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the grounds of Plungė manor
In 2010, an excavation (a total of 224.05 

m2) (Fig. 2) was conducted at the site of the 
stairs leading to the palace balustrade on the 
grounds of Plungė manor (Fig. 1). the 7.2 x 
3 m upper flight of the balustrade’s old stairs 
was uncovered in the n part of the trench. 
the clay brick stairs, their foundation, and 
their paving are contemporaneous with the 
oginskis palace and were created in landsca-
ping the palace’s grounds and building the ba-
lustrade in the late 19th century. the building’s 
boundaries (Fig. 3), except for the n side, were 
also determined. 40 sherds of late 19th-century 
glazed ceramics, 33 porcelain sherds, 18 bottle 
and vessel glass shards, and several small bo-
nes were found in the unearthed rooms. one 
room with two arched niches was partially 
unearthed in the ne part of the building at the 
e wall (Fig. 4).

Mindaugas Mačiulis

Biržuvėnų dvaro sodyba
Biržuvėnų dvaro sodyba (telšių r., luo-

kės sen.) yra išsidėsčiusi Virvyčios upelio slė-
nyje, apie 4 km į V nuo luokės miestelio. Bir-
žuvėnų (Birsine) vietovardis yra minimas 
1253 m. liepos 20 d. kuršo vyskupo Henriko 
sudarytame kuršo žemės dalybos dokumente 
kaip esantis Ceklio žemėje. Iš istorinių šaltinių 
žinoma, jog XVI a. Biržuvėnų valsčius pri-
klausė ldk didikų giminei kenstartams. 
1637 m. rugpjūčio 27 d. dvaro inventoriuje 
(Lietuvos inventoriai XVII a., V., 1962, p. 120–
121) minima, jog Žemaičių seniūnijos vėliavi-
ninkas Jonas kenstartas už 20 tūkst. lenkiškų 
auksinų dvarą pardavė Pajūrio seniūnui alek-
sandrui Vainai (Puodžiukienė d., Biržuvėnų 
dvaro sodybos architektūros raida XVII–
XX a. pradžioje, Dvarai: kultūros ir šaltinių ty-

1 pav. Tyrimų situacijos planas: 1 – tirtas plotas.  
M. Mačiulio brėž.

Fig. 1. Situation plan of the investigation:  
1 – excavation area.
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rinėjimai, V., 2008, p. 18). Vainos Biržuvėnus 
valdė 30 metų. 1667 m. Vladislovas Vaina ir jo 
žmona Feliciana Biržuvėnus perleido Mykolui 
gorskiui. gorskių giminei dvaras priklausė 
iki 1940 m., kai paskutinioji dvaro valdytoja 
ona gorskienė pasitraukė į vakarus, o jos tur-
tas buvo nacionalizuotas.

Žinoma, jog XIX a. paskutiniajame ket-
virtyje – XX a. pradžioje sodyboje vyko re-
konstrukcijos. Jų metu prie ponų namo PV 

galo iš parko pusės pristatytas svečių fligelis, 
panaudojant 1759 ir 1767 m. Vainų ir gorskių 
herbinius koklius, perstatytos koklinės kros-
nys salėje. kelios dvaro sodybos teritorijos re-
konstrukcijos vykdytos ir XX a. pradžioje:  
atnaujintas dvaro sodybos teritorijoje esantis 
tiltas ir akmeninis grindinys, suformuotas 
parkas. 1940 m. tarybų sąjungai okupavus 
lietuvą, dvaras nacionalizuotas, o po II Pa-
saulinio karo jame įkurtas tarybinis ūkis. ta-
rybiniu laikotarpiu dvare veikė ūkio adminis- 
tracija, gamybiniai ir ūkiniai padaliniai, pra- 
dinė mokykla, kultūros namai ir biblioteka. 
1990 m. ponų namo patalpose buvo įkurdin-
tas etnografinis muziejus. 2004 m. ponų na-
mas sudegė.

telšių rajono savivaldybės užsakymu 
vykdant Biržuvėnų dvaro sodybos rekons-
trukcijos projektą bei joje esančius ponų 
namo, oficinos bei vežiminės pastatus planuo-
jant pritaikyti turizmui (planuojama oficinos 
pastate įrengti turizmo informacijos centrą 
bei kavinę, o ponų pastatą rekonstruoti), 
2010 m. gegužės–spalio mėnesiais dvaro so-
dyboje 2 etapais buvo atlikti žvalgomieji bei 
detalūs archeologiniai tyrimai, bendrai iška-
sant 38 įvairaus dydžio perkasas bei 34 šurfus 
(iš viso 794 m2 plotas) (1 pav.).

Pirmojo etapo metu 2010 m. gegužės–
birželio mėnesiais dvaro sodybos teritorijoje 
buvo atlikti žvalgomieji tyrimai. Jų metu ištir-
ti 25 šurfai projektuojamų takų, kelių, lygina-
mo paviršiaus, elektros kabelių vietose, ofici-
nos, arklidės, vežiminės pastatuose bei ponų 
namo aplinkoje (53 m2) (2 pav.). tyrimų metu 
iškastos ir 4 perkasos (1–4 ) (51 m2). Bendrai 
buvo ištirtas 104 m2 plotas. Šių tyrimų metu 
nustatyta, jog praktiškai visoje dvaro sodybos 
centrinėje (reprezentacinėje) dalyje, išskyrus 
R bei PR pakraščius, yra išlikęs 30–60 cm sto-

2 pav. Prie oficinos pastato kastas šurfas iš Š.  
M. Mačiulio nuotr.

Fig. 2. Test pit excavated near the officina building,  
as seen from the N.
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rio XVIII–XIX a. kultūrinis sluoksnis, o anks-
tyvesnis kultūrinis sluoksnis, sietinas su rašy-
tiniuose šaltiniuose minimomis XVII a. dvaro 
rekonstrukcijomis, galėjo būti išlikęs oficinos 
bei ponų pastatų viduje.

antrojo tyrimų etapo metu 2010 m. rug-
pjūčio–spalio mėnesiais tyrimai buvo atlikti 
ponų namo bei oficinos pastatų pamatų su-
tvirtinimo vietose, oficinos pastate, inžineri-
nių tinklų koridoriaus vietose, privažiavimo 
kelio į dvaro sodybą ir takų bei elektros kabe-
lių trasų vietose. Jų metu iškasus 34 įvairaus 
dydžio perkasas bei 13 šurfų buvo ištirtas 690 
m2 plotas.

aplink išorinius ponų namo bei oficinos 
pastatų pamatus kastose 1 m pločio perkasose 
5–14 po 20–30 cm storio XX a. vidurio supil-
tiniais sluoksniais atkastas nuo 50 cm iki 1 m 
storio XVIII–XIX a. juodos žemės kultūrinis 
sluoksnis, kuriame surinkta daug glazūruotos 
keramikos bei XIX a. antra puse datuojamų 
herbinių (puoštų gorskių giminės herbu), 

4 pav. Frontaliniai kokliai. 
M. Mačiulio nuotr.

Fig. 4. A panel stove tile 
(Blattkachel).

3 pav. Prie oficinos pastato atidengta krosnis iš ŠV.  
M. Mačiulio nuotr.

Fig. 3. Stove unearthed near the officina building,  
as seen from the NW.
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frontalinių, karnizinių juoda (tamsiai pilka?) 
glazūra dengtų koklių.

dvaro sodybos P pakraščiu projektuoja-
mo inžinerinio tinklų koridoriaus vietoje 
buvo kastos 2x11 m dydžio perkasos 15–32. 
Perkasose 16–19 (kastose į P bei PR nuo ponų 
namo) vertingas kultūrinis sluoksnis neužfik-
suotas: čia rastas tik permaišytas iki 1 m storio 
XX a. vidurio sluoksnis. tuo tarpu kitose tir-
tose perkasose (20–32 – arčiau oficinos) po 
paviršiniais 10–12 cm storio velėnos bei vieto-
mis iki 30–40 cm storio XX a. vidurio permai-
šytais sluoksniais aptiktas vietomis kiek mai-
šytas iki 60 cm storio XVIII–XIX a. kultūrinis 
sluoksnis su gana gausiais radiniais: glazūruo-
ta keramika, plokštinių koklių fragmentais, 
dengtais juoda glazūra. ten rasta ir krosnies 
liekanų (3 pav.)

Centrinėje inžinerinių trasų koridoriaus 
dalyje, į PR nuo ponų namo bei į ŠV nuo ofi-
cinos kastose perkasose 15–18 po viršutiniu 
40–50 cm storio XVIII–XIX a. kultūriniu 
sluoksniu atkastas nuo 30 cm iki 1,8 m storio 
XVI a. antros pusės – XVII a. vidurio kultūri-
nis sluoksnis su itin gausiais archeologiniais 
radiniais, ypač plokštiniais, karniziniais kok-
liais, dengtais žalia, mėlyna, balta glazūra  
(4 pav.). čia taip pat rasta tamsiai rudai ar ža-
liai glazūruotos keramikos, lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Jono kazimiero šilingų.

kituose tirtuose plotuose projektuojamų 
elektros kabelio bei apšvietimo kabelio trasų 
vietose po paviršiniais velėnos bei XX a. vidu-
rio suoksniais fiksuotas apie 30–50 cm storio 
XVIII–XIX a. juodos žemės kultūrinis sluoks-
nis su to meto radiniais.

archeologinių tyrimų metu sodybos re-
prezentacinėje dalyje rastą iki 60 cm storio 
XVIII–XIX a. kultūrinį sluoksnį greičiausia 
galima sieti su istoriniuose šaltiniuose mini-

momis XIX a. paskutiniame ketvirtyje vyku-
siomis sodybos rekonstrukcijomis, kai buvo 
perstatomi oficinos, ponų namo bei vežimi-
nės pastatai. tuo tarpu tik vienoje tyrimų vie-
toje rastą ankstyvesnį iki 1,8 m storio XVII a. 
vidurio kultūrinį sluoksnį galima sieti su vie-
na iš XVII a. antroje pusėje vykusių rekons-
trukcijų.

tyrimų metu aptikti radiniai atiduoti į 
ŽMa.

the grounds of Biržuvėnai manor
In 2010, 38 trenches of various sizes and 

34 test pits (Figs. 1, 2) (a total of 794 m2) were 
excavated on the grounds of Biržuvėnai man-
or (telšiai district), which is being recon-
structed, and a 30–100 cm thick, 18th–19th-
century cultural layer with the remains of a 
stove (Fig. 2), glazed ceramics, and stove tiles 
from the second half of the 19th century: with 
the (gorskis family) coat-of-arms tiles (Wap-
penkacheln), panel tiles (Blattkacheln), and 
cornice tiles (Gesimskacheln) with black glaze 
was found. the test pits excavated to the se of 
the main house and to the nW of the officina 
contained a 30–180 cm thick cultural layer 
from the second half of the 16th – mid-17th 
century with especially abundant panel and 
cornice stove tiles with green, blue, and white 
glazes (Fig. 3), ceramics with a dark brown or 
green glaze, and lithuanian grand duke John 
Casimir (1648–1668) shillings.

Virginija ostašenkovienė

Šiaulių dvaro sodyba
Šiaulių dvaro sodyba, dar vadinama didž-

dvariu, įsikūrusi Šiauliuose, tarp dvaro gatvės 
ir aušros alėjos. Jos istorija susijusi su Šiaulių 




