to 1.6 m thick and consisted of sandy black
earth with charred wood particles (Fig. 1). It
contained many artefacts and artefact fragments characteristic of 16th–18th-century old
towns: coins (1620–20th-century), fire strikers, hand built and wheel thrown pottery
sherds (Fig. 2), ‘pot-shaped’ (Topfkachel) and
flat stove tiles, iron arrowheads (Fig. 3:1),
knives, shoe fittings and heel plates, handforged nails, buttons, and bullets (Fig. 3:2).
Old place of Alytus Square was located in the
NE corner of the current square.
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Vyskupo skveras
2008 m. UAB „Dailista“ užsakymu atlikti
archeologiniai tyrinėjimai būsimos Anykščių
viešosios bibliotekos vietoje, kur remiantis
2007 m. archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų
duomenimis (ATL 2007 metais, V., 2008,
p. 319), yra senamiesčio kultūrinis sluoksnis.
Kartu archeologiniai tyrinėjimai atlikti ir vandentiekio bei kanalizacijos tinklų trasų vietose.
Iš viso 2008 m. buvo ištirtas 1424 m2 plotas.
Senasis Anykščių miestas buvo įsikūręs
smėlingame ir gana aukštame Šventosios kairiajame krante, ties natūralia brasta. Didžiausią reikšmę tam turėjo Šventosios upė, ties kuria Anykščių apylinkėse kryžiavosi prekybiniai
keliai. Dabar tai centrinė Anykščių miesto dalis. Iki miesto įsikūrimo dabartinėje vietoje
II tūkst. pradžioje – XIV a. artimiausiose jo
apylinkėse dominavo 2 gyvenvietės: Šeimyniškėlių piliakalnis bei neįtvirtinta gyvenvietė
Anykščių dvarvietės teritorijoje (Zabiela G.,
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1 pav. Buitinė keramika: 1 – ąsotis, 2 – puodelis.
E. Pranckėnaitės nuotr.
Fig. 1. Household pottery: 1 – a pitcher, 2 – a small pot.

Senieji Anykščiai, Baltų archeologija, 1998,
nr. 1–2, p. 54–57). Anykščiai pirmą kartą dokumentuose paminėti 1440 m. liepos 22 d.
Apie XV a. vidurį buvo įkurta Anykščių bažnyčia. Iki XVI a. reikšmingesnis buvo Anykščių dvaras, priklausęs didžiajam kunigaikščiui. Dvaras stovėjo Anykštos dešiniajame
krante, apie 1 km į ŠR nuo bažnyčios, maždaug dabartinės cerkvės teritorijoje. 1516 m.
Anykščiai gavo Magdeburgines teises (nors
iki šiol ši data yra ginčytina, neabejotini laikomi 1792 m.). XVI a. Anykščiuose susiformavo
pagrindinės gatvės. 1566 ar 1567 m. miestelis
nukentėjo nuo gaisro, sudegė beveik visas. Vėliau Anykščiai toliau plėtėsi, XVIII a. tapo provincijos miestu. XVIII a. II pusėje jame pradėti statyti mūriniai pastatai.
B r o n i us D a k a n i s / P i r m o j o A l y t a us a i kš t ė
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Archeologiniai tyrimai Anykščiuose pradėti 1990 m. ir nuo tada vyksta kiekvienais
metais. Geografiškai Vyskupo skverui artimiausi tyrinėjimai vyko 1991–1992 m. A. Baranausko paminklo vietoje (vadovas Gintautas Zabiela), kurių metu buvo surastas
XVI–XVIII a. kultūrinis sluoksnis su gausiais
ir įvairiais dirbiniais. Taip pat rasta II–I tūkst.
pr. Kr. riba datuojamos brūkšniuotosios kera2 pav. Kaulinė plokštelė iš laužavietės perkasoje 3.
E. Pranckėnaitės nuotr. 0
mikos šukių, XV a. datuojamos keramikos,
1 cm
aptikta liejimo forma, įtveriamasis strėlės antFig. 2. A bone disk from the pyre site in trench 3.
galis (ATL 1990 ir 1991 metais, V., 1992, t. II,
p. 73–77; ATL 1992 ir 1993 metais, V.,1994,
p. 241–245).
2008 m. tyrinėtuose plotuose būsimo pastato vietoje surastas intensyvus 0,4–1,2 m storio XV–XIX a. kultūrinis sluoksnis, surinkta
didelė buitinės keramikos (apie 10 000 inventorinių vienetų) (1 pav.), stiklo, metalo ir kitokių dirbinių (iš jų išsiskiria kaulinė plokštelė,
kurioje vaizduojamas lankininkas (medžiotojas; 2 pav.) kolekcija. Aptiktos židinių (3 pav.),
pastatų liekanos. Apie 25–30 % tyrinėtos teritorijos buvo suardyta ankstesnių žemės judinimo darbų metu, ypač tiesiant inžinerines
3 pav. Židinio vieta iš perkasos 3. E. Pranckėnaitės nuotr. trasas. Suprojektuoto pastato vietoje buvo apFig. 3. The hearth site from trench 3.
tiktos krosnies liekanos. Krosnis sumūryta iš
akmenų, kurių rišamoji medžiaga – molio
skiedinys. Krosnis cilindro formos, įkasta į
įžemį apie 90 cm (4 pav.). Jos vidinis skersmuo
siekia 1,4 m. Krosnies viduje rasta apdegusių
akmenų (greičiausiai jie sukrito nuo krosnies
viršutinės dalies), degusio molio gabalų bei
keramikos fragmentų. Tyrinėjimų metu buvo
padarytas krosnies skersinis pjūvis, siekiant
išsiaiškinti jos konstrukcines ypatybes. Kros4 pav. Krosnies ir pastato liekanos.
E. Pranckėnaitės nuotr.
Fig. 4. The remains of the stove and a building.
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nies PR dalyje atidengta anga, pakuros vieta
(5 pav.).
Preliminariais duomenimis, datuojant
pagal apatinį kultūrinio sluoksnio horizontą,
ši krosnis galėtų būti skiriama XVI a. Tai vienintelė tokios konstrukcijos krosnis, surasta
Anykščių senamiestyje. Ji buvo iškelta numatant ją eksponuoti būsimos viešosios bibliotekos patalpose (6 pav.).
Visose tirtose inžinerinių tinklų trasų
vietose irgi aptiktas XVI–XIX a. kultūrinis
sluoksnis. Kanalizacijos trasoje kultūrinis
sluoksnis buvo stipriai suardytas vandentiekio, šiluminės trasos, elektros kabelių trasų.
Vandentiekio trasos atkarpose teritorijos R
(skvere link bažnyčios) ir Š dalyse aptiktos
XVI–XVII a. pastatų liekanos bei surinkta
daug buitinės keramikos bei puodyninių koklių.
2008 m. Vyskupo skvere atlikti iki šiol
plačiausi ir išsamiausi archeologiniai tyrinėjimai Anykščių senamiestyje.

5 pav. Krosnies pjūvis (matyti pakura). E. Pranckėnaitės nuotr.
Fig. 5. The cross-section of the stove (the firebox is visible).
6 pav. Sutvirtinta krosnis iškeliama iš radimo vietos.
E. Pranckėnaitės nuotr.
Fig. 6. The reinforced stove is lifted from the findspot.

Vyskupo Square
In 2008, 1424 m2 were excavated at the
site of the future Anykščiai public library. An
intensive 0.4–1.2 m thick 15th–19th-century
cultural layer was discovered and a large quantity of household pottery (Fig. 1), glass, metal, and other artefacts (Fig. 2) was collected.
The remains of hearths (Fig. 3) and buildings
were discovered and at the site of the planned
building, the remains of a stove (Figs. 4–5).
The stove was made of stones bound with clay
mortar and dates to the 16th-century. It was removed in order to preserve it (Fig. 6). The excavations conducted in Vyskupo Square are so
far the broadest and most thorough in Anykščiai Old Town.
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