
Lietuvos istorijos institutas 

• • 

, 

VILNIUS 2003 

• 



UDK 902/904(474.5) 
Li227 

Redaktoril! kolegija: 
Algirdas Girininkas (ats. redaktorius) 
(Lie/uvos is/orijos ins/ilulas) 

Vytautas Kazakevicius 
(Lieluvos is/or/jos ins/i/ulas) 

Mykolas Michelbertas 
(Vi/lliallS universitetas) 

Evalds Mugurevics 
(Latvijos ulliversile/o 
Latvijos is/orijos institL/tas) 

Vytautas Urbanavicius 
(Pi/ill tyrimo centras "Lieluvos pi~ys ") 

Gintautas Zabiela 
(Lie/uvos is/orijos instilulas) 

ISSN 0207-8694 
ISBN 9986-23-105-1 

© Lietuvos istorijos institutas, 2003 
© StraipsniLl autoriai, 2003 

R 

v 

c 

1 

I 

1 
, , 
• 



LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. 2003. T. 24, p. 267-270. ISSN 0207-8694 

XIV XVI A. MEDIN PASTATAI VILNIUJE, 
RONIO G. 13/6 

VALDAS VAINILAITIS 

1993 m. buvo atlikti areheologijos tyrimai Viiniuje, 
Maironio g. 13/6 esanCio namo rUsyje. IStirtas 3 m sto
rio kultiirinis sluoksnis 96 m2 plote (Vainilaitis, 1993s). 

Ankstesniq kulturiniq sluoksniq islikimll slllygojo 
tai, jog XVI a. pabaigoje-XVII a. pradzioje, dabarti
nio Maironio g. 13/6 rusio vietoje, buvo pastatyta Skais
ciausiosios Dievo Motinos eerkves varpine, kurios 
pamatai ir sud are rusio sienas. Buvusios varpines pa
matai ape me 96 m2 plotll, kuriame isliko bent keturi 
medinio uzstatymo etapai. Varpines rusyje atidengtos 
septyniq mediniq pastatq liekanos, drenazo sistemos 
fragmentas, kiti medines miesto sodybos infrastruktu
ros elementai, surinkta 820 registruotq radiniq. Iki siq 
dienq Vilniuje turime tik du areheologiskai tirtus ob
jektus su tokiu tankiu ir intensyviu mediniu uzstaty
mu: Vilniaus zemutines pilies teritorijll ir Lietuvos 
Respublikos Prezidenturos teritorijll. 

Retrospektyvoje analizuojant Maironio g. 13/6 
esancio pastato rusio kasinejimus ir jq metu surastas 
mediniq statiniq liekanas, patogumo de!ei statybos ho
rizontus ivardysime raidemis nuoA iki D, skaiciuojant 
nuo apacios i virsq. Taigi s£!lyginis horizontas - A ehro
nologiskai atitiktq XIV a. pabaigll-XV a. pirmqjll pu
Sy, antras nuo apaCios horizontas - B - XV a. viduri, 
horizontas - C - XV a. pabaigll-XVI a. pradzill ir hori-

y 

zontas - D - XVI a. viduri. Sis skirstymas horizontais 
yra is ties slllyginis del dviejq prieiasCiq: 1) kasinejant 
buvusios varpines rusi, de! nesulaikomai prasivedusio 
gruntinio vandens nepavyko istirti 0,5 m storio apati
nes kulturinio sluoksnio dalies (geologiniq gryziniq 
duomenys), ir mes neiinome, ar joje nebuvo dar vieno 
ar net dviejq medinio uzstatymo lygiq; 2) kulturiniai 
sluoksniai buvo datuoti remiantis, vadinamqjq, masi
niq areheologiniq radiniq - daugiausia buitines kera
mikos datavirnu, 0 jos ehronologines ribos - ne visada 
labai grieitos. 
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1 pay. Uzstatymo sluoksnis - A. Autoriaus brei. 
Fig. 1. Layer of building up - A. 

.. 
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Sluoksnyje - A atidengtas medinis, rentinines kon
strukeijos pastatas Nr. 7 orientuotas rytl!-vakarq kryp-

y 

timi, jo ilgis - 4 m, 0 plotis - 3,2 m. Sis pastatas issiskiria 
speeialiai irengtu, sud6tingu hidroizoliaeiniu sluoksniu. 
Ji sudare supiltinio molio sluoksnis (jo storio nustatyti 
nepavyko del gruntinio vandens, taCiau ne maziau kaip 
20 em), virs molio buvo priklota bedo tosies lakstq ir 
supiltas skiedrq sluoksnelis, ant bedo tosies ir skiedrq 
buvo klotas grubus plytq nuolauzq bei akmenq grindi
nys ir virs jq dviem sluoksniais, kryzmai detos 20-25 em 
ploCio grindqlentos. Grindys irengtos ties pirmo ir an
tro rentinio vainikq sandura. 

Pastato sienos statytos ant lauko akmenq ir plytq 
grindinio. Sienojai kirsti is apvaliq, 10-12 em storio 
rllstq, palikti gana ilgi antai (per rllsto stari), slliaidos 
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2 pay. Uzstatymo sluoksnis - B. Autoriaus brei. 
Fig. 2. Layer of building up - B. 

isskobtos virsutinese rqstq dalyse, iskartos rqst4 sune
rimui - pusapvales. 

Nuo pietrytinio statinio Nr. 7 kampo, ryt4 krypti
mi buvo nuvestas nuotekinis latakas is lent4. Jo rytinis 
galas uz dviej4 metr4 iejo i 1 m skersmens drenazo su-

v 

lini padarytq is statmenai ikastq i zemy skeltq lent4. Si 
drenazo sistema taip pat buvo skirta vandens pertek
liui nuvesti nuo pastato Nr. 7. 

Sluoksnyje - B, virs pastato Nr. 7 buvo pastatytas 
kiek didesnis pastatas Nr. 4. Jis taip pat orientuotas 

v 

ryt4-vakarq kryptimi. Sio statinio ilgis buvo 5 m, plo-
tis 3 m. Pamatams panaudoti ankstesnio pastato Nr. 7, 
apatinio vainiko rqstai. Niveliacijos sumetimais, po ren
tinio Nr. 4 apatinio vainiko kampais buvo pakisti akme
nys. Taigi galima teigti, jog pamatai buvo kombinuotos 
konstrukcijos.lejimas i si statini buvo is vakarq puses. 
Ji iymejo 1,7 m ilgio ir 0,4 m ploCio medinis laiptas is 
dviejq stor4 (10 em storio), tasytqlentq. Pastato Nr. 4 
sienos statytos rentininiu biidu. ISliko 2-3 vainikai. Rqs
tq iskartos pusapvales formos, sqlaidos isskobtos vir
sutinese sienoj4 dalyse. Sienq rqstq storis buvo 
15-20 em, antai iskisti per pusy rqsto storio, 0 jq galai 
riipestingai nulyginti kirviu. Prie pietines pastato Nr. 4 
sienos buvo numesta pora storq, tasytqlentq, virsutine 
is jq buvo atremiamos gegnes fragmentas, t. y. - apati
ne gegnes dalis su iskarta atramai. Pastate Nr. 4 suras
tos kruopsciai paklotos lentines grindys. Jos buvo 
irengtos tiesiai ant hidroizoliaeinio sluoksnio is skied
rq, nenaudojant gulekSniq ir juodbalkiq. Grindlentes 
klotos siaures-pietq kryptimi, t. y. skersai iejimui. Tai 

VALDAS VAINlLAlTIS 

retas reiskinys - paprastai grindq lentos biidavo kloja
mos iejimo kryptimi, kad biitqlengviau valyti patalpas 
(Vainilaitis, 2001, p. 55). Pastato viduje, siaures vaka
rq kampe, virs grind4 aptiktas trupintq plytq ir apdegu
sio molio sluoksnelis - krosnies padas. Molio 
sluoksnelis neiremintas, bent jau remas iki miisq die
nq neislikys. Jo ilgis ir plotis buvo apie 55-60 em, 0 

storis 8-10 em. Sprendziant is kruopsciai suklotq grin
dq ir krosnies, pastatas Nr. 4 buvo gyvenamas namas. 

Pietineje rentinio Nr. 4 puseje atidengtas tvora ap
tvertas kiemas. Kiemelio plotis buvo apie 4 m, ilgis lie
ka nezinomas del riboto atidengto ploto dydzio. Kaip 
atrode, pati tvora - taip pat sunku pasakyti, - isliko tik 
1-2 m intervalais sukasti 7-10 em storio kuolai. Kie
melio teritorijoje, be buitines keramikos ir kit4 masi
niq radiniq, surasta nemazai odos atraizq ir du mediniai 
irankiai apdirbamai odai gremzti. Tai rodytq, kad so
dybos gyventojai vertesi odininkyste. 

Pietineje kiemo puseje atidengti pastatq Nr. 5 ir 
Nr. 6 fragmentai. Pastatai buvo sujungti stulpines kon
strukeijos siena, taigi juos galima laikyti vienu kombi
nuotos konstrukeijos pastatu. Analogisko statinio 
fragmentas:XX a. septintojo desimtmeCio pradzioje bu
vo surastas Vilniaus zemutines pilies teritorijoje (Tau
taviCius, 1964, p. 182-183). Cia kompleksas buvo 
pastatytas sujungus past at us Nr. 5 ir Nr. 8. Tarpas tarp 
rentinines konstrukeijos pastatq (2,2 m) buvo sujung
tas stulpines konstrukeijos siena. Tokiu biidu sufoImuo
ta priemene turejo medines grindis is tasytq lentl./. 
A. TautaviCius si pastatq datuoja XIV a. 

Maironio g. 13/6 surastas kombinuotos konstruk
eijos pastatas buvo blogiau islikys. Tarp rentinines 
konstrukeijos korpusq buvusi priemene neturejo grin-

v 

dq. Siaurines priemenes sienos isliky keturi sienojai 
buvo isgriuvy. Vakarinio rentinines konstrukeijos kor
puso (pastatas Nr. 6) pietine dalis buvo nukirsta mu-

v 

rijant varpines pamatus. Siaurine siena buvo 3,7 m 
ilgio. ISliko 3-4 rentinio vainikai is 15-18 em storio 
pusini4 rqstq. Vakarinis kombinuoto pastato korpu
sas turejo dvigubas tasytq lentq grindis suklotas tie
siai ant grunto. Apatinis lentq sluoksnis buvo klotas 
siaures-pietq kryptimi, virsutinis skersai, t. y. - vaka
rq-rytq kryptimi. Po lentomis nebuvo nei guleksnil./, 
neijuodbalki4. Panasu,jogjq funkeijas atliko apatinis 
lent4 sluoksnis. 

Rytinio kombinuoto pastato korpuso (pastatas 
Nr. 5) isliko tik siaures vakarq kampas is 3-4 vainikl./. 
Rqstq storis 15-20 em. Likusi dalis nuardyta statant var-

v 

piny. Sioje pastato dalyje taip pat biita medini4 grindl./ 
is 15 em plocio tasytq lentq suklotq vakarq-ryt4 kryp
timi. Grindq lentq galai isprausti tarp pirmo ir antro 
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3 pay. Uzstatymo sluoksnis - C.Autoriaus brei. 
Fig. 3. Layer of building up - C. 

rentinio vainik4, guleksni4 pedsakl! po grindimis 
neaptikta. Aptariamo kombinuotos konstrukeijos pa
stato rentinini4 korpUS4 r,!stuose s,!laidos isskobtos vir
sutinese dalyse, iskartos sunerimui - pusapvales. 

Tyrineto ploto rytineje dalyje, prie pastato Nr. 5 
siaurines sienos is statybini4 atliek4, antrinio panau
dojimo medienos ir zabl! buvo pristatytas aptvareIis. 
Jo dydis siaures-pietl! kryptimi buvo 1,8-2 m, vakarl!
ryt4 kryptimi nefinomas, nes rytine aptvaro dalis su
naikinta miirijant varpines pamatus. Aptvarelyje, kaip 
ir kombinuotos konstrukeijos pastato priemeneje, ati
dengtas 15-20 em storio meslo sluoksnis. Tai rodyt4, 
kad sioje vietoje biita iikines kiemo dalies. Pastatas taip 
pat veikiausiai buvo iikines paskirties. 

Sluoksnyje - C atidengtas vieno medinio pastato 
Nr. 3 fragmentas. IS jo buvo likys rytines sienos apati
nio vainiko r,!sto fragmentas, dalis pietinines sienos 
apatinio vainiko ir pastato siaures ryt4 kampe kros
nies padas. Nustatyti namo dydzio buvo neimanoma, 
taCiau sprendziant is gana ilgo islikusios rytines sienos 
fragmento (3,4 m), galima speti, jog tai biita vidutinio 
dydzio gyvenamo pastato. 

Namo Nr. 3 krosnies padas buvo staCiakampio pla-
• 

no, vakar4-ryt4 kryptimi 1,4 m ilgio, siaures-pietl! 
kryptimi 1,2 m plocio. Padas apremintas 10 em storio 
ir 20 em aukscio mediniais tasais. Medinio remo uzpil-

v 

d,! sudare degys molis su akmenimis. Salia krosnies pa-
do tyrinetame kultiiriniame sluoksnyje surasta 
dubenini4 kokli4 fragmentl!. Galimas daiktas, jog kros
nis buvo kokline. 

Pastato Nr. 3 grindys neisliko, galbiit buvo nuar
dytos griaunant nam,!, taciau pirmo vainiko Iygyje ir 
dar 5-10 em giliau fiksuotas gana storas hidroizoliaei
nis sluoksnis is skiedrl!. lejimas, veikiausiai, buvo pie
tineje sienoje, prie pietryCil! kampo, t. y. pries krosni. 
v 

Sioje vietoje surastas medinio laipto fragmentas. 
Rytineje tyrineto ploto dalyje, virs aptvaro gyvu

Iiams liekanl!, buvo irengta is antrinio panaudojimo sta
tybines medienos: Ientgalil!, tasl!, gegnil! liekanl! 
sukonstruota dub ens formos talpa. Konstrukeija buvo 
ikasta i zemy. Jos bortai sutvirtinti vertikaliais kuolais 
ir akmenimis, dugnas isklotas berZo tosies lakstais ir 
lentomis bei r,!stigaliais. Konstrukeijos plotis siaures
rytl! kryptimi buvo apie 2,2 m, ilgis nefinomas, kadan
gi rytine dalis suardyta stat ant varpiny (isliko 2,4 m ilgio 
fragmentas). Sprendziant is to, kad sio "indo" dugne 
buvo surastas didziulis kiekis odos atraizl! ir kailil! sku
telil!, galima manyti, jog aptariamoji talpa buvo susiju
si su odos isdirbimu. 

Sluoksnyje - D, pasutiniame medinio uzstatymo 
horizonte, buvo atidengti du pastatai. Pastatas Nr. 1, 
kurio isliko tik pie tine 5,8 m ilgio dalis, buvo statomas 
virs rentinio Nr. 3 liekanl!, pastar<tji nuardzius iki pir
mojo vainiko. Statinio Nr.1 pamatus is dalies atstojo 
zemiau buvusio pastato liekanos, is dalies jo pirmas 
vainikas k10tas ant akmenl! grindinio, po kampais pa
kisant stambesnius akmenis. Veikiausiai pamatl! ir apa
tinio vainiko izoliaeijos tikslais, prie pietines pastato 
sienos formuotas pasalys. LygiagreCiai pietinei sienai, 
20 em atstumu nuo jos, buvo paguldytas 20 em stario 
r,!stas, 0 tarpas uzpildytas meslu, skiedromis ir odos 
atraizomis. Prie rytines sienos buvo paklota 20 em plo
Cio lenta, kuri atidengta jau gerokai nutrypta ir apdilu
si. Veikiausiai tai buvo iejimas i pastat'!. Grindl! pastato 
Nr. 1 patalpoje nesurasta, taCiau Cia buvo 5 em storio, 
gerai supliiktas skiedrl! ir odos atraizl! hidroizoliaei
nis sluoksnis. Sienos surystos is apvalil! r,!stl!, antai 
iskisti per pUSy r,!sto storio. Namo viduje surasta odi
ne pinigine, keletas odini4 bat4 bei pavieni4 bat4 da
li4 (kai kurios nenaudotos), odinio streli4 deklo 
fragmentas. 

1,5 m atstumu nuo pastato Nr. 1, pietineje jo pu
seje, buvo atidengtas apatinis pastato Nr. 2 vainikas. 
v 

Sis rentinys orientuotas siaures-pietl! kryptimi. Jo il-
gis 3,9 m, plotis 2,7 m. PastateIis statytas is apvalil! 
r,!st4, tiesiai ant akmen4 grindinio. Antai iskisti per 

• 

pUSy r'!sto storio. Atvalant grindini pastato Nr. 2 vi-
duje surasta daug odos atraiz4, odini4 batl! dalil!, vei
kiausiai gamybinio broko, du sveiki batai. Galima 
daryti isvad,!, jog pastatas Nr. 2 buvo amatininko
batsiuvio dirbtuve. 
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4 pay. Uzstatymo sluoksnis - D. Autoriaus brei. 
Fig. 4. Layer of building up - D. 
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Panasu, kad siuo laikotarpiu - XVI a. viduryje - dar 
funkcionavo ir ankstesniame uzstatyrno horizonte, ryti
neje tirto ploto dalyje atidengta medine odos apdirbirnui 
skirta talpa. Taigi galime daryti iSvadq,jog Cia gyvenys ama
tininkas pats sau ruosdavo zaliavq gamybai. 

IS archeologijos tyrimq Maironio g. 13/6 namo rii
syje surinktos medziagos matome, kad sioje vietoje 
zmones isikiire bent jau XIV a. pabaigoje (islyga da
roma turint omenyje 0,5 m neistirto kultiirinio sluoks
nio). Kadangi jau tuo metu buvo gana aukstas gruntinio 
vandens Iygis, buvo irengiamos drenaio sistemos, susi
dedanCios is nutekamqj\! latakq ir suliniq vandeniui su
rinkti. Po pastatais ir kitose svarbesnese vietose (ant 
takq), buvo irengiama daugiasluoksne hidroizoliacija. 
Velesni pastatai buvo statomi ankstesniqjq vietose, pries 
tai pastaruosius nuardzius iki 1-2, kartais 3 apatini\! vai
nikq. Tokiu biidu formavosi uzstatymo horizontai. 

Jau XIV a. pabaigoje-XV a. tyrinetoje vietoje gy
veny zmones uzsiiminejo amatais susijusiais su odos 
apdirbirnu. LygiagreCiai su siuo amatu, jie iikininkavo 
laike kazkiek gyvuliq, galbiit pauksciq. Nuo XVI a. pra
dzios amatas pleciasi ir labiau specializuojasi. Jau ne
apsiribojama odos isdirbimu, bet pradeti gam inti ir 
odiniai daiktai: siuvami batai, odines pirstines, streIi
nes, kiti gaminiai. XVI a. viduryje gamybai pasta tom as 
atskiras pastatas - dirbtuve. 

v 

Siame objekte galima atsekti pasikeitimus gyven-
tojq buityje. Pirmiausia dideja gyvenami pastatai. UZ-

VALDAS VAINILAITIS 

statyrno horizonte - B atidengto pastato Nr. 4 kvadratii
ra didesne uz giliau buvusio pastato Nr. 7 plotq 3 m 2• 

AukStesni\! horizontq pastatq pilnq dydZi\! nepavyko nu
statyti, taCiau sprendziant is islikusiq fragment\!, jie buvo 
didesni uz pastatus buvusius horizonte - B. Konstrukci
niu poziiiriu nuo XIV a. pabaigos iki XVI a. vidurio be
veik niekas nepasikeite - namai daugiausiai statomi 
rentinines konstrukcijos, sienojq sqlaidos isskobiamos vir
sutinese rqstq dalyse, nera esmini\! pokyCiq ir grindq kon
strukcijose. Tiesa, XVI a. viduriu datuojamos dirbtuveIes 
grindys (pastatas Nr. 2) jau gristos akmenimis. Nuo 
XVI a. pradzios, gamybines paskirties pastatuose toks 
grind\! kiojimas biidingas visam Vilniaus miestui (Vaini
laitis, 2000, p. 105). XVI a. viduryje akmenimis buvo is
grista ir dalis miisq aptariamos sodybos kiemo. 

1993 metais tyrinetas objektas Maironio g. idomus 
tuo, kad Cia gyveny zmones beveik du simtmeCius uzsi
iminejo is esmes tuo paCiu amatu - odos apdirbimu, 0 

v 

veIiau - ir odos dirbiniq gamyba. Sioje vietoje galima 
pasekti, kaip keitesi medinis sodybos uzstatymas ir gy
ventojq buitis. 
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