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on the s side of the underground part of the 
tunnel, and triangular areas at the places whe-
re the horseshoe and corridors meet. two cul-
tural layer horizons were distinguished in the 
gorge. the first (upper) 1–2 m (in places even 
up to 5 m) thick horizon dates to the second 
half of the 20th century and is connected with 
the restoration and repair of the bastion. the 
second (lower) horizon, which is from 2–3 m 
to 8.5 m thick, dates to the late 16th – early 17th 
century and is connected to the bastion’s cons-
truction. two horizon parts are distinguished 
in it. the sandy layers with isolated finds (pot-
tery, roof tiles, brick fragments, animal bones, 
and even human bones) are connected with 
the filling in of part of the horseshoe and the 
corridor. the brown clay layers without any 
finds are connected with the waterproofing 
and reinforcement of the bastion’s under-
ground elements.

gintautas Zabiela

Klaipėdos pilies PR bastiono 
įtvirtinimai ir aplinka

2008 m. vasarą – 2009 m. ankstyvą pava-
sarį BRIaI pratęsė klaipėdos pilies R griovio 
aplinkos tyrinėjimus, pradėtus 2007 m. (žr. 
ATL 2007 metais, V., 2008, p. 226–230). Pa-
grindinis šių tyrinėjimų tikslas buvo pilies R 
griovio atkuriamos dalies ištyrimas bei pilies 
PR (princo karlo) bastiono išorinių sutvirti-
nimų (į R – griovio pusę) atkasimas natūroje. 
tuo tikslu pradžioje atkurti griovio dalies PV 
pakraštyje lokalizuoti mediniai bastiono pa-
kraščio sutvirtinimai (plotai 9 ir 10 – iš viso 
bendras apie 64 m2 dydžio plotas), kurie vė-
liau tyrinėti plačiau (plotai 11–13 – iš viso 

bendras apie 320 m2 dydžio plotas) natūroje 
atkasant dalį bastiono R pakraščio, visą basti-
ono kaklelį bei R kurtinos P dalį (1 pav.). Iš 
viso šioje piliavietės dalyje ištirtas bendras  
394 m2 plotas (6 plotai) (1 pav.). Dar apie  
6300 m2 plote (R griovyje) buvo atlikti ar- 
cheologiniai žvalgymai. Visi šie tyrimai iš es-
mės vykdyti plotuose, esančiuose žemiau jū-
ros lygio. tai pavyko padaryti, nes griovį 
atkūrinėjusi aB „hidrostatyba“ naudojo ga-
lingą vandens siurbimo techniką, leidusią nu-
sausinti visą tiriamą teritoriją, kurią nuo esa-
mo vandeniu užlieto pilies griovio darbų metu 
skyrė 10 m pločio užtvanka – iki darbų pabai-
gos paliktas nenukastas šio griovio užvertimo 
Š kraštas, suformuotas XX a. 8 dešimtmetyje.

svarbiausias tyrimų metu atkastas objek-
tas yra klaipėdos bastioninės pilies R griovio 
V krašto mediniai sutvirtinimai. Ištisinėje lau-
žytoje linijoje jie atkasti apie 60 m ilgio, 4–6 m 
pločio juostoje, taip pat ir bastiono R krašte 
33 m ilgyje, kur jie orientuoti 140–320º kryp-
timi. sutvirtinimus sudarė mediniai statmenai 
sukalti 22–34 cm  skersmens poliai (atkasta iš 
viso apie 310 vienetų). Jie kalti vienas greta 
kito iki 40 cm  atstumu tarp polių (vidutinis 
atstumas 10–15 cm). Polių viršus išlikęs maž-
daug iki dabartinio jūros lygio. ties bastiono 
ŠR dalyje esančiais poliais nuo habs -0,93 m 
buvo iškastas 2,3x1,3 m dydžio šurfas, siekiant 
nustatyti polių įkalimo gylį. atkastų polių il-
gis buvo iki 2,39 m. Jų iki 80 cm  nusmailinti 
galai buvo įkalti į pilką žemę. Poliai iš bastio-
no pusės prilaikė apie 4 cm  storio, iki 30 cm  
pločio lentas, už kurių vėl aptikta įkaltų jau 
mažesnių (daugiausia 10–20 cm  skersmens) 
polių eilė. Pastaroji eilė buvo padrikesnė, čia 
vietomis poliai kalti per 2 eiles. Už šių polių, 
40–50 cm  į bastiono pusę (V) nuo lentos, jau 
kiek aukščiau jos guldyti 10–20 cm  skersmens 
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rąstai, už kurių ant iš pilkos paviršinės žemės 
formuoto bastiono sampilo dėti iki 60 cm  
skersmens akmenys.

Bastiono kaklelio sutvirtinimą nuo grio-
vio pusės sudarė gana tankiai, bet padrikai per 
3 eiles sukalti poliai, už kurių vietoj akmenų 
kaklelio pagrinde mažiausiai 3 netaisyklingo-
mis eilėmis apie 45º kampu vandens paviršiui 
sukalti 5–12 cm  skersmens mediniai kuolai 
(iš viso atkasti 147). Bastiono kaklelio ilgis – 
14,5 m, sutvirtinimų kryptis jame – 70–250º.

160–340º kryptimi orientuoti kurtinos 
sutvirtinimai atkasti 11 m ilgyje. Jie sudėtin-
giausi, mažiausiai 2 kartus remontuoti (2 pav.). 
Pirminiai sutvirtinimai buvo panašūs į atkas-
tus 2007 m.: sukaltų polių eilė bei nuo jų palei 
povandeninį griovio šlaitą kampu besilei-
džiančios lentos. Paskirų, kas 1,15–1,4 m su-
kaltų polių bei palei juo padėtų lentų liekanų 
aptikta ir 0,6–1,2 m į kurtinos įtvirtinimų 
pusę (V) nuo šios polių linijos, kas rodo arba 
čia buvus dar ankstesnius kurtinos įtvirtini-
mus (XVI a.?), arba kurtinos žemių pylimo 
sutvirtinimus. Vėliau kurtinos sutvirtinimai 
rekonstruoti juos stiprinant: 0,5 m ir 1,5 m į 

1 pav. 2008 m. tyrinėtų vietų planas (P1–8,  
S1 – 2007 m. tyrinėtos vietos; P9–14, S2 – 2008 m. 
tyrinėtos vietos). R. Buitkaus brėž.

Fig. 1. Plan of the 2008 excavation locations  
(P1–8, S1 – 2007 excavation locations; P9–14,  
S2 – 2008 excavation locations).
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griovio pusę (R) nuo buvusių polių linijos su-
kaltos 2 naujos padrikos retų polių (atstumai 
tarp polių 30–50 cm  ar net daugiau) linijos, 
palei jas dėtos išilginės lentos ar rąstai, ku-
riems sutvirtinti gausiau naudoti kuolai. Jau 
po archeologinių tyrimų, 2008 m. rugpjūčio 
viduryje, statybininkai savavališkai perkasė 
kurtinos vidurinę dalį čia paklodami elektros 
kabelį. Šių darbų metu buvo išrauta 17 polių, 
kurių skersmuo siekė nuo 11 cm  iki 60 cm, il-
gis – iki 3,4 m (vyravo 1,4–2,7 m). kartu buvo 
iškeltos ir dvi 32x6x130 ir 16x6x52 cm  dydžio 
lentos, greičiausiai iš griovio šlaito sutvirtini-
mų.

Visos atkastos bastioninės pilies medinės 
konstrukcijos preliminariai datuojamos 
XVII–XVIII a. Jų naudojimo laiką patikslina 
ties bastiono kaklelio poliais habs -0,60 m ap-
tiktas 14 cm  skersmens geležinis pilnaviduris 
sviedinys, čia patekęs 1757 m. liepos 1–3 die-
nomis septynmečio karo metu (1756–1763) 
Rusijos armijai apšaudant pilį. sviedinys jau 
po vandeniu atsitrenkė į du medinius polius, 
juose išmušdamas 14x16 ir 20x15 cm  dydžio 
2–2,5 cm  gylio duobutes (3 pav.). medinių 
konstrukcijų įrengimo laiką turėtų patikslinti 
dendrochronologiniai tyrimai, mėginiai ku-
riems paimti iš atkastų polių.

archeologinių tyrimų rezultatai atitinka-
mai pakoregavo patį griovio atkūrimo projek-
tą: jo V pusė dabar atkurta pagal natūros duo-
menis. Visos atkastos medinės konstrukcijos 
užfiksuotos (tarp jų ir 3D skaneriu (UaB „ter-
ra modus“)) ir vėl užkastos jas išsaugant.

griovio vietos žvalgymai parodė, kad iki 
pat XX a. vidurio jis buvo laikomas gana šva-
riai. griovio V šlaite (buvo atkurta tik griovio 
V dalis) ir dugne susikaupusiame iki 1 m sto-
rio pilko dumblino juodžemio sluoksnyje ap-
tikta tik pavienių radinių: daugiausia XIX a. 

3 pav. Artilerijos sviedinys ties bastiono kaklelių 
mediniais poliais in situ iš ŠR. G. Zabielos nuotr.

Fig. 3. An artillery ball in situ near the wooden  
poles of the bastion’s flank as viewed from the NE.

2 pav. Mediniai kurtinos sutvirtinimai plote 13 iš Š.  
G. Zabielos nuotr.

Fig. 2. Wooden curtain wall reinforcements in area 13 
as viewed from the N.
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datuojamų puodų šukių, XX a. pirmos pusės 
butelių, metalinių indų likučių. kiek daugiau 
pavienių XVII–XVIII a. plytgalių, keramikos 
šukių ir čerpių duženų aptikta arčiau bastiono. 
Pilkame sluoksnyje vietomis buvo stambesnių 
augalų ar medienos (krūmų šakelių) liekanų. 
Iš aptiktų radinių įdomesnės yra griovio PV 
pakraštyje rastos kelios geležinės emaliuotos 
lentelės su vokišku užrašu gotišku šriftu Rau-
chen verboten! (Rūkyti draudžiama), čia pate-
kusios, matyt, iškart po klaipėdos užėmimo 
1945 m. pradžioje. mėginta padaryti griovio V 
šlaito pjūvį (plotas 14 – iš viso apie 10 m2 dy-
džio plotas), tačiau esant šlapiam gruntui sie-
nelės (ypač smėlingos) nuolat griuvo, įžemis 
nepasiektas (įsikasta iki 3,35 m žemiau jūros 
lygio), pilkame dumbliname sluoksnyje aptik-
ta tik įkritusių paskirų iki 30 cm  pločio lentų, 
plytgalių bei čerpių duženų.

Po II Pasaulinio karo pilies R griovys 
buvo užpiltas žvyringu – smėlingu sluoksniu 
su labai gausiomis pramoninėmis (įvairūs ge-
ležiniai dirbiniai ir jų dalys, įskaitant masyvią 
nenustatytos paskirties laivo agregato dalį, di-
delį skardos lakštą, gausybę trosų, medinių 
konstrukcijų dalių) ir statybinėmis (plytų 
griuvenos) šiukšlėmis.

žvalgomojo pobūdžio tyrimai buvo atlik-
ti ir 2 vietose pilies aplinkoje, buvusių išorinių 
įtvirtinimų teritorijoje. 2008 m. gruodžio pra-
džioje nuslinkus daliai krantinės ties pastatu 
žvejų g. 8a, siekiant nustatyti jo pamatų būklę 
iškasti 2 šurfai. Šurfas 1 (2,9x0,8 m dydžio) 
kastas pastato viduje, jo Š kampe. Po medinė-
mis grindimis buvo 51 cm  storio labai kalkin-
gų griuvenų sluoksnis, giliau – 9 cm  smėlio 
sluoksnis. Po juo aptiktas supiltinio juodže-
mio su žalio stiklo šuke, plytų ir čerpių (tarp 
jų ir visiškai perdegusiais) gabalais, gyvulių 
kaulais sluoksnis (jo apačia nepasiekta, šurfas 

kastas iki 1,6 m gylio). 1,35 m gylyje aptikta 
83 cm  pločio pamatų banketė. Šurfas 2 
(3,5x2,5 m dydžio) kastas pastato išorinėje 
pusėje, ties jo Š kampu, ties įgriuvusia kranti-
ne. Jame nuo paviršiaus iki 1,5 m gylio buvo 
supiltinio juodžemio su plytų ir čerpių gaba-
lais (dalis jų apdegę) sluoksnis, giliau – baltas 
pajūrio smėlis. Nustatyta, kad pastato pamatai 
nuo dabartinio žemės paviršiaus įgilinti iki 
2 m ir Š kampe mūryti ant 30° kryptimi pagul-
dytų dviejų ąžuolinių 27 ir 28 cm  skersmens 
polių, po kuriais pripilta čerpių duženų 
(4 pav.). Pamatų duobė tvirtinta medinėmis 
lentomis. Vienintelis radinys – balto molio ke-
ramikos šukė, dekoruota mėlynomis gėlytė-
mis. taigi pastatas žvejų g. 8a statytas ant 
gulsčių rąstų rostverko (neaišku, ar giliau 
šiuos rąstus dar laiko sukalti mediniai poliai) 

4 pav. Pastato Žvejų g. 8A pamatas ties jo Š kampu.  
V. Bukantaitės nuotr.

Fig. 4. The foundation at the N corner of the building 
at Žvejų St. 8A.
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po 1839 m. iš supiltinių sluoksnių suformuo-
tame Danės kairiajame krante.

2009 m. kovo mėnesį Danės kairiajame 
krante, tarp upės ir pastato žvejų g. 24 buvo 
įrengiamas triuminio vandens rezervuaras. 
tam čia buvo ištirtas 5,8 (4,9)x5 m dydžio plo-
tas 1 (iš viso 27 m2). Naudojant adatinius van-
dens siurblius tiriamą teritoriją pavyko nu-
sausinti ir joje įsigilinti iki 3,1 m žemiau jūros 
lygio. taip pirmą kartą buvo išsiaiškinta, ko 
galima tikėtis teritorijose į ŠV nuo pilies. Po 
užpiltiniu iki 2,1 m storio pilkai rudo žvyro 
sluoksniu pasiektas iki 40 cm  storio smulkių 
plytų griuvenų sluoksnis (habs 0,20 m). Iš jo 
kyšojo keturkampis apipjautas 27/28x30 cm  
storio, 2,55 m ilgio polis. Jūros lygyje ploto PV 
kampe ant griuvenų sluoksnio atkastas iš 10–
40 cm  skersmens iš akmenų krautas grindinio 
fragmentas. griuvenos buvo užpylusios plovi-
mo požymių turintį pilkos žemės sluoksnį su 
smulkiais plytgaliukais. Jame habs 0,00 m – 
-0,20 m atkastos 4 medinių kuolų eilės, tvirti-

nusios pakrantę nuo išplovimų. 6–10 cm  
skersmens smailinti kuolai kalti kas 21–33 cm  
vienas nuo kito 30º kryptimi einančiomis eilė-
mis 1–1,2 m viena nuo kitos (5 pav.). Dar vie-
na 11 kuolų eilė sukalta statmenai upės kran-
tui Š–P kryptimi, atkasta ploto PV dalyje. Po 
ja habs -0,60 m (Š) – -0,90 m (Š) gylyje buvo 
5–20 cm  storio pilko smėlio su gausia organi-
ka (medžių šakelės, lapai) sluoksnis, po ku-
riuo giliau jau buvo kasamas pilkas smėlis be 
jokių radinių. Visi sluoksniai žemėjo upės pu-
sėn ir žymėjo atitinkamus paviršius: sluoksnis 
su organika – viduramžių ar naujųjų laikų pa-
viršių, pilka žemė – XIX a., griuvenos – XX a. 
3 dešimtmečio pradžią (supiltos ardant pilį). 
archeologinės medžiagos sluoksniuose be-
veik nerasta – vos kelios šukės. griuvenose 
aptikta 29x14x7 cm  dydžio plyta, olandiškos 
5 cm  storio plytos fragmentas. Šios vietos ty-
rimai parodė, kad Danės kairysis krantas gre-
ta dabartinių žiočių buvo nuolat aukštinamas 
ir plečiamas į upės pusę.

tyrinėjimų metu surinkti negausūs radi-
niai perduoti mlIm. atnaujinti klaipėdos pi-
lies tyrinėjimai parodė, kad piliavietėje yra iš-
likusios žymios jos liekanos, norint kurias 
pasiekti ir atkasti reikia nemažo techninio pa-
sirengimo.

the reinforcement of klaipėda 
castle’s se bastion and its vicinity

During the spring of 2008 – winter of 
2009 BRIaI continued its excavations, begun 
in 2007, in the vicinity of the e moat of klai-
pėda castle. a total area of 384 m2 (6 areas) 
was excavated at the bastion’s se exterior (Fig. 
1) and the well preserved reinforcement cons-
tructions of the wooden bastion’s face, its 
flank, and the curtain wall (Fig. 2) were un- 

5 pav. Danės kairiojo kranto sutvirtinimai iš Š. 
G. Zabielos nuotr.

Fig. 5. The reinforcements of the left bank  
of the Danė as viewed from the N.
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earthed. they consisted of hammered poles 
and stakes as well as planks or stones laid 
against them. the unearthed wooden cons-
tructions have been preliminarily dated to the 
17th–18th centuries. this dating was confirmed 
by an iron artillery ball (Fig. 3), found near 
the poles of the bastion’s flank, which comes 
from the assault on klaipėda castle during 1–3 
July 1757.

In surveying the site of the castle’s e moat 
that was filled in during the second half of the 
20th century and is being restored, only isolat-
ed 18th–20th-century artefacts were discovered. 
after two test pits (a total area of 11.07 m2) 
were excavated to the N of the castle near the 
building at žvejų st. 8a, the construction of 
this building’s foundation (Fig. 4) was deter-
mined. 19th-century river bank reinforcements, 
which consisted of four rows of wooden stakes 
(Fig. 5), were discovered in the 27 m2 area ex-
cavated to the NW of the castle between the 
building at žvejų st. 24 and the river Danė.

aušra Zalepūgienė,  
Robertas Zilinskas

Pilaitės piliavietė
Pilaitės piliavietė (a1615) yra Vilniaus 

miesto teritorijoje, tarp Viršuliškių ir Pilaitės 
mikrorajonų, šalia patvenkto sudervės upe-
lio, jo kairiajame krante. Istorinių duomenų 
apie piliavietę nerasta, išskyrus istoriko m. 
Balinskio teiginį, kad čia stovėjusi mūrinė pi-
lis, kurią valdė sudervės Viršilos (Baliński 
m., Starożytna Polska, Warszawa, 1846, t. III, 
p. 201–202).

1995 m. Pilaitės piliavietės teritorijoje 
žvalgomuosius archeologijos tyrimus atliko  

Z. Baubonis. tyrinėta kalvelė, esanti 35 m į ŠR 
nuo piliavietės, už įlomės. 12 m² plote aptiktas 
32–48 cm  storio XVII a. II pusės – XVIII a. 
kultūrinis sluoksnis, atkastos ŠV–PR kryptimi 
stovėjusio medinio pastato lygiagrečiai ėjusių 
2 sienų liekanos. Pastato ŠV dalyje aptiktas 
plūkto su degėsiais molio krosnies padas (žr. 
ATL 1994 ir 1995 metais, V., 1996, p. 197).

1996 m. piliavietę tyrinėjo a. kuncevi-
čius. aikštelės ŠR pakraštyje, kur matėsi mūro 
pėdsakų, ištirtas 5x5 m dydžio plotas, nustaty-
ta, kad čia būta nedidelio bokštelio. surasti 
koklių ir keramikos fragmentai datuoti XVI–
XVII a. riba – XVII a. pradžia. tyrimai paro-
dė, kad čia būta įtvirtintos (?), maždaug XVI a. 
viduriu – XVII a. pradžia datuojamos dvar-
vietės (žr. ATL 1996 ir 1997 metais, V., 1998,  
p. 314–315).

2008 m. kPIP Vilniaus miesto savivaldy-
bės administracijos kultūros paveldo skyriaus 
užsakymu Pilaitės piliavietės archeologiniai 
tyrinėjimai atnaujinti. 2008 m. buvo numatyta 
parengti piliavietės sutvarkymo projektą, įren-
giant takus, laiptus, stendus bei konservuoti 
piliavietės mūro liekanas. tyrimų metu pilia-
vietės aikštelės Š, P, R ir V pakraščiuose buvo 
ištirta 16 perkasų, kurių bendras plotas 101 m² 
(1 pav.). Jose aptiktas 0,4–1,6 m storio radi-
niais turtingas XVI–XVII a. kultūrinis sluoks-
nis, kuriame rasta žalia ar polichromine gla-
zūra dengtų plokštinių, karnizinių koklių 
fragmentų, įvairios buitinės žiestos glazūruo-
tos ir neglazūruotos keramikos.

žvalgomųjų tyrimų metu 9 plotuose (plo-
tai 3–4, 8–10, 13–16) atkasti piliavietės mūrų 
fragmentai. Piliavietės aikštelės R pakraštyje, 
16 m atstumu vienas nuo kito tirtuose plotuo-
se 3–4 10–30 cm  gylyje rasti PR gynybinės 
sienos mūro fragmentai (2 pav.). Plote 3 ati-
dengta 1 m ilgio, 1,25 m pločio jos atkarpa. 
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