Vykintas Vaitkevičius

Bajorų kapinynas
2013 m. KU ir KšM tęsė Bajorų kapinyno
(Elektrėnų sav., Kietaviškių sen.) tyrimus (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; ATL 2010 metais, V., 2011,
p. 116–124; ATL 2011 metais, V., 2012, p. 136–
147; ATL 2012 metais, V., 2013, p. 181–191).
Radiniai perduoti KšM.
2013 m. buvo tęsiami ploto 28 tyrimai
(4 m2) (1 pav.) ir dar kartą tirtas 2007 m. plotas
7 su kontroline juosta tarp plotų 2 ir 7 (11,25 m2).
Bajorų kapinyno Š papėdė toliau buvo tiriama
sausomis sąlygomis – pylimas iš žemių pripiltų
maišų sulaikė vandenį. Visi archeologiniai
sluoksniai buvo plaunami stacionariose plovyklėse su 2x2 mm ir 3x3 mm tankio sietais.
Liepos 11-ąją tiriamo ploto 28 paviršiuje
po 3–4 cm rudo dumblo pluta rasta tokia pati
tarp sutrūnijusių medžio šaknų sukritusių kaulų
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padėtis, kokia ji buvo baigiant 2012 m. ekspediciją. Tačiau kitaip, nei tikėtasi, apie Habs 98,80–
98,84 m visame tiriamame plote, ežero sąnašų
sluoksnyje, užfiksuota ugnies nepaliestų kaulų,
lipdytos keramikos, mėlyno stiklo karolių ir
alavo lydinio skirstiklių telkinio pabaiga (2 pav.).
Paskutinieji kaulai, spėjama, padikaulių fragmentai, rasti Habs 98,79 m. Giliausiai – Habs
98,70 m – slūgsojo ilgojo kaulo galas. Visų šių
kaulų būklė labai bloga, jie sunykę, suardyti
augalų šaknų. Po kaulais slūgsojo organinių
medžiagų: medžio gabalėlių, smulkios žolės,
vandens augalų plaušo kupinas rudos spalvos,
perbraukus mentele tuoj pajuoduojantis žemės
sluoksnis. Trys paskutinieji mėlyno stiklo karoliai rasti apie Habs 98,84 m (3 pav.). Habs 98,71–
98,86 m aptikta smulkių angliukų.
2011–2012 m. archeologinių ir antropologinių tyrimų išvados galioja – surasti kaulai
priklauso ne mažiau kaip 4 individams. Į vandens telkinį jie pateko, spėjama, be minkštųjų
1 pav. Ploto 28 tyrimų akimirka iš V.
A. Baltėno nuotr.
Fig. 1. During t,he excavation of area 28
(as seen from the W).

audinių. Kaulai aptikti 70–85 cm giliau pelkės
paviršiaus, 1,9–2,1 m ilgio ruože (ŠR–PV), neanatominėje padėtyje. Tačiau dėmesį atkreipia
faktas, jog dauguma kaukolės kaulų, taip pat ir
dantų, stiklo karolių bei kaklo apvaros skirstiklių rasta telkinio PV pusėje, vidurinėje dalyje
vienas ant kito aptikti ilgieji kaulai, spėjama,
dilbio, alkūnkaulio, stipinkaulio. Šlaunikaulis
ir keli kiti ilgieji kaulai rasti telkinio ŠR pusėje.
Tokį kaulų išsidėstymą, kai kalba eina ne apie
suardytą vieno individo skeletą, o apie kolektyvinę kapavietę, sunku paaiškinti.
Habs 98,78–98,84 m iš P į likusią ploto 28
dalį toliau plito balkšvo smėlio su nedideliais
rieduliukais dėmė. Šioje žemėje Habs 98,77 m
rasta pilka titnago nuoskala. Likusioje tiriamo
ploto dalyje tame pačiame lygyje slūgsojo ežero
sąnašos – sutrūnijusi mediena, medžio žievės
gabalėliai. Šaknys šiame lygyje buvo gulsčios,
nutįsusios įvairiomis kryptimis.
Viena didžiausių šaknų tyrimų plote užfiksuota Habs 98,78 m. PR gale ji tarsi rankos delnu
laikė apėmusi plokščią 32x22x13 cm dydžio
akmenį. Už 30 cm į PR nuo jo, Habs 98,67 m
aptiktas dar vienas 20x14x7 cm dydžio akmuo
(4 pav.). Abu akmenys kitados buvo įmesti į šią
vietą. Jiems, tarsi kaitintiems ugnyje, būdingas
trupėjimas.
Habs 98,63 m rastas beržo kamieno su išlikusia žieve gabalėlis, o Habs 98,60–98,62 m
beveik visame plote buvo gausu sutrūnijusios
medienos. Pirmą kartą rasta tiek daug vidutiniškai 4–7 cm ilgio, 1–2 cm pločio ir apie
3–5 mm storio pailgų tvirtos medžio žievės
gabalėlių.
Habs 98,52 m rasta titnago skeveldra be
apdirbimo žymių. Tokioje pačioje padėtyje Habs
98,45 m, baigiantis ežero sąnašų sluoksniui,
buvo išplauta titnago nuoskala ir skeveldra.
Visame plote 28 pasiekus pilką, vietomis
melsvą smėlio sluoksnį su pavieniais organinės

2 pav. Plotas 28 prieš paimant paskutiniuosius ugnies
neliestus kaulus iš P. V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 2. Area 28 prior to removing the last bones
untouched by fire (as seen from the S).
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3 pav. Mėlyno stiklo
karoliai iš ploto 28.
V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 3. The blue glass
beads from area 28.

kilmės intarpais – šaknimis ir jų gabalėliais,
žievės dalelėmis, smulkiais žolės šapeliais, tyrimai baigti.
Plote 7 ir kontrolinėje juostoje 2/7 tyrėjams
nebuvo keliami fiksacijos reikalavimai, vien
siekis kruopščiai surinkti kaulus, keramikos
šukes, titnago ir individualius radinius, kurie
2007 m. liko nepastebėti, galėjo išbyrėti per
sijoklės sietą arba dėl kokių nors priežasčių
nebuvo užfiksuoti metalo ieškikliais.
Dar kartą tiriant plotą 7 ir kontrolinę juostą
2/7 rasta: 15 individualių radinių (daugiausia
sutrupėjusių arba susilydžiusių dirbinių fragI V. G E L E Ž I E S A M Ž I A U S K A P I N Y N A I
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4 pav. Plotas 28 iš V pusės: du trupantys akmenys
pašalinus medžio šaknis. V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 4. Area 28 as seen from the W: two crumbling
stones after removing the tree root.
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5 pav. Radiniai iš ploto 7: 1 – segės liežuvėlis; 2 – lokio
nago amuleto apkausto dalis; 3 – žvejybos kabliukas;
4 – dvigubo nupjauto kūgio formos verpstuko dalis.
V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 5. Finds from area 7: 1 – a brooch pin; 2 – part
of a bear claw amulet setting; 3 – a fishing hook;
4 – part of a truncated biconical spindle whorl.

mentų), 161 (147 g) keramikos šukė (viena –
lipdyta), 72 akmens amžiaus titnago radiniai
(69 nuoskalos ir 3 skeveldros). Surinkta, išsijota,
iš velėnos išplauta 199 g degintinių kaulų.
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Baigus pakartotinius grunto tyrimus, plote
7 ir kontrolinės juostos 2/7 ruože, nekeičiant
2007 m. nomenklatūros, buvo atnaujinti archeologiniai tyrimai. Drėkinant, plaunant pirminį
žemės paviršių – sausą, itin kietą rudą priemolį –
aptikta įvairių archeologinių radinių: 27 akmens
amžiaus titnago radiniai (25 nuoskalos ir 2 skeveldros), 1177 vienetai (196 g) degintinių kaulų,
161 (147 g) keramikos šukė (tik vienas smulkus
lipdytos keramikos fragmentas), 19 individualių radinių. Tarp jų paminėtinas segės liežuvėlis, žvejybos kabliukas, lokio nago amuleto
apkausto dalelė (5 pav.). Molinio dvigubo
nupjauto kūgio verpstuko dalis rasta Habs
100,41 m, pirminio žemės paviršiaus lygyje,
valant paskutiniąsias juodžemio dėmeles
(6 pav.).
Palaipsniui visame plote 7 rudas priemolis
su smėlio priemaiša virto riebiu rudu moliu su
žvyro rieduliukais, kuris plovėjų trinamas rankomis ant plovyklės sieto virsdavo nedideliais
rutuliukais. Jie buvo sutrupinami pirštų galais.
Šiame molyje rasta ne tik degintinių kaulų ir
įvairaus dydžio žiestos keramikos šukių. Habs
100,28 m rastas puikios būklės žalvarinis žvangutis su akmenėliu viduje (7 pav.), Habs 100,21 –
žalvarinė įvija.
Šie tyrimų rezultatai priminė senus ir iškėlė
naujų klausimų. Paminėtas žvangutis ir įvija
taip giliai į kapinyno pirminio paviršiaus
sluoksnį galėjo patekti tik tuo atveju, jei molis
būtų buvęs nuolat drėkinamas, permirkęs, t. y.
po vandeniu. Šiame kontekste dėmesį taip pat
atkreipia pirminio paviršiaus sluoksnyje rastas
žvejybos kabliukas – aštuntasis kapinyno kalvoje rastų žvejybos priemonių rinkinyje.
Iš viso 2013 m. Bajoruose rasta 120 akmens
amžiaus titnago radinių (plote 28 – 3, pakartotinai tiriant plotą 7 ir kontrolinę juostą 2/7 – 29,
atnaujinus ploto 7 tyrimus – 27, plaunant plotų
1–4 ir 7–8 velėną – 61). Didžioji šių radinių

dalis – nuoskalos (111), taip pat rasta 1 skeltė
ir 8 skeveldros.
Rastos 9 lipdytos keramikos grublėtu paviršiumi šukės (dar kartą tiriant plotą 7 ir kontrolinę juostą 2/7 – 2, atnaujinus ploto 7 tyrimus – 1, plaunant plotų 1–4 velėną – 6).
Žiestos keramikos rasti 938 didesni ir mažesni
fragmentai (pakartotinai tiriant plotą 7 ir kontrolinę juostą 2/7 – 153, atnaujinus ploto 7 tyrimus – 161 (7 pav.), plaunant plotų 1–4 ir 7–8
velėną – 619, plotų 19–20 velėnoje – 5). Taigi
iš viso tyrimų metu surasti 947 keramikos fragmentai, kurie svėrė 734 g (vidutinis vienos keramikos šukės svoris – 0,77 g).
2013 m. Bajorų kapinyne rasta 634 g degintinių žmonių ir gyvūnų kaulų (atnaujinus ploto
7 ir kontrolinės juostos 2/7 tyrimus – 196 g,
pakartotinai tiriant plotą 7 ir kontrolinę juostą
2/7 – 135 g, plaunant plotų 1–4 ir 7–8 velėną –
303 g). Iš viso 2006–2013 m. Bajoruose rasta
17,65 kg degintinių kaulų. Plaunant plotų 1–4
velėną taip pat aptiktas galvijo krūminis dantis,
per 2006–2007, 2013 m. – penktasis.
2013 m. individualių žalvario, geležies ir
stiklo radinių sąraše – 52 įrašai (plote 28 – 3,
pakartotinai tiriant plotą 7 ir kontrolinę juostą
2/7 – 19, plaunant plotų 1–4 ir 7–8 velėną – 29,
netirtoje kapinyno vietoje, paviršiuje – 1).

Bajorai cemetery
In 2013, KU and KšM continued the excavation of Bajorai cemetery (Elektrėnai municipality). The excavation of area 28 (4 m2) (Figs.
1–2, 4) was completed under dry conditions
and area 7 (11.25 m2) from 2007 was excavated
a second time.
A total of 120 Stone Age flint finds, mostly
flakes, were discovered. Nine sherds of hand
built pottery with rough surfaces and 938 sherds
hand thrown pottery (Fig. 7) were found (total

6 pav. Ploto 7 tyrimai. Verpstukas in situ iš ŠR.
V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 6. The excavation of area 7. A spindle whorl in situ
(as seen from the NE).
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7 pav. Žvangutis ir žiesta keramika iš ploto 7.
V. Vaitkevičiaus nuotr.
Fig. 7. A crotal and hand thrown pottery from area 7.

weight of the pottery: 734 g). 634 g (during
2006–2013: 17.65 kg) of cremated human and
animal bones were discovered along with 52
isolated bronze, iron, and glass finds (Figs.
5–7,). All of them, except the three blue glass
beads (Fig. 3), for which no dating was established, are characteristic of the 14th – first half
of the 15th century.
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