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Pilkapyno vieta Jurbarko
senamiestyje
Jurbarko pradžia siejama su 1259 m. (kituose šaltiniuose 1336 ar 1343 m.) kryžiuočių
pastatyta Georgenburgo pilimi. Ji buvo kaip
atsvara lietuvių Bisenės piliai, stovėjusiai ant
dabartinio Bišpilio piliakalnio, pirmąkart paminėtai 1283 m. 2006 m. archeologinių tyrimų (ištirta apie 200 m2) duomenimis, Bišpilio
piliakalnis su gyvenviete apgyvendinti nuo
XI–XIII a. (ATL 2006 metais, Vilnius, 2007,
p. 84–86). Nuo 1502 m. minimas Jurbarko
valsčius, 1540 m. jis pirmą kartą įvardytas
kaip miestas, jame įkurta muitinė. 1545 m.
Jurbarke įsteigta bažnyčia, 1548 m. pradedamos minėti dvaro žemės mieste. Miestas plėtėsi kairiajame Imsrės krante, jame atsirado
daug smuklių, parduotuvių, sandėlių, vystėsi
amatai ir t. t. 1611 m. lapkričio 7 d. miestui suteiktos savivaldos teisės. 1642 m. Jurbarke
leista kurtis žydams. Nuo XVI a. vidurio iki
XVII a. vidurio miestas sparčiai augo, tačiau
XVII a. II pusės karai bei epidemijos šį procesą sustabdė iki pat XVIII a. vidurio.
Kaip senojo miesto vieta Jurbarkas (UK
2814) archeologiškai pradėtas tyrinėti tik nuo
1992 m. Iki 2006 m. įvairių komunalinių trasų,
pastatų ir kitokios statybos vietose teištirta
bendrai apie 1000 m2 dydžio teritorija. 2006 m.
pirmąkart vykdyti didesnio masto tyrimai –
būsimojo sporto komplekso vietoje ištirtas
apie 1500 m2 dydžio plotas, fiksuotas intensyvus XVI–XIX a. dvarvietės laikotarpio kultūrinis sluoksnis, rastos 3 koklių ir puodų išdegimo krosnys (ATL 2006 metais, Vilnius,
2007, p. 432–436). 2007 m. vykdyti žvalgo-

mieji tyrimai netoli centro esančiose Tilžės,
Birželio bei Kauno gatvėse. Jų metu aptiktas
fiksuotas XVII–XIX a. kultūrinis sluoksnis,
taip pat rasta degintų žmogaus ir žirgo kaulų
bei pasaginės segės dalis (ATL 2007 metais,
Vilnius, 2008, p. 329–331). Radiniai patvirtino, kad Kauno g. 66 sklypo aplinkoje yra išlikęs, nors ir smarkiai apardytas, I tūkst. II pusės – II tūkst. pradžios kapinynas.
2011 m. archeologiniai tyrimai buvo numatyti į V nuo 2007 m. aptikto kapinyno. Jie
vykdyti įgyvendinant 2 projektus – vandentiekio ir buitinių atliekų vamzdynų įrengimo
vietose Kauno g. 45–49 kiemuose bei kvartalo
tarp Dariaus ir Girėno, Vydūno, Nemuno ir
Birželio gatvių pritaikymo poilsiui bei turizmui ir gatvių bei aikščių infrastruktūros rekonstravimo. Tyrinėta šurfais ir perkasomis,
tyrimų plotai numeruoti pagal ištyrimo eigą
(1 pav.).
Archeologiniai tyrimai ir žvalgymai prasidėjo Kauno gatvėje, nuo šulinio, įrengto
sankryžoje su Ugniagesių g. iki sklypo Kauno g. 56A, ties numatoma rekonstruoti automobilių stovėjimo aikštele. 150 m ilgio ruože
prie Kauno g. P kelkraščio išpjauto asfalto 2 m
pločio juostoje buvo ištirtos šešios 2x5 m dydžio perkasos, nutolusios viena nuo kitos per
10–15 m (2 pav.). Perkasose 1–3, 5–6 po asfaltu 60–80 cm gylyje fiksuotas smėlio įžemis,
kultūrinis sluoksnis sunaikintas kelio statybos
metu. Perkasoje 4 (ties Kauno g. 58 sklypu)
60 cm gylyje įžemyje išryškėjo 1,1–1,2 m pločio, 40 cm gylio griovys (3 pav.), užpildytas
XVI–XVIII a. keramika, kokliais ir gyvulių
kaulais. Siekiant visiškai ištirti griovį, perkasą
R kryptimi teko išplėsti per 4, V kryptimi –
per 6 m iki 2x15 m dydžio. Iš viso perkasoje 4
rasta apie 700 XVI–XIX a. buitinės keramikos
šukių, keli kokliai, keli stiklinių indų fragmentai, per 200 gyvulių kaulų.
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25 m

– žvalgytos vietos / evaluated locations

1 pav. 2011 m. tyrinėjimų Jurbarko senamiestyje
situacijos planas. O. Fediajevo brėž.

2 pav. 2011 m. tyrinėjimų Jurbarko senamiestyje
R dalies situacijos planas. O. Fediajevo brėž.

Fig. 1. Situation plan of the 2011 excavations in
Jurbarkas Old Town.

Fig. 2. Situation plan of the 2011 excavations
in the E part of Jurbarkas Old Town.
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Ištyrus perkasas 1–6 jose buvo įrengiami
šuliniai. Darbų metu visa trasa buvo žvalgoma, tačiau daugiau kultūrinio sluoksnio pėdsakų joje neužfiksuota. Taip pat buvo žvalgyta
trasa Kranto gatvėje, kur vandentiekio ir nuotekų įrengimas vyko prastūmimo būdu. Tyrimai šioje Kauno g. dalyje užbaigti, padarius
du 1x5 m dydžio pjūvius elektros įvadams ties
sklypu Kauno g. 56 A (perkasos 12 ir 13) ir
1x10,50 m dydžio pjūvį (perkasa 14) komunalinėms trasoms ties gėlių turgeliu sklype Kauno g. 64. Konstatuota, kad šiose vietose kultūrinis sluoksnis sunaikintas kelio statybos
metu.
Tuo pačiu metu tyrinėta Kauno g. 45–49
kieme. Pirmiausia čia didžiausios šulinių koncentracijos vietose matuotas 2x2 m dydžio
šurfas 1 ir dvi 2x5 m dydžio perkasos – 7 ir 8.

Šurfe 1 fiksuotas neintensyvus iki 80 cm
storio kultūrinis sluoksnis su pavienėmis
XVII–XIX a. buitinės keramikos šukėmis.
Perkasoje 7 ŠV dalyje įžemyje atidengta ūkinė
duobė su XVIII–XIX a. radiniais – keramika
(rasta apie 350 fragmentų), keliais plokštiniais
kokliais, keliomis dešimtimis gyvulių kaulų.

3 pav. Griovys su kultūriniu sluoksniu perkasoje 4.
O. Fediajevo nuotr.

4 pav. Medinis pastatas perkasoje 8. O. Fediajevo nuotr.

Fig. 3. The ditch with a cultural layer in trench 4.

Fig. 4. The wooden building in trench 8.
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Perkasoje 8 30 cm ir 70 cm gylyje atidengti 2
lauko akmenų grindinių fragmentai, iš kurių
viršutinis datuotas XIX–XX a. pradžia, apatinis – XVIII–XIX a. pradžia. Po apatiniu grindiniu buvo iki 1,1 m storio permaišytas kultūrinis sluoksnis su XVII–XIX a. radiniais –
keramika, plokštiniais kokliais, stiklo ir fajanso indų fragmentais. 1,8 m gylyje perkasos ŠV
dalyje atidengtas medinio pastato apatinis
vainikas. Siekiant atkasti konstrukcijos kampą, padaryta 1x2,5 m dydžio išpjova. Spėta,
kad aptiktas pastato rūsys, kurio sienos suręs-

tos iš masyvių iki 15 cm pločio lentų ir pusrąsčių (4 pav.). Didžioji pastato dalis liko už perkasos ribų, todėl jo dydis nenustatytas.
Į P nuo perkasos 8 nuspręsta trasų įrengimo darbus žvalgyti (fiksuotas permaišytas
kultūrinis sluoksnis), o trasas į Š ištirti išsamiai. Todėl iki paskirstymo šulinio matuota
1x16 m dydžio trasa – perkasa 15, nuo jos galo
į ŠV atsišakojo 1x10,5 m dydžio perkasa 16, į
ŠR – 1x6,5 m dydžio perkasa 17. Visų pjūvių
viršutinėje dalyje (iki 90 cm gylio) fiksuoti buvusių medinių ir mūrinių pastatų likučiai,
grindinio fragmentai, permaišytas kultūrinis
sluoksnis su XVII–XIX a. radiniais. Giliau
buvo kasamas neintensyvus iki 90 cm storio
pilko smėlio kultūrinis sluoksnis su pavienėmis XVII–XVIII a. šukėmis ir gyvulių kaulais.
5 pav. Grublėta ir lygiu paviršiumi keramika iš
perkasų 16 ir 20. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 5. Pottery with rough and smooth surfaces from
trenches 16 and 20.
6 pav. Titnaginiai radiniai iš perkasų 16 ir 20.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 6. Flint finds from trenches 16 and 20.
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– šurfas ir jo Nr. / test pit and its no.

Perkasoje 16 1,9 m gylyje įžemyje atidengta
100x80 cm dydžio, iki 15 cm gylio duobė, užpildyta tamsiu gruntu, kuriame rastos kelios
grublėtosios keramikos šukės. Padarius 3x3 m
dydžio išpjovą, prie įžemio aptiktos kelios lipdytos grublėtu paviršiumi ir lygiu paviršiumi
keramikos šukės (5 pav.), taip pat titnaginės
nuoskalos ir skeltės, preliminariai datuotos
mezolito laikotarpiu (6 pav.). Nors lipdytos
keramikos registruoti tik keli fragmentai, padaryta prielaida, kad aptikta antroji Jurbarko
senovės gyvenvietė, nutolusi nuo Bišpilio, datuojama I tūkst.
Trasoms galutinai įrengti buvo iškastos
dar dvi 2x5 m dydžio perkasos – 18 ir 19. Perkasoje 18 fiksuotas iki 90 cm storio permaišytas kultūrinis sluoksnis su XVII–XIX a. radiniais, perkasoje 19 – iki 2,5 m storio, su XX a.
radiniais prie įžemio. Konstatuota, kad kultūrinis sluoksnis pažeistas statant namus XX a.

25 cm

– žvalgytos vietos / evaluated locations

7 pav. Jurbarko senojo miesto vietos archeologinių
tyrinėjimų V dalies situacijos planas. O. Fediajevo brėž.
Fig. 7. Situation plan of the W part of the excavations
at the site of old Jurbarkas town.

pradžioje, todėl trasa tarp perkasos 18 ir 7 toliau buvo tik žvalgoma.
Įvadams iš šulinių įrengti prie namų buvo
iškasti penki 1x1 m (šurfai 2–6) ir vienas
1x2 m (šurfas 7) dydžio šurfai. Juose fiksuotas
permaišytas kultūrinis sluoksnis.
Pasak vietinių gyventojų, iki II Pasaulinio
karo kiemas priklausė žydams. Tai atsispindėjo ir radiniuose – aptikta keramika, kokliai, fajansas, metaliniai stalo ir darbo įrankiai buvo
įvairesni nei kitose 2011 m. tyrimų Jurbarke
vietose. Beveik nerasta kiaulių, gerokai daugiau buvo paukščių kaulų. Taip pat pažymėtina, kad šioje teritorijoje rasta nemažai laukinių gyvūnų – šernų, stirnų ir tauro – kaulų. Iš
viso kieme ištirta 95,5 m2 dydžio teritorija.
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8 pav. Perkasa 9. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 8. Trench 9.

9 pav. Kapas 1 perkasoje 9. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 9. Burial 1 in trench 9.
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Netikėčiausi radiniai aptikti prie buvusio
fontano, skvere tarp Kauno g. 44 ir 46, Prieplaukos g. 34 pastatų. Čia buvo suprojektuotas
naujas dviejų lygių fontanas, jo kampuose matuotos trys 2x5 m dydžio perkasos – 9–11
(7 pav.). Perkasose 10 ir 11 iki 2 m gylio fiksuotas ankstesnio vandens įrenginio statybos
metu permaišytas kultūrinis sluoksnis su
XVII–XX a. radiniais, buvusio fontano vandens žarnos atidengtos 1,6–1,9 m gyliuose. Po
maišytu sluoksniu kastas 10–20 cm storio intensyvus beveik juodos žemės sluoksnelis su
angliukais, bet be radinių, po kuriuo 2,1–
2,2 m gylyje pasiektas smėlio įžemis.
Perkasoje 9 situacija buvo panaši, išskyrus tai, kad 30 cm gylyje atkasti raudonų plytų
mūro su kalkiniu skiediniu netvirto pastato ar
tvoros pamatai. Po jais iki 1,9 m gylio buvo
kasamas su statybiniu laužu ir XVII–XIX a.
radiniais maišytas gruntas. 1,9 m gylyje perkasos P dalyje atidengta apie 50 cm pločio
juosta iš sukrautų be rišamosios medžiagos
vidutinio dydžio (25–30 cm skersmens) lauko
riedulių (8 pav.). V–ŠR krypties akmenų konstrukcija buvo kiek lenkta, spėta, kad akmenų
tęsinys, likęs sienelėse, gali būti apskritas, t. y.
padaryta prielaida, kad aptiktas kapo akmenų
vainikas. Tai pasitvirtino, kai prie perkasos V
sienelės 2,1–2,2 m gylyje buvo atidengtas
griautinis kapas 1 (9 pav.) su įkapėmis: 20–
25 m. amžiaus mirusioji (tai nustatyta pagal
įkapes ir atlikus antropologinius tyrimus)
buvo palaidota aukštielninka, galva į ŠV, rankos sulenktos ant pilvo. Kapo duobės kontūrai
neryškūs, karsto likučiai neužfiksuoti. Prie jos
kairiojo blauzdikaulio gulėjo 2 žalvarinės
grandys, dubens kaulų srityje buvo apyrankė,
2 lankinės segės, 2 mėlyno stiklo ir 2 gintariniai karoliukai, prie dešiniojo šlaunikaulio aptiktas juodo stiklo su emale karoliukas, prie
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kaukolės – žalvarinė antkaklė ir apgalvis, taip
pat vienas žalio stiklo bei vienas gintarinis karoliukai. Skeleto kaulai buvo labai suirę, sulipę
su žalvariniais daiktais, kurių būklė taip pat
buvo labai bloga. Visas kapo 1 turinys nedelsiant išvežtas į LNM konservuoti ir restauruoti. Kol vyksta restauravimo darbai, nėra galimybių priskirti radinius tam tikriems tipams
ir nustatyti tikslią jų chronologiją. Prelimina-

10 pav. Perkasa 20 tyrimų eigoje. Žemiau akmenų
vainiko – įduba su I tūkst. pabaigos gyvenvietės kultūriniu sluoksniu. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 10. Trench 20 during the excavation. Below the
stone kerb is a depression with a late 1st-millennium
settlement cultural layer.
11 pav. Akmenų vainikas perkasos 20 Š dalyje – kapo 2
duobės kontūras. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 11. A stone kerb in the N part of trench 20 and the
contour of the pit from burial 2.
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12 pav. Kapas 2 – išlikęs rankos kaulas, dalis kaulų
prie sagties ir tamsus gruntas skeleto vietoje.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 12. Burial 2 with a surviving arm bone,
some of the bones near a buckle, and dark soil at
the site of the skeleton.

0

3 cm

13 pav. Kapo 2 įkapės. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 13. The grave goods from burial 2.

riai kapas datuotas III–IV a., rengiant šį
straipsnį dar negautos ir mėginių radiokarboninių tyrimų išvados.
Aptikus kapą į tyrimų vietą pakviesti
mAK nariai. Nuspręsta visą būsimam baseinui reikalingą teritoriją ištirti, mechanizuotai
nuimant viršutinį maišytą sluoksnį. Tarp perkasų 9–11 matuota 66 m2 dydžio perkasa 20
(10 pav.). Nuėmus maišytą 1,5 m storio sluoks-
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nį, toliau kasta kastuvais ir mentelėmis sluoksneliais ištisai. Perkasos P dalyje atidengta pusė
7,5 m išorinio skersmens akmenų vainiko dalis (11 pav.). Vietomis vainiko konstrukcija išardyta, kaip spėjama, I tūkst. pabaigoje, kai čia
įsikūrė jurbarko gyvenvietė III. Akmenų vainikas krautas iš vidutinio 20–30 cm dydžio
akmenų, tarp kurių pasitaikė ir smulkesnių, ir
stambesnių, 40–50 cm skersmens. Stambesni
akmenys sukrauti viena eile, smulkesni –
dviem. Į Š nuo kapo 1, įžemyje, 2,5 m gylyje
užfiksuota 2,3x1 m dydžio duobė, orientuota
ŠV–PR kryptimi, užpildyta tamsiai pilku smėliu su angliukais. joje 2,6 m gylyje atidengti
kapo 2 likučiai (12 pav.): ilgojo rankos kaulo
fragmentas, į P nuo kurio aptikta su žalvariniais daiktais (buvo įžiūrima sagtis ir metalinius karoliukus primenantis papuošalas ar aprangos detalė) sulipusi dubens (?) kaulo dalis.
Į ŠV nuo jų rasti 2 žalvariniai erodavę radiniai
ir 2 perskilę gintariniai karoliai (13 pav.). Likusios skeleto dalies vietoje buvo tamsesnis
gruntas. Pagal įkapes padaryta išvada, kad tai
vyro kapas. mirusysis palaidotas duobėje
plokščiu dugnu, galva į ŠV, karsto buvimo požymiai neužfiksuoti. Kaip ir pirmojo, taip ir
šio kapo turinys buvo nedelsiant išvežtas į
LNm.
Šalia akmenų vainiko ir į Š nuo jo 2,2–
2,3 m gylyje išryškėjo įdubos, užpildytos tamsiai pilku smėliu su angliukais ir radiniais –
grublėta keramika, apžiestos keramikos su
įrėžtais grioveliais fragmentais (14 pav.), molio tinku, keliais geležies lydymo šlako gabaliukais, vieta. Pagal radinius šis kultūrinis
sluoksnis, kurio storis buvo nuo 10 cm iki
40 cm, datuotas I tūkst. pabaiga. Po juo fiksuotas kiek maišyto smėlio iki 30 cm storio
kultūrinis sluoksnis, kuriame surastos kelios
dešimtys titnaginių radinių, preliminariai da-
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tuotų mezolito laikotarpiu – tai skeltės, nuoskalos, apskaldyta žaliava.
Įgyvendinant antrąjį projektą buvo ištirta
196,5 m2 dydžio teritorija. Iš viso 2011 m. Jurbarke ištirtas 292 m2 dydžio plotas, surinkta
keli tūkstančiai XVI–XIX a. keramikos, koklių
fragmentų, aptikta iki pusantro šimto I tūkst.
lipdytos ir apžiestos keramikos fragmentų,
per šimtą koklių, apie pusantro šimto stiklinių
indų ir jų dalių. Individualių radinių sąrašą
sudaro kelios dešimtys radinių – XVII–XIX a.
monetos, žiedai, stalo ir darbo įrankiai, taip
pat titnaginiai radiniai. Atlikus radiokarboninius tyrimus bus nustatytas atrastojo kapinyno, nutolusio nuo 1993 ir 2007 m. atrastojo
apie 300 m į V, tikslus amžius, apdorojus aptiktus radinius – patikslinta tyrinėtų kultūrinių sluoksnų chronologija.

The Barrow Cemetery Site in
Jurbarkas Old Town
In 2011, an excavation (a total of 292 m2)
was conducted in the Kauno Street district in
Jurbarkas (SW Lithuania) Old Town (Fig. 1).

14 pav. Apžiesta keramika iš perkasos 20.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 14. Partly thrown pottery from trench 20.

An Old Town cultural layer (Fig. 3) with the
remains of a wooden building (Fig. 4), 16th–
18th-century ceramics, stove tiles, and animal
bones, was discovered in parts of the E part of
the excavated area not destroyed by 20th-century construction (Fig. 2). Under the Old
Town cultural layer in places was a cultural
layer from a 1st-millennium unenclosed settlement with coeval pottery (Fig. 5) and a Mesolithic layer with flint finds (Fig. 6). In the W
part of the excavated area, to the W of the cemetery discovered in 2007 (Fig. 7), the remains of a 3rd–4th-century barrow with a 7.5 m
diameter stone kerb (Figs. 8, 10, 11) with two
inhumations (Fig. 9, 12) was found. The grave
goods consist of a chaplet, neck-ring, bracelet,
crossbow brooch, loops, glass beads, and amber beads (Fig. 13). Beside it were the remains
of a late 1st-millennium unenclosed settlement cultural layer with partly thrown pottery
with rough surfaces decorated with incised
grooves (Fig. 14).
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