krosnies liekanos, tik labiau apardytos, aptiktos ir ploto P dalyje (1–2 pav.). Ši krosnis buvo
orientuota R–V kryptimi, jos vidus iš pakuros
pusės taip pat buvo užpildytas apdegusiais akmenimis, kurie turėjo padėti išsaugoti šilumą.
Artimoje šios krosnies aplinkoje koklių nuolaužų nerasta.
Visame tirtame plote neaptikta jokių kitų
mūrinės statybos pėdsakų. Šiame sklype stebina kultūrinio sluoksnio storis. Gretimuose
sklypuose, besiribojančiuose su Trakų g. 14
(Trakų g. 10, Vilniaus g. 41), įžemis pasiektas
apie 2 m gylyje, o aptariamame sklype – net
4 m gylyje. Tikėtina, kad šioje vietoje buvusi
kažkokia gamtinės kilmės loma, o galbūt Radvilų klestėjimo laikais (XVI a.) įrengtas vandens telkinys. Į šiuos klausimus gali padėti atsakyti tik kruopšti istorinių šaltinių studija.
Tyrinėtame plote aptikta apie 500 radinių, kurių didžiąją dalį sudaro XVI–XVII a.
žiestos buitinės keramikos ir plokštinių koklių
fragmentai. Tarp kitų radinių paminėtini du
Jono Kazimiero šilingai.
Reikia pažymėti, kad tyrinėjimai dėl užsakovų ir statybos darbų vykdytojų nesutarimų užsitęsė ir 2007 m. nebuvo užbaigti. Išsamesnė rastos medžiagos ir istorinių šaltinių
analizė gali pakoreguoti čia išdėstytus teiginius.

The excavations in Vilnius
at Trakų St. 14
In 2006 and 2007 excavations were conducted at Trakų St. 14 at a planned building
construction site. In all about 300 m2 was excavated. A 4 m thick cultural layer was recorded in the investigated area. The remains of
three heating furnaces were found (Figs. 1–2).
No traces of any other brick constructions

2 pav. Vilnius, Trakų g. 14, krosnies liekanos ploto P
dalyje iš V pusės. V. Daminaičio nuotr.
Fig. 2. The remains of a furnace at Trakų St. 14 in the S
part of the area and viewed from the W.

were discovered. About 500 finds were discovered during the excavation: 16th–17th century
thrown household ceramic and stove tile
sherds and two John II Casimir shillings.

Olegas Fediajevas

Žvalgomieji tyrimai ir
tyrinėjimai J. Basanavičiaus g. 8 / Vingrių g. 1
2007 m. vykdyti žvalgomieji archeologiniai tyrimai ir archeologiniai tyrinėjimai Vilniuje, J. Basanavičiaus g. 8 / Vingrių g. 1. Sklypą
Š pusėje riboja J. Basanavičiaus g., R – Vingrių g., V – sklypas J. Basanavičiaus g. 10, P –
Šaltinių skg. 1991 m. sklypo Š ir V dalyse žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų metu (vadovas L. Dzikas) iškasta 11 šurfų, fiksuotas
1,6–2,8 m supiltinis XIX–XX a. sluoksnis.
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1997 m. žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai (vadovas A. Vaicekauskas) vykdyti sklypo
ŠR dalyje. Jų metu iškasti 6 šurfai. Tik viename šurfe rasta XVII a. keramikos fragmentų,
kituose fiksuotas 0,55–2 m storio XIX–XX a.
kultūrinis sluoksnis (žr. ATL 1996 ir 1997 metais, V., 1998, p. 421–422). 2007 m. žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai vykdyti sklypo P
dalyje, naujo gyvenamojo namo statybos vietoje. Tyrinėjimai pradėti tada, kai buvo nugriauti sandėlio, kurį XX a. pradžioje pasistatė
bendrovė „I. B. Segal. Prekyba vaistais ir parfumerija“, likučiai ir išgriautos buvusios betoninės perdangos. Būsimo namo ribos beveik
sutapo su buvusio sandėlio ribomis, todėl didžioji tyrinėjimų ploto dalis pateko į buvusio
pastato vidų.
Žvalgomųjų tyrinėjimų metu iškasti 3
šurfai bei 2 perkasos, iš viso 50,5 m2 plotas.
Buvusio sandėlio vietoje užfiksuotas 1–1,8 m
storio permaišytas kultūrinis sluoksnis su
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1 pav. Sklype J. Basanavičiaus g. 8 / Vingrių g. 1
aptiktas XVII–XVIII a. medinio pastato fragmentas.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 1. A fragment of a 17th–18th-century wooden
building discovered on the plot
at J. Basanavičiaus St. 8 / Vingrių St. 1.

XVI–XIX a. radiniais. Nustatyta, kad už pastato ribų kultūrinis sluoksnis nukastas, o viduje – išlikęs. Todėl dar 100 m2 teritorijoje
vykdyti išsamūs tyrinėjimai, papildę žvalgomųjų tyrinėjimų metu gautą informaciją. Tyrinėjimų teritorijoje fiksuotas 1–2 m storio
kultūrinis sluoksnis. Nors jo didžioji dalis ir
buvo permaišyta, buvo galima išskirti du horizontus: XVI–XVIII a. ir XIX a. – XX a. pradžios. Apatiniame horizonte aptikta ne mažiau kaip dviejų XVII–XVIII a. medinių
pastatų liekanos (1 pav.), krosnies dalis.
Iš viso aptikti 35 individualūs radiniai. Jie
datuojami XV–XVI a. (čerpės, dengtos žalia
glazūra, fragmentas, tiglis su lydyto vario pėd-

sakais, kelios bangelėmis puoštos keramikos
šukės), XVI–XVII a. (6 peiliai ir jų dalys, 3
spynos, geležinės peilio makštys, diržo sagtis,
skobtelis), XVIII–XIX a. (žalvarinis puodelis
su ąsele bei žalvarinė dušo rankena) (2 pav.).
Be individualių radinių, aptikta daug masinės
medžiagos. Gausiausią jos dalį sudarė įvairios
keramikos šukės ar beveik sveiki indai. Iš viso
registruota 420 įvairių indų ir jų fragmentų,
dar 4944 šukės neinventorintos. Didžiąją keramikos dalį sudarė XVI–XVII a. indai. Dalis
jų ornamentuoti bangelėmis, įkartėlėmis,
grioveliais, taškeliais, dengti žalia, rusva, geltona glazūra. Išskirtinė šukė su puodžiaus antspaudu, panašiu į langą iš 4 akučių. Antrąją
masinių radinių grupę sudarė XVI–XVIII a.
plokštiniai kokliai, kurių į radinių sąrašą įrašyti 99, neregistruoti 259 fragmentai. Absoliučią daugumą jų sudarė dengti žalia glazūra,
tačiau aptikta ir neglazūruotų bei polichromine (mėlyna, balta, žalia, geltona) glazūra pa-

0

0

5 cm

2 pav. Sklype J. Basanavičiaus g. 8 / Vingrių g. 1 aptikti
XVI–XVII a. peiliai, spynos, XVIII–XIX a. žalvarinis
puodelis. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 2. 16th–17th-century knives, locks, and an 18th–19thcentury bronze cup discovered on the plot at
J. Basanavičiaus St. 8 / Vingrių St. 1.
3 pav. Sklype J. Basanavičiaus g. 8 / Vingrių g. 1 aptikti
XVI–XVII a. kokliai. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 3. 16th–17th-century stove tile fragments discovered
on the plot at J. Basanavičiaus St. 8 / Vingrių St. 1.
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dengtų plokštinių koklių. Kokliai puošti įvairiais ornamentais – maureska, tinkleliu, lelija,
grifais, vaza ir t. t. Keli iš jų herbiniai. Be
plokštinių, aptikta ir XVI–XVIII a. dubeninių
bei puodyninių koklių fragmentų (46 inventorinti ir dar 125 dalys neregistruotos). Didesnė
dalis inventorintų koklių glazūruoti rusva ar
žalia glazūra (3 pav.). Dar vieną radinių grupę
sudarė įvairūs masiniai metaliniai dirbiniai:
vinys, kabliai, pasagos, neaiškios paskirties
dirbiniai. Viršutiniojo kultūrinio sluoksnio
horizonto radiniai susiję su sandėlio veikla.
Tai stiklo buteliai ir buteliukai, skirti vaistams
ar kvepalams, įvairūs keraminiai ir porcelianiniai indai.
Archeologiniai tyrinėjimai leidžia manyti, kad sklype dar gali būti išlikęs vertingas
kultūrinis sluoksnis.

The field evaluation and excavation at
J. Basanavičiaus St. 8 / Vingrių St. 1
In 2007 an evaluation and excavation
were conducted at J. Basanavičiaus St. 8 /
Vingrių St. 1. The bulk of the investigated
area was inside a former building. 3 test pits
and 2 trenches (a total area of 50.5 m2) were
excavated during the evaluation. A mixed
cultural layer with 16th–19th-century finds
was recorded. It was established that the cultural layer had been dug up outside the building’s boundaries but had survived inside.
Therefore a full excavation was conducted in
another 100 m2 area. A 1–2 m thick cultural
layer was recorded in the excavated area. It is
possible to divide it into 2 horizons: 16th–18th
century and 19th – early 20th century. The remains of at least 2 17th–18th-century wooden
buildings (Fig. 1) and part of a stove were discovered in the bottom horizon. 15th–19th-century finds were discovered during the excava-
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tion (Figs. 2–3): a fragment of a green glazed
roof tile, flat as well as shallow and deep ‘potshaped’ stove tiles (Topfkachel), a crucible with
traces of melted copper, knives and knife fragments, locks, iron knife sheaths, a belt buckle,
a wood gouge, nails, hooks, horse shoes, metal
artefacts with no clear purpose, a bronze cup
with a handle, a bronze shower handle, shards
from glass vessels, and many pottery sherds or
almost complete vessels.

Linas Girlevičius

Žvalgomieji tyrinėjimai
M. Daukšos g. 12
2007 m. APC „Antiqua“ atliko žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus sklype
M. Daukšos g. 12, Vilniuje. Iškasti 4 šurfai, ištirtas 16 m2 plotas, nedidelės apimties žemės
kasimo darbai atlikti 20 m2 plote greta aptiktų
mūrinių pamatų liekanų.
Apardytas XVI–XVII a. datuotinas kultūrinio sluoksnio horizontas aptiktas tik sklypo
ŠR dalyje, kalvos šlaite iškastame šurfe 4. Kitose sklypo dalyse fiksuoti vėlyvi (pagal radinius
datuotini XVIII–XIX a.) kultūrinio sluoksnio
horizontai arba jų datuoti nepavyko dėl radinių stokos. Tyrinėjimai patvirtino istorinių tyrimų duomenis, kad čia būta daržų. Taip teigiame atsižvelgdami į tyrinėjimų metu aptiktą
mažą archeologinių radinių kiekį. Sklypo ŠV
dalyje aptiktos ir visiškai atkastos XX a. pabaigoje nugriauto pastato pamatų liekanos. Manytume, kad pastatas pastatytas XIX a. pradžioje – I pusėje.
Ateityje atliekant žemės kasimo darbus
būtinas archeologo dalyvavimas. Archeologinių tyrinėjimų pobūdis priklausys nuo suplanuotų žemės kasimo darbų apimčių.

