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up to 1,6 m thick, ground layers mixed 
with broken human bones, red and yellow brick 
fragments were found in test pits 1, 2 and 4. A 
part of a human burial, dated back to 18th–19th 
c. was uncovered in test pit 3, in a depth of 
1,5–1,6 m (fig. 1). In test pit 2, bronze openwork 
fitting with leather remains (fig. 2) dated back 
to the 15th– 17th c. was found in a mixed ground 
layer.
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Klaipėdos senųjų evangelikų 
liuteronų bažnyčių ir jų aplinkos 
tyrimai

2016 m. gegužės–lapkričio mėnesiais uAB 
„dangės krantinės“ rekonstruojant ir pritaikant 
istorinį XIX a. vidurio sandėlį gyvenamosioms 
reikmėms (1 pav.), BRIAI tęsė archeologinius 
tyrimus Klaipėdos senamiesčio sklype Tur-

gaus g. 37 (uK 27077). Tyrinėta vietovė patenka 
į 3 struktūriškai skirtingus istorinius-archeo-
loginius horizontus: XVI a. II pu  sės – XVII a. 
vidurio / XVIII a. pradžios Klaipėdos senųjų 
evangelikų liuteronų bažnyčių aplinką, XVII–
XVIII a. gynybinių įtvirtinimų kompleksą ir 
XIX a. sandėlio teritoriją. jie pradėti pažinti 
anksčiau BRIAI vykdant tyrimus (ATL 2006 
metais, 2007, p. 258–265; ATL 2010 metais, 
2011, p. 343–347; ATL 2012 metais, 2013, 
p. 335–340; ATL 2013 metais, 2014, p. 265–274).

detalieji tyrimai apėmė rekonstruojamo 
istorinio sandėlio ŠR dalies vidų (plotai 33–35), 
buvusių pokariu pastatytų mechaninių dirbtu-
vių (PV) vietą (plotas 36) bei sandėlio išorės 
(PV) aplinką (plotas 37). dvi pastarosios 
patenka į čia anksčiau stovėjusios Lietuvių baž-
nyčios ribas. Trūkstant duomenų apie šios baž-

1 pav. Rekonstruojamo XIX a. vidurio sandėlio vidinės 
(ŠR) dalies vaizdas iki tyrimų iš P. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 1. View, prior to the investigation, of the (NE) part 
of the inside of the mid-19th-century warehouse to be 
reconstructed, as seen from the S.
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nyčios priekinės sienos vietą, svarbią nustatant 
statinio dydį, jos ieškant vykdyti žvalgomieji 
tyrimai, ilgainiui virtę detaliaisiais (plotas 38). 
Bendrai detaliųjų tyrimų metu buvo ištirti 6 
plotai (iš viso 512,25 m²) iki įžemio (plotai 
35–37), archeologinių struktūrų viršaus (plotas 
38) arba projektinio gylio (plotai 33–34). Žval-
gomaisiais tyrimais taip pat ištirti du šurfai 
sandėlio PV dalyje (13) ir išorėje (ŠR) (14) (iš 
viso 5 m2). Tvarkant aplinką paviršiniai arche-
ologiniai žvalgymai vyko sandėlio vidinėje (ŠR) 
dalyje (sektorius 9) ir palei jo išorinį (PR) kraštą 
(sektorius 10) (iš viso 374 m²).

Archeologinių tyrimų metu pavyko at -
skleis     ti naujų ir papildomų duomenų apie apta-
riamos vietovės raidą XVI–XX a. dar kartą 
patvirtinta, kad teritorijoje vyrauja supiltinis 
vidutiniškai 3,5 m storio kultūrinis sluoksnis, 
suformuotas XVI a. II pusėje dirbtinai aukšti-
nant žemės paviršių, prieš statant abi bažnyčias, 
ir XVII–XVIII a. pilant miesto bastionus. Pažy-
mėtina, kad viršutinių XIX–XX a. sluoksnių 
struktūrai būdingas pylimų gruntas, susidaręs 
niveliuojant reljefiškai netolygią teritoriją. 
Tyrimų metu daugiausia archeologinių radinių 
surinkta iš sampilų sluoksnių. Bendrai doku-
mentuota daugiau kaip 5400 radinių, kurie bus 
perduoti MLIM. Be archeologinių radinių, 
surinkta įvairiarūšės medžiagos specialiesiems 
tyrimams. Preparuotų ir iškeltų kapų palaikų 
antropologinius tyrimus atliko justina Koza-
kaitė (Vu Medicinos fakulteto Anatomijos, 
histologijos ir antropologijos katedra). Palaikai 
saugomi Vu Medicinos fakultete. organinės 
kilmės kapų įkapes analizavo dalia Kisielienė 
(gamtos tyrimų centras, Vilnius). Surinktus 
gyvūnų kaulus ištyrė giedrė Piličiauskienė (Vu 
Bioarcheologijos tyrimų centras). jie bus sau-
gomi Vu Bioarcheologijos tyrimų centro zoo-
archeologijos laboratorijos saugykloje. Tiriant 
istorinio silkių rūšiavimo sandėlio objektus, 

inicijuoti grunto elektros varžos ir paskirų 
atkastų objektų elementų cheminiai tyrimai 
(Arminas Štuopys, Ku jūros technologijų ir 
gamtos mokslų fakulteto jūrų inžinerijos kate-
dra). Vandeningų vietų aplinkoje surinktų 
moliuskų tyrimus atliko Tomas Ruginis (Ku 
jūros tyrimų atviros prieigos centras), o medie-
nos dendrochronologinius tyrimus – Karl-uwe 
Heussneris (Vokietijos archeologijos institutas 
Berlyne).

Apibendrinant 2016  m. archeologinių 
tyrimų duomenis, pirmiausia aptartinas chro-
nologiškai ankstyviausias šios vietovės kultūros 
paminklas – Lietuvių bažnyčia. Nors jos vieta 
ir pirminė informacija apie čia susiformavusį 
kultūrinį sluoksnį buvo žinoma iš 2012–2013 m. 
archeologinių tyrimų, tačiau 2016 m. statyto-
jams (užsakovams) nugriovus sandėlio mecha-
nines dirbtuves ir jų vietoje ruošiantis pastatyti 

2 pav. Po nugriauta mechaninių dirbtuvių patalpa 
įrengtos skysčių talpyklos demontavimas plote 36 iš PR. 
R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 2. The disassembly of the liquid storage tank 
installed under a demolished room of the mechanical 
workshops in area 36, as seen from the SE.
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naujas patalpas (plotas 36), atsivėrė galimybė 
kur kas plačiau pažinti bažnyčios altoriaus dalį, 
surinkti duomenis apie jos viduje buvusius 
palaidojimus. Prieš pradedant tyrimus pirmiau-

sia specialia technika teko demontuoti po žeme 
įrengtą didžiulę skardinę skysčių talpyklą ir 
iškelti jos sustiprinimui sumontuotus betono 
blokus (2, 3 pav.). Nors šie objektai suardė 
didžiąją dalį supiltinių kultūrinių sluoksnių, 
bažnyčios liekanų ir kapų horizonto praktiškai 
neužkliudė. dėl 2013 m. iš dalies atidengtų 
bažnyčios elementų, tarp jų ir kapų, tyrimų 
eigoje buvo iš naujo atidengtas anksčiau ištirtas 
plotas 29, kuris aprašant struktūras įterptas kaip 
ploto 36 sudėtinė dalis. didžioji dalis pastarojo 
ploto tirta iki įžemio, kurį šioje vietoje charak-

3 pav. Skysčių talpyklos sustiprinimui sumontuotų betono 
blokų iškėlimas plote 36 iš ŠR. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 3. The lifting of the concrete blocks installed to 
strengthen the liquid storage tank in area 36, as seen from 
the NE.

4 pav. Plote 36 Lietuvių bažnyčios galinės sienos 
pamatuose įmūryta plokščioji čerpė profiliuotu galu 
(vaizdas iš viršaus) bei bažnyčios nugriovimo 
sluoksnyje rasti plokščiųjų čerpių ir vitražinio langų 
stiklo fragmentai (inv. nr. 4094, 4098, 4103, 4104).  
R. Nabažaitės ir R. Bračiulienės nuotr.

Fig. 4. Fragments of flat roof tiles with an ornate end 
(as seen from above) that were imbedded in the founda-
tion of the rear wall of the Lithuanian Church in area 
36 and of flat roof tiles and stained window glass found 
in the layer of rubble from the church (inventory 
numbers 4094, 4098, 4103, 4104).0  5 cm
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terizuoja geologinis rudas molis, reljefiškai 
sudaręs aukštumą, nuolaidėjančią nuo dangės 
upės pusės Šv. jono bažnyčios link (viršus 
Habs0,00– -1,09 m). Archeologiniai duomenys 
rodo, kad iki pastatant bažnyčią ši vietovė buvo 
užliejama dangės upės, taip žemiausiose jos 
vietose susiformavo suplauto lakaus smėlio 
horizontas (viršus Habs-0,35– -0,47 m). Pasiekus 
bažnyčios lygį, nustatyta, kad ją griaunant sta-
tybinės medžiagos buvo kruopščiai išrinktos: 
išlikę tik apardyti pamatai ir vos keli vidaus 
konstrukciniai elementai. Bet virš bažnyčios 
liekanų susidariusiame griuvenų sluoksnyje 
pavyko rasti jos išorės apdailos detalių – plokš-
čiųjų stogo čerpių fragmentų ir vitražinio langų 
stiklo šukių (4 pav.). Iš interjero elementų in 
situ fiksuotas nedidelis grindų fragmentas (vir-
šus Habs0,88–0,90 m), kurį sudaro dviem eilėmis 
viena šalia kitos suklotos raudono molio ply-

5 pav. Lietuvių bažnyčios galinė (altorinė) dalis, 
pasiekus jos grindų lygį, bažnyčios galinės sienos 
pamatai, už jų sumestos statybinės atliekos ir 
vienalaikiai bei vėlyvesni mediniai sutvirtinimai plote 
36 iš viršaus. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 5. The rear (sanctuary) of the Lithuanian Church, 
after reaching the level of the floor, the foundation of 
the church’s rear wall, and construction waste as well as 
contemporaneous and later wooden reinforcements 
discarded behind it, as seen from above in area 36.

telės (vidutiniškai 22,5x22x3 cm dydžio) (5, 
6 pav.). Kad bažnyčios grindų danga buvo kur 
kas įvairesnė, spėjama pagal kapų aplinkoje ir 
jų duobių užpilduose surinktas mažesnes žaliai 
ir žalsvai ar gelsvai glazūruotas raudono molio 
plyteles (10,8–11,4x10–11x2,6–2,8 cm dydžio) 
bei masyvias pilko ir rausvo akmens plokštes 
(30x27, 41x38, 43x41 cm dydžio, 3,6–4 cm sto-
rio) (6 pav.). Be to, viena tokia plokštė (42x35 cm 
dydžio) rasta virš bažnyčios šoninėje (PR) sie-
noje numanomo įėjimo (netoli kampinio kon-
traforso), iškloto raudono molio plytelėmis 
(vidutiniškai 22,5x22,5x3 cm dydžio). Ties tyri-
nėtos bažnyčios altorinės dalies centru buvo 
atidengtas nedidelis plytų ir akmenų mūro frag-
mentas (viršus Habs 1,05 m, apačia Habs 0,69–
0,77 m) (5, 7 pav.), kuris, atsižvelgiant į baž-
nyčios struktūrinių elementų išsidėstymą, 
lai      kytinas altoriaus pamato dalimi. Šią prielaidą 
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patvirtina ištirtų kapų paplitimo vietos, liudi-
jančios, kad minėtas mūras patenka į neužlai-
dotą altorinės dalies plotą. Visiškai atidengti 
bažnyčios galinės ir šoninės (PR) sienų pama-
tai rodo, kad jų konstrukcija buvo pritaikyta 
tuometėms gamtinėms sąlygoms. Senajame 
žemės paviršiuje pirmiausia įrengtas medinis 
rostverkas. jį sudaro tam tikrais atstumais 
sukalti apvalaus skerspjūvio poliai, ant kurių 
palei kraštus (pamatų pločio ribose) sudėtos 
išilginės sijos, sujungtos su skersinėmis sijomis, 
pastarųjų apačioje arba viršuje padarius ketur-
kampes išdrožas. Bažnyčios galinės sienos 
pamatų išoriniame krašte fiksuotos dvi grubiai 
aptašytos išilginės 26x23 ir 24x17 cm skerspjū-
vio sijos. Viršuje jos sujungtos su pavienėmis 

irgi grubiai aptašytomis skersinėmis sijomis iš 
alksnio medienos  – atitinkamai 24x21 ir 
23x20 cm skerspjūvio, išsikišusiomis 66 ir 76 cm 
į išorę, nutolusiomis viena nuo kitos maždaug 
2,85 m. Išilginė sija arčiau bažnyčios Š kampo 
atremta į du įgilintus 26 ir 30 cm skersmens 
polius, kurie išdėstyti maždaug 1,5 m atstumu 
vienas nuo kito (8 pav.). Tokia rostverko struk-
tūra atsikartoja bažnyčios šoninės (PR) sienos 
pamatuose (9 pav.). Toliau virš rostverko krauti 
įvairaus dydžio lauko akmenys, tarp kurių likę 
tarpai kruopščiai užmūryti smulkiais, neretai 
skaldytais akmenimis, plytomis ir jų nuolaužo-
mis, kai kur – net plokštinių čerpių fragmentais 
(4, 8, 9 pav.). Bažnyčios galinės sienos pamatų 
mūro plotis siekia 1–1,1 m, aukštis – 1,5 m (išli-

7 pav. Lietuvių bažnyčios galinėje (altorinėje) dalyje, 
plote 36 išlikęs nedidelis buvusio altoriaus (?) pamato 
fragmentas iš viršaus. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 7. A small surviving fragment of the foundation  
of the former altar(?) in the rear (sanctuary) of the 
Lithuanian Church, as seen from above in area 36.

6 pav. Lietuvių bažnyčios plote 36 grindų dangos 
elementai: didelės keraminės plytelės (inv. nr. 
4139–4147), išlikusios in situ (vaizdas iš viršaus); 
pavienės mažos keraminės plytelės (inv. nr. 4178, 4181, 
4183), rastos kapų aplinkoje; ir masyvi akmens plokštė 
(inv. nr. 4538), rasta virš numanomo šoninio (PR) 
įėjimo į bažnyčią. R. Nabažaitės, R. Bračiulienės ir  
M. Rapkevičiūtės nuotr.

Fig. 6. Lithuanian Church flooring elements in area 36: 
large ceramic tiles (inventory numbers 4139–4147),  
in situ (as seen from above), isolated small ceramic tiles 
(inventory numbers 4178, 4181, 4183) found in the 
vicinity of the burials, and a massive stone slab 
(inventory number 4538), found above the conjectured 
side (SE) entrance to the church.



227v i i i .  b a ž n y č i o s  i r  v i e n u o l y n a i
C h u r C h e s  a n d  m o n a s t e r i e s

8 pav. Lietuvių bažnyčios galinės sienos pamatai plote 36 
iš Š ir jų rostverkas iš ŠR. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 8. The foundation of the rear wall of the Lithuanian 
Church as seen from the N in area 36 and its timber raft 
as seen from the NE.

9 pav. Lietuvių bažnyčios šoninės (PR) sienos 
pamatai plote 36 iš ŠV. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 9. The foundation of the side (SE) wall of the 
Lithuanian Church as seen from the NW in area 
36.

kęs viršus Habs 0,92 m, apačia Habs -0,58 m). 
Nevisiškai nuardytos bažnyčios šoninės (PR) 
sienos plokštuminis vaizdas atskleidžia, kad 
pamatų viršus buvo išlygintas trumpinių plytų 
eilėmis, o pati siena atitraukta maždaug per 
pusantros plytos ilgį nuo pamatų vidinio krašto. 
Šios sienos plotis siekia 70 cm, jos pamatų mūro 
plotis – 1,2 m, aukštis – 1,42 m (viršus Habs 
1,03 m, apačia Habs -0,39 m). Bažnyčios R kam-
pas buvo sustiprintas daugiausia iš plytų mūrytu 

L formos kontraforsu, kuris įrengtas ant staty-
binio skiedinio pado, išsikišusio maždaug 
30–40 cm į išorę (10 pav.). Ant pastarojo mūryta 
viena išplėsta eilė trumpinių plytų, tarsi suda-
ranti apatinę pakopą, o toliau, kiek atitraukus 
nuo jos krašto, formuotas kontraforso pagrin-
dinis mūras, plytas tarpusavyje daugiausia sis-
temingai rišant renesansiniu grandininiu bū      du. 
Kampinio kontraforso mūro aukštis nuo iš -
likusio viršaus (Habs 1,73 m) iki pado viršaus 



228 A r c h e o l o g i n i A i  t y r i n ė j i m A i 
l i e t u v o j e  2 0 1 6  m e tA i s

(Habs 0,55 m) siekia 1,18 m. Bažnyčios šoninė 
(PR) siena buvo sutvirtinta dar vienu ketur-
kampiu kontraforsu, kurio pamato kontūras 
(1,26x1,06 m) išsikišęs į šalia įrengtą akmenų 
grindinį (11 pav.) kaip ir trečiojo kontraforso, 
fiksuoto 2012 m. Ar toks mūro sustiprinimas 
atramomis buvo būdingas kitai šoninei (ŠV) 
bažnyčios sienai palei dangės upę, nustatyti 
nepavyko. Tirtoje vietoje ji išeina už sklypo 
ribų, tad čia pasiekta tik jos pamatų rostverko 
vidinė dalis – grubiai aptašyta alksninė skersinė 
sija (Habs 0,10 m). jo išorinės dalies sija (Habs 
0,13 m) – ąžuolinė (plotas 37). Šių duomenų 
pakako bažnyčios pločiui nustatyti. Taigi išve-
dus abiejų šoninių sienų ašis PV kryptimi, išsi-
aiškinta, kad bažnyčios vidaus plotis siekia 13 m, 
o išorės – 16 m. Tiriant bažnyčios pamatų įren-
gimo aplinką, nustatyta, kad statybos metu 

10 pav. Lietuvių bažnyčios R kampo kontraforsas 
plote 36 iš ŠR. R. Nabažaitės nuotr.

11 pav. Lietuvių bažnyčios šoninės (PR) sienos 
kontraforsas plote 36 iš PV. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 11. The buttress on the side (SE) corner of the 
Lithuanian Church, as seen from the NE in area 36.

Fig. 10. The buttress in the E corner of the Lithuanian 
Church, as seen from the NE in area 36.



229v i i i .  b a ž n y č i o s  i r  v i e n u o l y n a i
C h u r C h e s  a n d  m o n a s t e r i e s

mediena buvo apdirbama vietoje, dėl to čia 
susidarė medžio atraižų, skiedrų, pjuvenų 
sluoksnis. jame už bažnyčios galinės sienos 
aptikta įvairių metalinių dirbinių (12:1–5 pav.), 
tarp jų ir dvi identifikuotos monetos, datuoja-
mos XVII a. 2 dešimtmečiu ir 3 dešimtmečio 
pradžia (1614–1616 m. Lenkijoje kaldintas 
Zigmanto III Vazos pusantrokas (1,5 grašio) ir 
1620 m. Rygoje kaldintas Zigmanto II Vazos 
šilingas). XVII a. I ketvirčiui priklauso bažny-
čios šoninės (PR) sienos pamatų rostverkas, 
kurio kelių skersinių sijų mėginiai dendrochro-
nologiškai datuoti maždaug 1594 ir 1613 m. 
dendrochronologiniams tyrimams atpjautų 
bažnyčios galinės sienos pamatų rostverko sijų 
mėginių datuoti nepavyko. Pagal pateiktas datas 
reiktų pavėlinti bent jau aptariamos bažnyčios 
dalies statybos pradžią. Kad šis statinys ilgainiui 
galėjo būti pailgintas ŠR kryptimi, leistų manyti 
bažnyčios viduje dar 2013 m. fiksuoti skersinės 
sienos pamatai ir juos dengusios geltonų plytų 
grindys, kurios pagal stratigrafiją susietos su 

12 pav. Radiniai (1–5 – Lietuvių bažnyčios statybos 
laikotarpio sluoksnis, 6–11 – XVII a. pabaigos – 
XVIII a. I pusės supiltiniai sluoksniai, suformuoti virš 
Lietuvių bažnyčios liekanų): 1 – peiliukas; 2–3 – sagos; 
4 – smeigtukas; 5 – knygos viršelio apkalas (sąsaga) 
(inv. nr. 4337, 4339, 4338, 4303, 4302); 6 – saga;  
7 – smeigtukas; 8 – žiedas; 9 – knygos viršelio apkalas 
(sąsaga); 10 – antpirštis; 11 – varpelis (inv. nr. 4518, 
4400, 3971, 4525, 4052, 3990). R. Bračiulienės nuotr.

13 pav. Lietuvių bažnyčios vidinės sienos pamatai plote 36 
iš vidaus (ŠR). R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 13. The foundation of an interior wall of the 
Lithuanian Church as seen from inside (NE) in area 36.

Fig. 12. Finds (1–5 – the layer from the Lithuanian 
Church’s construction period, 6–11 – fill layers formed 
above the remains of the Lithuanian Church in the late 
17th–first half of the 18th century): 1 – a small knife;  
2–3 – buttons; 4 – a pin; 5 – a book cover fitting (clasp) 
(inventory numbers 4337, 4339, 4338, 4303, 4302);  
6 – a button; 7 – a pin; 8 – a ring; 9 – a book cover fitting 
(clasp); 10 – a thimble; 11 – a small bell (inventory 
numbers 4518, 4400, 3971, 4525, 4052, 3990).

bažnyčioje galimai įrengta kripta. 2016 m. visiš-
kai atidengus vidinės sienos pamatus, paaiškėjo, 
kad jų struktūra gerokai skiriasi nuo šoninės 
(PR) ir galinės sienų pamatų. Nors jų apačioje 
taip pat įrengtas medinis rostverkas, tačiau visos 
šios sijos taisyklingos keturkampės formos, iš 
ąžuolo medienos. Šių pamatų vidiniame krašte 
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(vienoje ašyje) fiksuotos dvi išilginės 30x14 ir 
30x15 cm skerspjūvio sijos, apačioje sujungtos 
su 33–38x14–23 cm skerspjūvio skersinėmis 
sijomis (10 vienetų). jos į išorę išsikišusios 
26–42 cm ir viena nuo kitos nutolusios įvairiais 
atstumais (nuo 38 iki 102 cm) (13 pav.). Toliau 
pamatai mūryti iš įvairaus dydžio lauko akmenų, 
tarp kurių likę tarpai užpildyti smulkiais, nere-
tai skaldytais akmenimis, kai kur – plytų nuo-
laužomis ir plokštinių čerpių fragmentais. Šis 
mūras rištas moliu, o ne kalkių skiediniu, kaip 
anksčiau aptartųjų sienų. Vidinės sienos pamatų 
mūro aukštis iki geltonų plytų siekia 1,12 m 
(viršus Habs 0,88 m, apačia Habs -0,24 m). Šių 
pamatų viršuje suklotos geltonų plytų grindys 
apardytos čia pat laidojant mirusiuosius ir yra 
žemiau pagrindinių bažnyčios grindų. Kad vidi-
nės sienos pamatai gali būti ankstyvesnio lai-
kotarpio, leidžia manyti atpjautų jo rostverko 
skersinių sijų mėginių dendrochronologinės 

datos – 1553, 1555 ir 1559 m. (paklaida +/- 
10 m.), o vienos išilginės sijos mėginys dendro-
chronologiškai datuotas maždaug 1568 m. Kita 
vertus, gretinant vidinės sienos padėtį su ben-
dru bažnyčios planu (14 pav.) išaiškėjo, kad jos 
orientacija neatitinka galinės sienos krypties. 
Bet norint atskleisti jų sisteminį ir chronologinį 
ryšį, reikia išsamių likusios bažnyčios dalies 
tyrimų. Paskutiniai archeologiniai tyrimai leido 
patikslinti vidinės sienos ilgį, kuris buvo kur 
kas didesnis, nei manyta sprendžiant pagal 
2013 m. tyrimų duomenis. Suklaidino šios sie-
nos pamatų dalies nuardymas, kuris anuomet 
fiksuotas kaip sienos pabaiga. Tačiau 2016 m. 
praplėtus anksčiau ištirtą plotą į dangės upės 
pusę, aptiktas vidinės sienos tęsinys (15 pav.) 
ir nustatyta jos dalies nuardymo priežastis – 
bastioninių įtvirtinimų medinių sutvirtinimų 
eilės įrengimas.

Tiriant bažnyčios vidų, archeologiškai fik-
suoti 34 kapai (iš jų trys – 31, 33, 34 – netirti). 
Iš preparuotų palaidojimų 16 buvo visai nesu-
ardyti. Čia mirusiųjų griaučiai išlikę anatomine 
tvarka. 13 kapų skeletai buvo apardyti, tačiau 
aiškiai fiksuota jų laidojimo padėtis ir vieta. 

14 pav. Lietuvių bažnyčios pamatų bendras vaizdas 
plote 36 po tyrimų iš ŠR. A. Motuzo nuotr.

Fig. 14. A general view of the foundation of the 
Lithuanian Church, as seen from the NE after the 
investigation in area 36.
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15 pav. Lietuvių bažnyčios vidinės sienos pamatai  
plote 36 iš viršaus (ŠV). R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 15. The foundation of an interior wall of the 
Lithuanian Church, as seen from above (NW) in  
area 36.

16 pav. Plote 36 atidengti viršutinio horizonto kapai 
Lietuvių bažnyčios galinėje (altorinėje) dalyje iš ŠR.  
R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 16. The upper horizon of burials unearthed in area 36 
as seen from the NE in the rear (sanctuary) of the 
Lithuanian Church.

17 pav. Apatinio palaidojimo horizontas plote 36 iškėlus 
karstuose buvusius palaikus iš PR. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 17. The lower burial horizon in area 36 after 
removing the remains that had been in coffins, as seen 
from the SE.
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Kapų apardymus lėmė ne XX a. perkasimai, bet 
mirusiųjų laidojimas keliais horizontais arba 
vėlesnio laikotarpio bastiono medinių sutvir-
tinimų įrengimas. Būtent taip buvo visiškai 
sunaikintas vienas palaidojimas (18), kurio 
kaulų rasta tarp medinių polių eilės. Ištyrus 
juos antropologiškai nustatyta, kad jie priklausė 
bent dviem individams (vienas jų – 18a). Miru-
sieji laidoti smėlio sluoksnyje, kuris naudotas 
dirbtinai pakeliant žemės paviršių bažnyčios 
statybos eigoje. Tyrimų metu buvo išskirti du 
aiškūs palaidojimų horizontai (16, 17 pav.), kai 
kuriose vietose išryškėjo ir trečias (Habs 0,73– 
-0,15 m). Mirusieji laidoti trapecijos formos 
lentiniuose karstuose, kurių dalys sujungtos 
daugiausia medinėmis vinimis. Tik vienas iš 

18 pav. Lietuvių bažnyčios kapų charakteringos įkapės: 
1–2 – segės; 3–4 – žiedai; 5 – smeigtukas; 6–7 – kabu-
čiai iš vaisiaus kauliuko su viršuje pritvirtinta geltono 
metalo susuktų vielučių gija (inv. nr. 4381, 4386, 4389, 
4383, 4391, lauko nr. 1, 2). M. Rapkevičiūtės ir 
R. Bračiulienės nuotr.

Fig. 18. Characteristic grave goods from the burials in 
the Lithuanian Church: 1–2 – brooches; 3–4 – rings; 
5 – a pin; 6–7 – pendants made from fruit stones with a 
strand of twisted yellow metal wires attached to the top 
(inventory numbers 4381, 4386, 4389, 4383, 4391, field 
numbers 1, 2).

19 pav. Auksiniai žiedai iš kapo 2 (inv. nr. 4380, 4379). 
M. Rapkevičiūtės nuotr.

Fig. 19. The gold rings from burial 2 (inventory 
numbers 4380, 4379).

20 pav. Po tyrimų šalia rekonstruoto sandėlio pažymėti 
Lietuvių bažnyčios kontūrai. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 20. The contours of the Lithuanian Church marked 
beside the reconstructed warehouse after the investiga-
tion.
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tirtų karstų (kapas 2) buvo su metalinėmis ran-
kenomis, likusiųjų išorėje jų pėdsakų neaptikta. 
Tai rodo, kad jos naudotos tik išskirtiniais atve-
jais. Sprendžiant pagal karstų dugnuose rastą 
skiedrų sluoksnelį, palaikai buvo guldomi ant 
specialaus minkšto pakloto. Mirusieji karstuose 
guldyti aukštielninki, ištiestomis kojomis, ran-
kos sudėtos krūtinės ar pilvo srityje (išskyrus 
atvejus, kai jos arba kitos kūno dalys pasislinko 
iš pirminės padėties irstant palaikams), galvo-
mis orientuoti į bažnyčios altorinę dalį ŠR (30–
40°)–PV kryptimi (išskyrus vieną išimtį – 10) 
(16 pav.). Iš preparuotų kapų dešimtyje nerasta 
įkapių. Likusiuose (nepaisant palaidotųjų lyties 
ir amžiaus) aptikta žiedų, segių, lašo formos 
organinės kilmės kabučių su prie jų pritvirtinta 
geltono metalo susuktų vielučių gija, o vaikų 
kapuose – dar ir smeigtukų bei dirželių (18 pav.). 
Atskirai paminėtinas jaunos moters (18–20 m.) 
palaidojimas (2) su dviem auksiniais žiedais 
(19 pav.), kurių vieno vidinėje pusėje išgravi-
ruotas asmenvardis „Anna Margreta Havdring“ 
ir data „1638“. Tai svarbus chronologinis indi-
katorius, liudijantis bažnyčios gyvavimo laiko-
tarpį. Abiejų žiedų praba 750, ji nustatyta Lie-
tuvos prabavimo rūmų Klaipėdos filiale. Apie 
mirusiųjų aprangą ar jos puošmenas mažai ką 
galima pasakyti. Įvairiose griaučių vietose rasta 
įvijinių metalinių siūlelių, veltinio, kailio lie-
kanų, nedidelė audinio skepeta. Vaiko kape 20 
aptikta gvazdikėlių, kuriuos identifikuoti padėjo 
dalia Kisielienė (gamtos tyrimų centras, Vil-
nius). Atlikus antropologinius tyrimus, nusta-
tyta, kad iš 30 anatomine tvarka gulėjusių 
palaikų 8 yra vyrų, 4 – moterų. Beje, dar 3 suau-
gusiųjų lytis nenustatyta. Suaugusių asmenų 
amžiaus intervalas – nuo 18–20 iki daugiau 
kaip 50 m. Likę kapai (15), kurie sudaro beveik 
pusę tirtųjų, yra vaikų ir kūdikių (nuo iki 1 iki 
10 m.). Minėtame suardytame kape 18 identi-
fikuoti du 10–15 ir daugiau kaip 20 metų indi-

vidai, kurių lytis nenustatyta. Specialistei ištyrus 
mirusiųjų kaulus, pavyko identifikuoti net 25 
skirtingas patologijas, kurias charakterizuoja 
įvairios sąnarių ligos, uždegimai, deformacijos, 
intensyvios fizinės veiklos ar neteisingos mity-
bos požymiai, kirstiniai ir kiti lūžiai. Norint 
plačiau aptarti mirusiųjų kapus ir laidoseną, 
reiktų atskiro straipsnio. Apibendrinant Lietu-
vių bažnyčios tyrimus, pažymėtina, kad sėkmin-
gai atlikus jos priekinės sienos paiešką (plotas 
38) ir tarp visų rastų jos sienų išvedus išorinius 
atstumus, iki galo nustatytas tik bažnyčios peri-
metras – 36 m ilgio ir 16 m pločio. Išvedus 
santykį tarp ištirtos ir likusios bažnyčios dalies, 
galima teigti, kad 2016 m. visiškai ištirta apie 
20 % šio pastato ploto (plotas 36). Kitose vietose 
(plotai 37, 38, taip pat 2012–2013 m. tirti plotai 
19, 20) pasiektas tik bažnyčios horizonto viršus, 
pagal kurį suvokta bendra vietovės situacija, 
bažnyčios ribos. Tad likusią neištirtą bažnyčios 
dalį būtina ateityje išsamiai ir detaliai ištirti. 
Atsižvelgiant į lokalizuotos Lietuvių bažnyčios 
reikšmę bendroje buvusių Klaipėdos bažnyčių 
problematikoje, ši sakralinė erdvė yra antroji 
(po Šv. jono bažnyčios Turgaus g. 24) likusi 
beveik neužstatyta vėlesniais pastatais, tad ją 
rekomenduojama tokią ir išsaugoti.

Archeologinių žvalgymų metu (sektorius 
10) pavyko surinkti papildomų duomenų apie 
iki XVIII a. pradžios stovėjusios Šv. jono baž-
nyčios šoninės (ŠV) zakristijos dydį. Aptikus 
jos trečiąją, palei dangės upę orientuotą sieną 
(išlikęs viršus Habs 1,76 m), nustatyta, kad zakris-
tija buvo 4 m ilgio ir 6,5 m pločio iš išorės.

Be bažnyčių struktūrinių elementų, tyrimų 
eigoje aptikta ir įvairiausių medinių sutvirti-
nimų. Lietuvių bažnyčios aplinkoje, už jos gali-
nės sienos, arčiau dangės upės atidengtas ŠR–
PV kryptimi orientuotas lentinis atitvaras, 
sudarytas iš šonu pastatytų lentų ir palei jas iš 
kraštų sukaltų pušinių polių (išlikęs viršus 
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Habs 0,52–0,70 m). už jo, toliau dangės upės 
link, fiksuotas vietovės nusausinimui įrengtas 
vytelių klojinys, ant kurio skersai suklotos 6 
apvalaus skerspjūvio pušinės sijos (viršus Habs 
0,17–0,37 m) (5 pav.). Stratigrafiškai šie medi-
niai sutvirtinimai egzistavo bažnyčios gyvavimo 
laikotarpiu – XVI a. II pusėje – XVII a. I pusėje. 
Tai patvirtina ir atpjautų minėtų sijų mėginių 
dendrochronologinis datavimas, kuriuo nusta-
tyta ta pati 1565 m. data. Tame pačiame horizon-
 te tiesiai už bažnyčios galinės sienos taip pat 
fiksuotos statyboms nepanaudotos karkasinės 
sijos ir pavieniai akmenys (5 pav.). Pastarieji 
panaudoti pažymint Lietuvių bažnyčios kon-
tūrus naujai sutvarkytoje sklypo teritorijoje 
(20 pav.).

Aptariamos vietovės miestovaizdis palei 
dangės upės pakrantę (esamo sandėlio ribose) 
pasikeitė pradėjus miestą įtvirtinti pylimais. 
Atsižvelgiant į anksčiau minėtą charakteringą 
vieno kapo įkapę su 1638 m. data ir bažnyčios 
viduje supiltame smėlio sluoksnyje rastas mone-

21 pav. XVII a. vidurio bastioninio pylimo atraminė 
mūro siena ir palei ją pakloto akmenų grindinio 
fragmentai plote 34, atidengti iš viršaus (R pusės) 
atkarpomis. M. Rapkevičiūtės nuotr.

Fig. 21. A masonry revetment from the mid-17th-cen-
tury bastion rampart and fragments of stone paving 
laid beside it, which have been unearthed in segments 
in area 34, as seen from above (E).

tas, kurių chronologija apima XVII  a. 3–5 
dešimtmečius (bažnyčios grindų lygyje rastas 
1622 m. Lenkijoje kaldintas Zigmanto III Vazos 
pusantrokas (1,5 grašio), du 1623–1633 m. Prū-
sijoje kaldinti georgo Vilhelmo šilingai, 1634 m. 
Rygoje kaldintas gustavo II Adolfo šilingas, o 
viršutinio horizonto palaidojimų lygyje  – 
163(?) m. elbinge kaldintas Kristinos šilingas, 
16(4)4 m. Rygoje kaldintas Kristinos šilingas), 
teigtina, kad įtvirtinimai bent jau Lietuvių baž-
nyčios aplinkoje pradėti formuoti kiek vėliau, 
nei nurodyta istoriniuose šaltiniuose šio pro-
jekto pradžia (1627–1629 m.). Tai reikštų, kad 
faktiniai fortifikacijų statybos darbai čia vyko 
maždaug nuo XVII a. vidurio. Šiam laikotarpiui 
priskirtini supiltiniai pylimo sluoksniai su 
XVI a. pabaigai – XVII a. I pusei būdingais 
brokuotais keramikos dirbiniais (plotai 33–36) 
bei dar 2013 m. aptikta pylimo atraminė mūro 
siena. jos ilgis pagal atkastas dalis (plotai 34, 
35, šurfai 13, 14) atitinka istorinio sandėlio ilgį 
iki buvusių mechaninių dirbtuvių, taip pat palei 
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šios sienos PR kraštą pakloto akmenų grindinio 
fragmentai (plotas 34) (21  pav.). Šią mintį 
patvirtina atpjauto atraminės mūro sienos 
pamatų rostverko sijos mėginio (šurfas 14) 
dendrochronologinė data – 1643 m. Kiti tyrimų 
metu (plotai 33–36, 38, sektoriai 9, 10) aptikti 
mediniai objektai – iš vytelių išpinta atitvara, 
kuoliukai, poliai, pavienės keturkampės sijos, 
T formos konstrukcijos elementai (22 pav.) – 
yra sudėtinė XVII a. vidurio – XVIII a. pylimų 
dalis. jų pasiskirstymas pagal įtvirtinimų įren-
gimo etapus paaiškės kompleksiškai išanaliza-
vus visų iki šiol aptariamoje vietovėje atliktų 
archeologinių tyrimų medžiagą ir susiejus ją su 
dendrochronologinių tyrimų rezultatais. Vėles-
niam pylimų formavimo etapui (XVII  a. 
pabaiga – XVIII a. pradžia) priklausantys supil-
tiniai sluoksniai sudaryti iš įvairiarūšio grunto 
su XVII–XVIII a. būdingais radiniais, kurių 
daugiausia aptikta virš Lietuvių bažnyčios lie-
kanų (plotai 36–38). Tarp jų yra nemažai smul-
kių metalinių dirbinių (12:6–11 pav.), įskaitant 
įvairių laikotarpių Prūsijos, Švedijos, Lenkijos 
ir LdK monetas (1624 m. Rygoje kaldintas gus-
tavo II Adolfo pusantrokas (1,5 grašio), 1626 m. 
Bydgoščiuje kaldintas Zigmanto III Vazos šilin-
gas, vienas 1653–1655 m. ir du 1654 m. Prūsi-
joje kaldinti Frydricho Vilhelmo šilingai, nenu-
statytais metais Kaune kaldintas jono Kazimiero 
šilingas, 167(?) m. Torunėje kaldintas Mykolo 
Kaributo šilingas).

Paskutinis chronologinis horizontas apima 
XIX a. vidurio sandėlio veiklos laikotarpį, kurį 
apibūdina šio pastato viršutinėse skersinėse 
sijose išlikęs autentiškas pieštinis užrašas 
„Mitzkus“, data „1882“ ir kubilo piešinys 
(23 pav.) bei tyrimų metu aptikta silkių rūšia-
vimo ir laikymo sistema (plotai 33, 34). Pasta-
rąją sudaro dviem išilginėmis eilėmis į žemę 
įkasti lentiniai kubilai, kurių tirtoje vietoje fik-
suoti 6. 4 kubilai, tarpusavyje sujungti viršuti-

22 pav. XVII a. vidurio – XVIII a. gynybiniai mediniai 
sutvirtinimai plote 35 iš PR. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 22. The mid-17th–18th-century wooden defensive 
fortifications, as seen from the SE in area 35.

23 pav. Rekonstruojamo sandėlio viršutinėse sijose 
išlikęs autentiškas užrašas „Mitzkus 1882“ ir kubilo 
piešinys iš ŠR. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 23. The authentic inscription ‘Mitzkus 1882’ and a 
drawing of a vat that survived on the upper joists of the 
warehouse to be reconstructed, as seen from the NE.
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niais ir apatiniais latakais, yra ovalaus skersmens 
(trijų visiškai atkastų kubilų skersmuo iš 
vidaus – 1,3x0,92, 1,5x1,03, 1,65x1,1 m) (24, 
25 pav.), o du kraštiniai kubilai – beveik apva-
laus skersmens (vienas iš jų – maždaug 1,8 m 
skersmens iš vidaus, kitas, aptiktas jau išardytas, 
buvo maždaug 2,1x2 m skersmens iš išorės) 
(26 pav.), visų jų šulų aukštis siekia 1,05–1,4 m 
iš išorės. jų dugnuose buvo padarytos nedide-
lės apskritos angos ties žemiau įrengtais latakais. 
Pastarieji jungė skirtingose ašyse (atstumas tarp 
jų  – 5,1–5,2 m) išdėstytus kubilus ir buvo 
nukreipti į dangės upę per sandėlio šoninės 
(ŠV) sienos pamatuose išmūrytas arkines angas 
(25, 27, 28 pav.). Vienas jų padarytas iš lentų, 
sutvirtintų vinimis, antras sumūrytas iš raudo-
  no molio plytų (standartinės – 30x14x6,5 cm 
dy   džio), kurių dalis ženklintos užrašu „W & L“ 
arba „W & L. MeMeL.“ Kita šios sistemos sude-
damoji dalis – sandėlio grindų lygyje įrengti 
viršutiniai atviri rąstiniai latakai (29 pav.), su 
apatiniais latakais sujungti vertikaliais lentiniais 
vamzdžiais, prišlietais prie kubilų šonų (24 pav.). 
Siekiant išsaugoti bei eksponuoti unikalų jūrinį 
paveldą ir technikos paminklą, iškelti geriausiai 
išlikę šios sistemos mediniai priklausiniai (du 
kubilai, du viršutiniai rąstiniai latakai, apatinis 
lentinis latakas). Šiuo metu atliekami jų palai-
komojo pobūdžio konservavimo darbai Ku 
jūros technologijų ir gamtos mokslų fakultete, 
padedant restauratorei Akvilei Poškienei. Taip 
pat ieškoma finansavimo, kad būtų galima 
objektus konservuoti ir restauruoti.

Aptariamoje vietovėje esančio kultūros 
paveldo išsaugojimu rūpinosi ir verslo sekto-
riaus atstovai, kurie už tai buvo įvertinti atitin-
kamų kultūros institucijų. Po archeologinių 

24 pav. Kubilas 3 ir prie jo prišlietas vertikalus lentinis 
vamzdis virš apatinio medinio latako plote 33 iš PV.  
R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 24. Vat 3 and the vertical plank pipe resting 
against it, which are standing above the lower wooden 
gutter, as seen from the SW in area 33.

25 pav. Apatinio mūrinio latako plote 33 vidus iškėlus 
kubilą 2 iš viršaus. M. Rapkevičiūtės nuotr.

Fig. 25. The inside of the lower masonry gutter, as seen 
from above after removing vat 2 in area 33.
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tyrimų sklypo vystytojui „Inreal“ baigus isto-
rinio sandėlio rekonstrukcijos projektą „dangės 
krantinės“, šiam pastatui pagal Lietuvos nekil-
nojamojo turto plėtros asociacijos ir Kultūros 
paveldo departamento prie Kultūros ministe-
rijos Pastatų autentiškumo vertinimo programą 
buvo suteiktas autentiškumo ženklas (20 pav.), 
pabrėžiant išsaugotas svarbiausias unikalias 
istorines savybes ir pritaikant jas naujam gyve-
nimui.

The Investigation of Klaipėda’s old 
Lutheran church and its environs

In 2016, the investigation conducted on 
the plot at Turgaus St. 37 in Klaipėda old Town 
in connection with the reconstruction of a mid-
19th-century warehouse (Fig. 1) encompassed 
the inside of this building (ŠR), the site of for-
mer mechanical workshops (PV), and the vicini-
  ty of the warehouse’s exterior  (SW, Se, Ne). A 

26 pav. Kubilas 1 ir neišlikusio kubilo 4 vieta plote 33  
iš PR. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 26. Vat 1 and the site of vat 4, which has not 
survived, as seen from the SE in area 33.

27 pav. Apatinis medinis latakas ploto 34 išpjovoje 2, 
jungęs kubilus 3 ir 6, išvestas į Dangės upę per sandėlio 
pamatuose išmūrytą arkinę angą iš PR. R. Nabažaitės 
nuotr.

Fig. 27. The lower wooden gutter, which connects to 
vats 3 and 6 and leads to the River Dangė through an 
arched masonry opening in the warehouse’s foundation, 
as seen from the SE in section 2 of area 34.
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total of 891.25 m2 were excavated. A cultural 
layer, which had an average thickness of 3.5 m 
and was formed during the artificial elevation 
of the ground’s surface in accordance with the 
requirements for the construction of the church 
in the second half of the 16th century (Fig. 12:1–
5) and the city’s arrow-headed bastions in the 
17th–18th centuries (Fig. 12:6–11), predominated 
in the area. After the removal of the under-
ground liquid storage tank and the concrete 
block revetments at the site of former mechan-
ical workshops (Figs. 2, 3), the remains of the 
Lithuanian church were discovered: exterior 

decorative elements (Fig. 4), pieces of flooring 
(Fig. 6), an altar foundation fragment (Fig. 7), 
the foundations of the church’s rear (Fig. 8), 
side (Se) (Fig. 9), and interior (Figs. 13, 15) 
walls, a corner (R) buttress (Fig. 10), a side (Se) 
wall buttress (Fig. 11), and beams and stones 
unused in the church’s construction (Figs. 5, 
14). The stones, after the completion of the 
project for the reconstruction of the historical 
warehouse, were used to mark the contours of 
the Lithuanian church on the newly landscaped 
plot (Fig. 20). Because the interior and exterior 
part of the timber raft for the foundation of a 

28 pav. Apatinis mūrinis latakas, jungęs kubilus 2 ir 5 
ploto 34 išpjovoje 1 iš PV. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 28. The lower masonry gutter, which connects to vats 
2 and 5, as seen from the SW in section 1 of area 34.

29 pav. Viršutinis rąstinis latakas virš kubilo 6 plote 34 
iš ŠR. R. Nabažaitės nuotr.

Fig. 29. The upper timber gutter above vat 6, as seen 
from the NE in area 34.
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side (NW) wall was discovered at different loca-
tions, it was determined that the church’s inside 
width was 13 m and its outside width 16 m. 
After the discovery of the front wall, the church’s 
complete dimensions were determined: 36 x 
16 m. In investigating the church’s interior, 34 
burials (three left unexcavated) were discovered 
in two distinct horizons (Figs. 16, 17). The 
anthropological analysis determined that they 
contained eight males and four females (from 
18–20 to over 50 years of age), 15 children and 
infants (from under 1 to 10 years of age), and 
four indeterminate individuals. Some of the 
burials had grave goods: rings, brooches, pins, 
teardrop-shaped organic pendants with a strand 
of twisted yellow metal wires attached to them, 
and small belts (Figs. 18, 19). Various wooden 
reinforcements were also discovered in the exca-
vated area. Some of them had existed during 
the period of the church’s existence (Fig. 5), 
while others had been installed during the mid-
17th–18th centuries during the creation of the 
bastion ramparts (Figs. 21, 22). In investigating 
inside the mid-19th-century warehouse, relicts 
attesting at the building’s activities at that time 
were discovered: an authentic inscription that 
had survived on upper joists (Fig. 23) and a 
herring sorting and storage system. The latter 
included two longitudinal rows of three vats 
(six total) set into the ground with a masonry 
gutter below one row and a wooden one below 
the other and open timber upper gutters set at 
the level of the warehouse floor (Figs. 24–29).

Virginija ostašenkovienė

Tytuvėnų bažnyčios ir bernardi-
nų vienuolyno teritorijos  
tyrimai 2016–2017 m.

2016–2017 m. įgyvendinant projektą „Tytu-
vėnų miesto centrinės aikštės ir šalia esančios 
rekreacinės teritorijos sutvarkymas ir pritaiky-
mas visuomenės poreikiams, I etapas“ atlikti 
žvalgomieji tyrimai ir žvalgymai Tytuvėnų Švč. 
Mergelės Marijos bažnyčios ir bernardinų 
vienuolyno ansamblio (uK 975) teritorijoje 
(Kelmės r. Tytuvėnų sen.). Tyrimai vykdyti 
rekonstruojamoje miesto aikštėje bei jos priei-
gose V kryptimi nuo vienuolyno.

Tytuvėnai istoriniuose šaltiniuose pirmą 
kartą paminėti 1503 m. XVI a. viduryje prie 
kelio susiformavo netaisyklingo stačiakampio 
formos turgaus aikštė, kuri XX  a. I pusėje 
paversta parku. 1614 m. pradėta statyti bažny-
čia ir bernardinų vienuolynas. 1736 m. į V nuo 
vienuolyno pastatyta dviaukštė mokykla, o 
1764–1770 m. prie jos pristatytas noviciato kor-
pusas. Po sukilimo, 1864 m., vienuolynas buvo 
uždarytas, ūkiniai pastatai ir noviciatas apleisti, 
o 1887 m. nugriauti. 

1992–2015 m. bažnyčios ir vienuolyno 
aplinkoje daugelyje vietų vykdyti archeologiniai 
tyrimai (ATL 2009 metais, 2010, p. 285–589; 
ATL 2010 metais, 2011, p. 542; ATL 2014 metais, 
2015, p. 269–273; ATL 2015 metais, 2016, 
p. 250–257). Tytuvėnų miesto aikštė anksčiau 
netyrinėta.

2016–2017 m. žvalgomųjų tyrimų metu 
aikštėje ištirta 18 1–2 m2 dydžio šurfų (bendras 
19 m2 plotas). Šurfuose 1–11 fiksuotas miesto 
aikštės kultūrinis sluoksnis. Aptikta pavienių 
archeologinių radinių (raudonų plytų frag-
mentų, keramikos, stiklo ir fajanso šukių), 


