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mirusysis laidotas mediniame karste. Kadangi 
jis pateko už tyrimų ir statybos darbų zonos, 
kapas nebuvo iki galo atidengtas. Jame įkapių 
nerasta. Neabejotinai šios kapų liekanos gali 
būti priskirtos XVII−XVIII a. kapinėms, kurios 
lokalizuojamos buvusios senosios Punios baž-
nyčios, dabar Šv. Jurgio koplytėlės aplinkoje.

Išskirtinė Punios miestelio su jame esan-
čiais objektais vieta Lietuvos miestų raidoje 
suponuoja ateityje nustatyti Punios senojo 
miesto teritorijos ribas, suteikiant jam saugomo 
kultūros paveldo objekto statusą ir patikslinti 
esamų objektų vertingąsias savybes bei apsau-
gos režimą.

The grounds of the Punia Church 
of St James the Apostle

In autumn 2013, a field evaluation (eight 
test pits, a total of 17.7 m²) was conducted on 
the grounds of Punia hillfort and settlement 
and in the subzone of its visual protection zone, 
Punia village, Alytus district.

In test pits 1–2, which were in the square 
opposite the church, a 10−15 cm thick layer 
with isolated finds, which can be ascribed to 
the Punia old town cultural layer, was discove-
red at a depth of 60−90 cm from the current 
ground’s surface. In test pit 6, below isolated 
human bones, part of an undisturbed grave was 
discovered at a depth of 40 cm. These remains 
can be ascribed to a 17th–18th-centuries ceme-
tery, which was located in the vicinity of the 
Punia’s former old church, now the chapel of 
St George.

In the future, the boundaries of Punia old 
town need to be determined when bestowing 
the status of a cultural heritage object on it. The 
valuable qualities of the existing objects and 
the regime for protecting them need to be upda-
ted.

Raimonda Nabažaitė

Tyrimai Klaipėdos senųjų 
bažnyčių teritorijoje

2013  m. gegužės–lapkričio mėnesiais 
BRIAI tęsė archeologinius tyrimus Klaipėdos 
senamiesčio R dalyje, Turgaus g. 37. Miesto 
istorijos pažinimui tyrinėta vietovė yra svarbi 
dėl čia stovėjusių dviejų bažnyčių, kurios XVI–
XVII a. sudarė vokiečių ir lietuvių bendruo-
menių religinį centrą. Jų atsiradimas ženklina 
vieną svarbiausių Reformacijos eigos etapų 
Klaipėdoje, kai kultūriniu požiūriu skirtin-
giems mies  to ir krašto tikintiesiems Dievo 
žodis buvo perduodamas gimtąja kalba. Ruo-
šiantis karui su Švedija ir 1625–1627 m. miestą 
pradėjus juosti bastionais, šią vietovę pasiekė 
pirmosios permainos. Ji tapo gynybinės siste-
mos dalimi, netrukus paskatinusi nugriauti 
kairiajame Naujosios Dangės upės krante sto-
vėjusią Lietuvių bažnyčią. Plečiant XVIII a. 
pradžios gynybinius bastionus, Šv. Jono baž-
nyčia (statyta 1562–1571 m.) buvo nugriauta 
ir perkelta į kitą Turgaus gatvės pusę, vos kelias-
dešimt metrų į miesto gilumą nuo senosios 
vietos. Galiausiai bastionams praradus gyny-
binę reikšmę, šios vietovės veidas vėl pakito. 
Pirmosios intencijos vystyti kitas veiklas žino-
mos iš XVIII a. II pusės laikotarpio, kai Prū-
sijos karaliaus leidimu Klaipėdos gyventojų 
reikmėms pamažu buvo perduodami įtvirtini-
mai. XIX a. II pusėje suintensyvėjusią gamybinę 
veiklą liudija iki šiol sklypo Š dalyje sto    vin    tis 
silkių rūšiavimo sandėlis, statytas 1857 m. XX a. 
pastatų vis daugėjo. Jie statyti sklypo P dalyje, 
taip pat buvusioje Šv. Jono bažnyčios vietoje. 
Čia pokariu įrengtas konditerijos fabrikas, vei-
kęs tarybiniu ir nepriklausomos Lietuvos lai-
kotarpiu.
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Dabar 2006 m. nugriauto fabriko vietoje 
stovi apartamentų ir komercinių patalpų pa  statas 
„Danės užutėkis“, kurio savininkas UAB „Dani-
jos gildija“ 2013 m. užsakė archeologinius tyri-
mus. Šiame sklype BRIAI tyrimus vykdė 2006, 
2010 ir 2012 m. Jų metu buvo lokalizuota Šv. 
Jono bažnyčia, ištirti jos viduje buvę palaidojimai 
(ATL 2006 metais, V., 2007, p. 258–265), nusta-
tyta Lietuvių bažnyčios numanoma vieta, išskirti 
sklypo raidą charakterizuojantys sluoksniai ir 
objektai (ATL 2010 metais, V., 2011, p. 343–347; 
ATL 2012 metais, V., 2013, p. 335–340).

2013 m. vykdytų archeologinių tyrimų 
pobūdį ir apimtis nulėmė projektiniai darbai, 
susiję su kiemo dangos įrengimu ir Šv. Jono 
bažnyčios kontūro pažymėjimu, sklypo ribose 
esančio bastiono šlaito sutvirtinimu, naujos 
elektros transformatorinės statyba sandėlio 
viduje bei inžinerinių tinklų keitimu. Įvairiose 
sklypo vietose buvo ištirti 6 plotai (27–32) ir 5 
šurfai (4, 9–12), bendrai apimantys 305 m2 
dydžio teritoriją. Plotas 29 buvo ištirtas moks-
liniais pažintiniais tikslais, kad būtų tiksliai 
nustatyta Lietuvių bažnyčios vieta, kurios reliktų 
aptikta dar 2012 m. Sklypo ribose taip pat buvo 
atliekami paviršiniai archeologiniai žvalgymai 
iki projektinio gylio, sudarantys 1588 m2 dydžio 
teritoriją, fiksuojant ją sektoriais (1–8).

Tyrimų metu buvo užfiksuotas maksima-
lus 3 m storio kultūrinis sluoksnis, įvairios 
archeologinės struktūros bei surinkta per de -
šimt tūkstančių XVI–XX a. laikotarpio dirbinių 
ir gyvulių kaulų. Radinius dokumentuoja Ra -
munė Bračiulienė, atrastas monetas identifi-
kavo Eduardas Remecas, kaulinę medžiagą 
analizuoja Linas Daugnora (KU Bioarcheolo-
gijos laboratorija). Medienos mėginių den-
drochronologinius tyrimus atlieka Vokietijos 
archeologijos instituto Dendrochronologijos 
laboratorija Berlyne.

Atlikti archeologiniai tyrimai suteikė ver-
tingų duomenų apie chronologiškai daugia-
sluoksnę šios miesto dalies raidą. Moksliškai 
svarbios informacijos gauta tiriant senųjų baž-
nyčių vietas. Ištyrus arčiau silkių rūšiavimo 
sandėlio V sienos plotą 29 aptikta monumen-
talaus statinio reliktų, jo viduje žmonių palai-
dojimų, kurie akivaizdžiai įrodo čia stovėjus 
Lietuvių bažnyčią. Bažnyčios šoninės (PR) sie-
nos pamatai, jų išorėje įrengto grindinio relik-
tai bei dalinai į ploto apimtis patekę galinės (ŠR) 
arba vidinės sienos pamatai buvo atidengti 
pasiekus 1,6–1,7 m gylį nuo esamo paviršiaus 
(1 pav.). Pamatų įrengimai skyrėsi naudotomis 
medžiagomis. Šoninės sienos pamatų įrengimui 
naudoti akmenys ir plytos, rišti kalkių skiediniu 
(pamatų apačia nepasiekta) (1:b pav.). Trijų 
plytų eilėmis išmūrytas 1,2 m pločio pamatų 
viršus buvo sudarytas iš dviejų pakopų. Pir-
moji – klota iki buvusio grindų viršaus, antroji 
užbaigiant per vieną plytų eilę žemiau. Ant 
pastarosios skersai pamatų buvo padėta sija, 
kurios vienas galas įsirėmė į pirmosios pakopos 
šoną, o kitas – į vidinėje bažnyčios dalyje išilgai 
sienos padėtą kitą siją. Medinė konstrukcija 
suvienodino bendrą pamatų lygį, nuo kurio 
formuotos bažnyčios grindys. Atsižvelgiant į 
tai, kad šoninės sienos pamatiniai akmenys 
palenda po grindiniu, bendras pamatų plotis 
turėtų siekti kiek daugiau nei 1,4 m. Kitos – 
galinės (ŠR) / vidinės – sienos pamatai buvo 
įrengti naudojant vien tik lauko akmenis, kurie 
krauti ant rostverko. Ploto apimtyse atidengtos 
tik dvi išilgai pamatų klotos sijos, tarp kurių 
paliktas apie 10 cm tarpas (1:b pav.). Dendro-
chronologiniai tyrimų duomenys rodo, jog 
viena jų nukirsta 1568 m. Atsižvelgiant į šalia 
stovėjusios Šv. Jono bažnyčios pamatų įrengimą, 
visai tikėtina, kad po jomis turi būti skersai 
pamatų guldytos sijos ir į žemę sukalti poliai. 
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Išmatavus atstumą tarp abiejų Lietuvių bažny-
čios sienų kraštų, galima teigti, kad pastaroji 
buvusi 11 m pločio. Nuo pamatų viršaus iki jų 
apačios bažnyčios vidus ir jos aplinka buvo 
užpilta atvežtiniu smėliu, dirbtinai sukeliant 
žemės paviršių apie pusę metro. Ant šio lygmens 
buvo formuojamos bažnyčios grindys, iš kurių 
likusios vos kelios pailgos gelsvos spalvos ply-
tos, keturkampės raudono molio ir akmens 
plytelės. Šiame lygmenyje rasta nemažai XVII a. 
3–4 dešimt mečiu datuojamų monetų, tarp 
kurių: Prūsijos hercogo Georgo Vilhelmo 
(1623–1633) šilingai, Lenkijoje gaminti Zig-
manto III Vazos grašiai (1620, 1622), Elbinge 
kaldinti švedų karališkosios linijos Gustavo II 
Adolfo (163(0)?) bei Kristinos (163?) šilingai. 
Laisvoje ploto dalyje įsigilinus iki 1,9 m – tarp 

šoninės ir galinės / vi   di nės sienos – buvo ati-
dengtos dar vienos grindys, ištisai klotos gels-
vomis 25x12x4 cm dydžio plytomis. Šiame 
lygyje buvo aptikta medinio karsto (kapas 2), 
kuris įleistas nuardžius geltonas plytas, dalis. 
Šalia jo užfiksuotas dar vienas nuardytų grindų 
plotelis, tikintis, kad čia gali būti kitas palaido-
jimas (kapas 3) (1:a pav.). Atsižvelgiant į skir-
tinguose gyliuose aptiktus du grindų lygius ir 
tarp jų esančius palaidojimus, manytina, kad 
apatinis grindų horizontas priklauso bažnyčios 
viduje įrengtai kriptai. Sluoksnių stratigrafija 
rodo, kad statybų metu kriptos vidus iki pagrin-
dinių bažnyčios grindų buvo užpiltas smėliu su 
intensyviomis griuvenomis. Panašu, kad staty-
binis laužas iki laidojant mirusiuosius galėjo 

1 pav. a – Lietuvių bažnyčios liekanos iš ŠV: kripta, 
karsto dalis, PR (šoninės) sienos pamatai, grindinys; 
b – šoninės sienos pamatų pjūvis iš ŠV; c – ŠR (galinės 
arba vidinės) sienos pamatai ir ŠV sienutės pjūvis; d – 
radiniai iš XVIII a. pradžioje formuoto žemių sampilo. 
R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 1. a – The remains of the Lithuanian church as seen 
from the NW: the crypt, part of a coffin, the foundation  
of the SE (side) wall, paving; b – the section of the side 
wall’s foundation as seen from the NW; c – the foundation 
of the NE (end or interior) wall and a cross–section  
of the small NW wall; d – finds from the mound of earth 
formed in the early 18th century.
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saugoti bažnyčios vidų nuo gruntinio vandens, 
kuris tyrimų metu nuožmiai kilo pasiekus šį 
lygį. Tyrimų eigoje už galinės / vidinės sienos 
nuslinkus supiltiniam smėliui išryškėjo kito 
čia palaidoto žmogaus kaukolė (ka pas 1). Fra-
gmentiškai atsidengęs viršugalvis rodo, kad 
žmonės laidoti aukštielninki, atgręžti į altoriaus 
pusę. Visos tyrimų metu aptiktos struktūros ir 
kapai palikti in situ, jų neardant ir nesiplečiant 
į šonus, o paliekant platesnės apimties tyri-
mams.

Apibendrinant 2012–2013 m. tyrimų rezul-
tatus, galima teigti, kad jų metu pavyko nusta-
tyti tikslų Lietuvių bažnyčios vietos plotį. Koks 
jos tikrasis dydis ir išplanavimas, galėtų atskleisti 
platesni tyrimai. Atsižvelgiant į 2012 m. aiškiai 
fiksuotą Lietuvių bažnyčios grindinio pabaigą 
(apie 6 m į R nuo P sandėlio kampo), galima 
teigti, kad bažnyčios altorinė (ŠR) dalis (kaip 
ir joje esantys palaidojimai) yra po mecha-
ninėmis sandėlio dirbtuvėmis. Nustatant bažny-
čios priekinę (PV) sieną tyrimus reikėtų vykdyti 
šiuo metu stovinčios pašiūrės su metalinėmis 
kolonomis vietoje.

Atsižvelgiant į projektinius sprendimus – 
naujai rengiamoje kiemo dangoje išryškinti 
Šv. Jono bažnyčios kontūrą – 2013 m. buvo 
atidengti šoninės (PR) sienos pamatai ir ištirtas 
virš jų susidaręs kultūrinis sluoksnis (plotas 27) 
(2:а–b pav.). Tiriant plotą taip pat siekta aptikti 
bažnyčios R kampą, o kartu galinę sieną. Tačiau 
tai padaryti trukdė nugriauto fabriko, o gal ir 
iki jo stovėjusio ankstesnio statinio likęs masy-
vus betoninis pamatas. Juos įrengiat, matyt, 
buvo užkliudyti bažnyčios viduje buvę palai-
dojimai, kurių pavienių kaulų aptikta arčiau 
minėtų pamatų. Pavienių bažnyčios galinės 
sienos pamatų akmenų pavyko aptikti po beto-
niniais pamatais ir arčiau naujos statybos pa sta-
 to R kampo.

Koreliuojant šių ir ankstesnių tyrimų duo-
menis galima patikslinti bažnyčios dydį. Ji buvo 
49 m ilgio (įskaitant ir bažnyčios bokštą) ir 16 m 
pločio. Kad bažnyčia buvo fachverkinė, dar 
kartą patvirtina ant pamatų viršaus rastas nedi-
delis sutrūnijusios sijos fragmentas, kuri buvo 
dėta ant kruopščiai tarpusavyje priglaustų ir 
kalkių skiediniu surištų akmenų, kuriems bū -
dingas plokščias paviršius. Šie vainikuojantys 
akmenys buvo sukrauti ant skaldytų daug ma -
žesnių gabaritų akmenų (2:c pav.), kurie tarpu-
savyje rišti jau ne kalkių skiediniu, bet moliu. 
Šoninės sienos išorėje fiksuotas grindinys išli-
kęs tik fragmentiškai. Kai kur jis nurinktas, 
kitur sunaikintas XX  a. vykdant gamybinę 
veik lą. Atkreiptinas dėmesys, kad šoninės sie-
nos išorėje, 16 m V kryptimi nuo bažnyčios R 
kampo, buvo užfiksuoti plytinių grindų likučiai, 
kuriuos iš šonų ribojo bažnyčios laikų grindi-
nys. Jų nedidelis fragmentas buvo rastas dar 
2012 m., tačiau dėl didelių suardymų jų susieti 
su bažnyčios statiniu nepavyko. Panašu, kad 
čia turėjo būti iš bažnyčios sienos išsikišusi 
priestato dalis, kuri vaizduojama XVII a. Klai-
pėdos miesto gynybinių įtvirtinimų projek-
tuose – brėžiniuose. Juose pažymėtą kitą pries-
tatą prie ŠV bažnyčios sienos pavyko aptikti 
dar 2012 m. Tad turimi duomenys rodytų, kad 
archeologinė ir kartografinė medžiaga sutam-
 pa – bažnyčią vaizduojant pailgą, su bokštu 
priekyje ir dviem priestatais prie šoninių sienų.

Bažnyčių gyvavimo laikotarpiu greta būta 
ir kitų statinių. Mūrinio pastato likučių buvo 
aptikta arčiau Turgaus gatvės krašto, priešais 
Šv. Jono bažnyčios bokštą (šurfas 11). Jų aplin-
koje taip pat rastas Klaipėdoje retokai pasitai-
kantis kanceliarinis kaulinis peiliukas. Dar 
2012 m. Turgaus gatvės pabaigoje, kuri anuomet 
ribojosi su Šv. Jono bažnyčios pabaiga, buvo 
aptiktas kitas mūrinis pamatas. Panašioje vie-
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2 pav. a – Šv. Jono bažnyčios šoninės (PR) sienos ir 
bokšto pamatai žvelgiant nuo Turgaus gatvės pusės;  
b – išryškintas bažnyčios ir bokšto kontūras šiandieni-
nėje kiemo dangoje; c – bažnyčios pamatų ir grindinio 
fragmentas. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 2. a – The foundations of the side (SE) wall and  
tower of St John’s church as seen from the direction  
of Turgaus street; b – the highlighted contours of the 
church and tower in the courtyard’s present–day surface; 
c – a fragment of the church’s foundation and paving.

a b

c

toje K. Forstreuterio, J. Lafrenzo, H. Stoobo 
sudarytame istorinės miesto rekonstrukcijos 
plane yra pažymėta mokykla, kuri, kaip teigiama 
1655 m. Simono Dacho eilėraštyje, buvo palai-
dota po miesto bastionais.

Kaip jau minėta, XVII a. I pusėje miestą 
ėmus juosti bastionais, pasikeitė ir tiriamos 
vietovės reljefas. Sklypo ribose vykdant tyrimus 

palei šiuo metu esančio bastiono kraštą (plotas 
30, sektoriai 3, 4 ,7) fiksuotas žemių sluoksnis 
su daugybe radinių, kuriame itin gausu balas-
tinės XVI a. II pusei / pabaigai – XVII a. pra-
džiai būdingos medžiagos (dauguma keramikos, 
ko  k    lių). Radiniai nepaprastai smulkūs, kai kurie 
deformuoti, su gamybos defektais. Sprendžiant 
pagal turimus duomenis, dar stovint Šv. Jono 
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bažnyčiai, XVII a. I pusėje minėtu radinių ba -
lastu ir žemėmis buvo formuojamas pylimas, 
kuriuo buvo užpilama ir Dangės senvagė. Pagal 
ploto 30 duomenis, formuojamas pylimas buvo 

3 pav. XVII a. I pusės pylimo (a) ir jo krašto  
(b) mediniai sutvirtinimai iš V ir PV.  
R. Nabažaitės nuotr. 

Fig. 3. The wooden reinforcement, from the first half  
of the 17th century, of the embankment (a) and its edge 
(b), as seen from the W and SW.

4 pav. XVII a. I pusės pylime įrengta medinė 
konstrukcija. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 4. A wooden construction erected on the 
embankment in the first half of the 17th century.

armuojamas zigzago formos medine konstruk-
cija (ji yra 12 m ŠR kryptimi nuo galinės baž-
nyčios sienos) (3:a pav.). Atidengtą jos dalį 
sudarė kas 50 cm vienoje eilėje sukalti kuolai 

a b
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Iš istorinių duomenų žinoma, kad XVIII a. 
pradžioje miesto bastionai buvo plečiami. Su 
šiuo laikotarpiu reikėtų sieti ploto 30 pjūvyje 
fiksuotus supiltinius sluoksnius, kurie užkyla į 
iki šiol stūksantį bastioną. Nors juose charak-
teringų datavimui radinių nerasta, tačiau sluok-
snių pozicija rodo bastiono plėtimą gynybinio 
griovio link. Su šiuo miesto bastionų plėtimo 
laikotarpiu reikėtų sieti virš nugriautos Lietuvių 
bažnyčios fiksuotą žemių sampilą, kuris pagal 
2012–2013 m. surinktus vėliausius radinius 
formuotas XVIII a. pradžioje (jame gausu ir 
XVII a. radinių) (1:d pav.). Supiltiniai sluoks-
niai, kuriuose gausu buitinės keramikos, pypkių, 

5 pav. a – Sandėlio viduje atidengti mūrinės sienos 
(gynybinės sistemos?) pamatai iš PR; b – sandėlio laikų 
pertvarinių sienų pamatai ir medinė neaiškios 
paskirties konstrukcija iš Š. R. Nabažaitės nuotr.
Fig. 5. a – The foundation of a masonry wall (defensive 
system?) unearthed inside a warehouse, as seen from 
the SE; b – the foundations of warehouse–era partition 
walls and a wooden construction with no clear 
purpose, as seen from the N.

su išilgai įstatytu 20 cm skersmens rąstu. Palei 
jo šonus buvo dvi keturkampės sijos, kurios su 
rąstu sukabintos išpjovomis. Pagal sluoksnių 
stratigrafiją pylimo šlaitas buvo tvirtinamas 
molio sluoksniu, kuris buvo sutvirtintas nedi-
deliais kuoliukais (nutolę apie 5 m nuo pirmųjų 
medinių įtvirtinimų). Apie metrą nuo kuoliukų 
buvo užfiksuotas pylimo kraštas, kurį žymi 
vytelėmis apjuosti kas 30 cm atstumu įkalti 
kuolai (3:b pav.). Vytelėmis tvirtintas šlaitas 
buvo aptiktas ir 2012 m. tyrinėjant plotą arčiau 
sandėlio. Fiksuoto pylimo Š kampo galima tikė-
tis stovinčio sandėlio viduje.

Gausiame radinių pylime (už Šv. Jono baž-
nyčios galinės sienos) taip pat buvo įrengta 
9,6 m ilgio, 1,4 m pločio medinė konstrukcija. 
Ją sudaro medinių lentų grindys, klotos galais 
Š–P kryptimi, ir vertikaliai palei grindų P kraštą 
pritvirtintos lentos, sudarančios tarsi atraminę 
sienutę (4:a–b pav.). Konstrukcijos paskirtis kol 
kas neaiški.

Su miesto gynybinės sistemos formavimu 
veikiausiai reikėtų sieti mūrinio statinio sieną, 
aptiktą sandėlio viduje ištyrus plotą 32 (5:b 
pav.). Lauko riedulių pamatai buvo įrengti ant 
rostverko, o viršus sumūrytas iš raudonų plytų 
su braukomis (5:a pav.). Aptikta statinio siena 
buvo nutolusi vos 6 m statmenai nuo Šv. Jono 
bažnyčios Š kampo, t. y. ji yra arčiau Naujosios 
Dangės upės. Jos aplinkoje taip pat buvo minėto 
supiltinio sluoksnio su gausia balastine me -
džiaga. Istoriniuose šaltiniuose neužtinkama 
jokių užuominų apie buvusį užstatymą arčiau 
upės, išskyrus Lietuvių bažnyčią, kurios vietą 
jau pavyko nustatyti. Mūro sienos orientacija 
(lygiagreti sandėlio šoninei sienai) taip pat nea-
titinka bažnyčių, kaip ir miesto gatvių tinklo, 
krypties. Ji labiau atitiktų gynybinių įtvirtinimų 
kryptį, kurių projektai atvaizduoti XVII a. brė-
žiniuose. Tikrinant šią versiją ateityje reiktų 
atlikti papildomus tyrimus.

a

b
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gyvulių kaulų ir smulkių dirbinių, buvo pilami 
ant nugriautos Lietuvių bažnyčios griuvenų 
sluoksnelio. Sluoksnių stratigrafija rodo jų 
pylimo žymes nuo dabartinės Dangės upės į P 
pusę. Tuo tarpu nugriautos Šv. Jono bažnyčios 
vietoje akivaizdžių žmogaus veiklos pėdsakų 
neaptikta. Sklypo P dalyje fiksuotas juosvos 
žemės sluoksnelis su XVIII  a. pa   bai gos  – 
XIX a. pradžios švininėmis plombomis rodo, 
kad jos nebūta dar gana ilgai. Ant šio sluoksnio 
arba iškart ant nugriautos bažnyčios lygmens 
iki pat esamo paviršiaus buvo užskleista ruda 

6 pav. a – XX a. pastatų ir grindinio liekanos, įrengtų 
gynybinio bastiono aplinkoje; b – lietvamzdžio sistemos 
akmuo, įkomponuotas į grindinį; c – XX a. grindinys iš V.  
R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 6. a – The remains of 20th-century buildings and 
paving constructed in the vicinity of the defensive 
star–shaped bastion; b – a drainage system stone 
incorporated into the paving; c– 20th-century paving,  
as seen from the W.

žemė (iki 1 m), kurioje itin gausu XVII–XVIII a. 
ir pavienių XIX a. radinių. Kadangi sluoksnis 
neturi aiškių pylimo žymių, o didžioji dalis 
radinių yra tapatūs rastiesiems iš žemių sampilo 
virš nugriautos Lietuvių bažnyčios, peršasi 
išvada, kad šis sluoksnis susidarė niveliuojant 
reljefiškai netolygią ir jau nebenaudojamų bas-
tionų teritoriją, pritaikant ją gamybinei veiklai.

Intensyvėjusią gamybinę veiklą liudija iki 
šiol stovintis silkių rūšiavimo sandėlis, statytas 
1857 m. Ištyrus jo viduje plotą 32 aptikti dviejų 
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7 pav. Šuns kapas iš V. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 7. The canine grave as seen from the W.

pertvarinių sandėlio sienų pamatai, įgilinti 
1,7  m nuo esamo paviršiaus. Tarp jų buvo 
įrengta medinė konstrukcija, kurią sudaro stat-
ramstis ir ant jo padėtas aptašytas rąstas su 
geležiniais apkaustais (5:b pav.). Tyrimų metu 
V sklypo dalyje aptiktas sandėlio veiklos laiko-
tarpiu įrengtas grindinys, kurio autentiškas 
fragmentas paliktas in situ įkomponuojant jį į 
šiandienę kiemo dangą. XX a. P sklypo dalyje 
buvo pastatyta dar keletas pastatų, kurie nu -
griauti 2006 m. Šioje dalyje atliekant archeolo-
ginius žvalgymus buvo atidengtas jų pamatų 
viršus ir jų išorėje buvęs grindinys (6:a–c pav.). 
Ant jo dar 2012 m. rasta Vokietijos 10 pfenigų 
moneta (1916–1934 m.) ir 1934 m. muitinės 
plomba su užrašu „Lietuva. Klaipėda. Nr. 2“. 
Grindinyje buvo įkomponuotas nežinia iš kur 
atgabentas senosios lietvamzdžių sistemos 
akmuo su įduba vandeniui subėgti ir latakėliu 
jam nutekėti (6:b pav.). XX a. II pusei reikėtų 
priskirti aptiktą šuns kapą (7:c pav.), atsiradusį 
veikiausiai jau konditerijos fabriko veikimo 
laikais.

The excavation on the grounds  
of Klaipėda’s old churches

In conducting an excavation at Turgaus St. 
37, in the E part of Klaipėda old town, valuable 
information about the processes that occurred 
during the 16th–20th centuries was collected. 
They are reflected by the recorded remains of 
structures from various times, a cultural layer 
up to 3 m thick, and over ten thousand collected 
finds.

The excavation yielded new data about the 
religious centre that stood there during the 
16th–17th centuries and that included churches 
built by Lithuanians and Germans. Side and 
end / interior wall foundations, part of a crypt, 
and three burials belonging to the Lithuanian 

church were discovered closer to the river Nau-
joji Danė (Fig. 1:a–c). The church was 11 m 
wide and the masonry foundations had been 
erected on an oak raft. The coins collected at 
the floor level date to the 1620s – 1630s. The 
excavation allowed the previously investigated 
physical parameters of the St John’s church to 
be corrected (Fig. 2:a–c). These parameters, 
after the data was systematised, correspond to 
the church portrayed in 17th-century iconog-
raphies. It was oblong (49х16 m), with a tower 
in the front and two annexes in the side walls. 
In conducting the excavation, an embankment 
that had wooden reinforcement and was cre-
ated in the first half of the 17th century was 
discovered alongside the arrow–headed bas-
tion’s scarp (Figs. 3, 4). In the early 18th century 
it was expanded to the NE. In expanding the 
defensive system at that time a mound of earth 
was created above the demolished Lithuanian 
church and St John’s church was moved else-
where. After the bastion lost its meaning, this 
area was assigned to urban needs. The new 
stage in the development of this site is attested 
to by a layer that formed in the bastion’s unfilled 
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free approaches and dates to the late 18th – early 
19th centuries according to the lead seals. After 
assigning this edge of the city to industrial activ-
ities, in the 19th century this area was levelled 
by spreading out the bastion’s ramparts. In 1857 
a herring sorting warehouse was erected there 
(Fig. 5:b), the paving laid in its vicinity, which 
has survived fragmentally, was left for display 
in situ. 20th-century buildings, a stone paved 
area, and canine grave were recorded during 
the excavation (Figs. 6:а–c, 7).

Atas Žvirblys

Prienų Kristaus Apsireiškimo 
bažnyčios teritorija

2013 m. rugsėjo−spalio mėnesiais Prienų 
Kristaus Apsireiškimo bažnyčios (UK 989) teri-
torijoje (Prienai, Kęstučio g. 9) vyko detalieji 
tyrimai ir archeologiniai žvalgymai. Tyrimai 
vykdyti aplink bažnyčią, projektinėje atgrindos 
vietoje. Jų metu ištirta 114,9 m ilgio, 1 m pločio 
tranšėja. Atlikus žvalgymus iki 40 cm gylio, jų 
vietoje buvo tęsiami detalieji tyrimai iki pro-
jektinio 60 cm gylio. Bendras ištirtas plotas 
siekė 116,89 m2.

Rašytiniuose šaltiniuose Prienai pirmą kar-
tą paminėti 1502 m. Miestelis pradėjo augti nuo 
XVI a. vidurio, manoma, kad tuo metu buvo 
pastatyta ir bažnyčia. 1674 m. pastatyta nauja 
medinė bažnyčia. Ši galėjo stovėti dabartinės 
bažnyčios vietoje, kol buvo sudeginta XVIII a. 
pradžioje, Šiaurės karo metu. Dabartinė bažny-
čia šioje vietoje pastatyta 1750 m. Vėliau, 1874–
1875 m., bažnyčia padidinta, šonuose simetriš-
kai pristačius koplyčias, suremontuota kapinių 
tvora.

Minimoje vietovėje tyrimai vykdyti ir anks-
čiau. 2011 m. žvalgomųjų tyrimų metu buvo 

aptikti žmonių palaidojimai, pagal tyrimų duo-
menis datuotini XVIII a. pabaiga – XIX a. pra-
džia (ATL 2011 metais, V., 2012, p. 336–337).

2013 m. žvalgymų metu vykdant tyrimus 
iki 40 cm gylio, archeologiškai vertingo kultū-
rinio sluoksnio ir palaidojimų neužfiksuota. 
Rasta pavienių archeologinių radinių: keletas 
buitinės keramikos fragmentų, karstų vinių, 
viena plokštinė čerpė. Taip pat rasta pavienių 
žmonių kaulų fragmentų.

Atliekant detaliuosius tyrimus fiksuoti 
XVIII–XIX a. datuojami sluoksniai, dalinai 
apardyti vėlesnių perkasimų. Įžemis nepasiek-
tas, tačiau pavyko užfiksuoti pakitusį teritorijos 
reljefą bažnyčios P pusėje. Šioje dalyje jis buvo 
pakeltas 30–40 cm užpilant atvežtiniu gruntu – 
žvyru ir smėliu. Reljefo pakitimus galima sieti 
su 1874–1875 m. bažnyčios teritorijoje vykusiais 
darbais, kurių metu bažnyčios P ir Š pusėse 
buvo pristatytos koplyčios, suremontuota tvora.

Moksliškai vertingos informacijos suteikė 
atlikti tyrimai ties bažnyčios apside ir 1874–
1875 m. statyta koplyčia (P dalyje), kur buvo 
užfiksuoti 3 palaidojimai, pavieniai žmonių 
kaulai ir išskirtos 18 kapų duobės.

60 cm gylyje atvalyti kapo 1 griaučiai 
(1 pav.), kurie priskirtini 12 m. vaikui. Kiek 
giliau, 80 cm gylyje, atidengti kito šešiamečio 
vaiko griaučiai (kapas 2). 50 cm gylyje išsiskyrė 
karsto kontūrai, aptikta viena karsto vinis. 
Pasigilinus dar 10 cm, lentiniame karste ati-
dengti 4 m. amžiaus vaiko griaučiai (kapas 3). 
Visi mirusieji buvo paguldyti ant nugaros, 
ištiestomis rankomis ir kojomis, laidoti be 
įkapių. Kadangi žemės paviršius palaidojimų 
vietoje buvo apardytas iki 50 cm gylio, kapo 
duobių kontūrų užfiksuoti nepavyko. Visų 
palaidojimų orientacija V krypties (250°), sta-
tmenai dabartinei bažnyčiai. Kapai datuojami 
XVIII a. II puse – XIX a. I puse.
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