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digging from 20th-century investigations was 
recorded at the site. An indeterminate masonry 
structure (Fig. 11), which could possibly be 
connected with the former floor level in the 
room, was discovered below the paving and a 
thin layer of rubble up to 10 cm thick.

during the 2016 investigation, 20th-century 
disturbances and digging were recorded in a 
large part of the area. The small scale of the 
investigation did not allow the question of when 
the masonry palace was erected to be answered. 
The partition wall of the central room stood on 
a 13th-century layer. It is impossible to firmly 
state that the masonry wall was built just then, 
in the late 13th century, because of the recorded 
disturbance of the upper layers in the excavated 
area in the 20th century. No definite 14th–15th-cen-
tury cultural layer horizon was discovered, but 
it could have been dug up during the interwar 
period. The 13th-century cultural layer horizon 
could have been partially dug up in erecting 
the masonry castle.

gintautas Zabiela,  
Rokas Kraniauskas,  
edvinas ubis, Miglė ubė

Klaipėdos pilies šiaurinė  
kurtina

2016 m. balandžio–gruodžio mėnesiais 
BRIAI vykdė Klaipėdos pilies archeologinius 
tyrimus. Siekta ištirti į atkuriamos pilies Š kur-
tinos statybos darbų vietą patenkančią pilies 
teritorijos dalį.

2016 m. Klaipėdos pilies tyrimai vyko toje 
jos dalyje, kur iš ankstesnių V. Žulkaus tyrimų 
buvo žinoma esant nesuardytų kultūrinių 
sluoksnių su medinio užstatymo liekanomis. 
Tai patvirtinta ir 2010 m. tyrimų metu, skersai 

tiriamos vietos iškasus perkasą 5. Šie sluoksniai 
XVI a. buvo užpilti kurtinos pylimo žemėmis, 
į Š (išorę) nuo jo iškastas gynybinis griovys, 
vėliau patekęs po platinamu pylimu. Ir nors 
kurtinos pylimas XX a. pradžioje buvo nukas-
tas, tiriamoje vietoje galima buvo tikėtis rasti 
ir jo liekanų (ypač Š ir P pakraščiuose). 2016 m. 
tyrimai, kitaip nei 2014 m. kasinėjimai, išsiskyrė 
nedideliu radinių kiekiu.

Š kurtinos vietos P ir ŠV dalis 1998–
1999 m. iš dalies  tyrinėjo V. Žulkus (plotai 7–9) 
(ATL 1998 ir 1999 metais, 2000, p. 364–369). 
2010 m. šios vietos R pusėje buvo padarytas 
skersinis pjūvis (plotas 5) (ATL 2010 metais, 
2011, p. 200, 205–20). Visur aptiktas intensyvus 
iki 3 m storio viduramžių kultūrinis sluoksnis 
su įvairiomis medinio užstatymo liekanomis 
(fiksuota iki 7 jo horizontų), mediniais ir 
akmenų grindiniais.

Š kurtina Klaipėdos bastioninėje pilyje 
sunaikinta (nukasta) anksčiausiai iš visų pilies 
dalių – ji jau nebežymima maždaug 1920 m. 
sudarytame jos plane. Kas, kada ir dėl kokių 
priežasčių tai padarė – iki šiol lieka neaišku. II 
Pasaulinio karo metu čia buvo suformuota kran-
tinė, vėliau, jau tarybiniu laikotarpiu, ši vieta 
tankiai užstatyta gamybiniais pastatais, kurie 
nugriauti pačioje XX a. pabaigoje.

Pastatas statomas keturkampiame 50x34 m 
dydžio plote, orientuotame beveik V–R (350,5–
170,5°) kryptimi. Visa tiriama vieta, atsižvel-
giant į numatomų statybos darbų eigą, buvo 
suskirstyta į 5 didelius tyrimų plotus, kurie tirti 
nuosekliai pagal jų numeraciją, pradedant nuo 
Š ploto ir einant ratu pagal laikrodžio rodyklę. 
centre esantis V–R kryptimi pailgas keturkam-
pis 40x16 m dydžio plotas paliktas netirtas (jame 
iškasti tik 7 šurfai atraminių kolonų vietoms) 
(1 pav.).

Klaipėdos piliavietės Š kurtinos vietoje 
2016 m. tyrinėtas 1598,5 m2 (8 plotai, 14 šurfų 
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ir tranšėja), iki įžemio ištirtas 712 m2 plotas. 
dėl tiriamose vietose esančių storų kultūrinių 
sluoksnių daugumoje tirtų plotų pasiekus maž-
daug 2 m gylį nuo paviršiaus, buvo paliekami 
1 m pločio saugos laiptai (gilesnėse vietose net 

1 pav. 2016 m. tyrimų situacijos planas: 1 – XVII a. 
pradžios krantų linija; 2 – XVIII a. vidurio krantų 
linija; 3 – Klaipėdos piliavietės (UK 10303) teritorija;  
4 – ankstesnių tyrimų vietos; 5 – 2016 m. tyrimų vietos. 
R. Kraniausko brėž.

Fig. 1. Situation plan of the 2016 investigation: 1 – early 
17th-century shore line; 2 – mid-18th-century shore line; 
3 – the territory of the Klaipėda Castle site (UK 10303); 
4 – locations of earlier investigations; 5 – the 2016 
investigation sites.

du). Tyrimų metu rastas iki 4 m storio XIII a. 
II pusės – XVII a. kultūrinis sluoksnis. jame 
aptiktas bastioninės pilies kurtinos išorinis grio-
vys su medinių įtvirtinimų liekanomis, bastė-
jinės pilies mediniai sutvirtinimai ir supiltiniai 

– 1 – 2 – 3 – 4 – 5
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sluoksniai, 6 viduramžių Klaipėdos medinio 
užstatymo horizontai (tarp jų ir gerai išlikęs 
medinis pastatas bei greta jo buvęs šulinys), šio 
laikotarpio pilies gynybinis griovys ir V gyny-
binės sienos liekanos. Surasta 3613 radinių: 293 
ypatieji (darbo įrankiai, strėlių antgaliai, bron-
zinės segės, žiedai, apkalai, akmeniniai ir moli-
niai pasvarai, monetos ir kt.), 8 mediniai, 773 
keramikos šukės, 80 kniedžių, 111 koklių frag-
mentų, 172 neaiškūs metaliniai dirbiniai, 104 
odiniai dirbiniai ar jų fragmentai, 259 įvairios 
skardelės, 53 stiklinių dirbinių šukės, 65 šlako 
gabalai, 1650 vinių, 5 virvių fragmentai, 40 
kitokių radinių (titnagai, plytų, čerpių fragmen-
tai ir kt.). Surinkti 6104 kaulai, sveriantys 
224,633 kg. Radiniai datuojami XIII–XIX a. Į 
tyrimų plotą pateko ir dalis ankstesnių tyrimų 
vietų (1998–1999 m. tirtų plotų 7–9 Š dalys, 
2010 m. tirto ploto 5 Š ir P dalys). Šių tyrimų 
vietos tirtos iš naujo.

Piliavietės ŠR kampe buvusi gana žymi 
kalvelė  – rudo žvyro sluoksnis,  – iš dalies 
nukasta formuojant kurtiną. Aukščiausiai įže-
mis pasiektas ploto 2 R krašte, kur buvo Habs 
3,30–3,40 m lygyje. Virš jo tirti iki 24 cm storio 
humusingo pilko smėlio ir pilko smėlio sluoks-
niai, žymėję buvusį dirvožemį XIII a. II pusėje. 
Įžemyje atidengta 10 duobių ir 3 laužavietės. 
duobės išsiskyrė juodesne žeme. duobės netai-
syklingo ovalo formos, 42–93 cm skersmens, 
17–32 cm gylio, datuojamos XIII a. II puse – 
XIV a.

Laužavietės buvo netaisyklingo ovalo for-
mos, iki 2,58x1,48 m dydžio, 15–35 cm gylio. 
jos krautos iš 10–30 cm skersmens akmenų, 
kurių dalis nuo karščio sueižėję. Laužaviečių 
užpildas – smėlinga tamsi žemė su angliukais 
ir vienu kitu gyvulio kaulu. jos preliminariai 
datuojamos XIII a. II puse.

Kalvelės PV šlaite aptikti supiltinių kurti-
nos sluoksnių uždengti viduramžių Klaipėdos 

2 pav. Įgilinto rentinio pastato vidus atidengus molio 
aslą Habs 0,60–0,70 m iš PR. E. Ubio nuotr.

Fig. 2. The hard-packed clay floor unearthed inside  
the sunken log building at Habs 0.60–0.70 m,  
as seen from the SE.

(realybėje – pilies papilio) kultūriniai sluoksniai, 
kurie sąlyginai padalinti į 6 horizontus. Tyrimų 
eigoje jie įvardyti 1–6 horizontais, pradedant 
nuo viršutinio aukščiausio ir vėlyviausio.

Apatiniam 6 horizontui priklauso į kalve-
lės šlaitą įkastas ir dėl to išlikęs medinis pasta-
tas ir šulinys. Pastato ŠV kampas pateko po 
25 m skersmens, 1,5 m storio II Pasaulinio karo 
metais statyta betonine pabūklo aikštele ir buvo 
nuardytas iki 1,6 m gylio (Habs 1,30 m). dėl šios 
priežasties jis liko neištirtas (po betonu išliko 
4 apatiniai vainiko rąstai). Pastato viršutiniai 
8–10 cm skersmens rentiniai buvo labai sunykę. 
Rąstai buvo suneriami vienas ant kito, galuose 
suformuojant pusapvales įdubas. Pastato 
matmenys – 4,2x4 m (išorėje) ir 3,8x3,3 m 
(viduje) (2 pav.). Į šlaito pusę išliko iki 9 renti-
nių, suardytose sienų vietose – po 4. jo medinės 
grindys pasiektos Habs 0,60–0,70 m. Pastatas 
datuojamas XIII a. II puse.

Virš grindų, Habs 0,75–0,80 m, susiformavęs 
10–20 cm storio smulkių medienos atliekų 
sluoksnis su mėšlu, paskirais akmenukais, smul-
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kiais pagaliais (dalis nužievinti ar apkapoti). 
Sluoksnyje aptiktas geležinis pentinas su spygliu, 
proto akmens masės ąsočio dalis, odinės ava-
lynės, peilio makščių fragmentų, atraižų, vieti-
nių apžiestos ir importuotos glazūruotos vidur-
amžių keramikos fragmentų, daug gyvulių 
kaulų. Plonas smėlio ir molio sluoksnis jį skyrė 
nuo panašaus aukščiau esančio sluoksnio su 
gausiais radiniais. Čia, be minėtų dirbinių gru-
pių, rasta dar geležinių vinių, peilio dalis, šlako 
gabalų, medinio dangtelio fragmentas, ginta-
rinio kabučio ir langų stiklo fragmentas. Pas-
tarasis dirbinys yra seniausias stiklo radinys 
Klaipėdos pilies teritorijoje.

Habs 0,90–1,10 m sluoksnį dengė į pastato 
vietą įvirtusios buvusios sienos užpildo 
1,9x0,9 m dydžio fragmentas – molio sluoksnis 
su supintomis vytelėmis viduje. jį sudarė 3 eilės 
horizontalių storesnių vytelių (2,5–3 cm skers-

mens) ir apie 20 vertikalių ne taip tvarkingai 
sudėtų vytelių (1–3 cm skersmens) (3 pav.). 
Vytelės nenužievintos, pernertos per horizon-
talias laikančias šakas. Atstumai tarp horizon-
talių vytelių eilių buvo 15–20 cm, tarp vertika-
lių – 4–8 cm.

Aukščiau (iki Habs 2,00–2,20 m) esančiame 
iki 1 m storio medienos atliekų sluoksnyje buvo 
daug smulkių skiedrų, šakelių gabaliukų, gyvu-
lių mėšlo, paskirų lentų, nedidelių akmenų, 
plytgalių nuolaužų. Radinių čia buvo kur kas 
mažiau. Tai pagrindinis pastato užvertimo 
sluoksnis, susiformavęs greičiausiai jau XIV a. 
pradžioje.

Į V nuo šio pastato aptiktas kvadratinis 
1,5x1,5 m dydžio šulinys. jo sienos tvirtintos 
vertikaliai sudėtomis 30–40 cm pločio, 5–10 cm 
storio lentomis (po 3 kiekvienoje kraštinėje), 
kraštuose įkalant stačiakampius 15x16 cm ir 
17x17 cm dydžio kuolus. jo dugnas pasiektas 
Habs –0,90 m, tad gylis nuo aptiktų lentų viršaus 
yra 2 m. Šulinio vidus buvo užpildytas įvairiais 
sluoksniais. dugne aptikta 3 skirtingų tipų proto 
akmens masės ąsočių, kaulinių kėglių muštukų, 

3 pav. Sienos užpildas su vytelėmis molyje  
Habs 0,90–1,10 m įgilintame rentiniame pastate iš P.  
E. Ubio nuotr.

Fig. 3. Wall fill with twigs in the clay at Habs 0.90–
1.10 m, as seen from the S in the sunken log building.
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įvairių odinių dirbinių, virvių fragmentų, nema-
žai gyvulių kaulų.

Aukščiau (iki Habs 0,00–0,10 m) buvo 
pilkšvo smėlio sluoksnis, užverstas 40–50 cm 
storio gyvulių mėšlo sluoksniu. jame aptiktos 
kelios akmens masės indų ir viena glazūruotos 
viduramžių raudonos molio masės ąsočio šukė, 
odinių dirbinių fragmentų. Viršuje šis sluoksnis 
buvo užpiltas 50 cm storio (iki Habs 0,60 m) 
juodos žemės sluoksniu su smulkiomis skied-
romis, medžio atliekomis ir žievėmis. Sluoksnyje 
aptikta keraminių indų fragmentų, kėglių muš-
tukas, šlako gabaliukų. Šulinys buvo naudoja-
mas XIII a. II pusėje, užverstas XIII–XIV a. 
sandūroje.

Horizontui 6 skiriama ir medinė iš rąstelių 
sudaryta platforma. Rąstelių maksimalūs ilgiai – 
3,5–3,7 m, skersmenys – 7–14 cm. dalis jų buvo 
suspausti. Rąsteliai buvo sudėti vienas šalia kito 
ant grindinio kraštuose buvusių skersinių sijų 
ar padėklų. Platforma užėmė apie 56 m2 plotą 
(4 pav.). Ant jos, Habs 1,46–1,80 m aptikta pas-
tato liekanų. Tai sienojus žymėjusios 4 medinės 
1,15–2,78 m ilgio, 20x10–17x16 cm storio sijos – 

karkasinio pastato apatinio vainiko fragmentas. 
Rastame pastate buvo 3 atskiros patalpos. Kito 
pastato fragmentas aptiktas Habs 1,50–1,22 m 
šalia minėtos platformos, priglaustas prie jos iš 
P pusės. jį žymėjo 5 rąstų liekanos, kurios jun-
gėsi tarpusavyje. Čia aptiktas pastato V kampas 
bei 3 patalpų liekanos. Išliko pastato Š ir V sienų 
rąstai (atitinkamai 6,2 ir 2,09 m ilgio, 24x15 ir 
21x10 cm storio). P ir R dalyse pastatas sunai-
kintas XVI a. pradžios griovio ir XX a. vidurio 
pabūklo aikštelės perkasimo. jo pertvarų rąstai 
jungti darant išpjovas viršutinio rąsto apatinėje 
dalyje. Pastatas orientuotas PV–ŠR kryptimi. 
Vidinės patalpos buvo mažos (2,3x1,9; 1,9x1,3 
m), t. y. apie 2,5–4 m2. jų grindys, matyt, buvu-
sios plūktos moliu, ką rodo čia aptiktas melsvo 
molio sluoksnis. Ant molio aptikta tik keletas 
akmenų. Tikėtina, kad tai sandėlio arba dirb-
tuvių liekanos. Prie Š platformos Š pusės irgi 
buvo prišlietas statinys. Habs 1,80–1,95 m aptik-

4 pav. Medinis grindinys horizonte 6 Habs 1,20–1,80 m 
iš PV. E. Ubio nuotr.

Fig. 4. Wooden paving in horizon 6  
at Habs 1.20–1.80 m, as seen from the SW.
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tas 2,66 m ilgio, 29x22 cm storio rąsto fragmen-
tas, orientuotas R–V kryptimi. jo V gale buvo 
stačiakampė išpjova, skirta statramsčiui įstatyti. 
Horizontas 6 pagal radinius ir stratigrafiją 
datuojamas XIII a. II puse – XIV a. pradžia. 
jam skiriami geležiniai: 2 peilių geležčių frag-
mentai, 2 tvirtinimo detalės, įtveriamasis lanko 
strėlės ir arbaletinis strėlės antgaliai, cilindrinė 
spyna, laivo apkalas, kitas apkalas, rakto frag-
mentas, grandelė; bronziniai: žvangutis, apy-
rankės fragmentas, aprangos detalė; variniai: 
sagtis ir kabliukai; alaviniai: apkalas ir kito 
apkalo ar segės fragmentas; statinės dangtis su 
ženklinimu (5 pav.), akmeniniai: kirvio frag-
mentas ir galąstuvas; kauliniai: užynė ir ruoši-
nys su apdirbimo žymėmis, akmens masės ir 
pilkos molio masės puodų šukės.

Horizonte 5 stovėjusio pastato ar jo atskirų 
patalpų ribas žymėjo kieto molio dėmės ir 
medienos detalės. Sukietėjusio molio juostos 
buvo iki 40 cm pločio, iki 20 cm storio. Išskir-
tos 4 grindų sijų vietos – pailgi įdubimai (6 pav.). 
3,2 m ilgio sijos dėtos maždaug kas 1,4–1,6 m. 
Ant sijų tvirtintos 6–40 cm pločio lentos. Medi-
nėmis grindimis buvo klota viena 4,6x3,2 m 
dydžio (iki 15 m2) patalpa. greta ant iki 8 cm 
storio molio su pavieniais degėsiais sluoksnio 
Habs 2,08–2,19 m aptikta nedidelė plytgalių kon-
centracija. Rastos pusplytės buvo 14x9 cm sto-

rio. Pastato matmenys nelabai aiškūs – 7,35x3,5 
(ar 6,6) m (apie 26 (ar 48,5) m2).

Horizontui 5 skiriamas ir medinis grindi-
nys, sudėtas iš rąstelių ir pusrąsčių. Išlikęs rąs-
telių ilgis buvo 1,8–2,2 m, skersmenys – 6–20 cm. 
grindinys Habs 1,68–1,82 m dėtas ant išilginių 
1,63 ir 4,58 m ilgio, 8 ir 17 cm pločio sijų. Iš viso 
grindinys galėjo užimti 8x2,5 m plotą (7 pav.). 
Mediena labai blogos būklės, sutrešusi ir 
suspausta. grindinys naudotas kaip takas. Hori-
zontui skiriami geležiniai: 3 laivo apkalai, 3 arba-
leto strėlės antgaliai, peilio geležtės fragmentas; 
akmeniniai: tinklo pasvaras ir galąstuvo frag-
mentas; alavo lydinio kabutis, tošinė tvirtinimo 
detalė, kaulinis muštukas, akmens masės ir pil-
kos molio masės puodų šukės. Horizonto 5 
sluoksniai ir struktūros datuojami XIV a. pra-
džios – vidurio laikotarpiu.

Horizontui 4 priklauso visiškai sutrešusių 
lentų liekanos, orientuotos ŠV–PR ir PV–ŠR 
kryptimis. Pirmosios grupės lentų plotis buvo 
16–27 cm, antrosios – 19–34 cm. Netaisyklin-
gos formos iš molio su degėsiais sudaryta dėmė 
žymėjo aslą ir kartu su anksčiau minėtomis 
lentomis sudarė čia stovėjusio pastato grindis. 
Pats maždaug 6x3,5 m dydžio pastatas galėjo 
būti orientuotas ŠV–PR kryptimi. Šalia Habs 
1,50–1,70 m aptikta 3,4x2,6 m dydžio perde-
gusio molio, griuvenų ir degėsių dėmė, žymėjusi 
čia buvusios krosnies vietą ir antrąją pastato 
patalpą (?). Horizonte 4 aptiktas žvejybinis 
kabliukas, 2 laivų apkalai, sidabrinis (?) stilius 
(ar ausų krapštukas?) (8 pav.), žalvarinė segė. 
Horizontas datuojamas XIV a. II puse – XV a. 
pradžia.

Horizontui 3 priklauso 3 medinės 76x22x 
16, 80x24x20 ir 68x23x15 cm dydžio sijos. 
Manoma, kad jos naudotos kaip karkasinio 
pastato apatinio vainiko atramos, o pastatas 
buvęs visiškai išrinktas. galima tik spėti, kad 
čia stovėjęs pastatas galėjo būti apie 4 m pločio, 

5 pav. Statinės dugnas su įrėžtu ženklu.  
R. Bračiulienės nuotr.

Fig. 5. A barrel head with signs of incisions.

0                               50 cm
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7 pav. Medinis grindinys horizonte 5  
Habs 1,40–2,00 m iš Š. E. Ubio nuotr.

Fig. 7. The wooden paving in horizon 5  
at Habs 1.40–2.00 m, as seen from the N.

6 pav. Horizonto 5 pastato likučiai  
Habs 2,00–2,30 m iš Š. E. Ubio nuotr.

Fig. 6. The remnants of the horizon 5 building  
at Habs 2.00–2.30 m, as seen from the N.
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jis buvęs orientuotas Š–P kryptimi. Horizontas 
datuojamas XV a. I puse.

Horizonto 2, datuojamo XV a. viduriu, 
molio sluoksnis žymi pastato aslą. Čia rasta ir 
100x10x3 cm dydžio lenta.

Horizontui 1 skiriami plytų grindiniai, 
atkasti dar 1998 m. jie sudaryti iš maždaug 
15x15x9 cm pusplyčių ir 29x14(15)x9 cm dydžio 
plytų. Kai kurios jų su neryškiomis braukomis. 
Horizontas datuojamas XV a. II puse – XVI a. 
pradžia.

Viršutiniai tiriamų vietų ir kone visi ploto 
5 sluoksniai buvo sudaryti iš pilies pylimo 
sluoksnių. Storiausi jie buvo plote, kur užpiltas 
ankstesnis griovys. Supiltiniai sluoksniai čia 
buvo 1,6–4,57 m storio. jame aptikta radinių iš 
viso Klaipėdos pilies gyvavimo laikotarpio. 
Ankstyvieji XIII–XV a. radiniai randami kartu 
su XVI–XVIII a. dirbiniais. Kažkur aplinkoje 
pilant pylimus buvo ardomos šalia pilies buvu-
sios kapinės. Storame (iki 2,15 m) rudo maišyto 
žvyro ir pilkos žvyringos žemės sluoksnyje rasta 
pavienių žmonių kaulų, diržo sagtis. Kurtinos 
pylimas nuo XVI a. buvo nuolat plečiamas į 
išorę užpilant čia buvusius griovius. Sampilo 
išorė ties naujo griovio vandens lygiu tvirtinta 
masyviais 18–33 cm skersmens, 78–193 cm il -
gio mediniais apvaliais ar keturkampiu aptašy-
tais poliais, laikiusiais horizontalias iki 3,83 m 
ilgio, 18–39 cm pločio, 8–10 cm storio lentas. 
Naudota ir durpinga žemė (velėna), kuri krauta 
itin stačiai (iki 70º kampu) (9 pav.). Iš įdomes-
nių konstrukcijų minėtinas skobtas medinis 
latakas (?), kurio išliko tik viena sienelė. Latakas 
buvo sudarytas iš dviejų dalių. jo atidengtas 

8 pav. Ausų krapštukas (stilius?). G. Urbonavičiaus nuotr.

Fig. 8. An ear pick (stylus?).

9 pav. Ploto 5 V sienelės sluoksniai. E. Ubio nuotr.

Fig. 9. The layers of the W wall of area 5.
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10 pav. Medinė konstrukcija plote 5 iš P. E. Ubio nuotr.

Fig. 10. The wooden structure in area 5,  
as seen from the S.

ilgis buvo 4,46 m (pirmosios dalies – 2,35 m), 
plotis – 25 cm, aukštis – 21 cm.

Su XVI a. pylimais susijusi medinė kons-
trukcija iš dalies atkasta plotuose 4 ir 5. Ati-
dengta dalis buvo 3,5x3,2 m dydžio. Kampuose 
būta kvadratinių 17x16, 15x14, 11x11, 20x14, 
19x18 cm storio kuolų. 14x13, 19x19, 14x14, 
17x15 cm storio poliai taip pat aptikti ties šios 
konstrukcijos Š, V ir R sienų viduriu. Statinio 
sienos buvo sudarytos iš horizontaliai briauna 
sudėtų viengubų lentų (10 pav.). jis buvo užpil-
tas plečiant kurtinos įtvirtinimus.

Kurtinos sampilas tvirtintas mediniais kuo-
lais, susmeigtais į įžemį ir orientuotais Š–P 
kryptimi. jie buvo pagaminti iš nestorų mede-
lių, iš visų pusių aptašyti, nuo 4x4 cm iki 8x8 cm 
storio, nuo 54 cm iki 2,1 m ilgio. Kurtina tvir-
tinta ir žabais – atkastas jų 4x2,1 m dydžio 
10–20 cm plotelis.

Kurtinos atraminė mūrinė siena aptikta 
1998–1999 m. tyrimų metu. jos viršus buvo Habs 
3,00 m, apačia pasiekta ties Habs 1,25 m. Sienos 
storis siekė 1,8 m (11 pav.). Tarpai tarp akmenų 

užpildyti sveikomis plytomis, plytų dalimis, 
surištomis kalkių skiediniu. Akmenys buvo nuo 
34x18x12 cm iki 55x45x30 cm dydžio. Sienos 
Š dalyje išliko pavienių akmenų, nesudarančių 
sistemos. jie greičiausiai čia atsirado sugriovus 
atraminę kurtinos sieną arba ją statant. Siena 
datuojama XVII a.

Būsimų komunikacijų vietose iki projek-
tinio gylio tirti 2–6 m pločio plotai 6–8. Iš įdo-
mesnių radinių minėtinas ploto 7 R dalyje Habs 
2,10–2,90 m atidengtas 35–80 cm storio tamsiai 
pilkai rudos žvyringos žemės sluoksnis su griu-
venomis, gausiais degėsiais ir suanglėjusiomis 
medžio dalimis (12 pav.). Šio sluoksnio viršu-
tinėje dalyje, iškart po vėlyvais sluoksniais kartu 
su degėsiais aptiktas didelis kiekis sudegusių 
grūdų. Laboratoriniams tyrimams paimta apie 
30 l grunto iš šios grūdų koncentracijos. grūdų 
koncentracijoje aptiktas kaulinės plokštelės ruo-
šinys, vinis, žalvarinės (?) plokštelės fragmentas, 
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11 pav. Atraminės kurtinos Š siena plote 5 iš Š.  
E. Ubio nuotr.

Fig. 11. The curtain wall’s N facing wall in area 5,  
as seen from the N.

12 pav. Sluoksnis su sudegusiais grūdais plote 7 iš P. 
G. Zabielos nuotr.

Fig. 12. The layer with burnt grains in area  
7 from the S.
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geležinis kablys ir indo ąsa (13 pav.). Sluoksnio 
datavimas lieka neaiškus (viduramžiai?).

2016 m. pilies tyrimų medžiaga gerokai 
papildė turimas žinias apie viduramžių Klaipė-
dos miesto ir pilies raidą įvairiais jos gyvavimo 
laikotarpiais. jos tolesnės studijos leis detaliau 
ištirti daugelį pilies raidos klausimų. Kartu iškilo 
būtinybė parengti vieningą visų iki šiol atliktų 
Klaipėdos pilies tyrimų medžiagos sąvadą, be 
kurio jau neįmanoma išsamiau kalbėti nei apie 
pačią pilies raidą, nei susigaudyti pačioje pilies 
medžiagoje. Radiniai perduoti MLIM, surinkta 
osteologinė medžiaga – Vu. XIII a. II pusės 
pastato liekanos gausiai apipurkštos medžio 
konservavimui skirtais preparatais, uždengtos 
plėvele, stiklo vata ir užpiltos, kad ateityje jas 
būtų galima atkasti, konservuoti ir eksponuoti 
in situ.

The N curtain Wall  
of Klaipėda castle

In 2016, BRIAI excavated 1598.5 m2 (8 
areas, 14 test pits and trenches), 712 m2 down 
to natural soil, at the site of the N curtain wall 
at the Klaipėda castle site (Fig. 1). The inves-
tigation unearthed a second half of the 
13th–17th-century cultural layer, up to 4 m thick, 
that contained the ditch with the remains of 
wooden fortifications outside the trace fort’s 
curtain wall, the bastion’s wooden revetments 
and fill layers, six horizons from the wooden 
development of medieval Klaipėda (Figs. 4, 6, 
7), and the defensive ditch and the remains of 
the W defensive wall of the castle at that time. 
3613 finds were discovered during the investi-
gation: 293 small finds (tools, arrowheads, 
bronze brooches, rings, fittings, stone and earth-
enware net weights, coins, etc.) (Fig. 8), 8 
wooden (Fig. 5), 80 rivet, and 111 stove tile 
fragments, 104 leather artefacts and artefact 
fragments, 773 potsherds, 1650 nails, etc., and 
6104 bones. It was determined that a fairly dis-
tinct small hill existed in the Ne corner of the 
castle site. A second half of the 13th-century 
wooden building (4–9 timbers) (Figs. 2, 3) and 
a 2 m deep well beside it survived on its slope. 
The early Modern period layers of the curtain 
wall’s rampart were 1.6–4.57 m thick (Fig. 9) 
and contained a 16th-century wooden structure 
(Fig. 10) and a masonry facing wall (Fig. 11).

13 pav. Bronzinio indo ąsa. G. Zabielos nuotr.

Fig. 13. Bronze ear from vesel.
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