viii.

Bažnyčios ir vienuolynai
Churches and monasteries

6

4

1

3

Bažnyčia / Church
Vienuolynas / Monastery
1 – Naujas Strūnaitis (žr. XI)
2 – Senieji Trakai (žr. VI)
3 – Trakai
4 – Troškūnai
5 – Vilnius (ir IX)
6 – Žagarė
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2

5

Olegas Fediajevas

Trakų Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčia ir
šventorius
Trakų parapijos bažnyčią 1409 m. fundacine privilegija įsteigė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas (1392–1430). Tada jai buvo
suteiktas Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo
ir šv. evangelisto Jono titulas, 3 kunigams išlaikyti skirtas Bezdežo valsčius (dabar Baltarusijoje, Bresto srities Drohičino rajone), paskirta
alga klierikui arba mokyklos prižiūrėtojui. Istorinius tyrimus atlikusi doc. dr. G. Mickūnaitė daro prielaidą, kad bažnyčia pastatyta XV a.
2–3 dešimtmečiais. Kokia tai buvo bažnyčia –
medinė ar mūrinė – vieningos nuomonės kol
kas nėra. Manoma, kad statant bažnyčią dirbo
tie patys meistrai kaip ir Trakų salos pilyje.
Bažnyčios klebonas pirmą kartą paminėtas tik
1479 m. dokumente. Tai liudija, kad pastatas
yra pašventintas ir jame vyksta pamaldos.
Ankstyviausias bažnyčios vaizdas žinomas iš maždaug 1600 m. datuojamos Tomo
Makovskio sukurtos Trakų panoramos. Gotikos stiliaus bažnyčia – halė su aukštu signatūriniu bokšteliu ir gerokai žemesne abside –
vaizduojama iš ŠR pusės, ji apsupta aukštos
šventoriaus tvoros, ŠV jo kampe matoma atskirai stovinti varpinė. Žinoma, kad tuo metu
vidaus sienos buvo dekoruotos bizantinio stiliaus tapyba, o grindys išklotos keraminėmis
plytelėmis. Bizantinės tapybos pirmuosius
fragmentus 2006 m. atidengė polichromijos
tyrėjas V. Raila. Nustatyta, kad bizantinio stiliaus freskomis bažnyčia dekoruota 2 kartus –
vėlesnio laikotarpio tapybos sluoksnis rastas
ant užmūrytos PV lango nišos dalies. Du eta-

pus nurodo ir tos pačios navos V sienoje skirtingame aukštyje nutapytos draperijos.
XVII a. pradžioje buvo pristatytas prieangis ir 2 bokštai, kalkėmis uždažyta bizantinio
(šaltiniuose – graikiško) stiliaus sienų tapyba,
įrengtas naujas Didysis altorius, kuriame pakabintas atnaujintas (t. y. pertapytas) Dievo
Motinos su kūdikiu atvaizdas, išgarsėjęs malonėmis. Šių pertvarkymų autorius – Trakų
klebonas, Vilniaus vyskupas E. Valavičius.
XVII a. I pusės istoriniai šaltiniai mini didėjantį maldininkų skaičių, o bažnyčios inventorius – atvaizdui teiktas dėkingumo dovanas,
testamentai – norinčius pasilaidoti bažnyčioje. Pavyzdžiui, 1648 m. Upytės pavieto pakamaris Dimitrijus Mikalojus Kurpskis Jaroslavskis testamente prašė būti palaidotas Trakų
bažnyčioje ir įgaliojo sūnų išmūryti kriptą vienam karstui. 1654 m. Smolensko vyskupas Feliksas Isaikovskis prašė, kad jį palaidotų priešais Švč. Mergelės Marijos altorių ir skyrė lėšų
Dievo Motinos Šeimos altoriaus įrengimui.
Per 1655–1661 m. karą su Maskva bažnyčia buvo apiplėšta ir sudeginta. 1663 m. ji pradėta remontuoti ir jau 1667 m. iškilminga procesija į Didįjį altorių grąžino stebuklingąjį
Dievo Motinos paveikslą. Manytina, kad šio
atstatymo metu bažnyčia buvo iš esmės rekonstruota: pakeistas bažnyčios tūris – pažeminus šoninių navų sienas, iškelta vidurinioji
nava ir buvusi gotikinė halė paversta barokine
bazilika. Apie 1700 m. LDK kariuomenės generolo Mato Riomerio ir jo žmonos Elenos
Kirdėjūtės lėšomis prie presbiterijos P sienos
pristatyta Riomerių šeimos koplyčia. XVIII a.
pradžioje bažnyčia vėl remontuota. Ji smarkiai
nukentėjo ir 1794 m. sukilimo metu. 1797 m.
vizitacijoje pažymėta, kad remonto darbai beveik baigti, stogas uždengtas skarda ir reikia
remontuoti vidaus įrangą.
O l e g a s F e d i a j e va s / T r a k ų Š v č . M e r g e l ė s M a r i j o s
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XIX a. ikonografinėje medžiagoje matomo pastato formos nekito iki pat XXI a. XIX a.
šaltiniai mini, kad bažnyčioje sudėtos marmurinės grindys (išaiškėjo, kad taip įvardytos
smiltainio plytelės). Apie XX a. remonto darbus informacija dar renkama, žinoma, kad
8 dešimtmetyje buvo įrengta medinė grindų
danga.
XXI a. pradžioje bažnyčioje išryškėjo
naujo remonto būtinybė – dėl prastos pamatų
hidroizoliacijos įskilo pastato sienos, jų apačioje ties grindimis susidarė 1,5–2 m pločio
drėgna, apipelijusi nusilupusių dažų juosta.
Per languose buvusius plyšius žiemą pripustydavo sniego, virš zakristijos ir kairės navos
prakiuro stogas, prilydavo. Mediniame altoriuje ir klausyklose įsiveisė kinivarpos. Atgavus nepriklausomybę dar gana ilgą laiką pastatas nebuvo perduotas bažnyčios jurisdikcijai,
todėl remonto klausimas nebuvo sprendžiamas. 2005 m., perdavus pastatą bažnyčiai, klebono dr. V. Girdžiušo pastangomis buvo gautos lėšos restauravimui. 2007 m. UAB „Archinova“ parengė konservavimo–restauravimo
darbų techninį projektą (autorius – A. Gvildys), kuriame buvo numatytas stogo dangos
pakeitimas, pamatų hidroizoliavimas, grindų
lygio pažeminimas bei naujos šildomos dangos įrengimas, lietaus nuotekų nuvedimas.
Žemės darbų vietose turėjo būti atlikti archeologiniai tyrinėjimai.
Anksčiau Trakų bažnyčioje didelės apimties archeologiniai tyrinėjimai nevykdyti –
1999 m. žvalgyta dujotiekio įvado į zakristiją
vietoje (B. Lisauskaitė), 2003 (L. Kvizikevičius)
ir 2006 m. (B. Lisauskaitė) vykdyti žvalgymai
elektros tinklų trasų vietose. Kadangi trasų
projektinis gylis tebuvo 50–80 cm, šventoriuje
palaidotųjų kapai nepasiekti. Žvalgymų metu
aptikta pavienių XVII–XX a. radinių.
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2008 m. tyrinėjimų projekte buvo numatyta ištirti iki 30–40 cm sluoksnį po bažnyčios
grindimis, pasirinktinai ištirti 100 m2 plotą
pastato viduje iki įžemio, nustatant statybos
etapus. Šventoriuje planuota ištirti 2 m pločio
juostą iki įžemio aplink visą bažnyčios pastatą, kad būtų hidroizoliuoti pamatai, bei ištirti
komunalinių trasų vietas.
Tyrinėjimų eigą, vietų pasirinkimą sąlygojo tuo pat metu vykę restauravimo darbai,
tiek pastato, tiek žmonių darbo saugumo reikalavimai bei tai, kad bažnyčia tuo pat metu
išliko veikianti. Pastato viduje metalinės statybinės medžiagos ir atliekos, statybiniai įrenginiai bei elektros kabeliai neleido efektyviai išnaudoti metalo detektoriaus galimybių, todėl
visas iškasamas gruntas buvo sijojamas (presbiterijoje – pastato viduje, iš navų, bokštų, zakristijos – išvežamas ir sijojamas lauke). Fiksacijai optimizuoti buvo panaudoti ankstesnių
matavimų duomenys ir sukurta kvadratų X–Y
sistema ne atskiriems tyrimų plotams, o visai
bažnyčios su šventoriumi teritorijai, todėl bet
kurio ploto kvadratas tapo išskirtinis (1 pav.).
Skirtingi tyrinėjimų etapai skanuoti 3D skaneriu bei filmuoti. Iškilusiems ypatingiems
klausimams spręsti buvo kviečiami įvairių sričių specialistai bei MAK nariai. Kadangi tyrinėjimai tuo pat metu vykdyti tiek viduje, tiek
šventoriuje, kapų numeracija pasirinkta viduje nuo B1, lauke – nuo 1. Kapo numeris buvo
suteikiamas ne tik neliestiems kapams, bet ir
kapams, suteikiantiems vertingos informacijos – pvz., visiškai suardytiems kapams, bet su
radiniais; skeleto daliai, pagal kurią galima
buvo nustatyti laidojimo kryptį; antriniams
palaidojimams ir panašiai.
Tyrinėjimai pradėti bažnyčios presbiterijoje, kur pirmiausia buvo išardytos medinės
grindys, prie Š sienos pamatavus 4 m2 plotelį.

N

0

Nuėmus XIX a. smiltainio plytas ir nukasus po
jomis buvusį gruntą su gausiu statybiniu laužu
ir pavieniais žmonių kaulais, atidengti 3 grindinių lygiai. 20 cm gylyje aptiktas iš renesansinių plytų (28x14,5x7,5 cm) ir keraminių plytelių (20x18,5x4x cm) sumūryta danga, 30 cm
gylyje – iš renesansinių plytų sudėtos grindys,
50 cm gylyje – iš gotikinių plytų (33,5x15x9,5
cm) bei trapecinio skerspjūvio keraminių plytelių (15,5x15,5x6 cm), dengtų žalsva glazūra,
surištų kalkiniu skiediniu, grindinio fragmentas, datuotas XVI a. pradžia. Virš jo ant sienos
atsidengė bizantiškosios tapybos fragmentas –
apatinė draperijų dalis (2 pav.). Specialistų
nuomone, ji buvo analogiška rastajai ant V
sienos, t. y. tapyta vėliau nei ankstyviausia. Iš-

10 m

1 pav. Tyrinėjimų bažnyčioje ir šventoriuje planas:
P1–P11 – perkasos; Š1–Š4 – šurfai; PR – presbiterija;
Z – zakristija; RK – Riomerių koplyčia; KN – kairioji nava;
CN – centrinė nava; DN – dešinioji nava; ŠV – ŠV bokštas;
PV – PV bokštas. O. Fediajevo brėž.
Fig. 1. Plan of the excavations in the church and churchyard: P1–P11 – trenches; Š1–Š4 – test pits; PR – presbytery;
Z – sacristy; RK – Riomeris family chapel; KN – left nave;
CN – central nave; DN – right nave; ŠV – NW tower;
PV – SW tower.

kasus po smiltainio danga buvusį gruntą su
statybinėmis atliekomis, keliais pavieniais radiniais ir žmonių kaulais, visame tirtame plote, išskyrus abipus altoriaus, atidengta nelygi,
duobėta keraminių plytelių ir plytų danga
(3 pav.) su buvusių gaisrų pėdsakais, aptiktos
bent 7 skirtingų tipų plytos ir plytelės. Iš abieO l e g a s F e d i a j e va s / T r a k ų Š v č . M e r g e l ė s M a r i j o s
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2 pav. Bizantiškos tapybos fragmentas sienoje iš PV.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 2. A fragment of a Byzantine mural
as viewed from the SW.

3 pav. Bažnyčios senosios grindys iš R.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 3. The church’s old floor as viewed from the E.

jų altoriaus pusių ant sienų atsidengė draperijos, abipus aptikti pirmieji palaidojimai – į P
nuo altoriaus – vienas suardytas kapas (B1) ir
vienas neliestas, gulintis ant išlikusio karsto
dugno, priglaustas prie bažnyčios sienos,
orientuotas ŠR kryptimi (B2). Į Š nuo altoriaus atidengtas juodai dažytas karstas, galvū-
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galiu orientuotas į altorių, t. y. į P. Grindų danga keliose vietose buvo perkasta, atidengtas
gruntas įsmuko į ertmes, buvusias po grindiniu. Šalia žinomos kriptos, kurioje XIX a. šeimos kapavietę įsirengė Izdebskių šeima, atidengta mažesnė, todėl manyta, kad giliau
esančios ertmės gali būti po įlūžusiomis kriptomis. Restauravimo projekte numatyti grindų įrengimo darbai naudojant grunto sutankinimą tapo neįmanomi, kadangi jie sugriautų
po grindiniu išlikusį paveldą. Visa tai sąlygojo
tyrinėjimų projekto pakeitimą – po konsultacijų su MAK nariais, architektūros ir dailėtyros ekspertais, nuspręsta planuotą 100 m2 tyrinėjimų iki įžemio plotą parinkti būtent
presbiterijoje.
Užfiksavus atidengtą grindinį, datuotą
XVII a., jis buvo nurinktas. Kiek vėliau buvo
nurinktas ir gotikinis grindinys, prieš tai sunumeravus visas plytas ir plyteles. 50–80 cm
gylyje spėjamų kriptų vietose atidengta 20 palaidojimų – didžioji dalis karstuose, sustatytuose vienas šalia kito ar net vienas ant kito
(4  pav.). Dauguma jų buvo orientuota V kryptimi, keli – R, tarsi įterpti, lyg taupant kapo
duobės tūrį (plačiau apie kapus antropologiniu požiūriu – p. 544–553). Tarp karstų išsijotame grunte aptikta 17 monetų, kaldintų
XVII a. – Žygimanto III Vazos (1588–1632)
dvidenariai ir šilingai, Jono Kazimiero (1648–
1668), Kristinos (1632–1654), Karolio X Gustavo (1654–1660) šilingai. Vėliausios iš jų kaldintos 1666 m., kas leido daryti prielaidą, kad
mirusieji palaidoti po 1655–1661 m. karo su
Maskva kilusių epidemijų ir bado laikotarpiu.
Ypatingo paminklosaugininkų, menotyrininkų, archeologų ir visuomenės dėmesio
sulaukė karstai, kuriuose mirusieji buvo palaidoti. Nors didžioji karstų dalis buvo suirusi,
kiek geriau išlikusiųjų dauguma buvo įvairiai

4 pav. Kapai presbiterijoje iš V. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 4. The burials in the presbytery as viewed from the W.

ištapyta – juodai, baltai, rausvai, geltonai. Ant
kelių iš jų dangčių buvo nupiešti lotyniški kryžiai, šonai ir galai dekoruoti augaliniu, geometriniu ornamentais. Išskirtiniu laikytinas kapo
B11 karstas, ant kurio kojūgalio buvo nupiešta
kaukolė su dviem sukryžiuotais ilgaisiais kaulais (5 pav.), ant galvūgalio – stilizuota kristograma „IHS“ – jėzuitų ordino emblema
(6 pav.).
Preparavus kapus nustatyta, kad karstuose palaidoti abiejų lyčių suaugusieji ir vaikai.
Kai kurie kapai buvo be įkapių, kai kuriuose
aptikta įvairių XVII a. datuojamų radinių –
monetų, rožančių, medalikėlių (7 pav.). Prie
įdomiausių radinių reikia priskirti kape B22
5 pav. Kapo B11 karsto kojūgalis. E. Vailionio nuotr.
Fig. 5. The foot of the coffin in burial B11.
6 pav. Kapo B11 karsto galvūgalis. E. Vailionio nuotr.
Fig. 6. The head of the coffin in burial B11.
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7 pav. Medalikėliai: 1 – kapas 51 perkasoje 2, 2 – atsitiktinis iš presbiterijos, 3 – kapas 325 perkasoje 11,
4 – kapas B13 presbiterijoje, 5 – kapas B13 presbiterijoje,
6 – kapas 345 perkasoje 11. D. Fediajevienės pieš.

0
1 cm
8 pav. Žalvarinis antspaudas iš kapo B22 presbiterijoje.
D. Fediajevienės pieš.
Fig. 8. A bronze seal from burial B22 in the presbytery.
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Fig. 7. Religious medals: 1 – burial 51 in trench 2,
2 – a chance find from the presbytery, 3 – burial 325 in
trench 11, 4 – burial B13 in the presbytery, 5 – burial
B13 in the presbytery, 6 – burial 345 in trench 11.

rastą žalvarinį antspaudą su kristograma
„IHS“ (8 pav.), ornamentuotą raižiniais ir
emale sidabrinį kryžių iš kapo B17 (9 pav.), sidabrinius rankogalius iš kapo B12 (10 pav.).
Išskirtinis palaidojimų bruožas – beveik visuose juose užfiksuotos kalkės, į karstą piltos
palaikų irimo padarinių ir infekcijų neutralizavimui. Tuo pačiu tai paaiškina, kodėl karstuose buvusi organika – audiniai, karstų dugnai, drabužiai – beveik suirę. Taip pat
išskirtiniu laikytinas faktas, kad keliuose kars-

0

1 cm

9 pav. Sidabrinis kryžius iš kapo B17 presbiterijoje.
D. Fediajevienės pieš.
Fig. 9. The silver cross from burial B17 in the
presbytery.

tuose po pagalvėlėmis (aptikta šiaudais, samanomis, skiedromis kimštų pagalvėlių su audinių likučiais) įdėtos plytos ar pusplytės,
turėjusios pakelti mirusiojo galvą.
0,8–1,2 m gylyje aptikta dar 12 kapų, didžiąją dalį kurių apardė aukščiau aprašyti kapai. Iš šių ypatingas kapas B28 – ant išlikusio
karsto dugno atidengtas vyro skeletas, orientuotas V kryptimi (11 pav.). Mirusysis palaidotas aprengtas prabangia delija, jo galva padėta ant aukštos gipsinės pagalvės, prie
dešiniojo peties buvo padėtas masyvus žalvarinis kryžius, ant plaštakų – rožančius su medalikėliu (12 pav.). Padaryta prielaida, kad čia
aptikti istoriniuose šaltiniuose minėto Upytės
pavieto pakamario Dimitrijaus Mikalojaus

10 pav. Sidabriniai rankogaliai iš kapo B12 presbiterijoje. E. Tamulytės pieš.
Fig. 10. Silver armbands from burial B12 in
the presbytery. 0
2 cm

11 pav. Kapas B28. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 11. Burial B28.

Kurpskio Jarosłavskio palaikai, palaidoti
XVII a. viduryje.
Kitas išskirtinis kapas – B31. Jame aptiktas mirusysis be įkapių, palaidotas skobtiniame karste (13 pav.). Pagal dendrochronologinius tyrimus, kuriuos atliko R. Pukienė,
nustatyta, kad pušis, iš kurios kamieno išskobtas karstas, nukirsta XVI a. I pusėje, todėl kapas datuotas XVI a. viduriu.
Tarp Š sienos ir altoriaus aptikti 3 kriptų
likučiai. Geriausiai išlikusioje kriptoje, išmūrytoje iš masyvių gotikinių plytų, surištų riebiu kalkiniu skiediniu, buvusioje tarp altoriaus ir Š sienos, atidengtas apardytas kapas
B35 be įkapių. Išėmus palaikų likučius, nustatyta, kad karstui padėti ant dugno buvo įmūrytos į kriptos šonus 3 geležinės sijos, atsiremiančios į 3 poras plytų, paguldytų ant grunto
(14 pav.). Šalia šios kriptos buvo primūryta
kita, išnaudojant pirmosios vieną iš sienų. Joje
fiksuotas apardytas kapas B37, taip pat be įkapių, tačiau įdomus tuo, kad geležinių sijų
vaidmenį čia atliko 3 eilės išmūrytų plytų.
Trečioji kripta, atidengta po gotikiniu grindiniu, įrengta iš nesurištų rišamąja medžiaga
bei nebuvusių mūre skirtingų gotikinių plytų
(33,5x15x9,5 bei 20x17x10 cm). Joje skirtinguose gyliuose preparuoti dviejų palaikų likuO l e g a s F e d i a j e va s / T r a k ų Š v č . M e r g e l ė s M a r i j o s
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12 pav. Kryželis ir medalikėlis iš kapo B28
presbiterijoje. D. Fediajevienės pieš.
Fig. 12. The cross and religious medal
from burial B28 in the presbytery.

13 pav. Skobtinis kapo B31 karstas. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 13. The hollowed-out log coffin from burial B31.
14 pav. Kapo B35 kripta. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 14. The crypt of burial B35.
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čiai (viršuje fiksuotas kapas B36, po juo – kapas B44) be radinių. Kripta, kaip ir pirmoji, su
geležinėmis sijomis karstui pastatyti.
Nurinkus trečiosios kriptos plytas, plote
tarp jos ir pirmosios kriptos, šios dugno lygyje
aptiktas dar vienas apardytas kapas B43. Sijojant gruntą iš jo aplinkos rasta paauksuota
tuščiavidurė sagutė, datuojama XV a. bei Kazimiero (1440–1492) denaras, kaldintas iki
jam tampant Lenkijos karaliumi (1447 m.)
(15 pav.). Šis kapas datuotas XV a. viduriu, jis
buvo ankstyviausias iš atrastųjų presbiterijoje.
Prie ankstyviausių radinių galima priskirti ir
vienintelį bažnyčios viduje aptiktą ginklą –
XV a. datuojamą įtveriamąjį strėlės antgalį
(16 pav.). Jis rastas sijojant prie altoriaus kasamą gruntą.
Toliau kasti prie altoriaus tapo pavojinga,
kadangi iškilo grėsmė, kad jis sugrius – jau
80 cm gylyje paaiškėjo, kad iš gotikinių plytų
ir plytelių, dengtų ruda, žalia, gelsva glazūra,
pastatytas altorius neturi tvirto pagrindo, ka-

dangi stovi ant biraus statybinio laužo. Taip
pat negalima buvo toliau tyrinėti ir prie presbiterijos P dalyje buvusių kriptų – tiek žinomos, tiek ir naujai atrastosios po XVII a. grindiniu. Šios galai nebuvo išmūryti, o tik
uždengti plytomis. Dalis skliauto buvo įgriuvę, todėl nuspręsta joje buvusį karstą iškelti, o
kriptą permūryti. Išimtame ir atidengtame
karste gulėjo mirusiojo palaikai, aprengti išskirtiniais prabangiais rūbais, su odos ir kailio
kepure ant galvos, masyviu žalvariniu kryžiumi ant krūtinės. Spėjus, kad tai gali būti Smolensko vyskupo Felikso Isaikovskio palaikai,
bažnyčios klebono prašymu karstas buvo uždarytas ir užantspauduotas. Permūrijus kriptą, karstas į ją grąžintas.
Tolesni tyrinėjimai iki įžemio buvo galimi tik 8 m ilgio, 2 m pločio juostoje tarp Izdebskių kriptos ir Š sienos. Čia įžemis pasiektas 1,6 m gylyje, išsijotas gruntas supiltas abipus altoriaus.
Pagal restauravimo projektą presbiterijos
ribos turėjo būti pratęstos 2 m į V, todėl tyrimų
teritorija šia kryptimi tiek pat buvo išplėsta.
Kaip ir anksčiau čia taip pat buvo daug vienas
šalia kito sustatytų karstų bei išardytų kapų
(17 pav.). Iš viso šioje dalyje aptikta 30 kapų.
Vėlyvesni kapai, datuojami XVII a. II puse, suardė ankstyvesnius. Dauguma vėlyvesnių karstų dengti polichromija, vieno jų dangtyje buvo
stiklinis langelis (B56), pridengtas lenta (kad
užpilant žemes nesudužtų stiklas?). Dominuoja palaidojimai be įkapių, retos drabužių, galvos apdangalų liekanos, rožančiai (18 pav.).
Dviejuose karstuose surastos XVII a. monetos,
dar keliolika to paties laikotarpio monetų surinkta sijojant tarp karstų kasamą gruntą. Tarp
giliau esančių kapų išsijotame grunte, šalia
XVII a. monetų, aptiktos Žygimanto Augusto
(1544–1572) denaras ir dvidenaris, 2 Aleksandro (1492–1506) denarai.

15 pav. Kazimiero denaras iš kapo B43. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 15. The Casimir denarius from burial B43.

Tai, kad tyrinėjant toliau nuo altoriaus
kapų nemažėjo (kelių karstų galai matėsi perkasos V sienelėje), leido daryti prielaidą, kad
kapai tikėtini po viso pastato grindimis. Ši
prielaida sąlygojo restauravimo ir tyrimų projekto pakeitimą – tolesni tyrinėjimai bažnyčios

16 pav. Atsitiktinis įtveriamasis strėlės antgalis iš presbiterijos.
D. Fediajevienės pieš. 0
2 cm
Fig. 16. A chance find tanged arrowhead from the presbytery.

17 pav. Kapų 65, 63, 62, 66, 61, 64 karstų eilė. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 17. The row of coffins from burials 65, 63, 62, 66, 61, and 64.
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viduje turėjo būti vykdomi tik iki projektinio
30–40 cm gylio, grunto tankinimo atsisakyta,
o vietoje jo nuspręsta naujas grindis įrengti ant
suvirinto armatūros tinklo. Tokiu būdu siekta
išsaugoti ir nepažeisti giliau esančio paveldo.
Taip pat nuspręsta po presbiterijos grindimis
įrengti osariumą bažnyčios viduje aptiktiems
palaikams perlaidoti. Tai buvo įgyvendinta
2008 m. lapkričio 2 d. (19 pav.).
Likusiose bažnyčios pastato dalyse tyrinėjimų metodika buvo ta pati – iki 30–40 cm

gylio iškastas gruntas buvo išvežamas iš pastato ir sijojamas. Radinių sąrašas papildytas keliolika kryželių, žiedų, medalikėlių, daugiau
kaip dviem šimtais įvairių monetų. Dešinėje ir
kairėje navoje aptikti iki šiol nežinomi rūsiai,
atidengta XVII a. grindinio fragmentų. Zakristijoje pasiektas XVII a. grindinio lygis bei
užfiksuoti medinės sienos, skyrusios patalpą į
dvi dalis, pėdsakai. Centrinėje navoje aptiktas
apardytas kapas (B77), dar 2 kapai (B81 ir
B82) surasti PV bokšte, kur prie P sienos reikėjo iškasti iki 2 m gylio vandentiekio įvado
vietą. Po kapais, 2 m gylyje, atsiremta į užtinkuotą mūrą, galbūt rūsio, įrengto po bokštu,
viršų.
Apibendrinant bažnyčios vidaus archeologinius tyrinėjimus galima teigti, kad susi18 pav. Rožančius iš kapo B61 presbiterijoje.
D. Fediajevienės pieš.
Fig. 18. The rosary from burial B61 in the presbytery.
19 pav. Kapų perlaidojimo iškilmės Trakų bažnyčioje
2008 m. lapkričio 2 d. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 19. The reburial ceremony in the Trakai church
on 2 November 2008.
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durta su įdomiais mokslui, netgi unikaliais radiniais – gotikinio grindinio fragmentais,
bizantiško stiliaus tapyba, išlikusia po grindimis, polichromija dengtais karstais. Laidosena
bei kapų kiekis patvirtino istoriniuose šaltiniuose aprašytą „tvaną“, kurį sukėlė ilgalaikiai
karai su okupantais bei po jų plitusios epidemijos ir badas. Tyrinėjimai presbiterijoje, kur
aptikti nuo XV a. vidurio datuojami radiniai,
ant statybinio laužo pastatytas altorius bei vėlyvesnė bizantiška tapyba leido padaryti prielaidą, kad ši bažnyčios dalis pastatyta vėliau
nei XV a. 2–3 dešimtmečiai, t. y. perstatant
ankstyviausią Trakų bažnyčią.
Iš viso iki projektinio 30–40 cm gylio bažnyčios viduje ištirta 577 m2 teritorija, giliau,
kai kur iki įžemio – 96 m2. Aptikti 82 kapai, 80
iš jų preparuota ir perlaidota osariume, 2 užfiksuoti ir palikti. Atsitiktiniai kaulai perlaidoti prie altoriaus. Iš visų aptiktų karstų fragmentų tik 2 buvo tinkami restauravimui (jie,
kaip ir visi kiti radiniai perduoti LNM). Iš likusių fragmentų buvo paimti mėginiai dendrochronologiniams ir polichrominiams tyri-

20 pav. XV a. kapai 1–3. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 20. 15th-century burials 1–3.
21 pav. Kapų 38–43 eilė. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 21. The row of burials 38–43.
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22 pav. Koplyčios pamatai iš PR. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 22. The chapel foundation from the SE.

23 pav. XVI a. koplyčios pamatai iš ŠR.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 23. The 16th-century chapel foundation from the NE.

mams, visa kita sudeginta šventoriuje.
Tyrinėjimai šventoriuje, nors ir didesnių
apimčių, daugeliu požiūrių buvo paprastesni.
Visų pirma juos vykdyti netrukdė tai, kad bažnyčia išliko veikianti. Antra – aptikta sąlyginai
mažai organikos, kas palengvino radinių apdorojimą. Trečia – didesni tyrimų plotai supaprastino fiksaciją. Ketvirta – nebuvo sijojamas
visas iškasamas gruntas, kadangi metalo de-
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tektorius lauke atliko savo funkciją. Tyrinėta
perkasomis, parenkamomis tokio ilgio, kad
netrukdytų fasado restauravimo darbams. Iš
viso aplink visą bažnyčios perimetrą ištirta 10
perkasų (1–10), dar viena (11) iškasta lietaus
nuotekų nuvedimo vietoje (1 pav.).
2 m pločio perkasa 1 parinkta ties pastato
P siena, nuo jos vidurio į R. Pirmieji radiniai
nustebino – perkasos V dalyje 20–30 cm gylyje
nuo žemės paviršiaus pasiektas stambaus žvyro įžemis ir pastato pamatų apačia. Ant įžemio
užfiksuoti 3 XV a. I puse datuojami kapai (20
pav.). Kape 1 palaidotas vyras su vaiku ant krūtinės. Vyras laidotas su diržu, kurio pėdsakų
neišlikę, išskyrus geležinę sagtį, aptiktą tarp
dubens kaulų. Dešinėje pusė prie diržo turėjo
būti pritvirtintas kriauninis peilis, skalūno (?)
galąstuvas, žalvarinė diržo kilpa. Kairėje pusėje diržo lygyje aptikta suirusi odinė makštis su
kriauninio peilio likučiais, odinės piniginės
fragmentai su neaiškios dervos ar vaško likučiais. Tarp šių suirusių radinių aptikta sidabrinė moneta – Prahos grašis. Ant dešinės rankos
vieno iš pirštų (panašu, kad ant didžiojo) buvo
paauksuotas juostinis žiedas.
Šalia pirmojo fiksuotas apardytas kapas 2.
Ant mirusiojo dešinės rankos didžiojo piršto
buvo paauksuotas juostinis žiedas, šalia kairiojo dubenkaulio aptikta diržo sagtis ir 3
grandys – 2 geležinės ir 1 žalvarinė. Kiek toliau nuo dubenkaulio surastas peilis, skiltuvas
(?), kiek žemiau – galąstuvas. Šalia kairiojo
žastikaulio gulėjo žalvarinė adata.
Kapo 3 skeletas taip pat apardytas – kaukolė, dešinės pusės šonkauliai bei dešinės rankos kaulai nukasti, išskyrus pirštų kaulus, likusius pilvo srityje. Ant didžiojo dešinės
rankos piršto aptiktas sidabrinis žiedas, krūtinės srityje – paauksuota tuščiavidurė saga, po
kairiuoju dubenkauliu surastas į 3 dalis per-

laužtas lietuviškas I tipo pinigėlis „ПЕЧАТ“.
Tyrinėjant į R nuo pirmųjų, aptikta vis
daugiau apardytų ir vėlyvesnių kapų, daugiausia be jokių radinių. Kuo labiau į R, tuo giliau
pasiekiamas įžemis – prie R perkasos sienelės
jis užfiksuotas 1,7 m gylyje. Iš viso perkasoje 1
surasta 30 kapų.
Perkasa 2 matuota ties bažnyčios sienoje
užmūryta arka, į V nuo perkasos 1. Čia aptikta
įgriuvusi kripta, kurioje palaidoti ne mažiau
kaip 8 mirusiųjų palaikai (21 pav.). Pagal masinėje kapavietėje aptiktus radinius – drabužių sąsagas, medalikėlį, kaltines vinis – jie datuoti XVII a. pradžia. Kripta buvo įrengta
pristatytoje koplyčioje, kurios pamatai tęsėsi
toliau į P nuo perkasos 2, todėl čia matuotas
dar vienas tyrimų plotas.
Perkasoje 3 atidengta likusioji buvusios
koplyčios pamatų dalis (22 pav.) bei surasta
dar keliolikos mirusiųjų apardytų palaidojimų, datuojamų XVI–XVII a. Įžemis čia pasiektas 40–50 cm gylyje.
Perkasa 4 matuota į V nuo perkasų 2 ir 3,
tęsėsi iki PV pastato kampo. Pradžioje, kaip ir
visos ji buvo 2 m pločio, tačiau 20–30 cm gylyje aptikus didelių akmenų sankaupą, perkasa
P kryptimi pratęsta dar 2 m. Panašu, kad
akmenų sankaupa susidarė sugriuvus kažkokiam priestatui prie XVII a. pradžioje statyto
bokšto. Iškėlus dalį mažesnių akmenų, o stambiuosius pristūmus prie perkasos P sienelės,
nuo 50 cm gylio perkasa vėl susiaurinta iki
2 m pločio. Kaip ir perkasos 1 R dalyje, taip ir
perkasos 4 V dalyje ankstyvesni kapai aptikti
giliau nei vėlyvesni – XV a. datuotas kapas čia
surastas 3 m gylyje. Tokiu būdu tapo aišku,
kad XV–XVI a. datuoti kapai įrengti ant kalvos ir pašlaitėse. Kalvos aukščiausia vieta sutapo su perkasos 1 V dalimi ir perkasa 3.
Perkasos 5, matuotos ties bažnyčios Š sie-
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24 pav. Apyrankė iš sulenktų monetų ir mėlyno stiklo
karoliukų iš kapo 1. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 24. A bracelet with bent coins and blue glass beads
from burial 1.

na, išskyrus laiptus, įdomiausiais radiniais laikytini šie – ties centrine perkasos dalimi įžemis pasiektas 50 cm gylyje, R dalyje – 1,4 m
gylyje, t. y. spėjimas, kad kalvos ketera sutampa su pastato centro Š–P ašimi, pasitvirtino.
Ties buvusiu užmūrytu Š įėjimu aptikti XVI a.
statybos koplyčios pamatai (23 pav.). Šalia jų
daugiausia laidoti vaikai, įdomiausias – mergaitės kapas 1, kuriame rasta sidabriniais siūlais austa kepuraitė su auksiniais žvyneliais.
Jos ranką puošė iš sulenktų monetų ir mėlyno
stiklo karoliukų padaryta apyrankė. Kapas datuotas XVII a. I puse (24 pav.).
Perkasoje 6 aptikti tik Riomerių koplyčios statybos metu apardyti kapai bei atsitiktiniai XVI–XVII a. radiniai.
Perkasos 7 ir 8 matuotos ties bažnyčios V
siena, abipus pagrindinių laiptų. Kadangi ties
PV kampu perkasoje 4 įžemis 3 m gylyje dar
nebuvo pasiektas, šiose perkasose nuspręsta
kasti tik iki projektinio 1,5 m gylio. Perkasoje
7 surasti 2 vaikų ir 1 suaugusiojo kapas be radinių bei keliasdešimt pavienių kaulų. Perkasoje 8 nesuardytų kapų nebuvo, kaip ir nerasta
ankstyvesnių nei XIX a. radinių.
Prie R bažnyčios sienos matuotose perkasose 9 ir 10 aptikta daugiausia kapų – visuose
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25 pav. Žiedai: 1 – kapas 171 (perkasa 9), 2 – kapas 3
(perkasa 1), 3 – atsitiktinis iš centrinės navos.
E. Tamulytės pieš.
Fig. 25. Rings: 1 – burial 171 (trench 9), 2 – burial 3
(trench 1), 3 – a chance find from the central nave.
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26 pav. Papuošalai iš kapo 171 perkasoje 9: 1 – žalvarinis antsmilkinis, 2 – sidabrinis žiedas su kalnų krištolo
akute, 3 – ažūrinė paauksuota sagutė, 4 – žalvarinė
ažūrinė segė. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 26. Ornaments from burial 171 in trench 9:
1 – a bronze temple ornament, 2 – a silver ring with
a rock crystal, 3 – a small gilded openwork brooch,
4 – a bronze openwork brooch.

iki tol šventoriuje tirtuose plotuose aptikti 157
palaidojimai, o šiuose – 121. Įžemis pasiektas
2,2–2,8 m gylyje. Prie įdomiausių priskirtini
XV a. datuoti kapai. Kape 171 surastas sidabrinis žiedas su kalnų krištolo akute (25:1, 27:2
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pav.), žalvarinė ažūrinė segė (26:4 pav.), ažūrinė paauksuota sagutė (26:3 pav.). Kape 225 surastas peilis su medine rankena makštyje, galąstuvas, odinio rūbo ar piniginės fragmentai
bei antrasis Prahos grašis. Šalia kapo 237 aptiktas retas kovinis vienašmenis 36 cm ilgio
peilis (27 pav.).
Perkasa 11 (skirta lietaus nuotėkų įrengimui) matuota ties zakristija, nuo ištirtos perkasos 5 iki šventoriaus tvoros. Ties perkasa 5
įžemis pasiektas 60–80 cm gylyje. Kaip ir plotuose 9 ir 10 čia ankstyviausi kapai aptikti giliausiai, vėlyvesni aukščiau (28 pav.). Lietaus
vandens surinkimo šuliniui pastatyti ties perkasa 11 dar papildomai ištirtas šurfas (4), kuriame surasti kapai su XV–XVI a. radiniais.
Rengiant bažnyčios restauravimo projektą paruoštas ir komunalinių trasų įrengimo
projektas, pagal kurį iš vandens šulinio, įrengto į PR nuo šventoriaus PR kampo, turėjo būti
nuvesta vandentiekio trasa. Ji buvo suprojektuota lygiagrečiai tvoros P daliai, po to ties P
vartais turėjo kirsti šventorių ir patekti į PV
bokštą. Siekiant išvengti aptikto vertingo kultūrinio sluoksnio ardymo, nutarta tranšėjos
nekasti, o problemą išspręsti prastūmimo
būdu. Siekiant nuspręsti, kokiame gylyje nebus pažeistas kultūrinis sluoksnis už šventoriaus ribų, būsimos trasos vietoje iškasti trys
2x2 m dydžio šurfai (1 pav.).
Šurfuose 1 ir 2 surasti 7 kapai su XV–
XVI a. datuotais radiniais – sagtimis, grandinėmis, peiliais, monetomis. Viršutiniai kapai
apardyti įrengiant aikštę. Šurfe 2 1,1 m gylyje
užfiksuotas ankstyvesnis šventoriaus tvoros
pamato fragmentas. Šurfe 3 kultūrinis sluoksnis suardytas.
Iš viso šventoriuje ir už jo ribų iki įžemio
ar iki projektinio 1,5 m gylio ištirtas 501 m2
plotas, kuriame surasti 372 kapai. Absoliuti

dauguma mirusiųjų palaidoti galva į V, keliolikoje kapų užfiksuota priešinga (R) kryptis.
Perkasoje 2 aptiktoje kriptoje mirusieji guldyti Š kryptimi. Tyrinėjimų metu nustatyta, kad
ankstyvoji bažnyčia pastatyta ant kalvos viršūnės. Pagal tūrį ji buvo mažesnė už dabartinę.
Aplink ją nuo pat pradžių buvo laidojama.
Ankstesnis šventorius buvo didesnis, ką patvirtino šurfe 2 aptikti tvoros pamatai bei už
dabartinio šventoriaus ribų aptikti palaidojimai. Tai, kad tarp jų nerasta XVII a. ir vėlesnių
kapų, leidžia daryti prielaidą, kad žymiausi
šventoriaus niveliavimo darbai sutapo su
bokštų statyba apie 1600 m. Tuo pačiu laikotarpiu reikėtų datuoti ir dabartinę tvorą.
Tyrimų šventoriuje metu užfiksuoti ir kiti
vykę perstatymai – tai patvirtina perkasose 2,
3 ir 5 aptikti koplyčių pamatai, perkasoje 4 buvusio priestato likučiai. Tai, kad šventoriuje
buvo nuolat laidojama, sąlygojo daugumos
kapų suardymą. Buvusiose pašlaitėse aptiktus
ankstyviausius palaidojimus nuo tokio suardymo apsaugojo virš jų supiltas gruntas.
Archeologiniai tyrinėjimai lauke, kaip ir
viduje, sąlygojo restauravimo ir komunalinių
trasų projektų pakeitimus. Siekiant išsaugoti
bažnyčios pastatą, nuspręsta šventoriaus lygį
prie jo pakelti atvežtiniu gruntu. Stengiantis
išsaugoti kapus, atsisakyta kasti vandens įvado
tranšėją, o problema išspręsta prastūmimo
3 m gylyje būdu.

The Trakai Church of the Visitation
of the Blessed Virgin Mary and
its churchyard
The Trakai parish church was founded in
1409. The earliest image of the church is
known from approximately 1600. In the early
17th century the church was reconstructed and
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27 pav. Kovos peilis iš kapo 237 aplinkos perkasoje 10.
E. Tamulytės pieš.
Fig. 27. The fighting knife from the vicinity of burial
237 in trench 10.

28 pav. Kapai perkasoje 11 iš P. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 28. The burials in trench 11 from the S.

during 1663–1667 repaired. An excavation
was conducted in preparation for the current
repairs to the church (Fig. 1).
100 m2 was excavated in the presbytery,
where a 17th-century floor was unearthed
(Figs. 2–3) and the burials under it (Figs. 4,
17). The majority of the burials were without
grave goods, but wooden coffins (Fig. 13), in-
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cluding painted examples (Figs. 5–6), survived in some of them. Various 17th-century
finds were discovered in some burials: coins,
rosaries, religious medals, and other individual grave goods (Figs. 7–10, 12, 18). The remains of three crypts (Fig. 14) were discovered between the church’s N wall and the
altar. The earliest burial among those found in
the presbytery dates to the mid-15th century
on the basis of a coin (Fig. 15). Some of the
finds were collected by sieving the earth between the burials (Fig. 16). The remains of the
deceased discovered during the excavation
were reburied in the church after the investigation (Fig. 19).
The excavation was conducted to a depth
of 30–40 cm in the remaining parts of the
church building. More than ten crosses, rings,
and religious medals as well as more than two
hundred diverse coins were found by sieving,
so far unknown basements were discovered,
and fragments of 17th-century paving were unearthed. A total area of 577 m2 was excavated
(96 m2 down to sterile soil) and 82 burials
found during the excavation in the church.
Ten trenches were excavated in the
churchyard around the entire perimeter of the
church and another trench excavated at the
site of a storm drain. A total of 501 m2 was excavated here down to sterile soil or to the projected depth of 1.5 m and 372 burials were
found (Figs. 20–21, 28). The absolute majority
of the individuals were buried with the head
to the W. The majority of the burials here also
contained no grave goods, but 15th–17th-century burials were found with various grave
goods (the majority rings) and even a fighting
knife (Figs. 24–27). The remains of a fence
and chapel foundations were also discovered
in the churchyard (Figs. 22–23).
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Dalius Ribokas

Troškūnų Šv. Trejybės
bažnyčios šventorius
2008 m. UKM vykdė žvalgomuosius tyrimus Troškūnų (Anykščių r.) Trejybės bažnyčios šventoriaus ŠV dalyje. Elektros kabelio
tranšėjos ir šviestuvų statymo vietose buvo iškasti 7 1 m2 dydžio šurfai (iš viso 7 m2 plotas).
Šurfas 1. Po 10 cm storio velėna buvo 12–
23 cm storio juodos žemės su griuvenomis
sluoksnis, kuriame rasta XIX a. žiestos keramikos šukių ir koklio fragmentas. 22–33 cm
gylyje prasidėjo žvyras su kalkėmis. Šis sluoksnis buvo 10–12 cm storio. 34–43 cm gylyje pasiektas raudonų plytų griuvenų sluoksnis. Jo
storis buvo 10–17 cm. 51–53 cm gylyje prasidėjo 69–97 cm storio rusvo smėlio sluoksnis.
Jame rasta XVIII a. čerpių šukių ir žmonių
kaulų. 1,2–1,5 m gylyje atkastas pakopomis į
apačią platėjantis iš raudonų plytų sumūrytas
varpinės pamatas.
Šurfas 2. Po 14 cm storio velėna buvo
6 cm storio juodo smėlingo dirvožemio sluoksnis. 20 cm gylyje šurfe prasidėjo pilkas maišytas smėlis su griuvenomis. Jo storis buvo 34–
55 cm. Šiame sluoksnyje rasta žiestos keramikos ir čerpių šukių, žmonių ir gyvulių
kaulų. 54–75 cm gylyje buvo kasama juoda
žemė su griuvenomis. Šio sluoksnio storis
buvo 37–16 cm. Jame rasta žiestos keramikos
šukių, žmonių ir gyvulių kaulų. 91 cm gylyje
šurfe pasiektas įžemis – nejudintas gelsvas
smėlis su moliu. Čerpių šukės, rastos šurfe 2,
būdingos XVIII a., o žiestos keramikos šukės – XIX a.
Šurfas 3. Po 9 cm storio velėna buvo juoda žemė su griuvenomis. Joje rasta XIX a. žies-

