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iki 3,3 m, griuvenų sluoksnis, susiformavęs
sunaikinant sinagogą XX a. viduryje. Po šiuo
sluoksniu archeologinių tyrimų metu rasti
gana neblogai išsilaikę, kaip parodė istoriniai
architektūriniai tyrimai, kelių statybos etapų
Vilniaus Didžiosios sinagogos architektūriniai elementai, datuojami nuo XVII a. I pusės
(po 1633 m.) iki paskutiniojo rekonstrukcijos
etapo, vykusio 1893 m.
Atkasus Vilniaus Didžiosios sinagogos
fragmentus, buvo atlikti istoriniai mūro tyrimai. Tyrimų metu architektūrinių detalių fiksacijai buvo panaudotas 3D lazerinis skaneris
(operatorius – Renaldas Mažeika). Atidengtos
Vilniaus Didžiosios sinagogos sienų liekanos
buvo uždengtos geotekstile, kuri buvo užpilta
švariu atvežtiniu supiltiniu gruntu bei apsėta
žole, tokiu būdu atkuriant buvusį vietos vaizdą prieš tyrimus.

The Excavation of the Remains
of the Great Synagogue of Vilnius
During the 2011 excavation at the sites of
fragments of the Great Synagogue of Vilnius,
three trenches (trench 1, 20 m2, trench 2,
35 m2, trench 3, 24.75 m2, a total of 79.75 m2)
were excavated (Fig. 1). Several hundred potsherds, stove tile fragments, glass shards, architectural elements of the synagogue as well
as 33 individual finds (Fig. 4), which all date
to second half of the 17th – mid-20th century,
were found during the excavation.
A valuable layer from the second half of
the 18th century was found during the excavation only in trench 1. No archaeologically valuable layer was found in the other two trenches, only architectural remains. A 60 cm – 3.3 m
thick rubble layer, which was created in destroying the synagogue in the mid-20th centu-
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ry, was recorded in its place. Under this layer,
as shown by the historical architectural investigation, were discovered architectural elements from the several stages in the construction of the Great Synagogue of Vilnius. A
masonry structure of the S wall of the synagogue’s addition and in it the synagogue’s entrance from the courtyard (Figs. 2–3) were
found in trench 1. A fragment of the synagogue’s S wall was unearthed in trench 2 (Fig.
5) as well as the site of the aron ha-kodesh,
which, as suspected, had been cut into the interior of the synagogue’s SE wall (Fig. 6). A
fragment of the bimah’s SE column (Fig. 7), a
fragment of the wall supporting the stairs,
and, under it, a platform base up against the
synagogue’s SW wall were also discovered.
The corner of the synagogue’s E wall was discovered in trench 3 (Figs. 8–9).
The discovered architectural elements
date from the first half of the 17th century (after
1633) to the last reconstruction stage in 1893.

Olegas Fediajevas

Trakų Švč. Mergelės Marijos
Apsilankymo bažnyčios
šventorius
2011 m. pratęsti archeologiniai tyrinėjimai Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios šventoriuje. Jie pradėti 2008 m.,
įgyvendinant pastato restauravimo bei šventoriaus sutvarkymo ir komunalinių trasų įrengimo projektą. Tada šventoriuje iki įžemio ar
projektinio gylio ištirtas 501 m2 plotas, užfiksuoti 372 XV–XIX a. datuojami kapai, bažnyčios viduje – 673 m2 dydžio plotas, rasti 82
XVI–XVII a. palaidojimai (ATL 2008 metais,
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Vilnius, 2009, p. 268–284). 2010 m. tyrimai
pratęsti komunalinių trasų vietose, bendrai ištirtas 158,5 m2 dydžio plotas, aptikti 66 XV–
XIX a. kapai (ATL 2010 metais, Vilnius, 2011,
p. 278–283).
2011 m. archeologiniai tyrinėjimai vykdyti šalia šventoriaus tvoros, Š, P ir V jo dalyse. Tyrinėta tvoros pamatų hidroizoliacijos
vietose 1 m pločio ir projekte numatyto 1 m
gylio tranšėjomis. Iškastos 5 perkasos, sunumeruotos tęstine tvarka pagal kasimo eigą
nuo 17 iki 21. Perkasa 17 parinkta prie V patvorio, 18 – prie P, nuo P vartų iki 2010 m. ištirtos tvoros pamatų dalies, 19 – prie Š patvorio, nuo perkasos 17 iki Š vartų, 20 – nuo Š
vartų iki 2010 m. ištirtos tvoros pamatų dalies,
21 – prie P patvorio, nuo perkasos 17 iki P
vartų (1 pav.).
Perkasa 17 buvo 56x1 m dydžio. Kitaip,
nei 2010 m. tyrinėtose perkasose prie tvoros,

čia nebuvo iš akmenų sudėtos nuogrindos,
statybinis laužas su juodos, pilkos žemės ar
žvyro tarpsluoksniais tęsėsi iki pat projekte
numatyto 1 m gylio. Tarp griuvenų aptikta pavienių žmonių kaulų, šaudmenų skeveldrų,
įvairių radinių. Perkasos dugne išliko griuvėsiais užpildytas pilkas gruntas, kadangi tvoros
aukštis šioje pusėje viršija 3 m. Atidengtame
tvoros mūre fiksuoti keli skirtingų laikotarpių
lygiai – viršutinėje dalyje, iki 60–70 cm gylio,
yra XVII a. renesansinių rausvų plytų, vidutiniškai 28,5x15,5x6,5 cm dydžio, mūras daugelyje vietų dalinai uždengtas pilkšvos spalvos
tinku. Banketės mūrytos iš renesansinių ir vė1 pav. Trakų bažnyčios tyrimų planas: 1 – 2008 m.
tyrinėtos vietos, 2 – 2010 m. tyrinėtos vietos,
3 – 2011 m. tyrinėtos vietos. O. Fediajevo brėž.
Fig. 1. A plan of the excavation of the Trakai church:
1 – 2008 excavation locations, 2 – 2010 excavation
locations, 3 – 2011 excavation locations.
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lyvesnių, XIX a. datuojamų, geltonų plytų.
Tiek mūre, tiek tinke yra vėlyvesnio, XX a. remonto pėdsakų – cementinio skiedinio. Giliau – akmenų, surištų kalkiniu skiediniu, bei
renesansinių bei gotikinių plytų mūras.
Perkasa 18 buvo 41x1 m dydžio. 30 cm
gylyje visoje perkasoje atidengta iš lauko akmenų be rišamosios medžiagos sudėta nuogrinda (2 pav.). Prie tvoros 20–30 cm pločio
juosta išardyta klojant elektros kabelį, prie
medžių ji uždengta masyviomis augalų šaknimis. Pagal radinius nuogrinda datuota XIX a.
I puse. Užfiksavus akmenys buvo išrinkti.
Perkasos R dalyje atkasta 2x0,5 m dydžio
antrinio panaudojimo (su kalkių pėdsakais)
vėlyvų, XIX–XX a. pradžios plytų be rišamo-

sios medžiagos konstrukcija, primenanti kriptą. Konstrukcijos viršus fiksuotas 60 cm gylyje. Norint gilintis, plytas teko išimti. 1 m gylyje spėjamos kriptos vietoje aptiktas alavinis
karstas, pridengtas viena eile plytų (3 pav.).
Tarp plytų ir karsto dangčio fiksuotas 4–5 cm
storio suirusios medienos sluoksnis – spėta,
kad palaidojimą pridengiant lentomis ir plytomis siekta apsaugoti tvoros remonto metu.
Metalinio karsto ilgis – 1,88 m, plotis – ne mažiau kaip 45 cm (tikslių duomenų nustatyti nepavyko, nes dalis karsto liko Š sienelėje). Skarda – apie 1 mm storio. Kadangi projektinis 1 m
gylis buvo pasiektas, nuspręsta plytų nenurinkti, karsto neatidengti ir iki hidroizoliacijos
įrengimo užpilti 10 cm sluoksnio gruntu.
40–80 cm gylyje perkasos V dalyje atidengti 7 apardyti skeletai, įvardyti kapais 439–
444, 446. 6 mirusieji buvo palaidoti aukštielninki, galva į V, daugumos rankos ištiestos,
vienintelio skeleto kape 440 dešinė ranka
buvo sulenkta 90° kampu ant pilvo. Penki iš
šešių mirusiųjų laidoti mediniuose karstuose – užfiksuotas vienas karsto fragmentas, šalia 5 palaidojimų rasta kaltinių vinių. Kapas
441 buvo kūdikio, todėl liko neaiški pirminė
mirusiojo laidojimo kryptis, taip pat manyta,
kad jis palaidotas be karsto. Jokių įkapių palaidojimuose nerasta, tik dviejų skeletų kai kurie
kaulai buvo pažaliavę – spėta, kad šį pėdsaką
paliko suirę metalizuoti siūlai. Pagal tai, kad
kapo 439 skeletas apardytas statant tvorą, jis
datuotas XVI a. Likę turėjo būti palaidoti ne
anksčiau nei XVII a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje.
Kasant 0,8–1 m gylyje nuo perkasos vidurio iki jos V krašto, 26 m atkarpoje po tvoros
2 pav. Nuogrinda perkasoje 18. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 2. The paving in trench 18.
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3 pav. Alavinis karstas, pridengtas plytomis perkasoje
18. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 3. The tin coffin covered with bricks in trench 18.

mūru fiksuotos iš raudonų renesansinių plytų
su rišamąja medžiaga sumūrytos arkinės konstrukcijos, kurių atidengti tik galai (4 pav.).
Kad tai ne tvoros arkiniai pamatai, kaip manyta aptikus jų viršų, patvirtino nustatyta mūrijimo technologija – dalyje matėsi lentų atspaudai, t. y. plytos rištos ant klojinio, sudarant
erdvę. Padaryta išvada, kad tai kriptos, įrengtos viena šalia kitos ir atlikusios kolumbariumo funkciją, galėjusios tarnauti kaip atraminė
sienutė. Jos mūrytos iš vidutiniškai 29x15x
6,5 cm dydžio rausvo molio plytų, surištos
„smulkiu“ kalkiniu skiediniu. Pasak architekto eksperto R. Zilinsko, atliekančio architektūrinius tyrimus Trakų bažnyčioje archeologinių tyrinėjimų metu, šis mūras būdingas vyskupo Valavičiaus epochai (pvz., Valavičiaus
rūmai Didžioji g. 1, Vilniuje ar Verkių dvare),
t. y. apie 1600 m. Iš viso fiksuota 17 kriptų
(5 pav.). Apie pusės jų vidinis plotis buvo 65–
70 cm, likusių – 80–110 cm, vidinis aukštis –
40–50 cm. Kadangi tyrimų projekte buvo nu-

4 pav. Viena iš kriptų perkasoje 18. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 4. One of the crypts in trench 18.

matyta ištirti tik tiek, kiek reikia hidroizoliacijai įrengti, nė vienos iš kriptų vidus netyrinėtas. Spėta, kad XVII a. viduryje, greičiausiai karo su Maskva metu, jos buvo apgriautos, o XVIII a. pradžioje ant jų pastatyta
tvora. Sprendžiant pagal mūrą, tai galėjo padaryti Riomeriai, apie 1700 m. pastatę Riomerių koplyčią.
Šioje perkasoje tvoros mūre fiksuoti keli
statybos ir remonto etapai, ankstyviausias –
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5 pav. Kriptos perkasoje 18. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 5. The crypts in trench 18.

XVII a. pradžios akmenų
mūras su kalkiniu skiediniu, jame daug plytų duženų. Aukščiau – XVII–
XIX a. mūras iš įvairaus
laikotarpio plytų.
Perkasa 19 buvo 26x
1 m dydžio. 30–40 cm gy0
1 cm
lyje į R nuo tyrimų ploto
6 pav. Žetonas.
vidurio atidengtas lauko
O. Fediajevo nuotr.
riedulių be rišamosios meFig. 6. The jeton.
džiagos nuogrindos fragmentas. Į V jos nebuvo – liko neaišku, ar 15 m
atkarpoje konstrukcija nuardyta ar iš viso neįrengta. Užfiksavus rieduliai buvo išrinkti ir gilintasi toliau. Iki pat projektinio 1 m gylio
gruntas išliko stipriai maišytas su statybiniu
laužu, pavieniais žmonių kaulais. Šalia Š vartų
po didelio kelmo iškastomis šaknimis aptiktas
vienintelis šioje perkasoje kapas 445. Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva į V. Kauko-
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lė pakreipta ant kairiojo peties, kairė ranka
palenkta 90o kampu ant pilvo, dešinė sulenkta
ant krūtinės. Kapo duobės ir karsto kontūrai
neužfiksuoti, vinių nebuvo, todėl liko neaišku,
ar mirusysis laidotas karste. Šalia kairiojo alkūnkaulio aptikta vienintelė įkapė – geros būklės Žygimanto III Vazos (1588–1632) biloninis šilingas. Pagal monetą kapas datuotas
XVII a. I puse. Kaip ir ankstesnėse perkasose
atidengtame mūre fiksuoti keli statybos ir remonto etapai – nuo XVII iki XX a.
Perkasa 20 buvo 27x1 m dydžio. Stratigrafija ir tvoros mūras mažai skyrėsi nuo fiksuoto perkasoje 19, jame matėsi tie patys statybos ir remonto etapai. Kapų šioje perkasoje
nebuvo.
Perkasa 21 buvo 14x1 m dydžio. Iki pat
projektinio gylio grunto sudėtis kiek keitėsi –
stambaus laužo sluoksnius keitė juodos žemės
sluoksneliai, po to vėl fiksuotas statybinėmis
atliekomis užpildytas gruntas. Toks pat gruntas išliko perkasos dugne, 1 m gylyje. Tvoros
mūras buvo panašus kaip ir perkasose 17 ir
19, kapų nerasta.
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Visose tirtose perkasose gausu pavienių
žmonių kaulų iš suardytų palaidojimų. Atlikus antropologinius tyrimus nustatyta, kad jie
priklausė ne mažiau kaip 30 asmenų. Radinių
sąrašą papildė kelios dešimtys kaltinių karstų
vinių, užregistruota pustrečio šimto buitinės
keramikos ir koklių fragmentų, 42 monetos,
seniausia – 1561 m. kaldintas Žygimanto Augusto (1544–1572) sidabrinis pusgrašis. Prie
retesnių galima priskirti 1654 m. Prūsijos biloninį šilingą (Frydrichas Vilhelmas; 1640–
1688), 1797 m. varinę „polušką“ (Rusija, Pavlas I; 1796–1801), 1813 m. Varšuvoje kaldintą
10 grašių sidabrinę monetą (Frydrichas Augustas valdė Varšuvos kunigaikštystę 1807–
1815 m.), 1818 m. Varšuvoje kaldintą 2 zlotų
monetą (Rusijos imperija, Aleksandras I;
1801–1825).
Į individualių radinių sąrašą pateko daugiau nei dvi dešimtys radinių: žiedai, geležinės
sagtelės, diržų apkalai, knygų apkalėliai, sagutės, kryželiai ir medaliukai. Bene rečiausiu laikytinas 2,6 cm skersmens, 1 mm storio žalvarinis paauksuotas žetonas (6 pav.). Averse ir
reverse – tapačios legendos – stilizuota „IHS“,
žemiau monogramos vienas, virš – 3 lelijų žiedai. Centre – 2,3x2 mm dydžio skylė, iškalta
keturkampio skerspjūvio vinimi. Spėjama,
kad šis žetonas galėjo būti pagamintas Prancūzijoje XV–XVI a., jis skirtas karaliaus dvarui. Kitas radinys – vienas iš trijų atsitiktinai
aptiktų medaliukų. Jis lietas, vario lydinio,
ovalo formos, 2,4x1,85 cm skersmens, iki
1,5 mm storio (7 pav.). Averse – Šv. Marija su
Kūdikėliu Jėzumi ant kelių, legenda „MIRA
(CULOSA?) – D(ILECTO) •CAR(MELO)• //
ROMA“ (Stebuklingoji Maloningoji Karmelio
[Dievo Motina]. Roma). Mariją karūnuoja du
angelai. Ant šventosios apsiausto – snaigė, bū-

0
1 cm
7 pav. Medalikėlis. O. Fediajevo nuotr.
Fig. 7. A medallion.

dinga Švč. Mergelės Marijos Snieginės ikonografijai. Raidės CAR – Karmelitų ordino pavadinimo santrumpa. Reverse – Bažnyčios
simbolis – pastatas su dviem kolonomis, prie
kurių atvaizduoti šv. Petras su raktu ir šv. Paulius su kalaviju. Apačioje data – •1625•. Tai
jubiliejinių Bažnyčios metų, švęstų kas 25 metai, data, rodanti, kam skirtas medaliukas ir
kada jis pagamintas. Iki 2011 m. tyrimų tai iki
šiol ankstyviausias medaliukas iš žinomų Lietuvoje. Plačiau apie Trakų bažnyčioje archeologinių tyrinėjimų metu aptiktus medaliukus
rašyta atskirai (Fediajevas O., Religiniai medaliukai iš Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios archeologinių tyrinėjimų
2008–2011 m., Numizmatika 9–12, Metraštis
2008–2011, Vilnius, 2012, p. 171–194).
Iš viso 2011 m. ištirtas 163,5 m2 dydžio
plotas, preparuoti ir užfiksuoti 8 kapai, o nuo
2008 m. bendrai ištirta 1496 m2 dydžio teritorija, ištirti 528 palaidojimai.
2011 m. pasibaigė nuo 2008 m. vykę archeologiniai tyrinėjimai. Jie suteikė daug naujos informacijos apie krikščionybės laikotarpio bažnyčių statybą bei laidojimo papročius,
aptikti radiniai, kai kurie iš jų unikalūs, papildė LNM fondus ir po restauracijos bus prieinami visuomenei.
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The Churchyard of the Trakai
Church of the Visitation
of the Blessed Virgin Mary
In 2011 the investigation, begun in 2008,
of the churchyard of the Trakai Church of the
Visitation of the Blessed Virgin Mary was
continued with the excavation of a total of
163.5 m2 beside the churchyard fence (Fig. 1).
Stone paving (Fig. 2), a tin coffin covered with
bricks (Fig. 3), crypts (Figs. 4–5), 8 burials,
and the bones from at least 30 destroyed burials were discovered. Among the finds should
be mentioned about 250 pottery and stove tile
sherds, tens of iron nails, 42 coins, rings, iron
buckles, belt fittings, small book fittings, small
buttons, small crosses, a jeton (Fig. 6), and
medallions (Fig. 7). The finds date to the 16th–
19th centuries.

Asta Gerbutavičiūtė

Senosios Panevėžio
bažnyčios šventorius
2011 m gegužės–birželio mėnesiais Panevėžio miesto istorinėje dalyje (UK 21138), Senamiesčio g. sklype 72A atlikti archeologiniai
tyrimai. Čia 2009 m. statybos darbų metu klojant pastato pamatus aptikti žmonių kaulai.
Statybos darbai buvo sustabdyti.
Tyrinėtas sklypas yra šalia senųjų Panevėžio senamiesčio miesto kapinių ir ribojasi su
jų V pakraščiu. Iš rašytinių šaltinių yra žinoma, kad šioje istorinėje vietoje, dešiniajame
Nevėžio krante, kelių sankryžoje į Venslaviškį,
Pušalotą ir Vabalninką, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro 1507 m. dotacijos raštu
buvo nurodyta pastatyti bažnyčią. Pirmajai
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bažnyčiai sudegus, jos vietoje 1629 m. buvo
pastatyta nauja, kurią, kilus 1654–1667 m. karui, 1660 m. suniokojo švedai, pavertę ją kareivinėmis, o vėliau ligonine. Kapinėse priešais bažnyčią švedai laidojo savo kariuomenės
žuvusiuosius. 1661 m. bažnyčia buvo atstatyta, o tuometiniam klebonui buvo įsakyta iš kapinių į lauką perlaidoti švedus, pačias kapines
sutvarkyti, aptverti tvora. Bažnyčia funkcionavo iki 1780 m., kai kilus gaisrui medinė senamiesčio bažnyčia sudegė ir toje vietoje bažnyčios niekas jau nebeatstatė, tik jos šventoriuje dar iki 1843 m. veikė kapinės. XIX a.
pabaigoje – XX a. pradžioje senamiestyje pradėjo daugėti gyventojų. 1896–1909 m. Senojo
Panevėžio valdų savininkas, carinės Rusijos
kolegijos patarėjas, o vėliau ir jo našlė pardavinėjo ir rėžiais nuomavo žemę prie dabartinės Senamiesčio gatvės. Pokario metais visos
buvusių kapinių žymės buvo panaikintos. Tarybiniu laikotarpiu tame plote 1967 m. „Ekrano gamykla“ pastatė darželį savo darbuotojų
vaikams, kur šiuo metu įsikūręs M. Riomerio
universiteto teismo medicinos instituto Panevėžio ekspertų skyrius.
Greta esančioje teritorijoje, Venslaviškio g. 6, archeologė Alfreda Petrulienė 1995 ir
2007 m. ištyrė 2 perkasas, iš viso 76 m² plotą.
Archeologinių tyrimų metu iš viso aptikta 17
griautinių palaidojimų, kurie fiksuoti 0,4–
1,6 m gylyje, taip pat pavienių žmonių kaulų iš
suardytų kapų. Pagal rastas įkapes archeologė
kapus datuoja XVI–XVIII a. (ATL 1994 ir 1995
metais, Vilnius, 1996, p. 219–220; ATL 2007
metais, Vilnius, 2008, p. 303–306).
2011 m. archeologinių tyrimų metu Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
užsakymu buvo numatyta ištirti visą apie
410 m² ploto sklypą, kuriame pradėtų statybų
metu ir buvo rasti žmonių kaulai. Tiriamo

