ramikos, koklių, 1874 m. vokiška moneta – 1
pfenigas.
Kultūrinio sluoksnio storis 2010 m. tirtuose plotuose buvo 0,6–1,35 m.
Nuo 1961 m. Šiaulių kapinyno teritorijoje
ištirtas 361,89 m2 plotas (1961 – 15 m2, 1998 –
12,5 m2, 2007 – 24,5 m2, 2008 – 184,5 m2,
2009 – 27,4 m2, 2010 m. – 97,99 m2). Iš viso
nuo 1961 m. rasta 19 kapų.
Pagal ankstesnių tyrimų medžiagą kapinynas datuojamas IV–V a. 2010 m. radiniai
naudoti ilgą laikotarpį, kapinyno datavimui
IV–V a. neprieštarauja, tačiau datos patikslinimui papildomos informacijos nesuteikia.
Išvada, kad Šiaulių kapinynas (Vaisių gatvėje)
yra plokštinis, nesikeičia, nors tikimybės, kad
vainikai galėjo būti suardyti vėlesnės ūkinės
veiklos, visiškai atmesti negalime.
Radiniai saugomi ŠAM Archeologijos
skyriuje.

Šiauliai cemetery
In 2010, the excavation on the grounds of
Šiauliai cemetery continued.
Burial 17, which had been disturbed and
contained no grave goods, was found and
three irregularly shaped stains of greyish sand
that was 4–6 cm deep were recorded. These
could be the bottoms of destroyed burials.
Isolated bones from destroyed burials as well
as grave goods: a socketed iron spearhead
(Fig. 1), two iron knives (Figs. 2, 3), and a
fragment of a bronze coil bracelet were found
inside the garage in the building at Vaisių St.
14A.
Since 1961, 361.89 m2 have been excavated on the grounds of Šiauliai cemetery and 19
burials found. The finds discovered in 2010
did not yield any additional information for
dating the cemetery.
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Vykintas Vaitkevičius

Bajorų kapinynas
2010 m. KU ir KšM tęsė Bajorų kapinyno
(Elektrėnų sav., Kietaviškių sen.) tyrinėjimus
(žr. ATL 2006 metais, V., 2007, p. 146–153;
ATL 2007 metais, V., 2008, p. 192–198; ATL
2008 metais, V., 2009, p. 134–140; ATL 2009
metais, V., 2010, p. 128–135). Tyrimų metu
aptikti radiniai perduoti į KšM.
Tyrimai Bajorų pelkėje buvo sumanyti
jau prieš kelerius metus. Atidėliota laukiant
palankesnių oro sąlygų ir komplektuojant ekspedicijos įrangą. 2010 m. ištirtas plotas 26 (10
m2) ir pradėtas tirti plotas 27 (4 m2) kapinyno
kalvos Š–ŠV papėdėje, pelkėje (1 pav.). Plotas
27 tapo pirmuoju visiškai vandens apsemtu
tyrimų plotu, čia ieškota 2009 m. plotuose 22
ir 23 aptikto radinių telkinio tęsinio Š kryptimi. Nors prireikė daug fizinių jėgų, valios ir
lėšų, tikslas buvo įgyvendintas.
Ekspedicijos metu naudotos dvi sijoklės
su 3x3 mm tankio tinkleliais ir viena plovyklė
su 2x2 mm tankio tinkleliu. Ir sijoklėse, ir plovyklėje žemė, įskaitant velėną ir ajerų šaknis,
buvo plaunama. Vandenį iš pelkės tiekė aukšto slėgio benzininis siurblys Honda WH20X,
naudota 60 m ilgio žarna, buvusi komplekte
kartu su siurbliu, ir 4 papildomos 20 m ilgio
žarnos, kurios buvo prijungtos prie vandens
skirstytuvo.
Ekspedicijos metu daug dėmesio skirta
darbo sąnaudų apskaičiavimui – išanalizuotas
vandens siurblio darbo režimo ir kitos techninės įrangos santykis su operatoriaus atliekamo žemių plovimo efektyvumu. Nustatyta,
kad vienodai efektyvus yra silpnesniu režimu
veikiantis vandens siurblys – 2,5 l benzino užtenka 7 nepertraukiamo darbo valandoms,
Bajorų kapinyno tyrimuose prie plovyklės

dirbantis žmogus per darbo valandą išplaudavo vidutiniškai 300 l žemių. Velėnos ir ajerų
šaknų plovimas trukdavo keletą kartų ilgiau.
Ekspedicijos metu oras buvo permainingas – temperatūra svyravo apie +30–32o C,
protarpiais stipriai lijo. Vandens lygis pelkėje
buvo aukštesnis už vidutinį, prieš pradedant
tyrimus ploto 26 Š dalis ir visas plotas 27 buvo
apsemtas.
Plotas 26. Po tankia 10–13 cm storio velėna, ajerų ir viksvų šaknimis kv. 1A ir 1–2B
žemė dar priminė jaurinį dirvožemį, pažįstamą iš ankstesnių Bajorų kapinyno kalvos šlaitų tyrinėjimų, tačiau visoje likusioje ploto dalyje slūgsojo tik rudos durpės su didesnėmis
ar mažesnėmis augalų dalelėmis.
Pradėjus tyrimus vandens semiamo ploto riba ėjo per kv. 4A ir 3B, vėliau sulyg kiekvienu nuimtu žemių sluoksneliu plėtėsi, perėjo į kv. 3A ir 2–3B sandūrą. Degintiniai kaulai
ir keramikos fragmentai, slūgsoję jau pačiame žemės paviršiuje, velėnoje ir tarp ajerų šaknų, ryškesnių koncentracijų nesudarė.
Kv. 5A, 48 cm gylyje (Habs 99,86 m), durpėse, surasta arklio pasaga, kurios radimo vietos nedidelis gylis ir padėtis (pasaga atitrūko
arkliui kopiant į kapinyno kalvelę) rodo, kad
pasakojimai apie XX a. pirmoje pusėje Bajorų
gyventojų šienautą pelkę, vėliau – kiek sausenes, bet užliejamas Briauniaus apyežerio pievas, turi pagrindą. Supjauta žolė arkliais, naudojant tam tikras pavažas-roges, gabenta į
pakilesnes vietas.
Didžiausi radiniai aptikti durpėse kv. 4A.
Dar 2006 m. žvalgant šią vietą metalo ieškikliu, 45–46 cm gylyje (Habs 99,88–99,89 m)
buvo aptiktas geležinis strėlės antgalis. Sunykęs antgalis tuomet buvo perduotas restauratoriams, o jo radimo vieta paženklinta metaliniu strypeliu. 2010 m. tyrinėjimai apie šią
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A, B – radimvietės
		 findspots

1 pav. Bajorų kapinyno 2006–2010 m. archeologinių
tyrinėjimų planas. Braižė R. Mockus, su autoriaus
papildymais.
Fig. 1. Plan of the 2006–2010 excavations
at Bajorai cemetery.

radimvietę leidžia susidaryti išsamų vaizdą:
už 22 cm į PR nuo strėlės antgalio, 47–49 cm
gylyje (Habs 99,85–99,87 m) gulėjo korodavęs
plačiaašmenis kirvis, ašmenimis nukreiptas į
R, už 20 cm į Š nuo strėlės antgalio, 49–51 cm
gylyje (Habs 99,83–99,85 m) gulėjo išilgai suskilęs akmens amžiaus dirbinys – skobtas,
smaigaliu nukreiptas į Š (2 pav.).
Ties plačiaašmeniu kirviu surinktame
10 l žemių kibire plovėjai rado vieną degintinį
kauliuką, bendra kv. 4A statistika (28 g / 216
vienetų smulkių kaulų) niekuo ypatingu neišsiskyrė.
V y k i n t a s Va i t k e v i č i u s /
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2 pav. Plotas 26, kv. 4A: kirvis, strėlės antgalio vieta ir
skobtas in situ iš ŠR. V. Vaitkevičiaus nuotr.

3 pav. Ploto 27 tyrinėjimų akimirka.
V. Vaitkevičiaus nuotr.

Fig. 2. Area 26, grid 4A: an axe, an arrowhead
location, and a gouge in situ from the NE.

Fig. 3. A moment in the excavation
of area 27.
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Žemutiniame durpių sluoksnyje toliau
rinkti degintiniai kaulai, pavieniai keramikos
fragmentai ir titnago radiniai, tačiau juodame
smėlyje radinių skaičius labai sumažėjo arba
jų neliko visai. Atskirai paminėtini tik juodo
smėlio sluoksnyje kv. 2B ir 5B rasti titnagai –
skiltuvų akmenys: pirmasis rastas neapsemtoje ploto 26 PV dalyje, juodos spalvos, antrasis
surastas apsemtoje ploto ŠV dalyje, jis buvo
padengtas stora balkšva patina.
Plotas 27. Plotas pradėtas tirti nuo 4 pietinių kv. 1–2A–B, siekiant apie tyrimų vietos
planigrafiją ir stratigrafiją sužinoti kuo daugiau, o svarbiausia – sukaupti šlapynių archeologijos patirties.
Pasiekus pagrindinį radinių horizontą –
žemutinį durpių sluoksnį, pereinantį į juodą
smėlį (Habs 99,56–99,60 m), 1x1 m dydžio ploto kvadratai buvo papildomai suskirstyti į
0,5x0,5 m dydžio ketvirčius, pavadintus pagal
pasaulio šalis. Suskirsčius radinius pagal jų
slūgsojimo gylį į sąlyginius 5 cm storio sluoksnelius, gautas objektyvus plaunamose žemėse
aptinkamų radinių paplitimo vaizdas. Tuo
metu, kai dauguma radinių aptinkama ne in
situ, bet plaunant metrikuotais kibirais išneštas žemes, kitokį patogų ir, svarbiausia, tikslų
radinių apskaitos būdą sunku pritaikyti.
Kastuvais atkirtus tyrimų plotą dengusias
ajerų šaknis ir perdavus jas plovėjams, plotas
buvo išvalytas apgraibomis, rankomis. Tuo
metu dar nebuvo galimybės šalinti vandenį –
sekliame plote jo būta palyginti nedaug. Netrukus po to tyrimų plotas atitvertas U formos
rėmu, sukonstruotu iš 1 cm storio medžio
drožlių plokščių. Tyrėjai tupėdavo, klūpodavo
arba sėdėdavo ant nedidelių balkių, tokiu
būdu išsaugodami jautrų fiziniam poveikiui
tiriamo ploto paviršių (3 pav.); visą tyrimų laiką naudotas metalo ieškiklis Shadow X5.

Pelkėje, apie 15–20 cm atstumu nuo rėmo,
buvo sudėta stambių velėnos gabalų eilė iš
senų tyrimų plotų ir ji patikimai sulaikė į aptvarą plūstantį pelkių vandenį. Tačiau tiek
pradiniame tyrimų etape, tiek ir vėlesniuose į
tyrimų plotą srūvančios nedidelės vandens
srovelės atliko svarbų vaidmenį. Būtent jos
per palyginti trumpą laiką nuskaidrindavo tiriamo ploto paviršių, kai jį sudrumsdavo tyrėjų mentelės, leido geriau pažinti besikeičiančią žemės struktūrą, fotografuoti ir tiksliai
apskaičiuoti tiriamo ploto nuolydį, kuriuo
vandens perteklius per ploto 27 PV kampą
bėgtų į ploto 26 kv. 5B.
Prieš pradedant darbą, tyrimų plotas
buvo apsemtas šalto pelkių vandens. Vietomis
tarp ajerų ir viksvų kupstų vandens būta apie
10–15 cm, o neapdairiai šienavęs traktoriaus
vairuotojas priekiniu ratu čia įspaudė ir dar
gilesnę duobę.
Radiniai, degintiniai kaulai ir žiestos keramikos trupiniai slūgsojo pačiame paviršiuje,
žemėje ir dumble tarp šaknų. Kaulų, tokių pačių smulkių fragmentų, kaip įprasta Bajoruose, surasta daug: kv. 1A ribose – 19 g / 350 vienetų, kv. 2A – 10 g / 130 vienetų, kv. 1B – 11 g /
134 vienetai, tik kv. 2B – 3 g / 16 vienetų. Šis
rezultatas parodė, kad radinių telkinys, pradėtas tirti 2009 m. ploto 23 ribose, velėnoje ir
pelkės augalų šaknyse, tęsiasi Š ir ŠR kryptimi.
Durpių sluoksnyje, apie 12–29 cm gylyje
nuo žemės paviršiaus visame tyrimų plote radinių kuriam laikui sumažėjo. Tačiau padėtis
pasikeitė baigiantis durpių sluoksniui, apie
29–31 cm gylyje, arba Habs 99,57–99,61 m.
Šioje vietoje padidėjo smėlio priemaiša (ją
rodė srūvančio vandens išplaunamos dalelės
ir žemės gurgždėjimas tarp pirštų), pagausėjo
kaulų. Antai kv. 1A, 31 cm gylyje nuo žemės
V y k i n t a s Va i t k e v i č i u s /
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4 pav. Plotas 27, kv. 2A, ŠR ketvirtis. Akimis pastebėti radiniai iš
intensyviojo kapinyno radinių horizonto (apie Habs 99,51 m).
V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 4. Area 27, grid 2A, NE quarter. Finds visible with the naked
eye from the cemetery’s find-rich horizon.
5 pav. Ploto 27 radinių slūgsojimo gylis ir skaičius:
1 – individualūs radiniai; 2 – degę kaulai; 3 – žiesta keramika;
4 – lipdyta keramika. V. Vaitkevičiaus brėž.
Fig. 5. The depth from the ground’s surface and the number
of the finds in area 27: 1 – individual finds; 2 – cremated bones;
3 – hand thrown ceramics; 4 – hand built ceramics.
–
–
–
–

1
2
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4
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paviršiaus, arba Habs 99,58 m, degintinius kaulus ir keramikos fragmentus imta pastebėti
akimis (4 pav.), atsirado galimybė fiksuoti
juos in situ. Kaulų ir keramikos kiekis minėtame lygyje su kiekvienu plaunamos žemės kibiru daugėjo.
Netrukus kv. 2A, Habs 99,48–99,50 m gylyje, savo slūgsojimo vietoje surasti juostinės
apyrankės ir pasaginės segės liežuvėlio fragmentai. Kartu su kaulais ir keramikos trupiniais aptiktas puodo dugno fragmentas, paženklintas svastikos ženklu, gerai pažįstamas
iš ankstesnių Bajorų kapinyno tyrinėjimų. Čia
pat rastas dar vienas puodo dugno fragmentas, paženklintas nauju, iki tol Bajoruose nematytu ornamentu.
Buvo konstatuota, kad šis apie 19 cm storio žemutinis durpių sluoksnis, pereinantis į
juodos spalvos smėlį (Habs 99,41–99,60 m), yra
intensyvus kapinynui būdingų radinių: kaulų,
žiestos keramikos fragmentų ir metalinių radinių sluoksnis. Jį nuo paviršiuje esančių radinių skyrė apie 7 cm durpių sluoksnis su ne-

gausiais degintiniais kaulais, o giliau slūgsojo
lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi radiniai su tolydžio mažėjančiu degintinių kaulų
skaičiumi (5 pav.).
Giliau tyrimų plote, intensyvaus juodo ir
pilkšvo smėlio sluoksnių sandūroje, prie Š sienos pjūvio užfiksuotas netaisyklingos formos
raudono granito 12x12 cm dydžio rieduliukas. Mažesnių smėlio ir vandens nugludintų
akmenėlių šiame lygyje ir giliau rasta daugiau.
Atskirai pažymėtina sutręšusi medžio šaknis,
kurios padėtį juodo smėlio sluoksnyje užfiksavo Š sienos pjūvis.
Juodo smėlio sluoksnio žemutinėje dalyje
ir pilkšvame smėlyje su žvyro priemaiša, Habs
99,16–99,40 m gylyje, rasta nedidelių lipdytos
keramikos grublėtu paviršiumi fragmentų,
kurių daugelis – maži ir visiškai nugludinti,
atpažįstami kaip plokšti dvispalviai (vienoje
pusėje rudos, kitoje – juodos spalvos) trapūs
akmenėliai (6 pav.).
Paskutiniai pavieniai ploto 27 radiniai –
nuskalauti lipdytos keramikos trupiniai –
slūgsojo kv. 2A PR ketvirtyje (Habs 99,16–99,20
m) ir to paties kvadrato ŠR ketvirtyje (Habs
99,11–99,15 m), pilkšvame smėlyje su žvyro
priemaiša.
Titnago radiniai plote 27 kokių nors koncentracijų nesudarė, tarp jų dominavo įvairaus dydžio nuoskalos (rastos 23 nuoskalos ir
1 skeltė). Jų rasta visame tyrimų plote nuo žemės paviršiaus iki pat Habs 99,15 m.
Kasmet metalo ieškikliu buvo tikrinamas
Bajorų kapinyno kalvos paviršius ir apšienauti
pelkės pakraščiai, tačiau pastaruosius dvejus
metus žymesnių rezultatų nebuvo.
2010 m., tikrinant spalvoto metalo signalą (tai pasirodė esąs folijos gabalėlis) ant praminto takelio, nuo kapinyno kalvos vedančio
V kryptimi, Habs 99,97 m, tarp sumintų ajerų
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6 pav. Lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi
pavyzdžiai, rasti plote 27. V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 6. Examples of the hand built ceramics with rough
surfaces that were found in area 27.

šaknų rasta stambi žiestos keramikos šukė.
Tikrinant, ar tai nėra atsitiktinumas, galbūt
ankstesniais metais surastas ir vėl pamestas
keramikos fragmentas, 3 kibiruose žemių
(apie 30 l) buvo išplautas dar vienas nedidelis
žiestos keramikos fragmentas ir 13 vienetų
(2 g) degintinių kaulų. Neliko abejonės, kad
tai radimvietė, nuo 2006–2008 m. tirtų Bajorų
kapinyno plotų statmenai nutolusi 8,6 m į V.
Apie radimvietę iki šiol neturėta duomenų,
daugiau aiškumo suteiktų tik nuodugnūs tyrinėjimai.
Iš viso 2010 m. surasta 114 akmens amžiaus radinių: skobtas iš kaulo ir 113 titnago
radinių, kurie kaip ir ankstesniais metais būdingi mezolito – ankstyvojo neolito laikotarpiui. Skobtas ir 88 titnago radiniai surasti plote 26, 24 titnago radiniai – plote 27 ir dar viena
skeltė rasta senoje anksčiau tirtų plotų velėnoje. Tarp titnago radinių dominavo nuoskalos
(104), taip pat surasta skelčių dalių (8) ir skaldytinis. Skobtas (7 pav.) tapo trečiuoju kauliniu akmens amžiaus dirbiniu, surastu Bajorų
V y k i n t a s Va i t k e v i č i u s /
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7 pav. Kaulinis skobtas iš ploto 26. V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 7. The bone gouge from area 26.
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8 pav. Žiestos ornamentuotos keramikos pavyzdžiai,
rasti plotuose 26 ir 27. V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 8. Examples of the hand thrown decorated ceramics
that were found in areas 26 and 27.

pelkėje (2006 m. rastas ovalo formos dirbinys
su skylute, o 2009 m. – yla).
Lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi
fragmentų rasta 213 vienetų, dauguma jų
buvo išplauti iš ploto 27 (plote 26 rasti tik 8
vienetai). Kruopštus tyrėjų darbas davė svarbių rezultatų – žemutiniuose ploto 27 sluoksniuose (juodame ir pilkšvame smėlyje) buvo
išskirtas lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi horizontas su nedidele titnago radinių
ir degintinių kaulų priemaiša (beje, kaulų
skaičius jame tolydžio mažėjo, kol jie visai
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pranyko). Galima teigti, kad visi iki šiol surasti lipdytos keramikos radiniai Bajorų kapinyno kalvoje ir šlaituose yra XIV a. pabaigos – XV a. pirmos pusės kapinyno radinių
komplekso priemaiša.
I tūkst. pirma puse – viduriu datuojamos
lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi horizonto išskyrimas reiškia, kad Bajoruose, matyt, būta tokios pat senovės gyvenvietės ežero
saloje, kurias pastaraisiais metais kaip savitą
Rytų ir Pietryčių Lietuvos archeologijos objektų tipą išskyrė dr. Darius Stončius, padedamas archeologų Z. Baubonio, M. Mačiulio ir
doc. G. Zabielos (žr. ATL 2009 metais, V.,
2010, p. 441–452).
Žiestos keramikos rasta 300 vienetų.
(8 pav.), taigi iš viso tyrimų metu surasta 513
nedidelių lipdytos ir žiestos keramikos fragmentų, visi kartu sveriantys vos 430 g.
Degintinių žmonių ir gyvūnų kaulų surinkta 566 g, bet net 4936 vienetai, kas rodo jų
smulkumą (iš viso per 2006–2010 m. Bajoruose surasta 11,42 kg degintinių kaulų).
Aptikti 9 individualūs žalvario, geležies ir
titnago radiniai, būdingi XIV–XV a. pirmai
pusei. Reikšmingas plačiaašmenis kovos kirvis (9 pav.), trimis pavyzdžiais papildytas iki
šiol nedidelis skiltuvo titnagų rinkinys.
Tačiau svarbiausias 2010 m. rezultatas –
sėkmingi archeologiniai tyrinėjimai pelkėje.
Nuolat šalinant vandenį iš ploto 27 buvo pasiektas reikiamas 87–88 cm gylis, preciziškai
surinkti archeologiniai radiniai, informacija
apie jų paplitimą ir užfiksuoti pjūviai.
Bajorų kapinyno radiniai, slūgsantys pelkės paviršiuje, tarp ajerų ir viksvų šaknų, giliau durpėse ir juodame smėlyje, kelia patį didžiausią susidomėjimą. Lyginant su 2009 m.
tirtų plotų 22 ir 23 rezultatais, didžioji degintinių kaulų, keramikos fragmentų ir individu-

alių XIV–XV a. pirmos pusės radinių dalis
plote 27 slūgsojo giliau. Jų rasta pelkės paviršiuje ir durpėse, tačiau intensyviausias, apie
19 cm storio sluoksnis apėmė durpių žemutinę dalį ir juodo smėlio sluoksnį. Kitokia tendencija buvo užfiksuota plotuose 22 ir 23, kur
didžioji radinių dalis slūgsojo pelkės paviršiuje ir durpėse, bet juodas smėlis buvo be žymesnių radinių.
Apibendrinant 2009–2010 m. tyrinėjimų
rezultatus kalvos Š papėdėje tyvuliuojančioje
pelkėje, galima teigti, kad gilėjant tyrimų plotams, radiniai taip pat slūgso giliau ir jie patenka į ežero guolį užpildžiusį juodą smėlį.
Galimas daiktas, kad XIV–XV a. pirmoje pusėje durpėjimo procesas buvo apėmęs dar tik
kelių metrų pločio ežero pakraštį, kapinyno
kalvos šlaito apatinę dalį (atabradą). Artefaktai pateko ir į šį ruožą, ir į toliau tyvuliavusį
atvirą vandens telkinį (beje, tuo metu jame jau
slūgsojo anksčiau čia patekę kai kurie akmens
amžiaus ir I tūkst. pirmos pusės – vidurio senovės gyvenvietės radiniai).
Šiandien tapo akivaizdu, kad Bajorų kapinyno Š pakraštyje yra antras didelis radinių
telkinys vandens apsemtoje kapinyno dalyje.
Su centrine kapinyno dalimi kalvos viršuje jį
sieja tos pačios rūšies žiesta keramika, individualūs radiniai ir svarbiausia – degintiniai

9 pav. Plačiaašmenis kovos kirvis iš ploto 26.
V. Vaitkevičiaus nuotr. 0
5 cm
Fig. 9. The broad-bladed fighting knife from area 26.

kaulai. Iš viso 2009–2010 m. buvo ištirtas
16,75 m2 antrojo telkinio ploto, kuriame surinkta 1,079 kg smulkių sudegintų žmonių ir
gyvūnų kaulų, taip pat surasta keramikos ir
individualių radinių. Ploto 27 tyrinėjimai
rodo, kad minėtas radinių telkinys tęsiasi tolyn
Š ir ŠR kryptimi – didžioji archeologinių radinių dalis buvo surasta kv. 1–2A.
Pabaigoje dėmesį atkreipia ir rašytinių
bei kartografinių šaltinių tyrimai – XIX a. vidurio šaltiniai, kurie upelį, jungiantį Švenčiaus ir Briauniaus ežerus, vadina Švente
(Свънцъ), paremia, atsižvelgiant į Švenčiaus
ežero kaimynystę, jau anksčiau autoriaus išsakytą spėjimą, kad senasis Briauniaus vardas
galėjęs būti *Švenčiukas. Briaunius, kuris
1846 m. Kietaviškių dvaro dokumentuose yra
vadinamas Briauniuku (Бравнюкъ), ir anuomet skyrė Kietaviškių dvarą nuo Montigailiškių (šiandien klaidingai vadinamų Maitiegališkėmis), matyt, yra vėliau atsiradęs, su dvarų
valdų nustatymu susijęs vardas, kildintinas iš
lietuvių kalbos žodžio briauna – „siena, riba“.

Bajorai cemetery
In 2010, KU and KšM continued the excavation of Bajorai cemetery (Elektrėnai municipality). Two areas (10 m2 and 4 m2) were
excavated at the N – NW foot of the cemetery’s hill and in the bog (Figs. 1, 3). Area 27,
the excavation of which was begun, became
the first excavation area completely drained of
water.
A total of 114 finds: 113 flint and 1 bone
(Fig. 7), which date to the Mesolithic – early
Neolithic, 513 sherds (430 g) of hand built ceramics with rough surfaces and hand thrown
ceramics (Figs. 6, 8), 566 g of cremated human
and animal bones (a total of 11.42 kg during
2006–2010) were discovered.
V y k i n t a s Va i t k e v i č i u s /
Bajorų kapinynas
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The excavation in the bog was successful:
sterile soil was reached in area 27 at a depth of
87–88 cm, the finds were precisely collected,
and information about their incidence was
also recorded in the wall sections.
Finds from the 14th – first half of the 15th
century were found (Figs. 4–5, 9) on the bog’s
surface and in the layer of peat, but the richest
find horizon, which was about 19 cm thick,
encompassed the bottom part of the peat and
a layer of black sand (a different tendency
having been recorded in areas 22 and 23,
where the majority of the finds lay on the bog’s
surface and in the peat, while the black sand
did not contain any significant finds). Thus, in
deepening the excavation areas towards the N,
the cemetery finds lie at a greater depth and
run into a layer of black sand.
A horizon with hand built ceramics with
rough surfaces as well as additional small flint
finds and cremated bones, which latter two
gradually became more sparse until they disappeared, was distinguished in the lower layers of area 27 (in black and greyish sand). The
distinguishing of a horizon dating to the first
half – mid-1st millennium means that an old
lake island settlement apparently existed at
Bajorai at that time.
A total of 16.75 m2 were excavated in part
of the second find concentration in Bajorai
cemetery in 2009–2010 and 1.079 g of small
pieces of cremated human and animal bones
as well as ceramics and individual finds were
discovered in it. The excavation begun in area
27 showed that the aforementioned find concentration continues further to the N – NE.
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Semeniškių kapinynas
2010 m. rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais
buvo tęsiami 2009 m. atrasto ir tyrinėto Semeniškių degintinio kapinyno tyrinėjimai (žr.
ATL 2009 metais, V., 2010, p. 99–105). Semeniškių kapinynas priklauso viduramžių Kernavės miesto archeologiniam kompleksui, jis
yra Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato
teritorijoje (Širvintų r.), Pajautos slėnyje, šalia
dabartinės Kernavėlės upelio vagos. Kapinynas įkurtas smėlingoje pakilumoje, į PR nuo
Neries senvagės. Šioje vietoje yra Kernavėlės
upelio vidurupis, kuriame jis kerta gana lygaus reljefo teritoriją, čia jo krantai lėkšti ir
slėnis nesusiformavęs. Apie 100 m žemiau kapinyno jau prasideda upelio žemupys, kuriame, prieš įtekėdamas į Nerį, jis suformuoja
apie 3 m gylio, 40–50 m pločio slėniuką.
Pati kapinyno vietos aplinka XX a. gerokai pasikeitė. Kolūkio laikais šioje vietoje suformuotas tvenkinys – buvo pastatyta užtvanka ir iškastas pagilinimas. Žemės, iškastos
gilinant, paliktos šalia suformuoto tvenkinio
krantų, todėl šiuo metu kapinyno teritorijoje
reljefas nelygus ir kalvotas. Šiuo metu tvenkinys jau beveik išnykęs, jis užneštas upelio sąnašomis ir labiau primena pelkę. Tačiau upelio vaga šioje vietoje jau praradusi buvusį
vaizdą, ji išplatėjusi, išsišakojusi į keletą atšakų, užpelkėjusi.
2009 m. apie 8 m nuo dabartinio upelio
kranto čia buvo ištirtas 20 m2 dydžio plotas.
Jame aptikta buvusi upelio vaga, kurioje rasti
degintiniai kaulai su XIII–XIV a. datuojamomis įkapėmis. 2010 m., siekiant surinkti daugiau duomenų apie naujai aptiktą paminklą,
ištirtas dar 24 m2 dydžio plotas, kuris prijung-

