Olegas Fediajevas

Leonpolio dvaro rūmai
2007 m. gegužės mėnesį atlikti archeologiniai tyrinėjimai Leonpolio dvaro rūmų rūsiuose ir žvalgomieji archeologiniai tyrinėjimai rūmų aplinkoje. Dvaro sodyba ir rūmai
(IP-821/At; LA413/2240) yra Leonpolio kaime (Ukmergės r., Deltuvos sen.), ant vaizdingo Šventosios kranto (1 pav.). Leonpolio dvaro istoriografinę analizę 1994 m. atliko
Arimeta Vojevodskaitė (A. Vojevodskaitė, Leonpolio dvaras, Deltuvos apyl., Ukmergės raj.
UAB „Paveldas“, Vilnius, 1994 m.). Pagal ją
Leonpolio dvaras, kaip sudėtinė Dainavos
dvaro dalis, egzistuoja nuo XVI a. pabaigos –
XVII a. pradžios. Įvairiais laikotarpiais dvarą
valdė garsios Lietuvos giminės – Dovydavičiai, Radkovskiai, Zabielos, Siesickiai, Radvilos, Tiškevičiai. Nors rūmų statyba istoriografijoje priskiriama Radviloms (XVIII a. I
pusė), A. Vojevodskaitės nuomone, tai galėjo
būti ankstesnės statybos rūmų rekonstrukcija.
Tai iš dalies turėjo patvirtinti ar paneigti ar-
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cheologiniai tyrinėjimai. Pagrindiniai jų tikslai buvo išvalyti rūsius nuo ten buvusių šiukšlių ir statybinių atliekų, iškasti gruntą iki
buvusių grindų (jei tokios būtų) lygio arba
įžemio, jei grindų rūsiuose nebus aptikta. Atlikus tyrimus rūsiuose galima būtų spręsti tolesnio jų panaudojimo ar rekonstrukcijos
klausimą. Vėlesniais žvalgomaisiais tyrimais
ketinta nustatyti kultūrinio sluoksnio aplink
rūmus lygį, amžių bei vertę, rūmų statybos
etapus.
Pirmiausia rūsiai išvalyti nuo daugybės
statybinių ir buitinių atliekų. Po to tirtas gruntas, kasant 5–10 cm sluoksniais. 40–50 cm gylyje pasiektas suplūktas molis – buvusi asla.
Toliau gruntas kastas pusėje patalpų, kol po
suplūkto molio sluoksniu 20–30 cm gylyje pasiektas įžemis. Jį užfiksavus tyrinėta kita patalpų pusė, permetant gruntą į jau ištirtą plotą. Kai ir šiose patalpų pusėse pasiektas įžemis,
į krūvas sukastas gruntas išlygintas tolygiai vi1 pav. Leonpolio dvaro rūmų vaizdas tyrimų metu.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 1. View of the Leonpolis manor house
during the excavation.

soje patalpoje. Kai kuriose patalpose įžemyje
buvo užfiksuoti perkasimai ar duobės, tyrinėjimai pratęsti jų vietose. Slenksčiai tarp patalpų, viename iš rūsių aptikta pakyla, laiptai neardyti ir po jais netyrinėta. Rūsio patalpų
grunte aptikta XVI–XVIII a. buitinės keramikos, plokštinių koklių, stiklo šukių, čerpių
nuolaužų. Iš viso rūsiuose ištirta 130 m2. Tiek
archeologiniai tyrinėjimai, tiek architektūriniai tyrimai (architektas ekspertas R. Zilinskas) patvirtino, kad rūmų rūsiai statyti XVI a.
pabaigoje – XVII a. pradžioje. Kadangi per
visą egzistavimo laikotarpį jie tik nežymiai
perdaryti, todėl yra itin vertingas ankstyvojo
renesanso statybos pavyzdys.
Ištyrus rūsių patalpas, archeologiniai tyrimai perkelti į rūmų aplinką. Čia žvalgomieji
tyrinėjimai atlikti bendrame 56 m2 plote. Pirmiausia matuoti 3 1x2 m dydžio šurfai 10–
15 m atstumu į Š ir R nuo pastato. Tyrinėjimai
juose parodė, kad rūmų statybos metu aikštelė
link Šventosios buvo aukštinama atvežtiniu
gruntu, kurio storis šurfe 1 siekė 1,5 m. Virš
užpiltinio grunto ir po juo fiksuotas XVI–
XVII a. kultūrinis sluoksnis su tam laikotarpiui būdinga keramika ir plokštinių koklių
fragmentais. Šurfe 4, matuotame 15 m atstumu į PR nuo rūmų, fiksuotas to paties laikotarpio kultūrinis sluoksnis, atvežtinio supiltinio grunto jau nebūta.
Į klausimą, ar pamatai įrengti vienu etapu, ar ant senųjų pamatų liekanų, turėjo atsakyti tyrinėjimai 2x3 m dydžio perkasoje, matuotoje nuo ŠV rūmų kampo V kryptimi. Iš
karto po velėna ir povelėniniu sluoksniu buvo
atidengti moliu, statybinėmis atliekomis (plytų, čerpių nuolaužomis) bei labai fragmentiškai kalkiniu skiediniu surišti akmenys. Tarp
akmenų konstrukcijos ir esamų pamatų buvo
perkasimo žymė, leidusi spėti, kad aptikti

2 pav. Perkasoje 5 aptikti buvusio medinio bokšto
pamatai. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 2. The foundation of the former wooden tower
discovered in trench 5.

ankstesnio pastato likučiai. Akmenų konstrukcijos kryptis nesutapo su dabartinio pastato pamatų kryptimis, todėl, siekiant išsiaiškinti, kiek ji tęsiasi, plotas išplėstas iki 34 m2
dydžio. Šioje perkasoje atidengti buvusio medinio bokšto, statyto XVI a., pusapskritimio
formos iki 1 m pločio pamatai (2 pav.), kurių
statybai panaudoti vidutinio dydžio (vyravo
apie 20 cm skersmens) lauko akmenys, surišti
moliu, plytų bei čerpių nuolaužomis bei fragmentiškai kalkių skiediniu. Siekiant nustatyti,
ar išlikę ir daugiau ankstesnės statybos liekanų, už 6 m prie sienos atmatuotas šurfas 6, kuriame užfiksuotos analogiškų pamatų liekanos, nutolusios nuo dabartinio pastato pamatų
1,2 m (3 pav.). Toks pat tęsinys užfiksuotas ir
šurfe 9, matuotame nuo PV rūmų kampo.
Ol e g a s F e dia j e va s /
L e o np o li o dvar o r ū mai
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3 pav. Šurfe 6 aptikti ankstyviausio pastato pamatai.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 3. The foundation, discovered in test pit 6,
of the earliest building.

Pratęsiant liniją per visus aptiktus pamatų
fragmentus, kampas tarp senųjų ir dabartinių
pamatų sudarė apie 2–3 laipsnius. Tyrinėjimai
šurfuose 6 ir 9 patvirtino prielaidą, kad ankstyviausi rūmai buvo mediniai, statyti XVI a.
Vėliau, XVI–XVII a. sandūroje, statyti dabartiniai rūmų rūsiai, perkasant buvusius pamatus. Dabartinių rūmų PV siena pastatyta apie
1,5 m link upės nuo senojo pastato pamatų.
Nustatyti, kokio dydžio mediniai rūmai pastatyti pirmiausia, galima būtų tik atlikus išsamesnius archeologinius tyrinėjimus.
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the investigation a total area of 130 m2 was
excavated in the house’s basements and a clay
floor, glass shards, and sherds of household
pottery, stove tiles, and roof tiles from the
16th–18th centuries were discovered. The basements were built in the late 16th – early 17th
century, which was comparatively rare in the
province of Lithuania.
An evaluation was conducted in the vicinity of the house by excavating test pits and
trenches (a total area of 56 m2). It was established that during the house’s construction the
field was raised in the direction of the Šventoji by up to 1.5 m with soil that had been
brought in. At the NW corner of the house, an
unearthed semicircular foundation, which
was up to 1 m wide and from a 16th-century
wooden tower, (Fig. 2) and the stone building
foundations running away from it (Fig. 3) are
ascribed to the 16th-century wooden manor
house. The house’s current basements were
built later at the turn of the 17th century by
digging through the former stone foundations. The SW wall of the current house was
built about 1.5 m closer to the river than the
foundations of the old building.

Linas Girlevičius

Leonpolis manor house

Sapiegų rezidencija ir
parkas Vilniuje

In 2007 an excavation was conducted in
the basement of the Leonpolis manor house
(East Lithuania, Ukmergė district) (Fig. 1)
and a field evaluation was conducted in the
vicinity of this house. According to Historian
Vojevodskaitė, who studied the history of the
house in 1994, Leonpolis manor has existed
since the late 16th – early 17th century. During

2007 m. atlikti archeologiniai žvalgomieji tyrinėjimai Vilniuje esančiuose Sapiegų rūmuose (G246K1) bei jų aplinkoje, archeologiniai žvalgymai parko teritorijoje (G246K3) ir
greta parko tvoros (G246K4). Pagrindinis
žvalgomųjų tyrinėjimų tikslas buvo archeologiniais tyrimų metodais aptikti po dabartiniu
žemės paviršiumi arba dangomis esančius Sa-
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