Atvykus grupei ekspertų iš Varšuvos kovų
ir kankinių atminimo išsaugojimo tarybos
(Lenkija), buvo pratęsti 2008 m. pradėti (ATL
2008 metais, V., 2009, p. 556) archeologiniai
ekshumaciniai tyrimai Eišiškių piliavietės V
griovyje esančiame šulinyje. Šių tyrimų metu
šulinys buvo dar pagilintas, 10 m gylyje surastas jo dugnas, tačiau žmonių palaikų nerasta.
2008 m. vykusių paieškų metu buvo surasti 3
neidentifikuotų žmonių palaikai.

The excavations at the Eišiškės
castle site
In 2009 VPU conducted an excavation of
the yard at the Eišiškės castle site (East Lithuania, Šalčininkai District). Two trenches with
a total length of 50 m and a width of 3 m (Fig.
1) were excavated in the SW part of the castle’s
yard. In the greater part of trench I the cultural layer was 20–25 cm thick. No archaeologically valuable finds were discovered in trench
I. Two stone pavings (Figs. 2–3) were unearthed in it. The cultural layer in trench II was
20–80 cm thick. Sherds of late 18th – early 20thcentury household pottery were found in it. A
2.7 x 2.3 m foundation (Fig. 4) with a fireplace
(Fig. 5) was unearthed at a depth of 30 cm in
trench II. The building dates to the 19th century and should be connected with the optical
telegraph building complex.
The search for people who had been killed and thrown in a well was continued in the
W moat of the castle site but nothing was
found in the well’s bottom.
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Klaipėdos piliavietės
pietinė dalis
2009 m. Klaipėdos savivaldybei rengiant
Klaipėdos piliavietės sutvarkymo ir pritaikymo visuomenės reikmėms projektą, KU joje
vykdė žvalgomuosius tyrimus. Pagrindinis
dėmesys buvo skiriamas piliavietės P dalies
tyrimams, kuriuose iki tol jokie archeologiniai tyrimai nevyko. 2009 m. tyrimų tikslas
buvo išsiaiškinti čia buvusių pilies statinių liekanų išlikimo būklę bei pagal galimybes pabandyti surasti bastioninės pilies P kontūrą.
Pastarasis tikslas buvo iškeltas tik 2009 m. rudenį, tad jo deramai įvykdyti šiame tyrimų sezone nepavyko.
Tyrimų metu įvairiose piliavietės vietose
tyrinėti 6 plotai: PR bastiono vietoje plotas 1
(45 m2), P kurtinos vietoje – plotai 2 ir 3 (abu
po 66 m2) ir 6 (26,8 m2), pilies kiemo V dalyje – plotas 4 (150 m2), R kurtinos V dalyje –
plotas 5 (5 m2). Bendras 2009 m. Klaipėdos
piliavietėje tyrinėtas plotas sudarė 332 m2
(1 pav.). Dar 2 plotai (7 ir 8) (39 m2) 2009 m.
buvo tik pradėti tirti.
Tyrimų metu nustatyta, kad piliavietėje
išlikę stori kultūriniai sluoksniai, kurie viršuje
padengti 25 cm (virš viduramžių pilies P sienos) – 2 m (PR bastione) storio XX a. suformuotais sluoksniais su labai gausiais tarybiniu
laikotarpiu piliavietėje tankiai statytų gamybinės paskirties pastatų pamatais ir įvairiomis
požeminėmis komunikacijomis. Kai kada
(plotai 2, 3, 4 ir 6) XX a. palikimas užima iki
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P1 – Archeologiškai tirti plotai
0
1 pav. Bendras 2009 m. Klaipėdos piliavietėje tyrinėtų
plotų planas. R. Kraniausko brėž.
Fig. 1. The general plan of the areas investigated at
the Klaipėda castle site in 2009.

pusės viso tyrinėto ploto ir yra smarkiai suardęs senesnius piliavietės kultūrinius sluoksnius. Iš pastarųjų juos ardant į viršų pakelti ir
su įvairiais XX a. dirbiniais sumaišyti ir kai
kurie archeologinę vertę turintys dirbiniai,
pvz., XIII a. pasaginės segės fragmentas ar arbaletiniai strėlių antgaliai.
Piliavietės laikotarpio kultūriniai sluoksniai daugiausia supiltiniai ar niveliaciniai, su
įvairiais archeologiniais radiniais bei statybos
liekanomis. Jie yra iki 3 m storio ar net storesni, nes jų apatinė dalis yra žemiau dabartinio
jūros lygio, užlieta vandeniu ir gali būti tyri-
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50 m

nėjama tik taikant specialias technologijas.
Plote 1 aptiktos apie 1920 m. nukasant PR
bastioną nuardytos poternos liekanos – jų Š
dalies R sienos fragmentas. PR bastiono poternos kaklelio iš plytų mūryta siena rasta
2,8 m gylyje nuo dabartinio paviršiaus (Habs
1,12 m) (2 pav.). Jos išlikęs aukštis nuo plytinių poternos grindų – 40 cm, plotis 2,7 m. Siena orientuota beveik Š–P kryptimi, mūryta iš
32x15,5x9 cm dydžio plytų. Tai turėtų būti
XVII a. poternos išorinės sienos liekanos. Tyrinėtoje vietoje fiksuotas šios sienos remontas
XIX a., verčiant poternas į sandėlius. Kiek įstrižai senajai (labiau ŠV–PR kryptimi) buvo
sumūryta 1,3 m pločio siena iš 28x12,5x6,5 cm
dydžio plytų, dalis kurių turi įspaudą F. FEINHOLTZ MEMEL arba r. NUHE 6. Bastiono

pagrindo sluoksnius sudaro pilka žemė su
paskirais radiniais: keramikos šukėmis, geležiniais vinimis, moliniais tinklo pasvarais. Dėl
aukšto gruntinio vandens lygio šie sluoksniai
tirti iki Habs - 0,20 m.
Plotuose 2–3 ir 6 atkasti piliavietės P kurtinos sluoksniai. Plote 2 susidurta vien su supiltiniais maišyto dirvožemio–žvyro sluoksniais, kuriuose buvo tik statybinės bei buitinės
keramikos fragmentų. Juose, 2,25 m gylyje
(Habs 1,37–1,58 m) atkasta neaiškios paskirties ir datavimo lentų, rąstų ir kuoliukų konstrukcija.
Panašūs supiltiniai sluoksniai buvo ir plote 3, tik čia rasta daugiau statybinių griuvenų.
Ploto 3 Š dalyje aptikta viduramžių pilies išorinė (P) siena, mūryta iš akmenų. Siena 2,8 m
pločio, išlikusi iki 2,7 m aukščio (Habs 3,41 m),
skaičiuojant nuo jos pamatų apačios ir vietomis yra vos 25 cm žemiau dabartinio piliavietės kiemo. Sienos pamatas mūrytas iš vidutinio dydžio akmenų, įgilintas į įžemį – gelsvą
smėlį per 1,2 m. Pamate 1,4 m aukštyje nuo jų

2 pav. Poternos liekanos plote 1 iš V. G. Zabielos nuotr.
Fig. 2. The remains of the potern in area 1 as seen
from the W.

3 pav. Akmeninė pilies siena iš PR. G. Zabielos nuotr.
Fig. 3. The stone castle wall as seen from the SE.

apačios buvo nedidelė banketė. Siena buvo
skilusi – skersai jos eina iki 5 cm pločio plyšys,
užpildytas akmenimis. Tai pilies išorinė siena
(3 pav.). Prie jos iš Š (vidinės) pusės buvo pri-
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šlietas kažkoks pastatas, kurio išliko 2,2 m
aukščio mūrinio rūsio fragmentas. Rūsio sienos mūrytos iš 14x9 cm dydžio plytų. Pats rūsys užpildytas griuvenų sluoksniu su įvairiais
XVII–XX a. radiniais – daugiausia keramikos
šukėmis. Iš retesnių griuvenose aptiktų dirbinių paminėtini geležinis kaplys, greičiausiai
naudotas ardant sienas, ir kaulinis žaidimo
kauliukas. Rūsio grindys klotos iš palyginti
smulkių lauko akmenų. Jos pasiektos Habs
0,46 m gylyje. Paminėtinas ir akmeninio grindinio fragmentas su latako vandeniui nubėgti
liekanomis – greičiausiai bastioninės pilies
pylimo vidaus grindinys, atkastas Habs 2,79–
2,96 m gylyje ploto centrinėje dalyje, 7 m į P
nuo akmeninės sienos. Į Š (pilies link) nuo šio
grindinio rastas 80 cm storio sienos, mūrytos
iš akmenų ir plytų, fragmentas (Habs 2,37–
2, 43 m gylyje).
Plote 4, kastame piliavietės PV dalyje, atidengtas PV bokšto kraštas, įvažiavimo kiemo
ir tako grindiniai. Kiemo grindinys atkastas
Habs 1,50–1,82 m gylyje. Jis suformuotas iš
įvairaus dydžio – nuo smulkių (4x5 cm) iki
stambesnių (34x39 cm) – lauko akmenų. Klojant grindinį laikytasi tam tikro rašto, skirstant paviršių į stačiakampes susieinančias sekcijas, kurių kraštai formuoti linijomis iš
stambesnių akmenų, o užpildas – iš smulkesnių. Grindinio paviršius nėra lygus, jame iš
stambesnių akmenų suformuotas latakas nuotekoms.
Habs 2,21 m gylyje surastas puslankiu einantis raudonų molio plytų mūras. Mūro išorėje pirma eilė plytų dėta išilgai puslankio perimetrui, o antra (vidinė) – statmenai pirmajai.
Plytos 31 cm ilgio, 15 cm pločio, tvirtai surištos kalkių skiediniu. Plytų rišimo būdas – renesansinis, kai dedama viena eilė ilginių plytų
(išilgai), kita trumpinių (galais). Puslankio
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forma ir rišimo pobūdis liudija, kad surastas
pilies bokšto fragmentas 2 m atkarpoje. Tai
nedidelis pilies P sienos flanguojantis V bokštas. Jo padėtis sutampa su XVIII a. pradžios
planuose parodyta tokio bokšto vieta. Iš atkasto puslankio fragmento geometriškai atkurtas
bokšto skersmuo gali būti apie 7,5 m.
Kitas grindinys atkastas apie 1,2 m gylyje
nuo betoninių grindų paviršiaus (Habs 2,42 m).
Jis tęsiasi ŠR–PV kryptimi, yra 1,5 m pločio, jo
struktūra ryškiai skiriasi nuo pilies kiemo
grindinio. Jis sudėtas iš vidutinio dydžio (apie
15x17 cm) skaldytų akmenų, per vidurį suformuojant lataką nutekėti lietaus vandeniui.
Pats grindinys grįstas ant virš kiemo grindinio
susiformavusio pilies griuvenų sluoksnio. Šis
grindinys–takas gerai matyti XX a. pradžios
piliavietės plane ir aerofotonuotraukoje. Jis
vedė nuo įvažiavimo į pilį princo Frydricho
bastiono link. Greičiausiai jis išgrįstas XIX a.
pabaigoje.
Kultūrinio sluoksnio storis plote 4 tirtose
vietose siekė iki 2 m. Pasiekus akmenų grindinius jie nebuvo ardomi, tad gilesni kultūriniai
sluoksniai šioje vietoje liko netyrinėti. Kultūriniuose ir griuvenų sluoksniuose rasta įvairių
XVII–XX a. radinių (XVIII–XIX a. glazūruotos keramikos šukės, plokštiniai kokliai ir jų
dekoratyviniai elementai, rankų darbo stiklo
butelių šukės, kaolino pypkių koteliai, kelios
kaltos geležies vinys, pavieniai gyvulių kaulai).
R kurtinos vidinės dalies sluoksniai atkasti plote 5. Čia aptiktas iki 3,5 m storio kultūrinis sluoksnis, suformuotas iš sluoksniuotos pylimų žemės. Ją sudarė geltonas molis
(Habs 2,25–2,55 m), 8 cm storio pilko priesmėlio sluoksnis, 5–35 cm storio geltonas – pilkas
molis (Habs 2,00–2,35 m), 5–8 cm storio rusvo
smėlio sluoksnis, 10–20 cm storio geltonas –

pilkas ir mėlynas molis (Habs 1,70–1,90 m),
4–10 cm storio juodžemis, 10–20 cm storio
geltonas ir mėlynas molis (Habs 1,20–1,35 m).
Po šiuo sluoksniu buvo aptiktas iki 5 cm skersmens žabų klojinys (4 pav.), gulėjęs rudo smėlio su organika sluoksnyje, o ties rąstelių viršumi buvo susidaręs 1–4 cm storio juodžemio
sluoksnelis. Jame aptiktas varinis apkalėlis bei
plokštelė ir odos atraiža su dygsnių skylutėmis. Giliau po šiuo sluoksniu buvo 4–16 cm
storio mėlyno molio sluoksnis (Habs 1,08–
1,24 m). Šį sluoksnį reikėtų sieti su bastėjinės
pilies laikotarpiu (XVI a.). Žabai žymi senąjį
žemės paviršių priešais išorinį pylimą, o susisluoksniavęs molis – formuotą vidinį kurtinos
pylimo kraštą. Giliau esantys sluoksniai turėtų
būti dar ankstyvesni, tačiau juose nerasta radinių. Habs 1,28–1,08 m lygyje buvo 14–20 cm
storio durpžemio, maišyto su rusvu smėliu
sluoksnis, po kuriuo aptikta 6–10 cm storio
molinga juoda žemė (Habs 1,00–1,10 m), giliau
– pilko maišyto priemolio sluoksnis. Jis kastas
iki Habs 0,76 m lygio, kai dėl aukšto gruntinio
vandens lygio ploto 5 tyrimai nutraukti. Atraminės sienelės tirtoje vietoje nerasta. Jos R

4 pav. Žabų klojinys plote 5 iš viršaus (Š).
R. Kraniausko nuotr.
Fig. 4. The stick paving in area 5 as seen from above (N).

kurtinos ŠV krašte nebuvo rasta ir 1975 m. –
galbūt čia jos visai nėra buvę (užvažiavimų į
bastionus vieta?).
Piliavietės P dalyje ieškant P kurtinos išorinio krašto, skersai čia esančio asfaltuoto kelio per 2 kartus (paliekant pravažiavimą minėtu keliu) tirtas plotas 6 (26,8 m2 ploto). Jame
aptiktas iki 3,5 m storio kultūrinis sluoksnis.
Tyrimų metu aptikti žvyringi ir molingi XVI–
XVIII a. kurtinos pylimo sluoksniai. Jų viršutinė dalis perkasta XX a., šioje vietoje klojant
įvairias požemines komunikacijas, labai trukdžiusias tyrimams. Po jomis Habs 0,92–0,63 m
gylyje pasiektas juodas humusingas juodžemis, kuriame rasti 2 redukcinėje aplinkoje
degtų puodų pakraštėliai, datuojami XVI a.
Tam pačiam laikotarpiui priskirtinas ir melsvo molio bei juodžemio sluoksnis, atsidūręs
po vėliau suformuotu kurtinos sampilu. Kasimo darbai dėl aukšto vandens lygio nutraukti
ties Habs 0,38 m. P maždaug 6 m ilgio ploto 5
dalyje susidurta tik su XX a. pradžios supilti-
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niai sluoksniai su palyginti gerai išlikusiomis
viduramžių mūrinės pilies liekanomis bei bastioninės pilies mūrų likučiais. Tolesniems jų
tyrimams reikia nemažų materialinių ir finansinių išteklių, susijusių su tolesniais piliavietės
tvarkymo darbais, tad geriausia juos vykdyti
parengus planus.

The South part of the Klaipėda
castle site
5 pav. Medžio kelmas plote 6 iš PV.
R. Kraniausko nuotr.
Fig. 5. A tree stump in area 6 as seen from the SW.

niais sluoksniais, nukastais iš kurtinos į čia
buvusį bastioninės pilies P griovį. Tyrinėtoje
vietoje kurtinos išorinio krašto medinių įtvirtinimų nepasiekta dėl jų vietoje viršuje praeinančių itin gausių požeminių komunikacijų.
Aptiktas tik kurtinos pylimo išoriniame (P)
šlaite augusio medžio kelmas su šaknimis, atkastas Habs 0,80 m gylyje (5 pav.). Čia augęs
medis netvarkingai nukirstas beveik ties žemės paviršiumi. Išlikęs kelmas 52 cm skersmens, 9–3 cm storio šaknys tęsiasi į Š ir V nuo
kelmo. Kelmo P pusė buvo įstrižai nupjauta,
nes jis trukdė šalia jo įleistam drenažo–kanalizacijos keraminiam vamzdžiui.
Ieškant PR bastiono P krašto bei siekiant
įsitikinti, kad po tebestovinčiu sandėliu bastioninės pilies liekanų nebėra, 2009 m. pradėti
tirti dar 2 plotai (7–30 m2 ir 8–9 m2). Iki maždaug iki Habs 1,00 m gylio juose dar buvo kasami XX a. supilti sluoksniai, o tolesnius tyrimus nutraukė šalčiai. Šių plotų tolesnis tyrimas
atidėtas 2010 m.
2009 m. Klaipėdos piliavietės archeologiniai tyrimai parodė, kad joje išlikę stori ir dėl
įvairių priežasčių sunkiai tyrinėjami kultūri-
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In 2009, 332 m2 (Fig. 1), which contained
a cultural layer that was up to 3.5 m thick and
formed during the 14th–20th centuries, were
excavated by KU in the S part of the Klaipėda
castle site (in Klaipėda). The upper part, up to
2 m thick, of these layers has been badly disturbed by various underground utility lines
and the lower layer disturbed in places by the
foundations of the many ship-repair factory
buildings that stood here in the second half of
the 20th century. These and the high ground
water level did not allow sterile soil to be reached in many places during the investigation.
The remains of the potern of the castle’s SE
bastion (Fig. 2), the S stone wall of the medieval castle (Fig. 3), the courtyard paving and
tower edge of the castle’s SW part, and the fill
layers created in the E and S during the 16th–
18th centuries (Fig. 4) together with the remains of the trees that grew on them until the
early 20th century (Fig. 5) were discovered during the investigation. The majority of the
finds consist of mass-produced materials (ceramics, stove tile fragments) and iron nails,
although rarer and earlier artefacts are also
encountered among them (half a penannular
brooch, crossbow bolt heads, iron hoes, and a
gaming die).

