Archeologinė ekspozicija:
Skarulių dvarvietės radiniai

Projektą remia

Skarulių istorija trumpai
Skarulių apylinkėse žmonės gyveno jau akmens amžiuje, o pati Skarulių gyvenvietė minima nuo XVI a., kai dvarą ir apylinkių valdas įsigijo bajorai Skorulskiai.
Būdama geografiškai patogioje vietoje, prie pagrindinių kelių, gyvenvietė greitai
išaugo į nemažą miestelį su mūrine bažnyčia, turgaus aikšte, mokykla, įvairiataučiais gyventojais. Kiek atokiau, ant kalno, buvo įsikūręs Skarulių dvaras.
Skarulių gyvenvietės reikšmė ėmė nykti XIX a., kitapus Neries iškilus dvarininkų
Kosakovskių įkurtam Jonavos miestui. Gyvenvietė buvo visiškai sunaikinta sovietmečiu, statant azotinių trąšų gamyklą (dab. AB „Achema“) – Skarulių gyventojai iškeldinti į Jonavą. Čia buvus reikšmingą gyvenvietę dabar mena tik laukų
vidury stūksanti XVII a. pr. raudono mūro bažnyčia, ją supančios kapinės ir keli
benykstantys mediniai buvusios gyvenvietės namai, o užžėlusio miško tankmėje
Skarulių dvarvietės vietą žymi buvusių dvaro pastatų mūriniai pamatai ir medžių
alėja. 1995 m. archeologinių tyrimų metu Skarulių dvarvietės teritorijoje buvo
surinktos didingą praeitį menančios liekanos, kurios pristatomos naujoje Jonavos
krašto muziejaus archeologinėje ekspozicijoje.

Buvusios dvarvietės vietą žymi išlikusi alėja

Skarulių gyvenvietė

2011 m. archeologinių tyrimų metu atidengti kultūriniai sluoksniai
Skarulių apylinkėse, prie Neries ir Šventosios santakos, žmonių gyventa jau
akmens amžiuje – pirmieji jų pėdsakai datuojami IX tūkstantmetyje pr. Kr. Tai
viena iš unikalesnių archeologinių vietovių, kur aptikta seniausios mūsų kraštuose Svidrų kultūros pėdsakų. Šiose apylinkėse žmonių gyventa ir mums artimesniais laikais – tai patvirtina ne tik toje pačioje Skarulių stovykloje aptikti žalvario
amžiaus radiniai, bet ir kitame Neries krante, dunksantys net trys piliakalniai:
Gudžionių, Laukagalių ir Lokenėlių. Pačiame Skarulių kaime aptikta IX-XIV a.
datuojamo pilkapyno liekanų.

Prieš žemes įsigyjant Skorulskių giminei, ši vietovė vadinta Lipnikais. Žinoma,
kad Lipnikai egzistavo jau XVI a. pradžioje – istoriniuose dokumentuose nurodoma, kad 1522 metais Kauno pavieto bajorai, vykdydami mirusių bevaikių
giminaičių Mikalojaus ir Magdalenos Stankevičių valią, neseniai pastatytai medinei parapinei Lipnikų bažnyčiai užrašė dvarą su žeme, baudžiauninkais ir kitais
turtais. Manoma, kad ši vieta gyvenvietei kurtis pasirinkta dėl patogios geografinės padėties – čia buvo reikšminga kelių, vedančių į Vilnių, Kauną, Kėdainius,
Ukmergę sankirta bei brasta, kuria keliaujantieji kirsdavo Neries upę.
XVI a antroje pusėje Lipnikų žemės atiteko didikams Skorulskiams. Dvarui priklausančioms teritorijoms prigijo naujas, Skarulių, pavadinimas. Maždaug XVIII
a. viduryje dvaras su visais priklausiniais atiteko Jonavos miesto įkūrėjams – Kosakovskiams. XIX a. Skarulius nustelbė XVIII a. įkurtas Jonavos miestas. Žinoma, kad 1792 m. Skarulių dvarui su palivarku priklausė 314 valstiečių namai, 3
karčemos ir 3 klebono namai. XX a. antrojoje pusėje, netoli Skarulių pastačius
azotinių trąšų gamyklą, vykdant sanitarinius reikalavimus, gyventojai buvo iškeldinti.

Viena paskutiniųjų buvusios Skarulių gyvenvietės sodyba.

Skorulskiai ir Skaruliai
Skorulskių (Skorulscy) giminės kilmė nėra visiškai aiški, jos pradininku laikomas
XVI a. gyvenęs dvarininkas Mykolas Skorulskis. Skorulskiai turėjo „Kosciesza“
herbą, kuriame vaizduojama nukreipta į viršų strėlė su dviem skersiniais. Žinoma, kad XVI a. antroje pusėje Skorulskiai įsigijo valdų Lipnikų apylinkėse.
Skarulių dvarą iki 1597 m. valdė Mykolo sūnus Baltramiejus Skorulskis, kuris
dvarą pardavė savo broliui, Kauno pavieto maršalkai Andriejui. Pats dvaras buvo
ant aukštumos, apie 2,5 km į pietus nuo Skarulių miestelio. XVII a. antros pusės
rusų-švedų karų metu Skarulių dvaras buvo sudegintas ir ilgą laiką neatstatytas.
Andriejus Mykolaitis Skorulskis - bene garsiausias Skorulskių giminės pirmtakas,
dalyvavęs Stepono Batoro kovose su Maskva, 1582-1584 m. lydėjęs Mikalojų
Radvilą Našlaitėlį piligriminėje kelionėje į Šventąją Žemę, per kurią aplankyta
Italija, Kreta, Kipras, Sirija, Palestina, Egiptas. Kelionės metu A. M. Skorulskiui
suteiktas Šv. Kapo riterio ordinas. Po šios kelionės, 1620-1622 metais, jis fundavo naujos mūrinės Skarulių šv. Onos bažnyčios statybą. A. Skorulskis globojo
vienuolijas, ypatingai – jėzuitus. 1637 m. miręs dvarininkas palaidotas Nesvyžiuje, Radvilų mauzoliejuje.

Skarulių dvaro likimas
XVIII a. Skarulių dvaras atiteko grafų Kosakovskių giminei, kurie dvarą ir valdas perėmė
iš giminaičių Skorulskių. Su Kosakovskių gimine yra sietinas Jonavos miesto įkūrimas,
tad nuo XVIII a. pirmos pusės Skarulių istorija neatsiejama nuo greta, kitoje Neries
pusėje, kylančio Jonavos miestelio. Privataus Jonavos miesto steigėju ir pirmu savininku
laikomas Jono Mikolojaus Kosakovskio ir Onos Skorulskytės sūnus Dominykas. Jam
priklausė Šilų dvaras, kurio valdos driekėsi Neries dešiniajame krante. Veikiausiai apie
1740 m. D. Kosakovskis ties brasta pradėjo statyti dvaro sodybą, šalia kurios ėmė kurtis
gyvenvietė. Anksti mirusio sutuoktinio darbus tęsė našlė Marijona Zabielaitė Kosakovskienė. 1750 m. Jonava gavo valdovo Augustino III privilegiją ,,...įkurti Jonavos miestelį, rengti jame turgus ir prekymečius“, kas laikoma oficialia miesto gyvavimo pradžia.
1737 m. Skarulių dvare gimė vyskupas Jonavos bažnyčios fundatorius ir miesto globėjas
Juozapas Kazimieras Kosakovskis. Jis pasidalijimo aktu Jonavos valdą 1776 m. gavo
kaip tėvų palikimą. 1794 m. T. Kosciuškos sukilimo metu dėl tariamai prorusiškų pažiūrų J. K. Kosakovskis buvo viešai pakartas Varšuvoje. Po vyskupo J. K. Kosakovskio
mirties valdos buvo išdalytos kreditoriams, Skarulių dvaras ilgą laiką neturėjo nuolatinio
šeimininko. XIX a. dvaras atiteko Semaškoms. 1922 m. sudarius dvaro planą, nustatyta,
kad jam priklausė 80,6 ha žemės bei atskiras sklypas su malūnu; iš viso teritorijoje stovėjo 10 pastatų. Po Antrojo Pasaulinio karo dvare veikė mokykla.
Šiuo metu dvarvietė sunaikinta, pastatai neišlikę - apie kažkada čia buvusią galybę byloja
tik parko ir pastatų pamatų liekanos. 1995 m. buvo vykdomi žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Archeologai atidengė iš lauko riedulių mūrytas medinio pastato pamatų
liekanas, rasta XVII-XVIII a. plokštinių, karnizinių koklių, buitinės keramikos, XVI a.
ažūrinių koklių karūnėlių liekanų.

Vieno iš Skarulių dvarvietės pastatų griuvėsiai sovietmečiu.

Skarulių bažnyčia

Skarulių bažnyčia.
Buvusią Skarulių gyvenvietės vietą žymi išlikusi 1622 m. gotikinė bažnyčia, su
mūrine 2 metrų aukščio tvora aptvertu šventoriumi, kuriame esančios kapinės
priglaudė ne vieną Skarulių gyventojų kartą. Raudonų plytų stačiakampio plano
bebokštėje bažnyčioje atsispindi XVII a. pr. stilių kaita - ji turi gotikos ir renesanso bruožų, o ansamblį papildo 1898 m. pastatyta neogotikinė varpinė. Bažnyčia
garsėja autentiškomis XVII a. medinėmis skulptūromis, bažnyčios didysis drožybinis altorius priskiriamas prie seniausių šios rūšies įrengimų Lietuvoje.

Pagrindiniame fasade esanti didžiulė frontono plokštuma pagyvinta šaudymo
angomis, primenančiomis, kad praeityje mūrinės šventovės neretai turėdavo gynybinę funkciją ir traktuotos kaip tvirtovės, kuriose buvo galima pasislėpti nuo
kraštą užpuolusių priešų.

Jeruzalės kryžius – Šv. Kapo riterio ženklas Skarulių Šv. Onos bažnyčios fasade.
1583 m. Andriejus Skarulskis, lydėjęs Radvilą Našlaitėlį piligriminėje kelionėje į
Šventąją žemę, buvo įšventintas į Šventojo Kapo riterius. Šv. Kapo riterio ženklo
bareljefas puošia Skarulių bažnyčios frontoną virš pagrindinio įėjimo.

Archeologinė ekspozicija

1995 m. archeologo A. Žalnieriaus vadovaujamų tyrimų metu buvo ištyrinėtas
40-130 cm kultūrinis sluoksnis. Tyrimų metu nustatyta, kad dvarvietė pradėjo
formuotis XVI a. pradžioje, o turtingiausia archeologinė medžiaga datuojama
XVII-XVIII a.: kasinėjimų metu rastos to laikotarpio pastatų pamatų liekanos
bei kiti dvaro istoriją liudijantys radiniai. Ypatingai gausu keramikos gaminių –
šukių, koklių, kurie eksponuojami naujoje archeologijos parodoje Jonavos krašto muziejaus rūsyje. Archeologinės ekspozicijos parodinė erdvė – tai autentiškas
XIX a. pradžioje statytos senosios pašto stoties rūsys.

Skarulių dvaro plyta.

Rekonstruoti indai

Molinio indo su ąsa fragmentas. Rekonstruotas. Dydis 11,5 x 8,7 cm. Pakraštėlis atlenktas į išorę, peteliai pūsti. Iš vidaus indas dengtas žalsva glazūra. Išorėje pakraštėlis
ir peteliai dengti rudai žalia glazūra ir puošti plieno spalvos glazūros vertikaliomis
linijomis. Molis rusvai pilkas su stambiai grūsto akmens priemaiša.

Lėkštė (rekonstruota pagal rastą fragmentą). Aukštis 7,5 cm. Dysis 11,5 x 13,0. Iš
vidaus dengta žalia glazūra. Molis rusvai pilkas.

Molinė keptuvė, rekonstruota pagal rastą fragmentą. Dydis 19,0 x 11. 7 cm. Išlikusios rankenėlės ilgis 7,0 cm, galinės dalies skersmuo 4,2 cm. Keptuvės kraštas beveik
vertikalus, jo išorė puošta žiedimo rėvių ornamento juosta. Keptuvės vidus dengtas
žalia glazūra. Molis rusvai pilkas.

Kokliai

Plokštinis koklis. Rekonstruotas pagal rastą fragmentą. Matmenys: 18,3 x 15,5.
Plokštė su nežymiu rėmeliu, dengta žalia glazūra, puošta vazos su gėlėmis ornamentu. Molis pilkai rusvas su grūsto akmens priemaiša.

Plokštinio-herbinio koklio piešinys, atkurtas pagal Skarulių dvarvietėje rastus fragmentus. Lipdinyje matosi Skorulskių herbas.

Rekonstruotas plokštinis-herbinis koklis 23,2x18 cm. Rėmelis iškilus, profiliuotas, 1
cm pločio ir 1 cm aukščio. Koklio plokštė puošta augaliniu ornamentu, jos viduryje
herbinis skydas su Skorulskių giminės herbu „Koscieša“. Molis rusvai tamsiai pilkas
su grūsto akmens priemaiša, glazūra stipriai perdegusi tamsiai pilkos spalvos. Tai
vienas seniausių Skarulių dvarvietės radinių - koklio apačioje yra data 1618 m.

Plokščio 10,5 x 8,4 cm koklio fragmentas. Plokštė puošta stilizuotu geometriniu ornamentu, dengta polichromine glazūra. Molis rusvas.

To paties koklio fragmentas

Plokštinio 11,9 x 11,6 cm kokio fragmentas. Plokštė be rėmelių, neglazūruota, puošta vazos su gėlėmis ornamentu. Molis rusvai pilkas.

Plokštinis koklis, rekonstruotas pagal rastus fragmentus. Dydis 14,0 x 13,3 cm. Rėmelis profiliuotas, 2,8 cm pločio. Plokštė dengta tamsiai mėlyna emale, puošta stilizuotu augaliniu ornamentu, kuris dengtas balta emale. Molis rusvai pilkas.

siėmimo metu lankytojai sužinos apie vytinių juostų paplitimą Lietuvoje, jų naudojimą kasdienėje buityje, susipažins su juostų,
spalvų, raštų, simbolių įvairove. Užsiėmimo
dalyviai mokysis austi juostą vijimu būdu.
•

„Senosios keramikos gamybos technologijos.“ Užsiėmimų metu lankytojai susipažins su keramikos istorija, keraminių indų
savybėmis, panaudojimo būdais, ankstyvaisiais dekoro elementais, senaisiais lipdymo
būdais, kuriuos bus galima išbandyti. Lankytojams pageidaujant, bus galima išdegti
edukacijos metu pasigamintus dirbinius.

•

„Archeologija – kas tai?“ Moksleiviams
skirtoje edukacinėje programoje bus ne tik
supažindinama su archeologijos mokslu –
vaikai patys trumpam galės tapti archeologais. Praktinio užsiėmimo metu jiems bus
skirtas plotelis su jame slypinčiais archeologiniais radiniais, iš kurių jie dėlios senovės
vaizdų mozaiką. Moksleiviai sužinos, kaip
kasinėjama, tvarkomi radiniai, tiriami plotai užfiksuojami pagal visas archeologijos
mokslo taisykles.

Jonavos krašto muziejuje veikia Skarulių dvarvietės archeologinių radinių ekspozicija, įrengta
autentiškame XIX a. pradžios senosios Pašto stoties rūsyje.
Muziejuje taip pat galima užsisakyti tokius edukacinius užsiėmimus:
•

„I - XIII a. archeologinio kostiumo rekonstrukcija. Juostų audimas vijimo
būdu.“ Užsiėmimo metu lankytojai sužinos, kokios dalys sudaro archeologinį
kostiumą, kuo remiamasi atkuriant baltų
genčių rūbus ir aksesuarus, bus atskleisti
skirtingų laikotarpių ir genčių dėvėsenos
ypatumai, juvelyrikos svarba archeologinio
kostiumo rekonstrukcijoje. Edukacinio už-

Daugiau informacijos:
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