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Apie seniausià Vãiguvos apylinkiø praeitá byloja ávairûs archeologijos paminklai. Ðie paminklai pradëti tirti dar XIX a. pabaigoje. Vienas pirmøjø Vaiguvos apylinkiø archeologijos paminklø tyrëjø buvo Tadas Daugirdas. Vilniaus universiteto
rankraðtyne saugomas T. Daugirdo Archeologiniø tyrinëjimø dienoraðtis1, kuriame
jis apraðo savo lankymàsi Tolíiuose 1884 m. birþelio 24 d., kada ieðkojo ten esanèio
kapinyno. T. Daugirdas kalvelëje, esanèioje tarp Vaiguvos dvaro, Toliðiø ir Pagirãièiø
(Pogirajcie), aptiko juodos, peleningos þemës plotà ir jo pavirðiuje surinko 33 keramikos ðukes (dalis jø  ornamentuotos) ir 10 þalvariniø dirbiniø fragmentø. Tarp
pastarøjø buvo þalvarinis þiedas, ávija, smulkiø daiktø gabaliukai. Kaip nurodo T. Daugirdas, ant þalvariniø dirbiniø pavirðiaus buvo matyti ugnies pëdsakø. Rankraðtyje
yra nuoroda á lentelæ, kurioje, matyt, aptikti daiktai buvo autoriaus nupieðti. Deja,
jokiø lenteliø prie rankraðèio nëra.
Toliðiø kapinynà T. Daugirdui parodë kartu su juo lankæsis Poplavskis, kuris
jaunystëje ðioje vietoje kasinëjo ir atkasë mirusiojo griauèius. Anot Poplavskio, ant
griauèiø buvo grandinë (ùancuch) ir þiedai. Grandinës Poplavskis neëmë ið baimës,
taèiau þiedus paëmë, bet jie vëliau kaþkur prapuolë. Deja, savo kasinëtos vietos jis
T. Daugirdui jau nebegalëjo nurodyti.
Sprendþiant ið ðio T. Daugirdo rankraðèio, Toliðiuose galëjo bûti vëlyvojo geleþies amþiaus kapinynas su degintiniais kapais ir galbût kito laikotarpio kapinynas
su griautiniais kapais.
Vëliau duomenis apie Toliðiø laidojimo paminklus ir kai kuriuos kitus Vaiguvos apylinkiø archeologijos paminklus Kauno gubernijos archeologijos þemëlapyje pateikë Fiodoras Pokrovskis2. Vaiguvos apylinkiø paminklais domëjosi ir lenkø
antropologas, sociologas ir archeologas Liudvikas Kðyvickis (Krzywicki), vienas þymiausiø Lietuvos piliakalniø tyrëjø iki Pirmojo pasaulinio karo. Jis nurodo, kad þemaièiai labai gerbia piliakalnius, arba kaip jis girdëjæs Vaiguvos apylinkëse, sukastus
kalnus (skopowe góry)3. Duomenis apie kai kuriuos Vaiguvos apylinkiø piliakalnius L. Kðyvickiui yra pateikæs Povilas Viðinskis. 1901 m. spalio 25 d. laiðke L. Kðyvickiui jis apraðë Påpilalio piliakalná, nurodydamas ðio paminklo matmenis4. Vaiguvos apylinkiø archeologijos paminklus darbe Lietuvos archeologijos medþiaga
mini Petras Tarasenka. Jis nurodo, kad
Vaiguvos miestelyje yra piliakalnis, ap- 1
D o w g i r d T. Dziennik badañ archeologicznych,
tikta Romos monetø5. Kadangi paèioje
VU Rankraðtynas, f. 1-397, p. 5558.
2
Ï î ê ð î â ñ ê è é Ô. Â. Àðõåîëîãè÷åñêàÿ êàðòà ÊîâåíñVaiguvoje piliakalnio nëra, greièiausiai
êîé ãóáåðíèè, Âèëüíà, 1899, ñ. 7071.
P. Tarasenka turëjo galvoje kurá nors apy- 3 K r z y w i c k i L. Ýmudý staroýytna, Warszawa, 1906,
p. 12.
linkiø piliakalná. Duomenis apie Romos
4
V i ð i n s k i s P. Raðtai, Vilnius, 1964, p. 398399.
monetø radiná jis greièiausiai paëmë ið 5 T a r a s e n k a P. Lietuvos archeologijos medþiaga, Kaunas, 1928, p. 254.
Mykolo Brenðteino (M. E. Brensztein)
6
B(r e n s z t e i n ) M. E. Monety rzymskie na Ýmunedidelës publikacijos lenkø mokslinëje
dzi, Wiadomoúci Numizmatyczno-archeologiczne, Kraspaudoje6. Romos monetos buvo privaków, 1898, 3, p. 267268.
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èiame M. Brenðteino rinkinyje. P. Tarasenka taip pat mini akmens amþiaus stovyklà
Jùdikiuose, KilóniøPåpilalio piliakalná, Tolíiø kapinynà7. Reikia paþymëti, kad iki
Antrojo pasaulinio karo ir vëliau á stambiausius Lietuvos muziejus yra patekæ nemaþa
archeologiniø dirbiniø ið sistemingai netyrinëtø Vaiguvos apylinkiø paminklø. Antai
dabartiniame Vytauto Didþiojo karo muziejuje, Archeologijos skyriuje, saugomi daiktai i Tolíiø8, Vãiguvos9, Påpilalio10, Ðiauliø Auðros muziejuje daiktai ið Toliðiø11
ir Dimga¤liø12. Dalis ðiø daiktø yra minima Hari Mooros, Jono Puzino, Onos Kuncienës darbuose13, kai kurie apylinkiø paminklai  apibendrinamose Lietuvos archeologijos knygose14.
Po Antrojo pasaulinio karo ilgà laikà dëmesio Vaiguvos apylinkiø archeologijos
paminklams nebuvo skiriama. Tik 1967 m. kai kuriuos paminklus aplankë tuometinio
LSSR Mokslø akademijos Istorijos instituto Archeologijos sektoriaus þvalgomoji ekspedicija, vadovaujama dr. Adolfo Tautavièiaus.
1972 m. LSSR Kultûros ministerijos buvo patvirtintas respublikinës ir vietinës
reikðmës archeologijos paminklø sàraðas. Á já kaip respublikinës reikðmës paminklai
buvo átraukti Papilalio piliakalnis ir greta buvæs kapinynas, Toliðiø kaime laidojimo
paminklai; vietinës reikðmës paminklais buvo paskelbti Gailãièiø, Perk¿nikës ir Píkeliø senkapiai, Ðvýtrikës pilkapiai15. Deja, sudarant sàraðà, ne visi minimi paminklai
buvo aplankyti. Antai nebuvo patikrinti seni duomenys apie Ðvytriðkëje esanèius ar
buvusius pilkapius, o Akmeniÿ kaimo senkapis su VIVIII a. radiniais nurodytas
esàs prie kelio Þaiginýsíluva(!). Matyt, pastaruoju atveju Akmeniø vietovë buvo
sumaiðyta su Akmìnës kaimo laidojimo paminklais, buvusiais Raseiniø rajone, Ðiluvos apylinkëje.
Vaiguvos apylinkiø archeologijos paminklai nuosekliau tirti buvo pradëti 1967 m.
vasarà, kada Istorijos instituto Archeologijos sektoriaus ekspedicija, vadovaujama ðiø
eiluèiø autoriaus, pradëjo Akmeniÿ pilkapyno tyrimus. Per du tyrimø sezonus 7 T a r a s e n k a P. Min. veik., p. 144, 156, 249.
19671968 m. buvo iðtirti visi penki Ak- 8 Inv. Nr. 694:1,2; 1692:118.
9
meniø kapinaitëse buvæ pilkapiai ir du 10 Inv. Nr. 870:13.
Inv. Nr. 931:114.
Perkûniðkës pilkapiai. Rasta labai daug 11 Inv. Nr. 657, 658, 11421147.
12
naujos medþiagos apie ðio Þemaitijos re- 13 Inv. Nr. AL 6:3 ir kt.
M o o r a H. Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500
giono laidosenà IIV a. Ðiø paminklø
n. Chr., Tartu, 1938, t. 2, p. 292, 315; P u z i n a s J. Dvigubas IV amþ. kapas, surastas Verðtyrimø medþiaga yra paskelbta16. Tiesa,
vuose, Vytauto Didþiojo Kultûros muziejaus metraðiki Antrojo pasaulinio karo Akmeniø piltis, Kaunas, 1941, t. 1, p. 3637; K u n c i e n ë O.
Prekybiniai ryðiai IXXIII amþiais, Lietuvos gyventojø
kapiai buvo Kråþiø valsèiuje, Vaiguvos
prekybiniai ryðiai IXIII a., Vilnius, 1972, p. 242.
valsèiui tikriausiai priklausë tik Perkû- 14 K u l i k a u s k a s P., K u l i k a u s k i e n ë R., T a u t a v i è i u s A. Lietuvos archeologijos bruoþai, Vilnius, 1961,
niðkës pilkapynas.
p. 534, nr. 61, p. 553; nr. 70, p. 555; nr. 111; V o l Buvo tæsiamas ir Vaiguvos apyk a i t ë - K u l i k a u s k i e n ë R. Lietuviai IXXII a., Villinkiø archeologijos paminklø þvalgymas. 15 nius, 1970, p. 284, nr. 89, p. 289, nr. 136.
Þr. Lietuvos TSR kultûros paminklø sàraðas, Vilnius,
1989 m. Mokslinës metodinës paminklø
1973, p. 129, nr. 426, 427, 429; p. 242, nr. 400,
401, 402, 403.
apsaugos tarybos archeologai aplankë Per16
M i c h e l b e r t a s M. Akmeniø ir Perkûniðkës pilkapiai,
kûniðkës pilkapynà, kai kuriuos kitus
Vilnius, 2006. Ten nurodyta ir ankstyvesnë literatûra.
objektus, o suartame Dimgailiø kapiny17
D a k a n i s B. Kelmës rajono archeologijos paminne (ðiuo metu Kelmës seniûnija, buv. Vaiklø þvalgymas, Archeologiniai tyrinëjimai Lietuvoje
1988 ir 1989 metais, Vilnius, 1990, p. 183187.
guvos valsèius) aptiko ávairiø dirbiniø17.
© www.llt.lt
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Ðis anksèiau nepublikuotas tekstas, kurio nuoraðas
patvirtintas notaro 2008 10 20, svetainëje www.llt.lt nuolat skelbiamas nuo 2008 10 21.

2

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ARCHEOLOGIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. VAIGUVA

1999 m. Kultûros vertybiø apsaugos departamento Kultûros paveldo centro
archeologai vykdë þvalgomuosius spëjamo Perkûniðkës kapinyno tyrinëjimus18. Buvo
aptikti 3 nedegintø þmoniø kapai, tyrëjø datuojami II tûkst. po Kr. I puse.
2004 m. archeologas Bronius Dakanis iðkasë 8,8 m2 plotà Kãlnikiø piliakalnyje, kuris anksèiau nebuvo þinomas. Jame aptikta I tûkst. po Kr. I pusës dirbiniø19.
Baigiant Vaiguvos apylinkiø archeologijos paminklø tyrimø apþvalgà, reikia
paþymëti, kad paminklai ir radiniai minimi Lietuvos TSR archeologijos atlase20,
Lietuvos piliakalniø atlase21. Senøjø ðventvieèiø  kulto paminklø apþvalgà yra
pateikæ Eduardas Ðturms22 ir pastaraisiais metais  Vykintas Vaitkevièius23.
Tirtieji paminklai ir atsitiktiniai radiniai leidþia kalbëti apie seniausià Vaiguvos apylinkiø istorijà, jø apgyvendinimà atskirais laikotarpiais. Pirmiausia kyla
klausimas  kada Vaiguvos apylinkëse pasirodë pirmieji gyventojai?
Pirmøjø þmoniø pëdsakø kol kas yra nedaug.
2007 m. vasarà, þvalgant kai kuriuos piliakalnius, ðiø
eiluèiø autorius prie Kalniðkiø piliakalnio aptiko titnaginá dirbiná (1 pav.). Akmens amþiaus specialisto dr.
Egidijaus Ðatavièiaus nuomone, tai galinis gremþtukas,
padarytas ið skeltës, nuskeltos nuo dvigalio skaldytinio24. Dirbiná galima datuoti vëlyvojo paleolito (senojo
akmens amþiaus) laikotarpiu ir skirti Svidrø arba Arensburgo kultûroms. Geologinis datavimas  vëlyvasis driasas. 1 pav. Kalniðkiai. Titnaginis
Vëlyvasis paleolitas Lietuvoje datuojamas XIIX tûkst. gremþtukas
prieð Kr. Lietuvoje vadinamosios Arensburgo kultûros gyvenvieèiø ir pavieniø 18
B a u b o n i s Z., D a k a n i s B. Perkûniðkës kapinyno
daiktø aptikta 40 radavieèiø, Svidrø kultyrinëjimai 1999 m., Archeologiniai tyrinëjimai Lietutûrai galima skirti apie 140 gyvenvieèiø 19 voje 1998 ir 1999 metais, Vilnius, 2000, p. 247248.
D a k a n i s B. Kalniðkiø piliakalnis, Archeologiniai tyir pavieniø dirbiniø radavieèiø25. Svidrø
rinëjimai Lietuvoje 2004 metais, Vilnius, 2006, p. 31.
kultûra datuojama nuo 8 800 iki 7 800 m. 20 Akmens ir þalvario amþiaus paminklai, Lietuvos
TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1974, p. 391, nr. 91;
pr. Kr. Minëtø kultûrø gyventojø pagrinPiliakalniai, ten pat, Vilnius, 1975, p. 126, nr. 532;
IXIII a. pilkapynai ir senkapiai, ten pat, Vilnius,
dinis verslas buvo medþioklë. Gremþtu1977, p. 37, nr. 142, p. 82, nr. 487, p. 88, nr. 530,
kai buvo naudojami kailiams, odai ir kip. 114, nr. 730; IXIII a. radiniai, ten pat, Vilnius,
toms minkðtoms medþiagoms iðdirbti.
1978, p. 12, 15, 18, 20, 35, 36, 39, 51, 54, 56, 63,
Ðiuo metu sunku atsakyti á klau- 21 65, 71, 74, 105, 115, 116, 131, 134.
B a u b o n i s Z., Z a b i e l a G. Lietuvos piliakalniø atsimà, ar dabartinës Vaiguvos apylinkëlasas, Vilnius, 2005, t. 1, p. 384385, 388389.
se buvo vëlyvojo paleolito gyvenvieèiø, 22 Ð t u r m s E. Die Alkstätten in Litauen, Contributions of Baltic University, Hamburg, 1946, nr. 3,
taèiau nereikia abejoti, kad to laikotarp. 7, 17, 23.
pio þmonës èia lankydavosi. Tà rodo Kal- 23 V a i t k e v i è i u s V. Senosios Lietuvos ðventvietës. Þemaitija, Vilnius, 1998, p. 449, 457, 477, 493496.
niðkiø titnaginis gremþtukas.
24
Nuoðirdþiai dëkoju dr. E. Ðatavièiui uþ konsulArcheologijos literatûroje minima
tacijas.
25
Ð a t a v i è i u s E. Lietuvos vëlyvojo paleolito kultûakmens amþiaus stovykla Jùdikiuose. Jà
rø periodizacija, Archaeologia Lituana, Vilnius, 2005,
mini Petras Tarasenka26, Rimutë Rimant. 6, p. 75.
tienë27. Pastaroji nurodo stovyklà buvus 26 T a r a s e n k a P. Min. veik., p. 144.
27
R i m a n t i e n ë R. Akmens amþiaus paminklai, LieVentõs krante. Atrodo, èia yra kaþkoks
tuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1974, p. 39,
nesusipratimas, nes Jùdikiø kaimas nënr. 91.
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2 pav. Kalniðkiø
piliakalnis. 2007 m.
Autoriaus nuotr.

ra prie Ventos. R. Rimantienës nuoroda á Konstantino Gukovskio darbà nëra tiksli,
nes K. Gukovskis mini tik Bacãièiø stovyklà, kuri yra prie Ventos, bet dabartinëje
Kùrtuvënø apylinkëje (Ðiauliø r.)28. Vis dëlto stovyklos prie Ventos, esanèios á ðiauræ
nuo Vaiguvos apylinkiø, rodytø, kad neolito (naujojo akmens amþiaus) laikotarpio
(IV tûkst.II tûkst. prieð Kr. vidurys) þmonës galëjo bûti ásikûræ ir prie Vaiguvos.
Labai trûksta duomenø apie Vaiguvos apylinkiø gyventojus bronzos ir ankstyvojo geleþies amþiaus laikotarpiais (apie 1 800 m. pr. Kr.m. e. riba).
Bene daugiausia duomenø turime ið senojo geleþies amþiaus, arba romëniðkojo
laikotarpio (IIV a. po Kr.). Vaiguvos apylinkëse aptikta ir to laikotarpio gyvenvieèiø,
ir laidojimo paminklø. Viena gyvenvietë buvo ásikûrusi Kalniðkiø piliakalnyje (2 pav.).
Ðis piliakalnis  átvirtinta gyvenvietë  buvo árengta atskiroje kalvoje aukðtumos pakraðtyje, á pietus nuo Knitúojos deiniojo kranto slënio. Piliakalnis turi keturkampæ
pailgà aikðtelæ, kurios dydis  45 × 33 m. Piliakalnio ðlaitai statûs, iki 1020 m
aukðèio. Archeologas Bronius Dakanis 2004 m. aikðtelës ðiaurinëje ir pietinëje dalyje
iðkasë du ðurfus, kuriø bendras plotas 8,8 m2. Aptiktas nestoras iki 20 cm kultûrinis
sluoksnis, kuriame buvo vadinamosios brûkðniuotosios keramikos puodø ðukiø, molio tinko gabalø, ovalo formos akmeninis trintuvas29. Tyrëjas piliakalná datuoja I tûkst.
po Kr. pirmàja puse. Reikia paþymëti, kad brûkðniuotoji keramika Lietuvoje gana
plaèiai paplitusi ankstyvajame geleþies amþiuje (500 m. prieð Kr.m. e. riba), todël
neatmestina, kad Kalniðkiø piliakalnis jau buvo apgyvendintas paskutiniaisiais ðimtmeèiais prieð Kr.
Kur kas daugiau duomenø apie Vaiguvos apylinkiø gyventojus teikia senojo
geleþies amþiaus laidojimo paminklai ir pavieniai to laikotarpio radiniai. Vaiguvos
apylinkës senajame geleþies amþiuje buvo vadinamosios Þemaitijos ir Ðiaurës
28
Ãóêîâñêèé Ê. Àðõåîëîãè÷åñêèå çàìåòêè, ÏàìÿòLietuvos pilkapiø kultûros teritorijoje. Ðios
íàÿ êíèæêà Êîâåíñêîé ãóáåðíèè íà 1896 ãîä, Êîâíà,
kultûros pilkapiai buvo paplitæ ir da1895, ñ. 195.
bartinës Pietø Latvijos teritorijoje. Ið viso 29 D a k a n i s B. Kalniðkiø piliakalnis, Archeologiniai tyrinëjimai Lietuvoje 2004 metais, p. 31; B a u b o n i s Z.,
pilkapiø paplitimo zonoje þinoma apie
Z a b i e l a G. Lietuvos piliakalniø atlasas, I, p. 384
385.
230240 paminklø, ið jø apie 130140
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Lietuvoje ir apie 100 Latvijoje. Pilkapiø kultûroje susiformavo þemaièiø, þiemgaliø,
sëliø ir latgaliø gentiniai junginiai.
Buvusiame Vaiguvos valsèiuje pilkapynai buvo Perkûniðkëje ir Toliðiuose.
Perkûniðkës pilkapynas yra Akmeniø miðko pakraðtyje, apie 330 m á rytus
nuo Perkûniðkës vienkiemio30. Pilkapynas buvo árengtas pietiniame aukðtos kalvos
ðlaite. 1968 m. prieð tiriant kalvoje dar buvo likæ 3 pilkapiø sampilai. Buvo tirti
tik 2 pilkapiai (I ir II), nes treèiasis buvo labai apardytas  prikasinëta didþiuliø
duobiø.
Visi trys pilkapiai buvo palyginti netoli vienas nuo kito. Pilkapis yra toks
laidojimo paminklas, kuriame mirusieji laidojami ne þemëje iðkastose duobëse, bet
guldomi ant þemës pavirðiaus ir virð jø supilamas þemiø sampilas. Taigi sampilas
yra vienas pagrindiniø pilkapio elementø. Perk¿nikës pilkapiø sampilai buvo apskriti. I pilkapio sampilo dydis  apie 10 × 10 m, II pilkapio  apie 14 × 14 m,
III pilkapio  apie 10 × 10 m. Sampilø aukðtis  0,51,3 m. Tyrimø metu buvo
nustatyta, kad pilkapiø sampilai buvo supilti ið aplinkinës þemës  smëlio.
Abiejø tirtø Perk¿nikës pilkapiø sampilø pakraðèiuose aptikta akmenø vainikø liekanø. Akmenø vainikai senovës þmoniø tikëjimu buvo magiðka riba, skirianti gyvøjø ir mirusiøjø pasaulá. Ji turëjusi saugoti mirusiuosius nuo ávairiø piktøjø dvasiø. Mirusiuosius turëdavo saugoti 3 pav. Perkûniðkë.
ir bûsimø pilkapiø vietoje atliekamos apeigos su ugnimi. Todël I pilkapio planas
pilkapiø vieta bûdavo barstoma þarijomis, galbût kûrenami nedideli lauþai.
Perk¿nikës I ir II pilkapiuose aptikti
akmenø vainikai buvo ne visai taisyklingo apskritimo formos. Jø skersmuo
vidinëje pusëje buvo nuo 5,6 m iki 8,4
9,6 m. Akmenø vainikai krauti ið ávairaus dydþio akmenø, kuriø stambiausi
buvo 50 × 70 cm, 50 × 90 cm, 90 ×
110 cm dydþio, maþesni  20 × 20 cm,
20 × 35 cm, 35 × 40 cm ir pan. I pilkapio sampile buvo aptikta angliukø 
ugnies apeigø pëdsakø.
Perkûniðkës pilkapyne tik I pilkapyje aptikta kapø. II pilkapis buvo suardytas, jame rasta tik pavieniø daiktø.
I pilkapyje aptikti 5 nedegintø
mirusiøjø kapai (3 pav.). Mirusieji laidoti tiek sampilo centre, tiek jo pakraðèiuose, netoli akmenø vainiko, 0,45
1 m gylyje nuo sampilo virðaus. Karstø 30
Iðsamûs duomenys apie Perkûniðkës pilkapius
pëdsakø nepastebëta. Taèiau beveik vipaskelbti minëtoje autoriaus monografijoje. Þr.
M i c h e l b e r t a s M. Akmeniø ir Perkûniðkës pilkasuose kapuose mirusiøjø galvûgalyje ir
piai, Vilnius, 2006. Pilkapyno radiniai saugomi
kojûgalyje aptikta po kelis akmenis, kuLietuvos nacionalinio muziejaus Archeologijos
skyriuje, inv. nr. AR 489:116.
rie galëjo paremti skobtiniø karstø dug© www.llt.lt
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nus (4 pav.). 4-ojo kapo kontûrø þemëje ilgis  2,5 m,
plotis  0,5 m. Tai primena skobtinio karsto matmenis.
Mirusiøjø griauèiai labai blogai iðlikæ. Aptikta tik
dantø, kitø kaukolës kaulø fragmentø. Trys kapai priklausë vyrams, du  vaikams. Vyrus stengtasi laidoti
galvomis á ðiauræ ir vakarus, vaikus  á ðiauræ ir rytus.
Tikint pomirtiniu gyvenimu, mirusiesiems dëtos
ákapës. Visuose vyrø kapuose aptikti geleþiniai ámoviniai kirviai (5:3, 6:1 pav.), kurie dëti mirusiøjø galvos
arba juosmens srityje. Ið kitø darbo árankiø vyro 4-ajame
kape aptiktas peilis lenkta nugarële (6:5 pav.), buvæs
mirusiojo galvûgalyje. Tame paèiame kape kojûgalyje
aptikti 2 geleþiniai ámoviniai ietigaliai (6:2,3 pav.), taigi
mirusiajam á kapà dëtos dvi ietys. Vyrø kapuose rasta
ir þalvariniø papuoðalø. Tai antkaklë buoþeliniais galais (3-iasis k.; 5:2 pav.), labai profiliuota segë (4-asis k.;
6:4 pav.), ratelinis smeigtukas (3-iasis k.; 5:1 pav.).
Vaikø kapuose rasta darbo árankiø. Tai geleþiniai peilis ir yla, padëti mirusios mergaitës kojûgalyje
(2-asis k.). Þalvarinius vaikø papuoðalus sudaro ant-

4 pav. Perkûniðkë. I pilkapis,
4-asis kapas

5 pav. Perkûniðkë. I pilkapis, 3-iasis kapas.

6 pav. Perkûniðkë. I pilkapis, 4-asis kapas.

1  ratelinis smeigtukas, 2  antkaklë

1  ámovinis kirvis, 2, 3  ámoviniai ietigaliai,

buoþeliniais galais, 3  ámovinis kirvis.

4  labai profiliuota segë, 5  peilis lenkta

1, 2  þalvaris, 3  geleþis

nugarële. 13, 5  geleþis, 4  þalvaris
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kaklë buoþeliniais galais, segë trikampe
kojele (5-asis k.; 7:1,2 pav.) ir kaklo apvara ið karoliø bei pusmënulio pavidalo
kabuèio (2-asis k.).
I pilkapyje atsitiktinai rasta þalvarinë keturkampio pjûvio apyrankë suapvalintais galais (7:3 pav.).
Kaip minëta, II Perkûniðkës pilkapis buvo suardytas. Jame rastas þalvarinis ritinis smeigtukas ir lipdytø puodø ðukiø.
Pilkapyne aptikti papuoðalai leidþia datuoti atskirus kapus ir pilkapius.
Didesnë dalis papuoðalø (antkaklës buoþeliniais galais, labai profiliuota segë,
segë trikampe kojele, keturkampio pjûvio apyrankë suapvalintais galais) datuojami ið esmës II a. antràja puse, t. y.
apie 150200 m. Ankstyvesnis yra ritinis smeigtukas, ðiek tiek vëlyvesnë  7 pav. Perkûniðkë. I pilkapis, 5-asis kapas.
karoliø apvara. Taigi iðtirtos Perkûniðkës 1  segë trikampe kojele, 2  antkaklë buoþeliniais
pilkapyno dalies chronologija  II a. galais. Atsitiktinis radinys. 3  keturkampio pjûvio
III a. pradþia.
apyrankë suapvalintais galais. 13  þalvaris
Kadangi iðtirtø pilkapiø ir kapø
skaièius nedidelis, sunku kalbëti apie bendruomenæ, palikusià ðá paminklà. Atrodo,
kad pilkapynas buvo ákurtas arti gyvenvietës. Tà rodo II pilkapio sampile aptiktos
puodø ðukës. I pilkapio tyrimai parodë, kad viename pilkapyje bûdavo laidojami keli
þmonës. Jame aptikti 5 kapai, taèiau kaip rodo atsitiktinis radinys, kapø skaièius
galëjo bûti didesnis.
Aptikti papuoðalai leidþia ið dalies paþvelgti á Perkûniðkës gyventojø neðiosenà. Tiek vyrai, tiek vaikai neðiojo antkakles, drabuþius puoðdavo ir susisegdavo
segëmis ir smeigtukais. Mergaitës neðiojo kaklo apvaras ið karoliø ir kabuèiø.
Nereikëtø abejoti, kad didesnë dalis papuoðalø pagaminti vietos meistrø. Kai
kurie papuoðalai yra analogiðki Akmeniÿ pilkapiuose, esanèiuose per 1 km á pietus
nuo surastø papuoðalø. Galimas daiktas, kad Perkûniðkës ir Akmeniø bendruomenes
aptarnavo tas pats meistras juvelyras.
Perkûniðkëje rasti ginklai ir darbo árankiai rodo, kad kai kurie bendruomenës
nariai bûdavo ginkluoti dviem ietimis. Ginklø funkcijas galëjo atlikti ir ámoviniai kirviai.
Kaip minëta, senojo geleþies amþiaus pilkapynas yra buvæs Toliðiuose, kaimo
ðiaurinëje dalyje. Ðis pilkapynas buvo suardytas, tik pavieniai daiktai pateko á muziejus. Atrodo, dalis daiktø á muziejus pateko kaip daiktai ið Vaiguvos. Tarp Toliðiuose rastø daiktø yra geleþiniai ámoviniai kirviai (8:1 pav.), þalvarinës antkaklës
kûginiais (9:2 pav.), dëþeliniais (9:3 pav.) ir ðaukðtiniais (10:4 pav.) galais, þalvarinis
ritinis smeigtukas (9:1 pav.), þalvarinë keturkampë dirþo sagtis su aþûriniu apkalu
(10:3 pav.). Ðie daiktai rodo, kad Toliðiø pilkapyne buvo suardyti bent 34 senojo
© www.llt.lt
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Ðis anksèiau nepublikuotas tekstas, kurio nuoraðas
patvirtintas notaro 2008 10 20, svetainëje www.llt.lt nuolat skelbiamas nuo 2008 10 21.

7

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ARCHEOLOGIJA

LIETUVOS VALSÈIAI. VAIGUVA

8 pav. Toliðiai. Atsitiktiniai radiniai:
1  ámovinis kirvis, 2  pasaginë segë,
3  svarstykliø liekanos. 1  geleþis,
2, 3  þalvaris

geleþies amþiaus vyrø ir moterø kapai.
Antkaklës kûginiais galais labiausiai neðiotos III a. viduryjeantrojoje pusëje, dëþelinës antkaklës  III a., ðaukðtinës antkaklës  nuo III a. pabaigos iki V a. pradþios. Ritiná smeigtukà reikia datuoti II a.
Sunku tiksliau datuoti dirþo sagtá. Vis dëlto, remiantis analogijomis vakariniø baltø
þemëse bei Pðevorsko kultûroje31, Toliðiø
sagtá galima datuoti II a.III a. pradþia.
Prie ðiø daiktø galima pridëti þalvarinæ juostinæ iðgaubtà apyrankæ (Vaiguva;
11 pav.) ir 3 romëniðkas monetas (Vaiguva), tarp kuriø buvo Faustinos I (mirusi
141 m.) pomirtinio kalimo sestercijus. Apyrankæ galima datuoti II a. Tai tipiðkas Vakarø Lietuvos pajûrio meistrø gaminys.
Taigi Toliðiø bendruomenë palaikë ryðius
su Lietuvos pajûrio gyventojais, per kuriuos, matyt, á ðià Þemaitijos sritá pateko
ir Romos monetos.

9 pav. Toliðiai. Atsitiktiniai radiniai:
1  ritinis smeigtukas, 2  antkaklë
kûginiais galais, 3  antkaklë dëþeliniais
galais. 13  þalvaris
10 pav. Toliðiai. Atsitiktiniai radiniai:
1, 2  pasaginës segës, 3  dirþo sagtis
su apkalu, 4  ðaukðtinë antkaklë.
14  þalvaris

31

M a d y d a R. Sprzàczki i okucia pasa na ziemiach polskich w okresie rzymskim, Materiaùy
staroýytne i wczesnoúredniowieczne, Warszawa,
1977, t. 4, p. 373375.
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Aptiktø daiktø chronologija rodo,
kad Toliðiuose pilkapynas buvo suardytas apie IIIV amþiø.
Ið kitø Vaiguvos apylinkiø senojo
geleþies amþiaus radiniø galima paminëti Norkiuosê aptiktà þalvarinæ laiptelinæ segæ ir Dimgailiuose rastà mëlyno
stiklo disko pavidalo karoliukà. Norkiuose kol kas neþinomas 11 pav. Vaiguva
joks paminklas, Dimgailiuose yra ardomas kapinynas. Laipte- Toliðiai. Atsitiktinis
linæ segæ galima datuoti III a., o stiklo karolis rodo, kad Vaigu- radinys. Iðgaubta
juostinë apyrankë.
vos apylinkes pasiekdavo ir ði romëniðkojo importo rûðis.
Apibendrinant senojo geleþies amþiaus paminklø tyrimø Þalvaris
duomenis, galima teigti, jog IIV a. Vaiguvos apylinkës buvo
I. Maciukaitës
tankiai apgyvendintos.
Greièiausiai panaðus apgyvendinimo tinklas iðliko ir vi- pieðiniai
duriniame geleþies amþiuje (VVIIIIX a.). Matyt, tuo laikotarpiu
þmonës toliau gyveno Toliðiuose ir laidojo savo mirusiuosius greta esanèiame kapinyne. Viduriniojo geleþies amþiaus pradþioje Þemaitijoje iðnyko paprotys mirusiuosius laidoti pilkapiuose. Mirusieji toliau laidojami nedeginti, taèiau kiekvienam iðkasama atskira duobë. Paproèiø pasikeitimà gerai rodo gretimi Perkûniðkei Akmeniø
pilkapiai, kur dar viename pilkapyje aptiktas V a. kapas, o ðalia kito pilkapio mirusysis jau laidotas atskiroje duobëje.
VVI amþiai yra vadinami tautø kraustymosi laikotarpiu, kada hunø ir kitø
klajokliø gentys verþësi á Centrinæ Europà. Pavojø juto ir Lietuvoje gyvenanèios baltø
gentys. Tai byloja VVI a. vyrø kapuose pagausëjæs ginklø kiekis, vis labiau átvirtinami piliakalniai. Turtingø vyrø kapø su ginklais (ietigaliais, kovos peiliais ir kt.)
aptikta Paprûdþiuosê (Kelmës seniûnija). Deja, ið buvusio Vaiguvos valsèiaus labai
trûksta duomenø nuðviesti ðio regiono gyventojø materialinei ir dvasinei kultûrai
viduriniajame geleþies amþiuje.
Galima spëti, kad viduriniajame geleþies amþiuje buvo apgyvendintas Papilalio
piliakalnis ir jame jau buvo atlikti pirmieji fortifikacijos darbai.
Ðiek tiek daugiau archeologijos radiniø turime ið vëlyvojo geleþies amþiaus
laikotarpio (IXXIIXIII a.). Tarp vëlyvojo geleþies amþiaus Vaiguvos apylinkiø gyvenvieèiø pirmiausia reikia paminëti Papilalio piliakalná (12 pav.)32. Kaip minëta,
piliakalnis galëjo bûti gyvenamas jau ankstyvesniu laikotarpiu. Piliakalnis árengtas
atskiroje kalvoje, buvusio Piliìs eþero (dab. pelkës) ðiaurës vakariniame pakraðtyje.
Ið rytø ir pietø piliakalná juosia pelkë, ið pietvakariø  bevardþio upelio slënis.
Aikðtelë yra 42 m ilgio ir 30 m ploèio, kurios ðiaurinëje dalyje yra 28 m ilgio ir
1,3 m aukðèio nuo aikðtelës pusës pylimas. Piliakalnio ðiaurësðiaurës rytø papëdëje yra 15 m ploèio ir 1 m gylio griovys. Piliakalnio ðlaitai statûs, 511 m aukðèio. Taigi matyti, kad piliakalnis buvo gerai átvirtintas ir jame tikriausiai stovëjo
medinë pilis. Kol kas piliakalnis netyrinëtas. Galima tik paminëti, kad aikð32
Lietuvos TSR archeologijos atlasas, II, p. 126, nr. 532;
telëje tamsi, juoda þemë  kultûrinio
B a u b o n i s Z., Z a b i e l a G. Lietuvos piliakalniø atsluoksnio pëdsakai.
lasas, I, p. 388389.
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12 pav. Papilalio
piliakalnis. 2007 m.
Autoriaus nuotr.

Ðio piliakalnio gyventojai savo mirusiuosius laidojo netoliese, nes Kauno Vytauto Didþiojo karo muziejaus Archeologijos skyriuje saugoma keliolika daiktø su
nuoroda, kad jie rasti kapinyno pavirðiuje. Deja, nei tikslesnës radimo aplinkybës,
nei tiksli kapinyno vieta neþinoma. Tarp kapinyne aptiktø daiktø yra þalvariniai
ávijiniai þiedai, þalvarinës pasaginës segës cilindriniais, daugiakampiais ir gyvuliniais galais, þalvarinë apyrankë smailëjanèiais galais. Ankstyvesnës yra pasaginës
segës cilindriniais galais, kurios pradëtos neðioti dar VIIIIX a. Kitos segës daugiakampiais ir gyvuliniais galais labiausiai buvo paplitusios X a. pabaigojeXI a. Apyrankæ taip pat galima skirti XXI a. Taigi aptikti papuoðalai rodo, kad Papilalio
kapinyne nedeginti mirusieji laidoti IXXI a.
Mirusieji toliau buvo laidojami ir Toliðiø kapinyne. Tarp patekusiø á Kauno
Vytauto Didþiojo karo muziejø ir Ðiauliø Auðros muziejø ádomiausiø daiktø ið
Toliðiø yra þalvarinës pasaginës segës gyvuliniais galais (8:2, 10:1 pav.) ir daugiakampiais galais (10:2 pav.), þalvariniø svarstykliø fragmentai (10:3 pav.). Pasaginiø segiø chronologija jau minëta. Þalvarinës nedidelës neðiojamos svarstyklës
brangiesiems metalams sverti buvo pirkliø nuosavybë. Matyt, Toliðiø bendruomenëje
vëlyvajame geleþies amþiuje bûta ir pirkliø. Reikia paþymëti, kad daugiausia pirkliø
kapø su svarstyklëmis ir svareliais þinoma ið Vakarø Lietuvos pajûrio, pavieniø
aptinkama ir kitoje Lietuvos teritorijos dalyje. Kapai su svarstyklëmis ir svareliais
datuojami X a., ypaè jø padaugëjo XIXIII amþiais33.
Kalbant apie Toliðiø kapinynà, reikia prisiminti ir Tado Daugirdo atlikus
þvalgymus.
Kaip minëta, jis rado þalvariniø daiktø, ant kuriø buvo ugnies pëdsakø. Todël
galima teigti, kad Toliðiuose buvo vëlyvojo geleþies amþiaus kapinynas, kuriame
mirusieji buvo laidoti ir nedeginti, ir deginti. Kada taip ði laidosena pasikeitë,
t. y. pereita prie mirusiøjø kremavimo,
sunku tiksliai atsakyti. Tarp neapdegu33
K u n c i e n ë O. Pirkliai ir jø atributai, Lietuviø masiø daiktø daugiausia pasitaiko XXI a.
terialinë kultûra IXXIII amþiuje, Vilnius, 1981, II,
p. 5156.
dirbiniø.
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Greièiausiai mirusiøjø deginimo paprotys pradëjo ásigalëti XI a. Tà rodo kai
kuriø kitø ðio Þemaitijos regiono kapinynø radiniai (Påalksniai, dab. Kraþiø seniûnija).
Dar vienas ardomas vëlyvojo geleþies amþiaus kapinynas yra Dimgailiuose,
kur, kaip minëta, aptikta ávairiø daiktø. Tai geleþinis plaèiaaðmenis pentinis kirvis,
ámovinis ietigalis, þalvariniai ávija ir þiedas, þiestos keramikos su banguotø ir tiesiø
lygiagreèiø linijø ornamentu puodø ðukës34. Deja, kapinynas netyrinëtas.
Tiek vëlyvojo geleþies amþiaus, tiek ankstyvesniø laikotarpiø archeologijos
paminklai suteikë daug vertingos informacijos apie Vaiguvos apylinkiø apgyvendinimà, gyventojø buityje naudotus daiktus, amatininkø sugebëjimus, prekybos ryðius, laidosenà.
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D a k a n i s B. Kelmës rajono archeologiniø paminklø
þvalgymas, p. 187.
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