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VIKINGIŠKOSIOS TARPREGIONINĖS KULTŪROS 
ATSPINDŽIAI MARVELĖS KAPINYNE KAUNE* 

MINDAUGAS BERTAŠIUS 

Nuo seniausių laikų Baltijos jūros regionui būdin
ga ypatybė - pajūris visada siejo, o ne skyrė jos pa
krašč iuose gyvenusias gen t i s . A r ka lbės ime ap ie 
neolito, bronzos laikotarpio kultūrinį paveldą, ar ap
žvelgsime tautų kraustymosi laikotarpio genčių ryšius, 
visada turime prisiminti, kad pietų, rytų, šiaurės-va-
karų Baltijos pakraščių gentis siejo jūra . Jos reikšmė 
ypač ryški vikingiškojojaikotarpio kultūrose (VIII a. 
pabaiga-XII amžiai). Šį periodą charakterizuoja pa
naši visuomeninė-poli t inė organizacija, kurios bruo
žai būdingi tiek vakarų slavų, tiek vakarų baltų, tiek ir 
skandinavų gentims (Žulkus, 1995). Visam Baltijos jū
ros regionui būdinga bendra ypatybė - tam tikri tar-
pregioniniai kosmopol i t in ia i b ruoža i . Ap t inkamos 
tapačios papuošalų formos, vienodi dekoro elemen
tai. Šių elementų kilmės vietos paprastai nustatyti ne
įmanoma (Херрманн, 1984). 

Daugybė požymių liudija, kad baltų pasaulis ne
buvo uždaras aplinkinėms gentims. Vikingiškuoju lai
kotarpiu galime rasti bendros veiklos pėdsakų. 

Tad kas gi būdinga vikingiškajam pasauliui, įtrau
kusiam į savo sūkurį skirtingos kilmės gentis? 

Žinoma, pirmiausia galima paminėti vikingų žy
gius ir jų dėka sukurtą vandens kelių sistemą. Bet ne 
tik tai. Bene svarbiausias ypatumas yra ūkinis regio
nas, suvienijęs aplink Baltijos jūrą gyvenusias gentis ir 
kraštus iki tolimiausių Rusios pakraščių. Prekinio ek
vivalento matu regione buvo sveriamas brangusis me
talas - sidabras (Gewichtsgeldwirtschaft), tapatus buvo 
genčių materialinės kultūros lygis ir panašiai organi
zuota prekyba (Steuer, 1987). Pirminė vikingų žygių 
banga Siaurės Europos regione ir buvo paskatinta be
siplečiančios prekybos (Mūllcr-Boysen, 1987, p . 253). 
Vakarų baltai garsėjo prekybiniais bei karo žygiais pa-
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jūrio keliais, tarpininkavimu skirtingoms gentims, tad 
pamažuj ie visiškai įsitraukė į bendrą Baltijos vikingų 
veiklą (Zulkus,1995, p . 191). 

Pastebime daugybę įvairiausių požymių, bylojan
čių apie skandinavų ir baltų genčių kultūrinius bei ūki
nius mainus. Pirmieji skandinavų prekeiviai Baltijos 
pakrantėse pasirodė dar tautų kraustymosi laikotar
piu, o ypač aktyvi jų veikla žinoma nuo VII I a. Mano
ma, kad iki 750 metų buvo įkurtos pirmosios kolonijos 
baltų žemėse - Elblionge (Elbląg, Elbing) ir Gruobi-
nėje. Tuomet ieškota patogesnių kelių veržiantis tolyn 
į Rytus. Taigi skandinavai, įsikurdami rytinėje Baltijos 
pakrantėje, ėmėsi karinės ir politinės ekspansijos (Žak, 
1985). Vikingiškojo laikotarpio baltų ir skandinavų 
genčių ryšiai aptarinėti daug kartų. Jau X X a. pradžios 
tyrinėtojai vakarų baltų prūsų ir kuršių žemėse yra ap
tikę materialinės kultūros liekanų, liudijančių art imus 
skirtingose Baltijos pakrantėse gyvenusių genčių ry
šius. Tada pavyko pagrįsti administracinių ir prekybi
nių centrų, kuriuose kūrėsi atvykėliai iš Skandinavijos 
(Gruobinia, Trasas, Kaupas-Viskiautai) , egzistavimą. 
Turime labai skirtingus duomenis apie skandinavų pa
stangas ieškant kelio į Rytus Dauguvos bei Nemuno 
upėmis. Apie Dauguvos reikšmę, naudojantis Rytų ke
liu, byloja gausios archeologinių dirbinių radimvietės. 
Čia žinomi prekybos centrai, gausios importinių dir
binių, ypač importinio arabiško sidabro lobių radim
vietės (Берга, 1988). Dauguvos upe ir ėjo svarbiausia 
Rytų prekybos ir susisiekimo kelio atšaka per baltų 
žemes. 

Apie Nemuno vaidmenį vikingiškuoju prekybos 
laikotarpiu duomenų tur ime palyginti mažiau. Grei
čiausiai IX a. pradžioje pietine Baltijos pakrante ke
liaujant Artimųjų Rytų sidabrui ir intensyviai ieškant 
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1 pav. Marvelės kapinyno skirtingų tipų kapų planas (piešė autorius). 

kelių į Rusią, skandinavų dėmesys N e m u n o keliui tu
rėjo išaugti. Tačiau, nepaisant tam tikrų pastangų, tuo
me t inė jo r e ikšmė ve r t i nan t to l imos ios p rekybos 
importą išsamiau lieka nenagrinėta (Kuncienė, 1972; 
Žulkus, 1996). 

Aptar iant šį klausimą (lyg ir tradiciškai), norisi 
atkreipti dėmesį į geografinę regiono padėtį . Kauno 
apylinkės su stambiausiais Vidurio Lietuvos kapiny
nais išsidėstę didžiųjų Lietuvos upių santakoje. Palanki 
geografinė padėtis lėmė romėniškojo laikotarpio gy
ventojų populiacijos atsiradimą ir spartų augimą bei 
materialiosios kul tūros suklestėjimą. Tarpregioninė 
įtaka pastebima tautų kraustymosi laikotarpiu. Gali
ma manyti, kad šiuo per iodu tarp Sambijos prūsų ir 
Vidurio Lietuvos gyventojų nusistovėjo tam tikri ry
šiai, pasireiškę identiškomis archeologinių dirbinių for
momis be i jų s inchronizac i ja (Bcr t a š ius , 2000a) . 
Galima paminėti tautų kraustymosi laikotarpio pabai
goje plintantį žirgų aukojimo paprotį , jau nuo anks
tesnių laikų p r ak t i kuo j amą prūsų . Tuo pa t m e t u 
(VII -VII I a.) pastebima ypač aktyvi skandinavų vikin
gų veikla baltiškajame pajūryje. Čia įsikuria ir išauga 
prekyvietės, vėliau virtusios multictniniais prekybos ir 

administraciniais centrais - Gruobinėje ( V I I - I X a.), 
Kaupe-Viskiautuose ( I X - X I a., Kaup-Wiskiauten) ir 
Palangoje ( IX-XI I a.) (Žulkus, 1996, p . 97). 

Nemuno reikšmę šiuo laikotarpiu paliudija Linkū-
nų (Linkiihnen) kapinyno medžiaga. Tyrimai byloja apie 
stiprią vikingiškojo pasaulio įtaką Nemuno žemupio gy
ventojams. Kapinyną tyrinėjęs C. Engelis manė čia bu
vus s t ambią vikingų koloniją . Taip manyt i ve r t ė 
neįprastai turtingi kapai ir importinių vikingiškosios kul
tūros dirbinių gausa (Engei, 1932, p . 172). Tačiau ar 
bandė šie atvykėliai skverbtis Nemunu aukštyn, ar sie
kė kurtis geografiškai patogiose Kauno apylinkėse, vie
nareikšmiškai atsakyti negalime. Tyrinėtojai atkreipė 
dėmesį į Baltijos regionui būdingų dirbinių koncentra
ciją. Kauno apylinkėse žinoma keletas beaugančių cen
trų (Sicdlugskomplcxc), savo struktūra ir gyvenviečių 
tinklu beveik atitinkančių panašius junginius vakarų sla
vų bei skandinavų kraštuose (Žulkus, 1995). 

Įdomios medžiagos tarpregioninci vikingiškojo lai
kotarpio kultūrai pažinti duoda Marvelės kapinyno 
Kaune tyrimai (tyrinėjo A. Astrauskas ir M. Bcrtašius, 
1991-2000). Šiuo metu tai didžiausias ir bene išraiš
kingiausias šaltinis Vidurio Lietuvos kultūrai pažinti. 
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2 pav. Žirgo kapas netaisyklingos formos duobėje (piešė 
autorius). 

Galima priminti, kad šio laikotarpio medžiaga apie 
Kauno apylinkių priešistorę gauta Veršvų bei Sargė-
nų kapinynų tyrimų metu. Remdamiesi turima medžia
ga, galime manyti šiose apylinkėse buvus centrą su 
vikingiškosios kultūros bruožais. 

Plačiai žinomi Kauno apylinkių plokštiniai kapiny
nai su ypač gausiais ir turtingais žirgų kapais, tapusiais 
vienu svarbiausiu požymiu Vidurio Lietuvos archeolo
ginei kultūrai nusakyti. Žinomos nepaprastai gausios 
VII I -XII amžiaus radimvietės (Bertašius, 2000a; Ber-
tašius, Daugnora, 1997). Paprastai tokie kapai randa
mi atskiroje kapinyno dalyje, kur žirgai laidoti atskirai 
nuo žmonių. Tai t rukdė nustatyti tikslią kapų datą -
įvairūs autoriai nurodo gan skirtingą šio papročio pliti
mo laiką. Šiuo klausimu būtina atskira studija. 

Apibendrindami tokių kapų grupę pastebime, kad 
jie randami pietinėje arba šiaurinėje kapinyno dalyje 
(pvz., Pakalniškiai), kartais vakarinėje (Veršvai), arba 
keliose vietose (Marvelės pavyzdys, kur kapai išsidės
tę rytinėje bei vakarinėje kapinyno dalyje) (pav. 1). 

Tyrimų metu pavyko apibrėžti kelis žirgų kapų ti
pus, liudijančius, kad yra skirtingi žirgo laidojimo (ar 
aukojimo) būdai . Dažniausiai sutin
kamas toks kapas, kur iame palaido
tas sveikas žirgas ir aptinkami gerai 
išsilaikę visi griaučiai (A) . Kar ta is 
randamas kapas, kur iame palaidota 
galva, galva ir priekinės kojos ar pa-
sturgalinė dalis (B). Yra nemažai ka
pų, kuriuose aptinkami išmėtyti žirgo 
palaikai - ske le to dalys, pavieniai 
kaulai bei įkapės (C). 

Kalbėdami apie tarpregioninės kultūros ir papro
čių bruožus, aptarkime žirgų kapų įvairovę, ieškoki
me sąlyčio taškų tarp įvairių tautų papročių. 

Plačiai žinomas kapų A tipas Lietuvoje dažniau
siai r a n d a m a s ir ankstyvųjų viduramžių Europo je , 
vikingiškųjų laikų Islandijoje bei prūsų genčių apgy
ventoje teritorijoje (Кулаков , 1990; Müller-Wille, 
1972; Oexle, 1984). Šiuo atveju žirgas laidojamas ne
didelėje duobutėje, paprastai 1,05-1,7 m ilgio ir 0 ,43 -
0,8 m pločio, dažniausiai guldomas kniūbsčias, prie 
krūtinės prispaustomis kojomis, neretai su aukštyn iš
keltu pasturgaliu (Bertašius, 1998a; Bertašius, 1995). 
Neretai apt inkama ypatinga duobės forma: taikantis 
prie atliekamo ritualo, duobė kasama netaisyklingos 
formos, žirgo galva atsiduria giliausioje jos vietoje, pa
spausta po krūtine taip, kad žirgas nebegalėtų iš duo
bės išlipti (pav. 2). Tad galime įsivaizduoti vykusį ritualą: 
įvairiausiomis varžybomis nuvargintas žirgas su žąslų ir 
kamanų pagalba guldomas į duobę kaip auka mirusia
jam. Šis paprotys turi senus bendraregioninius bruo
žus - analogi ja ž i n o m a įvair iose gen tyse , tač iau 
vikingiškuoju laikotarpiu didesnis panašumas aptinka
mas skandinaviškosios kultūros paveiktuose kraštuose. 

Detaliau aptarkime trečiąją kapų grupę, tą, kurioje 
randami išmėtyti žirgo palaikai. Šie kapai rodo ritua
linės puotos liekanas (Bertašius, 1998a, p . 20). Jie iš
siskiria visiškai nebal t i ška tradicija. Kapą s u d a r o 
įvairaus dydžio ploteliuose padrikai išmėtyti skeleto 
kaulai, paprastai aptinkami buvusiame kapinyno pa
viršiuje. Tokio kapo dydis gan įvairus - nuo 0,8x1 m 
iki 1x2,2 m, kartais iki 2x3,8 m, ar 1,2x5,1 m (Berta
šius, 2000b). Iš tyrimų medžiagos aiškėja, kad papras
tai buvo laidojama daugiau nei vienas žirgas. Dažnai 
tokiame kape palaikai pažerti keliais sluoksniais, kar
tais randama net keletas 0,1-0,2 m storio sluoksnių, o 
tarp jų beveik švari žemė (pav. 3) . Tad bendras tokio 
kapo gylis (sluoksnio su palaikais storis) siekia net 
1,05 m. Susidaro įspūdis, kad kapai užpi ldomi pe r 
kelis kar tus , t. y. paaukojus žirgą, palaikai truputį už-
beriami žeme, po to aukojamas kitas, o kartais ir dar 
vienas. Žinoma, neįmanoma pasakyti, ar toks aukoji
mo ritualas buvo tęstinis, kol užpilama kapo duobė, ar 
jis buvo toje pačioje vietoje kartojamas. Tokį paprotį 

24.80 

3 pav. Žirgo kapas Nr. 188, kuriame keliais sluoksniais be tvarkos išmėtyti 
palaikai (piešė autorius). 
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4 pav. Žirgų kapų grupės planas (piešė autorius). 

liudija ir sluoksniuose kartu su skeleto dalimis sumes
tos įkapės: kamanų dalys, sagtys, apkalai, balnakilpės, 
žąslai, kabučiai ir kt. (Bertašius, 2000b, p . 250). 

Minėtų kapų grupės telkėsi vienoje vietoje (pav. 4), 
tiek rytinėje, tiek ir vakarinėje kapinyno dalyje. Jų pa
dėtis bylotų šį savitą paprotį nuolat egzistavus tam tikrą 
laiko tarpą. Paprastai kape randamos kokios nors ske
leto dalys - galvos kaulai, kaklo slanksteliai bei kojų 
kaulai, daugiausia sulaužyti. Kartais aptinkami kaulai 
su aiškiomis kapojimo žymėmis. 

Šie saviti kapai aptikti daugelyje didžiųjų Vidurio 
Lietuvos kapinynų. Jų skaičius kartais sudaro apie 17 
proc. visų kapų skaičiaus (Graužiu, Veršvų, Pakalniš
kių kapinynai), o kartais siekia apie 30 proc. (Marve
lėje) ( B e r t a š i u s , 1998b) . Tyr inė jant , o s t e o l o g i n ę 
medžiagą paaiškėjo, kad daugelyje šių kapų atrasti 
dviejų ar daugiau individų palaikai (net iki keturių -
kape Nr. 218). Dalyje kapų kartu su žirgais aptikti ir 
šunų skeletų kaulai - laidota du žirgai ir šuo (kapai 58, 
74 ,75 , 76 ir 1.1.) (Daugnora , 1994). 

Štai čia norisi akcentuoti labai netikėtą palygini
mą. Garsus arabų pasiuntinys Ibn Fadlanas, 921-922 
metais keliavęs Volgos upe, aprašo kilmingo vikingo, 
kurio palaikai kremuojami laive, laidotuvių apeigas 
(Ковалевский, 1956). Jis taip aprašo žirgų aukojimo 
eigą (autoriaus vertimas iš rusų kalbos): Jie (rusai -
t. y. normanai) pagriebė šunį, perkirto kalaviju pusiau 
ir metė jį į laivą... Paskui jie paėmė porą žirgų ir vaikė 
juos tol, kol šie visiškai nuvargo. Tada perkirto juos ka
laviju ir metė į laivą ". 

Atrodo, kad čia aprašyti labai panašūs papročiai. 
Tiesa, apeigos pagal šiuos papročius vyko labai toli
muose kraštuose, tačiau to paties vikingų pasaulio 
kraštuose. Įdomu ir tai, kad Marvelės kapuose ritualą 
atitinka net ir smulkmena - šunų skeleto kaulai atras
ti po žirgų kaulais. 

Aptar tam apeigų palyginimui ypač svarbi Sargė-
nų k a p i n y n o medž i aga . Kap inynas ty r inė tas da r 
1939-1940 metais. Čia atrasta nemaža vikingiškojo lai
kotarpio degintinių kapų grupė, fiksuotos netradici-
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nės mirusiųjų kremavimo apeigos. Kapams būdingos 
tamsios degėsingos žemės dėmės kapinyno paviršiu
je, kurių plotas svyruoja nuo 1x1 m iki 3x4 m. Tokio 
kapą sudarančio sluoksnio storis siekia 0,1-0,3 m, o ja
me kartu su degėsiais, kremuotais žmonių kaulais, ran
dami nedeginti gyvulių kaulai (Puzinas, 1940s). Tai 
galvijų, arklių, kiaulės ir kitų gyvulių kaulai. Įkapės 
labai negausios, dažniausiai - keramikos šukės. Kapai 
su gyvulių kaulais bal tams nebūdingi, o toks laidoji
mo būdas labai art imas vikingų pasaulio tradicijoms. 
Įvairiuose regionuose, kuriuos jungė ir suart ino vikin
gų žygiai, galime atrasti tokio papročio pėdsakų. Ryš
kūs j i e Š i a u r ė s Rus io j e , Pavolgyje , t o k i e k a p a i 
aptinkami ir pačioje Skandinavijoje (Medieval, 1993; 
Голубева, 1981; Ярославское, 1964). J ie išsidėstę ten, 
kur ėjo vikingų karo žygių ir p rekybos keliai . Tokį 
papro t į pa tv i r t ina , ko gero , ir labai įdomi šaltinių 
užuomina. Petras Dusburgietis (1263) taip aprašo jo 
dėmesį patraukusį įvykį: „Prasidėjo susirėmimas dėl vie
no katilo (...), kuriame prūsai buvo įpratę virti savo šven
tenybes, kaip reikalauja jų apeigos" (Dusburgietis, 1985, 
p. 161). Ar tai nėra panašių apeigų atgarsiai, tik jau 
istorinių laikų prūsų gentyse? 

Galėtume daryti tokią išvadą: žirgų laidojimo (au
kojimo) būdas (nesvarbu kapas su sveiku žirgo skele
tu, ar kapas, kur iame žirgo palaikai išmėtyti) visais 
atvejais buvo aiškus ir, greičiausiai, jau iš anksto su
planuotas kruvinas ritualas. Jis, matyt, vykdavo šer
menų metu. 

Tautų kraustymosi laikotarpiu tarp Vidurio Lie
tuvos gyventojų paplinta mirusiųjų kremavimo papro
tys. Ž inoma keletas degiminių kapų tipų, bylojančių 
apie šio papročio įvairovę. Šiuo atveju svarbūs du kre-
muotų palaikų laidojimo būdai . Nemažą dalį visų de
giminių kapų sudaro tokie, kuriuose mirusiojo palaikai 
išpilami žemės paviršiuje (Brandschüttungsgräber). To
kie degintiniai kapai žinomi ir kituose Kauno apylin
kių kapinynuose (Bertašius, 1998b). Kitos Lietuvos 
gentys tokio laidojimo būdo kaip ir nežinojo, tačiau 
dalis Sambijos prūsų kapų yra tokio pat tipo. Labiau
siai šie degintiniai kapai buvo papli tę VI I I -XI I am
žiuose. Paprotys liudija bendrą regioninę Baltijos 
pajūrio tradiciją. Tokie kapai būdingi pietinėje Balti
jos pakrantėje gyvenusioms gentims. 

Marvelės kapinyno tyrimų metu nustatyta, kad čia 
tokio tipo degintiniai kapai sudaro nuolatinę bendro 

' to meto kapų skaičiaus dalį (iki 20 p r o c ) . Ši dalis be
veik nekinta V I I - X I I amžiuose. Tad galima manyti, 
kad tokį paprotį nuolat praktikavo nedidelė žmonių 
grupė, tam tikra bendruomenės dalis. Šio tipo kapų 
vienalaikis pasirodymas keliuose Vidurio Lietuvos ka
pinynuose liudytų, kad paprotys čia atkeliavo jau su
brand in tas . A p t a r i a m u s degint in ius kapus gal ime 

lyginti su tokiais, kuriuose mirusiojo palaikai išberia
mi vienoje vietoje kapinyno paviršiuje, palaipsniui su
darydami ištisinį degėsingos žemės sluoksnį su gausiais 
kremuotais kaulais ir įkapėmis. Tokie kapai būdingi 
Kauno ir apylinkių kapinynams - Marvelės, Veršvų, 
Pakalniškių, Sargėnų. Kai kuriuose Elbliongo apylin
kių kapinynuose (dabar Lenkija, buvusios prūsų gen
čių žemės) toks degėsingos žemės su k r e m u o t a i s 
palaikais sluoksnis aptiktas tiesiog po smėlingu velėnos 
sluoksniu (Dorr, 1898). Degėsingas sluoksnis buvo ap
tiktas nemažoje Sambijos prūsų kapinynų dalyje. Bū
dingiausi iš jų - Irzekapinis ((Wikiau, Klincovka), 
Labota (Laptau, Muromskoje), Bludava (Bludau, Kost-
rovo) (Кулаков, 1990, Šakumiškiai (Friedrichsberg, Is-
kovskoje), Malschowen, Polehnen (Hollack, 1908a) 
(vietovardžiai lyginti pagal: Šimėnas, Zabiela, 1993). 

Užuomina apie kapus degėsingame sluoksnyje yra 
ir Aukštakiemių (Oberhof) kapinyne prie Klaipėdos 
(Engei, 1931). Visose radimvietėse aptiktas permai-
šytas su gausiais degėsių, pelenų ir degintų kaulų tru
piniais sluoksnis. Paprastai ši tamsi žemė gerai skyrėsi 
nuo kitos struktūros dirvožemio. Kartais nurodoma, 
kad tokį paviršių sudaro įspūdingas pelenų sluoksnis 
su degintais žmonių kaulais bei urnų šukėmis, ginklais 
ir papuošalais (Hollack, 1908b). R. Dorris , tyrinėjęs 
Lenczo kapinyną Elbliongo apylinkėse, manė, kad lai
dojimo būdas degėsingame sluoksnyje turi sąsajų su 
vakarų slavų kraštams būdingu papročiu (Dorr, 1898). 

Skelbdami Birkos kapinyno (Björkö, Švedija) me
džiagą, tyrinėtojai tokius kapus (po velėna rastą degė-
singą sluoksnį su kremuotais palaikais) aprašė ir manė, 
jog j ie atsirado veikiami slavų papročių (Gräslund, 
1989). 

Tokie grupiniai kapai, kokie buvo rasti prūsų že
mėse ir Vidurio Lietuvos kapinynuose, kai palaikai iš
pilami paviršiniame sluoksnyje, gerai žinomi ir vakarų 
slavų žemėse. Volino (Wolin, Lenkija) kapinyno tyri
mų medžiaga liudija buvus identišką laidojimo papro
tį (Wojtasik, 1967). 

Remdamiesi aptartais palyginimais, galime neabe
joti, kad prūsai bei Kauno apylinkių gyventojai ben
dravo su Baltijos pajūryje gyvenusiomis vakarų slavų 
gentimis. Kol kas negalime pasakyti, ar bendravimas 
virto pastoviais ryšiais, ar j ie buvo glaudūs, ar ilgalai
kiai. Tačiau laidojimo apeigų įvairovė Marvelės kapi
nyne liudytų, kad kontaktai nebuvo atsitiktiniai. Kapų 
įvairovę vertinant kaip kiekvienos bendruomenės na
rių grupės praktikuotų papročių, kulto, apeigų bei re
ligijos išraišką (pvz., vietinių gyventojų, prekeivių, 
atvykėlių) (Her rmann, 1994/1995), galime spėti Kau
no apylinkėse buvus multietninį prekybos centrą. 

Yra žinomas vikingiškojo laikotarpio prekybos ke
lias, ėjęs piet iniu Baltijos pakraščiu . Baltų žemėse 
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pagrindiniai šio kelio liudininkai yra Truso, Gruobi-
nės, Daugmalės ir kt. gyvenvietės. Tuomet nusistovė
j o t a r p u s a v i o ryšių m o d e l i s , a p i b ū d i n a m a s t a m 
tikromis regione cirkuliavusiomis prekių grupėmis. 
Tarp nevietinės kilmės prekių galė tume išskirti kelias 
grupes. Visos jos rodo buvusius kultūrinius, etninius 
ar prekybinius ryšius. Pagal vertę, funkcinę paskirtį vi
suomenėje bei pa tekimo kelius prekes galima suskirs
tyti į tokias grupes: 

- ginklai ir kiti vertingi daiktai (nesvarbu, ar įsigy
ti kaip karo grobis ar prekių mainų keliu); 

- daiktai ir dirbiniai, liudijantys svetimos kultūros 
įtaką (pvz., tai gali būti laivų kniedės, ledo kabliai ir kt.); 

- dirbiniai ar požymiai, charakterizuojantys ūkinę 
veiklą, vienodą visame regiono ūkyje (svarstyklės ir sva
reliai, kapotas sidabras bei monetos , importinės ža
liavos); 

- dirbiniai, liudijantys tolimus, kartais gal atsitik
tinius, ryšius (gali būti įsigyti kaip dovana tolimo žy
gio metu) (Callmer, 1988, p . 264). 

Archeologinėje literatūroje jau įprasta manyti, kad 
Baltijos regiono kraštuose ginklai sudaro svarbiausią 
vikingų laikų importo prekių grupę (Jakobsson, 1992; 
Mühlen von, 1975; Her rmann , 1994/1995). Vertingi 
ginklai aptinkami kaip įkapės bei ginklų lobiuose, ret
karčiais pasitaikančiuose kapinynų aplinkoje. Kai ku
rių dirbinių formos bei ginklų slėpimo būdas parodo 
aiškias skandinaviškas tradicijas. Štai tokiame Marve
lės kapinyno lobyje, a t ras tame jau už kapinyno ribų, 
buvusios senvagės vietoje, aptikti ietigaliai ir kalavi
jas. Sprendžiant pagal išlikusią kalavijo skersinio for
mą, jis skirtinas S tipui pagal J. Peterseną. Kalavijas 
sulenktas pusiau ir numestas pelkėtoje vietoje (Berta
šius, 2000b, p . 251). Tai vienas iš retesnių importinių 
ginklų, o jų radimvietės tėra ž inomos Nemuno žemu
pyje (Mühlen, von, 1975; Kazakevičius, 1996). 

Kitoje vietoje, taip pa t už kapinyno ribų, surasti 
keturi ietigaliai. Vienas jų ypač retas - profiliavimu 
dekoruota ietigalio įmova yra su dviem sparneliais. Ie
tigalis sąmoningai perlaužtas ir rasta tik pusė dirbi
nio. Ietigalio ilgis turėjo siekti apie 0,45 m (išlikusi dalis -
21,3 cm) (pav. 5) . Tai retas karinio elito ginklas. Lie
tuvoje, be Marvelės, berods , težinoma vienintelė to
kio dirbinio rad imvie tė - Kukiuose (Cholodinska, 
1974). Ši vietovė jau yra Gruobinios skandinavų kolo
nijos teritorijoje. Tai Karolingų epochos Vakarų Eu
ropos karinio elito ginklas. Ietigaliai su atraminiais 
sparneliais kildinami iš Frankų imperijos. J ie atsira
do VII I a. pabaigoje kovų su avarais metu. Tai sunkiai 
ginkluoto raitelio ginklas, skirtas išversti priešininko 
raitelį iš balno (Žak, 1988). Ginklas nėra dažnas Skan
dinavijos kraštuose, labai retas prūsų žemėse. Marve
lėje surastas ginklas savo ištobulinta forma būdingas 

X amžiui (palyginti: Solberg, 1985, p. 63; Braathen, 
1989; Jorgensen, 1992). Ietigaliai skliautuotu raštu 
puošta įmova laikomi skandinavišku IX a. importu 
(Kuncienė, 1972, p . 210), galbūt ir iš Vakarų Europos . 
Marvelės kapinyne šie ietigaliai rasti kapuose 787 ir 
671 (grupinis kapas) . 

Tobula forma išsiskiria kape 787 rastas 54,5 cm 
ilgio ietigalis, beje, kaip ir dauguma ginklų, perlaužtas 
pusiau. Minėtas kapas puikiai parodo besusidarantį 
karinį elitą su vertingiausiais importiniais ginklais bei 
rangą atspindinčiais papuošalais. Greta ieties, kape 787 
aptiktas sulaužytas M tipo kalavijas (pav. 6; žr. IV knygos 
viršelį). Net ir sulaužytais prieš dedant į kapą ginklais, 
kapas reprezentuoja tarpregioninį elitinių karių laido
jimo paprotį, gerai žinomą iš ankstesnių laikų. 

Marvelės kapuose buvo surastos ir kitų, paprastai 
laikomų skandinaviškos (ar bendraregioninės) kilmės, 
kalavijų dalys. Tai X tipo kalavijų buoželės (grupinis 
kapas XII plote, kapas 711), rombo formos buoželės 
(grupiniai kapai XI , XII plotuose) , kalavijo skersinis, 
dekoruotas skersiniais s idabro grioveliais. Dviejuose 
kapuose rasti kalavijo makščių apkalai yra t inkamas 
pavyzdys, patvirtinantis tarpregioninės kultūros bruo-

I 

5 pav. Ietigalis su sparneliais (piešė V. Laužadicnė). 
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6 pav. Kapo Nr. 787 ginklai (piešė V. Laužadienė). 

žus. Apkalai puošti papras ta stilizuota paukščio figū
ra (ausgesparte Vogelkörper). 

Prie viso šio komplekto dirbinių gerai dera Sargė-
nų kapinyne rastas kalavijas su įrašu ir o rnamentu 
(Kuncienė, 1972, p . 207). 

Tyrinėjant kapinyną žirgų kapuose buvo rastos lai
vų kniedės (pav. 1). Tai pirmoji tokio tipo dirbinių ra
dimvietė Lietuvos la idoj imo pamink luose . Tačiau 
radinio vertės tai nekeičia - laivų kniedės kapuose yra 
vienas iš charakteringiausių vikingų laidojimo papro
čių. Į Marvelės kapinyną jis atėjo iš svetur. Vikingų 
pasaulio kapai laivuose (tiek griautiniai, tiek ir degin-
tiniai) žinomi ir vakarinėje ir rytinėje Skandinavijos 
pakrantėje (Müller-Wille, 1976, p . 125). Toks laidoji
mo būdas galėjo būti ir dažnesnis. Tai ypač pasakytina 
apie degintinius kapus, nes dauguma laivų buvo sta
tomi naudojant kuo mažiau geležinių kniedžių, labai 
dažnai galėjo būti naudojamos medinės (Schönback, 
1981). 

Dide lę dalį import inių prekių suda rė žaliavos. 
Baltų kraš tuose nebuvo spalvotojo me ta lo , tačiau 
vikingiškuoju la ikotarpiu gausu dirbinių iš spalvo
tųjų metalų lydinių. Taigi s idabras , b ronza , švinas 
bei jų lydiniai buvo pagr ind inė impor to p r e k ė į bal 
tų kraš tus . Būt ina a tkre ipt i dėmesį , kad be plačiai 
ž inomų iš importinių žaliavų pagamintų daiktų, ran
dami ir specifiniai dirbiniai . K a u n o apylinkių kapi
n y n u o s e ( M a r v e l ė j e , V e r š v u o s e ) r a s t a n e m a ž a i 
kamanų . Įvairiausių jų formų dekoratyviems apka-
lams galėjo būt i sunaudo jama ne t iki 400 g spalvo
tųjų metalų (Bertašius, 2000c). Tokiomis kamanomis 
kamano tų žirgų skaičius galėjo viršyti ne t 1/10 dalį 
visų žirgų kapų skaičiaus ( remiant i s tyrimų ataskai
tomis, Veršvuose daugiau ar mažiau dekoruo tos ka
manos sudarė 16 p roc ) . 

To meto prekybą apibūdina svareliai ir svarstyk
lės, randami kapuose bei gyvenviečių kul tūr iniame 
sluoksnyje. Kai kuriuose Marvelės kapuose buvo rasti 
svareliai bei svarstyklių ar jų lėkščių likučiai. Tačiau 
dažnesnis radinys Marvelėje yra kapoto sidabro ga
balėliai - įvairiausių papuošalų, lydinių dalys (kapai 
Nr . 440,547,796, grupinis XI plote ir kt.) . Įprastesnis 
kapuose kapotas sidabras bei mainams skirti sidabro 
lydiniai ir susuktos antkaklės rodo prekybos reikšmę 
Kauno apylinkių gyventojams. Vertindami precizinius 
svarstyklių svorelius bei kapotą sidabrą, tur ime pripa
žinti egzistavus pirklių organizaciją, kuri visame re
gione sukūrė sistemą, pagrįstą tarpusavio sutarimu bei 
derinimu (Steuer, 1987, p . 490). Iš Marvelės kapiny
no radinių galime spręsti apie vietinių ir Baltijos re
giono pirklių bendradarbiavimą bei kontaktus. 

Išskirtina dar viena grupė dirbinių, neturinčių aiš
kios funkcinės paskirties bei tradicijų, retai sutinka
mų ir nebūdingų vietiniams gyventojams. Tai tolimų 
ryšių arba karinių ekspedicijų liudininkai, greičiausiai 
įgyti kaip dovana. Dėl išvardytų ypatybių mažai tikėti
na, kad šie dirbiniai būtų prekybos objektas ir gauti 
tolimų prekybinių kontaktų metu . Prie tokių dirbinių 
priskirčiau kabutį-žvangutį, pritvirtintą prie kamanų 
ir skirtą papuošti žirgo nosį (pav. 8:1). Panašios pa
skirties, bet kitos formos bei dekoro dirbinių retkar
čiais pasitaiko Skandinavijos kapinynuose (Callmer, 
1989). Pati ryškiausia ir b e n e vieninte lė analogija 
žinoma iš Kamenkos kapinyno, tyrinėto dar 1849 m. 
(ankstesnė Kamenec-Podolsko gubernija) Dn iep ro 
pakrantėje ras tame kape (pav. 8:2) (Кирпичников , 
1973). Panašus kabutis žinomas ir iš Suzdalės sena
miesčio tyrimų medžiagos (Дубов, 1989, рис. 39). 
Abiem atvejais šie kapai priskirti vikingų kariniam eli
tui. Kape iš Kamenkos, be jau minėto kabučio, buvo 
atrasti kryžiniai diržo jungčių bei diržo galų apkalai. 
Analogiški apkalai yra Marvelės žirgų kapuose. 
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7 pav. Žirgo kapo Nr. 3 įkapės, tarp kurių atrasta laivo kniedė (piešė V. Laužadienė) 

Vidurio Lietuvos kapinynuose pasitaiko rytietiš
kų kamanų detalių elementų. Tą paaiškinti gana pa
prasta: visame regione gerai ž inomos vikingiškojo 
laikotarpio žirgų kamanoj imo ypatybės, dekoro deta
lės, atėjusios iš Rytų pasaulio. Taigi tradiciškai ir ma
n o m a , kad Skandinavi ją ryt iet iški e l e m e n t a i bus 
pasiekę per Vidurio Europą (Jansson, 1988, p . 614). 
O ši įtaka vert inama kaip tiesioginių ryšių su „rytietiš
kai or ientuota aplinka" pasekmė (I. Janssono termi
nas „orientalisch geprägten Milieu"). 

Vyrauja nuomonė , kad Skandinavijos gyventojai 
palaikė ryšius su pietiniu Rusios regionu, tad savaime 
suprantama, kad balnakilpė (kaip funkcinės paskirties 
dirbinys) tarpininkaujant vikingams bus per imta tie
siog iš Pietų Rusios (Mühlen von, 1975, p . 45). Gan 
plačiai žinomo vengriškojo (magyarische) t ipo balna
kilpės pasiekė Skandinaviją vikingiškuoju laikotarpiu. 
Balnakilpės žinomos iš Birkos kapinyno tyrimų me
džiagos (Jansson, 1988, p . 615). Tačiau norėčiau at
kreipti dėmesį į daugybę įvairiausių tipų balnakilpių 
(vengriškojo, avariškojo, skandinaviškojo bet anksty
viausių tr ikampio ir apskrit imo pavidalo), kurios ran
damos prūsų žemėse (Sambijoje) ir Vidurio Lietuvoje 
(Antanavičius, 1976; Кулаков, 1990). Galima būtų nu
rodyti kapinynuose rastą jų kiekį ir dar kartą, sekant 
O. Kleemanu, svarstyti apie seniausių balnakilpių pasi
rodymą Europoje (Kleemann, 1956). Pakalniškiuose 
rasta apie 320, Veršvuose 22, Marvelėje 51 balnakilpė. 

Sprendžiant pagal Vidurio Lietuvą, ankstyvesni 
balnakilpių tipai greičiau patvirtintų galimus epizodi
nius baltų ir Karpatų baseine įsikūrusių avarų ryšius 
nei vengrišką tokių balnakilpių prigimtį. Tą patvirtin

tų ir kai kur ie žirgų aukoj imo 
ypatumai, pastebėti kapinynuose 
(tarkime, žirgo auka, kai kape ap
t inkama galvos ir kojų kaulai) . 
Apie baltų ir avarų ryšius bylotų 
ir tam tikros raitelio įrangos de
talės - kai kurios diržo sagčių for
mos , apskri t i kamanų apkalai , 
žąslai su rago kaulo skersinukais, 
aptinkami šių genčių teritorijose 
(Кулаков, 1990; Salamon, Erde-
lyi, 1971; Lörinczy G., 1992; Kiss, 
1996). Apibūdinant Skandinavi
jos balnakilpes, reikėtų pasaky
ti, kad ne vienintelė Rusia darė 
įtaką jų raidai . Skandinaviškos 
balnakilpės galėjo būti prūsiškos 
ar aukštait iškos (Vidurio Lietu
va) kilmės. Juoba kad tokį spė
jimą įtaigiai patvirt intų Birkos 
kapinyno radiniai - sidabruotais 

apkalėliais dekoruotos puošnios baltiškos kilmės ka
manos (Arwidson, 1986). 

Iš Vidurio Lietuvos kapinynų (Veršvai, Marvelė, 
Barinė) yra gausios medžiagos, kurią galima palygin
ti. Įvairios žirgų kamanojimo įrangos detalės liudija 
buvusius skandinavų ir Kauno apylinkių gyventojų ar
ba prūsų kontaktus. Galima palyginti kad ir tokią Mar
velės kapinyno tyrimų medžiagą: skardines terkšles 
(Klapperbleche), kelių formų geležinius kamanų ap
kalus, sagtis (Forsaker, 1986; Thunmark-Nylėn, 1998, 
pav. 124-128). Taip pat randama gana gausios medžia
gos, įrodančios tarpregioninius papročius. 

Tuo tarpu kituose Lietuvos kapinynuose tokio ti
po dirbiniai - retenybė. Tai ne kartą aptiktos grandi
nėlės, gamintos ypač tobula technika, trupiniai (6 tipas 
pagal: Arvvidsson, 1989); kapuose randama medinių 
dėžių ir skrynių apkalų, metalinių juostelių fragmen
tų; geležinių raktų, dekoruotų bronzos spirale; meta
linių kibirų dalių, vežimo grandinė. Apibendrindami 
tarpregioninės kultūros ypatumus, turė tume prisiminti 
ir įvairiausių tipų pasagines seges, randamas Marve
lės kapuose. Jos gausiai paplitusios rytinėje Baltijos 
regiono dalyje - Got lande ir tarp vakarų baltų genčių. 

Iš to meto prekybos kelių žinomas nuo Birkos Vis-
kiautų link vedęs kelias, kuriame tarpusavyje konku
ravo bei kooperavosi pusiau profesionalūs prūsų ir 
skandinavų prekeiviai (Żak, 1985). Matyt, šis kelias 
Nemunu toliau vedė link Kauno apylinkių. 

Ap ibendr inan t gal ima padaryt i tokias t rumpas 
išvadas. 

Tyrimų metu rasta gausios ir labai svarbios me
džiagos, padedančios tarpregioninius ryšius pažinti. 
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8 pav. 1 - Marvelės kapinyne atsitiktinai surastas kabutis; 2 -
Kamenkos kapinyne atrastas kabutis (piešė Verutė Trečio
kienė). 

Ji byloja apie kultūrinius ir ūkinius ryšius, kurie siejo 
Baltijos jūros regione gyvenusias gentis. 

Baltų gentims Nemunas buvo svarbus prekybos ke
lias. Tik jo buvimu galima paaiškinti daugelio impor
tinių dirbinių Kauno apylinkėse atsiradimą. 

Marvelės kapinyne apt inkame skandinavams bū
dingų laidojimo papročių bruožų - kapai laivuose ar 
bent apeigos deginant laivus; bendri žirgų ir šunų ka
pai; ginklų lobiai kapinyno prieigose. Tik kai kurioms 
gentims būdingi laidojimo papročiai rodo čia įsikūrus 
atvykėlius. Tai patvirtina tarpregioniniai papročiai: mi
rusiojo palaikai išberiami žemės paviršiuje ar laidoja
mi ištisiniame degėsingos žemės sluoksnyje. 

Kariaunos įsikūrimą liudija kai kurie kariniam eli
tui būdingi dirbiniai (kalavijai, ietigaliai, puošnios ka
manos bei balnakilpės). Taigi, apibendrinę šių įkapių 
kiekį ir vertę, su visomis kamanomis laidotus Marve
lės žirgus, galime manyti, kad Kauno apylinkėse gyva
vo stipri kariauna. Ji buvo aktyvus visuomenės raidos 
dalyvis. 
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D I E Z Ü G E EINER ÜBERREGIONALEN KULTUR 
IN D E N WIKINGERZEITLICHEN GRÄBERN VON MARVELĖ 

Mindaugas Bertašius 

Zusammenfassung 

Der baltische Raum war nicht von der Welt der Wi
kinger abgetrennt. Skandinavische Kaufleute wandten 
sich den baltischen Gestaden der Ostsee zu, besonders 
intensiv seit etwa 700, sie strebten durch die baltischen 
Gebiete auf dem Weg längs der Wolga zum Orient. Die 
Rolle des Düna als Handelstrasse ist durch die Archäolo
gie durchaus belegt. Es gibt erheblich weniger Hinwei
se, die in der Wikingerzeit Beziehungen zwischen den 
Stämmen auf dem Gebiet entlang des Memel-Flußes be
legen würden. Das bekannte Gräberfeld in Linkuhnen 
(Linkünai) und Beigaben von Gräbern belegen starke 
wikingische Einflüsse im Bereich der Memelmündung. 
In der Gegend um Kaunas (Mittellitauen) finden die 
Archäologen eine Konzentration von wikingerzeitlichen 
Funden des Ostseekreises. Während Ausgrabungen in 
den Jahren 1991-2000 (A. Astrauskas, M. Bertašius) wur
de in Marvelė (Stadt Kaunas) eins der merkwürdigsten 
und größten Gräberfelder der Kultur des Mittellitauens 
untersucht (Abb. 1). Durch die Bearbeitung des Gräber
feldes wurden verschiedene Erscheinungsformen der 
Pferdegräber festgestellt. Manchmal eine eigentümliche 
Grube half den Bestattungritus auszuführen, denn so ge
langte die Brust jedesmal auf den niedergedrückten Kopf, 
und das Pferd konnte keinesfalls aus der Grube heraus
steigen (Abb. 2). Durch Pferderennen (Pferdehatz) war 
es möglich, die ermüdeten Tiere in die Grube zu stürzen. 
Historischen Quellen zufolge wurden ähnliche Vorgänge 
bei den Skandinavier, den Russen (d.h. Normannen), 
kaukasischen Völkern vollzogen. Eine zweite Gruppe 
wird durch die Pferdegräber, die durch zerstückelte 
Pferdekadaver gekennzeichnet ist, charakterisiert. Auf 
diesen Gräbern wurden getrennte Pferdereste an geson
derten Stellen niedergelegt (Abb. 4). Die Pferdereste 
wurden in einen oder mehreren Schichten gefunden 
(Abb. 3). Stets wurden die Pferdegeschirrbeigaben (und 
zwar Zaumzeugteile, Gebisse, Schnallen, Steigbügel, 
Beschläge, Anhänger, usw.) mit Pferdeknochen geschüttet. 
Die Pferde wurden in einigen Gräbern von Hunden be
gleitet. Es stimmt gut zum Bericht der Araber Ibn Fadh-
lan (10. Jh.), der entlang der Wolga wanderte, und über 
den Opferritus des Pferdes berichtete. Diese Art der Pfer-
deopferung ist bei anderen Völkern bezeugt. So wurden 
ähnliche Opferplätze in Prußcn nachgewiesen. Auch im 
Nordrusslandgcbict, sowie bei den Skandinaviern läßt sich 
die Opfersitte mit Pferden nachweisen. Solche Pfcr-
degräber, die durch zerstückelte Pferdekadaver und Hun
de charakterisiert sind, wurden nur in der wikingischen 
Welt belegt und sind dem Balten ungewohnt. 

Brandschüttungsgräber sowie Brandschichtsgräber 
b i lden e inen quan t i t a t iv b e d e u t e n d e n Ante i l bei 
Brandgräbern auf den Gräberfeldern im Gebiet um Kau
nas. Dieser Brandgräbertyp ist im Samland weit bekannt. 
Oberflächliche Gräber und Brandschüttungsgräber auf 
einer Aschen- und Branderdeschicht finden wir auch in 
den Gräberfeldern in westslawischen Ländern. So, wei
sen die Kultur der westslawischen Länder während der 
Wikingerzeit deutliche Beziehungen mit der Kultur der 
Prußen und die der Bevölkerung Mittellitauens auf. 

Die kostbare Waffen (Schwerter, Lanzenspitzen, 
Schwertortbänder) aus den Gräbern von Marvelė sind 
ein gutes Beispiel um die überregionale Kultur zu bele
gen (Abb. 5-6). Bei der Bearbeitung des Gräberfeldes 
in Marvelė wurden Schiffsnieten gefunden (Abb. 7), die 
als wichtiger Hinweis auf wikingische Einflüsse anzuse
hen ist. Es wurden große Menge der importierten Me
tallen für die Herstellung der Erzeugniss verwendet. 
Merkmale des Handels sind gewöhnlich die Waage und 
Gewichte, die sporadisch in Gräber von Marvelė zu fin
den sind. Häufiger wurden Schmucksilber und Hacksil
ber im Gräberfeld gefunden und zeugen von einem 
entwickelten Handel auf dem Gebiet um Kaunas. Eini
ge Funde bezeugt die ferne Expeditionen. Aus Grä
be r f e lde rn Mi t t e l l i t auens gibt es umfangre iches 
Vergleichsmaterial der Pferdeausrüstungsgegenständen 
(Abb. 8), das von den engen Kontakten zwischen Skan
dinavien und Mittellitauen (oder Prußen) zeugen. Auch 
gibt es andere Gegenstände, die einen überregionalen 
Bestattungsritus aufweisen. 

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN 

Abb. 1. Aufriß des Gräberfeldes von Marvelė. 
Abb. 2. Eine eigentümliche Grube von Pferdegrab. 
Abb. 3. Pferdegrab Nr. 188, in dem in einigen Schichten 

unordentlich die sterblichen Überreste verstreut sind. 
Abb. 4. Die gesonderte Gruppe von Pferdegräbern 

mit zerstückeltem Pferdekadaver. 
Abb. 5. Eine geflügelte Speerspitze mit verzierter Tülle. 
Abb. 6. Die Baigaben aus dem Grab 787. 
Abb. 7. Schiffsnicte und andere Baigaben aus dem 

Pferdegrab 3. 
Abb. 8.1 - Ein gegosene Schmuckanhänger von Pfer

degeschirr aus Marvelė; 2 - jene Anhänger aus Kamen-
ka (Rusland, Dnicpcrgcbict). 

Übersetzung aus dem Litauischen 
von Mindaugas Bertašius 
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ОТРАЖЕНИЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ВИКИНГОВ 
В МОГИЛЬНИКЕ МАРВЯЛЕ В КАУНАСЕ 

Миндаугас Берташюс 
Резюме 

Прибалтийский регион не был изолирован от мира 
викингов. Побережье Балтики особенно заинте
ресовало скандинавских купцов с 700 г., которые в 
этот период через территорию Прибалтики направ
лялись по Волге на Восток. Роль Западной Двины в 
качестве торгового пути доказана археологически. 
Намного меньше показателей, свидетельствующих о 
взаимоотношениях племен во времена викингов по 
реке Неман. Известен могильник Линкунай, погре
бальный инвентарь которого указывает на сильное 
влияние викингов в устье Немана. В окрестностях 
Каунаса (центральная Литва) археологи обнаруживают 
множество находок времен викингов. В ходе раскопок 
1991-2000 гг. (А. Астраускас, М. Берташюс) в Марвяле 
(г. Каунас) был исследован один из самых крупных и 
интересных могильников культуры центральной 
Литвы (рис. 1). В могильнике установлены различные 
формы погребений коней. Иногда необычные способы 
облегчали ритуал захоронения, так как голова коня 
поджималась под грудь, и конь никоим образом не 
мог выбраться из могилы (рис. 2). Изможденных во 
время скачек коней было легче загнать в яму. По 
данным исторических источников, подобным образом 
поступали викинги , русы (то есть норманны) , 
народности Кавказа. Другая группа могил инденти-
фицируется по останкам разрубленных на куски 
коней. В этих погребениях останки коней скла
дывались в отдельные места (рис. 4). Такие останки 
выявлены в одном или в нескольких слоях могилы 
(рис. 3). Одновременно с костями коней складывалась 
и конская упряжь (детали узды, удила, пряжки, 
стремена, оковы, подвески и т.д.). В некоторых 
погребениях хоронились и собаки. Это соответствует 
описанию погребального ритуала арабом Ибн Фад-
ланом (Ibn Fadhlan), который путешествовал по Волге 
в X в. Установлено, что аналогичный способ захоро
нений коней характерен и для других народов. Ана
логичные места жертвоприношений найдены и в 
Пруссии. Доказано, что обычай пожертвования коней 
существовал и в северной России и в Скандинавии. 
Погребения останков собак и разрубленных на куски 
коней типичны только для викингов, а для балтов 
нехарактерны. 

Насыпные погребения с трупосожжением и 
слоистые погребения с трупосожжением составили 
большинство погребений с кремацией в Каунасском 
районе. Этот тип погребений по обряду трупосож-
жения хорошо известен в Самбии. Поверхностные 
захоронения и насыпные погребения с трупосож
жением обнаруживаются в слое пепла и углей и в 
могильниках западных славян. Это указывает на явную 
взаимосвязь культуры западных славян с культурами 
пруссов и жителей центральной Литвы во времена 
викингов. 

Прекрасным примером, свидетельствующим о 
распространении культуры викингов за пределы 
своего региона, является дорогое оружие (мечи, 
наконечники копий , портупея) из могильника 
Марвяле (рис. 5-6). В ходе исследований могильника 
были найдены корабельные заклепки (рис. 7), 
особенно подчеркивающие влияние викингов . 
Обнаружено много импортного металла, предназна
ченного для изготовления разных предметов. О 
торговле обычно говорят находки весов и грузиков в 
единичных погребениях в Марвяле. Часты находки 
серебряных украшений и раздробленного серебра, что 
также свидетельствует о развитой торговле в Каунас
ском районе. В могильниках центральной Литвы 
собран значительный материал деталей конской узды, 
отражающий тесную связь скандинавов с жителями 
центральной Литвы (или Пруссии) (рис. 8). 

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

Рис. 1. План различных типов погребений могиль
ника Марвяле. 

Рис. 2. Погребение коня в яме неправильной фор
мы. 

Рис. 3. Погребение коня № 188, в котором останки 
беспорядочно разбросаны несколькими слоями. 

Рис. 4. План группы конских погребений. 
Рис. 5. Наконечник копья с выступами. 
Рис. 6. Оружие погребения № 787. 
Рис. 7. Погребальный инвентарь захоронения коня 

№ 3, среди которого найдены корабельные заклепки. 
Рис. 8. 1 - случайная находка подвески в могиль

нике Марвяле; 2 - подвеска из могильника Каменка. 
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