mūrine dalimi. Tyrimų metu fiksuotas tik suardytas kultūrinis sluoksnis su XX–XXI a. šiukšlėmis, tarp kurių aptiktas arbaleto strėlės antgalis (2 pav.) bei pora XVII−XVIII a. datuojamų
plokštinių koklių fragmentų. Nustatyta, kad
gynybinė siena jungėsi su į R nuo tyrimo ploto
esančiu mūro konstruktyvu.

Taip pat vykdyti archeologiniai žvalgymai
kalno centre, kur kalno viršuje iškyla ventiliacijos šachta iš po kalnu įrengtos slėptuvės. Šioje
vietoje tyrimai vykdyti jau 1995 m. vadovaujant
dr. G. Rackevičiui. Čia žvalgytas 10,5 m2 plotas,
archeologinių radinių ir sluoksnio neaptikta.

The survey on Gediminas
Hill in Vilnius
In 2014, a survey was conducted at the site
of N tower on Gediminas Hill in Vilnius. An
investigation had been conducted at this same
site in 1940. After cleaning off the masonry
wall, it was recorded using a 3D laser scanner
(Fig. 1). A survey was also conducted in the
central saddle area where a ventilation shaft for
the refuge under the hill had been dug.
A trench was excavated down to a depth
of 60 cm to the E of the N tower. It was determined that masonry fragments of defensive
wall have survived under the ground and are
connected to the masonry structures unearthed
in 1940. No archaeologically valuable cultural
layer was reached during the investigation and
only a crossbow bolt head was found (Fig. 2).

0

3m

1 pav. Š bokšto mūro konstrukcijos.
UAB „Terra modus“ ortofotografija.
Fig. 1. The masonry structures of the N tower.

Gintautas Zabiela,
Egidijus Abromavičius,
Rokas Kraniauskas,
Miglė Urbonaitė,
Edvinas Ubis

Klaipėdos pilies rytinės
kurtinos vietos tyrimai
0

3 cm

2 pav. Arbaleto strėlės antgalis. R. Šmigelsko nuotr.
Fig. 2. The crossbow bolt head.
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2014 m. liepos–lapkričio mėnesiais BRIAI
vykdė Klaipėdos piliavietės (Pilies g. 4A, UK
10303) R kurtinos vietos detaliuosius archeo-

loginius tyrimus. Tai buvo didžiausia tiriamoji
ekspedicija ne tik Klaipėdos piliavietėje, bet ir
viena didesnių visoje Lietuvoje. Joje kaip tiriamų
plotų archeologai ir pagalbinis personalas dirbo
iki 10 KU darbuotojų bei studentų. Žemės kas
imo darbus atliko statybos darbus vykdžiusios
UAB „Pamario restauratorius“ darbininkai – iki
20 vienu metu (1 pav.). Radinius tvarkė MLIM
darbuotojai. Klaipėdos pilies R kurtinos vietoje
pagal UAB „Uostamiesčio projektas“ parengtą
projektą atkuriamas 1920–1922 m. sunaikintos
nukasant bastioninės pilies kurtinos išorinis
vaizdas, vietoj žemių užpildo jos pylime įrengiant daugiafunkcinę salę. Kartu regeneruojamas ir dabar R kurtinos Š dalyje esantis betoninis sandėlis, pastatytas apie 1943 m. ir pradžioje naudotas kaip kuro sandėlis, kuriame
tarybiniu laikotarpiu saugoti dažai. Naujos pa
talpos bus skirtos MLIM bei visuomeniniams
renginiams.
Klaipėdos piliavietė yra seniausia ir svarbiausia Klaipėdos miesto vieta, nuo kurios prasidėjo ir pačios Klaipėdos istorija. 1252 m. į
kurta Klaipėdos pilis nuo 1253 m. tapo mūrine,
vėliau ne kartą remontuota, XV a. pradžioje
perstatyta į konvento tipo pilį. Pastaroji 1516–
1519 m. rekonstruota į bastėjinę, viduramžių
laikotarpio pilį paliekant rekonstruotosios pilies
kieme. XVII a. pradžioje Klaipėdos pilis rekonstruota į bastioninę (su žemių pylimais), kuri
kaip karinės fortifikacijos objektas uždaryta
1770 m. Nuo to laiko pilies istorijoje prasidėjo
jos nykimo ir naikinimo etapas, trukęs maždaug
iki XX a. 8 dešimtmečio pabaigos. Nuo tada
piliavietė pradėta tyrinėti, pradedant nuo jos Š
dalies. Archeologinių kasinėjimų pradininkas
buvo Adolfas Tautavičius (1925–2006), juos
pradėjęs 1968 m. (ATL 1968 ir 1969 metais, V.,
1970, p. 36–39). Nuo 1975 m. juos kone kasmet
iki 2002 m. vykdė Vladas Žulkus (ATL 1974 ir

1 pav. Tyrimų akimirka. E.Ubio nuotr.
Fig. 1. During the investigation.

1975 metais, V., 1977, p. 41–45; ATL 1978 ir
1979 metais, V., 1980, p. 43–45; ATL 1980 ir
1981 metais, V., 1982, p. 83–85; ATL 1992 ir
1993 metais, V., 1994, p. 205–207; ATL 1994 ir
1995 metais, V., 1994, p. 193–196; ATL 1996 ir
1997 metais, V., 1994, p. 268–270; ATL 1998 ir
1999 metais, V., 2000, p. 364–369; ATL 2000
metais, V., 2002, p. 140–141; ATL 2002 metais,
V., 2005, p. 156–157). Nuo 2007 m. juos tęsė
G. Zabiela (ATL 2007 metais, V., 2008, p. 226–
230; ATL 2008 metais, V., 2009, p. 202–207; ATL
2009 metais, V., 2010, p. 189–194; ATL 2010
metais, V., 2011, p. 199–210). 2012 m. piliavietės kiemą tyrinėjo E. Abromavičius (ATL 2012
metais, V., 2013, p. 229–233), 2013 m. R įtvirtinimų vietą – R. Songailaitė (ATL 2013 metais,
V., 2014, p. 193–195).
Kartu su archeologiniais tyrimais pamažu
vykdomi ir piliavietės regeneravimo darbai. Iki
2014 m. piliavietėje nugriauta dauguma tarybinio laikotarpio statinių, nustatytas buvęs bastioninės pilies kontūras, atkurta dalis R gynybinio griovio. Iki 2014 m. tyrimų piliavietės R
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– 1
– 2
– 3

2 pav. Klaipėdos pilies tyrimų planas: 1 – ankstesni
tyrimai; 2 – 2014 m. tyrimų plotai; 3 – 2014 m.
žvalgymų vietos. R. Kraniausko brėž.
Fig. 2. Plan of the investigation of Klaipėda Castle:
1 – previos investigations; 2 – 2014 excavation sites;
3 – 2014 surveyed localities.

dalis buvo menkai pažįstama. Iš 2010 m. čia
vykdytų žvalgomųjų tyrimų buvo žinoma, kad
šioje vietoje susiformavę labai stori (iki 6 m),
radinių turtingi kultūriniai sluoksniai, yra nežinomos paskirties mūrinė siena. Šių sluoksnių
apatinė iki 3 m storio dalis slūgso žemiau dabartinio jūros lygio, susiformavusi buvusio vidur
amžių pilies griovio vietoje.
Visa R kurtinos vietoje iškilsiančio pastato
vieta tyrimų metu buvo padalinta į 4 didžiulius
plotus, kurių kiekvienas tyrinėtas atskirai. Iš
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viso 2014 m. tyrinėtas bendras 1110 m2 plotas
(2 pav.), kuriame buvo 5–6 m storio kultūrinis
sluoksnis. Jo apatinę iki 3 m storio dalį, buvusią
žemiau jūros lygio, teko nuolat sausinti siurbiant
į tiriamą vietą patenkantį vandenį. Dėl didžiulio gylio tiriamų plotų kraštuose teko daryti
terasas, į pirmą tiriamą plotą dar įsiterpė 1943 m.
statytos betoninės kuro saugyklos dalis, tad įžemio lygyje tyrimai apėmė 815 m2 plotą. Visgi
2014 m. tyrimų metu buvo perkasta apie apie
6000 m3 grunto, kuriame aptikta daug tiek įvairių struktūrų, tiek ir radinių. Visa medžiaga dar
apdorojama, o jos laboratoriniai tyrimai išvis
dar tik pradėti, tad toliau pateikiami tik preliminarūs tyrimų rezultatai.
Visą 2014 m. Klaipėdos pilies R kurtinos
vietos lauko tyrimų metu sukauptą archeologinę

medžiagą galima suskirstyti į 4 pagrindines
dalis: paleogeografinius duomenis, sluoksnių
stratigrafiją, surastas struktūras ir radinius.
Iš rašytinių šaltinių ir ankstesnių V. Žulkaus
tyrimų buvo žinoma, kad Klaipėdos pilis buvo
pastatyta žemoje vietoje ties Danės upės įtekėjimu į Kuršių marias. 2014 m. tyrimai tai visiškai patvirtino. Dabartinės piliavietės R dalis yra
įrengta buvusioje žemoje šlapioje vietoje – užliejamoje Danės upės salpoje ar deltoje. Į V pusę
nežymiai kylantis reljefas rodo, kas Klaipėdos
viduramžių pilis buvo pastatyta smėlėtoje aukštumoje ar saloje ir tik čia pritrūkus vietos jau
naujaisiais laikais (XVI a.) ji buvo išplėsta į
aplinkines teritorijas. Paimti grunto mėginiai,
bus atlikti paleobotaniniai tyrimai, kurie suteiks
naujos informacijos apie buvusią gamtinę ap
linką piliavietės vietoje.
Tyrinėtoje vietoje susiklostę stori kultūriniai sluoksniai yra XVI a. pradžioje konventinę
Klaipėdos pilį rekonstruojant į bastėjinę (su
žemių pylimais) buvusios viduramžių pilies

griovių vietoje suformuotų pylimų pagrindo
sluoksniai. Griovių viduramžių pilyje būta dvie
jų. Abu jie plokščiadugniai, apie 1 m gylio. Juos
skyrė iki 10 m skersmens pylimas – mūrinės
sienos (apie ją žr. toliau) pagrindas. Grioviai
užversti XVI a. pradžioje per vieną kartą aplinkiniu gruntu. Juose ir buvusios sienos vietoje
supiltas apie 19 m pločio kurtinos pylimas.
Vėliau jis buvo mažiausiai 2 kartus išplėstas prie
jo šonų pripilant horizontalius žemių laiptus
(3 pav.). Žemės pylimui imtos iš aplinkos, kasant
naujus griovius. Vėlesnis pylimas buvo apie 25 m
skersmens ties pagrindu, dar vėlesnis – apie
32 m. Viduramžių griovių dugne susiklostę
sluoksniai žymi bent kelis pilies puolimus bei
pačių griovių užlaikymą taikos metu. Tada išorinis pilies griovys buvo užlietas vandeniu, jame
veisėsi žuvys, augo įvairios vandens žolės.
3 pav. Kurtinos pylimo formavimo sluoksniai perkasos 3
Š sienelėje iš P. G. Zabielos nuotr.
Fig. 3. The layers forming the curtain rampart visible in
the N wall of trench 3, as seen from the S.
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4 pav. Mūrinė parchamo siena plote 3 iš Š.
E. Ubio nuotr.

5 pav. Pylimų išorės mediniai sutvirtinimai plote 2 iš V.
G. Zabielos nuotr.

Fig. 4. The masonry outwork wall in area 3,
as seen from the N.

Fig. 5. The ramparts’ exterior wooden reinforcements in
area 2, as seen from the W.
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Aptiktas struktūras galime skirstyti į mūrines ir medines. Aptiktos mūrinės struktūros –
ne trumpesniame negu 40 m ilgio ruože beveik
Š–P kryptimi (lygiagrečiai viduramžių pilies R
sienai) einanti 1,1–1,3 m pločio siena, išlikusi
iki 1,75 m aukščio. Ji mūryta iš 36x16x9 cm ir
panašaus dydžio raudonų plytų, dėtų ilgosiomis
kraštinėmis, rištų baltu kalkingu skiediniu. Siena su arkiniais pamatais, tinkuota vidine puse
(4 pav.). Ji preliminariai identifikuojama kaip
pilies priešpilio siena (parchamas) ir datuojama
greičiausiai XV a. pradžia, nors gali būti ir ankstesnė.
Gausų medinių struktūrų išlikimą sąlygojo
jų buvimas šlapioje aplinkoje – žemiau jūros
lygio esančiame grunte. Daugumą sudaro mediniai poliai, lentos ir kuolai (5 pav.). Polių ir
kuolų tiriamoje vietoje suskaičiuota netoli 300.
Jie įvairių dydžių ir skersmenų: nuo maždaug
50 cm ilgio ir 5 cm storio iki 5,5 m ilgio ir 35 cm

skersmens. Dauguma polių priklauso pylimo
išorės krašto sutvirtinimo struktūroms. Kurtinos R pusėje atkastos 3 jų eilės, datuojamos XV,
XVI ir XVII a. Ketvirtoji polių eilė, skiriama
XVIII a., žymi dabar matomą bastioninės pilies
kontūrą ir buvo atkasta 2008 m. XVI ir XVII a.
poliai kurtinos papėdėje laikė horizontaliai pa
dėtas iki 30 cm pločio ir 5 cm storio medines
lentas, neleidusias griovio vandeniui skalauti
kurtinos papėdės. Pylimo vidinėje pusėje jo
žemes laikė plonesnių kuolų eilė, sukalta stat
menai kurtinos šlaitui.
Prie kitų medinių struktūrų priskiriamos
XVII a. viduryje nugriuvusio pilies PR bokšto
6 pav. Per parchamo sienos arkinį pamatą perkištas
medinis vandens nuleidimo latakas perkasoje 1 iš R.
G. Zabielos nuotr.
Fig. 6. The wooden water drain passing through
the arched foundation of the outwork wall,
as seen from the E in trench 1.
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8 pav. Dvišakis ginklas riestais ašmenimis.
D. Nikitenkos nuotr.
0

3 cm

7 pav. Laivų remontiniai
apkalai. M. Zabielaitės pieš.
Fig. 7. Repair fittings for ships.

stogo pagrindo medinių konstrukcijų detalės,
XV a. datuojamas 6 m ilgio iš rąsto išskobtas
medinis vandens nuleidimo latakas (6 pav.).
Įvairiuose sluoksniuose ir gyliuose taip pat rasta
į pylimo sampilą ar griovį sumestų paskirų
medinių lentų ar rąstų. Atskirai paminėtinas
ties mūrine siena ant įžemio aptiktas židinys (į
tiriamą perkasą pakliuvo tik jo dalis), kurį da
tuoti bus galima tik radiokarbono būdu (jame
radinių nerasta, tik perdegę akmenys).
2014 m. piliavietėje surinkta ypač gausi
radinių kolekcija, kuri tiek savo skaičiumi (apie
25 tūkst. vienetų), tiek ir verte (dauguma radinių yra iš viduramžių laikotarpio – XIII–XV a.)
beveik prilygsta kone visai iki tol Klaipėdos
piliavietės tyrimų metu sukauptai radinių kolekcijai. Tarp jų daugiau kaip 3 tūkst. ypačiųjų
radinių: per 800 geležinių ir bronzinių kabliu
kų, daugiau kaip 500 laivų remontinių apkalų
(7 pav.), per 200 įtveriamųjų ir įmovinių arbaleto strėlių antgalių, apie 460 akmeninių, molinių ir švininių tinklų pasvarų, daugiau kaip 200
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Fig. 8. The forked weapon with curved blades.

geležinių peilių ir jų fragmentų, daugiau kaip
200 odos ir tekstilės dirbinių fragmentų, 70
bronzinių segių ar jų dalių, 67 sagtys, 48 spynos
ar jų fragmentai, 41 smeigtukas, iki 40 žiedų,
36 pakabučiai, 28 raktai, 14 pasagų, 9 žvakių
laikikliai, 8 gintariniai karoliai, 7 pentinai, 3
verpstukai, 3 ietigaliai, 3 žvangučiai, 3 svoreliai
ir kt. Datavimui svarbios 45 sidabrinės monetos, seniausia kurių yra XIV a. 3 dešimtmečio
kryžiuočių brakteatas, naujausia – Gdansko
Žygimanto 1533 m. I grašis. Taip pat rasta apie
10 švininių prekybinių plombų, 2 pinigų skaičiavimo žetonai. Tarp radinių yra nemažai unikalių daiktų, kaip kad kaulinio skridinio su
ženklais fragmentas, geležinės kepimo grotelės,
dvišakis ginklas riestais ašmenimis (8 pav.),

9 pav. Segė su užrašu. M. Zabielaitės pieš.
Fig. 9. The brooch with an inscription.

gintarinis kauliukas, pincetas, kalavijas, žirklės,
fleitos fragmentas, XV a. pradžios brakteatų
lobis (apie 10 monetų), apvali segė su užrašu
„AMOR VINCIT OMI“ (9 pav.), segė su herbais, akmeninio laivinio kirvio pusė ir kt. Ma
sinę medžiagą sudaro daugiau kaip 13 tūkst.
geležinių viduramžių laikotarpio vinių, 3800
keramikos šukių (keramika daugiausia atvežta
iš Vakarų Europos), per 1800 įvairių metalinių
dirbinių fragmentų, daugiau kaip 950 švino
fragmentų (dalis jų – žvejybos svareliai), 113
kg kaulų fragmentų (per 2500 kaulų) ir kt.
Be detaliųjų tyrimų, 2014 m. Klaipėdos
pilies R prieigose buvo vykdomi žvalgomojo
pobūdžio tyrimai į piliavietę tiesiamų požeminių komunikacinių trasų vietoje. Joms kasta
2–3 m pločio, 1,7–3 m gylio tranšėja, kurios
tyrinėta 280 m ilgio vingiuota atkarpa nuo Pilies
gatvės iki AB „Blatijos laivų statykla“ teritorijos
tvoros. Joje fiksuoti tik XIX–XX a. supiltiniai ar
sumaišyti sluoksniai su to meto radiniais. Sluoksniai suformuoti žemoje šlapioje vietoje, buvusiose neužstatytose pilies prieigose.
Klaipėdos piliavietės 2014 m. archeologinių
tyrimų metu sukaupta gausi medžiaga ilgam
liks pagrindine pažįstant viduramžių laikotarpio
Klaipėdą, ji praturtins ir išplės MLIM ekspoziciją. Šiuo metu ji apdorojama ir analizuojama,
vykdomi jos konservavimo ir įvairių tyrimų
darbai. Dalį jos planuojama paskelbti rengiamame leidinyje apie Klaipėdos pilies tyrinėjimus.

The investigation at the site of E
curtain rampart of Klaipėda Castle
In 2014, BRIAI excavated a total of 1110
m2 (Figs. 1, 2) at the site of Klaipėda Castle’s E
curtain rampart, which is being recreated, and
found a 5–6 m thick cultural layer. The material discovered during the investigation can be

divided into four main groups: palaeogeogra
phic data, layer stratigraphy, discovered structures, and finds. Based on the investigation, it
was determined that the E part of the castle had
been built in a former low wet location, i.e. the
wetland floodplain or mouth of the River Danė.
During the Middle Ages, two ditches were dug
at this site and a rampart (outwork) with a
1.1–1.3 m wide brick wall created between them
(Fig. 4). Water passed from the inner ditch
through a wooden drain (Fig. 6) that ran thro
ugh an arch in the outwork’s foundation into
the exterior ditch. In reconstructing the convent-type castle into a bastion wall in the early
16th century, the outwork was demolished and
the ditched filled in, a curtain rampart being
built at this location (Fig. 3); later (in the 17th
and 18th centuries) it was expanded and reinforced at least two times using hammered piles
and horizontal planks (Fig. 5). The soil for the
rampart was taken from ditches and from the
surrounding area and therefore it contains a
great abundance of very diverse finds dating
mainly to the medieval period (13th – early 16th
century), including more than 3 000 special
finds: over 800 iron and bronze hooks, over 500
repair fittings for ships (Fig. 7), over 200 tanged
and socketed crossbow bolt heads, about 460
stone, clay, and lead net weights, over 200 iron
knives and knife fragments, over 200 leather
and textile artefact fragments, tens each of broo
ches, buckles, locks, pins, ring pendants, keys,
etc., and 45 various early 14th century – 1533
coins, including a hoard of ten early 15th-century
bracteates. There are also unique artefacts like
a forked weapon with curved blades (Fig. 8), a
brooch with an inscription (Fig. 9), etc. The
huge quantity of material accumulated during
the 2014 investigation will long remain a basis
for learning about medieval Klaipėda.
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