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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 

Įvadas. 2015 m. planuojami vykdyti Vilniaus Didžiosios sinagogos liekanų vietos bei 

aplinkos archeologiniai žvalgymai. Tyrimai bus vykdomi moksliniais tikslai, finansuojami tyrėjo 

bei archeologinių tyrimų grupės narių lėšomis. Visą archeologiniams žvalgymams reikalingą 

geofizikinę įrangą bei personalą parūpins Izraelio Senienų departamentas (Israel Antiquity 

Authority) bei sekantys JAV universitetai: Hartfordo universitetas (University of Hartford), 

Viskonsino Eau-Claire universitetas (University of Wisconsin Eau-Claire), Djukeino universitetas 

(Duquesne University). 

Numatomos tirti teritorijos aprašymas. Numatoma žvalgyti teritorija yra išsidėsčiusi 

Vilniaus senamiesčio 32 kvartale, tarp Vokiečių g., Dominikonų g., Stiklių g. ir Antokolskio g. ir 

užima 10100 m
2
 plotą (žr. priedą nr. 1). Sklypuose adresu Vokiečių g. 13 ir 13B numatyta žvalgyti 

teritorija nėra užstatyta, joje įrengti gyvenamųjų namų kiemai, šaligatviai, asfaltuoti keliukai, vaikų 

žaidimo aikštelė, tačiau didžiojoje sklypų dalyje vyrauja atvira, topografiškai daugiau mažiau lygi 

teritorija, sklype adresu Vokiečių g. 13A šiuo metu stovi Vytės Nemunėlio pradinė mokykla, tačiau 

kieme taipogi vyrauja topografiškai daugiau mažiau lygi, žole apaugusi teritorija (žr. priedą nr. 3). 

Archeologinių tyrimų tikslas. Nustatyti tikslią Vilniaus Didžiosios sinagogos vietą bei 

parinkti tikslias tyrimų vietas ateityje galimai vykdomiems archeologiniams kasinėjimams. 

Tyrimų pobūdžio pagrindimas. Neintervenciniai geofizikiniai tyrimai georadaru leis per 

trumpą laiką išžvalgyti Didžiosios sinagogos vietos bei aplinkos teritoriją ir numatyti tikslias tyrimų 

vietas ateityje galimai vykdomiems archeologiniams kasinėjimams. 

Tyrimų apimtis. Archeologiniai žvalgymai georadaru yra numatyti atlikti 10100 m
2
 plote, 

apimančiame Didžiosios sinagogos vietą bei aplinką į Š ir P nuo jos (žr. priedą nr. 1). 

Tyrimų metodika. Visa georadaru numatoma žvalgyti teritorija (10100 m
2
) (žr. priedą nr. 

1) bus suskirstyta į 30 x 20 m dydžio stačiakampius plotus, kuriuose pulseEKKO 1000 georadaru su 

225 MHz dažnio antena bus atliekami geofizikiniai žvalgymai. Apdorojus duomenis gautus iš 

žvalgymų su 225 MHz dažnio antena bus nustatytos fiksuotų anomalijų teritorijos ir jų vietose bus 

formuojami 10 x 5 m dydžio stačiakampiai plotai, kuriuose bus tęsiami detalesni žvalgymai 

pulseEKKO 1000 georadaru su 450 ir 900 MHz dažnio antenomis bei pulseEKKO 100 georadau su 

50, 100 ir 200 MHz antenomis. 

Tyrimų trukmė. Tyrimus planuojama vykdyti 2015 m. balandžio – lapkričio mėnesiais. 



Ankstesni archeologiniai tyrimai. 2011 m. archeologai Z. Baubonis, M. Mačiulis ir R. 

Augustinavičius vykdė Vilniaus Didžiosios sinagogos liekanų vietos archeologinius tyrimus (žr. 

priedus nr. 1 – 2) sklype adresu Vokiečių g. 13A, kurių metu ištyrė 3 perkasas (viso 79,75 m
2
 

plotą). Perkasa 1 (žr. priedus nr. 1 – 2) tirta spėjamo įėjimo nuo Sinagogų kiemo per priestatą į 

Vilniaus Didžiąją sinagogą vietoje pusės. Jos paviršiuje susidaręs apie 10 cm velėnos sluoksnis, po 

kuria buvo kasamas 1 m storio permaišytos žemės sluoksnis su gausiomis XX a. vidurio 

statybinėmis atliekomis: plytų nuolaužomis, čerpių fragmentais, polietileno gabaliukais. 60 cm 

gylyje perkasos PV dalyje atidengtas neaiškios paskirties 1,2 m ilgio, 50 cm pločio bei 50 cm 

aukščio akmenų mūro pamatas. Rieduliai yra nuo 20x15x10 iki 35x30x30 cm dydžio, surišti 

kalkiniu skiediniu. Tame pačiame gylyje atidengtas sinagogos priestato P sienos mūro 

konstruktyvas ir joje – įėjimo į Didžiąją Vilniaus sinagogą nuo Sinagogų kiemo pusės vieta. Siena 

sumūryta iš 11–12x6,5 cm dydžio plytų, jos plotis siekia iki 1,8 m ŠR–PV kryptimi. Atkastos sienos 

atkarpos ilgis – 4 m ŠV–PR kryptimi. Siena iš PV (išorinės) pusės yra iki 63 cm aukščio (iki Habs 

110,26 m), iš ŠR pusės (vidinės) – 2,2 m aukščio (iki Habs 108,54 m). Priestato vidinėje sienos 

dalyje atkasta 1,8 m pločio įėjimo vieta. Slenksčio V pusėje aiškiai išsiskyrė 12x6,5 cm dydžio 

septynių plytų eilė – pakopa. Laiptų yra išlikę 3 žemyn besileidžiančios pakopos. Pirma pakopa yra 

15 cm pločio. 20 cm žemiau pirmos pakopos buvo antra 15 cm pločio pakopa. 25 cm žemiau 

antrosios pakopos buvo trečia 30 cm pločio pakopa. 1 m gylyje (Habs 110,43 m) perkasos PV 

dalyje atidengta apie 15–20 cm storio molio asla, plūkta prie priestato PV sienos mūro. Aslos 

vietoje daugiau nesigilinta. Pasiekus 1,2–1,25 m gylį (Habs 110,21–110,25 m), perkasos PV dalyje 

fiksuotas akmenų grindinys. Grindinio akmenys nuo 15x15x10 iki 20x20x10 cm dydžio. Šioje 

dalyje perkasa toliau nebegilinta. Šiame gylyje perkasos ŠR dalyje atkastos neaiškios labai 

fragmentiškos mūro liekanos, besitęsiančios už perkasos ŠR sienelės ribų. Greičiausiai tai 

sinagogos PV sienos pamatų požeminė dalis. 2,15 m gylyje perkasos ŠR dalyje, po aukščiau minėtu 

permaišytos žemės su statybinėmis griuvenomis sluoksniu atkastas 35–40 cm storio labai 

intensyvus juodos žemės kultūrinis sluoksnis. Šiame sluoksnyje surasta keliolika glazūruotų žiestų 

puodų šukių, 2,23 m gylyje – dvi Rusijos imperijos 1746 m. Jelizavetos Petrovnos dengos. 2,25 m 

gylyje rastas 4,6x4x0,5 cm dydžio ornamentuotas žalvarinis knygos apkalas. Pagal radinius šis 

kultūrinis sluoksnis preliminariai datuojamas XVIII a. viduriu – XIX a. I puse. Po šiuo sluoksniu 

2,25–2,3 m gylyje (Habs109,01–109,07 m) pasiektas įžemis – gelsvos spalvos smėlis be priemaišų. 

Perkasa iškasta iki 2,53 m gylio jos ŠR dalyje (Habs 108,87 m) bei iki 1,15 m jos PV dalyje (Habs 

110,25 m). Perkasa 2 (žr. priedus nr. 1 – 2) suplanuota taip, kad apimtų P bimos kolonos vietą, 

Vilniaus Didžiosios sinagogos grindų bei laiptų, vedusių į aron ha ko-dešą, liekanas, bei siekiant 

prie sinagogos PR sienos lokalizuoti aron ha kodešo vietą. Tiriant 11–15 cm gylyje po velėnos 



sluoksniu visame perkasos plote atidengtas maišytos žemės su gausiomis įvairaus laikotarpio 

statybinių griuvenų priemaišomis sluoksnis. Kitose perkasos dalyse šio sluoksnio storis siekia nuo 

20 cm (Habs 111,04–111,18 m) iki 2,54 m, kur atidengtas Didžiosios Sinagogos pirmo aukšto 

grindų fragmentas (Habs 108,81 m). Perkasos PR dalyje 16–25 cm gylyje atidengtas Didžiosios 

sinagogos PR sienos fragmentas, orientuotas PV–ŠR kryptimi. Sienos plotis siekia 2,8 m. Atkastos 

sienos atkarpos ilgis 6,5 m, įgilintos į žemę sienos aukštis 2,85 m. Sienai panaudotos 30x15x7 cm 

dydžio plytos, tarpusavyje surištos kalkiniu skiediniu. Perkasos ŠV dalyje 16–35 cm gylyje V 

dalyje atidengtas įgriuvęs plytų mūro skliautas. Skliautui mūryti panaudotos 30,5x16,5x5–6 cm 

dydžio plytos. Didžioji fragmento dalis mūryta iš geltonos spalvos plytų, tarpusavyje surištų 

kalkiniu skiediniu. Šioje vietoje perkasa giliau nekasta. 20 cm gylyje (Habs 110,88–110,90 m) 

perkasos PR dalyje atkasta į PR sinagogos sienos vidinę dalį įkirsta, kaip spėjama, buvusi aron ha 

kodešo nišos vieta. Ji yra 1,6 m ilgio, 1,1 m pločio bei 90 cm aukščio. Ši nišos vieta sietina 

greičiausiai su XVII a. I pusės sinagogos rekonstrukcijos etapu. Pirminė šios nišos paskirtis neaiški: 

gali būti, jog tai XVII a. I pusės sinagogos pastato pirmo aukšto langų vieta. Virš anksčiau 

minėtosios nišos, jos ŠR dalyje aiškiai išsiskyrė iš 24x12,2x5,3 cm dydžio plytų, rištų smulkiu 

skiediniu, netvarkingai sumūryta arkinės nišos sąrama. Ji yra 1,06 m ilgio bei 62 cm pločio, įgilinta 

iki 80 cm nuo sienos viršaus (Habs 110,20 m). Nišos sąrama yra išmūryta 1893 m. pastato 

rekonstrukcijos metu, aukščiau minėtosios susiaurintosios nišos vietoje, ją susiaurinant iki 62 cm 

pločio. 23 cm gylyje, aukščiau perkasos P dalyje minėtos nišos, atidengtas 55 cm ilgio PV–ŠR 

kryptimi bei 40 cm pločio PR–ŠV kryptimi mūrinio skliauto pėdos fragmentas. Jis įgilintas į nišą 

apie 30 cm nuo sienos viršaus. Šis fragmentas yra siejamas su antruoju, XVII a. vykusiu pastato 

rekonstrukcijos etapu, kai minėtosios nišos PV dalis buvo užmūryta ir susiaurinta bent per 90–100 

cm, nišą paliekant 90–96 cm pločio bei įgilintą iki 80 cm nuo sienos viršaus. 85–90 cm gylyje 

(Habs 110,15 m) po niša fiksuota tinku dengta mūrinė sinagogos PR sienos vidinė dalis. Sienos 

plytų dydis 30,5x13,5–14x5,5–6 cm. Siena tęsėsi 98–100 cm žemiau nišos apačios (iki Habs 109,20 

m). 95–100 cm gylyje (Habs 100,00–100,05 m) Š dalyje atidengti prie PR sienos vidinės dalies 

prigludę labai fragmentiški apie 30–40 cm dydžio pakylos likučiai. Pakylai mūryti naudotos 28–

29,5x14,5–16x6,5–7,5 cm plytos. Šie fragmentai yra sietini su XVII a. I pusės sinagogos 

rekonstrukcijos etapu. Perkasos ŠV dalyje 35–110 cm gylyje kastas permaišytos žemės sluoksnis su 

pavieniais XVII–XIX a. datuojamais radiniais: frontalinių, karnizinių koklių pakraštėliais. Šiame 

gylyje rasti du Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Vilniaus (1664 m.) ir Lenkijos (1664 m.) Jono 

Kazimiero šilingai. 1,1–1,15 m gylyje (Habs 110,28 m) atkasti 1,78 m ilgio PV–ŠR kryptimi, 27–35 

cm pločio ŠV–PR kryptimi bei 45–52 cm aukščio bimos pakylos laikančiosios sienos fragmentai su 

12–16 cm skersmens staktų antspaudų žymėmis iš P pusės. 1,25 m gylyje (Habs 109,97 m) aptiktas 



kolonos bazės toras (veleno pavidalo išgaubta kolonos bazės dalis) – bimos PR kolonos fragmentas 

(7 pav.). Atkastas fragmentas 57 cm skersmens, 40 cm aukščio. Didžioji šio kolonos fragmento 

dalis pateko už perkasos PV sienelės. Iš karto po minėtuoju kolonos bazės toro fragmentu (PV 

dalyje) atkastas 98x76 cm dydžio kolonos bazės plinto (plokščia kvadratinė akmens plyta, esanti po 

kolo-nos baze) paaukštintas teraco grindų fragmentas. 2 m gylyje (Habs 109,35 m) perkasos 

centrinėje dalyje atkastas laiptus laikančios sienos fragmentas. Jo ilgis siekia 1,8 m V–R kryptimi, 

plotis 2 m ŠR–PV kryptimis. Fragmentas mūrytas iš 28–29,5x14,5–16,0x6,5–7,5 cm dydžio plytų, 

naudojant kalkinį skiedinį. Jo didžioji dalis pateko po šilumine trasa, kuri kerta perkasą PV–ŠR 

kryptimis. 2,1 m gylyje rasta Rusijos imperijos Aleksandro III 1880 m. 1 kapeika. 2,15 m gylyje 

(Habs 109,22 m), po laiptų maršo sienos fragmentu aptikta pakylos konstrukcija, prigludusi prie 

sinagogos PV sienos vidinės dalies. Pakyla mūryta iš 2 simetriškų 80 cm ilgio mūrinių konstrukcijų, 

orientuotų ŠV–PR kryptimis. Kiekvienos dalies plotis siekia 46 cm. Jos įgilintos 40 cm nuo 

konstrukcijos viršaus. 2,2 m gylyje nuo žemės paviršiaus (Habs 108,80 m) atkasti trijų 46x46x8,5 

cm dydžio grindų plytelių fragmentai, pakloti virš centrinėje dalyje fiksuoto sinagogos R sienos 

vidinės dalies išplatėjimo. Šio išplatėjimo storis 30 cm. Sienos išplatėjimas įgilintas iki 40 cm. Čia 

pasiektas įžemis – smėlis (Habs 108,40 m). Šalia sienos rastas Abiejų Tautų Respublikos Stanislavo 

Augusto Poniatovskio 176? m. grašis. 2,3 m gylyje (Habs 108,86 m) atkastos teraco grindys. Šioje 

vietoje perkasa toliau negilinta. Ji kasta iki 2,5 m gylio (Habs 108,85 m). Perkasa 3 (žr. priedus nr. 

1 – 2) tirta spėjamoje sinagogos R kampo vietoje. 11–20 cm gylyje jos centrinėje dalyje iš karto po 

paviršiniu velėnos sluoksniu atkastas Didžiosios sinagogos R sienos kampas. Sienos plotis siekia 

nuo 1,5 m iki 1,6 m. Jai išmūryti panaudotos 28–29,5x14,5–16x7,5 cm plytos. Siena nuo žemės 

paviršiaus įgilinta 2,9 m. Atkastas jos fragmentas orientuotas V–R kryptimi. Didžioji šios sienos 

fragmento dalis pateko už perkasos ribų. Ties siena perkasa giliau kasama nebuvo. 30 cm gylyje 

joje rastas ATR Stanislovo Augusto Poniatovskio 1788 m. grašis. Kiek giliau, 45 cm gylyje, rasta 

vokiška 1941 m. 10 pfenigių moneta. Perkasos Š, R ir V dalyse po paviršiniu velėnos sluoksniu 

atkastas apie 80 cm storio permaišytos žemės sluoksnis su gausiomis įvairaus laikotarpio statybinių 

griuvenų priemaišomis. Tarp šių statybinių griuvenų aptikta keletas radinių, datuojamų XVII–XIX 

a: karnizinių frontalinių koklių fragmentų, žiestos glazūruotos keramikos šukių. 75 cm gylyje rastas 

12 cm ilgio žalvarinis knygos apkalas. 3,13 m gylyje (Habs 107,76 m) atidengtas 1,2 m ilgio, 45 cm 

storio sienos fragmentas (sienos vidinė pertvara?), orientuotas V–R kryptimi. Fragmentas įgilintas 

iki 60 cm, išmūrytas iš raudonų 28x6,5–7 cm dydžio plytų. Šio sienos fragmento paskirtis neaiški: 

galbūt tai ankstyviausios XVI a. statytos medinės sinagogos pamatas arba vidinės pastato sienos 

pertvara. Perkasa šioje vietoje daugiau negilinta dėl galimos sienelių griūties. Ji tirta iki 3,58 m 

gylio (Habs 107,31 m), įžemis nepasiektas. Archeologinių tyrimų metu buvo surasti keli šimtai 



keramikos, koklių fragmentų, bei 33 individualūs radiniai, kurie datuojami XVII a. II puse – XX a. 

viduriu. Archeologinių tyrimų metu XVIII a. II pusės vertingas sluoksnis aptiktas tik perkasoje 1. 

Kitose dviejose perkasose archeologiškai vertingo sluoksnio nerasta, tik architektūrinės liekanos. 

Vietoj jo fiksuotas storas, nuo 60 cm 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.
1
 

2012 m. archeologas P. Vutkin vandentiekio avarijos vietoje, sklype adresu Vokiečių g. 13, 

vykdė archeologinius žvalgymus (žr. priedą nr. 1), kurių metu buvo išžvalgytas 4,2 m
2
 plotas ir 

fiksuotas permaišytas XX a. sluoksnis bei atidengtas XVI a. vid. datuojamo rūsio skliauto 

fragmentas.
2
 

Tyrimų sąmata. Archeologiniai tyrimai bus finansuojami asmeninėmis projekto autoriaus 

ir archeologinių tyrimų grupės narių lėšomis. 

 

 

Priedai. 

1. Numatomos žvalgyti vietos situacijos planas, M1:1.000 

2. 2011 m. vykdytų tyrimų vietų situacijos planas, perkeltas ant 1949 m. Vilniaus 

Didžiosios sinagogos pastato plano. 

3. Žvalgymų vietos fotofiksacija prieš tyrimus iš PR (viršutinė nuotrauka), ŠV (vidurinė 

nuotrauka) ir PV (apatinė nuotrauka) pusės. 
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 Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 metais, Vilnius, 2012, p. 293 - 302. (Tyrimų ataskaita neparengta). 
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