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Klaipėdos pilies pietinė dalis
ir kurtinos
2010 m. liepos–gruodžio mėnesiais BRIAI
vykdė Klaipėdos pilies archeologinius tyrinėjimus. Tyrinėjimų tikslas buvo natūroje lokalizuoti pilies P dalies bastioninių įtvirtinimų
liekanas ir surinkti duomenų apie Š ir R kurtinų kultūrinius sluoksnius bei jose buvusį užstatymą, reikalingus pilies atkūrimo projektui
parengti. Nors tyrimų metu žemę kasė vienu
metu iki 40 darbininkų, nukasti XX a. II pusės
balastinius žemės sluoksnius su gausiais betoniniais pamatais bei požeminėmis komunikacijomis bei pašalinti iškastas žemes prireikė
eskavatoriaus. Tokia situacija yra visoje Klaipėdos piliavietėje, kuri XX a. viduryje buvo

tankiai užstatyta gamybiniais laivų remonto
įmonės pastatais, todėl viršutiniai iki 2 m storio kultūriniai sluoksniai yra labai apardyti šių
statybų metu bei itin užteršti įvairiais šio laiko
dirbiniais. Tyrimo darbus papildomai sunkino ir jūros lygyje bei žemiau jo atkasamos pilies įtvirtinimų liekanos, dėl to reikėjo nuolat
siurbti vandenį iš tiriamų vietų. Paskirais atvejais susidūrus su plaukiančiu smėliu, negelbėdavo net jis ir tyrimus tekdavo nutraukti nepasiekus įžemio (plotas 2). Tyrimai fiksuoti iš
oro, naudojant ultralengvus skraidymo aparatus, atkastos struktūros skanuotos 3D skaneriu, paimti dendrochronologiniai ir paleobotaniniai mėginiai, surinkta paleoosteologinė
medžiaga. Visos sukauptos medžiagos apdorojimas dar tęsiasi, tad toliau pateikiamos tik
kai kurios preliminarios išvados.
1 pav. Klaipėdos pilies 1912 m. aerofotografija.
Originalo saugojimo vieta nežinoma.
Fig. 1. A 1912 aerial photograph of Klaipėda Castle.
Preservation location of the original unknown.
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Archeologinius Klaipėdos pilies tyrinėjimus 1968 m. pradėjo Adolfas Tautavičius
(1925–2006), o nuo 1971 m. sistemingai beveik kasmet (netyrinėta tik 1972–1973, 1982–
1985 ir 1987–1992 m.) iki 2000 m. imtinai tęsė
Vladas Žulkus. Nuo 2007 m. pilies tyrinėjimai
atnaujinti vadovaujant G. Zabielai. Iki 2000 m.
daugiausia dėmesio buvo skirta viduramžių
laikotarpio pilies istorijai bei pilies vidinės dalies archeologijai, kasinėjant iš esmės jos Š dalyje. Bastioninės pilies istorija bei jos gynybinių įtvirtinimų liekanos tyrinėtos mažiau. Pati Klaipėdos pilis į bastioninę rekonstruota
XVII a. pradžioje pagal iki tol buvusią pilį su
bastėjomis, įrengtomis 1516–1519 m. Iki pat
1770 m., kai Prūsijos karalius uždarė Klaipėdos pilį, ji buvo ne kartą rekonstruota ir tobulinta. Deja, šios rekonstrukcijos iki šiol nėra
pakankamai susistemintos, tačiau sprendžiant
pagal turimą kartografinę medžiagą pilis labiausiai įtvirtinta buvo XVIII a. 5 dešimtmetyje (J. M. Fiurstenhofo planas).
Po 1770 m. prasidėjo pilies likvidavimo
etapas. Pradžioje jis apėmė daugiausiai iki tol
buvusias neužstatytas teritorijas pilies prieigose bei išorinius bastioninės pilies gynybinius
įrenginius: ravelinus, jų gynybinius griovius
bei už jų buvusius smulkesnius įtvirtinimus,
apie kuriuos likę labai mažai žinių. Kartu buvo
keičiama pilies vidinėje dalyje stovėjusių pastatų paskirtis, o patys pastatai pamažu griauti.
Tuo tarpu bastioninės pilies centrinė dalis iki
pat I Pasaulinio karo pabaigos išliko nepakitusi. Tai gerai parodo 1870 m. planas ir 1912 m.
2 pav. Klaipėdos pilies 2010 m. archeologinių
tyrinėjimų planas ir nustatytos bastioninės pilies
vidinio kontūro ribos. R. Kraniausko brėž.
Fig. 2. Plan of the 2010 excavation of Klaipėda Castle
and the determined boundaries of the interior contours
of the bastioned trace.

iš oro baliono padaryta Klaipėdos miesto
aerofotografija (1 pav.). Intensyviai Klaipėdos bastioninė pilis buvo griaunama 1920–
1922 m. laikotarpiu, kuomet Klaipėdos kraštą
valdę prancūzai organizavo klaipėdiečių viešuosius darbus, kurių metu buvo nukasinėjami pilies bastionai ir verčiami į pilies griovius.
Išliko dvi šiuos darbus iliustruojančios fotonuotraukos (žr.: Prancūzai Klaipėdoje 1920–
1923 m., Klaipėda, 2007, p. 121–122). Tuo
metu buvo sunaikinta visa bastioninės pilies P
pusė. Vėliau pilies naikinimas sustojo ir buvo
atnaujintas jau po II Pasaulinio karo. Sprendžiant pagal apie XX a. vidurį padarytą Klaipėdos planą, tuo metu dar buvo išlikęs R griovys (dalinai atkurtas 2009 m.), matėsi R
ravelino kontūrai. Visa tai buvo užversta maždaug 6 dešimtmetyje, o papildomai R griovys
iš P pusės sutrumpintas dar XX a. 8 dešimtmetyje, t. y. jau pradėjus pilies archeologinius
tyrinėjimus.
2010 m. Klaipėdos pilies teritorijoje atliktus archeologinius tyrinėjimus galima suskirstyti į 2 pagrindines grupes: bastioninės pilies
P kontūro paieškas ir kultūrinių sluoksnių
įvertinimą Š ir R kurtinose. Natūroje tiksliai
nustatant bastioninės pilies išorinį kontūrą,
vadovautasi turima ikonografine ir archeologine medžiaga. XVIII–XX a. pradžios pilies
planai, juos tapatinant su dabartine padėtimi
(tapatinimą programa Autocad atliko R. Kraniauskas, koordinačių sistema LKS-94) tapo
pagrindu prognozuojant pilies P dalies bastionų kraštų vietas ir parenkant tirtinų plotų vietas, kurias teko derinti su natūra ir turima informacija apie požeminius tinklus (2 pav.).
Kokios struktūros žymi bastioninės pilies
kraštus, buvo žinoma iš ankstesnių (1975,
1979 ir 2008 m.) tyrinėjimų. Tai bastiono šlaito apačioje ties vandeniu užpildyto griovio
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riba maždaug nuo dabartinio jūros lygio išlikę
sukalti 20–35 cm skersmens mediniai poliai ir
kiek aukščiau šių polių sukrauti akmenys
(pastarieji išlikę ne visur).
Šie sutvirtinimai aptikti PR bastione: P
kraštinės vietoje tirtame plote 7 (50 m2 ) ir V
kaklelyje tirtame plote 4 (21 m2); PV bastione:
P kraštinės vietoje tirtame plote 1 (80 m2)
(3 pav.) ir V kraštinės vietoje tirtame plote 2
(42 m2 ) bei ploto 5 Š pusėje. Ir tik plote 8 pataikyta į užpiltą griovį, o kurtinos poliai čia
turėtų būti labiau į Š nuo jo, po į kruizinių laivų terminalą vedančiu keliu pakloto vokiško
keramikinio vamzdžio trasa. Tyrinėtose vietose poliai kalti tankiai, dažnai vienas šalia kito,
kartais ir sudvigubinti. Iš viso preparuoti 54
drėgnoje vietoje neblogai išlikę 16–40 cm
skersmens spygliuočių medienos poliai, kurių
viršaus altitudė varijuoja nuo Habs 0,21 m iki
Habs – 0,29 m. Polių atkasta 20–51 cm viršutinė
dalis, įsikasant giliausiai iki Habs –0,48 m. Tarp
polių nuo buvusių bastionų šlaitų pribyrėję
tamsiai pilkos žemės su griuvenomis. Išilgai
polių linijos, iš jų vidinės pusės, buvo dėtos
3–8 cm (daugiausia 5 cm) storio, 20–30 cm

3 pav. Mediniai poliai plote 1. G. Zabielos nuotr.
Fig. 3. The wooden piles in area 1.
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pločio, daugiau kaip 1,5 m ilgio lentos, atkastos Habs 0,11 m – 0,14 m gylyje. Kad jos nejudėtų, kai kur (plote 7) lentos sutvirtintos
5–6 cm skersmens kuolais ir statmenai įkaltomis 24–28 cm pločio, 3–4 cm storio lentomis.
Lentos naudotos, kad vanduo neišplautų žemių sampilo. Už polių ir lentos bastiono kraštas sutvirtintas vidutinio dydžio, 20–48 cm
skersmens akmenimis. Geriausiai jie išliko
plote 1, kur akmenys sukrauti 4 eilėmis, formuojančiomis 4 laiptus bastiono apatinės dalies išoriniame šlaite (4 pav.). Apatiniame laipte sudėti stambūs iki 40 cm skersmens akmenys. Jų viršutinės altitudės svyruoja nuo Habs
0,02 m iki Habs 0,26 m. Antrame laipte akmenys
taip pat stambūs, iki 44 cm skersmens. Jų viršutinės altitudės svyruoja nuo Habs 0,43 m iki
Habs 0,65 m. Trečiame laipte dėti mažesni, iki
35 cm skersmens akmenys. Jų viršutinės altitudės svyruoja nuo Habs 0,78 m iki Habs 0,86 m.
Ketvirtame laipte sudėti smulkiausi akmenys
(iki 25 cm skersmens), jų viršutinės altitudės
svyruoja nuo Habs 1,02 m iki Habs 1,09 m. Akmenys dėti ant šviesiai rudo molio. Bendras išlikusių sutvirtinimų akmenimis aukštis siekia
apie 1 m.
Pagal atkastų polių išsidėstymą išvestos
bastionų – griovių ribų ašys, pagal kurias nustatytos PR bastiono smaigalio (X-6178185,76,
Y-319712,80) ir PV bastiono smaigalio (X6178140,53, Y-319486,22) vietos.
Plote 2 po bastiono sampilo sluoksniais
Habs –0,38 m gylyje pastebėtas 2–3 cm storio
humusingas juodas augmenijos (buvusios velėnos) sluoksnelis, žymintis buvusį žemės paviršių prieš supilant bastionus. Po juo aptiktas
8–10 cm storio tamsiai pilkos molingos žemės
sluoksnis – buvęs dirvožemis, po kuriuo apie
Habs –0,55 m gylyje pasiektas vidutinio stambumo žvirgždas, sudarytas iš suplautų ir nu-

gludintų 0,5–3 cm skersmens akmenukų. Tarp
akmenukų pasitaikė nugludintų plytų gabaliukų. Žvirgždo sluoksnis yra suskalautas kažkada čia buvusioje marių priekrantėje. Jo storis apie 25–30 cm. Žvirgždas nuolat filtravo
gruntinius vandenis, dėl to giliau buvo bandyta kasti tik vandenyje. Iš po žvirgždo sluoksnio iškelta tamsiai pilko molio, gausiai maišyto su tamsiai ruda organika, iškabinta smulkių
šakelių ir medienos fragmentų, pajuodavusių
gyvulių kaulų. Maksimalus pasiektas gylis kasant vandenyje siekė apie Habs –1,05 m. Šios
vietos tyrimai parodė, kad piliavietės PV dalyje vargu ar galima tikėtis aptikti seniausios
(XIII a.) Klaipėdos pilies vietą – čia buvo žema
marių pakrantė.
Po pilies uždarymo bastioniniai žemių
įtvirtinimai palengva apaugo medžiais, kurie
matomi XX a. pradžios atvirukuose, vaizduojančiuose piliavietės įtvirtinimų griovius. Plote 4 iki Habs 0,67–0,76 m buvusio pylimo paviršiniame sluoksnyje surastos 86 cm skersmens
kelmo su šaknimis liekanos. Kitas mažesnis
kelmas aptiktas Habs 0,64 m.

4 pav. Bastiono šlaito akmenų sutvirtinimas plote 1.
R. Kraniausko nuotr.
Fig. 4. The stone reinforcement of the bastion’s
scarp in area 1.

Bastiono kaklelyje, plote 4, juodos žemės
su griuvenomis sluoksnyje, nuo Habs–0,10 m
iki Habs –0,37 m atkasti 4 nulaužti 5–6 cm
skersmens, iki 76 cm ilgio kuolai, sukalti statmenai buvusiam bastiono šlaitui. Kuolai
orientuoti į P ir buvo kaip užtvara nuo puolančių pėstininkų.
Aiškinantis kultūrinių sluoksnių struktūrą kurtinose, dviem dideliais plotais padaryti
jų pjūviai. Plotas 3 kastas R kurtinos vietoje,
maždaug ties jos viduriu, čia esančio keliuko
vietoje, tarp kurtinos pylimo Š dalyje įrengto
buvusio kuro sandėlio bei tarybiniu laikotarpiu statyto cecho (P pusėje), 1 m atstumu nuo
kurtinos R krašto. Plotas buvo 41x4 m (164 m2)
dydžio. Išėmus čia buvusią dvigubą šiluminę
trasą aptikti nesuardyti supiltiniai sluoksniai,
žemėjantys R (pilies griovio) kryptimi, susidedantys iš tamsiai pilko sluoksnio su raudono molio plytų duženomis, besikaitaliojančio
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5 pav. Plytų mūras su arkiniu pamatu plote 3 iš R.
Ž. Čėsnos nuotr.
Fig. 5. The brick wall with the arched foundation in
area 3, as seen from the E.

su skirtingo storio pilko ar geltono smėlio ir
juodos žemės tarpsluoksniais. Šie supiltiniai
sluoksniai greičiausiai susidarė užpilant čia
buvusį gynybinį griovį. Tiriamame plote pasiekus 2 m gylį jis saugumo sumetimais buvo
susiaurintas iki 2 m pločio ir tirtas tik ploto
vidurinėje dalyje. Čia po 40 cm tamsiai pilkos
žemės su plytų duženomis sluoksniu fiksuotos
išsibarsčiusių raudono molio plytų bei jų fragmentų, maišytų su baltu molio kalkių skiediniu, koncentracijos. Šiame sluoksnyje Habs
0,55 m griuvenose atsidengė raudonų molio
plytų, rištų molio ir kalkių skiediniu, mūras,
kertantis tiriamą plotą PR–ŠV kryptimi (5
pav.). Mūro plotis šioje vietoje siekė apie
1,1 m. Jis atkastas skersai tiriamą plotą 4 m ilgiu. Tai neaiškios paskirties (priešpilio?) siena
su arkiniu pamatu, kuri greičiausiai buvo nugriauta XVI a. I pusėje, rekonstruojant viduramžių konventinę pilį į bastėjinę. Bandant
rasti šios sienos pamatą, gilinantis po pilkos
spalvos supiltiniu sluoksniu, buvo pasiektas
4,8 m gylis nuo žemės paviršiaus. Šiame lygyje
atidengta sienos dalis siekė 1,5 m aukštį, apačioje atidengto jos mūro plotis irgi buvo apie
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1,5 m. Atstumas nuo arkos skliauto iki pasiekto tiriamo ploto gylio siekė 1,15 m, tačiau nepavyko nustatyti arkos apačios pločio, kadangi į tiriamą plotą pateko tik viena jos sienelė.
4 m gylyje nuo ploto 3 paviršiaus, 50 cm
atstumu R kryptimi nuo aptikto mūro rasti 3
labai prastos būklės mediniai poliai. Jų skersmuo 10x15, 20x15 cm ir daugiau kaip 10 cm.
Šiame gylyje nugriuvus tiriamo ploto sienelei,
jos žemėse rasta susilydžiusių varinių žvejybinių kabliukų sankaupa, susidedanti iš 32 kabliukų. 4,3 m gylyje rastas varinis 93 g svorelis
su įmuštu kryžiumi. Dar viena 6 polių grupė
fiksuota Habs –1,36 m. Šie poliai 10x15, 14–18
ir 20x15 cm skersmens. V kryptimi nuo jų tiriamą plotą kirto dvi 10–15 cm pločio lentos
(Habs –1,30 ir –1,42 m). Šalia šios polių grupės
5,3 m gylyje rastas bronzinis žiedas. Pasiekus
šį gylį, tyrimai dėl plūstančio gruntinio vandens ir sienelių griuvimo pavojaus šioje ploto
dalyje buvo nutraukti. Panašu, jog šios abi polių grupės turėtų būti siejamos su viduramžių
pilies gynybiniais pilies įtvirtinimais.
Labiau į R nuo atkastos mūro sienos jos
lygyje kastas humusingas pilkas sluoksnis su
medžio skiedromis ir šakomis. Jame gausu gyvulių kaulų, keramikos šukių, statybinės keramikos duženų. 2,2–2,4 m gylyje šiame sluoksnyje rastas bronzinis žiedas perpinta priekine
dalimi. 3,1 m gylyje aptiktas žabų klojinys, žemėjantis V kryptimi (nuo Habs –0,08 m iki
Habs –0,68 m). 40 cm giliau (3,5 m gylyje) čia
rastas antras žabų klojinys, vėlgi žemėjantis V
kryptimi (nuo Habs –0,51 m iki Habs –0,91 m).
Tai užpilto pilies griovio kraštas. Plote padaugėjo netvarkingai išsimėčiusių plytų duženų ir pusplyčių, smulkių lauko riedulių,
įvairių pagalių. Įsigilinus dar 60–80 cm
Habs –1,11 – –1,54 m gylyje visame tiriamame
plote atsidengė eklektiškai išsidėsčiusių 15
rąstų ir kuolų, žemėjančių V kryptimi, masy-

vas, kuris greičiausiai liudijo pasiektą griovio
apačią. Dalies atkastų rąstų galai kyšojo iš tiriamo ploto Š sienelės, o kiti buvo sukalti kaip
kuolai ir pasvirę į griovio (R) pusę. Rąstų ir
kuolų skersmuo nevienodas: vieni siekė nuo
5–8 cm, kiti iki 25–30 cm. Habs –1,64 m – –1,82 m
gylyje aptikti keli rąstai bei lenta. Rąstai
90x60 cm, 25x15 cm skersmens. Dar keli rąstai ir lentos atsidengė Habs –1,32 – –1,62 m. Giliausioje vietoje plotas kastas iki Habs –1,98 m.
Dėl pasiekto gylio ir į tiriamą plotą plūstančio gruntinio vandens bei staigaus oro atšalimo ploto 3 dugne pavyko iškasti tik 1x
1,5 m dydžio šurfą. Jis kastas iki 1,1 m gylio
nuo jo kasimo pradžios (6,3 m gylio nuo žemės paviršiaus (Habs –3,00 m). 30 cm gilyn
jame tęsėsi maišytas griuveninis sluoksnis su
statybinės keramikos duženomis, smulkiais
lauko rieduliais, kalkių gabaliukais. Po šiuo
sluoksniu buvo 70 cm storio pilkšvas sluoksnis su negausia statybine keramika, smulkiais
jos fragmentais. Šiame sluoksnyje rasta ir medinių 30–40 cm ilgio, 5–8 cm skersmens kuo-

liukų, o pasiekus 1 m gylį (Habs –2,90 m), pasiektas įžemis – pilkas sapropelio sluoksnis.
Abu viršutiniai sluoksniai pasižymėjo keramikos, kaulų, metalo dirbinių gausa.
Plotas 5 tyrinėtas Š kurtinos vietoje, kuri
buvo nukasta prancūzmečiu (1920–1923 m.),
ką rodo 1921 m. Klaipėdos miesto ir apylinkių
žemėlapis, arčiau išlikusios jos R dalies. Tarybiniu laikotarpiu čia stovėjo gamyklos pastatai, nugriauti XX a. paskutiniame dešimtmetyje. Ploto dydis 4x40 m (160 m2). Svarbiausias
atradimas plote 5 buvo senosios Klaipėdos
medinių pastatų liekanos. Kad piliavietės Š
dalyje yra išlikę medinio užstatymo liekanų,
buvo žinoma iš ankstesnių V. Žulkaus tyrinėjimų. 2010 m. atkastas medinis gatvės grindinys ir abipus jo stovėjusių dviejų pastatų liekanos (6 pav.). 2,2 m pločio grindinys aptiktas
apie 1 m gylyje nuo žemės paviršiaus (Habs
6 pav. Medinių statinių liekanos plote 5 iš oro.
E. Černiausko nuotr.
Fig. 6. The remains of wooden structures in area 5,
as seen from the air.
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7 pav. Židinys plote 5 iš Š. E. Ubio nuotr.
Fig. 7. The hearth in area 5, as seen from the N.

3,05–3,25 m). Jis atidengtas skersai tiriamo
ploto 4 m ilgyje. Grindinys orientuotas V–R
kryptimi (lygiagrečiai pilies sienai), sudarytas
iš 17 lentų, kurių plotis įvairavo nuo 15 iki
30 cm, storis buvo 2–4 cm. Šios lentos šonuose įrėmintos 2 briauna statytomis 5–7 cm storio lentomis.
Į P nuo gatvės (pilies link) stovėjusio pastato 1 liekanos išliko prasčiau. Jas sudarė 40–
44 cm storio sija su 2 cm pločio grioveliu lentoms įstatyti ir į ją įstatytas statramstis. Šiam
pastatui priklausė ir 6 viena šalia kitos gulėjusios bei 3 paskiros lentos, o taip pat kuolas,
gulėjęs ant pilko molio sluoksnio, – matyt,
pastato aslos. Po šiuo sluoksniu buvo juodos
žemės su skiedromis sluoksnis, kuriame aptiktos 2 kaladės: 82x24x16 cm ir 48x18x12 cm
dydžio.
Pastato 2 liekanos irgi aptiktos apie 1 m
gylyje nuo žemės paviršiaus (Habs 3,27 m). Jas
sudarė 2 viena į kitą besiremiančios 20 cm
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pločio spygliuočio sijos ir plytų grindinys, buvęs Habs 3,15–3,27 m lygyje. Pirmos 2 plytų eilės dėtos tvarkingai viena šalia kitos, o toliau
plytos gana padrikos, greičiausiai jau išardytos. Pastatas buvo su medinėmis grindimis,
aptiktomis Habs 2,95–3,12 m lygyje. Grindis
sudarė 19 lentų, kurių išlikęs ilgis įvairavo nuo
20 iki 140 cm, plotis – nuo 10 iki 20 cm, storis – nuo 1 iki 2 cm. Tarp pastato 2 ir medinės
gatvės 1,05 m gylyje nuo žemės paviršiaus
(Habs 3,14 m) prasidėjo skiedrų sluoksnis. Iš
šio sluoksnio kyšojo 3 suglaustos lentos, buvusios Habs 3,14–3,25 m lygyje, galais besiremiančios į gatvės grindinį. Lentos buvo atitinkamai 75, 128 ir 125 cm ilgio, 14, 19 ir 19 cm
pločio bei 2–4 cm storio.
Aptiktas medinių konstrukcijų liekanas
nusprendus konservuoti ir ateityje perduoti
muziejui, jos įmirkytos 10 % polietilenglikolio
tirpalu, padengtos izoliacinėmis medžiagomis
ir vėl užkastos.
Į Š nuo atkasto pastato 2 liekanų buvo
1,53 m storio šviesiai geltono smėlio sluoksnis

su tamsiai pilkos žemės ir šviesiai pilko smėlio
intarpais, kuriame rasta žmonių kaulų. Šis
sluoksnis siejamas su bastėjinės Klaipėdos pilies (XVI a.) įtvirtinimais, į kuriuos buvo sukastos žemės iš ankstesnių Klaipėdos kapinių,
galbūt pačių seniausių, buvusių kažkur aukštumėlėje į Š nuo pilies. Giliau šioje vietoje rudame smėlyje, apie 2 m gylyje nuo žemės paviršiaus (Habs 2,01–2,14 m) aptiktas iš akmenų
krautas židinys (7 pav.). Atidengtoje židinio
dalyje rasti 29 akmenys, tarp kurių buvo degėsių. Židinys primena kuršiškus židinius ir leidžia kelti hipotezę apie gana ankstyvą (XIII a.?)
kuršišką jų kilmę. Jokios archeologinės medžiagos prie židinio nerasta, pats židinys paliktas neardytas ateities tyrimams.
Labiau į Š nuo atkasto židinio aptiktas iki
2,08 m storio juodos žemės sluoksnis, žymintis griovį, įkastą į įžemį – gelsvą plaukiantį
smėlį. Griovio užpildas buvo dalinai suardytas
čia įkastos betoninės kolonos, nuo kurios į Š
aptikti poliai – kurtinos sutvirtinimai. V–R
kryptimi plotą Habs0,03–0,25 m gylyje kirto 2
briauna statytos 6–10 cm pločio ąžuolinės
lentos, atremtos viena į kitą. Lentas laikė
28x20 cm dydžio kvadratinis kuolas, kurio
viršus rastas Habs 0,21 m gylyje. Habs–0,01–
0,21 m gylyje atkasti 5 10–30 cm skersmens
poliai. Dėl suardymo sunku pasakyti – šie
įtvirtinimai yra bastėjinės ar ankstesnės bastioninės pilies laikotarpio.
Tyrinėjimų metu aptikta ir nežinomų
XX a. statinių liekanų. Ploto 1 centrinėje dalyje Habs 0,00–1,00 m atkastas masyvus betoninis 1,1 m pločio, 1 m storio pamatas. Pamatas
išbetonuotas ant stambių 30 cm skersmens
medinio rostverko polių, sukaltų kas 2 m. Pamatas formavo pastato kampą, kuris turėjo
būti orientuotas 45º kryptimi. Sprendžiant iš
pamato masyvumo, čia turėjo būti industrinės

ar karinės paskirties statinio. Kaip rodo tarybinio laikotarpio gamyklos planai, čia nieko
nebuvo pastatyta, II Pasaulinio karo pradžios
1939–1941 m. planuose ši vieta taip pat yra
tuščia. Tik pokario 1947 m. žemėlapyje čia
punktyru vaizduojamas stačiakampio pastato
perimetras, reiškiantis griuvėsius. Kito panašaus laikotarpio pastato konstrukcijos atkastos plote 2 1,12–1,21 m gylyje nuo žemės paviršiaus (Habs 1,92–2,09 m lygyje). Konstrukciją sudarė pamatas su išlikusių 10–12 cm
aukščio sienų fragmentais ir grindys. Visa
konstrukcija buvo vienalytė; pilta iš betono ir
armuota. Remiantis senaisiais Klaipėdos
miesto planais, pastatas datuojamas 1923–
1939 m. laikotarpiu. Ploto 5 P dalyje 0,68–
1,21 m gylyje nuo žemės paviršiaus (Habs 2,78–
2,88 m) atkasta jau iš ankstesnių tyrimų
žinoma 23 m skersmens apvali betoninė II Pasaulinio karo laikotarpio pabūklo aikštelė.
Plote atsidengusios betoninės konstrukcijos
išmatavimai buvo 5,8x3,7 m. Betoninės konstrukcijos storis siekė 1,8–1,9 m. Iki šiol neaiški
nei tiksli šios aikštelės paskirtis, nei statybos
laikas. Plotuose 4 ir 7 Habs 1,06 m altitudėje atkastas 30 cm skersmens vokiškas keraminis
vamzdis, sujungtas iš 4 1 m ilgio segmentų,
markiruotų užrašu „300 Euskirchen Deutschland“.
2010 m. Klaipėdos piliavietėje rasti 53 kabliukai, 18 pasvarų, 11 odos gabalėlių, 41 olandiškos pypkės fragmentas, 1595 vinys, 462 geležinių nenustatomos paskirties dirbinių
fragmentai, 34 butelių stiklo ir 23 langų stiklo
duženos, 104 plokštiniai ir 157 dubeniniai
kokliai, 2134 keramikos šukės: 432 pakraštėliai, 323 dugnai, 1303 sienelės, 46 ąsos, 30 porceliano šukių, 50 čerpių gabalų ir 7358 kaulai,
sveriantys 170,147 kg. Dauguma jų rasta supiltiniuose XVII–XX a. performuotuose nu-
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8 pav. Elbingo miesto
1457–1492 m.
brakteatas.
G. Zabielos nuotr.
Fig. 8. The Elbing
1457–1492 bracteate.
0

1 cm

9 pav. Apvali bronzinė
segė su įrašu.
V. Bukantaitės nuotr.
Fig. 9. A round bronze
brooch with an
inscription.

10 pav. Neaiškios paskirties geležinis dirbinys
plote 5 in situ. E. Ubio nuotr.
Fig. 10. An iron artefact with no clear purpose in
situ in area 5.
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kasant ir kitaip sumaišant kultūriniuose
sluoksniuose. Chronologiškai vieningesnis radinių kompleksas aptiktas viduramžių pilies
griovio užpylime plote 3. Čia rasta įvairių
XIV–XV a. radinių (bronzinių žiedų, skardelių, geležinių vinių, arbaletinių strėlių antgalių, žvejybinių kabliukų, tinklų pasvarų, keramikos šukių, gyvulių kaulų). Sluoksnio supylimo laiką apytiksliai datuoja jame aptiktos
XV a. pabaigos – XVI a. pradžios monetos –
Aleksandro 1503–1506 m. 2 lietuviški denarai, Kryžiuočių ordino didžiojo magistro Mykolo Kuchmeisterio 1414–1416 m. Gdansko
šilingas bei Elbingo miesto 1457–1492 m.
brakteatas (8 pav.) (monetų priklausomybę
nustatė LNM numizmatas E. Remecas). Plote
5, su senojo Klaipėdos miesto mediniu užstatymu susijusiame kultūriniame sluoksnyje
aptikta XV a. radinių: bronzinis žiedas, geležinis lenktas dirbinys, plaktukas, odinio bato
fragmentas, keramikos, gyvulių kaulų. Be šių
radinių, paminėtini tokie išskirtiniai rečiau
pasitaikantys radiniai kaip geležinis kirvis
16,4 cm ilgio ašmenimis (plotas 3, gylis
1,45 m); 14 cm skersmens geležinis patrankos
sviedinys (plotas 5, gylis 1,7 m), čia pakliuvęs
1757 m. liepos 1–3 dienomis Septynmečio
karo metu (1756–1763) Rusijos armijai apšaudant apsuptą pilį; 3 kauliniai vaikštukai su švino įlydymais viduje (plotas 3, gylis 3,3 m ir
3,8 m bei plotas 5, gylis 1,3–1,6 m); apvali
bronzinė 2,8 cm skersmens segė su išlietu užrašu + HILF GOT * MARIA BERE + (plotas 3,
gylis 3,4 m) (9 pav.); geležinis kastuvas 28,4x
20,3 cm dydžio mente (plotas 5, gylis 1,3 m).
Plote 5 1,35 m gylyje XV a. sluoksnyje rastas
42,2x17,5 cm dydžio, 544 g svorio geležinis
neaiškios paskirties, lenktas į 8,5 cm ilgio ašmenis išplotais ir užriestais galais su įtveriamuoju plokščiu smailėjančiu kotu dirbinys

(10 pav.). Jau minėtas brakteatas Lietuvoje archeologinių tyrinėjimų metu rastas pirmą
kartą.
2010 m. Klaipėdos pilyje ištirtas bendras
530 m2 plotas. Šių tyrimų metu tiksliai nustatytos abiejų P bastionų (PR – princo Karlo ir
PV – Fridricho Vilhelmo) kraštinių vietos. Iš
atkastų geriau išlikusių polių ir kitų medienos
liekanų paimti pavyzdžiai dendrochronologiniam datavimui, kas leis patikslinti medinių
struktūrų ir ypač įtvirtinimų datavimą. Radiniai perduoti MLIM.

The S part and curtain wall
of Klaipėda Castle
In 2010, the BRIAI conducted an excavation at Klaipėda Castle, the purpose of which
was to identify the actual location of the remains of the bastion reinforcements in the S
part of the castle and to collect data about the
cultural layers of the N and E curtain walls
and the structures that existed on them, which
is needed in order to prepare a project for the
castle’s recreation. A total of 530 m2 were excavated. The excavation sites were selected using
the surviving iconographic material (Fig. 1).
Bastioned trace reinforcements were discovered at the SE bastion: in area 7 at the S edge
(50 m2) and in area 4 at the W flank (21 m2); at
the SW bastion: in area 1 on its S edge (80 m2)
(Fig. 2) and in area 2 on its W edge (42 m2)
and on the N side of area 5. The reinforcements consisted of 54 softwood piles with a
diameter of 16–40 cm that have survived in
good condition in the damp location at a
depth of Habs 0.21 – -0.29 m (Fig. 3) and beside
them stones, sometimes four rows of them,
placed on the bastion’s scarps (Fig. 4). The
ground was excavated to a depth of Habs

-1.05 m at the S bastion, but the remains of the
suspected oldest (13th century) Klaipėda Castle were not discovered; a low lagoon shore
had existed here.
In ascertaining the structure of the cultural layer in the E and N curtain walls, trial
trenches were made with two large areas. Area
3, 41 x 4 m (164 m2) in size, was excavated at
the site of the E curtain wall. In it were discovered the main layers that had been created in
filling earlier moats and that contained various 14th–17th century finds. At a depth of Habs
0.55 m in almost the middle of the area was
unearthed a brick wall with an arched foundation that cut across the excavated area (Fig. 5).
The wall was about 1.1 m wide at this location.
The wall had probably been demolished in the
first half of the 16th century in reconstructing
the Medieval convent – castle into a bastion
castle. Outside of this wall was discovered a
filled in moat with wooden piles, stakes, and
two layers of brushwood. Only a 1 x 1.5 m test
pit managed to be excavated down to sterile
sapropel at a depth of Habs -3.00 m at the site of
the former moat. An abundance of various
finds lay at the bottom of the moat.
Area 5, 4 x 40 m (160 m2) in size, was excavated at the site of the N curtain wall, which
was demolished during the years of French
rule (1920–1923). The remains of Klaipėda’s
oldest wooden buildings were discovered here
(Fig. 6). These consisted of part of two wooden buildings and a boardwalk between them.
These remains date to the 15th century and are
connected with the old city of Klaipėda that
existed beside the castle up until early 16th
century when the bastion castle was erected.
To the N of them on sterile soil at Habs 2.01–
2.14 m was discovered a stone hearth similar
to 13th-century Curonian hearths (Fig. 7).

Gi n t a u t a s Z a bi e l a , V i t a B u k a n t a i t ė , Ž i l vi n a s Č ė s n a , R o k a s Kr a n i a u s k a s , E d vi n a s U bi s /
K l a ip ė d o s pi l i e s pi e t i n ė d a l i s ir k ur t i n o s

209

During the excavation, the remains of
unknown 20th-century structures: parts of two
concrete buildings and a German ceramic
pipe, were also discovered.
In 2010, 53 hooks, 18 weights, 11 pieces
of leather, 41 fragments of Dutch pipes, 1595
nails, 462 fragments of iron artefacts with no
determined purpose, 34 bottle glass and 23
window glass shards, 104 panel (Blattkacheln)
and 157 ‘pot-shaped’ (Topfkacheln) stove tiles,
2134 potsherds, 30 porcelain sherds, 50 roof
tile fragments, and 7358 bones (170.147 kg)
were found at the Klaipėda castle site. The
majority of them were found in fill cultural
layers that were transformed during the 17th–
20th centuries through digging and otherwise
mixing them. A chronologically more homogenous find assemblage was discovered in area
3 in the fill soil in the Medieval castle’s moat
and in the 15th-century layer near the remains
of the wooden buildings. Among the finds are
an Elbing 1457–1492 bracteate (Fig. 8), which
are rarely found in Lithuania, a bronze brooch
with an inscription (Fig. 9), and an iron artefact with no known purpose (Fig. 10).
Samples for dendrochronological dating
were taken from the unearthed piles and other
wood that is in better condition, which will
then allow the dating of Klaipėda Castle’s
wooden structures and especially the reinforcements to be corrected.

Aušra Zalepūgienė,
Robertas Zilinskas

Rokantiškių piliavietė
2010 m. KPIP tęsė Rokantiškių piliavietės
(UK 1799) (Vilniaus miestas) tyrinėjimus,
pradėtus 2008 m. (žr. ATL 2008 metais, V.,
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2009, p. 212–217). Pagrindinis šių tyrinėjimų
tikslas buvo atkasti iki aiškaus sienų kontūro
piliavietės rūmų Š, R ir V sienas. Tyrimai vykdyti apie 200 m² dydžio plote. Iškastos 3 perkasos: 40 m ilgio, 3–4,5 m pločio perkasa virš
Š rūmų sienos, 10 m ilgio, 3 m pločio perkasa
virš R rūmų sienos bei 15 m ilgio, 3 m pločio
perkasa virš V rūmų sienos. Tyrimai vykdyti
iki projektinio gylio. Atkasti mūrai buvo užfiksuoti ir užkonservuoti apsauginės geotekstilės sluoksniu ir plytų mūro karūnėle.
Tyrinėjimų metu piliavietės kalvos Š dalyje atidengta rūmų Š siena. Ji 36,5 m ilgio, iki
2,1 m pločio, išlikusi iki 4 m aukščio (1 pav.).
Sienos vidinėje pusėje fiksuotos 1,42–1,55 m
pločio 4 buvusių langų – švieslangių vietos (2
pav.). Išorinės rūmų Š sienos ŠR ir ŠV dalyje
atidengtos po 2 sugrupuotos hipokaustu (?)
angos. Sienos ŠR dalyje jos 32x34 ir 36x37 cm
dydžio, viena nuo kitos atitolusios per 68 cm,
ŠV dalyje 32x43 ir 32x38 cm dydžio, atitolusios per 54 cm. Rūmų Š sienos centrinėje dalyje rasta 33x42 cm dydžio išvietės vieta, išeinanti ant išorinės rūmų sienos (3 pav.). Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos parazitologinių tyrimų skyriuje atlikti
kirminų kiaušinėlių dirvožemio tyrimai, rasta
parazitinių kirmėlių kiaušinėlių (T. trichiura
deformuotas kiaušinis, A. lumbricoides deformuotas kiaušinis).
Tyrimų metu rūmų Š sienos ŠV kampe
atkastas nedidelis 4,1x4,1 m dydžio, iki 1,8 m
aukščio kvadratinis bokštelis su viena išlikusia
šaudymo anga ir antros šaudymo angos vienu
angokraščiu (4 pav.). Rūmų ŠR 5x6,6 m dydžio bokštas fiksuotas 2008 m. tyrinėjimų
metu.
Piliavietės aikštelės V dalyje atidengta
15,6 m ilgio, apie 2,1 m pločio, iki 3 m aukščio
rūmų V siena (5 pav.). Sienos vidinėje pusėje

