Olegas Fediajevas

Trakų Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčios
šventorius
2010 m. buvo tęsiami archeologiniai tyrinėjimai Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios šventoriuje, pradėti 2008 m.
įgyvendinant pastato restauravimo bei šventoriaus sutvarkymo ir komunalinių trasų įrengimo projektą. Tuomet šventoriuje iki įžemio
ar projektinio gylio ištirtas 501 m2 plotas, surasti 372 XV–XIX a. datuojami kapai, bažnyčios viduje – atitinkamai 673 m2 plotas ir 82
XVI–XVII a. kapai (ATL 2008 metais, V., 2009,
p. 269–284).
2010 m. vasarą įrengiant komunalines
trasas, 4 m2 išplėstas 2008 m. šurfas 4, prie PV
pastato kampo iškastas 2x2 m dydžio šurfas 5,
ties ŠV kampu – 3x14 m dydžio perkasa 12.
Pradėjus restauruoti šventoriaus tvorą, iki
projektinio 1 m gylio ištirta 1 m pločio juosta
ties R šventoriaus dalimi (perkasos 13–15,
bendrai 51 m2). Nepavykus prastūmimo būdu
įrengti trasos atkarpos ties Š bažnyčios dalimi,
buvo papildomai iškasta 5,5–6x10 m dydžio
perkasa 16 (1 pav.).
2008 m. šurfo 4 vietoje buvo pastatytas
šulinys, tačiau vamzdžiai nepakloti. Norint
juos sudėti, teko šurfą padidinti dar 4 m2. Tyrinėtos teritorijos paviršiaus dalį prie šventoriaus tvoros sienos dengė apie 1 m pločio nuogrinda iš smulkių ir vidutinio dydžio lauko
riedulių. Akmenys sudėti tankiai, stengiantis
išlaikyti kuo mažesnius tarpus tarp jų, be rišamosios medžiagos, nuogrindos paviršius sudarė apie 10° nuolydį aikštės link. Po nuogrinda aptikti 3 apardyti kapai (373–375) be
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įkapių. Šalia palaidojimų aptikta vienintelė
moneta – Žygimanto Augusto 1569 m. dvidenaris.
Iki 1,1–1,2 m gylio šurfe 5 fiksuotas supiltinis gruntas su gausiu statybiniu laužu, keliais pavieniais kaulais ir karstų vinimis. Be jų,
apatinėje šio sluoksnio dalyje surastos dvi monetos – Jono Kazimiero (1648–1668) laikais
kaldinti variniai šilingai. Tyrinėta iki projektinio 1,5 m gylio.
Beveik iki 1 m gylio visoje perkasoje 12
buvo kasamas statybinis laužas – plytų nuolaužos, akmenys, tinko gabalai, čerpių fragmentai. Tarp jų buvo rasta II Pasaulinio karo
artilerinio sviedinio skeveldrų, keletas karstų
vinių, apie 20 XVI–XVII a. keramikos šukių
bei pavieniai žmonių kaulai. Šalia išardytų
laiptų buvo atidengtas ankstesnio priestato
fragmentas. Jis beveik 3 m ilgio, V dalyje –
2,2 m, R dalyje – 1,8 m pločio, sumūrytas iš
renesansinio laikotarpio plytų, dalis kurių su
braukomis. Priestato kryptis nesutapo su dabartinio bažnyčios pastato sienų ir laiptų
kryptimi, ji pasukta apie 20° kampu. Konstrukciją sudarė 7 plytų eilės, po kuriomis buvo
plytų ir stambių akmenų, surištų kalkiniu
skiediniu, pagrindas. Viršuje išlikusi nepilna
dar viena plytų eilė, įrėminanti buvusių grindų paviršių. Visa konstrukcija yra vėlyvesnė
nei apie 1600 m. statyto bokšto pamatas – tai
matėsi sujungimo su juo vietoje. Tačiau pagal
mūrą ji turėtų būti datuojama tuo pačiu
XVII a. ir, tikėtina, tai yra ankstyviausių laiptų
į bokštą liekana. Konstrukcijos paviršius pasiektas 50 cm gylyje, kiek ji tęsėsi gilyn – nenustatyta. Šalia aptiktas vienintelis šioje perkasoje nesuardytas kapas (376) be įkapių,
datuotas XVIII–XIX a.
Pirmiausia tirta 7 m ilgio juostos atkarpa
ties išgriuvusia tvoros dalimi (perkasa 13),
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kadangi šioje vietoje reikėjo kuo skubiau likviduoti avarinę tvoros būklę. Tai padarius, ištirtas visas R patvorys. 30–50 cm gylyje joje atidengta vidutinio dydžio lauko akmenų be
rišamosios medžiagos nuogrinda, vietomis
suardyta anksčiau klojant elektros kabelius.
Jos paviršius buvo nelygus, ties tvoros mūru
sudaro apie 10 cm gylio griovelį. Vanduo nuogrinda tekėdavo nuo patvorio centrinės dalies
pakraščių link, kur jos paviršius žemėjo apie
20 cm. Akmenys dėti vienas šalia kito, stengiantis parinkti taip, kad susidarytų kuo mažesni tarpai. Grunte virš nuogrindos aptikti
radiniai – žmonių kaulai, pavienės keramikos
šukės, karstų vinys, plytgaliai ir panašiai, datuojami XVII–XX a. Užfiksavus atidengtus
akmenis, jie buvo nurinkti ir tyrinėta iki projektinio 1 m gylio. Po nuogrinda buvo aptiktos keramikos šukės, karstų vinys, koklių ir
čerpių fragmentai bei vienintelė moneta – Au-
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1 pav. 2008 ir 2010 m. tyrimų planas:
1 – 2008 m. tyrinėtos vietos, 2 – 2010 m. tyrinėtos vietos.
O. Fediajevo brėž.
Fig. 1. Situation plan of the 2008 and 2010 excavations:
1 – 2008 excavation locations, 2 – 2010 excavation
locations.

gusto III 1755 m. lenkiškas grašis. Ši moneta
bei tai, kad po akmenimis nebuvo XIX–XX a.
datuojamų radinių, leido padaryti prielaidą,
kad nuogrinda įrengta XVIII a. II pusėje.
Nepavykus prastūmimo būdu įrengti trasos, buvo nuspręsta ištirti visą plotą į Š nuo
perkasos 5, tarp joje 2008 m. aptikto priestato
kampo ir perkasoje 11 įrengto šulinio. Tokiu
būdu perkasa 16 įgavo trapecijos formą, V jos
sienelė buvo 5,5 m, R – 6 m pločio, tyrimų
plotas siekė 10 m ilgį.
Perkasos stratigrafija mažai skyrėsi – viršutinėje dalyje buvo 0,5–1 m storio maišytas
tamsiai pilkas priemolis su pavieniais žmonių
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2 pav. Griautiniai kapai perkasoje 16. D. Fediajevienės brėž.
Fig. 2. The inhumations in trench 16.

kaulais ir kapais, po juo – kiek maišytas 10–
20 cm storio žvyro sluoksnelis, po kuriuo pasiektas stambaus žvyro įžemis. Viršutinis
sluoksnis buvo permaišytas nuolat toje pačioje vietoje laidojant mirusiuosius. Iš viso per-
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kasoje 0,3–1,2 m gylyje aptikti 62 daugiau ar
mažiau apardyti kapai (377–438) (2 pav.). Pagal rastas įkapes, karstų liekanas bei suardymo
lygį ankstyviausi kapai datuojami XV a. pradžia, vėlyviausi – XIX a. Dauguma kapų be

įkapių, 17 jų aptikta įvairių radinių. 6 kapuose
rasta monetų: kape 389 aptiktas Vytauto
(1392–1430) laikais kaldintas I ar IV(?) tipo
pinigėlis, kapuose 379 ir 430 – po vieną Aleksandro (1492–1506) denarą, kape 432 – Žygimanto Augusto (1544–1572) denaras. Dar
dviejuose palaidojimuose rasta Žygimanto
Vazos (1588–1632) laikų monetų – kape 382
dvidenaris, kape 383 – šilingas. Taip pat radinių sąrašą papildė 4 atsitiktinės monetos – du
Gustavo Adolfo (1611–1632) šilingai, viena
nenustatyta bei 1908 m. kaldinta Rusijos imperijos 1 kapeika.
Individualių radinių sąrašą papildė 50 radinių, dalis iš jų aptikta 11 kapų. Kape 378 rastas kriauninis peilis, kape 380 – odinio dirželio su sagtele ir apkalėliais fragmentas, kape
382 – žalvarinis žvangutis. Kapuose 388 ir 414
aptikta po juostinį žalvarinį žiedą. Kituose kapuose buvo po kelis radinius – kape 385 – paauksuotas juostinis žiedas ir peilio geležtė,
kape 416 – 2 žalvarinės paauksuotos sagutės
bei audinio su paauksuotais siūlais juostelės,
kape 418 – žalvarinis žiedas paplatinta priekine dalimi bei kriauninis peilis, kape 437 – keturkampė geležinė sagtis, kriauninis peilis bei
kryžiaus formos apkalėlis. Visi šie kapai datuoti XV–XVI a. XVII a. pradžios kape 383
aptikti 4 alaviniai apkalėliai ir sidabrinis žiedas su auksavimo pėdsakais su sujungtų rankų simboliu (3 pav.).
Pagal įkapes turtingiausiu laikytinas moters kapas 400. Ant mirusiosios kairės rankos
bevardžio piršto buvo įvijinis žalvarinis žiedas
praplatinta priekine dalimi, ant dešinės rankos viduriniojo (?) piršto aptiktas paauksuotas signetinis žiedas su prilituota apskrita
plokštele, ant krūtinės aptikta septynlapė ažūrinė žalvarinė segė (4 pav.). Virš dešiniojo raktikaulio, kaklo srityje surastos 5 paauksuotos
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3 pav. Žiedas su sujungtų
rankų simboliu iš kapo
383: 1 – bendras vaizdas,
2 – akutė.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 3. The ring with a
clasped hand symbol
from burial 383:
1 – general view,
2 – close up of the head.
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4 pav. Segė iš kapo 400.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 4. The brooch from
burial 400.
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5 pav. Signetinis
žiedas iš kapo 400.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 5. The signet
ring from burial
400.

sagutės. Mirusiosios ausys buvo papuoštos
paauksuotais ar auksiniais auskarais. Virš dešiniojo dubenkaulio aptiktas įtveriamasis peilis, ašmenimis nukreiptas žemyn, aštriąja dalimi mirusiosios link.
Iš šių radinių itin retais laikytini auskarai ir signetinis žiedas. Šio lankelis priskirtinas skardiniam žiedui praplatinta priekine
rombo formos dalimi, nusmailintais, užaštrintais ir užkeistais galais. Lankelis padaryO 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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7 pav. Atsitiktiniai auskarai kilpiniais galais. O. Fediajevo nuotr.

6 pav. Auskarai iš kapo 400. O. Fediajevo nuotr.

Fig. 7. Chance find earrings with loop terminals.

Fig. 6. The earrings from burial 400.

tas iš 1–1,5 mm storio skardinės juostelės, neornamentuotas, užkeisti galai beveik siekia
prilituotąją plokštelę. Ji 2,1 cm skersmens,
apie 1 mm storio, vidinė pusė neornamentuota. Plokštelės išorėje pakraščiu įrėžtas apskritimas, kurio viduje įstrižais lygiagrečiais ir susikertančiais brūkšneliais dekoruotame fone
išrėžta šešiakampė žvaigždė, primenanti Dovydo žvaigždę. Jos centre įrėžti 6 lapeliai, skiriantys žvaigždę į 6 identiškus rombelius. Kiekvieno rombelio centre įrėžti stilizuoti augalai
(smilgos?) su 5 lapeliais (5 pav.).
Abu auskarai identiški. Kiekvieną iš jų sudaro klaustuko formos lankelis ir 2 pakabučiai
(6 pav.). Lankelis padarytas iš apvalaus skerspjūvio vielos, vienas galas susuktas į kilpą, kitas užsibaigia strypeliu, kurio galas išplotas ir
susuktas į kilpelę. Ant lankelio užmautas ir
užspaustas strypelis, ant šio pernertas suploto
rutulio formos perlinis karoliukas. Strypelio
viduryje prie vielutės įvijos prilituotas apskritas lizdas, į kurį inkrustuota mėlyno akmens
(turkio) akutė. Inkrustuotos akutės ir strypelio su užmautu perlo karoliuku kryptis sutampa. Kabučių konstrukciją sudaro ašis, jos galai
išploti ir susukti į kilpeles. Vienas galas apvyniotas vielute, kitame gale – 2 skardiniai su-
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8 pav. Atsitiktinis įtveriamasis strėlės antgalis.
O. Fediajevo nuotr.
Fig. 8. The chance find tanged arrowhead.

spausto rutulio formos rutuliukai, tarp kurių
yra iš tordiruotų vielučių supintas ažūrinis
1,1 cm skersmens karoliukas. Vienas kabutis
pritvirtintas prie strypelio, kitas pakabutis
pernertas ant lankelio ir atsiremia į strypelį su
perliuku. Nešiojant auskarą kabučiai sudarė
apie 90° kampą, viršutinis kabutis, perliukas ir
inkrustuotas akmuo buvo nukreipti į priekį.
Pagal įkapes kapas 400 datuojamas XV a. pradžia.
Be išvardytų, dar buvo aptikta ir atsitiktinių individualiųjų radinių – rožinio fragmentas, diržo apkalas ir apkalėlis, 2 kriauninių
peilių fragmentai, keturkampė geležinė sagtis,
4 paauksuotos tuščiavidurės sagutės, kilpelės
ir kabliukai užsegimui, neaiškus paauksuotas
papuošalas ar jo dalis, audinio su metalizuo-

tais siūlais fragmentas, žiedas su inkrustuota
stiklo akimi, 2 paauksuoti auskarai kilpiniais
galais (7 pav.). Taip pat perkasoje 16 surastas
kol kas vienintelis iš bažnyčios teritorijos žinomas geležinis įtveriamasis strėlės antgalis
(8 pav.).
Iš viso 2010 m. iki projektinio gylio ar iki
įžemio ištirtas 158,5 m2 plotas.

The churchyard of the Church
of the Visitation in Trakai
In installing a utility line in the summer
of 2010, test pit 4, which was excavated in
2008, was expanded by 4 m2, 2 x 2 m test pit 5
excavated near the building’s SW corner, and
3 x 14 m trench 12 excavated at the NW corner. In beginning the restoration of the
churchyard fence, a 1 m wide strip was excavated down to the planned depth of 1 m along
the E part of the churchyard (trenches 13–15,
a total of 51 m2). After the attempt to use jacking to install the line segment near the N part
of the church failed, trench 16 (5.5–6 x 10 m)
was additionally excavated (Fig. 1). A total of
158.5 m2 were excavated.
Stone paving and three burials without
grave goods were discovered at the site of test
pit 4. To a depth a 1.5 m in test pit 5, there was
only a mixed layer with human bones, coffin
nails, and two John II Casimir (1648–1668)
copper shillings. Trench 12 contained a 3 x 1.8
(2.2) m fragment of a masonry building addition dating to the 17th century and an inhumation without any grave goods. Stone paving
created in the second half of the 18th century
was unearthed in trench 13. Trench 16 contained 62 inhumations (Fig. 2), some of which
had grave goods: coins, bronze rings (Fig. 3),
buttons, iron knives, and belt buckles. Two
rings (Fig. 5), an openwork brooch (Fig. 4),

five gilded buttons, two earrings (Fig. 6), and
a knife with a push tang were found in the
richest burial, no. 400, that of a female. The
burial dates to the early 15th century. The
trench also contained isolated artefacts (a
fragment of a rosary, a belt buckle and fittings,
fragments of two knives with full tangs, buttons, loops, hooked tags, a ring, and earrings
(Fig. 7)) from destroyed burials and an iron
arrowhead (Fig. 8).

Linas Girlevičius, Bronius Dakanis

Liškiavos vienuolynas
Tyrimai Liškiavos (Varėnos r.) bažnyčios
ir vienuolyno ansamblyje pradėti 2001 m.
(ATL 2001 metais, V,. 2002, p. 286), tęsti
2007 m. (ATL 2007 metais, V,. 2008, p. 281–
285). Ankstyviausi tuometinių archeologinių
tyrimų metu surasti radiniai datuojami II
tūkst. viduriu. Aptikta anksčiau dvarvietės teritorijoje stovėjusių pastatų liekanų. Spėta,
kad Aukštosios dvarvietė, esanti netoli Liškiavos, anksčiau buvo 1694 m. pradėto steigti
vienuolyno vietoje.
2010 m. rugsėjo–spalio mėnesiais Liškiavos bažnyčios ir vienuolyno ansamblio teritorijos R pakraštyje suprojektuotos atkuriamos
šeimyntrobės vietoje buvo iki įžemio ištirti 4
šurfai (iš viso 19 m2). Buvusio svirno–daržinės pamatų atkasimo, šeimyntrobės pamatų
griovių ir rūsio duobės statomo pastato PV
gale kasimo darbų metu apie 250 m2 dydžio
teritorijoje atlikti žvalgymai. Jų metu nustatyta, kad suprojektuotos šeimyntrobės vietoje
susidariusio kultūrinio sluoksnio nėra. Jis formavosi į PV nuo planuojamų statybų vietos.
Jos PV pakraštyje, po 70–80 cm supiltiniu
gruntu 40–65 cm storio juodos smėlingos žeO 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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