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Įvadas 

SeniaUSi metaliniai dirbiniai iš žalvario Lietuvą pasiekia II tūkstant
mečio p. m. e. pradžioje (apie 1800-1600 ID. p. m. e.j. Praslinkus viSdID 
tūkstantmečiui, čia pasirodo ir geležies dirbinių. Su nauju metalu - si
dabru - LietllVQ5 gyventojai susipažino mūsų eros pradžioje, beveik prieš 
2000 metų. lomokę apdirbti sidabrą, vietiniai meistrai sukūrė daug dir
binių, kurie skiriasi nuo Siaurės, Vidurio bei Rytų Europos šalyse ran
damų sidabro daiktų. Skiriasi jie ir nuo dirbinių, žinomų kituose Baltijos 
baseino kraštuose, bet turi daug bendra su tokiais pačiais radiniais, ap
tinkamais gretimose baltų apgyventose žemėse - Latvijoje, buv. Ryt
prūsiuose. 

Knygoje panaudota medžiaga apima laikotarpį nuo sidabro atsiradi
mo Lietuvoje iki feodalinės Lietuvos valstybės susidarymo, t. y. iki 
XIII amžiaus. Iš to meto sidabro dirbinių paprastai randama kapuose, 
lobiuose ir tik retai kada gyvenvietėse, piliakalniuose. Zinomi ir pavie
niai. atsitiktiniai jų radiniai. 

Kalbant apie šio laikotarpio brangiuosius metalus, pažymėtina, kad 
mūsų dispozicijoje yra vien sidabras. Vietinės gamybos aukso dirbi· 
nių šiuo metu dar neatrasta. Yra tik kelios sidabrinės lankinės žieduo
tosios segės, išpuoštos aukso plokštelėmis. Importuotų auksu PU03tų 
dirbinių taip pat tėra keletas. Nagrinėjamu laikotarpiu auksas - dar re
tas metalas ne tik Lietuvoje, bet ir kaimynuose. 

Sidabriniai dirbiniai yra svarbūs istorijos mokslui. Tai reikšmin~ds 
šaltinis, padedantis nušviesti prekybinius ir kultūrinius Lietuvos ryšius 
su kitais kraštais, atskleisti Lietuvos juvelyrų techninius i .. meninius 
sugebėjimus, išaiškinti daugeli klausimų, susijusių su visuomeninių 

santykių raida Lietuvoje. Neatsitiktinai kiekviename didesniame darbe, 
liečiančiame Lietuvos istoriją, neapsieinama nepaminėjus ivairiais as
pektais ir senųjų sidabro dirbinių. Juos randame kiekvi~name iliustruo
tame leidinyje, kuriame kalbama apie senosios Lietuvos kultūrą, men:'!. 
Pagaliau sidabro dirbiniai puošia mūsų muziejų ekspozicijas. 

Knygoje supažindinama ne tik su sidabro dirbiniais, jų chronologi
ja, geografija ar radimo 'aplinkybėmis. Cia parodoma, kad taurusis me
talas buvo plačiai naudotas dar ir įvairių daiktų apdailai. Be to, api
būdinama vietinių sidabrakalių gamybinė veikla, aptariama, kaip ir iš 
kur brangusis metalas patekdavo i mūsų kraštą, kaip jis Lietuvoje 
tapo mokėjimo priemone - pinigais. 
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Ne visoms čia nagrinėjamoms problemoms vienodai buvo medžiagos. 
Todėl vienos jų paliestos plačiau, kitos dar bus tyrinėjamos. Taip pat 
ne visi čia aptarti reiškiniai Lietuvoje buvo tolygiai paplitę. Pavyzdžiui. 
rytų ir vidurio Lietuvoje anksti įsigalėjęs mirusiųjų deginimo paprotys 
atėmė galimybę giliau pažinti šių sričių sidabro dirbinius. Todėl auta
rė nepretenduoja į galutinį ir visapusišką iškeltų klausimų išsprendim1· 

Knygos rankraštis buvo apsvarstytas Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos Istorijos instituto Archeologijos sektoriuje. Jo bendradarbiams už 
vertingas pastabas autorė nuoširdžiai dėkoja. Už naudingus patarimus 
autorė labai dėkinga istorijos kandidatui A. Tautavičiui, istorijos dak
tarui profesoriui J. Jurginiui, taip pat istorijos daktarei R. Volkaite i
Kulikauskienei, ' istorijos kandidatui docentui M. Michelbertui , · receilza
vusiems rankrašti, ir visiems, prisidėjusiems prie jo parengimo spa~dai. 



I 

Tyrinėjimų apžvalga 

A pie senuosius sidabro dirbinius, rastus Lietuvoje, turime žinių iš 
XIX amžiaųs, kada jie kai kuriais atvejais imami minėti literatu.roje. 

Vienas žymiausių XIX a. pirmosios pusės lietuvių kultūros veik~jų 
Siinonas Daukantas knygoje "Būdas senovės lietuvill, kalnėnų ir žemai
čių", apibūdindamas lietuvių visuomenę, aiškina, kad senų senovėj ne
buve nei aukso, nei sidabro ir tik vėliau atsiradę sidabro "luitai nI 
šmotai, kuriuos neskaitė, bet svaru svėrė" (Daukantas S., 1976, p. 650). 
Jis pateikia sidabrinio lietuviško ilgojo lydinio, rasto Zemaitijoje, pa~ 
veikslą ir vadina ji g raižu arba g rašiu (nuo žodžio graižyli, pjaustyti). 

XIX a. kilus didesniam susidomėjimui Lietuvos praeitimi, pradedama 
daugiau kasinėti ir archeologinių paminklų. Tačiau per visą šimtme[į 

sidabro dirbinių problema nepatraukė tyrinėtojų dėmesio. Tik skelb
dami kasinėtų paminklų duomenis, retkarčiais j ie užsimena apie rastus 
sidabrinius daiktus ar įdeda jų paveikslų. Sitaip įvairiuose to meto 
leidiniuose galima rasti žinių apie And_ulių , Aukštkiemių, Greižėnų, Ru
bokŲ, : · Skėrių, Sernų, Vėžaičių, Vilkyčių senkapiuose aptiktas sidabrines 
,kapes (Tyszkiewicz B., 1850; Tischler O., 1888; Bezzenberger A., 1892; 
Bezzenberger A ., 1900; Bezzenberger A., 1909; Szukiewicz W., 1900; 
flOKP08CKUU <1> . B., 1893 a ; l7oKpo8cKuu <1> . B., 1897; SPG, 1886, SPG, 
1890, SbP, 1892, SbP, 1893, SbP, 1895, SbP, 1896, SbP, 1900, SbP, 
1909, Jb!, 1897, Jb!, 1899, F!, 1905) . 

Panašiai yra ir XX a . pradžioje, kai sidabro dirbiniai minimi tik skel
bi,mt arcbeologinių tyrinėjimų rezultatus (Zaborski A. , 1905; Nagevi
čius V., 1909) . Keletas. sidabrinių dirbinių radimviečių paskelbta F. Po
krovskio ir P. Tarasenkos suda rytuose archeologiniuose žemėlapiuo:'ie 
(l7oKpo8cKuu <1>. B. , 1893 b; l7oKpo8cKuu <1>. B ., 1899; Tawsenka P" 
1928) . . Apibendrinančio pobūdžio darbuose, skirtuose buv. Rytprūsių :, r
cheologinei medžiagai (Aberg N., 1919; Gaerte W. , 1929), bet liečian
čiuose ir Lietuvos pajūrio rajonus, buvo paminėta nemažai dirbinių, ap-
tiktų Laistų, Lumpėnų, Rubokų , Semų ir kt. vietovėse. . 

Buržuazijos valdymo metais mažai kas tepasikeitė. Dažniausiai to 
~et.o ~yrinėtojai apsiriboja tuo, kad, kai kuriuose leidiniuose duodami 
žinių apie jvairių vietovių, pvz., Lieporų, Kuršėnų, PryšmančiŲ, Stač iG.

nų, Veršvų ir kt., radinius, paliečia arba tik išvardija čia aptiktus si
dabrinius ir sidabruotus dirbinius (KuInŠlylis L" 1933 a; Kumšlylis L., 
1933 b ; Tarvydas B. , 1934; Tarvydas B., 1936; Perkowski J. , 1934; Nage-
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vičius V., 1935; Puzinas J., 1938). Tačiau muzIeJŲ fonduose jau bu"o 
susikaupę nemažai sidabro, rasto archeologiniuose paminkluose, kas vie
naip ar kitaip žadino tyrinėtojų dėmesį. 1931 m. E. Volteris paske1bia 
keletą sidabrinių dirbinių, esančių tuo metu Kauno miesto muziejuje 
(Volteris B., 1931). Vienas žymiausių XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios 
rusų archeologų A. Spicynas pateikia ir suvestinius duomenis apie lie
tuvos archeologinę medžiagą. Jo darbe "Litovskije drevnosti" (en!!· 
ljbl" A., 1925) pirmą kartą bandyta spręsti ir sidabrą liečiančius klausi
mus. Jis pažymi, kad vakarų Lietuvoje, tiksliau pajūryje, IX a. gau~u 

sidabrinių dirbinių . Duodamas šios srities IX a. kultūrai Klaipėdos kul
tūros vardą, jis sako, kad ją galima vadinti net sidabro kultūra. A. Spi
cynas stebisi kai kurių sidabrinių papuošalų masyvumu. Neieškodamas 
kitų priežasčių, jis galvoja, kad žalvario dirbiniai dengiami sidabro 
plokštele tOdėl, jog krašte buvo nedaug sidabro, kad jis buvęs brangu •. 
Jam nežinomi sidabro lobiai Lietuvoje, kuriuos jis mano esant tik už 
Lietuvos ribų. 

Tarybinės santvarkos metais pastebimai išaugo domėjimasis sidabru. 
Ypač daug pasidarbavo Lietuvos TSR Mokslų Akademijos Istorijos insti·· 
tuto archeologai. Kasinėdami įvairius paminklus, ruošdami tyrinėjimų 

ataskaitas bei skelbdami šių darbų rezultatus, jie dažnai nurodo siddb
rinius ar sidabru puoštus dirbinius, rastus daugelyje vietų, pvz., Diržiuo
se, Graužiuose, Jurgaičiuose, Kiauleikiuose, Pakalniškiuose, Riklikuose, 
Sarkuose, Taurapilyje ir kt. Jais susidomi tyrinėtojai ir imamos skelbti 
platesnės tokių radinių apžvalgos. Jau 1959 m. pasirodo pirmasis šio 
darbo autorės straipsnis, kuriame buvo paskelbta apie 150 sidabriUlŲ 

papuošalų, esančių Vilniaus, Kauno ir Siaubų muziejuose, suskirsčius 
juos į tipologines grupes, r.aredant pastarųjų chronologiją bei paplitim4 
(Nakailė L., 1959). Analogišku metodu buvo apžvelgta ir didelė dalis 
apie 400 - įvairiai sidabruotų žalvarinių, labai retai - geležinių papuo
šalų, šitaip bandant pavaizduoti. kiek II-XIII a. sidabras buvo naudotas 
kitų metalinių dirbinių apdailai (Nakaitė L., 1964). Buvo papildytos ir 
naujai išaiškintas sidabrinių Romos monetų, sidabrinių lydinių radimvie
tės (Michelbertas M., 1961; Tautavičius A ., 1965). Skelbiant II-XIIl a. 
įvairių daiktų lobius, minimi ir sidabro papuošalų lobiai (Taulevičius A., 
1971, p. 131). O žymesniems sidabro lobiams skirti ir plateSnI tyrinėji
mai (Daugudis V., 1968; Urbanavičius V., 1910). Ankstyviausius Lietuvos 
istorijos laikus nušviečiančioje knygoje "Lietuvos archeologijos bruožai" 
nors ir nėra atskiro skyriaus apie sidabro dirbinius, tačiau, aiškinant 
ivairius klausimus, dažnai paliečiami šio metalo radiniai, dedamos kai 
kurios jų iliustracijos (LAB, 1961). Propaguojant seniausius lietuvių 

liaudies meno elementus, buvo išleistas dviejų tomų albumas, kur publi
kuojama apie 100 visų dailia usių sidabrinių bei sidabruotų dirbinių, nu
rodoma jų chronologija, rarumvietės (LLM, 1958; LLM, 1966). Tai vie- ' 
nintelė iki šiol knyga, pasiredžiusi daugiau kaip prieš 20 metų, iš kurios 
mūsų visuomenė gali išsamiau susipažnti su brangioje metalo dirbiniais. 

Kasmetiniai archeologinių paminklų kasinėjimai bei sidabro dirbinių 

publikavimas sudarė sąlygas platesniems tyrinėjimams, splendusiems 
sidabro vartojimo problemas Lietuvoje. Jau gana seniai teigiama, kdd 
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brangusis metalas buvo turtingųjų visuomenės sluoksnių žinioje, kad si· 
dabro dirbiniai rodo turtinę nelygybę, o ankstyvojo feodalizmo epocho
je - esant klasę, reikalaujančią šių brangių daiktų ir jais besmaudojan
ėią IMoopa X. A., 1953; Tautavičius A., 1953; Volkaitė-KulJkauskienė R., 
1955). Tarybų Lietuvos archeologai, nagrinėdami spalvotųjų metalų pa
naudojimo ir apdirbimo problemą IKulikauskas P., 1959; Volkailė-Kuli
kauskienė R., 1970), ima spręsti ir auksakalystės, kaip "ienos iš amatų 
šakos, atsiradimo ir raidos klausimą, apibūdina sidabro apdirbilllo tech· 
niką, apdailą, ornamentikos motyvus, visa tai jdėdami į chroIlologinill~ 

rėmus INakaitė L. , 1964; Nakaitė L., 1966 b). 
Taikant kartografini metodą, bandyta nustatyti žymesnius sidabro 

dirbinių gamybos centrus Lietuvoje IL. Nakaitė, 1968). Pradėjus 
nagrinėt.i sidabro, kaip brangiojo metalo, funkcijų kitimą , imta spręsti 

sidabro, kaip vertės mato, problema INakaitė L., 1966 a). Daug nudirb!.a, 
aiškinant sidabrinių lydinių paplitimą, chronologiją. Cia pamillėtini rusų 
moksliniako G. Fedorovo darbai IFedoIOvas G. B., 1951; <Peao
jlOB r. B., 1949 a; <PeaOp08 r. B., 1949 6), kuriuose jis suklasi!ikavo 
lydinius, apibrėžė jų arealą ir chronologines ribas. Be to, remdamasis 
lydinių topografija, jis konstatavo buvus 4 pagrindinius prekybos ke
lius, ėjusius iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės: 3 jų vedė i senosios 
Rusios žemes, o 1 - Rygos jlankos link. 

Kai kurie tyrinėtojai pareiškė minčių, kad dalį sidabro Lietuva įsi
veždavo iš ,Padneprės sričių, iš ten gyvenusių rytinių slavų žemių 

IMoOIa H., 1932; Moora H., 1938). Tačiau tebėra nepaliesti kiti kraštai , 
iš kurių sidabras patekdavo į Lietuvą. Prieš kelerius metus išėjo knyga, 
nagrinėjanti Lietuvos prekybinius ryšius I-XIII a. ILGPR, 19n), bet ir 
joje nuošalyje liko klausimas apie Lietuvos prekybą sidabrui igyti tais, 
sakysime, momentais, kai Europoje vyko tranzitinės prekybos sidabf":.l 
atskiri etapai būtent su Romos imperija, arabų pasauliu, su Vakarų 

Europa. 
Iki šiol dar apie didelę sidabro dirbinių dalį mokslinėje literatūroje 

apskritai nekalbama. Todėl tyrinėtojai, ypač kitų kraštų, dažnai ope
ruoja duomenimis, toli gražu neatitinkančiais esamos padėties. Sakysi
me, lenkų tyrinėtojui R. Kiersnovskiui tėra žinomi tik 2 arabų monetų 
lobiai IKiersnowski R., 1964); kai kurie autoriai IStenberger M., 1947; 
Stenberger M., 1958), kalbėdami apie Pabaltijj, arabų monetų atžvilgiu 
kartais visai nedaro skirtumo tarp Lietuvos ar, pavyzdžiui, Estijos, kur 
šių monetų kur kas daugiau. Dėl duomenų stokos apeinami ir Vakarų 
Europos monetų radiniai Lietuvoje (J70TUII B. M., 1968) 

Pagrindinis šio darbo šaltinis yra archeologinė medžiaga: sidabriniai 
ir pasidabruoti dirbiniai, esantiej i Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos, 
Kauno valstybinio istorijos, Siau1ių "Aušros" istorijos ir etnografijos 
muziejuose, taip pat Biržų, Kėdainių, Klaipėdos, Kretingos, Panevėžio, 
Rokiškio, Silutės, Telšių kraštotyros muziejuose, iš dalies - Valstybinio 
Ermitažo fonduose. Taip pat imta archeOloginių paminklų tyrinėjimų 

ataskaitos, grafinė medžiaga. Pasitelkiama ir mokslinės literatūros bei 
žinių, kurias teikia rašytinės istorijos dokumentai. Kaip šaltinis naudota 
ir senoji lietuvių liaudies tautosaka. 
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Žvilgsnis i rašytinius šaltinius 

K ada žodis "sidabras" paplito tarp Lietuvos gyventojų, šiandien dar 
neturime tikslių žinių. Tyrinėtojai. etimologiškai lygindami ši žodį įvai
riose kaimyninėse tautose (lietuvių, latvių, senųjų prūsų, slavų, germa
nų, gotų). nustatė. kad dar p. m. e. sidabrą naudojo germanai. Mūsų 
eros pradžioje jis jau aptinkamas slavuose. O nustatyti, kada šis žodis 
atsirado baltuose, nėra pakankamai duomenų (Hamp E. P., 1973, p. '57) . 

Mažai ką apie sidabrą pasako ir senieji metraštininkai, minėdami 
įvairias baltų gentis, pvz., kuršius, prūsus, jotvingius. Nors šis metalas 
Lietuvą pasiekia m. e. pradžioje, tačiau rašytiniuose šaltiniuose pateik
tos žinios gana vėlyvos, daugiausia tik iš I tūkstantmečio pabaigos 'ir 
II tūkstantmečio pradžios. . 

Iš senųjų dokumentų sužinome, kad IX a. Lietuva buvo turt~n~ci 
šalis. L~aip matyti iš Bremeno arkivyskupo Rimberto pranešimo apie 
IX a. švedų kovas, skandinavai isiverždavo i Lietuvą pasiplėšti turto ir iš 
nugalėtų vietos gyventojų imdavo duoklę si dab r u (LlS, p. 22). Ar!<;
vyskupas Adomas Bremenietis 1075 m. rašė, kad prūsai auksą ir s i
d a b r ą už nieką laiko, kad jie turi daug brangių kiaWlių kailių, iš 
kurių siuvasi drabužius (llS, p. 25). P. Dusburgo kronikoje yra užuomi
nų, kad Lietuvoj e jau iki XIII a . buvę turtingų feodalų, kurie turėjo 
daug aukso ir sidabro. Pavyzdžiui, yra išlikęs aprašymas, kaip lietuvis, 
vadinamas Pelužiu (Peluse) , keršydamas vienam kWligaikš6ui už įžei

dimą, su būriu vyrų užpuolė to kunigaikščio sodybą ir "nusivedė su 
savim 100 arklių su auksu bei sidabru ir visa namų apyvcka" ' (Dus: 
burg P., 1861, p. 149). 

Rašytiniai šaltiniai liudija, kad I tūkstantmečio pabaigoje sidabras 
buvo jau mokėj imo priemonė. 853 m. Apuolės gynėjai, siekdami pa
liaubų, siUlo priešams po pusę svaro si dab r o už kiekvieną pilyje 
esanti žmogų (LlS, p. 22). Mokant duokles, uždedama prievolė ir sidab
ru. Pavyzdžiui, nugalėtiems jotvingiams 1250 m. Danila uždėjo duoklę 
juodosiomis kiaunėmis ir si dab r u (nCPJI, p. 835). ' 

II tUkstantmečio pradžioje sidabras, matyt, atstoja pinigus. Rusų 

metraštininkai pasakoja, kad bado ištikti jotvingiai 1279 m. siunčia pa
siuntinius pas kunigaikštį Vladimirą, žadėdami už grūdus mokėti vašku, 
kailiais ar si dab r u (nCPJI, p. 879). Senosiose kronikose yra išlikęs 
pasakojimas, kaip kunigaikšti Lengvenį iš nelaisvės išpirka jo draugdi 
už 500 si dab r o ozeringių (LR, eil. 3072). 

Iš rusų metraštininkų užrašymų patiriame, kad, II tūkstantmečio pra
džioje Lietuvoje vykstant kunigaikščių savitarpio kovoms, labai svarbu 
buvo turėti sidabro, ieškant sau šalininkų. Mindaugas, siekdamas Rygos 
magistro palankumo, 1251 m. siuntė pas ji savo pasiuntinius su daugybe 
žirgų, su auksu ir s i da b r u (nCPJI, p. 816- 817), o 1253 m.- savo 
pat ikėtinius pas Danilą, prašydamas taikos ir meilės, ir jo paramą už~ 
sitikrino taip pat si dab r u (nCPJI, p. 819). Vykintas 1252 m. didelė
mis dovanomis ir si dab r ti palenkė daugelį jotvingių ir pusę Zemaiti
jos (nCPJI, p. 815). 
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· .. Rašytinės istorijos šaltiniuose yra žinių. kad kario ginklu otėje talp 
pat buvo naudotas s i dab ras. Metraštininkai ne kartą pažymi. kad lie
tuvių kariai buvę gerai ginkluoti. Tokių užuominų randame Kadlubeko, 
Henriko Latvio kronikoje ir kt. Iš Ipatijaus metraščio suzir.ome, kad 
lietuviai turėjo visus ginklus: ietis, šalmus, skydus ir pan. Eiliuotoje 
livonijos kronikoje matyti. jog lietuvių ginklai kokybe ir meniškumu 
~traukia stebėtojų dėmesį ir sukelia nuostabą; joje užfikE-uota, kad 
lietuviai turėję brangių šarvų, o jų šalmai buvę iš auk s o (LR, 
eil. 5018). Matyt. tai turėjo galvoje ir rusų metraštininkas. atpasakodn
masivykj, kai i pagalbą jotvingiams 1251 m. atvyko lietuviai ir prūsai. 
Jis, t!lip nusako apsiginklavusiųjų vaizdą: "O skydas jų buvo kaip aušra, 
o šąlmas gi jų - kaip tekanti saulė ... " (DCPJ1, p. 813). 

Ką byloja tautosaka 

k ' albinės senienos, ypač tautosaka, turėdama senas tradicijas. 
dalig ką pasakyti. Įvairūs pastebėjimai bei patyrimai kasdieninėje 
tyje gerai išlieka tradicinėje tautosakos kalboje. 

gali 
bui-

Tyrinėtojai nurodo. kad tautosaka. būdama susijusi su mūsų liaudies 
gyvenimu nuo pačių ankstyviausiųjų bendruomeninės santvarkos laikų, 
neretais atvejais gali tapti vienu iš svarbesnių šaltinių tam gyvenimui 
pažinti (LTA, 1963). Ypač tai pasakytina apie mitologiją, tą ypatinIlą 
lia'udies poetinės kūrybos rūšį, kuri yra realios, fantastiškai žmonių <; ~. 

mOnėje perkurtos tikrovės atspindys. 
Primityviosios pasaulėžiūros ir pagoniškosios mitologijos žymių yrii 

išlikę lietuvių stebuklinėse pasakose, nors jos per daugelį amžių ir laba:i 
paltito. Su pagonišku tikėjimu susijusios ir lietuvių mitologinės sak
mės, ' kurios, be abejo. atsirado labai seniai. Jose yra daugybė pasa
kojImų apie Perkūną. svarbią lietuvių mitologijos būtybę. Būdinga tai, 
kad Perkūnas kovoja su velniu, jį gaudo, muša (Basanavičius J., 1926; 
Basanavičius J., 1928). Nutrenkti nelabąjį dažnai padeda žm.ogus, nu
šaudamas jį tik sidabro kulka. saga ar pinigu. Tuo tarpu gelezis šioje 
kovoje bejėgė. O kiek apie sidabro lobius yra senovinių padavimų, 

legendų. žinomų kiekvienam iš vaikystės! Sidabrą nuo seno žmonės ap~
pynė magiška galia. Pvz., norint apsisaugoti nuo pdvojaus, sidabriniu 
kardu apsibrėžiamas ratas, nes per sidabrą niekas negali perZ€ngti; tik 
sidabrine rykšte galima suvaldyti piktųjų dvasių užburtą gyvulj, o iš
pildyti norus sugeba tiktai stebuklinga - auksinė - žuvelė (LT, 1965, 
p. 236, 246, 558). Pasakose atsispindi veikėjų troškimas igyti tokią ma
gišką galią, kad. vos palietus, viskas virstų sidabru ar auksu. Jose pa· 
sakojama apie stebuklingus dvarus. kur sidabro karveliai burkuoja, 
aukso gegutės kukuoja, apie užburtą sidabrinę žolę, sidabrir-.es girias, 
apie tėvus, kurie sūnums. atėjusiems btidėti prie jų kapo. dO'\.' anoja st~
buklingą sidabrinį, auksinį ar varinį žirgą. vėliau padėjusį tiek daug 
laimėti gyvenime (LT, 1965, p. 562, 322, 215, 222, 467, 370). 
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Tyrinėtojai konstatavo, kad ne tik pasakose, ~et ir dainose veikėju,;, 
aplinką ar daiktus liaudis mėgsta apibūdinti nekintančiomis metalų sa
vybėmis (Sauka D., 1970, p. 64). Todėl pažintine prasme ide,mios· yra 
darbo dainos (Misevičienė V., 1972). Juk žodžio menas gimė iš žmo.'lių 
seniausiųjų darbo procesų. Sienpjovio šaunumas, jo darbo patrauklu
mas dažnai išreiškiamas sidabrinio daIgelio, sidabrinio pjautuvo įvaiz
džiu: "Ai, skamba žvanga sidabro dalgelis, ai, tviska blizga vario ko
telis" (LTA, p. 125) . Rugiapjūtės dainose rugių vainikai lyginami su 
auksu, sidabru. Mergelėms tik tas bernelis mielas, kurio .. plieno daIge
lis, o pustiklėlis sidabro". Lankos skambėte skamba, kai pjaunama su' 
sidabro pjautuvais, o kaimynų laukas snaudžia, nes jų pjautuvai sur!J.
diję (LT, 1962, p. 83). Darbščių audėjų ne paprastos šaudyklės, o iš 
balto sidabro, sta.klelės - iš aukso, o verpėjėlių ratelis irgi auksinis 
(Slav:iūnas Z., 1958, p. 199; Lru, p. 196) . 

Neretai ir grožio supratimas senojoje lietuvių tautosakoje apibūdina
mas sidabru ar auksu. Pvz., pasakose sutinkamos mergelės, gražios kaip 

~ saulės, su sidabro veideliais, bernai čiai su auksiniais plaukais, sidabrą 

rūbais, dainose - sūnaitėliai, kaip aukso obuolėliai , kaip auksiniai žie~ 
deliai (LTA, p. 339; Lru, p. 256; LT, 1962; p. 52, 575; LT, 1965, p. 213,. 
386, 528) . Mergelių grožis "supintas, auksu sidabru išpiltas" (MiseviėJ'e

nė V., 1972, p. 278). Antinas antelę suradęs, kviečia ją pas save, nes 
jis gražus: plunksnelės auksinės, o sparneliai - sidabriniai (Misevi
čienė V., 1972, p. 249). Bernelis, norėdamas . patikti mergelei, atjoja pas 
ją "ant aukselio balnelio, sidabro kilpelėm, su sidabro kupkeliu, žaliuo
ju vyneliu" (Misevičienė V., 1972, p. lOl). Mergelė gražiai gieda,. 
patalėli klodama, tėveli guldydama; lai gulas tėvelis: "minkštas pa
talėlis - pieno puta patekėjęs, sidabru paritėjęs" (Misevičienė V., 
1972, p. 120). 

Ypač dažni sidabro ir aukso ivaizdžiai senosiose vestuvinėse daino'ie. 
Toli gražu jose neapsi ribojama tradiciniu aukso ar sidabro žiedelio ap
dainavimu. Čia labai dažnas motyvas - mokestis už mergelę "sidabru 
aukseliu", ar tai norint mergelę išvaduoti iš svetimos šalelės, ar tai ber
neliui norint ją vesti (Lru, p. 267; LT, 1962, p. 395; LT, IS64, p. 559; 
Misevičienė V., 1972, p. 258, 278) . Mergelė guodžiasi, kad nebus martu
žėlė, nes neturinti aukselio sidabrėlio (LT, 1962, p. 503). Dažnai ne tik 
turtas, bet ir vertė ar pranašumas apibūdinamas brdngiųjų metalų savy
bėmis. 'Pvz., tėvo dvare - ir varteliai sidabro, sode - sidabro lapeliai, 
aukso žiedeliai, pas motulę-krėslai sidabriniai (LT, 1962, p. 484; 
Misevičienė V., 1972, p. 98) . Norėdamas pakelti savo vert~ mergel~s 
akyse, bernelis giriasi, kad jo pusėj ir "akmenėliai sidabrėlio" (LTV, 
p. 104; LT, 1962, p. 412) . Mėgsta pasigirti ir mergelė, kad be rnelis "po 
auksu sidabrėliu pas mane at jojo" (LT, 1962, p. 291). Ypač vaizdingai 
įvertinamas sidabras ar auksas, lyginant vieną asmenį ar daiktą su kitu. 
Pvz., mūsų šalies svočia "visa auksinuota, visa sidabruota, aplink žem
čiūgėliais apsodinta", o anos šalies svočia "visa dagiliuota, visa aksti
nuota, aplink šIuotražėIiais apsodinta"; mergelė savo berneli atskirs iš 

. kitų žvejų tarpo, nes jų juodi laiveliai, o jo ,vieno - "auksu muštas 
dugnelis, sidabriniai irkleliai"- (LT, 1962, p. 465; Dovydaitis J., 1930, 
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p. 181}. o kiek yra dainų, kur motinėlė siunčia dukrelę i Dunojų van
denėlio su vario ar sidabro kibirėliais, su sidabro naštužėliais, kur vario 
varteliai atkeliami, atleidus sidabro lenciūgėlius (LT, 1964, p. 11; Juš
ka A., 1954, p. 491). Net lopšinėse čiūčuojamas vaikas - "sūnaitėlis auk
so žiedas" - lopšelyje su sidabrinėm virvelėm, aukso lingynėlėm (LT, 
1962, p. 515, 516) . 

Ypatingą vietą sidabro motyvai turi ir lietuvių liaudies raudose. 
Svelniai kreipiasi motina į dukteri. norėdama atšaukti ją gyvenima,n: 
"Oi, pasiilgau ir aš savo sidabrėlio, savo mėtelės kvepiančiosios" (LT, 
1964, p. 513). Ir vėl rauda motulė: "Sūneli manas, vaikeli manas, baltas 
sakalėIi, aukso obuolėli" (LTV, p. 256) . Ypač meiliai kreipiamasi i moti
ną: "Motule mano, širdele, aukso sidabro spurgele, mėlynų marių pute
le" (Ciurli9nylė J., 1938, p. 150). Raudose yra ir toks kreipinys: "Aukseli 
sidabrėli, eik namulio gulti" (LT, 1968, p. 12). 

Senovės lietuvių gyvenime didelę reikšmę turėjo žirgas, todėl ne· 
nuostabu, kad jis tiek daug apdainuotas. Tautosakoje ne tik žirgui, bet 
ir jo aprangai skirta daug vietos. 2:irgelio ne tik balnelis sidabruotas, 
bet ir ~"patkavėlės aukso" (LT, 1962, p. 165, 118; LTV, p. 149). Dažnai 
seselės laukia brolelio sugrižtančio iš karo, o "parbėg žirgelis, parpUš~ 
kuoja, aukso kilpelės šalia švyruoja" (LTV, p. 228). SalIDus brolelis ieško 
sau pjovėjėlės, sėdęs ant žirgelio su auksiniu balneliu, sidabro kilpelėm 
~Misevičienė V., 1912, p. lOl}. Daug apdainuojamos sidabro ar aukso 
kamanėlės, sidabro kilpelės, aukso pentinėliai (LT, 1962, Ip. 341; LT, 
1964, p. 295, 351, 305, 310, 283). 

Įdomu pažvelgti mūsų požiūriu i smulkiąją tautosaką, sakysime, pa
tarles ar priežodžius, mĮsles. Tai ne vieno žmogaus, o daugelio kartų 
nerašyta išmintis, patikrinta ir nereikalaujanti Įrodymų. Cia sidabrui 
priskiriama taip pat ypatinga galia. Pvz., sidabro yla ne tik per sieną 

lenda ar net velnio maišą praduria, bet ir dangų pragręžia (LT, 1968, 
p. 182, 183). Liaudis buvo jsitikinusi, kad sidabrinė kulka ir velnią nu
šauna (LT, 1968, p. 183). Mislėse taip pat dažni sidabro ar aukso ivaiz
džiai. Cia ir saulė dažnai prilyginama auksui, ir vaivorykštė yra auksu 
mesta, sidabru atausta, deimanto peiliu rėžta, upė - sidabrinė juosta, 
vanduo - sidabrinis laukas be takų ir pan. (LT, 1968, p . 450, 453, 455, 
460). 

Taigi , kas vertinga, brangu, svarbu ar gražu žmonės nuo seno siejo 
su sidabru ar auksu. Kaip nurodo tyrinėtojai (Suuka D., 1910, p. J93), 
jau pačiai tautosakos esmei būdingas siekimas kurti vaizdą sustiprintoje 
gėrio ir grožio šviesoje. Todėl vertybių matai tautosakoje yra ypatingi, 
saviti. Jie apibrėžti istorinės gyvenimiškos liaudies patirties. 

Gal paveikti senų tradicijų, o gal paskatinti kitų jausmų, dažnai ir 
dabartiniai lietuvių rašytojai, ypač poetai, neišsiverčia be sidabro epi
tetų. Sunku net apibūdinti palyginimų skalę, kurioje visais savo 
vertybių niuansais žėri sidabras, isitvirtinęs ir mūsų dienų žodžio 
mene. 

Sidabro . palyginimai, sidabro epitetai labai dažni mūsų senejoje tau
tosakoje, tačiau nedaugelis gal susimąsto, kad tokie išsire išk imai nėra 
vien liaudies fantazija ar išmonė. Ir čia žodis priklauso pilmiausia ar-
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................ ~==========~--------~ .. 
cheologui. Tai jam, atkasusiam senovės lietuvio kapą, atsive-ria minti 
žadinantis vaizdas: kadaise gyvo žmogaus kaulai seniai jau sudŪJėję. 

dažnai nebepalikę net pėdsakų, tuo tarpu juos dengiantieji s!dabro pa
puošalai, gerai išlaikę tobulas formas, tarytum puikuojasi savo kilmingu 
puošnumu, laimėj usiu dvikovoje su ištisais šimtmečiais. 

Sidabras kapuose 

S enosio5 Lietuvos gyventojai, būdami pagonys, tikėjo, kad mirtis-
. tai perėjimas į kitą nematomą pasaulį, analogišką žemiškajam. Mi
rusiųjų vėles jie vaizdavosi materialiomis būtybėmis ir tikėjo, kad jos 
tebegyvena tą patį gyvenimą, dirba tuos pačius darbus. Senojoje lietu
vių tautosakoje. ypač raudose, matyti, kad siela-vėlė žmonių vaizdiniuo
se išlaiko net visas buvusio kūno savybes. "Vėlės ne tik luoffi\l skirtybę 
ar amžių, lyti išlaiko, bet ir kokius nors trūkumus, jei buvo kieno nors 
koja pritraukta, ir vėlė raiša, kas mėgo žvejoti , to ir vėlė krytĮ nešio
jasi" (Basanavičius J ., 1928, p. XX). 

Mirusieji buvo laidojami aprengti ne kasdieniniais, o pačiais geriau
siais drabužiais, i aną pasauli "išsinešant" visa, kas reikalinga, vertinga, 
kas žemėje brangiausia. 

Pinnųjų mūsų eros amžių laidojimo paminkluose tarp gausių ir įvai
rių ikapių aptinkami ir seniausieji sidabro papuošalai. Sidabras dėl sa-'/o 
savybių nuo pat pasirodymo pradžios tapo brangiuoju metalu. Jis buvo 
pradėtas vartoti papuošalams ir turėjo didesnę vertę negu varis ar 
žalvaris (Marksas K., EngeJsas F., 1950, p. 279). 

Ankstyviausieji brangiųjų metalų papuošalai Lietuvoje pasirodr) 
I m. e. amžiaus kapuose. Kai kuriuose Lietuvos senkapiuose, pvz., Rū
daičiuose (Kretingos raj. ). Sargėnuose (Kauno m.) rasta paauksuotų stik
lo karolių . Dar III_ I a. p. m. e. tokius karolius gamino Aleksandrijoje 
(Egiptas) ir nuo to laiko jie randami ir šiauriniame Juodosios jūros pa
kraštyje (ll.eonuK B. B., 1959). Seniausi sidabro papuošalai Lietuvoje yra 
atsitiktiniai, žinomi iš suardytų kapų . Pats ankstyviausias radinys - si
dabrinė II a. labai profiliuota segė, aptikta Kuršių k. (Kelmės raj .) I 

(pav. I). Bet šiandien jau yra daug ištyrinėtų jvairių laikota l pių kapi
nynų, kuriuose atidengtas ne vienas kapas su sidabro įkapėmi!::. Vienuo
se jų palaidoti vyrai, moterys, vaikai, kituose - raiteliai, kariai ar 
pirkliai, t . y . žmonės, kadaise priklausę bendruomenės diduomenei. To
kių turtingų kapų Lietuvoje žinoma jau nuo III a. pabaigos. Pavyzdžiui, 
jų būta Aukštkiemiuose (Klaipėdos raj.) (llberg N., 1919, p .157), Kašu
čiuose (Kretingos raj .), (JabJonskis I ., 1977, p. 67). 

Atkreipia dėmesį III- IVa. moters kapas, atidengtas N'oruišiuose 
(Kelmės raj.), kur buvo rasta importinė sidabro segė su aukso plokštele 

I Radinys _ KVIM, inv. Nr. 656: 1. 
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viduryje (pav. II). Kartu buvo ir žalvarinių jkapių: antkaklė kūginia is 

galais. 2 laiptelinės segės, krūtinės papuošalas, susidedąs iš smeigtuko 
žiedine galvute ir grandinėlių". Nėra abejonės, kad tokiais papuošalais 
savo aprangą galėjo išpuošti tik gentinei diduomenei priklausanti tur
tinga moteris. Importinė sidabro segė buvo brangesnė už vietinės ga
mybos papuošalus. Aukso plokštelė segėje dar labiau padidine. jos ver
tę, nes aukso daikta i re ti ne tik Lietuvoje, bet ir visame Rytų Pabalti
jyje (Latvija, Estija, Rytprūsiai) . Reti jie šituo metu ir kituose Europos 
kraštuose. 

Įdomiau susipažinti su sidabrinėmis įkapėmis, nagrinėjant kapus ku
riame nors visame laidojimo paminkle. Pavyzdžiui, Upytėje (Panevė

žio raj.) buvo ištirtas 51 kapas iš III-VI amžiaus 3, ir tik dviejuose ka
puose rasta sidabro įkapių. Ypač pažymėtinas IVa. kapas Nr. 7, kur 
buvo palaidota vyras ir moteris lr. (pav. IV). Moters apranga savo puoš
numu labai pastebimai skyrėsi nuo kitų kapinyne palaidotųjų aprangos. 
Ant kaklo jai buvo uždėta sidabrinė šaukštinė antkaklė, ant kiūtinės -
OH.ginali apskritinė žalvarinė segė su grandinėlėmis ir pakabučiais, ant 
rankų - net po 6 dvejopo tipo juostines žalvario apyrankes, o prijuo:;
tės kraštas dar papuoštas žalvarinių įvijų eile. Tai bene turtingiausias 
moters kapas iš to laikotarpio visame Nevėžio baseine. 

Ypač gausėja kapų su sidabro ikapėmis I tūkstantmečio viduryje, kai 
atskiros šeimos, tapusios ūkiniu vienetu, atsiskiria nuo bendruomenė.:; . 

Tokią šeimą sudaro žmonės, nebūtinai susieti vien giminystės ryšiais. 
Pastaruosius čia keičia jau teritoriniai ryšiai. O teritorinėje kaimo be~d
ruomenėje nėra jokios turtinės lygybės, todėl ir laidojimo paminkluose 
itin ryški turtinė diferenciacija. 

Veršvų kapinyne (Kauno m.)', kur buvo ištirta apie 460 žmonių ka
pų iš II-XIV a., tik 5 kapuose mirusieji palaidoti su sidabro dirbiniais: 
antkaklėmis, apyrankėmis, segėmis. Visi šie kapai priklauso \I - VI am
žiui. Ypač pagarsėjęs yra V a. kapas Nr. 98, kuriame palaidota kilminga 
moteris. Ant jos kaklo uždėta sidabrinė antkaklė plonėjančiais galais su 
kabliuku ir kil pele, rankas puošė 2 sidabrinės storagalės apyrč.'nkės, ant 
krūtinės buvo 2 žalvariniai kryžiniai smeigtukai, kurių galvutės ištisai 
padengtos sidabro plokštele, prie jų prikabinti sidabru dengti pusmė
nulio formos kabučiai su žalvarinėmis juos jWlgiančiomis grandinėlė
mis, o ant piršto - žalvarinis žiedas (pav. VI) . 

Tam pačiam laikotarpiui priklauso ir moters kapas, atidengtas Sar
kuose (Silalės raj.) 6. Įkapėmis jis ryškiai išsiskiria iš kitų čia atkastų 

t Radiniai - KVIM. 
J Tyrinėjimų ataskaita ir radiniai - KVIM. 
Į Turime pastebėti, kad vyras ir moteris palaidoti ne tuo pačiu laiku. Teis· 

minė ekspertizė nustatė, kad moteris palaidota vėliau už vyrą (Py6e:JfCaH
CKUU A. <P., 1972, p. 274). 

5 Tyrinėjimų ataskaita ir radiniai - KVIM. Be to, Navickaitė O., 1957, 
p. 153. 

6 Tyrinėjimų ataskaita - HAS, radiniai - IEM. Be to, Taulavičienė 8., 
1974, p . 67. 
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1 pav. Sidabrinis galvos papuošalas. Jurgaičiai, Silutės raj . 

III-VI a. 39 kapų. Mirusiosios galva apjuosta puošniu apgalviu, sud'l
rytu iš 5 žalvarinių įvijų eilių ir jas perskiriančių žalvarinių siaurą 

plokštelių. Galai sujungti pailga keturkampe žalvarine skardele, gražiai 
omamentuota geometriniais motyvais. Ant kaklo buvo sidabrinė ant
kaklė ruplėtais galais, o ant krūtinės - 2 kryžiniai smeigtukai su 
sidabru dengtomis galvutėmis. Juos abu jungia žalvarinės gIandinėlės 

ir pusmėnulio formos sidabruoti kabučiai. Rankos papuoštos žalvarinė
mis įvijinėmis apyrankėmis, žiedais (pav. III). 

Įdomus reiškinys pastebėtas Jurgaičių kapinyno (Silutės raj.) radi
niuose 7. Penkiuose VIII a. moterų kapuose, besiskiriančiuose iš kitlį 

kapų įkapių gausumu ir Įvairumu, buvo surasti įspūdingi sidabro pa
puošalai. Tai apvaros-apgalviai, susidedą iš 7-12 sidabrinių širdies pa
vidalo ir apskritų plokštelių-kabučių, perskiItų žalvarinėmis įvijėlėmis 

(pav. 1) . Kabučiai puikiai omamentuoti įvairių geometrinių raštų moty
vais, o apvaliųjų viduryje kartais yra dar mėlyno stiklo akytė (Nakai
tė L. , 1971, p. 126). Ypač puošniai aprengta, su gausiomis įkapėmis mi
rusioji buvo palaidota kape Nr. 7. Sidabrinių kabučių apvara-apgalvis 
juosė plaukus, kurie, matyt, buvo sušukuoti įmantria šukuosena, nes 
prie galvos rastas žalvarinis smeigtukas; tokių smeigtukų paskirtis
prilaikyti šukuoseną. 2alvarinių papuošalų komplektą sudarė vytinė ant
kaklė, lankinė ilgakojė segė, 2 apyrankės platėjančiais gaubtais trikam
piais galais, sudedamas kabutis su ažūriniu pakabučiu, 3 įvijiniai žied3i 
bei apvarėlė iš gintarinių karoliukų, žalvarinių įvijėlių ir žalvarinių 

įvijinių karolių. Mirusiajai į kapą įdėta yla su kauliniu koteliu, 

7 Tyrinėjimų ataskaita - HAS, radiniai - IEM. Be to, Nakailė L., 1972, 
p. 101. 
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peilis ir akmeninis verpstukas. Be abejonės, 
tai kapas turtingos moters, priklausiusios 
diduomenei (pav. 2). 

Pažymėtina, kad minimi sidabriniai gal
vos papuošalai rasti tik Jurgaičiuose. Jie 
priklausė kilmingos bendruomenės mote
rims. Reikia pridurti, kad yra žinoma dar 

vienas atvejis, kai panašiais, bet pavieniais 
sidabriniais širdies pavidalo kabučiais buvo 
puošiamos audeklinės ar odinės kepurėlės 
(Vėžaičiai, Silutės raj.) (Waetzoldt D., 1939, 
pav. 6). 

Sidabro dirbinių randama kapuose, kur 
palaidoti teritorinės bendruomenės vyres
nieji. Pavyzdžiui, Krikštonyse (Lazdijų raj .) 8 

tokio vado kape, datuojamame Va., be 
tuo metu šitokio reto ginklo kaip kalavijas, 
skydas, be kitų ikapių, rastas žalvariu ap
kaustytas diržas, išpuoštas sidabru. Reketė
je (Kretingos raj.) o raitelio, palaidoto su 
žirgu ir gausiomis ikapėmis, kape (Va. pa
baiga) rasta sidabrinė lankinė segė 

(pav. VII). Jurgaičiuose didiko kape Nr. 16 
(VIII a.) aptikta sudėtingai pagaminta si
dabrinė lankinė laiptelinė segė bei kitOi's 
gausios įkapės: kalavijas, 2 ietys, žalvari
niai žieMii, odinis diržas, puoštas žalvari
niais apkalėliais su skirstikliais, geriamasis 
ragas, dalgis, peilis ir pan. Be to, kartu su 
mirusiuoju palaidotas jo žirgas su žąslais 

ir brangiomis kamanomis, papuoštomis žal
variu ir sidabru (pav. 3). 

Ypač įspūdingas kario kapas iš V a. 
pabaigos-VI a. pradžios, atidengtas Tau
rapilio pilkapyne (Utenos raj.) to (pav. V). 
Mirusiajam prie šono padėtas geležinis dvi
ašmenis kalavijas, buvęs su medine ranke
na ir labai puošniomis makštimis (pav. VIII). 
Makščių angą priešakinėje puseJe juosė 
keturkampė reljefiniu būdu ornamentuota 

" s 

SOc 
r 

2 pav. VIII a. turtingos mo
t~rs kapas. Jurgsičiai, Silu

tės raj. 

8 Tyrinėjimų ataskaita - HAS, medžiaga - IEM. Be to, KuIikauskas P., 
19S9a, p . 11. 

9 Tyrinėjimų ataskaita ir radiniai - KVIM . . Be to, Navickaitė-.Kuncienė O., 
1968, p. 161. 

10 Tyrinėjimų ataskaita - HAS, radiniai - IEM. Be to, Taulavičius A., 1912 b., 
p.40. 

2 Sidabras senovės Lietuvoje l7 



, v 

3 pav. VIII a . didiko kapas. ' Jurgaičiai, Silutės raj . 
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sidabrinė auksuota plokštelė, o užpakalinėj e dalyje - plona lygi sidabro 
plokštelė (pav. IX) . Zemiau angos prie makščių pritvirtinti du žalvariniai 
dvigubo kryžiaus formos apkalai, padengti auksuota sidabro plokštele 
(pav. X), toliau - apskritas auKsuotas sidabrinis apkalas, puošniai oma
m«mtuotas ir sidabrinėmis vinutėmis pritvirtintas prie makščių. Makščių 
galą dengė 12,5 cm ilgio ažūrinis sidabro apkalas, kurio priešakinė pusė 
ornamentuota ir auksuota (pav. XI). Makščių komplektui, matyt, priklausė 
greta esančios 2 apskritos auksuotos sidabro sagtys su puošniai ornamen
tuotu auksuotu apkalu, viena maža apskrita ornamentuota sidabrinė auk
suota sagtelė ir dalis ovalinės geležinės sagtelės su geležiniu diržo apkalu, 
papuoštu 4 (išlikę 2) almanwnais, įstatytais į aukso plokštele klotus liz
delius. Be viso to, prie kalavijo rankenos buvęs prikabintas kalkakmenio 
karolis, iš vienos pusės dengtas auksuotu sidabro apkalėliu. Mirusiajam 
ant krūtinės padėtas geriamasis ragas. Jo angą juosė sidabrinė plokštelė, 
kurios ornamentas panašus į kalavijo sagčių ir apkalų ornamentą 

(pav. XII) . Rago smaigalys ir rankena puošti sidabro apkalaįs. Sidabro 
plokštele dengti buvo ir pentinų dirželių apkalai. Tarp įkapių buvo dar 
1 sidabrinis įvijinis žiedas. Be to, kape rasta 2 geležiniai ietigaliai, ant
skydis, peilis, kirvis, žalvarinė lankinė segė trumpa kojele bei akmeninis 
galąstuvas. Kairėje mirusiojo pusėje 'paguldytas žirgas. 

Tai vienintelis iki šiol žinomas kario kapas su tokiomis brangio~nis 
įkapėmis iš I tūkstantmečio vidurio Lietuvos teritorijoje. Net ir visame 
Rytų Pabaltijyje šio laikotarpio nėra rasta tokių kapų. Tik Svaicarijos 
pilkapyne Suvalkuose buvo atidengti vadinamieji "kunigaikščių" kapai, 
kurie šiek tiek panašūs į Taurapilyje rastą kapą (Anfor.iewicz J ., 
Kaczynski M., OkuJicz J ., 1958, p. 22) . 

Turtinga apranga, retos ikapės yra to paties laikotarpio vyro kape 
Nr. 2, atidengtame Plinkaigalio (Kėdainių raj .) kapinyne ". Mirusiajam 
ant kaklo uždėta sidabrinė antkaklė ruplėtais galais. Drabužiai susegti 
žalvarine lankine sege, o ant kairės rankos užmauta žalvarinė storagalė 
apyrankė. Ant kojų aptikti unikalūs apavo likučiai. Tai buvę batai aukš
tais aulais, arčiau kelio suveržtais odiniu dirželiu, puoštu ornamentuoto
mis žalvario plokštelėmis. Į kapą buvo sudėta daug įkapių: brangus, 
sidabru puoštas geriamasis ragas, kovos peilis, kirvis, skobtas bei pusė 
kaulinės plokštelės. Pastaroji, kaip spėjama, gali būti susijusi su saulės 
garbinimu (Jovaiša E., 1918, p. 110). Palyginus su kitais Plinkaigalyje 
atidengtais kapais, ak ivaizdžiai matyti, kad šiame kape palaidotas vie
nas iš bendruomenės vyresniųjų. 

Rubokų kapinyne (Silutės raj .) (Bezzenberger A., 1909, p. 166) labai 
išsiskiria kapas Nr. 39 (VI--VII a .). Mirusysis čia palaidotas su kepu
rėle, su sidabrine dvigubu lankeliu antkakle, su 2 sidabrinėmis segėmis, 
2 žalvarinėmis ivijinėmis ir 1 storagale apyrankėmis, 4 žalvBI iniais ivi
jiniais žiedais, geležiniu smeigtuku. Be to, įdėtas peiliukas ir le.bai puoš
nus geriamasis ragas, apkaustytas sidabro plokštele, ornamer.tuota taš-

lt Tyrinėjimų ataskaita - IIAS, radiniai - IEM. Be to, Jovaiša E., 1978, 
p. 167. 
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4 pav. Geriamieji ragai: 
1- Plinkaigalis, Kėdainių raj., 2 - Rubokai, Silutės raj . . 

kučių, šauktukų eilėmis bei gyvulių figūrėlėmis, kurios, kaip speJam'l, 
yra briedžio atvaizdai (pav. 4: 2). Sis ragas greičiausiai buvo importuo
tas iš Skandinavijos kraštų. Tai buvo brangi ir reta įkapė ne tik Liet'l
voje, bet ir kaimyninėse Rytų Pabaltijo šalyse. Lietuvoje iki šiol yra 
žinoma tik apie 12 sidabru apkaustytų geriamųjų ragų, aptikt\4 keliuose 
kapinynuose 12. 

Pažymėtina, kad sidabrinių papuošalų randama it vaikų kapuose. 
1916 m. tyrinėjant Lazdininkų (Kretingos raj.) kapinyną 13 , buvo ati
dengtas kapas Nr. 142, kuriame vaikas palaidotas su sidabrine antkakle 
užkeistais pastorintais galais, žalvarine lankine gyVuline sege, geležiniu 
peiliuku (VII a.). Netenka ir abejoti, kad šis vaikas yra iš šeimos, priklau
siusios diduomenei. Tai akivaizdžiai liudija tyrinėjimų medžiaga. Ati
dengus 206 kapus ir surinkus apie 2000 dirbinių, pasirodė, kad sidab
rinių antkaklių tebuvo rasta tik dar viename vyro kape N r. 134. Apran
ga ir ginklai rodo, kad čia palaidotas to meto didikas : drabužiai buvo 
sujuosti žalvariu apkaustytu diržu, prie kurio prikabintas kovos peilis 
sidabru puoštose makštyse, krūtinės srityje jie susegti 1 sidab!Uota ir 2 
žalvarinėmis segėmis, ant kaklo - sidabrinė antkaklė, o kairiojo peties 
srityje padėtas vienaašmenis kalavijas odinėse makštyse. 

Taigi III-VII a. Lietuvoje diduomenei priklausiusių bei turtingų 

žmonių kapuose randama gana daug iš sidabro pagamintų papuošalų ·

antkaklių, apyrankių, segių. Siais brangiais daiktais buvo puošiami mi-

12 Laiviai (Kretingos raj .). Taurapilis; Plinkaigalis, Pašušvys (Kėdainių raj.), 
Paragaudis (Silalės raj .), Pašiliai (Panevėžio raj.), Ząsinas (Silalės raj.) ir 1 be 
tikslios radimo vietos (jis yra IEM). 

13 Tyrinėjimų ataskaita - HAS, radiniai - Kr. KM. Be to, Patkauskas S., 
1978, p. 141. 
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drabužiai, taip sakant , jie yra sudetinė aprangos dalis . Tai mi
iojo nuosavybė , su kuria jis nesiskiria "eidamas" i kitą pasauli· 

o lai~tarpio sidabro dirbiniai iš esmės traktuotini kaip papuoŠ3-
'r tačiau yra kur kas vertingesni už kitų metalų papuošalus. 
Tokią išvadą įdomu sugretinti su Latvijos TSR archeologinių pa

" nklų tyrinėjimų duomenimis, nes tiek Lietuvos, tiek Latvi jos I tū!ts

lmečio istorija turi daug bendrų bruožų. 

Kapai su sidabriniais papuošalais - antkaklėmis, segėmis, apyrankė
. - Latvijoje žinomi taip pat iš I tūkstantmečio , vidurio u. Iš šio lai

olarpio Pliavniekalnio kapinyne (Rygos raj.) buvo atidengIa daugi~u 
'p 70 kapų su gana turlingomis ikapėmis . Dviejuose jų (Nr. 1, 26) 
ta sidabrinių bei sidabruotų papuošalų, o 1 sidabrinė segė dargi auk

ola. Abu kapai datuoj ami VI amžiumi. Uošų kapinyne (Duobelės raj.) 
76 čia išlyrinėlų kapų tik viename VI a . kape (Nr. 26) rasla sidabrinė 
tkaklė pastorintais užkeistais apvaliais galais. Iš Geistautų kapinyne 
'epojos raj .) atkastų 20 kapų tik 3 VI a. kapuose iškasla sidabrinių 

Ikaklių bei apyrankių (k. Nr. 2, 8, 10) . Sidabrinių ikapių aptikla ir 
a. kapuose. Buokių vielovėje (Jekabpilio raj.) išlyrus apie 130 ka

, datuojamų II- XII a ., pasirodė, kad VII a. kape (Nr. 12) , be kitų 
pių, rasta mirusiajam ant kaklo uždėta sidabrinė balnelinė antkaklė. 

Taigi mūsų a rtimiausių kaimynų I tūkstantmečio vidurio laidoji~ 

o paminkluose, kaip ir Lietuvoje, randama sidabro papuošalų . 

Tyrinėjant vėlesnių amžių, ankstyvojo feodalizme epochos, laidojimo 
inklus ir juose pastebima labai ryški turtinė diferenciaci ja. Tač iau 

. apėse dabar jau nebematome nei sidabrinių antkak lių, nei sidabrimų 
pyrankių ar žiedų, vien tik sidabrines seges, ir tai daug rečiau beap
inkamas, be to, tokiose vietose, kas žadina naujas mintis apie jų pras
ę kape. 
Palangos kapinyne" (Vilia. pab.- XII a .) buvo ištirti 374 kapai, 

o. kurių keturiuose, priklausančiuose IX a. , rasta po 1 sidal,rinę segę 

1 spalv. pav.). Visos jos aptiktos vyrų kapuose kartu su suvyniolu dir
ar įsegtos kair.iojo peties srityje. Siuose kapuose palaidoti diduome-

ės atstovai. Mat, be įvairių kitokių įkapių, juose rasti kalavijai, kurie, 
ip žinoma, yra kar inės ir politinės valdžios simbolis. 
VIII~XlII a. kapinyne Laiviuose U iš 313 kapų t ik Vienf! me buvo 

rasta sidabrinė lankinė žieduotoj i segė, buvusi, a trodo, įdėta į žalva riu 
uošlą lošinę dėžulę (pav. 5: 2) . Siame vm a. pab.- IX a. pr. kape 

buvo palaidota kilminga moteris su labai brangia apranga, gausiai iš
uašta žalvariniais papuošalais, kurių paviršius dengtas sidabro plokšte

lėmis su įstaty tomis .mėlyno stiklo akutėmis. 
I tūkstantmečio pab.-II tūkstantmečio pr. Lietuvoje buvo Įsivyravęs 

paprotys nuometus susegti įvairiais smeigtukais. Krinta į akis tai, kad 

14 Tyrinėjimų ataskaitos ir medžiaga yra Latvijos TSR istorijos muziejuje. 
u duomenimis susipažinti autorei padėjo ist. k. V. Urtanas. Ta proga reiškiama 

jam nuoširdi padėka. 
IS Tyrinėjimų ataskaita - HAS, radiniai - IEM. 
16 Tyrinėjimų ataskaita ir radiniai yra IBvf, KVIM, SAM. 
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5 pav. Lankinės žieduotasi os segės: 
1 - Riklikai , Anykščių raj ., 2 - Laiviai, Kretingos raj., 3 - Kiauleikiai, 

" Pašušvys, Kėdainių raj. 
Kretingos raj., 4 -

minėto laikotarpio pačioje pradžioje kai kurios kaimo bendruome32s. 
moterys, matyt, pačios kilmingiausios, į nuometus segdavo sidabrines, 
rečiau sidabru puoštas seges (Volkaitė-Kulikauskienė R., 1964, p. 41). 
Antai tokios brangios segės buvo rastos dviejuose motenĮ kapuose
(Nr. 8, 17) Kiauleikių (Kretingos raj.) 17 kapinyne, viename (Nr. 3) 
Godelių (Plungės raj.) 18 kape bei Palangos (k. Nr. 70, 151), Lūzdininkų 
(k. Nr. 26, 28, 43, 174, 187, 197), Kašučių 19 kapinynuose. 

Taigi sidabro papuošalai iš kapų išnyksta, o retai te randamos sidabro 
segės greičiausiai nėra vien tik puošybinis elementds. Matyt, įsegant 

sidabrinę segę kaip ypatingą vertybę, norėta pabrėžti privilegijuota mi-

17 Tyrinėjimų ataskaita ir radiniai yra KVIM. Be to, DaniIaitė E., 1961 , 
p. 101. 

18 Tyrinėjimų ataskaita ir radiniai - KVIM. 
19 Radiniai yra Kr. KM. Be to, Radzvilovaitė E., 1970, p. 68. 
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rUSIOJo padėtis bendruomenėje. Ir dau
gelyje sel1~ės genčJų (keltai, ge~anai, 
slavai) sidabro papuošalas - antkaklė -
buvo tas ženklas, kuris žymėjo diduome
nės atstovą · 

TaCiau visa tai, kas pasakyta, nereiš
kia, kad ankstyvojo feodalizmo kapuose 
nebėra brangioj o metalo. Anaiptol. Dau
gelyje tyrinėtų šio . laikotarpio kapinynų 
buvo atidengta kapų kilmingųjų bend
ruomenės narių, kurių apranga efekt in· 
Į/ai papuošta metaliniais papuošalais, pa
.cJengtais plonomis sidabro plokŠtelėmis. 

Minėtame Palangos kapinyne net 56 
vyrų ir moterų kapuose rasta brangių 

metalinių įkapių, kurių visas paviršius 
puoštas sidabru. Ypač puošniai aprėdy
tos kilmingosios moterys. Kape Nr. 151 
palaidotos moters drabužius puošė žalva
rinis smeigtukas su prikabintu retu, su- . 
.cJėtingu pakabučiu, kurių paviršiai pa- , 
dengti sidabro plokštele su mėlynomis 

stiklo akytėmis, prie juostos pri
kabintas analogišku būdu puoštas 

6 pav. Kilmingos moters aprall
IZa (pagal Palangos kapų Nr. 70 

ir Nr. 151 radinius) . 

apskritas kabutis - medalionas, o į galvos apdangalą įsegta žalvarinė 

sidabruota segė su mėlyno stiklo akyte (pav. 6). Buvo ir daugiau papuo
šalų bei įkapių, iš jų - tokia retenybė kaip gintarinė verpstuko minia
tiūra. Panašus kapas ir Nr. 70 . . 

Laiviuose iš 373 kapų (VIII-XIII a.) 30 rasta puikiausių žalvarini.ų 
papuošalų, ginklų ir kitų įkapių, padengtų ornamentuotomis sidabro 
plokštelėmis. Tyrinėtuose VIII-XIII a. Pryšmančių (Kretingos raj.) 72 
kapuose sidabruotų įkapių rasta 10 kapų 20. Iš 54 kapų, atidengtų Kiau
leikiuose ir priklausančių VIII-XI a., 13 aptikta sidabru puoštų įkapių. 

Įdomūs kapai, priklausą X-XI a., buvo atidengti 1940 m. Gintališ
kėje (Plungės raj .) 21. Čia beveik visuose kapuose gana gausu įkapių. 
Tačiau sidabru puoštų rasta tuose kapuose, kur palaidoti auk5tesnio ran
go bendruomenės nariai. Kape Nr. 2, be daugelio kitų įkapių, buvo or
namentuotas kovos kirvis, kuriuo paprastai būdavo ginkluoti tik kariai 
profesionalai. Kartu rastas kalavijas, sidabruota rankena ir diržas, iš
puoštas sidabru. Kape Nr. 4, be daugelio papuošalų (vien tik segių 11!) 
bei svarstyklių su svareliais sidabrui svarstyti, įdėtų į dėžutę, iškasta ir 
sidabruotų įkapių: segė, dengta sidabro plokštelėmis, diržas, puoštas si
dabru. Didiko kape Nr. 24 aptikta sidabru inkrustuutų dirbinių: 2 balno 

20 Tyrinėjimų ataskaita ir radiniai - KVIM. Be to, Nagevičius V., 1935, 
p. 5. 

21 Tyrinėjimų ataskaita - HAS, radiniai - KWM. Be to, Vaitkunskienė L., 
1979, p. 44. 
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kilpos, pentinas, jau neminint daug 
kitų jkapių, iš jų - ir kalavijo. 
IĮdomu pastebėti, kad šiame kape 
pastebima žirgo aukojimo pėdsakų: 
ant Sv karsto galo padėta žirgo 
galva. Tokio laidosenos ritualo ne
pastebėta ~ė viename kape. Tik 
kai kuriems vyrams buvo įdėta 

daiktų, susijusių su žirgo apranga, 
t. y. žąslų. 

Ząsino kapinyno medžiaga 22 

akivaizdžiai parodo, kad sidabruo· 
tomis jkapėmis tebuvo puošiama 
X-XI a . kaimo bendruomenės 

valdovų , karo vadų apranga. Toks 
kilmingas didikas drauge su savo 
tarnu buvo palaidotas kape Nr. 12 
(pav. 7). Jo apranga, lyginant su 
kitais palaidotaisiais šiame kapiny
ne, buvusi labai puošni: kepurės 
kraštas apjuostas iš plonų žalvari
nių vielučių nupinta juostele, o 
diržas, kuriuo sujuosti mirusiojo 
drabužiai, yra tikras taikomojo me
no kūrinys. Visas jo paviršius ap
kalinėtas žalvario skardelėmis, vie
name gale buvo ornamentuota ažū
rinė žalvario sagtis, kitame - skir
stiklis su apkala is, išpuoštais si
dabru. Į ii jvertas odinis kutas, 
kurio visos juostelės apmautos žal
vario įvijomis ir nusagstytos ala
viniais sidabru dengtais kūgeliais. 
Prie diržo buvo prikabintas kala
vijas su makštimis, papuoštomis 
žalvariniais pakabučiais bei antga
liu, ornamentuotu gyvuliniais mo
tyvais . . Cia buvo ir kovos peilis 
makštyse, kaustytose žalvariu, o 
prie galvos - 2 ietigaliai. Aprangą 
papildė žalvariniai papuošalai: ant
kaklė, 4 apyrankės, žiedas, 2 se
gės, kurių viena buvo išpuošta 
sidabru. Virš karsto, kaip ir Gin-

n Tyrinėjimų ataskaita - HAS, ra
diniai - IEM. Be to, Vaitkunsk.ienė L., 
1978 a. p. 182. 
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• tališkės kape Nr. 24, buvo žirgo galva. Tokie žirgo aukojimo pėdsakai 
2ąsino kapinyne pastebėti tik kaimo bendruomenės valdovų bei jų ka
riaunos narių kapuose. '" 

Sidabru puoštų jkapių randama ir Ząsino bendruomenės kilmingųją 
moterų kapuose. Ypač puošniai aprengta kape Nr. 9 palaidota motei.'is 
(pav. 8). Ant galvos buvusi kepuraitė, padaryta iš žalvarinių grandelių 
eilių . Kepuraitės kraštą puošė prikabinti klevo sėklos pavidalo žalvari
niai pasidabruoti omamentuoti pakabučia i (pav. XIIf). Tokie. galvos 
danga Lietuvoje yra retas radinys. Tai brangi ikapė, dar žinoma \.ik 
keturiuose X-XII a. kapinynuose:!.J. Mirusiosios kaklą juosė vytinė 
įvijinė antkaklė, ant abiejų rankų buvo užmauti 5 įvijiniai žiedai ir po 
1 įvijinę apyrankę. Dar viena apyrankė su sti lizuotomis gyvulinėmi!,i 

galvutėmis galuose padėta ant krūtinės. Juosmens srityje skErsai kapą 
sudėti krūtinės papuošalai: 2 smeigtukai nuokamiene galvute ir 2 kry
žiniai smeigtukai, sujungti žalvarinėmis grandinėlėmis . Pastarųjų smei g
tukų galvutės padengtos sidabro plokštele. 

Remiantis 2ąsino Įcapinyno duomenimis, nustatyta, kad sidabruota 
i kapė randama tik kapuose, kur buvo palaidoti tie bendruomenės kil
mingieji, kurie diduomenės hierarchijoje užėmė aukščiausiąją pakopą 

(Vailkunskienė L. , 1978 b , p. 2&-28, 31, 33). Tuo ir paaiškinamas reiš
kinys, kad vyrų ir moterų apranga šiame kapinyne gana retai puošiama 
sidabruotais dirbiniais. Reti jie ir vaikų kapuose, kurių įkiipės ypač 

kontrastmgos,- v ienuose kapuose tėra tik vienas a r kitas dirbinys, o 
kituose jų daug. Be abejo, tai socialinės nelygybės atspindžiai. Tači3u 
ir turting ų vaikų kapuose sidabruotų įkapių labai retai te randama. Ma
tyt, tik vaikų, kilusių iš bendruomenę valdančių šeimų , apranga buvo 
puošta sidabruotais dirbiniais. Iš tokios šeimos buvo berniukas, pah j 
dotas kape Nr. 123. Jo drabužiai buvo sujuosti diržu, nusagstytų. ala\'o 
vinutėmis ir susegtu žalvario sagtimi su apkal u. Prie diržo buvo peilis. 
Aprangą papildė 2 apyrankėlės, 6 žiedai, 2 gintaro karoliukai, 2 segėSi 
kur~ų viena išpuošta sidabru. Sidabru dengtų papuošalų rasta ir mergd!
tės kape Nr. 141. 

Gana panašūs reiškiniai pastebimi ir LatVijOS TSR archeologiniuose 
paminkluose ~'. Pavyzdžiui, Kalniešų II kapinyne (Jekabpilio ra j.) buvo 
a lkasta apie 40 kapų iš VII- IX amžiaus. Tik dviejuose kapuose (Nr. 15 
ir 23). be kitų jkapių, buvo aptikta po 1 ža lvarinę sidabru puoštą pe
lėdinę segę. Tokios segės tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje randamos gand 
retai. Tyrinėtojų nuomone, tai turtingų vyrų papuošalai , greičiausiai 
daryti pagal užsakymą ". 

Lejasbitenų kapinyne (Pliavinios raj. ) buvo atidengta daugiau kaip 
450 kapų, daug iausia· iš VII-X a., o ankstesnio (III- IV a .) ir vėlesnio 

23 Bikavėnai (Silutės raj .), Paragaudis, Upyna ir 2vi1iai (SUalės raj.). Be to, 
Tautavičius A., 1970, p. 112. 

24 Tyrinėjimų ataskaitos ir medžiaga yra Latvjjos TSR istorijos muziejuje. 
25 Sidabruotos pelėdinės segės buvo labai brangus ir nedažnas radinys lh~

tuvių- Iatvių t eritorijoje. Tokiai segei pagaminti reikėjo kelių dienų , pana.udo,
jant įvai rią techniką (Urtiins V., 1961, p. 39). 
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a.) laikotarpio kapų čia nedaug. Būdinga, kad šiame kapinyne ne
nė vienos sidabrinės antkaklės, apyrankės ar segės:!6. Tačiau 3 ka-

skyrėsi nuo kitų tuo, kad, be kitų įkapių, buvo rasta ir brangių, 
puoštų dirbinių: kape Nr. 1 (VIII a.j - sidabru kaustytas ir mė

stiklo akytėmis inkrustuotas geriamasis ragas, kape Nr. 341 
m.) - Damasko plieno kalavijas sidabru puošta rankena, kape 

. 434 (900 m.j - žalvarinė sidabru puošta pelėdinė segė. 
Taigi I tūkstantmečio pabaigos kapuose' neberandama grakščių ir 

sidabro papuošalų. Juos pakeičia labai efektingi tiek spalviniu 
,ao:villgill, tiek ~rnamentu sidabruoti metaliniai papuošalai, dažnai gana 
:mcmulll"mau'os formos. Zalvario, sidabro, mėlyno stiklo derinys, įvainų 

žaismas bei ornamentų raštai dirbinĮ padaro ypač įspūdingą. 
papuošalai, be abejo, labiau tiko puošimui negu sidabriniai, ku

rie vis dėlto daugiau išreiškia vertę negu grožį . 

Reikia pridurti. kad įkapėse pasitaiko tokių metalinių dirbinių, kurių 
padengtas ne sidabro plokštele, o plonu sidabro sluoksniu 1.1. 

to dirbinys atrodo visai kaip sidabrinis ir buvo labai vertinamas. 
Yra atvejų, kai tokie papuošalai kapuose randami tošinėse dėžutėse, 

kaip ir sidabriniai, tuo pabrėžiant jų ypatingą vertę lyginant su kita.is 
papuošalais 28. Tuo tarpu papuošalai, dengti sidabro plokš

telėmis, kapuose aptinkami savo vietose pagal paskirtį, nes jie susiję 

drabužiais. 
Sidabro dirbiniai tampa tokia didele vertybe, kad jie jau r.ebeužko

į kapą drauge su mirusiuoju, o lieka jų artimiesiems. Apie tai 
akivai:zdi:iai byloja sidabrinių papuošalų lobiai. 

Sidabrinių papuošalų lobiai 

rcheologine prasme lobiu laikomas vienas, keli ar keliolika dir
užkastų žemėje vienoje vietoje ir vienu laiku, paslėptų po ak

I I,en.imis ar medžiais, pastatuose, nuskandintų balose ar ežeru(·se. Dažnai 
randami buvusių gyvenviečių ir kapinynų teritorijose. 
Lobių užkasimo priežastys labai įvairios. Vieni sidabro lobių tyri

"ėto,jai pabrėžia, kad tai buvo daroma iškilus pavojui ar krašte vykstant 
Kiti laikosi nuomonės, kad brangūs daiktai užkasami į 

nelyginant padedami i "taupomąją kasą", arba ir tuo tikslu, 

26 Turtingame X-XI a. mergaitės kape Nr. 446 buvo rastas kakJo papuoša
sudarytas iš gele:Z.inės vielos, ant jos užverta keletas žalvarinių įvijų (viena 

pasidabruotu paviršiumi) ir 1 sidabrinis žiedas. Kapas priklauso lybių gen
palikuonei, o mus domina tik baltiškoji medžiaga. 
2 7 Taip sidabruoti dirbiniai čia bus vadinami pasidauruoti, o "sidabruotais" 

... ,dillan,e įvairia technika sidabru puoštus dirbinius. 
Laiviuose kape Nr. 92 žalvarinių pasidabruotu paviršiumi ivijų apvard 
rasta dežuteje . Analogiškas atvejis žinomas .k.aimynuose - Latvijos TSR. 

!f.,vy.,džiui, Geistautų kapinyne vertingos įkapės sudėtos i dėžutę (Moopa X. A., 
c. 112). 
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kad turto savininkas numiręs galėtų jį "pasiimti" ir naudoti aname po
mirtiniame pasaulyje. Tačiau beveik visi tyrinėtojai sutinka, kad lobiai 
skirtini į dvi kategorijas: 1) lobiai, užkasti pavojaus metu, i~ 2) aukų 
lobiai, užkasti religiniais, kulto sumętimais. 

Aukų lobius dažniausiai sudaro ne brangenybės, o šiaip įVEoirūs daik
tai. Pavyzdžiui, du tokie garsūs lobiai buvo surasti Šliktinės kaime (Skuo
do raj .) Šatos upelio slėnyje. Viename jų (vadinamame Mikytų lobiu) 
buvo 192 žalvariniai .ir geležiniai IX-XI a. dirbiniai: ietigaliai (net 113), 
kirviai, žąsIai, peiliai, segės, apyrankės, įvairūs apkalai ir pan. (VolkaJ
lė-Kulikauskienė R., 1958, p. 119; Taulavičius A, 1971, p. 132) . Panašus 
buvęs ir kitas lobis, kurio didelė dalis šiandi.en jau dingusi. Jame ga.
lėjo būti apie 200-300 daiktų. Tyrinėtojai linkę manyti, kad tai aukos 
ano meto dievams. Archeologinėje literatūroje keliama mintis, kad Šlik
tinės slėnyje, pelkėje, buvusi šventa vieta, skirta dievams. Cia, matyt, 
buvo aukota dalis karo grobio, o gal į žygį traukdami VYIai meldė 
dievų malonės, aukodami jiems savo daiktus (Tautavičius A, 1972a, 
p.85). 

Yra ir daugiau kur aukojimų sumetimais pakastų daiktų. Pavyzdžiui, 
Kapitoniškių, Kaišiadorių raj. pilkapyje Nr. 8 buvo atidengti 7 beveik 
be įkapių kapai, o visai pakraštyje rasti krūvelėje 5 peiliai ir 1 yla 

' (Tautavičius A, f957, p. 100). ,Palangos kapinyne buvo rasta, matyt, 
aukojimų tikslais sudėtų žalvarinių papuošalų, k. Nr. 206 - net 9 apy
rankės ir 2 žiedai vienam mirusiajam. Paaukotų daiktų išaiškmta Pryš
mančių kapinyne (Nagevičius V., 1935, p. 30-43). Aukų l(,biuose si
dabrinių dirbinių nerasta. 

Užvis seniausi sidabro papuošalų lobiai Lietuvoje žinomi iš I tūks
tantmečio vidurio. Jie buvo užkasti greičiausiai kilus pavojui Įsiveržus 

priešui, užėjus kmšte neramumams, gyventojai slėpdavo savo brange
nybes į žemę, nes ji buvo tarsi seifas, kur galima saugiai padėti ver
tingus daiktus ir vėl juos pasiimti. Neiškasti iš žemės lobiai liudija apie 
savininko žuvimą ar pasitraukimą iš gyvenamosios vietos (nelaisvė, 

išvykimas). Senieji metraštininkai ne kartą mini, jog vietiniai gy
ventojai pavojaus metu slėpdavę sidabrą bei kitas vęrtybes miškuose 
ar žemėje 

Apie ankstyvuosius sidabrinių papuošalų lobius turime nepakanka
mai duomenų. Dažniausiai tėra žinomas tik pats radimo faktas, o ra
dimo aplinkybės beveik visada būna nenustatytos. Lobių radėjai dau
giau rūpindavosi pačiu 'lobiu, nekreipdami dėmesio į kitas aplinkybes, 
tuo padarydami neatitaisomą žalą mokslui. O ir pati lobių registracija 
Lietuvoje prasidėjo vėliau negu kaimyniniuose kraštuose. 

Sidabro lobiai paprastai randami atsitiktinai, ariant lauką, kasant 
žemę ir pan. Dažnai aptinkami vietovėse prie kokių nors archeologinių 
paminklų. Pažymėtina, kad sidabro lobių tyrinėtojai (G. Korzuchina, 
T, ir R. Kiersnovskiai, M. Stenbergeris, V. Urtanas, E. Tynisonas) yra 
pastebėję, jog jie labai dažnai užkasami kapinynų ar gyvenviečių 

teritorijoje. 
Iš V-VIII a. iki šiol yra paskelbti 6 sidabrinių papuošalų lobiai 

(Taulavičius A, 1977, p. 131). Rasti jie Baubliuose (Rokiškio raj .), 
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9 pav. Antkaklė pergniaužtiniais galais. Rokiškio apyl. 
\ 

Draustiniuose (Kėdainių raj.), Migoniuose (pasvalo raj.), Užpelkiuo:>e 
(Plungės raj .), Velžiuose (Radviliškio raj.) ir Rokiškio apylink.ėse. Vie
nuose jų buvo po kelias, kartais net 4 antkakles, o kituose - tik vienas 
papuošalas. Didžiausias lobis svėrė 1090,5 g (Rokiškio lobis) . Papuošalų 
formos yra vietinės kilmės. Daugiausia tai pergniaužtinės ar balnelinės 
antkaklės (pav. 9, XIV). Yra ir antkaklių su kabliuku bei kilpele ga
luose, taip pat tordiruotu lankeliu. 

Visai kitokie papuošalai rasti Užpelkių lobyje: 2 žalvarinės antka:r.
lės, 1 žalvarinė segė ir 1 sidabrinė lankinė žieduotoj i segė. Pastarasis 
radinys - ypatinga brangenybė (pav. XV) . Mat segė buvo išpuošta or
narnentuotomis aukso plokštelėmis, įstatytomis tarp žiedų (LLM, 1958, 
pav. 302). Auksas tuo metu dar ypač retas ne tik Lietuvoje, bet ir kai
mynuose. 

Lietuvos archeologinėje medžiagoje yra nemažai pavienių, atsitik
tinai rastų sidabro papuošalų, kurių radimo aplinkybės šiandien dar 
nėra pakankamai aiškios. Archeologai jau seniai atkreipė į juos dė
mesį, manydami, kad tokie atsitiktiniai radiniai gali būti iš lcbių (Na
kaitė 1., 1966 c, p . 111-115). Ypač tai pasakytina apie tuos papuoša
lus, kurie baltų gyventoje teritorijoje beveik visada randami lobiuose, 
pvz., antkaklės pergniaužtiniais galais. Pažymėtina, kad ir dcmgelis sj ~ 
dabro lobių tyrinėtojų dažnai vieną, atsitiktinai rastą sidabrinę antkaklę, 
segę, apyrankę ar net žiedą priskiria lobiui, nors kartais ir nėra pakillI
karnai žinomos jų radimo aplinkybės (Stenberger M., 1958, p. 24-32; 
Kiersnowscy T. iR., 1959, p. 69, 73, 85 ir kt.; Urtčins V., 1964, p. 39-74; 
Ur/ans V., 1977 p. 153, 155, 175 ir kt.) 
Tokių pavienių V~VIII "a. sidabro papuošalų radimviečių Lietuvoje 

yra žinoma apie 14 29
• Jose rastas 21 dirbinys aiškiai vietinės kilmės. 

29 Nakaitė L., 1966 C, p . 112, 115 nurodo 12 vietovių : Bardiškiai (Pakruo
jo raj .), Dvelaičiai (Joniškio raj .), Glaušiai (Kėdainių raj .), Juškoniai (Pak ruo-
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Tai antkaklės užkeistais apvalaus PJUVlO galais, antkaklės tordiruotll 
lankeliu su kabliuku ir kilpele galuose, pergniaužtinės antkaklės, ant
kaklės plonėjančiais galais su kabliuku ir kilpele, lankinės žieduoto
sios ir aguoninės segės, storagalės apyrankės. Be to, žinomos dar 2 lan
kinės aguoninės segės, kurių tiksli radimo vieta nenustatyta ~O. 

Taigi nuo I tūkstantmečio vidurio ne visi sidabro dirbiniai užkasi1-
mi kape kartu su jo mirusiu savininku. Dalis jų tampa tokia vertyoe, 
kuri atitenka mirusiojo artimiesiems, jo šeimos nariams, paveldėtojams. 

Tai atskirų šeimų ar asmenų turtas. Jų lobiai rodo, kad to meto Lie
tuvos visuomenėje formavosi sluoksniai, kurie jau buvo sukaupę bran
giojo metalo atsargų. 

Apie vėlesnio laikotarpio, IX-XII a., sidabrinių papuošalų lobius 
taip pat turime nepakankamai duomenų. Reikia pastebėti, kad šiuo me
tu Lietuvoje randama ir sidabrinių monetų bei piniginių lydinių lobių, 
tačiau apie juos kalbėsime, liesdami klausimus, susijusius su sidabro 
patekimu i Lietuvą, nes monetų ir lydinių lobių topografija rodo pre
kybos kelių kryptis ir prekiavusius rajonus. Tuo tarpu sidabrinių pa
puošalų lobiai - vietos gyventojų turtas, užkastas pavojaus metu, .ir 
jie daugiau rodytų rajonus, kuriems tuo metu grėsė nelaimės. 

Sio laikotarpio sidabrinių papuošalų lobiai daugiausia yru atsitikti
niai. Tačiau yra rastų ir tyrinėjimų metu. Pavyzdžiui, 1969 m. kasinė

jant Graužių kapinyną (Kėdainių raj.), buvo aptiktas sidabro dirbinių 

lobis, susidedąs iš vytinės antkaklės su ornamentuotomis plokštelėmis 

galuose ir puošnaus kalavijo makščių antgalio su ažūrinėmis ornamen
tuotomis movomis abiejuose galuose bei 2 stilizuotomis paukščio gal
vutėmis viršuje (pav. X IX) . Lobis svėrė 1001 gramą . Manoma, kad jis 
yra iš XII- XIII a . (Urbanavičius V., 1970, p. 77-83) . Kiti IX-XII a. 
sidabriniai l obių papuošalai daugiausia aptikti pavieniai ir jų radimo 
aplinkybės dažnai neaiškios. 

Mokslinėje literatūroje dažniausiai minimi tik 7 sidabrinių papuošalų 
lobiai iš IX-XIII amžiaus, rasti Gailiušiuose ir Cinkiškiuose (Ka.uno raj .), 
Graužiuose; Vaineikiuose (Rokiškio raj .), Raseinių, Trakų ir Vilniaus 
apylinkėse (Antanavičius J ., 1978, p. 86; Tautavičius A., 1977, p. 131; 
Urbanavičius V ., 1970, p. 77; Valteris E., 1931, p. 267). Tačiau respub
likos muziejuose yra apie 18 šio laikotarpio atsitiktinai rastų sidabrini ų 

jo raj .), Lyduvėnai (Raseinių raj.), Lygumai (Pakruojo raj .), Kurtuvėnai tSlan
lių raj.), Padovinis (Kapsuko raj .), Pašušvys; Venslaviškiai (PanEvėžio raj .), 
Vinkšnėnai (Siaulių raj.), buv. Vilniaus gubernija. Tačiau dėl kai kurių vietovių 
(Glaušiai, Vinkšnėnai, Vens1aviškiai, Pašušvys) kyla abejonių, nes čia per ilgus 
metus yra ardyti kapinynai, todėl rasti sidabriniai papuošalai gali būti suardytų 
kapų įkapės, juo labiau, kad tokių sidabrinių dirbinių aptinkama ir kapuose. Bet 
Pašušvio 4 antkakles pergniaužiiniais galais reikėtų laikyti lobio radiniais. Mat 
tokie papuošalai visada būna sidabriniai ir tiek Lietuvoje, tiek Latvi joje beveik 
visuomet aptinkami lobiuose. Galbūt ir kitos atsitiktinai rastos pergniaužtiniais 
galais antkaklės yra iš lobi ų. Zinomos dar dvi jų radimvietės: Vėžlaukis (Rasei
nių raj.), Panevėžio apylinkės (LAA, 1978, p. 21). 

30 KVIM, inv. Nr. 1516, SAM, inv. Nr. 1931. 
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antkaklių , segių, apyrank'lų, žiedų iš 14 radimviečių 31 'lr 6 papuošalai, 
kurių radimo vietos nežinomos 32. 

Greičiausiai visi jie yra taip pat iš lobių 33. 

Tyrinėdami sidabro radinius kapinynuose, pastebėjome, kad lX
XI[ a. kilmingųjų diduomenės atstovų kapuose, nors ir apstu dirbinių, 

išgražintų sidabru, bet vien iš sidabro pagaminta įkapė yra didelė re
tenybė. Kaip jau minėjome, tik keliuose laidojimo paminkluose kil
mingųjų diduomenės atstovų kapuose buvo aptikta sidabrinių segių. Tai 
ir rodo, kad šiuo laiko'itrpiu sidabrinės antkaklės, žiedai, apyrankės, segės 
tiPo paveldimomis brangenybėmis, kurių nedėdavo į kapus, jos atitekdavo 
ipėdiniams. Vadinasi, atsitiktinai aptiktus pavienius sidabro papuoša
:~S reikia laikyti lobių radiniais, nors radimo aplinkybės ir nėra pa
kankamai aiškios. Tuo būdu šiam laikotarpiui priskiriame sidabrinių p':i
puošalų 27 lobius, įskaitant tuos 6 dirbinius, kurių radimvietės ir radi
IDO aplinkybės nežinomos. 

Sių lobių radiniai yra vietinių meistrų gamybos. Tai vytinės ant
kaklės užkeistais, kūginiais, kilpiniais galais ar su ornamentuotomis plok3-
telėmis galuose, žiedai ivairiai pastorinta priešakine dalimi, rečiau vyti
nės ar smailėjančiais galais apyrankės bei pasaginės segės. Įdomu pa
stebėti, kad panašių formų sidabriniai papuošalai IX - X II[ a. y ra gaj1a 
dažnas lobių radinys ir mūsų kaimynų žemėse' Rytų Pabaltijyje, rw;ų 
bei lenkų žemėse ir Gotlande (Ur /ans V., 1977 ; S/enberger M., 1958; 
Kiersnowcy T. iR" 1959; $Jaski J ., Tabaczynski S. , 1959; Tonisson E., 
1962; I(0P3YXUfW r. <P., 1954). 

3 t Balčės pakrantė (Raseinių raj.), Dvarčėnai (Alytaus raj.), Geibonys (Tra· 
kų raj .), Meldėnai (Panevėžio raj.), Mosėdis (Skuodo 'raj.), Nedaukiai (SiauBų raj .), 
Pagiriai ( Panevėžio raj.), Panevėžio apylinkės, Paulaičiai (Silutės raj.), Sapnagiai 
(Siaulių raj .), Svėkšna ($ilutės raj .), Užgerviai (Siaulių ra j.). Cia rastų papuošalų 
sąrašas pateiktas Nakaitės 1., 1966 C, p. 120, 121. Kiti sąraše minimi papuošalai 
yra jau vėlesni nei IX- XIII amžių. Be to, paskutiniuoju metu išai~kėjo dar 2 
lobių radimvietės, kuriose rasta po vieną labai masyvią sidabrinę ankaklę . Abi 
jos yra iš XII amžiaus. Vienos, aptiktos Likėnuose (Kėdainiq raj.). lankelis 
vytas iš 9 vielų ir galuose užbaigtas pa ilgomis profiliuotomis ir ornamentuotomis 
plokštelėmis . Ji yra ivijinė , sveria apie 2 kg . Ki ta, rasta Siauliškiuose (Prie
nų raj .), taip pat ivij inė , iš 7 vielų pintu lankeliu, užsibaigianti irgi pailgomis 
profiliuotomis, ornamentuotomis plokštelėmis. J os svoris - apie 1,5 kg. Pirmoji 
saugoma lEM, antroji - KVIM. 

3z Antkaklė ramentiniais galais (Panevėžio KM, Nr. 539), apyrankė smailė

jančiais galais, užsibaigiančia is buoželėmis (SAM, inv. Nr . 1017) , dv i vytinės 
apyrankės (SAM, inv. Nr. t01 6 a, b) ir du žiedai pastorinta priešakine dalimi 
(Telšių KM, inv. Nr. 97, 98). 

33 Pastebėsime, kad kai kuriose vietovėse (PauIaičiai, Svėkšna, Sapnagiai) 
yra žinomi ir kapinynai, todėl gali kilti klausimas ar čia rasti papuošalai nebus 
suardytų kapų Įkapės. Tokias abejones išsklaido žinojimas, kad lobiai labai dai
nai aptinkami archeologinių paminklų, taigi ir kapinynų, t eritori j oje. Pavyzdž)""!i, 
Graužių lobis rastas tyrinėjant kapus . IX-XIIl a. kapinynuose rastų lobių su 
sidabro papuošalais yra ir Latvijoje (Caune A, 1977, p . 25). 
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Lietuvoje iki šiol lobiuose nerasta metalinių sidabru puoštų dirbinių . 
Tai dar kartą akivaizdžiai rodo, kad IX-XII a. tenka skirtiIlgai inter· 
pretuoti sidabrinius ir sidabru puoštus papuošalus. Pirmieji, kaip pa
veldimas turtas, beveik visada randami lobiuose, antrieji, būdami ne
atskiriamu drabužių komponentu, aptinkami didikų bei jų še',mos narių 
kapuose. 

Kartu su sidabro lobių atsiradimu sutampa dar vienas id(Jmus relš
kinys - lobių papuošalai yra masyvesni, didesnio svorio, dažnai nete
kę papuošalui būdingo formos grakštumo, o kartais ir konstrukcijos 
lengvumo, pavyzdžiui, V-VIII a. lobiuose yra antkaklių, sveriančių 

iki 0,5 kg (Lygumai, 445 gI. Pažymėtina, kad šiame laikotarpyje atsiran
da ir visai naujų formų papuošalų, gamintų vien iš brangiojo metalo. 
Tai antkaklės, kurių galai pergniaužti i kelis rombus. Sie būna gana 
stambūs, iki 6,5 cm pločio. O ir pats dirbinys kartais sveria netoli 1 kg 
(Rokiškio apyl., 856,5 gI· Dėl tokių suprastintų formų ir neiprasto ma
syvumo šios antkaklės stokoja meniškumo ir nėra estetiškai itaigios, 
palyginus su kitais papuošalais. Galimas daiktas, kad tai ir paskatino 
kai kuriuos tyrinėtojus spėlioti, jog pergniaužtinių antkaklių pavidalu 
i Rytų Pabaltiji galėjo būti gabenamas sidabras kaip žaliava (LA.-\., 
1978, p . 21). 

IX-XII a. lobių radiniai taip pat kartais esti neiprastų matmenų, 
sunkūs, t. y . jiems sunaudota daug sidabro. Pavyzdžiui, Nedaukių ivijinė 
antkaklė pagaminta iš 130 cm ilgio suvytos sidabrinės "virvės", Grau
žių antkaklė yra 160 cm, Siauliškių ir Likėnų antkaklės - 168 cm, o 
Gailiušių antkaklė net 171,2 cm ilgio. Iškalbingas ir jų svoris, pavyz
džiui, Siauliškių antkaklė svėrė apie 1500 gramų, o Likėnų - net apie 
2 kilogramus. Jau vienas toks papuošalas tuomet buvo labai didelis 
turtas. 

Įdomu paminėti, kad lietuviškos kilmės sidabrinių papuosalų lobių 
aptinkama gretimose kaimynų žemėse. Latvijoje yra žinoma3 V-VI d . 

Miškiniavos lobis - 4 sidabrinės antkaklės, sveriančios 1445,9 g (Ur
/ons V., 1964, p. 51; Ur/ons V., 1977, p. 148). Tyrinėtojai laiko šiuos 
papuošalus atgabentais iš Lietuvos (Moora H ., 1938, p. 315, pav. 39). 
Baltiškos kilmės X a. lobis - 1 sidabrinė apyrankė ir 6 sidahrinės ant
kaklės - rastas Baltarusijoje pnie Milkavičių (JlJlyaaltcKI A ., 1932, 
p. 245, pav. II:I-4). 

Ypač gražių sidabrinių papuošalų Lietuvoje rasta vėlyvuosiuose , 

XIII-XIV a., lobiuose, kai jau buvo susikūrusi feodalinė Lietuvos vals
tybė. Minėtini Geliogalių (Molėtų raj.), Kretingos; Skaudvilės (Taura
gės raj.), Stakliškių (Prienų raj .) lobiai (Daugudis V ., 1968) . Juose 
labai puošnios apvaros iš sidabrinių pakabučių bei medalionų, sidabrinių 
karolių (kartais net ažūrinių) vėriniai, pintinės antkaklės , vytu ar pintu 
lankeliu apyrankės, ispūdingos pasaginės segės gyvulinėmis galvutėmis 
ir kt. (pav. XVII). Visi šie papuošalai sudėtingos gamybos, gausiai or
namentuoti spaudimo būdu, filigranu, juodymu, daugelis jų ir.krustuoti 
krištolo, ametisto, lazurito, malachito, topazo ar kitų brangiųjų minera
lų akimis. Tai Lietuvos feodalų didikų turtas, pavojaus metu patekęs i 
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žemę ir saugiai ten išgulėjęs kelis šimtmečius. Netenka ir aiškinti, kad 
tuo metu, vykstant kunigaikščių savitarpio vaidams, pavojų netrūko. 

Neramumai krašte dar labiau išaugo, nes kryžiuočiai ugnimi ir kalavi
jų be paliovos niokojo Lietuvos žemę. 

Ką užkasdavo kapuose lr 

slėpdavo lobiuose 

I ki šiol surasta arti 420 sidabrinių ir apie 1100 sidabruotų dirbinių 
(žr. lent. 1 ir 2) 3\ Taigi iš brangioj o metalo gaminti ne tik . sidabro pa
puošalai ar dirbin~, bet jis plačiai taikytas ir puošybiniais tikslais 
kitam dirbiniui pagražinti, norint padaryti ji dailesnį, vertingesnį. Di
džiausią tokių daiktų grupę sudaro metaliniai (beveik visada žalva
riniai) papuošalai. Be to, dalis sidabro naudota žirgo aprangos, ginklų, 

buiti~s paskirties daiktų bei atskirų drabužių dalių apdailai. Toki.e, 

Dirbinio pavadinimas 

Antkaklės 

Segės 

Apyrankės 

Ziedai 
Galvos papuošalai 
Kabučiai 

Apvaros 
Juostų vijimo plokštelės 

Apkalai 
Lydiniai 
Sagtys 
Dirbinių fragmentai 

Lentelė 1 

Sidabriniai dirbiniai 

Bendras 
ikaičius 

145· 
119 
30** 
45 
5 
2 
9 
4 

10 
21 

7 
15 

412*** 

II-IVa. I V-VIII a. I IX-XIII a. 

9 96 40 
3 75 41 

25 5 
6 7 32 

5 

19 

2 
7 2 

4 
10 
21 

3 3 
3 12 

221 172 

* Cia neįeina kelios sidabrinės antkaklės, rastos Musios pakrantėse, nes ne
žinomas jų skaičius ir tipas (BoAbTep 3., 1890). 

** 1 sidabrinė apyrankė iš Lietuvos buvo Hamburge Meno ir amalų muzie
juje (Museum fi.ir Kunst und Gewerbe) (MAB, F/54, EV 93). 

*** Dar keletas sidabrinių dirbinių iš Lietuvos yra patekę į Valstybinį isto
rijos muziejų Stokholme (VRB, F/l1/309, p. 28). 

3. Lentelėse minimų sidabrinių ir sidabruqtų dirbinių kartoteka, sudaryta 
autorės, yra HAS. 

3 Sidabras senovės Lietuvoje I 33 
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Lentel ė 2 

Sidabruoti dirbiniai 

Dirbinio pavadinimas 
Bendras 

II-IVa. I V-Vlll a. I IX-XIII a. skaičius 

Segės 287 12 82 193 
Smeigtukai 322 6 66 250 
Žiedai 3 1 2 
Kabučiai , pakabėlės 68 16 51 
Apgalviai 4 3 1 
Kepuraitės 30 3 27 
Apvaros 4 2 2 
Diržai, jų skirstikliai, 
sagtys 130 13 116 
Geriamieji ragai 12 8 4 

Tošinės dėžutės 6 4 2 
Kalavijai 17 17 
Kalavijų makščiųapkaJai 4 3 
Peilių makštys 5 1 4 
Kamanos, jų apkalai 88 9 4 75 
Ząslai 25 25 
Balno kilpos 40 40 
Pentinai 7 4 3 
Skardelės, įvijos 23 23 
Apkalai, plokštelės 22 11 10 

1097 33 218 846 

sidabruoti daiktai randami tik turtingųjų kapuose, o sidabriniai dirbi
niai aptinkami ir kapuose, ir lobiuose. Vos keletas rasta gyvenvietėje, 
piliakalnyje. 

Siame skyriuje nesiekiama analizuoti nei sidabrinių, nei sidabruotų 
dirbinių. Mat ir vieni, ir kiti yra gana identiški žalvariniams atitinka
mos formos dirbiniams, kurie mokslinėje literatūroje ne kartą išsamiai 
nagrinėti (LAB, 1961; Volkaitė-Ku1ikauskienė R., 1970; VoIkaitė-Kuii

kauskienė R., 1971 ; LAA, 1978): aptartos dirbinių formos, nustatyta jų 
chronologija bei arealas, visa tai palyginant su kaimyninių kraštų me
džiaga. Beje, panašiai yra nagrinėta ir daugelis sidabrinių bei sidab
ruotų dirbinių (Nakaitė L., 1959; Nakaitė L., 1964). Todėl mum~ daugiau 
rūpėjo parodyti, nuo kada ir kokie dirbiniai gaminti vien ii'; sidabro, 
o kurie tik sidabruoti, pasekti ir vienų, ir kitų geografiją, esant gali
mybei atskleisti kiekybinį santykį tarp sidabro ir kitų spalvotųjų me
talų, sakysime, Žalvarinių dirbinių, taip pat išryškinti skirtumus tarp ju. ' 

Drabužiai 

Kapinynų tyrinėjimai rodo, kad atskiros drabužių dalys buvo puo
šiamos metaliniais pakabučiais, plokštelėmis, skardelėmis, apkalėliais. 

Dalis šių dirbinėlių yra sidabriniai ar sidabruoti. 
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iO pav. Kepuraitė su sidabriniais kabučiais . Vėžaičiai, ~iilutės raj. 

Vakarų Lietuvoje jau rasta apie 30 sidabru puoštų k epu r a i čių. 
Ankstyviausios aptiktos Greižėnų (Tauragės raj.) V-VI a. kapuose. 
Cia audeklinių kepuraičių pakraščiai apkabinėti sidabriniais cilindrėliais, 
o kepuraitės viršų juosia sidabrinė ornamentuota juosta. VIII-IX a. 
Vėžaičių kapinyne rastos vilnonės ar odinės kepuraitės, papuoštos si.
dabriniais ornamentuotais širdies formos ar apskritais kabučiai,; (pav. 10) . 
Palangoje X a. mergaitės kape aptikta kepuraitė, išpuošta pesidabruo
tų kūgelių eilėmis. Visai kitokia kepuraitė rasta X-XI a. moters kape 
Ląsine. Ji padaryta ne iš audinio ar odos, o iš žalvarinių grandelių ei
lių, supintų virvutėmis. Kepuraitės kraštą dabino 10 klevo sėklos pa
vidalo žalvarinių pakabučių, kurių paviršius ornamentuotas ir sidabruo
tas (pav. XIII). 

Sidabru buvo puošiami ir ap gal v i a i, padaryti iš žalvarinių ke
turkampių plokštelių, perskirtų žalvarinėmis įvijomis. Priesakinė sių 

plokštelių pusė padengta plona sidabro skardele, ornamentuota akytė
mis, ratukais. Yra žinomi 4 tokie radiniai iš 3 kapinynų . .Ar.kstyviau
sias, jau suardytas, aptiktas V-VI a. kape Dargaliuose (Silalės raj). 
Ypač gražus ir gerai išlikęs yra Jauneikiuose (Joniškio raj.) aptiktasIs 
VIII a. apgalvis, susidedąs iš 10 sidabruotų plokštelių (8 spalv. pav.) . 
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Vėlyviausias tokios konstrukcijos yra Lieporų (Joniškio raj.) apgalvis, 
rastas IX-X a. moters kape. 

Vien iš sidabro gaminti galvos papuošalai yra retas radinys. Tai 
5 puošnios apvaros, sudarytos iš širdies pavidalo ir apskritų kabuči11, 

perskirtų žalvarinėmis įvijėlėmis (pav. 1). Kabučiai gražiai omamentuo
ti geometriniais motyvais, kartais dar inkrustuoti mėlyno stiklo akytė
mis (pav. 11). Tokie papuošalai dabar žinomi tik iš Jurgaičių, kur jie 
aptikti VIII a. penkiuose kapuose. Turtingosios moterys tokiomis puoš
niomis apvaromis apjuosdavo galvas, surišdamos galus pakaušyje. 

Sidabrinėmis skardelėmis dabindavo ir kitas drabužių dalis. Pavyz
džiui, Boravos (Svenčionių raj.) VI-VIII a. pilkapiuose buvo aptikta 
sidabrinė plokštelė, po kuria bt~o išlikę audinio fragmentų. Trys nedi
delės apskritos plokštelės rastos ir Linksmučiuose, Pakruojo raj. Jos 
taip pat greičiausiai puošė mirusiojo drabužius. 

Svarbi vyrų aprangos detalė buvo d i r ž a i. Gana dažnai jie apkaus
tyti žalvariu, susegti žalvario sagtimis. Lietuvoje dabar yra žinoma apie 
130 kapų, kuriuose aptikta ir sidabru puoštų diržų. Ankstyviausias si
dabru apkaustytas diržas yra rastas turtingo kario V a. kape Krikštoi1Y
se. Odinio diržo galai apkalti žalvarinėmis plokštelėmis, kurių paviršius 
padengtas sidabro skardele, per vidurį ornamentuota tarsi liepsnos lie
žuvėlių eilute, o pakraščiuose - įmuštomis akytėmis. Panašios formos 
diržo apkalų, padengtų sidabro plokštele, ornamentuotų dantukų, zigza-

11 pav. Sidabriniai kabučiai. Jurgaičiai, Silutės raj. 
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go, puslankių, liepsnos liežuvėlių ar X pavidalo eilutėmis, yra žinomd 
Boravos, Veršvų, Svėkšnos; Nausodžio (Plungės raj .) kapinynuose 
(pav. 12: 5). Daugiausia ir labai ivairiai sidabru išpuoštų diržų aptinka
ma vakarų Lietuvoje I tūkstantmečio pabaigos ir II tūkstantmečio pra
džios kapuose. Daugelis odinių diržų buvo nusagstyti kelių eilių sidabri
niais ar pasidabruotu paviršiumi alaviniais vineliais kūgine galvute 
(Gintališkė, Kiauleikiai, Laiviai, Lazdininkai, Pryšmančiai) (pav. XVI). 

, Tokie apkalėliai būna isegti ir į diržų kutus taip, kad skiria žalvarines 
įvijas, kuriomis apmauti odiniai kutų dirželiai (Žąsinas). 

Rečiau diržai puošiami siauromis keturkampėmis . žalvarinĖ>mis pasi
dabruotomis skardelėmis (Klaišiai, Skuodo raj., Lazdininkai). 

Kai kurių diržų s k i r sti k I i a i bei jų apkalai taip pat būdavo 
sidabruoti, o kartais dar inkrustuoti mėlyno stiklo akytėmis (Gintališkė, . 

Lazdininkai) (pav. 13 : 2). Apkalų pakraščius apdėdavo ir sidabrine vie
lute (Žąsinas). 

Tokių puošnių diržų sa g tys daugiausia būna žalvarinės. Iki šiol 
tėra žinomos tik kelios sidabrinės sagtys, kurių ankstyviausia ir puoš
niausia yra iš II a. (Bajoriškiai, Kupiškio raj.) (pav. 14: 2). Labai bran
gios sidabrinės paauksuotos 3 sagtys buvo rastos garsiajame "kunigaikš
čio" V-V,I a. kape Taurapilyje (pav. XVIII). Dar 2 sidabrinės sagtys 
yra rš IX a. (pav. 12: 3, 4). Retos ir žalvarinės sidabruotos sagtys. 

12 pav. Diržų sagtys ir apkalai: 
I , ~ - Kiauleikiai, Kretingos raj., 3-5 - Svėkšna, Silutės raj. 
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13 pav. Raitelio ir žirgo aprangos reikmenys : 
1 - Ve ršvai, Kauno m., 2 - Gintališkė, Plungės raj ., 3 - Graužiai, Kėda i nių raj. 

14 pav. Sidabriniai ir sidabru puošti žalvariniai dirbiniai: 
1 - pasidabruoto smeigtuko galvutė . Jurgaičia i, Silutės raj ., 2 ·- sidabrinė diržo sagtis. Bajo
riškia i, Kupiškio raj. , 3 - geležinis sidabru ir emale inkrustuotas apkalas. Kaukai , Alytaus r.j . 
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Įdomi yra Maudžioruose (Kelmės raj.) rasta V a. sagtis. Ji žalvarinė, 
papuošta sidabriniu kūgeliu, apjuostu 2 rantytais žiedeliais. Prie diržų 
sagtys dažnai būna prijungtos žalvariniais apkalais, padengtais sidabro 
plokštele, kartais rūpestingai išornamentuota geometrinių mRtų moty
vais (Borava, Kiauleikiai; Gandinga, Plungės raj., Laiviai, Palanga; Tau
rakalnis, Anykščių raj.) (pav. 12 : 1, 2). O Taurapilyje minėtame kape 
rastieji sagčių apkalai buvo sidabriniai, paauksuoti, išgražintl almandi
nų akimis. 

Sidabru dab inti diržai buvo brangi įkapė. Tai matyti iš to, kad va
karų Lietuvoje gana dažnai jie randami suvynioti ir padėti mirusiajam 
ant krūtinės, rečiau - juosmens srityje. 

Papuošalai 

Kaklo papuošalai sudaro didžiausią vien iš sidabro gamintų dirbinių 
grupę . Ypač įvairios yra ant kak I ė s, kurių žinoma daugiau kaip 150. 
Jas galima suskirstyti į 3 dideles grupes : 1) su kilpute ir kabliuku ga
luose, 2) užkeistais galais, 3) vytu ir pintu lankeliu. 

Pirmosios grupės antkaklės gana įvairios. Antkaklių, kurių lankelis 
yra apvalaus pjūvio, plonėjantis į galus ir užsibaigiantis kilpde ir kab
liuku, yra 13 (pav. 15: 3) . Kai kurios jų prie užsegimo papuoštos, ap
vyniojant dar sidabro vielute (Pašušvys; Skineikiai, Zarasų raj., Upytė 
ir kt.). Dar kitų lankelio vidurinė dalis truputį facetuota (Juostininkai, 
Anykščių raj ., Užpaliai, Utenos raj.) (pav. XX). Sios antkaklės dau
giausia rastos vidurio Lietuvoje, bet žinomos ir rytiniuose bei šiaurrv
tiniuose rajonuose. Kapuose jos pasirodo IVa. pabaigoje (Upytė), ran · 
damos ir V amžiaus palaidoj imuose (Veršvai) . Sidabrinės antkaklės vi
siškai panašios į žalvarines. 

Antkaklių apvalaus pjūvio lankeliu pastorintais, viela apvyniotais 
galais su kabliuku ir kilpele yra žinoma 11 (pav. 16 : 1). Ankstyviausia 
buvo rasta kape Strnuose (Klaipėdos raj.), kartu su Aleksandro Severo 
(222-235 m.) moneta, o kitos yra vėlyvesnės . Pavyzdžiui, Reketėje jos 
aptiktos kapuose kartu su lankinėmis žieduotomis segėmis, stora galėmis 

apyrankėmis, tad jas galima skirti V a. (pav. XXI) . Visos jos rastos 
vakarų Lietuvoje. 

Į šiuos papuošalus panašios 3 sidabrinės antkaklės vadinamojo žie
duotųjų antkaklių tipo. Jų lankelio ne tik galai, bet ir šonai apvynioti 
vielute. Apvyniojimo pradžioje, pabaigoje ir viduryje užmauti profiliuo
ti sidabriniai žiedeliai (Paežeris, Silalės raj., Stačiūnai, Pakruojo raj .) ar 
gumbeliai (Slėpsniai, Joniškio raj.). Pastarosios detalės papuoštos filigra
nine vielute. Sidabrinės antkaklės datuotinos IV-Va., nes jos labai 
panašios į žalvarines, kurias tyrinėtojai skiria šiam laikotarpiui (LAB, 
p. 203). Sutampa ir paplitimas : ir vienos, ir kitos aptinkamos vidurio 
bei vakarų Lietuvoje. 
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I : 15 pav. Antkaklės ir jų detalės : 

1 - Pašetė, Kėdainių raj ., 2 - Norui!iai. Kelmės raj., 3 - Dubysos krantas , 4 - Upytė. 
Panevėžio raj . 

Lietuvoje iš viso yra zInomos 84 šaukštinės antkaklės (LAA. 1971:, 
p. 18) " , iš jų - tik 7 sidabrinės (pav. XXIII). Pastarųjų lankelis labai 
panašus i žieduotųjų, tik nuo jų skiriasi uzsegimu: kilpelė primi!na 
šaukšteli (pav. 15 : I, 4). Jis visada omamentuotas, su 4 ar 5 pakopėlėm. 

Sidabrinės antkaklės randamos IV-Va. vidurio Lietuvos kapuose. Zi
nomos ir Užnemunėje (Medžionys, Prienų raj ., Seiliūnai, Lazdijų raj.) . 

Retos ir sidabrinės dėželinės antkaklės. Lietuvos archeologinėje me
džiagoje yra 49 tokio tipo papuošalai (LAA, 1978, p . 17), bet tik 3 IŠ 

jų - sidabriniai (6, 7 spalv. pav.). Jų lankelis labai panašus i sidabrinių 

šaukštinių ir žieduotųjų antkaklių . Galuose esančios apskritos plokšte-

" Visi dirbinių skaičiai, cituojami iš "Lietuvos TSR archeologijos atlaso" 
ar kitos literatūros, )'Ia reliatyvūs. Kasmet kasinėjant archeologinius paminklus, 
nuolat aptinkama naujų radinių, todėl jų vis daugėja. 
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16 pav. Antkaklės su kabliuku ir kilpele: 
1 - Stragnai, Klaipėdos raj., 2 - Pašušvys, Kėdainių raj., 3 - radimo vieta nežinoma 

lės, dengiančios užsegimą, yra dailiai išpuoštos ornamentuotomis sidab
rinėmis skardelėmis (pav. 15: 2). Aptinkamos jos III a. pab.-IV a. pr. 
kapuose (Aukštkiemiai) (Abelg N., 1919, p. 157). Labai . panašios, matyt, 
ir to paties laikotarpio, yra kitos 2 antkaklės, rastos Stragnuose (Klaipė
dos raj.) ir Noruišiuose. 

Yra tik viena sidabrinė antkaklė tordiruotais šonais, kiek storėja!!

čiais galais, kurių vienas galas užsibaigia kabliuku, o kitas -- plokštele 
su rakto skylutės pavidalo kilpele (pav. XXII). Tokių ir žalvarinių tėra 
21 (LAA, 1978, p. 20). Pagal jas ir sidabrinė datuojama IVa. pab.
V amžiumi. 

Antkaklių tordiruotu lankeliu su kilpele ir kabliuku Lietuvoje dabar 
žinoma 131 (LAA, 1978, p. 22). O sidabrinių tėra tik 18 (pav. 16: 2, 
XXIV). Ankstyviausia, rasta Taurapiljo pilkapyne, datuojama. V-VI n.m
žiumi (Tautavičius A., 1972 b, p. 48). Vėlesnės antkaklės tampa masy-
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17 pav. Antkaklės užkeistais pastorintais apvaliais galais: 
1 - Sarkai , SUalės raj ., 2 - RūdiAkiai, Joniškio raj . 

vesnemls, jų vidurinė lankelio dalis netordiruota, o yra rombinio PJu
vio (pav. 16 : 3; XXV) ir gražiai ornamentuota geometriniais raštais (Kur
tuvėnai) . Tokios antkaklės yra iš VIII-IX amžiaus (Volkaitė-Kulikaus

kienė R., 1970, p. 142). 
Kai kurios sidabrinės antkaklės su kabliuku ir kilpele turi dvigubą 

lankelį (pav. XXVI, XXVI·I). Tokių papuošalų yra 7. Jie rasti vakarų ir 
vidurio Lietuvoje, bet pasitaiko ir Užnemunėje (Ramoniškiai, Sakių raj .l. 
Tyrinėtojai šitokio pavidalo antkakles datuoja VI-VII amžmmi (Mo
ora H ., 1938, p. 321). Retos ir žalvarinės tokios antkaklės (Gaerte W., 
1929, pav. 234; SbP, 1900, p. 143, pav. 58). 

Antrajai antkaklių grupei skiriami tie papuošalai, kuriems būdin

giausia užkeisti, pastorinti, įvairiai užbaigti galai. 
Sidabrinių antkaklių užkeistais pastorintais apvaliais galais Lietuvo

je rasta 11 (pav. XXVIII) . Jos atsiranda V-VI a. (Rūdaičiai; Uogučiai, 

Plungės raj.; Sarkai ir kt.). Vėlyviausia yra Stačiūnų antkaklė, kurią 
tyrinėtojai priskiria IX-X amžiui (Volkaitė-Kulikauskienė R., 1913, 
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18 pav. Antkaklės ruplėtais galais: 
1 - Sarkai. Silalės raj .• 2 - Gabulai. Panevėžio raj. 

p. 86). Antkaklių pastorintieji galai dažnai būna rūpestingai ornamen
tuoti (pav. 17) ~ Sidabrinės antkaklės rastos vakarų, rečiau vidurio šiau
lės Lietuvoje . 

. Tik viena antkaklė yra užkeistais pastorintais trikampio pjūvio ga
lais, - kurie pačioje pabaigoje suplonėja. suapvalėja ir užsibe>igia tarsi 
pumpurinėm buoželėm. Ji rasta Maudžioruose viename kape su V
VI a . lankine sege palenkta kojele. 

Pergniaužtinių antkaklių yra žinoma 14 (pav. XXIX). Lankelio vidu
linė dalis plona, apvalaus pjūvio, o šonai ir ypač galai labai pasto
rinti, pergniaužti į rombus, kurių būna iki 6. Antkaklės yra masyvios, 
tarsi neužbaigtos konstrukcijos (pav. 9). Kai kurios jų sveria iki 856.5 g 
(Rokiškis). Sie papuošalai paprastai randami VI-VII a . lobiuose 36. dau-

36 1976 m. dalis pergniaužtinės sidabrinės antkaklės buvo aptikta Jaun"!i
kiuose suardytame vyro kape Nr. 422 (Taulavičius A., Taulavičienė B., 1978. 
p. 159) . Tai pirmas ir vienintelis iki šiol Lietuvoje žinomas atvejis. kuomet tokio 
pavidalo papuošalas rastas ne lobyje. Paminėtina, kad ir Latvijoje tokios antkak
lės buvo žinomos vien lobiuose iki pat 1977 m., kai pirmą kartą viena sidabrinė 
antkaklė aptikta kape (Graudonis J., 1978. p. 45). 
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19 pav. Antkaklės užkeistais balneliniais ir tordiruotais galais: 
1 - radimo vieta nežinoma, 2 - Sapnagiai , Siaulių raj . 

giausia vidurio Lietuvoje. Žalvarinių tokių antkaklių neaptikta (LAA, 
1918, p. 21). 

Gana panašios į pergniaužtines yra 9 sidabrinės antkaklės užkeistais 
ruplėtais galais (pav. XXX). Jų šonai ir galai puošti rombiniais ir tri
kampiais įdubimais, dėl ko užkeisti galai yra tarsi ruplėti (pav. lSt. 
Sios antkaklės aptinkamos VI a. kapuose ir lobiuose (LAA, 1978, p. 21) . 
Randama ir žalvarinių tokių papuošalų. 

Retos yra sidabrinės antkaklės užkeistais tordiruotais galais, kurių 

težinoma 3. Ankstyviausia iš jų (radimo vieta nežinoma) yra plonesnė, 

nesukti galiukai dar trumpi (pav. XXXI). Pagal žalvarines toklos formos 
antkakles ji datuotina VII- VIII a. (LAB, 1961, p. 460). Kitos yra masy
vesnės. Sapnagių antkaklės galai net pastorinti, pabaigoje nebesukti lr 
gražiai ornamentuoti (pav. 19: 2) . Tipologiškai ji artima XI a. žalv.1ri-

/nėms antkaklėms (LAB, 1961, p. 461). 

Sidabrinių balnelių antkaklių yra 13. Jų užkeisti galai užbaigti ra
mento pavidalo kilpute ir balnelio formos kabliuku (pav. XIV; 19: 1). 
Daugumos jų šonai pastorinti, kartais tordiruoti, vietomis papuošti tri
kampėliais ar duobutėmis, panašiai kaip antkaklių ruplėtais galais. Sie 
papuošalai randami vidurio, šiaurės ir rytų Lietuvoje dažniausiai Įo ~ 
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20 pav. Vytinė antkaklė su · profiliuotomis plokštėmis galuose. Gailiušiai, 
Kauno raj . 

21 pav. Apvaros: 
1 - Akmeniai, Kelmės raj ., 2 - Vedvai, Kauno m., 3 - Tūbausiai , Kretingos raj. 
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biuose, bet žinomi ir kapinynuose (Jauneikiai, Stačifinai). Ankstyviausia 
aptikta Draustinių lobyje kartu su VI- VII a. pergniaužtinėmis antkak
lėmis. Vėlyviausioji žinoma iš XI- XIII a . Trakų lobio (Tautavičius A ., 
1977, p . 133; Volteris E" 1931, p. 261). 

Yra tik viena sidabrinė antkaklė ramentiniais galais, kurios tiksli 
radimo vieta nežinoma. Visas jos lankelis susuktas, imituojant vijimą, 
tik patys galai nesukti ir užbaigti ramento pavidalo kilputėmis. Pagal 
žalvarines antkakles, kurių dabar rasta 55, sidabrinė skiriama IX- X a. 
(LAA, 1918, p. 26- 21). 

Įvairios ir trečios ' grupės antkaklės. Vienų jų suvytas iš 3 vielų 
lankelis užsibaigia kilputėmis. Tokių yra 3. Visos jos įvijinės 

(pav. XXXII). Kai kurių kilpelės kiek paplotos ir ornamenh.!otos ratu
kais (Nedaukiai) . Palyginus su žalvarinėmis antkaklėmis (jų žinoma 
155), sidabrines skiriame X- Xl a . (LAA, 1918, p. 29) . Siam antkaklių 
tipui greičiausiai priklauso ir Mosėdyje rasta vytinė antkaklė užkeistais 
galais. Tačiau kilpučių galuose nebėra, jos nulūžusios. 

Nedaug, tiktai 3, yra ir vytinių antkaklių kūginiais galais. Jų lan
kelis taip pat vytas iš 3 vielų. Vienų antkaklių galai užbaigti nedideliu 
kūgeliu (Vilkyčiai, Silutės raj .), kitų - viename gale yra 3 kūgeliai, o 
antrajame - 1 kūgelis ir 2 plokštelės abipus jo (Dvarčėnai) (pav. XXXIII) . 
Pirmosios yra ankstyvesnės ir priklauso VIlIa. pab.- IX a. pr., o antro
sios - vėlyvesnės, pagal žalvarines, kurių žinoma 47, skirtinos X-Xl a. 
(LAA, 1918, p. 30). 

Ypač įspūdingos 8 vytinės antkaklės su profil.iuotomis, gražiai orna
mentuotomis plokštelėmis galuose (pav. 20; 4 spalv. pav.). Antkaklės 
yra įvijinės: joms padaryti dažnai sunaudota net iki 168- 171 cm ilgumo 
susuktos "virvės" (Likėnai, Graužiai). todėl jos neretai daug sveria. 
Pavyzdžiui, Likėnų antkaklė svėrė apie 2 kg. Antkaklės priklauso XI
XIII a. (LAA, 1911, p. 131). Tai lobių radiniai , žinomi daugiausia Kė
dainių rajone, bet yra aptikta ir rytų bei vakarų Lietuvoje. 

Iš XII a. yra ir Siauliškiuose rasta antkaklė. Jos lankelis pintas iš 
1 vielų, galai užbaigti analogiškomis profiliuotomis plokštel6IDis, ka~p 

vytinių antkaklių. Panašus ir ornamento raštai. 
A p var o m s sidabras buvo naudotas palyginti retai. Vienas iš 

ankstyviausių tokių radinių yra apvara iš žalvarinių pusmėnulio forIDos 
ažurinių kabučių pasidabruotu paviršiumi, persk.irtų žalvarinėmis įvijė
lėmis. Jis rastas Akmeniuose, Kelmės raj., II- Ill a. kape (pov. 21: I). 
Kai kuriuose V- VII a. kapuose vakarų ir vidurio Lietuvoj e aptinkamos 
apvaros iš sidabrinių cilindrėlių, kurių viename vėrinyje būna iki 60 
(Veršvai, Maudžiorai; Tubausiai, Kretingos raj ., Rūdaičiai) (pav. 21 : :~ ). 
Yra ir kuklesnių , nors nė kiek ne mažiau puošnių apvarų. Pavyzdžiui, 
Veršvų IV- Va. kaklo papuošalas buvo sudarytas iš spalvotų stiklo bei 
emalės karoliukų, perskirtų sidabru padengtais švininiais rozetės pavi
dalo kabučiais (pav. 21: 2). ZinoIDos kaklo apvaros iš žalvarinių pasi
dabruotų įvijų. Tai irgi brangi įkapė, nes Laiviuose VIII a. moters kape 
šis papuošalas, kaip didelė vertybė, buvo idėtas i tošinę dėžutę. Kaklo 
apvarose buvo nešiojamos ir sidabrinės arabų bei Vakarų Europos me-
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22 pav. Sidabruotos segės: 
1- radimo vieta nežinoma, 2 - Stragnai. Klaipėdos raj., 3 - Pamūšiai, Pasvalio raj. 

netos, kurių po vieną rasta Girkalių (Klaipėdos raj.) ir Palangos kapi-' 
nynuose. 

Sidabrinių bei sidabruotų s egi Ų zmome daugiau kaip 400 Anksty
viausios jų Lietuvoje atsiranda II amžiuje. Jos dar gana retos ir yra ne 
vietinės gamybos, o patekusios į Lietuvą iš kitų kraštų. Importu iš Ro
mos imperijos laikoma II a. sidabrinė profiliuota segė, rasta Kuršiuose 
(pav. I), bei sidabruota trikampe kojele segė, puošta spalvota emale, 
aptikta Pamūšiuose, Pakruojo raj. (II-III a. sandūra) (pav. 22: 3). Iš 
prūsų žemių į Lietuvą atvežta ir savotiškos konstrukcijos sĖ>gė, išgra
žinta sidabro plokštelėmis (III-IVa.) (pav. 22: 1). Ypač atkreipia dė
mesį IVa. apskrita sidabro segė iš Noruišių su aukso plokštele vidury
je, pakliuvusi į Lietuvą iš Vidurio Europos (pav. II). Importuotų sidabri
nių segių randama ir iš vėlesnių laikotarpių, kai jau buve, išplitusi 
vietinė sidabro papuošalų gamyba. Antai Sauginių (Šiaulių raj.) segė, 

primenanti vabzdį (pav. 23: 1), matyt, bus patekusi į Lietuvą iš Juodo-
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23 pav. Sidabrinės ir sidabru puoštos segės : 

I , 2 - Sauginiai, Siaulių raj ., 3 - Sarkai, Silalės raj. 

sios JUros SlaUIllllŲ pakrančių per jotvingių teritoriją, kur panašios se,. 
gės datuojamos VI amžiumi (Oku1icz J" 1973, pav, 242: C, p , 475), 

Lietuvos meistrai jau III-IVa, pradeda naudoti sidabrą vIetinių se
gių apdailai. Pirmieji tokie gaminiai - tai žalvarinės pasidabruotu pa
viršiumi laiptelinės segės, kurių dabar yra žinoma 9 (pav, 22: 2), Jos 
sudaro labai nedidelę dalį visų iki šiol žinomų šios rūšies žalvarimų 

segių, kurių suregistruota apie 125 (LAA, 1918, p. 36-39). Ankstyvian
sioji pasidabruota segė buvo rasta Kašučiuose III a, pirmosios pusės vy
:0 kape (Jablonskis I., 1911, p. 61), Vėlyviausioji aptikta Rūdaičiuose T, 
kur ji buvo kape kartu su antkakle kūginiais galais, tipologiškai pri
klausančia III-IVa. (LAA, 1918, p. 14), Tam pačiam laikotarpiui ski
riama ir 1 pasidabruotu paviršiumi žalvarinė apskritinė ažūlinė segė, 

rasta Stragnuose. Gausesnės yra apskritinės sidabruotos segės su tu tuli
ne atauga viduryje, dar vadinamos rozetinėmis. Jų yra 8, jos .puošnios, 
apdėtos sidabriniais rantytais žiedeliais. Kai kurios jų pasiIOdo III a.. 
kapuose (Lazdininkai), o kitos, jau vėlyvesnės, iš V-VI amžiaus (Na
kaflė L., 1964, p. 66). Šitos segės paprastai randamos vakarų Lietuvoje, 
bet pasitaiko ir vidurio (Gibaičiai, Šiaulių raj .). 

I tūkstantmečio viduryje pasirodo pirmosios vien iš sidabro pa.gamin
tos segės. Aptikta 9 lankinės palenkta kojele, datuojamos V--VI am
žiumi segės (Nakaitė L., 1959, p. 63). Jų rasta ir vakarų, ir vidurio, ir 
rytų Lietuvoje. Kai kurių segių paviršius dar omamentuotas geometri
nių raštų linijomis (pav. XXXIV; 24: 1, 25: 2) . 

V-VI a, priklauso ir 4 lankinės trikampe kojele segės, kurių viena 
yra sidabrinė (Riklikai, Anykščių raj.), o kitos tik sidablll puoštos 
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24 pav. Lankinės segės palenkta ir trikampe kojele: 
1 - Sarkai. Silalės raj., 2, 3 - Riklikai, Anykščių raj . 

25 pav. Lankinės segės palenkta ir žvaigždine kojele: 
1,3 - Rūdai č i a i , Kretingos raj. , 2 - Pašušvys, Kėdainių raj. 

Sidabras seno v ės Lietuvoje 49 



(pav. 24: 2, 3). Palyginus su žal
variniais šio pavidalo papuoša
lais, kurių žinoma apie 60 (LAA, 
1978, p. 42), jos gana retos. Si
dabrinė bei sidabruotos segės 

kapuose rastos su storagalėmis 

apyrankėmis '(Riklikai), su ant
kaklėmis pastorintais, viela ap
vyniotais galais (GreiŽėnai). 

Į šios grupės seges kiek pa
naši ir viena gerokai vėlyvesnė 
lankinė segė platėjančia palenk
ta kojele, rasta Gintališkėje. Jos 
paVlfSlUS padengtas ornamen
tuotomis sidabro plokštelėmis. 

Segė skiriama VII-VIII a. (tiM, 
1958, pav. 308). 

Sidabrinių lankinių žieduotų

jų segių žinoma 40. Be to, dar 
yra 27 žalvarinės puoštos sidab-

26 pav, Lankinė skliutakojė segė. Kia'l- ru (pav. 5; 2 spalv. pav.). Įdomu 
leikiai, Kretingos raj , 

pastebėti, kad šios segės sudaro 
didelę dalį visų iki šiol Lietu

voje rastų žieduotųjų segių, kurių yra apie 160 (LAA, 1978, p. 39). :Lal
varines seges puošti sidabru imta IVa. (Veršvai). Vien iš sidabro pa
gamintos segės aptinkamos V a. kapuose (Reketė, Rubokai), o labiau 
jos paplinta apie VIII-IX a. (Anduliai, Kretingos raj ., Godeliai, Kiau
leikiai, Laiviai ir kt.). Apie VI a. pagausėja ir žalvarinių sidabruotų 

žieduotųjų segių. Jos buvo madingos ilgą metą, jų randama net X
XI a. kapuose kartu su pasaginėmis segėmis kampuotomis galvutėmis 
(Jazdai, Kretingos raj.), Vėlyvosioms segėms būdinga suplokštėjusios 

formos, todėl jų sidabruotas paviršius gausiai ornamentuojamas (pav. 
5 : 2, 3), inkrustuojamas mėlyno stiklo akytėmis (Palanga). Iš visų žie
duotųjų segių išsiskiria tokie VI a, sidabriniai dirbiniai, kuriems tarp 
žiedelių buvo įstatytos aukso plokštelės, ornamentuotos tinkliniu raštu 
(Užpelkiai) (pav, XV). Paauksuoti papuošalai šiuo metu reti ne tik Lie
tuvoje, bet ir kituose baltų kraštuose (Urlans V., 1962, pav. 15). 

:Lieduotosios segės labiausiai paplitusios vakarų Lietuvoje, bet paVie
nių jų randama ir vidurio, šiaurės, rytų bei pietų Lietuvoje. 

Lankinių segių žvaigždine kojele, papuoštų sidabru, yra žinoma 15. 
Tai daugiau kaip pusė Lietuvoje rastų šio tipo papuošalų, kurių iš viso 
yra 25 (LAA, 1978, p. 42) . Sidabro plokštelės, dengiančios žvaigždines 
kojeles bei ant liemenėlio esančius laukelius, gražiai ornamentuotos 
(3 spalv. pav,; 23: 2, 3, 25: 1, 3). Sie papuošalai skiriami V-VI a. 
(LAA, 1978, p, 42), Beveik visi jie rasti vakarų Lietuvos kapinynuose, 
tik keli centrinėje Lietuvoje ir Užnemunėje (Veršvai, Sauginiai; Pakal
niškiai, Sakių raj.). 
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27 pav. Lankinės gyvulinės segės . Palanga 

VII a . priklauso 2 sidabrinės lankinės skliutakojės segės (Linksmu
čiai, Kiauleikiai). Lietuvos archeologinėje medžiagoje tokio pavidalo 
papuošalų nedaug. Kartu su sidabrinėmis yra žinomos 25 skliutakojės 

segės (LAA, 1978, p. 43) (pav. XXXV, 26). 
VIII-IX a. vyrų kapuose vakarų Lietuvoje aptikta 1 žalvarinė pasi

dabruota (Palanga) ir 7 sidabrinės lankinės segės su stilizuotcmis gyvu
linėmis galvutėmis. Jos rūpestingai pagamintos, pagražintos ornamentu 
(1 spalv. pav.). Kai kurių segių virš įvijos esantis laukelis dar padengtas 
sidabro plokštele, inkrustuota mėlyno stiklo aky te (Kiauleikiai, Palan
ga) (pav. 27). 

Sidabrinės lankinės aguoninės segės, kurių dabar yra 10, sudaro tik 
nedidelę dalį visų Lietuvoje rastų tokio tipo papuošalų, kurių suregi3t
ruota apie 170 (LAA, 1978, p. 44). Sidabrinės segės, matyt, priklauso 
VIII-IX a., nes jos dar nesuplokštėjusios (pav. XXXVI) ir ne tokios 
masyvios, kaip X-XI a. žalvarinės aguoninės segės (Volkaitė-Ku1ikaus
kienė R., 1970, p. 160). Visos jos rastos vidurio šiaurės Lietuvoje, iš
skyrus dvi, aptiktas pajūryje (Lazdininkai) . 

Puošnios yra 5 pelėdinės segės: jų visas paviršius padengtas orna
mentuota sidabro plokštele, kartais dar inkrustuota 10-12 mėlyno 

stiklo akyčių (Anduliai) (pav. XXXVII, 28: 2) . Vienos jų yra gana 
ankstyvos, datuojamos VI-VII a. (Jauneikiai, Tūbausiai) (5 spalv. pav.), 
kitos priklauso VIII-IX a. (Urlūns V., 1961, p. 48). Greičiausiai sidabru 
puoštos buvo dar 3 pelėdinės segės, bet jos prastai išlikusios ir dėl to 
nematyti sidabravimo pėdsakų (Godeliai, Kapitoniškės; Pociai, Šilu-
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28 pav. Lankinės segės, dengtos sidabro plokštele: 
1 - Papilė, Akmenės raj ., 2 - Anduliai, Kretingos raj ., 3 - Palanga 

tės raj,). Tiktai nustatyta, kad šios rūšies papuošalai visada būna sidab
ruoti (UrtČlns V" 1961, p. 39), Daugiausia jų rasta vakarų Lietuvoje, bet 
žinomos ir vidurio bei šiaurės Lietuvoje. 

Gausiausios segės , puoštos sidabru, yra lankinės laiptelinės, knrių 

dabar žinoma 73 (pav. 28: 1, 3; 29) . Tai vos ne pusė visų Lietuvoje 
rastų tokio tipo papuošalų, kurių iš viso yra apie 160 (LAA, 1978, 
p. 46) . Ankstyviausios sidabruotos segės buvo rastos VIII-IX a. kapuo
se. Pavyzdžiui, Lazdininkuose vyro kape kartu su tokia sege buvo 
VIII-IX a. vienašmenis kalavijas, žalvarinė lankinė segė gy,-uline ko
jele. Kitos segės, ypač suplokštėjusios, randamos su IX-X a., kartais 
ir su XI a. medžiaga: vytinėmis antkaklėmis kilpiniais galais, apyrankė
mis gyvuliniais galais, pasaginėmis segėmis aguoninėmis, cilindrinėmis, 

žvaigždinėmis, kampuotomis galvutėmis. Vien iš sidabro pagamintų lan-
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29 pav. Lankinės suplokštėjusios segės: 
1 - Kiauleikiai, Kretingos raj., 2, 3 - Palanga, 4 - Paltynai, Radviliškio raj . 

kinių laiptelinių segių iki šiol težinoma viena. Ji rasta Jurgaičiuose 

VIII a. kape (Nakaitė L., 1912, p. 113) (pav. 30) . 
. Beveik visos šios segės surastos vakarų Lietuvoje, tik keliolika iš jų 

aptikta kitose Lietuvos dalyse. 
II tūkstantmečio pradžios vietinės gamybos sidabrinėms ir sidabruo

toms segėms atstovauja pasaginės ir plokštelinės segės . 

Sidabrinių pasaginių segių yra žinoma 21, o sidabruotų - 63. Jos 
sudaro tik nedidelę dalį visų šios rūšies papuošalų, kurių suregistruota 
per 2500 (LAA, 1978, p. 47). Vos keletas sidabrinių bei žalvarinių pasi
dabruotu paviršiumi segių yra cilindriniais, kampuotais ir platėjanči3.is 

galais (pav. 31: 1, 2; 32). Vienos segės platėjantieji galai inkrustuoti 
sidabro skersinėmis linijomis (Paulaičiai). Visos 14 gyvuliniais gal:tis 
segių pagamintos vien iš sidabro (pav. XXXVIII). Dažniausiai juvelyrai 
sidabru puošti pasirinkdavo pasagines žvaigždines seges, kurie! yra 'iS. 
Jų apdaila iš tikrųjų atkreipia dėmesį. Segių galvutės, lankelis, o dažm.i 
ir smeigiamosios adatos plačioji dalis padengta sidabro plokštelėmis, 

metaloplastiniu būdu ornamentuotomis įvairių linijų ir ratukų deriniu 

53 



~ ~ .,- .... :',. -

t 'It' 

(pav. 31: 3). Kartais žvaigždinės 

galvutės dar inkrustuotos mėlyno 
stiklo aky te. Tokios puošnios segės 
daugiausia žinomos vakarų Lietu
voje, o kitos pasaginės segės ap
tinkamos visose Lietuvos dalyse. 
Pasaginėms segėms gaminti sidab
ras buvo vartotas kelis šimtmečius, 
nes chronologiškai brangiuoju me
talu puoštos segės yra iš X-XIII 
amžiaus. Yra tik viena žalvarinė 

pasidabruotu paviršiumi žiedinė 

segė. Ji rasta Graužiuos'e ir skiria
ma XI-XII amžiui (LAA, 1978, 
p.66). 

30 pav. Lankinė laiptelinė segė. Jur
gaičiai, ~;nutės raj. 

Didelę pasidabruotų žalvarinių 

segių grupę sudaro plokštelinės se
gės. Formomis ir sidabravimo būdu 

šie papuošalai gana įvairūs. Jie buvo madingi gana ilgai - IX-XIII am
žiuje (Nakaitė L. , 1964, p. 70-71). Labiausiai šios segės paplitusios vaka
rų Lietuvoje: gausu jų Palangos, Lazdininkų, Laivių, Stragnų ir kituose 
kapinynuose. Tačiau rasta jų ir kitur, net Užnemunėje (Pakalniškiai). 

Yra 14 apskritinių segių, kurių visas paviršius padengtas ornamen
tuota sidabro plokštele (pav. 33: 1, 2). Kai kurios dar inkrustuotos mė
lyno stiklo akyte (Laiviai, Lazdininkai). T!lip pat žinoma viena paprastai 
pasidabruota segė ~e ornamento (Pavirvytė-Gudai, Akmenės raj.) . .de 
to, Lazdininkuose buvo rasta žalvarinė segė, inkrustuota auksu ir orn'1-
mentuota pintiniu-augaliniu raštu, labai būdingu Skandinavijos dirbi
niams. Tyrinėtojai laiko ją importine (Patkauskas S., 1978, p . 147). Str3g
nuose buvo aptikta ir vienintelė ažūrinė segė pasidabruotu paviršiumi 
(pav. 33: 3). 

Ypač mėgstama sidabruoti žalvarines kryžines seges. Lietuvos ar
cheologinėje medžiagoje dabar žinomi 65 šios rūšies papuošalai (LAA, 
1978, p. 68), iš jų net 36 yra su sidabro apdaila. Kai kurios jų papuoš
tos penkiais iš sidabro skardelės padarytais kūgeliais, panašiai kaip kry
žinių smeigtukų, bet dažniausiai visas segių paviršius būna padengtas 
sidabro plokštele, ornamentuota ratukais ar įvairių linijlĮ deriniu 
(pav. 340: 1, 3) . Kartais toks raštas sidabrinėje plokštelėje atlIktas juo
dymu (Siraičiai, Telšių raj.) . O Višpilio, Jurbarko m., kryžinė segė ski
riasi nuo visų ne tik tuo, kad padaryta iš geležies, bet ir tuo, kad p3-
našūs ornamentai jos paviršiuje buvo inkrustuoti (pav. 34: 2). Tik vie
na plokštelinė segė, rasta Degesiuose (Pakruojo raj.), yra ne visai 
taisyklingo rombo formos. Jos pasidabruotas paviršius lygus, be or
namento. 

Kitą didžiulę papuošalų grupę, .kurių apdailai plačiai buvo naudotas 
brangusis metalas, sudaro s mei g tuk a i. Įsidėmėtina, kad lig šiol ne
rasta nė vieno vien iš sidabro pagaminto tokio papuošalo. Jie visada 
būna žalvariniai arba geležiniai. Sidabru puošiama tik priešakinė žalv<l-
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31 pav. Pasaginės segės: 
1 - Paragaudis, Silalės raj., 2 - Pakalniškiai, ·Sakių raj., 3 - Palanga 

32 pav. Pasaginės segės kampuotomis galvutėmis: 
1 - Kauno apyl., 2 - radimo vieta nežinoma 
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33 pav. Plokštelinės segės : 

1 - Kiauleikiai , Kretingos raj ., 2 - Palanga , 3' - Stragnai, Klaipėdos raj. , 4 - Paežeriai, 
Tauragės raj . 

rinių smeigtukų ga\vučių pusė . Sidabruotų smeigtukų Lietuvos archeolo
ginėje medžiagoje yra per 320. 

Smeigtukus tyrinėtojai dalija į dvi pagrindines grupes: drabužiui lT 

galvos dangai susegti (Volkaitė-Kulikauskienė R., 1970, p . 168). 
Vieni iš ankstyviausių sidabru puoštų smeigtukų, skiriamlĮ pirmajai 

grupei, yra apskritiniai smeigtukai. Kai kurie iš jų - su ažūrinėmis 

galvutėmis - yra labai panašūs į III-IVa. apskritines ažūrines seges 
(pav, 35: 1, 2). Tokie 5 smeigtukai rasti Aukštkiemių ir Stragm1 kapin'/
nuose. Kitų 19 apskritinių smeigtukų galvutės visiškai primena V-VI a . 
apskritines rozetines seges su tutuline atauga (pav. 35: 3). Visai analo
giškas ir sidabravimo būdas bei inkrustavimas mėlyno stiklo akytėmis . 

Jų, kaip ir ažūrine galvute smeigtukų, rasta tiktai vakarų LIetuvoje. 
Gana panašūs į antrosios grupės papuošalus yra 4 apskritiniai smeig

tukai, rasti Kiauleikiuose ir Lazdininkuose, tik šių galvutės kur k3.s 

didesnės (pav. 36, 37). Jais buvo susegama po du, sujungiant grandi-
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34 pav. Kryžinės segės: 
1, 3 - Laiviai. Kretingos raj .. 2 - Višpills, Jurbarko m . 

-.... , 
, \ 
\ I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
II 
I, 

II 

2 

35 pav. Apskritiniai smeigtukai. Stragnai, Klaipėdos raj. 
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36 pav. Apskritinis smeigtukas. Lazdininkai, Kretingos raj. 

,., 
ti 
II 
I t 

nėlėmis, pritvirtintomis prie pusmėnulio formos pakabučių, kabančių 

smeigtukų galvUčių apačioje. Pakabučiai taip pat padengti ornamentuo
ta sidabro plokštele su mėlyno stiklo akytėmis. Tokie smeigtukai yra iš 
VIII-IX amžiaus (Danilaitė B., 1961, p. 113). 

Savotiškas yra Jurgaičiuose iškastas smeigtukas, kurio pasidabruota 
galvutė yra išgaubta, su tutuline atauga viduryje, o pakraščiuose yra 4-
ažūrinės ataugos (pav. 14: 1). Jo forma labai panaši į II a. sidabrinę 

diržo sagtį iš Bajoriškių (pav. 14: 2) . 
Keturių ratelinių smeigtukų galvutės, primenančios plokščią ratuką 

su stipinėliais, yra visiškai padengtos ornamentuota sidabro plokštele. 
Jie nešioti po du, sujungti grandinėlėmis (pav. XXXIX) . Chronologiškai 
šie dideli krūtinės papuošalai priklauso V-VI a . (LAB, p. 239). Rasti 
jie vidurio šiaurės Lietuvoje (Jauneikiai; Vaškai, Pasvalio raj.). 

Ypač buvo paplitę sidabruoti kryžiniai smeigtukai, kurių dabar žino
ma 225. Daugumos smeigtukų galvučių 'paviršius padengtas sidabro 
plokštele, ornamentuota oncentriniais ratukais, kartais dar inkrustuota 
1 arba 5 mėlyno stiklo akytėmis (pav. 38: 2; 12 spalv. pav.) . Kitiems 
smeigtukams kryžmų galuose ir galvutės centre yra įtaisyta po sidabri
nį kūgelį (pav. 38: 1) . Smeigtukai su sidabriniais kūgeliais, apdėtais 

sidabriniais rantytais žiedeliais, aptinkami jau V-VI a. kapuose (Verš
vai, Sarkai). Tokių ankstyvų smeigtukų dabar žinoma 17 (pav. XL, 
XLII). VII-VIII a. kapuose randami tik pavieniai sidabruoti smeigtukai
(Aukštadvaris) (pav. 39: 1). Sidabru dengtų šios rūšies papuošalų ypač 

padaugėja VIlIa. pab.-IX a. pradžioje. Sidabruoti kryžiniai smeigtukiii 
išsilaiko gana ilgai, aptinkami dar ir XI amžiuje ' (Nakaitė L., 1964, 
p. 76). 
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37 pav. Apskritinis smeigtukas. Kiauleikiai, Kretingos raj . 
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38 pav. Kryžiniai smeigtukai. Palanga 
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39 pav. Kryžiniai smeigtukai: 
·1 - Aukštadv aris, Pakruojo raj ., 2 - 2eimelis , Pakruojo raj., 3 - Paežeris, Silalės raj . 

Dažniausiai SIe smeigtukai buvo nešioti po du, sujungti keliomis il
gomis grandinėlėmis, prikabintomis prie pusmėnulio formos pakabučiq 
(pav. XLIII, XLIV). Pastarieji tokie pat puošnūs, kaip ir smeigtukų gal
vutės: padengti sidabrine ornamentuota plokštele, dažnai inkrustuota 
mėlyno stiklo akytėmis. Tokie krūtinės papuošalai yra dideli, kone mo
numentalūs. 

Kai kurių kryžinių smeigtukų pakabučiai sudėti iš kelių plokštelių 
(pav. 40: 1). į apatinę plokštelę įvertos kelios eilės grandinėlių su kle
vo sėklos formos pakabėlėmis (pav. 40: 2) . Tokių sudėtinių pakabučiq 
paviršius padengtas analogiškai ornamentuotomis sidabro plokštelėmis, 

dažnai inkrustuotomis mėlyno stiklo akytėmis. Sie smeigtukai nešioti 
po vieną ir randami tik vakarų Lietuvoje (Godeliai, Kiauleikiai; Laistai, 
Klaipėdos raj., Lazdininkai ir kt.) . 

Smeigtukų trikampe galvute, puoštų sidabru, rasta 13 (13 spalv. pav.). 
Kai kurie iš jų pasirodė jau VI-VII amžiuje (Jauneikiai, Jcniškio raj ., 
Pamiškiai, Pasvalio raj.). Keli smeigtukai yra dar su buoželėmis viršu
tiniuose kampuose. Tokių turime 4. VIII-IX a. kapuose rastų 9 smeig-
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40 pav. Kryžiniai smeigtukai su sudėtiniais pakabučiais: 

1 - Palanga, 2 - Kiauleikiai , Kretingos raj . 
I 

tukų galvutės kur kas didesnės, visai plokščios (pav. 41: 2). Visas jų 

paviršius padengtas ornamentuota sidabro plokštele, o viri'.utiniuose 
dviejuose kampuose dažnai įstatoma po 1 mėlyno stiklo akytę. Analo
giškai sidabruoti ir galvučių apačioje įverti pusmėnulio formos pakabu
čiai. Kai kurie smeigtukai turi tokius pačius sidabruotus, iš kelių plokš-
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41 pav. Smeigtukai: 
I - Glntali~kl!: , Plungės raj ., 2,3 - Lazdininkat, Kretingos raj. 

telių sudėtus pakabučius kaip kryžiniai smeigtukai (Lazdininkai) . Visi 9 
smeigtukai žinomi tik iš vakarų Lietuvos kapinynų (Godeliai, Klauleikiai; 
Kurmaičiai, Kretingos raj., Lazdininkai). 

Tie sidabruoti smeigtukai, kuriais IX-XI a . vakarų Lietuvoje mo
terys susmeigdavo galvos dangą, skiriami vienai plokštelinių smeigtukų 
grupei. 

Yra 18 smeigtukų, kurių galvutės panašios inetaisyklingą keturlapi 
dobilą (pav. 42: 4). Jų priešakinė pusė padengta ornamentuota sidabro 
plokštele, dažnai inkrustuota mėlyno stiklo akytėmis . Daugiausia jų 'iU

rasta Kretingos rajono kapinynuose, bet pasitaiko ir atokiau nuo pajū
rio esančiuose laidojimo paminkluose (Sirai čiai, Paragaudis). 

8 smeigtukų galvutės primena rombo formos plokšteles, apjuostas 
vienu ar dviem plokščiais rateliais, dėl ko jie vadinami rateliniais 
(pav. 41 : 1, 3). Galvučių paviršius padengtas ornamentuota sidabrine 
plokštele su mėlyno stiklo akytėmis. Beveik visi jie rasti pajūrio kapi
nynuose (Anduliai, Laiviai, Lazdininkai, Palanga, Pryšmančicil. o trys 
aptikti kituose vakarų Lietuvos rajonuose (Gintališkė) . 
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42 pav. Plokšteliniai smeigtukai galvos dangai susegti: 
1.4 - Palanga, 2,3 - Laiviai, Kretingos raj. 

Didesnę grupę sudaro trikampiai smeigtukai, kurių skylėta galvutė 
visa prisagstyta švininių pasidabruotomis galvutėmis vinučių (pav. 42 : 1). 
Tokių papuošalų yra 21. Dauguma jų surasta Palangoje, kiti - Andulių; 

Bandužių, Klaipėdos raj., Pryšmančių kapinynuose. 
Yra dar 1 smeigtukas, aptiktas Laiviuose, kurio plokščia galvutė pa

naši į trikampį, sudarytą iš 3 apskritimėlių (pav. 42: 2). Paviršius pa
dengtas sidabro plokštele su koncentrinių ratukų ornamentu. 

Į jokį kitą nepanašus ir smeigtukas, rastas Pryšmančiuose. Jo sidab
ruota galvutė yra siauro keturkampio pavidalo. 

Prie plokštinių smeigtukų skiriami 7 papuošalai, kurių gahlltės yra 
vinies formos. Apskrita plokščia galvutė būna padengta ornamentuota 
sidabro plokštele (pav. 42: 3). Jie rasti Laivių, Palangos, Siraičių ka
pinynuose. 

Lietuvos archeologinėje medžiagoje gana apstu įvairių kab u čių, 
tačiau sidabruotų tėra dvi grupės. 

Vienai iš jų priklauso 22 žalvariniai pusmėnulio formos kabučiai. 

Pavidalu, sidabravimo būdu bei ornamentais jie visai panašūs į tuos 
kabučius, kurie būdavo kabinami prie kryžinių ar trikampe galvute 
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· Sidabrinė segė su aukso plokštele viduryje. Noruišiai, Kelmės raj . 
pav:V-VI a. turtingos moters jkapės . Sarkai, Šilalės raj. 



IV pav. Moters ir vyro kapas. Ųpytė, Panevėžio raj. 

V pav~V - VI a. ,,kunigaik~io" kapas. Taurapilis, Utenos raj. 



~ • V. '''''''''', 00'''' ... ,.~'" •. "1.C:u puošti žalvariniai papuošalai. Ver!vai, 
K.aunu m. 

VU pav.V a. raitelio kapas. Reketė, 
Kretingos raj . 

00 
• o 



VJU pav. Kalavijas ir jo makščių apkalai. TaurapiJis. Utenos raj. 
IX pav. Kalavijo makščių sidabrinė paauksuota plok~telė . Taurapilis. Utenos raj . 

X pav. Kalavijo makščių sidabriniai paauksuoti kryliniai apkalai ir sagtis. Taurapilis. Utenos raj. 



XI pav. Kalavijo makščių sidabrinis paauksuotas apkalas. Taurapilis, Utenos raj . 

XII pav. Geriamasis ragas. Taurapilis, Utenos raj . 

XlII pav. Kepurėlė. Žąsinas, Šilalės raj . 

XIV pav. Antkaklė balneliniais I!:alais. Rokiškio apy!. 



XV pav. Lankinė žieduotoji segė su aukso plokštelėmis tarp žiedelių. Užpelkiai, Plungės raj . 

XVI pav. Diržas. Laiviai, KIetingos raj . 

XVII pav. XIII- XIV a. lobis. Stakliškės , Prienų raj . 



XVIII pav. Sidabrine dir~o sag
tis. Taurapilis, Utenos raj . 

xiX pav. XII a. lobis. Grau
!tiai. Kėdainių raj. 

XX pav. Antkaklė plonėjan
fiais galais su kabliuku ir kilpe

le. Užpaliai, Utenos raj. 



XXI pav. Antkaklė pastorintais galais su kabliuku ir kilpele. Reketė, Kretingos raj . 

XXiI pav. Antkaklė su rakto skylutės formos kilpute. Stragnai, Klaipėdos raj . 



XXIII pav. Antkaklė §aukštiniais galais. Vedvai, Kauno m . 
XXIV pav. Antkaklė tordiruotu lankeliu su kabliuku ir kilpele. Pašušvys, Kėdainių raj. 



XXV pav. Antkaklė tordiruotu lankeliu su kabliuku ir kilpele. Kyburiai, Pasvalio raj. 
XXVI pav. Antkaklė dvigubu lankt:liu. Pašušvys, Kėdainių raj . 



---------- ---''---~. 

XXVII pav. Antkaklė dvigubu lankeliu. Pašušvys, Kėdainių raj. 

XXVIII pav. Antkaklė užkeistais pastorintais apvaliais galais. Lyduvėnai, Ra~inių raj . 



XXIX pav. Antkaklė pergniaužtiniais galais. Pašu~s, Kėdainių raj. 

XXX pav. Antkaklė ruplėtais galais. Sarkai, Šilalės raj. 

XXXI pav. Ant~klė ul!keistais tordiruotais galais. Radimo vieta nel!inoma 
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XXXII pav. Vytinė antkaklė kilpiniais galais. Nedaukiai, Šiaulių raj . 

XXXIII pav. Vytinė antkaklė kūginiais galais. Dvarčėnai, Alytaus raj . 



XXXIV pav. lankinė segė palenkta kojele. Poliankiai, Ostroveco raj . (BTSR) 

XXXV pav. Lankinė skliutakojė segė. linksmučia±, Pakruojo raj. 
XXXVI pav. lankinė aguoninė segė . Radimo vieta nežinoma 



ICXXVII pav. Pelėdine segė . AnduJiai; Kr~tingolt ray. 
{XXVIII pav. Pasaginės segės gyvulinėmis galvutėmis: 1 - Panevėžio apyl., 

2 - Pagiriai, Panevėžio raj . 



XXXIX pav. Rateliniai smeigtukai. Jauneikiai, Joni~kio raj. 



XLIV pav. Kryžiniai smeig
tukai. Pryšmančiai, 

Kretingos raj . 

XLV pav. Apskriti ka
bučiai. AnduIiai, Kre

tingos raj . 
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XLIII pav. Kryžiniai smeigtukai. Ueporai, Joniškio raj. 



XLIV pav. Kryžiniai smeig
tukai. Pry~mančiai, 

Kretingos raj. 

XLV pav. Apskriti ka
bučiai. Anduliai, Kre

tingos raj . 



XLVI pav. Storagalė apyrankė . Dvelaičiai, Jo~~kio raj. 

XLVII pav. Apyrankė. Radimo vieta nežinoma 

XLVIII pav. Žalvarinis žiedas, padengtas sidabro plokštele. Kyburiai, Pasvalio taj o 
XLIX pav. Geriamasis ragas, Pašušvys, Kėdainių raj . 



-,----~----

L pav. Ažūrinis kam anų_pakabutis. Maudžorai, Kelmės raj ~ 

LJ pav. ~~bru puoštų kamanų rekonstrukcija. Veršvai, Kauno_ m....:. 

UI pav. Karnanų apkaustai: 1 - Stragnai, ~laipėdos raj ., 2 - Maudžorai, Kelmės raj. 



......... 



LIII pav. Kamanų apkaustai. Graužiai, !<ėdainių raj. 

LN pav. Kamanų apkaustai. Veršvai, Kauno m. 

LV pav. Kamanų apkaustai. Graužiai, Kėdainių raj . 



LVI pav. Kamanų diržų skirstikliai. ~~sai, Panevėžio raj. 

LVlJ pav. Kamanų diržų skirstiklių rekonstrukcija. Rimaisai, Panevėžio raj . 

.. 



LVIII pav. Žąslq rekonstrukcija. Rimaisai, Panevėžio raj . 
LIX pav. 2ąslaLRim~i, Panevėžio raj . -



LX pav. žąsiai. Rimaisai, Panevėžio raj . 

LXI pav. Balno kilpa. Rimaisai, Panevėžio raj . 
LXII pav. Balno kilpa. 
Paulaičiai , Silutės raj . 



LXIII pav. Balno kilpos rekonstrukcija . 
Rimaisai, Panevėžio raj . 

LXIV pav. Balno kilpos rekonstrukcija . 
Pakapiai, Kauno raj . 

LXV pav. Balno kilpa. Rimaisai, Panevėžio raj. 

LXVI pav. Balno kilpos rekonstrukcija. 
Rimaisai, Panevėžio raj . 



LXVII pav. Skandinaviškos balno kilpos detalė : Ve!Švai,_Kauno m. 
LXVm pav. Skandinaviš~ balno kilpa. Veršvai,-Kauno m. 
LXIX pav. Diržo sagtis. Graužiai, Kėdainių raj . 



LXX pav. Kalavijo rankena. Gintaillkė, Plungės raj . 

LXXlpav. Ka1avijorankena.Bandužuu,KUUpėdosr~ . 

LXXll pav. Kalavijo rankenos rekonstrukcija. Viešvilė, Jurbarko raj . 
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LXXIII pav. Kalavijo rankena. žąsinas, Šilalės raj . 

LXXIV pav. Kalavijo makščių antgalis. Taurapilis, Utenos raj. 

LXXV pav. Pentinų dirželiai. Taurapilis, Anykščių raj. 



3 

6 7 

9 
15 cm 

LXXVI pav. Įkapės, rastos sidabrakalio kape: 1, 9 - sidabriniai lydiniai, 2, 3 - sidabrinės 
pasagines sel!ės, 4-8 - žalvariniai svareliai. Graužiai, Kėdainių raj . 

LXXVII pav. Sidabrinės arabų monetos. Vėliikiai, Zarasų raj . 



LXXVIII pav. Piniginė įvija. Radimo vieta ne~inoma. 

LXXIX pav. Kalti lydiniai. Gudai, Akmenės raj. 

LXXX pav. Lieti lydiniai. Grybiškės , Vilniaus m. 



pav.' La n k in ė gyv ulin Ė' srgr. Palanga 



\? pav. Lankinė žieduoto ji segė. Pašušvys, KėdainiLį raj , 



8 pav. zvaigždžia \Jojė segė. Sauginiai , SiauliLį r ąj, 



4 pav, Antkak l ė, ra sta Gr:JlI ž ių lobyje 



5 pav. Pe l ėd in ė segi>. Jaun eiki ;j i, Joniškio raj. 
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6 pav. Dėželin ė a ntka klė. Noru iš ia i, l\elm(>s raj. 



7 pav. Dėželinė antkaklė. Stragnai , Klaipėdos raj . 



8 pav. Ap ga lv is. Jauneiki ai, Joniški o raj. 



9 pav. Kalti lyJini ai . Rūdi šk i ai, Joniškio raj. 



10 pav. Geriamasis ragas. P linka iga lis, Kėdai l\ iq raj. 



11 pav. Kalavijo makščių aJllgalis. liraužiai, K.ėdainių raj . 



12 pav. Kryi ini!" smeigtuk as. Jauneikiai, Joni ški o raj . 



13 pav. Smeigtukai trikampe ga lvute . .Jauneikia i, Joniškio raj . 



14 pav, Storagal&s apy rankės , Pašušvys, Kėdainių raj, 



15 pav. liedai. Švėkšna. Si lulės raj.; Palanga 



16 pav. Svarst ykl ė l ės s idabrui svargtyli. Pavirvytė--Gudai, Akmenės -ra j. 
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43 pav. Kabučiai': 
1 - Palanga, 2 - KIauleikiai , Kretingos raj ., 3 - Laiviai, Kretingos ra}. , ,,- Ringuvėnai, 

Siaulių raj. 

smeigtukų. Galimas daiktas, kad minimi kabučiai nuo jų bus pasime
tę. Kai kuriuose kapinynuose tokie puošnūs ir brangūs kabučiai būna 
prikabinti .prie minėtų formų nesidabruotų smeigtukų (Laiviai; Linksmė-. 

nai, Joniškio raj., Paežeris, Palanga) (pav. 39 : 3). Ringuvėnuose (Siau
lių raj.) buvo rastas ir vienas sidabrinis pusmėnulio formos kabutis 
jš X-XI a.; manoma, kad jis importuotas iš rytinių slavų žemių (K:za
cienė 0./ 1972, p. 192) (43: 4). 

Kita grupė kabučių yra skritulio formos, visai plokšti, kaip medalio
nai. Jų paviršių dengianti sidabro plokštelė labai rūpestingai išomamen~ 
tuota įvairiai komponuotais geometriniais raštais (pav. 43: 1-3). Labai 
dažnai jie puošti mėlyno stiklo akytėmis (pav. XLI, XLV). Tokių puoš
nių kabučių Lie~uvoje rasta 45, Visi - Klaipėdos ir Kretingos rajonų 
kapinynuose. Moterų kapuose jie guli taip, kaip būtų prikabinti prie 
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44 pav. Kabutis . Jauneikiai, JQniSkio raj . 

juostų. Yra atvejų, tiesa, la
bai retų, kai jie prijungti 
prie smeigtukų trikampe gal
vute (Anduliai, Kiauleikiai). 
Patys ankstyviausi apskriti 
kabu čiai rasti V,I-V.n a. ka
puose (Rūdaičiai, Tūbausial). 
Jie yra geležiniai. Visi kiti 
apskriti kabučiai aptikti 
VIII-IX a. kapuose (Nakai
tė L., 1964, p. 78). Pažymėti
na, kad tokio pavidalo ka
bučiai, esantieji Lietuvos ar
cheologinėje medžiagoje, visi 
dengti sidabru. 

Sudėtingas kabutis rastas 
Jauneikiuose. Jį sudaro net 7 
žalvarinės plokštelės (pav. 44) . 
Visų jų paviršius padengtas 
sidabro plokštele, išornamen
tuota įkartėĮių ir akyčių or
namentu, o vienos plokštelės 
kraštas ornamentuotas 8 
paukščių flgūrėlėmis. Kabu
čio forma kiek primena pa
kabučius, esančius prie VIII
IX a. kryžinių bei trikampe 
galvute smeigtukų. Tačiau 

Jauneikių kabutis rastas ka
pe su VI-ViII a. įkapėmis 

(Vaškevičiūtė I., 1978, p. 29-
30). Taigi jis gerokai anksty
vesnis. 

A p yra n k ė s senovės 

Lietuvoje buvo nepaprastai 
mėgtas papuošalas, Mirusiuo
sius laidodavo net su kelio
mis žalvarinėmis · apyrankė

mis, dažnai ant abiejų rankų. 
Lietuvos archeologinėje me

džiagoje jos skaičiuojamos tūkstančiais, tačiau sidabrinių - vos 40. Vi
siškai nebuvo mados žalvarines apyrankes sidabruoti. 

Dip,žiausią sidabrinių apyrankių grupę sudaro stora galės apyrankės, 
kurių žinoma 20 (pav. XLVI; 45: 1, 3; 14 spalv. pav.). Pastorintieji galai 
dažnai ornamentuoti geometrinių raštų motyvais (pav. 46). Jos randa
mos V- VI a. kapuose (Taurapilis, Veršvai), žinomos lobiuose (Dvela',
čiai). Įdomu pastebėti, kad tokių sidabrinių papuošalų iki šiol nerasta 
vakarų Lietuvoje. 
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45 pav. Apyrankės : 46 pav. Storagalės apyrankės . Pašuš· 
1 - radimo vieta nežinoma, 2 - Palanga, vyS, Kėdainių raj. 

3 - Taurapilis, Utenos raj. 

Yra tik 5 sidabrinės juostinės apyrankės . Viena jų gana plati (Veli
kuškės, Zarasų raj.) (pav. 41 : 1). o kitos primena juosteles (Palanga) 
(pav. 45: 2), kartais dar su briaunele išilgai vidurio (radimo vieta neži
noma) (pav. 41: 2). Šios apyrankės rastos vakarų, vidurio, rytų Lietu
voje. Pagal panašias žalvarines apyrankes sidabrinės datuotiI'.oS V-VI 
amžiumi (LAB, p , 346; LAA, 1918, p. 91). 

Vienintelė yra apyrankė apvalaus pjūvio lankeliu (pav, XLVII). 
Retos ir 2 sidabrinės smailėjančiais galais apyrankės, nors žalvarinių 

tokių papuošalų dabar žinoma apie 250 (LAA, 1918, p . 104, 105). Vienos 

47 pav. Juostinės apyrankės: 

1 - Veliku§kės. Zarasų raj. , 2 - radimo vieta nežinoma 
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48 pav. Apyrankės: 
I - Stragnai, Klaipėdos raj .. 2, J - radimo 

vieta nežinoma 

iš jų (radimo vieta nežinoma) galai 
užbaigti buoželėmis (pav. 48: 2), 
kitos - visas lankelis yra rombinio 
pjūvio (Stragnai) (pav. 48: 1). Jos 
yra vienalaikės su žalvarinėmis, 

kurios' datuojamos X-XI amžiumi. 
Dar 2 sidabrinių apyrankių lan

keliai yra suvyti iš 3 vielų, o ga
luose uždėta po apvalią plokštelę, 
apjuostą filigraniniu siūlu. Juo pa
puoštas ir vienos apyrankės lanke
lis (pav. 48: 3). Kadangi tiksli jų 
radimo vieta nežinoma, nustatant 
chronologiją, tenka lyginti su žal
varinėmis vytinėmis apyrankėmis, 

kurių Lietuvoje rasta apie 20 (LAA, 
1978, p. 105). Sidabrinės turėtų pri
klausyti X-XI amžiui. 

Ne ką gausesni ir sidabriniai 
žie d a i, nors žalvariniai tokie 
rankų . papuošalai Lietuvoje buvo 
labai populiarūs. 

Paprasčiausi yra 7 juostiniai už-
dari žiedai (pav. 49 ·: 4). Kai kurių 

paviršius ornamentuotas zigzagu (Daugirdava, Raseinių raj .), kitų lygus, 
dar kitų viduriu išilgai tęsiasi iškilus gūbrelis (Poliankiai, dabar - Bal
tarusijos TSR). Jų forma labai panaši į žalvarinių I-IVa. juostinių žie
dų. Tik Poliankių žiedas yra vėlyvesnis, nes jis rastas kape kartu su 
VI a. sidabrine lankine sege. Panašus i sidabrinius yra ir vienintelis 
juostinis žalvarinis žiedas pasidabruotu lygiu paviršiumi, rastas III a. 
kape (Bandužiai). 

Įvijinių žiedų yra 8. Vieni iš jų padaryti iš apvalios sidabrinės vie
lutės (Taurapilis; Paluknys, Raseinių raj.) (pav. 49: 1), kiti susukti iš 
trikampio pjūvio juostelės, kuri vietomis omamentuota laui.tine linija 
(Laiviai), tretiems panaudota plokščia juostelė smailėjančiais galaIS 
(Svėkšna) (15 spalv. pav.). Pastarieji gražiai oniamentuoti (pav. 49: 1)) . 
Ankstyviausias sidabrinis žiedas rastas Taurapilio V-VI a. pilkapyne, 
kiti - vėlyvesni, iš IX-XII a. vakarų Lietuvos kapinynų (Stragnai, Laz
dininkai ir kt.). 

Sidabrinių žiedų su paplatinta priešakine dalimi yra 11. Jų plačioji 
dalis dažniausiai būna omamentuota (pav. 49: 2, 7, 8, 10; 15 spalv . . 
pav.), \) siaUTi galiukai paprastai užkeičiami, kartais net apjuosiant 
priešakinę paplatintą dali . (Degesiai) (pav. 49 : 3). Be to, yra žinomi ir 2 
žalvariniai žiedai, kurių plačioji dalis padengta omamentuota sidabro 
plokštele (Degesiai; Kyburiai, Pasvalio raj.) (pav. XLVIII). Visi šiė pa
puošalai rasti atsitiktinai. Remiantis žalvariniais tokiais dirbmiais, si
dabriniai datuotini XI-XII amžiumi (Volkaitė-Kulikauskienė R., 1970, 
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49 pav. Ziedai : 

u 
f 

1 - Taurapilis , Utenos raj., 2, 6, 7 - Svėkina, Silutės raj., 3 - Degesiai , Pakruojo raj., 
4, 10 - Stragnai, Klaipėdos raj., 5 - Panevėžio apyl., 8 - Palanga, 9 - JakAtai čiai, Siaulių raj., 

11 - Kauno apyl. 

p. 184), Jų daugiausia aptinkama vakarų Lietuvoje, bet pasitaiko ir vi
'durio šiaurės dalyje. 

Iš to paties laikotarpio yra ir 14 sidabrinių žiedų su pastorinta prie
šakine dalimi, kuri būna nevienoda - tordiruota, apvalaus pjūvio, vyta, 
pinta (pav. 49: 9, 11). Kai kurių žiedų pastorintoji dalis papuošta sid3b
riniu filigraniniu siūlu (Paulaičiai). Jie surasti įvairiose Lietuvos vietose, 
net Užnemunėje. 

Zinomas tik vienas vytinis žieqas, padarytas iš 2 sidabrinių vielučių. 
Jis rastas atsitiktinai Veliuonoje, kur yra XI-XIV a. kapinynas (LAA, 
J,97?, p. 120). 

Buitiniai daiktai 

Tyrinėjant laidojimo paminklus, turtingųjų kapuose aptikte. nemažai 
'Sidabru papuoštų buityje vartotų dirbinių. 

G·e r i a mie j i r a g a i, apkaustyti žalvariu, jau pirmaisiais mūsų 
eros amžiais buvo žinomi vakarų Lietuvoje. Apie IV-VI a. jie paplinta 
ir visoje Lietuvoje. Ypač jų gausu VIII-XII a. pajūrio kapinynuose, 
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50 p'av. Geriamieji ragai: 
1 - rlldimo vieta nežinoma, 2 - Laiviai, Kretingos raj. 

kur randami moterų, vyrų, vaikų kapuose, kartais net po du. Tačiau 

geriamųjų ragų su sidabro apdaila tėra tik 12 (pav. XLIX; 10 spalv. pavJ. 
Ankstyviausias iš jų rastas Taurapilyje, garsiajame V-VI a. "kuni
gaikščio" kape (pav. XII) . Manoma, kad į Lietuvą jis pateko iš viduri
nės Padunojės (Tautavičius A., 1912, p . 140). Siam laikotarpiui priklauso 

.' 
51 pav. Geriamasis ragas. 

Ząsinas, Silalės raj. 

vo 

ir Pašiliuose aptiktasis ragas, kuriame sidab
ravimo telikę tik pėdsakai. .puošnūs, orna
mentuoti taškučiais , lašeliais, šuoliuojančių 
briedžių figūrėlėmis yra 3 sidabruoti V '-"::' 
VI a . geriamieji ragai iš Pašušvio, Plinkai
galio, Rubokų kapinynų (pav. 4). Juos tyri
nėtojai laiko atgabentais į Lietl.lvą išSkan~ 
dinavijos (Bezzenberger A., 1909, p. 1'85':":':' 
190; Tautavičius A., 1912, p. 138)'.· Kiek 
kukliau ornamentuotais sidabriniais "apkalais 
puošti vietinės gamybos geriamieji: raga.į~ 
surasti VIII-)GI a. kapuose (Laiviai", ' Para" 
gaudis) (pav. 50, 51) . 

Vakarų Lietuvoje VIII-IX a . moterų 

kapuose rastos 6 tualetinės d ė ž u·t ė' s, pa
puoštos sidabruotų kūgelių eilėmis bei . s'il! 
dabruotomis plokštelėmis. Jos žinomos iš 
Laivių, Palangos, Stragnų kapinynų. 

Laiviuose buvo rasta unikali įkapė - 4 
sidabrinės miniatiūrinės plokštelės, sirp.bo
lizuojančios juostų vijimo lentėles:' Jų pa
viršius ornamentuotas mažais trikampeliru.s 
su trimis taškučiais viduje. Sios plokštelėf> 
analogiškos žalvarinėms, kurios su'" kitais 
moterų darbo įrankių simboliais IX-XIiI a~ 



aptinkamos vakarų Lietuvos kapinynuose (Gintališkė, Jazdai, Laiviai, 
Lazclininkai, Palanga ir kt. Nakaitė L., 1964 a. p. 58). . 

Be to, iš kapų iškasta keletas sidabrinių bei sidabru puoštų žalvari
nių apkalų ar jų fragmentų, kurie taip pat skiriami prie buitinių daiktų 
apdailos. 

I 

Zirgo aprangos reikmenys 

Senovės Lietuvoje žirgui skiriama ypatinga vieta. Tai atsispindi ne 
tik rašytiniuose šaltiniuose ar tautosakoje, bet lr archeologinėje medžia
goje. Tyrinėtojai lietuvio kario žirgui yra paskyrę net specialius darbus 
(Volkaitė-Ku1ikauskienė R., 1971). Turtingųjų karių, didikų kapuose 
kartu su mirusiu šeimininku, o kartais ir atskirai būdavo užkasamas 
žirgas su visa apranga, kuri dažnai būna ypač puošni, sidabruota. 

Yra žinoma apie 90 kapų, kur buvo rastos sidabru išpuoštos kam J

nos. Ankstyviausi šios paskirties dirbiniai aptikti MaudžioIUose N a. 
kape (pav. 52) . IV-Va. kamanos buvo puošiamos ažūriniais, rombi
niais, kryžiniais žalvariniais apkalėliais, jų paviršius pasidabruotas arba 
padengtas sidabro plokštele (Stragnai) (pav. LII) . Kamanos žirgo kaktos 
srityje būdavo puošiamos ir prikabintais pasidabruotais ažūriniais pa
kabučiais (Maudžiorai, Stragnai) (pav. L). Jurgaičiuose VIII a. kapuose 
rasta kamanų, kurias puošė sidabriniai širdies pavidalo ornamentuoti 
pakabučiai. Ypač pagausėja įvairiai sidabruotų kamanų nuo X a. Grau
žiuose; Pakapiuose (Kauno raj.), Ruseiniuose (Kėdainių raj.). Veršvu03e 
buvo rasta odinių kamanų dirželių, kurių visas paviršius prisagstytas 
švininiųpasidabruotų kūgelių ar rozetės pavidalo apkalėlių. Labai gra
žiai taip išpuoštos yra kamanos iš Veršvų (pav. LI; 53, 54 : 5). Diržų 

sukryžiavimai būdavo padengti žalvariniais 
ar geležiniais keturkampiais,apskritais, 
kryžiniais apkalais, kurių pavlrslUs in
krust uotas sidabru (pav. 13: 3; LIII, LIV) 
ar padengtas ornamentuota sidabro plokštele 
(pav. 54:1, 2; LV a ir bį. Graužiuose buvo 
išlikę dirželių, puoštų plonytėmis sidabro 
vielutėmis. Pakabėlės, dengiančios žirgo' 
kaktą, taip pat būdavo sidabruojamos (Grau
žiai). Kad karčiai nekris tų ant akių, jų sruo
gos būdavo suveržiamos žalvarinėmis įviji
nėmis skardelėmis (Volkaitė-Kulikauskie
nė R., 1971, p. 15). Kai kuriuose kapinynuo
se jų rasta pasidabruotu paviršiumi (Grau
žiai, Veršvai; Rusių Ragas, Sirvintų raj.). 
Kamanų diržai būdavo paskirstyti geleži
niais skirstikliais, kurių apkalai gausiai 
puošti s\dabru. Tokių skirstiklių iškasta 52 pav. Kamanų rekonstruk
Graužių, Pakalniškių; Rimaisų (Panevėžio cija pagal Maudžiorų radi-
raj.), Veršvų kapinynuose (pav. LVI, LVII). nius 



53 pav. Sidabru puoštų kamanų rekonstrukcija. Veršvai, Kauno m. 

54 pav. Kamanų apkaustai: 
I, 2, 5 - Vedvai , Kauno m., 3, ,,- Kaukai, Alytaus raj. 
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Greičiausiai žirgo aprangą puošė ir Kaukuose (Alytaus raj.) rastas ge
ležinis .apkalas, kurio paviršius padengtas sidabro plokštele, inkrustuo
tas sidabro vielute ir papuoštas raudona emale (pav. 14: 3). 

Neatskiriama kamanų dalis - ž ą sIa i. Iki šiol rasta arti 30 geleži· 
nių žąslų, kurių grandys, laužtukai, o kartais ir nareliai puošti sidabru. 
Dažniausiai buvo derinamas inkrustavimas ir paviršiaus dengimas sid3.b
ro plokštele (pav. LVIII, LIX). Ornamentą sudaro eglutės, zigzagas, tie
sios ir lenktos linijos (pav. 13: 1, 55, 56; LX). Tokie brangūs žąsIai ap
tinkami kapinynuose nuo X amžiaus (Graužiai, Pakapiai, Pakalniški3i : 
Rimaisai, Veršvai ir kt.). 

56 pav. 2ąslai. Pakalniškiai, Sakių raj. 

56 pav. 2ąslai. Pakalniškiai, Sakių raj . 
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57 pav. Balno kilpos. Pakalniškiai, Sakių raj . 

To paties laikotarpio kapinynuose aptikta apie 40 geležinių sidab
ruotu paviršiumi b a I n o k i I P ų. Jos sudaro nedidelę dalį visų balno 
kilpų, kurių yra žinoma apie 480 (Antanavičius J ., 1976, p. 70). Šių 
įkapių ir sidabravimo būdas, ' ir ornamento motyvai dažnai yra kaip ir 
žąslų (pav. LXI, LXII; 57: 1, 2). Tačiau pasitaiko kilpų, inkrustuptų ir 
augaliniais raštais (Rimaisai, Pakalniškiai, Pakapiai) (pav. LXIII, LXIV) . 
O Rimaisų balno kilpa, padengta sidabro plokštele, buvo dar Papuošta 
žirgelių galvutėmis (pav. LXV, LXVI). Minėtinos Veršvų sidabruotos 2 
balno kilpos su paukščių ornamentais; laikomos importu iš Skandinavi
jos (Kuncienė O., 1972, p. 217) (pav. LXVII, LXVIII). 

Zirgų kapuose rečiau 'Pasitaiko sidabruotų sa g čių. Iki šiol jų ži
noma 4 iš Graužių (pav. LXIX; 58). Ornamento motyvai, sidabravimo 
būdas yra tolygus kitiems sidabruotiems žirgo aprangos reikmenims. 
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58 pav. Diržų sagtys. Graužiai, Kėdainių raj. 

Ginkluotė 

Įvairiuose Lietuvos laidojimo paminkluos'~ turtingų karių, kilmingų
jų didikų kapuose aptinkama puošnių ginklų, kurie rodo, kad daug dė
mesio buvo skiriama ne tik ginklo kokybęi, bet ir jo apdailai, išvaizdai. 

I tUkstantmečio pabaigoje-II tūkstantmečio pradžioje tarp krašto 
didikų buvo paplitęs k a I a v i jas. R. Volkaitė-Kulikauskienė, aptarda
ma IX-X:}II a. Lietuvoje rastus kalavijus, mini apie 70 egzempliorių; 

jų rankenos yra su įvairios formos skersiniais (Volkaitė-Kulikauskie

nė R., '1970, p. 191-208), O sidabru išpuoštomis rankenomis tėra tik 17 
kalavijŲ. Vienos jų padengtos sidabro plokštele, ornamentuota duobutė
mis (Gintališkė, Girkaliai, Siraičiai) (pav. LXX; 59). kitų sidabrinėje 

plokštelėje išpjaustytas lenktų ir tiesių linijų ornamentas, o pakraščiuo
se eglutės ir zigzago motyvai inkrustuoti sidabro vielute (Bandužiai, 
Laiviai) (pav. 60; LXXI, LXXII). Yra kalavijų su sidabro vielute apsuk
tomis (L:virbliai, Vilnius) ar vien sidabrine vielute inkrustuotomis rail
kenomis (Pakalniškiai). Gražiu geometriniu ornamentu bei pa~kščių gal
vučių stilizuotais atvaizdais rankenų galuose išpuoštas L:ąsine rastas 
kalavijas (pav. LXXIII). Pažymėtina, kad rankenų sidabravimo būdai, 

ornamento raštai turi daug bendrybių su žirgo aprangos apdaila. Todėl 
manoma, kad kai kurių kalavijų rankenas galėjo sidabru išpuošti vieti
niai meistrai, kurie tuo metu buvo jau gerokai ištobulinę sidabro apdo
rojimą (Nakaitė L., 1966 b, p. 78). Dalis sidabruotų kalavijų buvo ir 
iinportuotų; Antai tyrinėtojai mano, kad XII a. Desiukiški11 (Anykš
čių raj .) kalavijas esąs panašus į randamus Floreneijoje (Volkaitė-K.lli
kauskienė R., 1970, p. 240). Iš Vakarų Europos ar iš Skandinavijos pa
teko ' į Lietuvą ir Ukmergėje rastas XI a. kalavijas, kurio geležtėje si
dabru inkrustuoti buvo ir ornamentai, ir raidės (Lisanka A., 1975, 
p.183). 
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59 pav. Kalavijo rankenos 
rekonstrukcija. Girkaliai, 

Klaipėdos raj. 

'ed J • I « , , I , _, 

60 pav. Kalavijo rankenoi 
rekonstrukcija. Laiviai, Kre

tingos raj . 

Daug anksčiau už sidabru puoštus kalavijus Lietuvoje atsiranda si
dabru pagražintos jų m a k š tys. Jau ne kartą mūsų minėtame V-VI a. 
"kunigaikščio" kape Taurapilyje kalavijas buvo rastas brangiose makš
tyse, papuoštose sidabrinėmis paauksuotomis ir reljefiškai omamentuo
tomis plokštelėmis bei žalvariniais pasidabruotais apkalėliais, kurių pa
viršius pagražintas paauksuotais ruoželiais (pav. VIII--XI). Pa.auksuotas 
buvo ir sidabrinis makščių antgalis (pav. LXXIV). Tokių brangių makš
čių iš šio laikotarpio nėra žinoma ne tik baltų, bet ir kaimyninėse slavų, 
germanų žemėse. Tyrinėtojai spėja, kad į Lietuvą šis dirbinys pateko iš 
Dunojaus baseino (Tautavičius A., 1972, p. 132). Sidabru puoštos kab
vijų makštys retos ir vėlesniais laikais. Yra žinomi tik 2 pasidabruotu 
paviršiumi žalvariniai makščių antgaliai iš X-XIII a. Gintališkės kapi
nyno ir 1 sidabrinis antgalis, aptiktas Graužių lobyje. Pastarasis įspū
dingai išpuoštas reljefiniu ornamentu, stilizuotomis paukščių gaivutėmis. 
Tyrinėtojai spėja jį esant Rytų Pabaltijo kilmės (Urbanavičius V ., 1970, 
p. 82) (11 spalv. pav.). 

Vakarų Lietuvoje I tūkstantmečio pabaigoje ir II tūkstantmečio pra
džioje vyrus, rečiau moteris laidoj o su ' k o vos p eil i a is žalvaritl 
puoštose makštyse. Kartais vienam mirusiajam įdėdavo net du tokius 
ginklus. Bet jų makštys, kaip ir kalavijų, labai retai buvo puošiamos 
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61 pav. Pentinas. Paulaičiai, Silutės raj . 

'brangiuoju metalu. Tėra žinomi tik 5 atvejai, kai peilių makščių žalvari
niai apkalai buvo pasidabruotu paviršiumi (Gintališkė, Kiauleikiai, Laz-
dininkai, Ząsinas). . I 

Zymus rusų archeologas A. Spicynas veikale "Litovskije drevnosti" 
.rašė, kad lietuviai turėjo ietigalių su sidabru inkrustuotomis įmovomis 
(CnuŲbLH A., 1925, p. 145), tačiau Lietuvos archeologinėje medžiagoje 
iki šiol nėra žinoma nė vieno sidabru puošto kovos kirvio, ietigalio ar 
skydo. Tai ypač krinta į akis, nes kituose baltų kraštuose iš I tūkstant
.mečio pabaigos ir II tūkstantmečio pradžios randama ietigalių 'su sidab
ru ar net auksu inkrustuotomis įmovomis, kovos kirvių, kalavijų bei 
jų makščių, išpuoštų sidabru (La Baume W., 1959, p. 66; Myzype8uų' 3. C., 
1965, p. 42-54). Ateityje tikriausiai ir Lietuvoje bus aptikta ne tik 
kalavijų, bet ir kitų ginklų su sidabro apdaila. 

Prie kario ginkluotės elementų priklauso ir p e nti n a i, kurie vy
rų kapuose randami iš pačių pirmųjų m. e. amžių. Tačiau labai retai 
jų apdailai naudotas sidabras. Iš V-VI a . yra žinomi pentinų dirželiai, 
apkaustyti žalvariniais apkalais, padengtais sidabro juostele (Degsnė, 

Molėtų raj ., Taurapilis) (pav. LXXV). X-XII a . karių raitelių kapuose 
tėra rasti tik 3 pentinai, inkrustuoti sidabru (Gintališkė, FaulaičiaI) 

įpav. 61). 

Apie sidabro dirbinių kurejus 

R ašytinės istorijos dokumentuose atskirų auksakaliŲ vardai imami 
minėti tik tada, kai jau buvo susikūlUsi feodalinė Lietuvos valstybė. 

Pavyzdžiui, išliko žinių , kad XIV a . gyveno žinomas kunigaikščio Ge
dimino auksakalys Jokūbas (Jacobo aurifabro regis Lettovie) (Pašuta V ., 
1971, p. 59). Iš rašytinių šaltinių matyti, kad susikūrusios feodali n'~s 
Lietuvos valstybės politika buvo palanki amatininkams, amatų plėto
tei, taigi ir sidabro apdirbimo amatui. Pavyzdžiui, Gedimino i ' 23.V .26 d. 
laišku Liubeko, Rostoko, Zundo, Greifsvaldo, Stetino lr GotlaI:do pilie-



čiams i Lietuvą buvo kviečiami įvairūs amatininkai, kartu ir sidabraka
liai (GL, p. 43). Naudodamiesi Vytauto privilegija, iš Dancigo ir Kara
liauč iaus i Lietuvą irgi atvyko daug amatininkų, jų tarp~ ir auksakalių. 
Rašytinės žinios rodo, kad XV-XVI a. Lietuvoje auksJ.kalystė buvo ja1] 

toli pažengusi. 
Tačiau neturime jokių rašytinių duomenų apie tuos auksakalius arba 

sidabrakalius, kurie gyveno ir kūrė iki Lietuvos valstybės susidarymo. 
Siandien jau galima bent apytikriai nurodyti ryškesnius sidCl bro apd!r
bimo rajonus Lietuvoje (Nakaitė L ., 1968, p. 47), tuo tarpu pačių dirbi
nių kūrėjų vardai mums liko nežinomi . Juos paslėpė šimtmečių klodai, 
kurių nejstengs atidengti ir archeologai. V ietovardžiai Varkaliai, Varka
liškės, Variaukis, Varinė, Variai, Sidabriai, Sidabrinė, Sidabriškis, Si
dabravas, Aukseliai, Auksučiai , Auksoras, Auksėnai gali sukE:lt i minti, 
kad čia kadaise gyvenę metalų apdirbėjai. Tačiau dar neaišku, ar tai 
galima siedinti su laikotarpiu iki XIII amžiaus. Įdomu palyginti , 
kad lenkų mokslininkai surado 13 vietovių Lenkijoje, vadinamų 

"Zlotniki", kurios siejamos su brangiųjų metalų apdirbimu (Rajewski Z., 
1954, p. 21). 

I tūkstantmečio pabaigoje ir II tūkstantmečio pradžioje Lietuvoje jau 
būta pavienių juvelyrų dirbtuvių . Jų pėdsakų aptikta Aukštadvario, 
Trakų raj., Daubarių, Mažeikių raj ., Eketės, Klaipėdos raj ., piliakalniuo
se, kur kartu su pastatų liekanomis surasta ir juvelyro įrankIŲ, metalo 
atliekų, ruošinių ir pan. (Vaitkunskienė L. , Melkevičius A ., 1978, p. 109-
111). Tačiau trūksta duomenų teigti, kad jose gaminti ir sidabro 
dirbiniai. 

Pas mūsų kaimynus slavus, rytinius ir vakarinius, yra žinomos auk
sakalių dirbtuvės, auksakalių kapai (Pb16a1W8 E. A., 1948, p. 240 ; H en
sel W ., 1965, p. 191) . Auksakalių atvaizdai, jų autoportretai aptinkami 
ir XII-XIII a. slavų ikonografinėje medžiagoje, kur jie vaizduojami ka
lantys sidabro ir aukso plokštes (Hensel W. , 1965, p. 192). 

Lietuvoje taip pat žinomi atskirų amatininkų juvelyrų kapai. Pa
vyzdžiui, Sargėnuose buvo atkastas kapas, kur mirusiojo įkapes sudaro 
220 žalvarinių dirbinių , dažnai sulaužylų ar sulankstytų 37. Visa ši žal
vario krūva, sverianti 5 kg, matyt, buvo ilgai rinkta metalo žaliava ju
velyriniams dirbiniams. 

Kaip tam tikrą amatininko juvelyro turtą galima laikyti ir Siraič!ų 
lobi. kuriame buvo daug XI- X II a. dirbinių bei jų fragmentų, jų tarpe 
ir svarstyklėlių dalis bei I svarelis (Brensztejn M., 1903, p. 44; Tautn
vičius A., 19n, p. 132). 

Mums ypač idomus XII a. sudeginto mirusiojo kapas, atidengt3.s 
Graužiuose, kur buvo rasta ir apdegusių sidabro įkapių: 2 pasaginės 

segės, 2 lydiniai ir 5 žalvariniai svareliai (pav. LXXVI). Tiek gryno 
sidabro dirbinių nėra buvę nė viename kape ankstyvojo feodalizmo 
Lietuvoje. Krinta į akis, kad Graužių kapo inventorius susisieja su ami:J-

37 Kai kurie tyrinėtojai šį kapą laiko pirklio kapu (Sadauskait ė 1., 1959, 

p . 57). Radiniai - KVIM. 
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tininkų lob·iais. Cia taip pat buvo gatavos produkcijos geros kokybės 
segių, pagamintų, matyt, kvalifikuoto juvelyro; buvo čia ir darbo prie
monių - svarelių, naudojamų, kaip nustatyta, brangiam metalui sverti, 
pagaliau netrūko ir žaliavos brangiems dirbiniams pagaminti _ . 2 sidab
ro lydiniai. Tai, kad vienas jų visai sulankstytas, deformuotČls, liudiju, 
kad ·ši įkapė vertinama dėl savo medžiagos, o forma neturėjo reikšmės . 

Beje, šiandien jau nebereikia įrodinėti, kad juvelyrinių dirbinili gamybai 
vietiniai meistrai naudojo įvežtas sidabro monetas, lydinius tei senus, 
sulūžusius sidabro dirbinius. Archeologinėje medžiagoje yra sidablo 
papuošalų, kurių svoris rodo, kad buvo išlydy ta viena ar kelios mone
tos (JlJmywKuli 11. 11., 1958, p. 74), vienas ar du sidabro lydiniai. Lietu
voje rasta sidabrinių segių, sveriančių 204,5 g (Daugudis V., 1968, p. 35). 
Kaip žinome. sidabro lydinių svoris būna dvejopas: vieni sveria 200-
208 g, kiti 100- 104 g (FedoIOvas G. B., 1951, p. 184). 

Lydinių pavidalo sidabro žaliava buvo ypaė patogi juvelyrui: jis . 
gali vienam gaminiui imti ne tik visą lydinį. bet atkirsti ar atpjauti jo 
dalį, reguliuodamas reikalingos nuolaužos svorį specialiomis svarsty'Į(
lėmis ir svareliais. Jie jam pravertė ir tada, kai tekdavo sverti ir ki
tokio pavidalo sidabro žaliavą (sulūžusių dirbinių gn.balus, iš mados iš
ėjusius papuošalus ir pan.). 

Visa tai ir sudaro pagrindą teigti, jog Graužių kape buvo palaidotas ' 
juvelyras, kuris, gyvas būdamas, disponavo brangiuoju metCi.lu. Pagal 
pagoniškąjį tikėjimą kiekvienas ir po mirties tęsia tą patį gyvenimą 

kitame pasaulyje, dirba tuos pačius darbus. Tad Graužių sidabrakaliui 
ir sudėjo į kapą ne tik gatavus papuošalus, bet ir darbo priemones, 
žaliavą, kad j is turėtų kuo verstis dausose. 

Pažymėtina, kad Nevėžio baseinas, kuriame yra ir Graužių kapiny
nas, nuo seno žinomas sidabro radiniais. Sidabro dirbinių kartografavi
mas parodė, kad jau I tūkstantmečio viduryje čia gyvenę meistrai, 
gaminusieji ir sidabro papuošalus (Nakaitė L., 1968, p. 50). Tuo pačiu 

. metodu buvo nustatyta, kad ir vėliau, t. y. I tūkstantmečio pabaigoje 
ir II tūkstantmečio pradžioj e, abipus Nevėžio gausu sidabrinių bei si
dabru puoštų žalvarinių, geležinių dirbinių (Nakaitė L., 1968, p. 53). 
Tai rodo, kad per kelis šimtmečius šiose vietose gyveno ir dirbo juve
lyrai sidabrakaliai. 

Archeologiniai duomenys rodo, kad juvelyro darbas yra pf\veldimas. 
Meistras savo amato paslaptį perduodavo artimiesiems, gal šeimos na
riams. Amatininkystės žinios ir patyrimas, nauji atradimai ir patobuJi
nimai buvo labai saugomi ir perduodami iš kartos į kartą . Tyrinėjant 

Naugardo senųjų juvelyrų dirbtuves, nustatyta, kad ta pati dirbtuvė 
priklausė kelioms amatininkų kartoms. Kadangi ji būdavo įrengiama 

toj e pačioje patalpoj e, kur juvelyras ir gyveno, tai daroma gvada, kad 
tėvas sūnui perduodavo ne tik savo dirbtuvės inventorių, turtą, bet ir 
patirti, technikos igūdžius (Pblli8ulia H. B ., 1963, p. 227; Co/ta-Bro
niewska A., 1962, p. 295). 

Tikriausiai ir Nevėžio baseine dar bus atrasta tokių dirbtuvių, kai 
bus ištyrinėtas bent vienas čia esantis piliakalnis. Mat pastebėta, kad anks
tyvajame feodalizme ne tik Lietuvoje, bet ir slavų apgyventoje visoje 
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Vidurio bei Rytų Europos teritorijoje amatininkai spietėsi piliakal
niuose, įrengdami čia savo dirbtuves (Klanica Z., 1974) . 

Tačiau jau ir dabar yra duomenų kelti minčiai, kad toki1.l dirbtuvitI 
būta pačiose Graužių apylinkėse. Pagrindą tam suteikia gatavų sidabro 
dirbinių lyginimas. Yra žinoma, kad vieno tipo dirbinių paplitimas ar 
net atskirų analogiškų elementų dirbiniuose arealas gali irodyti, kad 
tai yra vieno meistro kūryba. Ta prasme atkreipia dėmesį 3 sidabrin·!s 
vytinės antkaklės su profihuotomis ornamentuotomis plokštE'lėmis ga· 
luose. Dvi iš jų rastos netoli viena kitos (Cinkiškių ir Gailiušių lobiai). 
o trečioji - Graužių lobio antkaklė - už 12 km nuo pirmųjų. Visi 
trys dirbiniai pavidalu, ornamentu, gamybas technika yra labai panašūs 
(pav. 20, 4 spalv. pav.). Be to, pastebėta, kad Graužių lobio antkaklė 
ir pasaginė segė daugiakampėmis . galvutėmis, rasta Graužių sidabrakd
lio kape, turi visiškai identiškų elementų: analogiškai padaryti abiejų 

dirbinių lankeliai, tais pačiais ornamentais papuoštos antkaklės galuose 
esančios plokštelės ir segės abi galvutės bei plačioji liežuvėlio dalis, ap· 
juosianti segės lankeli. Todėl buvo prieita išvada, kad šie abu I papuo
šalai galėjo būti padaryti vienoje dirbtuvėje to paties meistro (Ulba. 
navičius V., 1970, p. 79). Galimas daiktas, kad šis XII a. gyvenęs si
dabrakalys ir buvo tas asmuo, kurio kapas buvo aptiktas Graužiuos:? 
Matyt, jo rankų darbas yra ir Gailiušių bei Cinkiškių antkaklė •. 

Daugelis sidabrinių bei sidabru papuoštų dirbinių, kuriuos sukūrė vie· 
tiniai sidabrakaliai, yra tikri taikomosios dailės kūriniai. Sidabrakalia.i 
gerai žinojo įvairių ligatūrų paslaptis, stebėtinai sumaniai derino kelis 
metalus, meistriškai valdė ivairias technikas, mokėjo subtiliai parinkti ir 
komponuoti ornamentų raštus, puošti dirbinius mėlyno stiklo akytėmis, 
emale. Sidabriniam dirbiniui pagaminti meistrai sidabrą kalė, liejo ar tem
pė, t. y. naudojo tuos pačius tradicinius technikos būdus, kaip ir ap· 
dorodami kitus spalvotuosius metalus (Vaitkunskienė L., Merkevičius 4., 
1978, p. 104). Be to, sidabro dirbiniui išbaigti reikėjo žinoti daugiau ir 
kitų technikos paslapčių, pvz., kniedijimą, šlifavimą, dildymą, litavimą, 

spaudimą ir kt. Apipavidalinimui buvo taikomas tordiravimas, gravira
vimas, facetavimas. filigranas, vijimas, pynimas. Lietuvos sidablakaliai 
ypač puikiai išmanė sidabravimo techniką. Jie sugebėjo metolinį daik
tą pasidabruoti ne tik pačiu paprasčiausiu kaitinimo būdu, bet mokėjo 
daikto paviršių padengti ir plonomis ornamentuotomis sidabro plokšte
lėmis, sidabrą inkrustuoti kito metalo paviršiuje. 

Senosios Lietuvos juvelyrai gerai išmanė metalų savybes: sidabru 
mokėta padengti ne tik žalvari ar geležį. bet ir alavą bei šviną . Pasta· 
rieji metalai, kaip žinoma, labai nepatvarūs, greitai lydosi. O juk si· 
dabro lydymosi temperatūra yra aukštesnė negu, pavyzdžiui, alavo. Bet 
meistrai .buvo pakankamai kvalifikuoti ir sidabruotomis alavo skarde
lėmis ar švino kūgeliais -a.pipavidalindavo kepuraites, diržus (Palanga, 
Laiviai, Lazdininkai, Veršvai ir kt.) (pav. XVI), lankines SEges (p ..... 
29 : 1, 3; 30), plokštelinių smeigtukų galvutes (Bandužiai, Palanga) (pav. 
42 : 1). Ypač taip gražiai išpuoštos Veršvų kamanos, nusagstytos iš ala
vo ir švino mišinio atlietomis skardelėmis sidabruotu paviršiumi 
(pav. 53). 
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Sidabrinio ir sidabruoto dirbinio kurėjas ne tik puikiai išmanė savo 
amatą, bet buvo ir menininkas. Siekdami tobulos dirbinio formos, meist
rai stengėsi, kad daiktas būtų ne tiktai patogios konstrukcijos, [unkcio~ 
nalus, bet ir gražus. Todėl daug dėmesio jie skyrė ornamentui - puošy
bai: blizgančią sidabro plokštumą atgaivindavo įvairiais raštais, suteik
dami paviršiui gyvumo, dinamiškumo. 

Vietiniai meistrai labiausiai mėgo dirbinius puošti geometriniais raš~ 
tais. Ypač populiarūs buvo skirtingo dydžio ratelių, trikampėlių, akučių, 

rombukų, įkartėlių, taškučių štampai. Elementai komponuojami darniai, 
ritmiškai. Tyrinėtojai nustatė, kad vienam dirbiniui išpuošti kartais 
meistras panaudodavo kelis šimtus pirminių elementų (Ur/ons V., 1962, 
p. 90) . Kad gausius ornamento elementus ritmingai suburtų i logišką 
piešini, pajungtų bendrai meninei idėjai, meistras turėjo puikiai jau3ti 
proporcijas, formos architektoniką. Ypač aįškios ir išbaigtos kompozi
cijos pasiekta ornamentuojant sidabrines plokšteles, kurios dengia žaJ
varinių dirbinių paviršių (apskriti, pusmėnulio formos kabučiai, smeig
tukai trikampe galvute, plokštelinės segės ir kt.). Nors jų paviršius 
visas išdekoruotas, tačiau ornamentais neperkrautas. Cia dainai kom
binuojami keli skirtingi elementai, vienų dydžius paryškinant, kitų su
mažinant. Kompozicijos uždarumą pabrėžia jkartėlių, taškučių linijos, 
bėgančios plokštumos pakraščiais. Atskiri elementai, pajungti ritmui bei 
simetrijai, dažnai pažymi ir dirbinio konstruktyvines dalis. Kartais plokš
tumoje akcentuojami keli geometriniai elementai, apjuosiant juos ki
tokių elementų linija, o likęs paviršius yra lygus, be ornamento. 

Senieji sidabrakaliai nebuvo konservatyvūs. Apie VIII-IX a., be 
tradicinių geometrinių motyvų, sidabro dirbinių ornamentikoje yra ir 
gyvulinių motyvų. Labai sustilizuotų gyvulių snukučiais buve puošia. 
mos lankinės sidabrinės segės (1 spalv. pav.; 27). Skulptūriškomis sti
lizuotomis gyvulių galvutėmis II tūkstantmečio pradžioje būdavo 
užbaigiami pasaginių segių galai (pav. XXXVIII, LXXVI: 2) . Ant si
dabruotų balno kilpų aptinkami ir stilizuoti žirgų atvaizdai (pav. LXV, 
LXVI). 

I tūkstantmečio pabaigoje ir II tūkstantmečio pradžioje sidabriniai 
ir sidabruoti dirbiniai imami dekoruoti ir naujais - augalinių raštų 
motyvais, dažniausiai lenktų, užriestų ar banguotų linijų ofQamentu 
(pav. LXIII, LXIV). Kai kurie papuošalai, kaip kryžinės segės, pasaginės 
žvaigždiniais galais segės, nors ir dekoruojamos naujais raštais, bet 
lenktos ar suktos linijOS sukomponuotos dar ir iš geometrinio or33-
mento elementų (pav. 31 :3). Augaliniais ornamentais daugiausia buvo 
puošiami geležiniai sidabruoti dirbiniai -- balno kilpos, žąsIai , ivairūs 
kamanų apkalai, kalavi jų rankenos ir pan. Užvis gr.ažiausi augalinio 
ornamento pavyzdžiai - sidabro inkrustacijos balno kilpose, rastose 
Rimaisuose, Pakapiuose, Pakalniškiuose (pav. LXIJJ, LXIV) . Kalbant apie 
augalinį ornamentą, minėtinos ir stilizuotos aguonos pavidalo galvutės, 

kuriomis buvo puošiamos sidabrinės lankinės segės (pav. XXXVI). 
Senosios Lietuvos sidabrakaliai nebuvo izoliuoti nuo to, ką buvo 

pasiekę kaimynai. Tiek slavų, tiek skandinavų kraštuose tenykščiai auk
sakaliai buvo pamėgę sidabro dirbinių omamentavimą juodymu (Pbl-
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6aK08 15. A ., 1948, p . 320; Stenberger M. , 1958, p. 302), kas apskrita i 
nebūdinga Lietuvos dirbiniams. Tačiau toks ornamentavimo būdas ne
buvo paslaptis mūsų seniesiems meistrams, nes tarp jkapių yra ir si
dabruotų vietinės kilmės taip ornamentuotų segių (Sirai čiai). Skandi
navijos šalyse ir slavų apgyventoje visoje Vidurio bei Rytų Europoje 
labai populiarūs auksakalystės mene buvo filigranas ir granuliacija 
(St enberger M., 1958; Hensel W ., 1965; Rajewski Z., 1954; P bl6a
K08 15. A., 1948). Lietuvos juvelyrai taip pat mokėjo pasigaminti fili 
graninį siūlą ir juo puošti tordiruotus, vytus be i pintus papuošalus. 

Metalų apdirbimas ankstyvose visuomenės raidos stadijose buvo ap
suptas magiška religine aureole. Kai kurie tyrinėtojai teigia, kad me
talo kalėjas senovėje buvo laikomas ypatingu asmeniu, kartais burti
ninku ar net dievu rillAw8r P. B., 1931, p. 26-27). Ir lietuvių tauto
sakoje ryškiai atsispindi metalų kultas. Pavyzdžiui, prie langų, prie durų 
dedami metaliniai daiktai, kad piktosios dvasios į vidų nei listų. Jos be
jėgės ir peržengti ratą, apibrėžtą raktu, kalaviju ar durklu ({'K, 1957) . 
O ir pačiam metalo kalėjui suteikta nežemiška galia: jis kovoja su 
velniu, nukala specialią kulką piktoms jėgoms įveikti, pakai tin ęs žaizdre 
daiktą, panaikina ii valdančius burtus. Tik "kavolėliai '" gali nukalti to
kias stebuklingas sidabro žirkles, kuriomis įmanoma nukarpy ti medžių 

viršūnes ir iš tolo išvysti gražią mergelę (LT, 1962, p. 209). 
Taigi metalo kalėj as buvo nepaprasta asmenybė, o jo darbe sritis 

paveldima paslaptis. 

Iš kur sidabras pasiekė Lietuvą 

L ietuVOje per I-XIII a. buvo sukaupta daug sidabro. Tačiau net 
ir archeologinė medžiaga negali tiksliai nurodyti šito kiekio, nes dalis 
iškastinių sidabro daiktų y ra nesugrąžinamai dingę, kiti - tebėra neat
kastuose kapuose, nesu rastuose lobiuose. 

Lietuvoje, kaip ir visoje Rytų Europos miškų zonoje, nėra sidabro 
klodų . Gryno sidabro gamtoje apskritai beveIk nerandama . Paprastai 
jis būna ivairiuose junginiuose, ypač dažnai su auksu. Sidabras iš
skiriamas iš cinko, švino, nikelio, vario, urano, aukso rūdų : Senų 3e
novėje sidabras buvo vertinamas labiau už auksą. 

Sidabras dažnai vadinamas kilminguoju metalu. Jis - chemiškai pa
tvarus, lengvai lydosi (lydymosi temperatūra 960,5°), yra tąsus ir minkš
tas, todėl ii lengva kalti, tempti, pjauti. Yra paskaičiuota , kad iš 1 g 
sidabro galima nukalti 0,0025 mm plonumo net persišviečiančią foliją. 

Graži sidabro išorė spindėte spindi balta spalva. 
Sidabrą, kaip ir auksą , mokėjo iškasti ir apdirbti daugelis senovės 

tautų: asirai. babiloniečiai, graikai, romėnai, kinai ir kt. Nustatyta, kad 
natūralaus sidabro apdirbimas prasidėjo IV-III tūkslantmetyje p. m. e. 
(Dziekon ski T., 1963, p. 2 1) . Sidabro išgavimas iš rūdų buvo sudėtin
gas procesas, reikalaujantis gerai organizuotos darbo jėgos. Manoma, 
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kad sidabro gavybą labai išplėtė senovės graikai ir ypač romėnai. Dau
giausia jo duodavo rūdynai, esantieji Ispanijoje, Sardinijoje, Mažojoie 
Azijoje. Tyrinėtojų nuomone, iš ten gautas sidabras buvo naudotas 
Romos monetų gamybai. Iš Vidurinės Azijos rūdynų sidabro buvo ka
lamos arabų monetos, o sidabrinėms Vakarų Europos monetoms nukalti 
labiausiai reikšmingos buvo Vokietijos ir Cekijos kasyklos (MaKCU
A!08 M. M., 1970). 

Mūsų protėviams pagrindinis sidabro isigijimo būdas buvo prekybi
niai mainai su kitais kraštais. 

Pirmas didelis prekybinių bei kultūrinių ryšių pagyvėjimas Euro
poje, kurio atspindžiai ryškūs ir Lietuvos žemėse, buvo mūsų eros riba. 
Susikūrusi didelė ir galinga Romos imperija pradeda gyvai prekiauti 
su "barbarų" kraštais Europoje. Į rytinę, šiaurinę ir centrinę jos dali 
eksportuojama daug spalvotųjų metalų. Tai buvo ir pirmas didelis si
dabro gavimo šaltinis. Kaip rodo šimtai didelių ir mažų lobių bei dau
gybė pavienių importo daiktų, viena pagrindinių įvežamų prekių iš 
Romos pasaulio i kitus Europos kraštus buvo sidabrinės Romos monetos 
(KponoTKuI< B. B., 1961; KponoTKuli B. B. , 1966; Majewski K., 1949; 
Majewski K., 1960). 

Rašytinės istorijos šaltiniuose yra išlikę žinių, kau Romos imperija 
vedė mainus su baltų žemėmis, gaudami iš jų gintaro. Pavyzdziui, ro
mėnų istoriko Tacito 98 m. pasakojime randame paminėtas aisčių gen
tis, gyvenančias dešiniajame Svebų jūros krante. Jie (aisčiai) renka 
gintarą, kokį randa, neapdirba ir atgabenę stebėdamiesi priima atlygiui
mą (LlS, p . 19) . 

Pradedant pirmuoju m. e. amžiumi, i Lietuvą patenka romėniškos 

kilmės dirbinių, nemažai emalės ir stiklo karolių, Romos mor'etų (dau
giau kaip 1000) (MicheJberlas M., 1972). Kartu su kitu romėniškuoju 

importu pradedama įvežti ir sidabro. Iš pradžių jis at gabenamas monettĮ 
pavidalu 38, o II a. mūsų kraštą pasiekia ir pirmieji romėniškos kilm~s 
sidabro papuošalai: segė, rasta Kuršiuose (pav. I), ir pasidabruota segė, 
rasta Pamūšiuose (pav. 22:3). 

Romėniški sidabro daiktai Lietuvoje dažniausiai aptinkami lobiuose, 
rečiau jie yra pavieniai, atsitiktiniai, o vienu atveju sidabrinė Romos 
moneta buvo kape (Sernai, k . Nr. 14). Sidabrinių Romos mOIJetų rasta 
keliuose lobiuose. Pavyzdžiui, Raseinių lobyje, iškastame 1882 m., buvo 
43 sidabrinės I- III a. monetos, 1912 m. Lileikėnų (Silalės raj.) lobyj ~, 
be varinių, buvo ir kelios sidabrinės. Varnių apylinkėse aptikti 3 sidab
riniai denarai. O Silutėje buvo rasta sidabrinių ir auksinių Romos mo
netų lobis. Veliuonos lobyje tik viena III a. moneta buvo sidabrinė. 

Be to, yra žinoma sidabrinių Romos monetų, rastų pavieniui , pavyzdžiui, 
Kaune, Aleksoto priemiestyje, Klaipėdos mieste, prie Rumšiškių deši-

38 Romos monetos nebuvo pirmosios, patekusios į Li etuvą. Glūko ežero pa
krantėj e (Varėnos raj.) buvo rasta V a. p. m. e. sidabrinė tetradrachma, nukalta 
Nakso mieste, o Vilniuje prie Rasų kapinių - II a. p. m. e. sidabrinė Smym os 
miesto tetrad.rachma. Iki šiol tai vieninteliai radiniai, liudijantys apie Lietuvos 
ryšius su Graikija (MuxeAb6epToc M., 1977, p. 75). 
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niajame Nemuno krante ir kt. (Michelberlas M., 1972, p. 49; Michelber
las M., 1978, p. 89). 

Romos monetos ir buvo žaliava vietiniams sidabro dirbiniams. Ar
cheologas A. M~erkevičius, padaręs metalo analizes daugiau kaip 500 žal
varinių dirbinių, iš jų ir apie 10 Romos monetų, rastų I-IVa. Lietu
vos archeologiniuose paminkluose, gavo įdomius duomenis. Pasirodė, 

kad vietinių dirbinių cheminė sudėtis atitinka Romos monetų cheminę 
sudėtį 39. Kad vietos gyventojai Romos monetas naudojo kaip metalo 
žaliavą rodo ir tai, jog kai kuriuose kapinynuose (Aukštkiemiai, Strag
nai) randama monetų fragmentų. Iškalbingai byloja ir lenkų tyrinė

tojų gauti duomenys (Glazer W., OkuJicz J., 1956, p. 337). Jie padarė 
analizę dviejų baltams būdingų sidabrinių antkaklių, rasttj jotvingių 

III-IVa. pilkapiuose Svaicarijoje prie Suvalkų. Sidabro sudėtis šiose 
antkaklėse beveik atitinka sidabro normas, konstatuotas Romos impe
rijos daiktuose ir monetose. 

Importuotų sidabro monetų bei dirbinių pirmaisiais m. e amžiais 
Lietuvoje palyginti randama nedaug. Tačiau III a. prasidėjęs vietinis 
sidabro apdirbimas, gausėjantieji vietinės kilmės papuošalai hudija, kad 
I tūkstantmečio pradžioje į mūsų kraštą vis daugiau plaukia sidabro. 

Romos imperijos prekybą su baltų kraštais tyrinėjo ne vienas moks
lininkas, todėl šios prekybos keliai šiandien jau yra žinomi. Svarbiau .. 
sias ir pagrindinis buvo sausumos kelias, kurį įprasta vadinti "Gintaro 
keliu" . Jis vedė iš Kamuntumo (šalia Vienos) Panonijoje per Klodzko 
perėją tiesiai lin~ Baltijos jūros, o toliau pakrante į rytus iki Sambijos. 
Kitas - jūros - kelias nuo Fektijo (dabartinis Vechtenas Olandijoje) 
ėjo aplink Jutlandijos pusiasalį, .Baltijos jūra į Oderio, Vislos, Nemuno 
žiotis. Romos imperijos pirkliai šiais prekybos keliais palaikė tiesiogi
nius mainų ryšius su Pavislio žemėmis, Sambija. Ankstyvoji prūsų gen
čių prekyba buvo išvystyta su metalurgijos, stiklo ir auksakalystės cent
rais Galijoje, Retijoje, Panonijoje (Antoniewicz J., 1958, p. 123). Dėl 
to prūsų žemėse randama daug sidabro dirbinių. Lietuvos prekybiniai 
ryšiai tiek su Pavislio gentimis, tiek su Sambija buvo jau nuo seno 
susiklostę. Todėl, be abejonės, didelė dalis romėniškos kilmės sidab!'o 
į Lietuvą pateko, tarpininkaujant šiems pietiniams kaimynams. Tai !iu
dija ir archeologinė medžiaga: prūsiškos kilmės daiktai Lietuvoje, tarp 
kurių matome ir sidabrinę diržo sagtį, rastą Bajoriškiu~se (pav. 14: 2), 
Stragnų žalvarinį pasidabruotą ažūrinį diržo skirstiklį (pav. 6·.~ : 3), sidab
ruotą segę (pav. 22 : 1), kokios buv. Rytprūsiuose aptinkamos pagamintos 
iš sidabro, ir kt. Iš prūsų žemių Romos importo daiktai f Lietuvą pate
ko daugiausia keliu, einančiu palei Baltijos pajūrį, kur ir yra susikon
centravę Romos monetų radiniai. Tačiau, galimas daiktas, kad ir patys 
Romos imperijos pirkliai, atkeliavę į Baltijos pajūrį, užklysde;vo į lie
tuvos teritoriją. 

39 Lietuvos TSR MA Istorijos instituto jauno moksl. bendradarbiui A. Merke
vičiui už suteiktas žinias autorė dėkoja. 
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Sidabras buvo branginamas, 
todėl sunku isivaizduoti, kad 
ii Lietuvos gyventojai būtų ga
lėję gauti iš vieno šaltinio. Dalį 
jo Lietuva įsigijo prekiaudama 
ir SU rytiniais kaimynais - slavų 

gentimis, kurios palaikė inten
syvius mainų ryšius su Romos 
pasauliu. Dnepro, Dnestro, Bugo 
upėmis i jų teritoriją pateko 
didžiuliai kiekiai sidabro, kuris 
pirmaisiais mūsų eros amžiais 
čia buvo vienas iš pagrindinių 

įvežamųjų metalų Romos mone
tų pavidalu (Majewski K., 1949, 
p. 25; l(ponoTKuH B . B ., 1961, 
p. 13; l(ponoTKuH B. B., 1966, 
p. 74). Svarbiausias Lietuvai iš 
šių rytinių kelių buvo Dnepro 
kelias, kuris aukštupyje šakojo
si į Nemuno ir Dauguvos kelius. 
OC>nepro bei Nemuno aukštupių 
teritorijoje (Baltarusijos TSR) 
randama Romos importo daiktų 
([Jo6aAb JI. /1.., 1964, p. 121; 62 
l(ponoTKUH B. B ., 1961, pav. 9) . . 
Palaikant mainų "ryšius SU sla-

o o 

o 
2 

pav. Ažūriniai sidabruoti iaIvariniai 
dirbiniai. Stragnai, Klaipėdos raj. 

vais Dnepro-Nemuno keliu į Lietuvą kartu su kitu importu keliavo ir 
sidabras. 

Zlugus Romos imperijai ir suirus pirmam dideliam tarptautinės pr.:!
kybos išsiplėtojimui, tiek šiauriniai Europos kraštai, tiek Centrinė ;r 
Rytų Europa, tiek Pabaltijys netenka pastovios galimybės pūpildyti _ SI

dabro atsargų. Tačiau Lietuvos gentinė diduomenė buvo gyvai suinte
resuota brangiojo metalo įsigijimu. Vietiniam sidabro apdiIbimui irgi 
reikėjo žaliavos. Todėl Lietuva, kaip ir kiti baltų kraštai , u:i.megzdavo 
prekybinius ryšius ir su tolimesnėmis žemėmis. Archeologinė medžiaga 
liudija, kad jau IVa. baltų kraštai palaikė prekybą su ka; kuriomis 
'germanų gentimis, įsigydami sidabro. Pavyzdžiui, Noruišiuose buvo 
rasta sidabro segė su auksine plokštele viduryje (pav. II). TekiOS segės 
siejamos su III-IVa. analogiškais dirbiniais, paplitusiais šiaurinėje Vi
-durio Europos dalyje, Cekoslovakijoje, Eibės srityje, šiaurės Vokieti
joje, Olandijoje, Skandinavijoje (Almgren O., 1923, p. 100; Antonie
wicz J., Kaczynski M., Okulicz J., 1958, p.SO). 

Rašytinės žinios taip pat patvirtina baltų prekybinius ryšius I tūks
tantmečio viduryje su tolimais kraštais. Yra išlikęs ostgotų karaliaus 
Teodoriko laiškas aisčiams (tarp 523 ir 526 m.), iš kurio matyti, kad 
aisčių pasiuntiniai buvę atvykę pas jį palaikyti ryšių, kad jie atveiė 
karaliui gintaro. Be kita ko, tame laiške rašoma: " ... mus dažniau ap-
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lankykite tais keliais, kuriuos jūsų meilė atidarė, nes visada verta ies
koti santarvės su turtingais karaliais ... " (llS, p. 20). 

Kad Lietuva I tūkstantmečio viduryje gaudavo brangiojo metalą 

palaikyda.ma ryšius su pietinės hei vidurinės Europos kraštais, vidurinės 
Padunojės sritimis, liudija brangūs importo daiktai. Pavyzdž'~ui , Taunl
pilyje V a . pab.- VI a. pr. "kunigaikščio" kape rasti puošnaus kalavi
jo sidabriniai auksuoti makščių apkalai su brangiomis sagtimis, išpuošto
mis dar ir almandinais, yra analogiški V a. pirmosios pusės ir vidurio 
kapų radiniams Jugoslavijoje, Vengrijoje ( Tautavičius A., 1972, p. 135). 
Taurapilio geriamasis ragas, apkaustytas sidabru, greičiausiai taip pat 
ivežtas iš vidurinės Padunojės sričių (Taulavičius A" 1972, p. 140) . 

Mokslinėje literatūroje yra isigalėjusi nuomonė, kad I tilkstantmečio 

viduryje sidabro Lietuva gaudavo ir iš vidurio Padneprės . G. Korzuchi
nos nuomone '0 , to negalejo bilti bent jau V- VII a., nes šmo laiko
tarpiu vidurinės Padneprės aprūpinimas sidabru buvo ypac menka~ , 

nepastovus, priklausąs nuo iva irių atsitiktinumų. Tačiau Lietuva su sia 
sritimi ir I Hikstantmečio viduryje palaiko .prekybinius ryšius. Tai matyti 
ir iš to, kad IV- Va. Lietuvos archeologinėje medžiagoje yra sidJ. b-' 
rinių dirbinių - antkaklių plonėjančiais viela apvyniotais galais su kil
pele ir kabliuku, kurių tipas, · tyrinėtojų nuomone (Moora H., 1938, 
p. 319), atkeliavęs i mūsų kraštus iš Dnepro upės baseino. Toks ant.
kaklių tipas paplitęs dideliuose plotuose nuo Dnepro iki Reino krantų, 
nuo Juodosios jūros ir Dona sričių iki Skandinavijos, ir jų panašumas 
rodo tarpusavio ryši. Be to, tokios antkaklės daugiausia sidalninės. Dėl 
prekybinių ryšių Dnepro- Nemuno keliu JOs galėjo patekti i mūsų že
mę, nors, antra vertus, nėra jokio pagrindo neigti, kad vietu:;iai meist
rai patys gamino tokias antkakles pagal Dnepro baseine randamų ant
kaklių pavyzdžius. Vienu ar kitu atveju šie sidabro papuošalai rodo 
buvusius ryšius su Padnepre. Lietuvoje tokios antkaklės randamos ry
tinėje dalyje, Dubysos ir Nevėžio upių tėkmėje (Veršvai, Pašušvys, Upy
tė, Juostininkai). 

Be abejo, dali sidabro I tūkstantmečio viduryje Lietuva įsivežda'lo 

ir iš Skandinavų kraštų. Pavyzdžiui, Rubokuose, Plinkaigalyje rasti si
dabru kaustyti geriamieji ragai galėjo būti importuoti iš Skandinavijos. 
Apie jos tuometinius ryšius su Lietuva liudija ne tik importo daiktai. 
Ne taip seniai išaiškinta, kad Staniavoje pne Aukštadvario buvęs akmuo 
su runomis. Tyrinėtojai įrašą skiria skandinavams ir datuoja V- VI am
žiumi (Gudavičius E., 1978, p . 80). . 

Taigi I tūkstantmečio viduryje sidabras i Lietuvą buvo įvežamas iš 
tų kraštų, su kuriais ji palaikė prekybinius, kultūrinius ryšius. Vieti
niai amatininkai nestokojo sidabro žaliavos, nes V-VIII a. archeolog inė 
medžiaga rodo, kad sidabro apdirbimas sparčiai plito (i.r. 1 ir 2 lentelę ). 

Tačiau reikšmingesnis sidabro importas i Lietuvą prasideda tada, kdi 
Europos kraštus VIII .1. pasiekia kitas didelis sidabro srautas, šiuo kartu 

40 G. Korzuchina autorei žinias suteikė dar 1967 m., nesuspėjusi plačiau pa
skelbti savo tyrinėjimų. 

86 



iš arabų pasaulio. Daug tyrinėtojų yra lietę arabų prekybos su Europa / 
klausimą, nes sidabrinės arabų monetos paplitusios didžiuliuose plotuo/ 
se. Jų arealas apėmė senosios Rusios teritoriją, Paoaltijo kraštus~afi . 
dinavų šalis, Suomiją, Lenkiją ir kitas . Europos žemes iki Elb~s . Jos ran-
damos ir teritorijose nuo Čekoslovakijos iki Šveicarijos, nuo Reino iki 
Britanijos salų (J]OTUH B. M., 1968, p. 38). Todėl šiuo metu jau nustatyti 
pagrindiniai keliai, kuriais į Europą buvo gabenamas RytI! sidabras. 
Paskutiniuoju metu vis labiau ryškėja svarbiausias Volgos-Baltijos ke-
lio vaidmuo (BuAuH6ax08 B . E., 1963) . Apie tai liudija sidabro monetų 
lobiai., nusibarstę Baltijos jūros pakrantėse ir išilgai Volgos. Volgos
Baltijos keliu jau VIII a. antrojoje pusėje ėmė plaukte plaukti arabų si-
dabras į įvairius kraštus. VIII-IX a. Baltija tapo svarbia tarptautinės 
prekybos zona su prekybiniais centrais - Volinu, Kolbergu (Kolobžegu), 
Gdansku, Trusu, Štetinu, Birka, Haitebiu, Gotlandu, Naugardu. Arabų 
ir Europos svarbiausiuose prekybiniuose centruose, kaip Volgos Bulgare 
ar Chazarų Itilyje, susitikdavo ne tik Rytų ir slavų pirkliai; į čia Bal
tijos-Volgos keliu atvykdavo pirkliai ir iš Baltijos prekybinių centrų. 

Dalis arabų sidabro buvo gabenama ir Dnepro keliu, kuris Lietuv3.i 
taip pat turėjo reikšmės. 

Mokslinėje literatūroje yra vieninga nuomonė, kad tarp Rytų Paba'.
tijo ir arabų šalių nebuvo tiesiogInių prekybinių ryšių, kadangi jas 
skyrė didžiuliai plotai: senosios Rusios žemės, Chazarų kagar.atas, Vol·· 
gos Bulgarija. Tačiau Pabaltijys turėjo Dauguvos vandens kelią (MY2Y
peeuų 3 . C., 1965, p. 98), labai svarbų tranzitinėje prekyboje tarp Rytų 
ir Val}arų Europos. Baltija buvo tarsi tiltas, jungiantis arabiškuosius 
Rytus ir Vakarų Europą . Per Baltiją sidabras plito į Švediją, Gotland:l, 
Norvegiją, Daniją, dargi į Angliją bei pietinį Baltijos pajūrį, Lenkiją. 

·Pavyzdžiui, tyrinėtojai apskaičiavo, kad į Švedijos pakrantes pateko apie 
50 t arabų sidabro, kuris perėjo per senosios Rusios teritoriją (MOH-
2auT A. JI., 1958, p. 123). 

Lietuvos žemių nekirto tos pagrindinės prekybinės arterijos, kurio
mis plaukė antras didelis sidabro srautas į Europą. Tačiau ji buvo greta 
tų prekybinių kelių ir todėl arabų sidabras jais pasiekdavo iT Lietuvą. 

Šiuo metu Lietuvoje žinoma 14 arabų monetų radimviečių 41. Dau
giausia jų aptikta lobiuose, bet yra ir kapinynuose, rečiau pasitaiko 
atsitiktinių, pavienių. Mus pasiekusios 'žinios apie monetų radinius yra 
labai skurdžios, daugeliu atveju nežinomas ir radinių likimas. Nėra tiks
lių žinių apie tai, ar visos rastosios monetos buvo sidabrinės. L:ymiausi 
sidabrinių monetų lobiai aptikti Jauniūnuose (Širvintų raj.), Riešėje 

41 13 jų nurodyta: Nakaitė L., 1966c, p . 77 . Tačiau dabar iš šio sąrašo turi
me išbraukti dvi radimvietes. Mat paskutiniuoju . metu išaiškėjo, kad Raudondva
rio lobyj e nebuvo arabų monetų, o Kurmaičių ir Rūdaičių lobiai tėra vienas ir 
tas pats lobis (už šias žinias autorė dėkoja IEM Numizmatikos skyriaus vedėjui 
Z. Duksai). Bet 1966 m. Girkaliuose rasta 1 sidabrinis Abasido-al-Chadi dirhemas, 
1967 m. Vėlaikiuose iškasta keliasdešimt monetų ir jų nuolaužų (lobis - IEM), 
() 1976 m. į IEM pateko dalis Pirčiupių lobio, kuriame buvo sidabro papuošalą 
.arabų monetų bei jų nuolaužų (lobio likučiai - IEM). 
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(Vilniaus raj.), Vėlaikiuose (Zarasų raj .), prie Pirčiupių ir kt. 
(pav. LXXVII). Ankstyviausia moneta, rasta Lietuvoje, yra iš Girkillių 

kapinyno (kalta al-Muchamadijos mieste 786 m.). 
Palyginus su kitais Rytų Pabaltijo kraštais, Lietuvoje arabų monetų 

rasta nedaug-apie 300 (Volkaitė-Kulikauskienė R., 1970, p. 89; VoI
kailė-Kulikauskienė R., 1971 a, p. 20). Kalmynuose jų aptikta kur kas 
daugiau. !Pavyzdžiui, Latvijoje vien lobiuose buvo 2059 monetos, o dar 
keli šimtai rasta kapinynuose, gyvenvietėse, piliakalniuose (Urlans V " 
1977, p. 250), Estijoje - apie 3000 (T6nisson E., 1962, p. 240-249), Bal
tarusijoje - daugiau kaip 8500 dirhemų (OAlB, p. 165), Gotlande - iki 
40000 (Slenbe/ge/ M., 1958, p. 247). 

Į X a. pabaigą pastebimas prekybos Rytų sidabru mažėjimas, kol 
XI a. ji visai nutrūksta, susilpnėjus Arabų kalifatui. Sitaip pasikeitus 
istorinėms aplinkybėms, i Baltijos jūros baseiną, i Rytų Europą plūsteli 
trečiasis srautas - sidabrinės Vakarų Europos monetos, kurios ėia pasi
rodo apie X-Xl amžių. Jų arealas mažesnis negu arabų monetų: Rytų Eu
ropoj e jos paplitusios Novgorodo, krivi čių, poločianų žemėse, rytinėje 

Volgos-Okos tarpupio dalyje, Rytų Pabaltijo kraštuose (fllml< B. JI., 
1956, p. 153). Pagrindiniai monetų eksportuotojai buvo Vokietija ir Ang
lija, kiek mažiau eksportavo Vengrija, Cekija, Danija. Daug monetų 
isiveždavo Lenkija, Svedija (ypač Gotlandas), senoji Rusia, Pabaltijys 
(RaTUI< B. M., 1968, p. 39, 41) . 

Norint įsivaizduoti kiek daug sidabrinių monetų buvo gabenama g 
vienų kraštų i kitus, galima paminėti tą faktą , kad Tarybų Sąjungos 
muziejuose daug išsamiau galima susipažinti su arabų bei anglų, germa
nų numizmatika negu šių monetų tėvynėje (fll<uI< B. JI., 1956, p. 12). 
Vien tik Rytų Europos teritorijoje užregistruota apie 400 Vakarų Euro
pos monetų lobių ir pavienių radinių (nOTUI< B. M., 1968, p. 47, 73) . 

Lietuvoje Vakarų Europos sidabrinių monetų iki šiol surasta mažai. 
Žinomiausias yra Vilniaus apylinkėse rastas lobis su X a. pab.-XI a· i)(. 
monetomis bei sidabrine pinigine įvija - apyranke, taip pat lobis, aptik
tas 1917 m. prie Lydnios, Siaulių raj ., kuriame buvo keli šimtai (900-
1353 (1) m.) monetų su sidabrinių papuošalų nuolaužomis. Sidabrinių pa
vienių monetų randame kapinynuose (Palanga). 

Daug daugiau šių radinių turi artimiausi kaimynai: Latvijoje vien tik 
lobiuose rasta 2364 monetos, neskaitant kelių simtų aptiktų dar kituose 
paminkluose (U/lans V., 1977, 250), Baltarusijoje - apie 2280 Vaka
rų Europos monetų (QAlB, p. 167). Lietuvoje negausūs nei arabų, nei 
Vakarų Europos sidabrinių monetų radiniai. Tuo tarpu vien Gotlande 
VIIl- XI a . lobiuose rasta apie 90000 sveikų monetų ir 16 500 fragmen
tų, Svedijoje - apie 40000 sveikų monetų ir 8000 fragmentų, Estijoje
turtingiausioje šia prasme visame Rytų Pabaltijy - apie 13500 monetų 
(TbLI<UCCOl< 3 . JO., 1963, p. 280). 

Mums žinomi sidabrinių monetų radiniai Lietuvoje menkai gali cha
rakterizuoti buvusi sidabro įvežimą. Jų registracija prasidėjo vėlai ir 
nebuvo sistemingai vedama. Didelė dalis monetų patekdavo i ~especia
listų rankas ir dingdavo' be žinios. Zymi jų dalis buvo sunaikinta dar 
senovėje. 
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Dėl palankesnės geograiinės padėties kaimyniniuose kraštuose, ypač 
Rusios žemėse, Gotlande, susikaupia daug sidabro, atėjusio iš arabų 

pasaulio bei Vakarų Europos. Netenka ir abejoti, kad Lietuva, palaiky
dama prekybinius ryšius su savo kaimynais, jo įsigydavo, nes sidabro 
pareikalavimas šalyje nuolat didėjo. 

Įsikūrę Rusios miestai - Kijevas, Naugardas, Cernigovas, Smolens
kas, Poloekas, Pskovas, Ladoga ir kiti - vis labiau plečia prekybinius 
ryšius, kurie apima ir Lietuvos teritoriją. Į ją patenka senosios Rusios 
importo . daiktai, sidabriniai papuošalai (Kuncienė O., 1972, p. 194, 
200-202; VoJkaitė-Kulikauskienė R., 1970, p. 91; VoJkaitė-Kulikauskie

nė R. , 1971 a ., p. 25). Iš rytinių slavų 'žemių i Lietuvą sidabras daugiau
sia buvo ivežamas Dauguvos upe, vedančia į Rygos į lanką . Iš. čia Bal
tijos jūra importas patekdavo į vakarų Lietuvos rajonus, kUl buvo iš
plitęs vietinis sidabro apdirbimas. Visuose X-XII a . pajūrio kapinynuo
se aptinkama daug sidabru puoštų dirbinių (Lazdininkai, Laiviai, Palan
ga, Anduliai, Aukštkiemiai ir kt.). Reikšmingas buvo ir sausumos kelias 
per Augžemę, atsišakojęs nuo Dauguvos i Lietuvą Asotės-Krustpilio 

rajone, taip pat atsiskyręs i Koknesę ir Selpili (Myzypeeuų 3. C., 1965, 
p. 104) . Svarbus buvo ir kitas sausumos kelias, vedąs pajūriu . Tai tęsi

nys to kelio, kuris ėjo nuo Rygos įlankos iki Karaliaučiaus (dabart. Ka
liningradas) (An/oniewicz J ., 1955, pav. 26; An/oniewicz J., 1961, pav.3). 
Be to, pažymėtini keliai, vedę i Smolenską, taip pat per Gardiną lr 
Kijevą i pietvakarių Rusią (FedolOvas G. B., 1951, p.189). 

Tai patys svarbiausi keliai, kuriais iš senosios Rusios į Li etuvą buvo 
įvežamas sidabras kartu su kitais importo daiktais. 

Nemažai ir arabų, ir Vakarų Europos šalių sidabro i Lietuvą pateko 
iš Skandinavijos kraštų, kurie Baltijos jūroje buvo tarpininkai preky
boje tarp įvairių šalių. GoUandas, būdamas vienas svarbiausių prekybi
nių centrų, palaikė glaudžius ryšius su visais Baltijos jūros kraštais 
(Nerman B., 1929, p. 63; Nerman B., 1931, p. 160-173). Jame rasta tiek 
daug monetų, kad tyrinėtojai ii vadina sidabro rezervuaru (llOTUH B. M., 
1968, p. 62). Tarp Gotlando ir baltų pirklių buvę tiesioginiai ryšiai 
padėjo sidabrUi patekti i Lietuvą. Gotlande randama lietuviškos kilmės 
sidabrinių dirbinių (TbLHUCCOH 3. 10., 1963, p. 279). Abipusiams ryšiams 
didžiausią reikšmę turėjo jūros kelias per ~tiją. Kaip liudija rašytiniai 
šaltiniai, ne tik skandinavų pirkliai apsilankydavo baltų žemėse, bet ir 
baltų pirkliai nuplaukdavo i prekybinius centrus skandinavų šalyse 
(llS, p . 25). 

Į Lietuvą I tūkstantmečio pabaigoje- II tūkstantmečio pradzioje si
dabras buvo ivežamas ir iš Pamario, iš vakarinių slavų žemių, tarpinin
kaujant prūsų pirkliams. Pastarieji ankstyvajame feodalizme plačiai pre
kiavo su Pamariu, kur buvo garsūs prekybos centrai - Volinas, Gdans
.kas, Stetinas, Kolobžegas ir kiti, turėję didelę reikšmę tolimoj oje pre
kyboje. Pamaryje, vakarinių slavų žemėse, randama prūsiško importo 
daiktų, taip pat lietuviškos kilinės sidabro dirbinių (Lęga W. , 1930, 
p . 152). Prūsų žemėse buvo iškilę amatų ir prekybos centrai - Trusas 
ir Visklautai Sambijoje. Kai kurie tyrinėtojai linkę manyti, kad Sambi
joje ypač klestėjo mainai, kuriuose dideli vaidmenį vaidino sidabras 

89 



(Kiersnowski R., 1964, p. 94). O su Sambija i.ietuva jau nuo seno inten-
syviai prekiavo. . 

Reikia pabrėžti, kad Lietuva ne tik pati isiveždavo brangllii metalą , 
bet dalis sidabro per jos žemes patekdavo ir i kitus kraštus. Pavyzdžiui, 
iš jos buvo išvežama sidabro lydinių i Latviją (Myzype8U'l 3 . C., 
1965, p. 31). "Lietuvos sidabras", "lietuviški rubliai" buvo įvežami į 

Naugardą per Pskovą dar ir XIV amžiuje (XopO!UKe8U'l A. JI., 1963, 
p. 284) . 

Nors prekybiniai ryšiai buvo vienas iš svarbiausių būdų · sidabrui 
įsigyti, tačiau dalis brangiojo metalo buvo pasigrobiama ir per karus, 
kuriuos vis labiau skatino didėjanti visuomenės diferenciacija. Saltiniuo
se aprašoma, kaip iš nugalėtųjų atimami vertingiausi daiktai. Bremeno 
arkivyskupo Rimberto pranešime aiškiai pasakyta, kad, norėdami taikos, 
853 m. Apuolės gynėjai siūlo atiduoti visą grobį (auksą, sidabrą ir daug 
kitokio turto). kurį jie laimėjo, nugalėdami praėjusiais metais danus 
(LlS, p. 21- 22). Rusų metraštininkai pasakoja, kaip nugalėtojai apgrobia 
vietinius gyventojus (1150 m.), nuplėšdami sidabrą nuo kaklo, išplėšda
mi iš ausų (ITCPJ1, p. 417). 

Tačiau pagrindini sidabro gavimo šaltini Lietuvai sudarė prekyba, 
kuri vyko bendrais, tuo metu arčiau jos esančiais vandens ir sausumos 
keliais. 

Seniausi sidabriniai pinigai 

Rašytinės istorijos šaltiniuose užfiksuota, kad Lietuvoje sidabras jau 
IX a. buvo naudojamas kaip mokėjimo priemonė, kad II tūkstantmečio 
pradžioje jis atstoja pinigus (LlS, p. 21-22) . Archeologinė medžiaga 
rodo, jog prekybiniai ryšiai jau I tūkstantmečio pabaigoje buvo smar· 
kiai išaugę ne tik tarp atskirų Lietuvos sričių, bet, kaip matĖ-me, ir su 
įvairiais Baltijos jūros baseino kraštais, su slavų žemėmis bei tolimesnė
mis šalimis. Prekybinių santykių plėtojimasis vedė i vertės nusakymą, 

vertės apibrėžimą. K. Marksas "Kapitale" rašė: "Prekiavimas auksu ir 
sidabru kaip prekėmis (kaip žaliavomis prabangos dalykams gaminti) 
sudaro natūraliai atsiradusi pagrindą prekiavimui lydiniais (bt:llion tra
de) arba prekybai, kuri tarpininkauja pinigų kaip pasaulinių pinigų 
funkcijoms" (Marksas K., 1959, p. 289) . 

Baltijos jūros baseino kraštai ankstyvojo feodalizmo metu, ypač ant
rojoj e pusėje, sudarė gana glaudų kompleksą, kuriam būdingas dideli~ 

brangioj o metalo kiekis monetomis, papuošalais, lydiniais. Toks sidabras 
atliko daugiau ap mažiau išsivysčiusių piniginių priemonių funkcij ą. 

Siuo atžvilgiu Lietuva kiek skiriasi nuo bendro Baltijos baseino komp
lekso. Ir ne tik Lietuva. Siandien jau apytikriai yra apibrėžta teritorijd. 
kuriai, kaip nurodo tyrinėtojai, trūksta sidabrinių monetų radinių (Kie!~
nowski R. , 1964, p. 89). Nors čia ir pasitaiko arabų ar Vakarų Europos 
monetų radinių, tačiau jie nė iš tolo neprilygsta tiems gausiems monetų 
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radiniams, kurie žinomi ankstyvajame feodalizme europinėje Rusijoje, 
Lenkijoje, Skandinavijoje, Gotlande, Suomijoje, rytų ir šiaurės Vokie
tijoje, taip pat Olandijoje~ Anglijoje, Skotijoje, Islandijoje. Sių kraštų 
sidabro lobiuose yra daug monetų, sulaužytų ir sukapotų sidabro daiktų, 
lydinių , vielų ir pan. fragmentų. Archeologinėje literatūroje tokie radi
niai vadinami "kapotu sidabru" (py6JIeHOe cepe6po, srebro siekance, 
Hacksilber, serap-silver). Ankstyviausi jų radiniai pasirodo apie VllI
IX a. , nuo X a. jų vis daugėja, o XI a. jie labai dažni (Kiersnowski R., 
1956, p. 231). X-XI a. tiek charakteringi tokie radiniai, kad tie amžiai 
dažnai apibūdinami kaip kapoto ar sulaužyto sidabro laikmetis. Pavyz
džiui, Didžiojoje Lenkijoje rasti 153 tokio sidabro lobiai ir 2::' pavieniai 
radiniai (SJaski J., Tabaczynski S., 1959), Pamaryje - 239 lobiai (Kiels
nowcy T. iR., 1959), Gotlande - 702 (Stenbelgel M., 1947; Stenbel
gel. M ., 1958), Rusioje - 176 lobiai (KOp3yxulia F . <P., 1954, p. 10). Kai 
kurie iš jų sveria 10- 15 kg, o senosios Rusios teritorijoje buvo rastas 
lobis, sveriąs iki 42 kg (POJ.taIi08 E. A., 1948, p. 383). Tais laikais tai 
buvo didžiulis turtas. 

Kapati sidabras pradėtas dėl to, jog, tapęs apyvartoje mokėjimo prie
mone, prekyboje jis buvo imamas kaip svoris. V. Janinas, žymus pini
ginės ir svorio matų sistemos tyrinėtojas, teigia, kad mainų prekyboje 
tarp atskirų kraštų monetos nustoja būti monetomis. Monetos vertę nu
lemia jos svoris ir metalo, iš kurio ji nukalta, kokybė (f!HUH B. JI., 
1956, p. 71). Tačiau manoma, kad pačių paprasčiausių maH:' Ų atvej:.l 
galėjo būti mokama ir atskira sidabro nuolauža kaip vienetu vidaus 
prekybos apyvartoje (Kielsnowski R., 1956, p. 237). Todėl esą mainuose 
galėjo dalyvauti ir platesni visuomenės sluoksniai, ne tik diduomenės 
ratelis. Vienu ir kitu atveju sidabras buvo apyvartoj e kaip priemonė, 
už kurią isigyjama kita prekė. Kaip rašo F. Engelsas, taurieji metalai 
pradeda virsti pinigais, nors dar nekalama monetų , o mainoma pagdl 
svorj (Malksas K., EngeJsas F., 1950, p. 281). 

Lietuvoje, palyginus su kitais kraštais, kapoto sidabro lobių iki ši'.)l 
žinoma dar nedaug. Pavyzdžiui, Riešės lobyje didesnė pusė arabų mo
netų buvo perkirsta. Lobyje prie Lydnios kartu su Vakarų Europos mo
netomis buvo sidabrinių papuošalų nuolaužų. Kapotų monetų buvo ir 
Vėlaikių, Pirčiupių lobiuose (pav. LXXVII) . Kitose Rytų Pabaltijo šalyse, 
pavyzdžiui, Latvijoje (Snole R., 1938, p. 94-110), Estijoje (TaJ/
glen A. M., 1925, p. 138) kapoto sidabro lobių yra daugiau. 

Kad sidabras Lietuvoje buvo mokėjimo priemonė , rodo alcheologi
niuose paminkluose randami svareliai ir svarstyklėlės brangiajam me
talui - sidabrui - svarstyti (pav. 63; 16 spalv. pav.) Siuo metu Lietu
voje žinoma 58 svarstyklėlės iš 31 radimvietės ir 142 svarelia~' iš 35 ra
dimvieėių i2. Jie aptinkami nuo X a. pabaigos ir ypač yra išplitę XI-

i2 LAA, 1978, p . 133-134 nurodytos 53 svarstyklėlėS" iš 29 radimviečių ir 
apie 120 svarelių iš 29 radimviečių. Sį sąrašą tenka papildyti dar ·5 svarstyklė
lėmls, rastomis Siraičių lobyje, Lazdininkų, Pavirvytės-Gudų; Varduvos (Plun
gės raj.) kapinynuose, taip pat 22 svareliais iš Daukšaičių (Klaipėdos raj .), Laz-
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63 pav. Svareliai: 
I, 3 - Palanga, 2 - Siraitiai, TelAių raj., ,,- Laiviai. Kretingos raj. 

XII a., bet pasitaiko ir XIII-XIV a., t. y. tol, kol apyvartoje buvo 
sidabriniai lydiniai .(Kuncienė O., 1912, p. 168). SvaĮstyklės ir svareliai 
yra visai analogiški tokiems pat radinialns slavų, skandinavų žemėse 
bei visame Rytų Pabaltijyje. 

Palyginus su kitais kraštais, Lietuvoje tokių radinių aptikta nedaug. 
Pavyzdžiui, Latvijoje vien kapinynuose buvo rasta 32 svarstyklėlės IT 

216 svarelių (CeplIte R., 1914, p. 199), o Skandinavijoje, ypač Svedijoje, 
tokie radiniai skaičiuojami šimtais (Arne T. J., 1914, p. 188). Tyrinėtojų 
nuomone, svarstyklių ir sva relių atsiradimas sutampa su didesniu kapoto 
sidabro įvežimu, kai, norint apibrėžti prekės vertę, sidabras apyvartoje 
be svarstyklių tapo neįmanomas. Jų radiniai Lietuvoje liudija tą patį. 

Apie tai, kad I tūkstantmečio pabaigoje ir II tūkstantmečio pradžioje 
sidabras Lietuvoje buvo mokėjimo priemone, byloja ir piniginės apy
vartos daiktiniai liudytojai, būtent sidabriniai lydiniai, randami beveik 
visada lobiuose. Lydiniai yra bendras piniginis vienetas, žinomas X
XI a. plačioje teritorijoje: Vokietijoje, Skandinavijoje, Gotlande, Len
kijoje, Rytų Pabaltijy, Rusioje. 

Lietuvoje sidabriniai lydiniai buvo apyvartoje nuo X a. iki XV a. 
vidurio (FedoIOvas G. B., 1951, p. 191), kada juos galutinai pakeitė kal
tinės monetos. lki šiol žinoma apie 30 sidabrinių lydinių radimviečių '3. 

dininkų; Mockaičių (SiIutės raj .), Pamiškių, Pavirvytės"Gudų ir Varduvos kapi
nynų . 

• 3 15 radimviečių nurodo G. Fedorovas (1951, p. 205), 10 - paskelbė 

A. Taulavičius (1965, p. 68). Be to, dar 5 kalti jvijiniai lydiniai žinomi iš Jo
niškio apy!., 2 kalti lydiniai - iš Ruseinių, 1 kalto jvijinio lydinio (dalis) radimo 
vieta nežinoma (visi jie yra IEM). Dar 1 jvijinis lydinys yra iš Ramygalos Uis 
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Reikia pasakyti, kad dauguma jų yra jau iš laikotatpio nuo XII
XIII amžiaus. 

Vienu iš seniausių piniginių radinių galima laikyti sidabrinę pintinę 
apyrankę, rastą Vilniaus apylinkėse kartu su XI a . Vakarų Europos mo
netomis (Valteris E., 1931, p. 268). Ji supinta iš sidabrinių vielų ir 
suvyta i 4 apvijas. Galai užbaigti omamentuotomis plokštelėmis. Tyri
nėtojų nuomone, tokios apyrankės galėjo būti apyvartoje kaip mokėji
mo priemonė (Stenberger M., 1958, p. 98). 

Ankstyvas piniginis radinys yra ir sidabrinė įvija, susukta iš nukal
tos rombinio pjūvio vielos i 4 apvijas, galuose padarant "S" formos 
kilputes. Apatinės ivijos briauna omamentuota 21 trikampėliu 

(pav. LXXVIII). Įvija sveria 101 g 20 mig ". Tokių (ormų piniginių ly
dinių randama visame Rytų Pabaltijyje, Siaurės ir Rytų Eur0J.l0je, ypač 
Gotlande (Stenberger M., 1958, p. 226-221) . Dažnai VJenas kuris nors 
galas būna nulaužtas, nukirstas, kas vaizdžiai liudija. kad tai ne papuo
šalai. 

Prie ankstyvųjų sidabrinių lydinių priskiriami !pilties (Kretin
gos raj .), Gudų, Joniškio bei Ruseinių radiniai. Tai lydiniai, nukalti iš 
1-1,2 cm pločio sidabro juostos, kurios susiaurėję gala} nuapvalinti. 
Juosta sulenkta į 4-6 cm skersmens įvijas, nuo 1 iki 2,5 apvijų. Vidinė 
pusė lygi, išorinė išgraviruota nelygiomis plačiomis rievėmis (pav. LXXIX, 
9 spalY. pav.). Kai kuriuose lobiuose būna iki 8 lydinių, sveria jie iki 
905,5 g (Gudai) . 

Iš Rytų Pabaltijo šalių tokie radiniai dažnesni tik Latvijoje, kur 
randami iš X-XI a.; apie XI a. jie išnyksta ir vėliau vyrauja tiesūs, 
lazdutės pavidalo lieti lydiniai (MY2ypeBu~ 3. C., 1965, p. 30; Snore R., 
1938, p. 105, 110). 

Prie ankstyvųjų sidabrinių lydinių grupės priskiriama ir sidabrinė 
juostelė smailėjančiais galais, kurios visas paviršius puoštas X ir I for
mos įmuštu ornamentu (pav. LXXVI: 9). Juostelė deformunta, svena 
99,52 g. Ji rasta XII a. juvelyro kape Graužiuose drauge su 2 sidabnnė
mis pasaginėmis segėmis, sidabriniu ilguoju lydin.tu, 5 svareliais. 

Tokių "apyrankių", atitinkančių piniginius lydinius, Lietuvoje yra 
viena. Pora radinių iš XI-XII a. žinoma Latvijoje (Snore R., 1936 n, 
p. 182). Kiek gausiau jų aptinkama iš XII a. prūsų žemėse (Kemke H., 
1931, pav. 1, 2) . Visos minėtos "apyrankės" gana panašios i Graužių 
radinį: ta pati forma, panašus ornamentas, sudarytas iš trikampėlių, 

taškelių bei X ir I paVidalo ženklų. Jos yra vienalaikės. 
Taigi ankstyvieji piniginiai lydiniai Lietuvoje gana reti. Ir tik nuo 

XII a. antrosios pusės ir XIII a. plačiau paplinta piniginiai l s2.dutės pa
vidalo lydiniai, vadinami ilgaisiais (pav. LXXVI: 1). Jie buvo ne nuk3-
Iami. kaip ankstyvieji, o išliejami. Dauguma lydinių yra trikampio ar 

saugomas Varšuvos valstybiniame archeologijos muziejuje; žinias suteikė 

ist. k. A. Tautavičius). O 1971 m. Pavartyčio kaime, Radviliškio raj., buvo rasti 
2 lieti lydiniai (jie yra Seduvos muziejuje). 

U Radimo vieta nežinoma. 
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pusiau apvalaus skersinio PJUVlO, dažnai su skersinėmis ikartomis 
(pav. LXXX). Vieni jų sveria apie 200-208 g, kiti-apie 100-104 g. 
Ilgis-ll- 18 centimetrų. Mokslinėje literatūroje pirmieji vadinami gri
vinomis, antrieji - rubliais (FedoJovQs G. B., 1951, p. 184). Jie randami 
didelėje Pabaltijo teritorijoje (Lietuva, Latvija), Baltarusijoje ir Ukraino
je (Fedorovas G. B., 1951, p. 200- 225). Lietuvoje jų tiek daug, kad jie 
gavo lietuviškųjų pavadinimą. 

Sie lydiniai paprastai aptinkami lobiuose, neretai drauge su įvairiais 
sidabriniais papuošalais ar monetomis, rečiau - piliakalniuose-gyven
vietėse ir vienu atveju aptikta kapuose u. Yra tokių lydinių lobių, ku
rių svoris siekia iki 50 kg (Grybiškės, Vilniaus m.) (KQJQzija P., 19:12). 
Kai kuriuose lobiuose, kaip Kretingos, Skaudvilės, Stakliškių, kartu su 
lydiniais rasti labai meniški juvelyriniai papuošalai, ištisi jų komplektai. 
Tai vietinių feodalų turtas, patekęs į žemę pavojaus metu. 

Lietuvoje rastus sidabrinius lydinius, ypač vėlesnius, lazdutės pavi
dalo, reikia siedinti su atsiradimu piniginės sistemos, kuri Lietuvoje iš
plito ne izoliuotai, o palaikant glaudžius ryšius su kitais Baltijos basei
no kraštais bei senąja Rusia. Lydiniai buvo bendras piniginis vienetas 
baltų, slavų ir skandinavų teritorijoje. Piniginės sistemos, kaip lr patys 
pinigai, ne išrandamos kiekviename krašte atskirai, het perimamos IŠ 

tų šalių, kuriose jos jau buvo susiklosčiusios , (MuxaAe8CKUu <1>. H., 
1948, p. 33). 

Piniginės apyvartos tyrinėtojai nurodo, kad sidabriniai lydiniai buvo 
labai tinkami vidaus ir ųžsienio prekyboje, pavyzdžiui, išmokant dide
les sumas. Taip pat patogiau juos transportuoti. Be to, iš piniginės sri
ties lydinius lengva pervesti į amatininkystės sferą. Visur jie bU'JO 

priimami, nesunku juos buvo pakeisti į vietines monetas. Į lydinius 
buvo perliejami papuošalai, monetos, ' net indai. Pagaliau lydiniai - tai 
ta forma, kuria sidabras budavo pergabenamas iš jo gavimo vietų į r::t
jonus, kur jie buvo apyvartoje kaip pinigai arba naudojami kaip žalia
va (flOTU" B. M., 1961, p. 99; [JOTU" B. M., 1968, p. 81) . 

Sidabriniai lydiniai Lietuvoje tapo pirmaisiais metaliniais pinigais, 
buvusiais apyvartoje keletą šimtmečių. XIV a. pab.--XV a. pr. pinigi
niu vienetu, nusakančiu prekės vertę, tampa monetos, paplitu~ios visoje 
Lietuvos Didžiojoj e Kunigaikštystėje. Monetos minimos ūkinėse sutarty
se, karinėse kontribucijose, randamos ir kapinynuose. 

45 Plačiau apie lobių su lydiniais sudėtį, topografiją, chronologiją žr.: Fedo
lovas G. B., 1951, p. 181; Taulavičius A., 1965, p. 67. 

94 



Pabaiga 

N uo seniausių laikų lietuvių liaudis savo žodžio mene naudojo si
dabro įvaizdį, apibūdindama ką nors gražaus, svarbaus, nepaprasta ar 
net magiška, stebuklinga. Rašytiniuose istorijos šaltiniuose labiau atsi
spindi sidabro realiosios vertės supratimas. Tačiau tik archeologinė me
džiaga įgalino į sidabrą pažvelgti keletu aspektų. 

Senosios Lietuvos sidabrinių dirbinių studijavimas jungia ne vieną 
problemą. Jau patys sidabro radiniai iškalbingai byloja apie tuometinės 
Lietuvos ekonominių bei kultūrinių ryšių išplitimą, nes šį metalą vietos 
gyventojams teko įsi vežti , apie tai. kad mūsų nagrinėjamu la ikotarpiu 
Lietuva palaikė gyvus kontaktus su savo šiauriniais kaimynais Latvijo
je, Estijoje, su rytinių slavų gentimis, pietiniais kaimynais Pavislyje, 
Sambijoje, taip pat su skandinavų kraštais. Kaimynams tarpminkaujant, 
Lietuvą pasiekė sidabro dirbiniai ir iš tolimesnių žemių - Romos im
perijos, Pamario, Padunojės ir net iš tolimojo arabų pasaulio. Toks 
bendravimas turtino ne tik Lietuvos gyventojų materialinę bel dvasinę 

kultūrą, bet platino ir jų pačių laimėjimus : į Lietuvą patekdavo iš sve
tur importuotų brangių daiktų, o mūsų sidabrakalių dirbinim nukeliau
davo į kitus kraštus. Iš archeologinės medžiagos galirrte atsekti tą sudė

tingą procesą, kaip sidabras, iš pradžių buvęs tik preke, ilgainiui pats 
tampa vertės matu, o vėliau ir mokėjimo priemone. II tūkstantmečio 

pradžioje jis jau yra ekvivalentas, kuriam lyginamos kitos prekės . 

Pirmaisiais m. e. amžiais iš sidabro pagaminti papuošalal randami 
kapuose. Jie puošė drabužius ir buvo diduomenės šventinės ap rango:> 
komponentas, sudėtinė jos dalis. Tačiau jau I tūkstantmečio antrojoj e 
pusėje sidabriniai papuošalai kapuose retėj a. Nuo VIlI a. įkapėse ne
bėra nė vienos sidabrinės antkaklės , nė vienos sidabrinės apyrankės . 
Tuo tarpu iš žalvario pagaminti tokie papuošalai ki.Jpuose c:.ptinkami 
dažnai net po kelis. Reta ir sidabrinių segių. Iš jų padėties kapuose 
galima teigti , kad segių dėvėjimas tampa diduomenės privilegija, daro3i 
tarsi akcentu, pabrėžiančiu aukštesnę mirusiojo padėtį bendmomenėje , 

palyginus su kitais jos nariais. Sidabriniai dirbiniai jau neheužkasami 
į kapą kartu su mirusiuoju, o tapę didele vertybe, atitenka Į, aveldėto

jams. Jie ima kauptis turtingųjų šeimų rankose. Sidabro papuošalų lo
biai, atsiradę Lietuvoje nuo V-VI a., jau yra sukauptas turtas, einąs 

iš kartos į kartą . Neretai lobiuose randama dirbinių, kuriems pagaminti 
sunaudota daug brangioj o metalo. Pavyzdžiui, yra antkaklių , sveriančių 
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iki 1,5-2 kg, segių - arti 0,5 kg. Jau tik vienas toks daiktas tuomet 
buvo didelė vertybė. 

Sidabras archeologinėje medžiagoje yra svarbus nagrinėjant ir so
cialinių santykių raidą. Tiek sidabrinė įkapė, tiek sidabrinis lobio radi
nys yra turtinės diferenciacijos, socialinės nelygybės rodikliai. Jie aki
vaizdžiai liudija, kad to meto visuomenėje išsiskyrė turtingieji, kilmin
gieji didikai, kurie pajėgė įsigyti tuomet labai brangių sidabro daiktų. 

Lobiai daugiau atskleidžia sidabro kaip vertės mato fur .kciją, tuo 
tarpu įkapės rodo naują tendenciją šventinėje diduomenės aprangoje. 
I tūkstantmečio viduryje grakščių ir lengvų formų sidabrinius papuoša
lus keičia labai efektingi, spalvingi ir ornamentuoti, sidabro plokštelė
mis dengti žalvariniai papuošalai. 

Sidabrines plokšteles ėmus naudoti daiktų paviršiaus apdailai, buvo 
sukurti dirbiniai, tapę gražiausiais taikomosios dailės pavyzdžiais. Ly
gioje plokštelėje patogu išdėstyti ornamentą, juo pabrėžiant parinktas 
dirbinio vietas. Sidabro, žalvario, mėlyno stiklo spalvų žaismas suteik
davo papuošalui efektingą išraišką, o tai ypač atitiko puošimo tendenci
ją . Matyt, ši tendencija buvo susijusi su naujais juvelyriniais ieškoji
mais. Neatsitiktinai II tūkstantmečio antrosios ·pusės kapuose daugiau 
papuošalų suplokštėjusiomis formomis (sidabruoti smeigtukai, seg4!s, 
pakabučiai ir kt.). Plokštumoje geriau komponuoti ornamentą, piešinys 
aiškus, lakoniškas, ritmas logiškas. Sidabro dirbiniai turi neįkainojamą 
vertę bendram to meto meno vystymosi supratimui. Menine įtaiga bei 
poveikiu šie taikomosios dailės kūriniai yra tolygūs skulptūrai ar, tar
kime, tapybai. Ankstyvosiose visuomenės raidos epochose visos meno 
apraiškos vienodai svarbios. 

Taigi sidabro dirbiniai mus priartina prie lietuvių liaudies meno g
takų. 

Simtmečiai pri gesino pirmykštį sidabro ir žalvario žvilgesį, mėlyno 
stiklo inkrustacijos irgi prarado tą švytėjimą, kai jas užliedavo saulės 
ar dienos šviesa, kai jos blykčiodavo vakaro prieblandoje. Tačiau tau
rios dirbinių formos, subtiliai stilizuotas ornamentas giliai atskleidžia 
kūrėjo dvasinį pasaulį, jo meninį brandumą, mąstyseną. Tai juo svar
biau, nes visi šie kūriniai mums yra anoniminiai: jų kūrėjų vardai liko 
amžių glūdumoje . 



Cepe6po 8 iJpe8fleu J!Um8e 

Pe31OA,e 

C AparOn;eHHhIM MeTaAJ\.OM cepe6poM 06BTaTeJ\.H ApeBHeH J\.HTBhI nO-

3HaKOMHAHCb B Ha'lJaAe Haweft 3pbI. 

Ha npOTHJKeHHB II-XIII BB. Ha TeppBTopHB MTBhI CKOnHAOCb 60h1>

aIOe KOJ\.H'lJeCTBO cepe6pa. Bo Aa:>Ke apxeOAOrB'lJeCKBe MaTepnaAbI He Aa

lOT TOllHoro npeACTaBAeaHSI O ero KO.i\.HlIeCTBe, TaK KaK 3Ha'lJHTeAbHaJI 

qaCTb HaifAeHHhIx cepe6pJIHblx H3AeJ\.HH nponaAa 6e3 BeCTI{, HeMaAoe 

HX KOAM'lJeCTBO aaXOAHTC.H. B em;e HeHCCAeAOBaHHhlX apxeOAOrH'lJeCKHX 

naMHTHHKax. 

CaMble pamrne CBeAeHHH O cepe6pIDIblx H3AeJ\.HHX OTHOCRTCH K nep

BOl1: nOAOBHHe XIX BeKa, KorAa HCCAeAOBaTeJ\.H o6paTHA.H Ha HHX BHHMa

HHe (c. AayKaHTac, n. BHAh'lliHcKHii:). nO'lTH AO cepeAHHbI XX BeKa 
TOAbKO npH ny6A.HK~ AaHHbIX o paCKOITK.aX Hap5lAY C APyrHM HHBeH

TapeM ynOMHHaJl.HCb H cepe6pllHLIe npeAMeTbI (B. lllyKeBH'l, <D. nOKpOB
cKHii:, A. Eel\l\eH6eprep, 3. BOAbTep, A. CnHl\bIH, n. TapaceHKa H AP.). 
nOCAe BOCCTaHOBAeHHfl COBeTcKoH BAaCTH B J\.HTBe H3yųeBHe cepe6pSl

HhlX H3AeJ\.HH BeAeTCSI B AByx. HanpaBAeHlHlx: nyreM ny6J\.HKaqHH CBe

AeHHii: o cepe6pmn.rx npeAMeTax, o6HapY:>KeaHbIX npH paCKOITK.aX, H H3Y

qeHl'" npo6AeMb' HcnOAb30BaHHlI cepe6pa (X. Moopa, P. KYJ\HKaycKeHe, 
n. KYAHKaycKac, A. TaYTaBHąroc, 1\.. HaKaihe, r . <DeAopOB). 

I1ccAeAoBaHHSlMH YCTaHOBAeHO, 'lJTO O'lJeHb 'lJaCTO B CP o A b K A o p e 

Bce caMoe n;eHHoe H KpaCHBoe H3AaBHa CBSI3bIBaAOCb C cepe6poM HJ\.H 

30AOTOM. B MHCPOAOI'HH cepe6py npHcBoeHa Aa:>Ke oco6a51 MaI'H'lJeCKa51 

caAa, MHOJKeCTBO ApeBHHx AereHA H npeAffilHH nOBecTBYJOT o 3aKOMO

BaHHbIX cepe6p5IHbIX KAaAax. 

n H C b M e HHbIe H C T o 'lJ H HK H cBHAeTeAbCTByroT o TOM, \lTO B lX
XIII BB. OTAeAhHhIe J\.Hn;a B MTBe BA3Ae.h.H 60raTbIM HMYIŲecTBoM. B TOM 

ŲHCAe cepe6pOM H 30AOTOM. 'lJTO HMeHHO cepe6pOM BbIIIJ\.a\lHBahHCb AaHb 

H BLlKyn, a BTopraBlIIUeC.SI Bpam Tpe60BaAH Ao6bNH, qaCTb KOTOPOH CO

CTaBASlJ\.O c epe6po. TeM He MeHee .h.Hillb apXeOAOrH'lJeCKHe MaTepHaAbI 

n03BOMIIOT rA y6:>Ke paCKpblTb KapTHHY nOSIBAeHB5I H HcnOAb30BaHHH ce

pe6pa Ha TeppHTopHH ApeBHeH J\HTBhI. 

A6cOJUOTHoe 60AbWHHCTBą cepe6pJIHbIX H3AeAHH JI-XIII BB. o6Hapy
JKeHO B norpe6eHHHX H KAaAax. He3Ha\lHTeAbHa51 'lJaCTb HX HaXOAHTCSI 

TaK)Ke Ha rOpOAHlŲax, B nOCeAeHH5IX. CaMbIe paHHBe HaXOAKH 113 Apa

r On;eHHoro MeTaAJ\.a 6bIJ\H 06HapYJKeHbI B nor p e 6 a A b H bl X na M 51 T

H JI K a x .i\HTBhI. B norpe6eHH.SIx I-II BB. H. 3. BCTpe'lJalOTC5I n030AOą.eH

HLIe 6YCbI PHMCKOro npOHCXOJKAeHHH (PYAaH'LISIH, KpeTHHrCKHH p·H, Cap-
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reHaft:, r. KaYHac). Yb PHMCKOH HMnepIDI B .i\.HTBY BO II B. npOHHKA.H H 
nepBbIe cepe6pHHbIe YKpameHHSI: CHJU,HO npoqml\.HpoBaHHaSI qm6YAa, 
06HapY>KeHHall B KYPI1IlIH (KeAbMeeKRH p-H); (pRe. I) H noeepe6peHHalI 
6POH30BaSI 3MaA.HpOBaHHaSI cĮlH6YAa, o6HapY:JKeHHaJI B DaMyurn:H (TIac
BaAbeKHH p-H); (pRe. 22 : 3). 

AaBH:bIe HCC.heAOBaHHhlX norpe6eEI:iIH (HopyHmsrH:. KeAhMeCKHH P-H, 
YIDITe, TIaReBe:JKCKmf P-H, BHpwBaii, r. KaYHac, TaypaIIHAHc, YT5IHCKnH 
P-H, PmoITe, KpeTHHrcKHH P-H, Py60Kaft II IOpraij'lHH, lIlHAYTcKHH P-H 
II AP.) CBRAeTeAbCTByroT, 'ITa BDAOTb Aa VII- VIII BeKOB B norpe6aAh
H!:>IX naM.SlTHHKaX AATBbI npKo BbIAeJUlIOTCSI MOnI.i\DI 60raTbIx lol 3HaTHbIX 
'IAeHOB 06m;ecTBa. B TaKHX norpe6eHHSlx o6BapYJKeHbI cepe6pmIbIe 
YKpameHHll: meii:Hbre rpHBHbI, 6paeAeThI, <jm6YAhI Ip .. e. 1-3; III-VII). 
CAeAOBaTeAhHO, Aparon;eHH!:>IH MeTaAh, npoHHKlIIHH Ha TeppHTopmo ART
BbI B nepBble BeKa Hawefl: 3pbI, HcnOJ\.h30BaACH M5I H3roToBAeHH5I YKpa
weHHH pa3J\.HlIHOrO THDa. 3THMH n;eHBbIMH R3Ael\.HSIMH 60raTbIe II 3HaT
HbIe AIO,Il,H Taro BpeMeHH yKpama.JUi CBOlO OAe:JKAY, npHŲeM B TaKOM poc
KOllIHOM y60pe mm: lol XOPOliHl\BCb. 

MaTepHaA.DI nOrpe6aAbHbIX naM5I'fHHKoB KOHųa nepBoro II Haqa.Aa 
BTOPOro TbIC5NeAeTHH nOKa3aJU.:l, 'ITa B MOI'HJ\.bHHKaX J\.HTBbI (J\.aHBm1:, 
J\.a3AHHRHKaii II IVryJUIHK5IH, KpeTHHrCKHH P-H, rOA5lJUIll lol fHHTaAHllIKe, 
TIAytIreCIClIii P-H, TIa.AaHra H AP.) He 06HapY:JKeHO HR OAHOH cepe6p5lHOH 
w eifHoH rpHBHbI HJ\.H 6pacAeTa, XOT5I 6POH30Bble YKpaweHHSI B norpe6e
HlHIX Taro BpeMeHH BCTpeQalOTC5I AOBOAhHO 'IaCTO (pRC. 7, 8; XIII). J;b 
:noro CAeAyeT, liTO B KOHųe n epBoro II HaųaAe BToporo TbIC5NeAemH 
YMeplIIHe xopmmAHCb 6e3 cepe6p5IHbIX YKpaWeanH. B n Orpe6aAbHOM 
HHBeHTape 3HaTHbIX AIOAeH Toro nepHOAa BeCbMa peAKO o61iapYJKHBa
lOTC5I cepe6p5IHbIe cĮlH6YJ\.bI (pRC. 1 ŲBern.; 5: 2). TIo loiX nOJ\..OJKeHHlO 
B MOrHJ\.e MOJKHO CYAHTb o TOM, 'lJTO cepe6p5IHbIe <Į>H6yJ\.bI Be 6b1J\.H HpKO 

BDIpaJKeHHl>IM npeAMeTOM YKpaweHIDI - OHH HrpaJ\H APyryro, oco6yro 
POA.b: no MHeHHIO aBTopa, B KOHųe nepBoro H aaqaAe BTOPOro Th1csrqe
AernH cepe6pmIbIMH qm6YAaMH BbIAe1UI.J\.HCb )'MepIUHe npeACTaBHTeAH 
3Harn. 

no MaTepHaAaM norpe6aAhH!:>IX naMSITHHKOB MOJKHO onpeAelillTb BO
B)'lO TeBAeHŲHIO B y60pe 60raTbIx H 3HaTHhlX J\.JOAeft Taro BpeMeHH. OHd 

Bblpa:JKaeTC5I B TOM, 'iTa BMeCTO AeI'KHX H H351D1;H!:>IX no cĮlopMe cepe6p.sr
HbIX YKpameHHfl B OAeA<Ae 3Harn nOAyą:HJlli npHMeHeHHe 6poH30Bble, 
pe:JKe JKeAe3Hble yKpameHH5I, nOBepXHOCTb KOTOPbIX nOKpbITa J\.HCTOBbIM 
cepe6poM, 6oraTo 0pHaMeHrnpoBaHHblM, a HHorAa lol HHKpycrnponaHHbIM 
CHHHMH CTeKJ\.bIllIKaMB (pRC. 6). TaKHM o6pa30M, ŲBeTOBa5I Hrpa cepe6pa, 
6POR3bI, CHHero CTeKha npHAaBaAa yKpameanlO Be TOAhKO ųeHHOCTb, HO 
H oco6yro Bblpa3HTeA.bHOCTb. OHH 3HalJ1iTeAhHO 60Aee COOTBeTCTBOBaJlli 
cĮJYHKD;HH YKpaweHR5I 0Ae:JKAbI, 'IeM cepe6pSlHble. KoropbIe caMH nO ce6e 
HMeAH :u;eHHOCTb, HO Be 6hlAH CTOAh 3cĮJ<Į>eKTHbI . TIocTeneHHoe RClIe3HO
BeBRe cepe6p5IHblX H3AeAHll H3 OAeJKADI H YI<paweHHe ee nocepe6peHHbI
MB MeTaJ\.JUI'ieCKHMH YKpameHH5IMH n03BOJUIIOT CAeAaTb BblBOA, 'ŲTO ce
pe6pSlHl:de H3Ae.AlUl JU.:lWaIOTC5I cBoero lIHCTO 3CTeTH'IeCKoro, lOBeAHpHOro 
Ha3HaQeHH5I. 

06 3TOM HarA..SlAHO cBHAeTeAbcTByroT K A a A bI cepe6p.5IHbIX YKpame
HHH, n05lBHBnrneC5I B cepe,a.HHe nepBoro TbIC5NeAeTH51 H o6HapY.IKeHHbIe 
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no BceK TeppHTOpIm JurrBLI. OEili yKa3bIBdlOT Ha TO, ŲTO cepe6pIDlbIe 
yxpaIIIeHH5I 60J\.bllIe He 3aKaIIblBa)\.HCb B MOI'H.I\.Y BMeCTe C YMeplllHM 
H ero OAe}KAoH. OHH CTaHOB5ITC5I TaKOH :u;eHHOCTblO, KOTOpylO HaC.l\.eAO
BaAl! 6AH3KHe YMepwero, 'tJ.I\.eHbI ero CeMbR. l<..fI.aAbI - 3TO HMYIIJ;eCTBO 
OTAeJ\.bHDIX ceMeH. 

B apxeO.l\.OrH'tJeCKOM CMbIcJ\.e KAaAOM Ha3bIBaeTC5I OAHH H.IUI HeCKOJU:.KO 
KaKllX-)\.H60 npeAMeTOB, 3apbITbIX B DAROM MeCTe H oAHoBpeMeHHo B 3eM
.I\.lO HJ\.H YT0Il.l\.eHHbIX B 60.l\.OTe Af'Jf. coxpaHHocrn. l<..fI.aAhl MO:>KHO pa3Ae
.l\HTb Ha ABe KaTeropHH - KAaAhI, 3apbITble B CBSl3H C onaCHOCTblO H KAa
AbI KY.I\.bTOBOro Ha3Ha'tJemHI. 

l<..fI.aAbI cepe6p5lHhlx H3AeJ\.HH, 3apLITbIe nOA yrP030H onaCHocrn, 
06bltflIO 06HapYJKHBaIOTC5I HeAd.I\.eKO OT apxeO.l\.OI'Hl.JeCKHX naMH:THHKOB 
HJ\.H Ha TeppHTopllli norpe6aJ\.bHbIX ndMSlTHHKOB, noceJ\.eHHl1:. TIo nOC.I\.eA
HHM AaHHhlM, Ha TeppHTopHH J\.HTBbI H3BeCTHO OKO.l\.O 20 K.l\.aAOB cepe6-
pSlHbIX H3Ae.llliH, KOTopbIe OTHOC5ITC5I K V - VIII BeKaM (6ay6J'diH, Po
KHIlIKCKHH P-H, ApaycmHe, KeAaH:acKItit: P-H, MH.rOHHC, TIacBaJ\.bCKI·I'H 
p -H Ii AP.). B HRX 06HaPYJKHBaIOTC5I llIeftm,Ie rpHBHbI, cpH6YJ\.bI, 6paCAeTbI 
MeCTHOrO XapaKTepa. KOAHl.JeCTBO H3Ae.l\.Itii B KAaAaX - OT 1 AO 5 3K3eM
IIM!POB. 06IŲHH Bec cepe6pa B KAaAe AOCTIITaeT 838,7 r (ApaYCTHHe), 
1090,5 r (POKHIIIKHC) . 

Ha TeppHTOpHH i\:HTBbI K IX-XII BB. OTHOCSlTC5I OKOJ\O 27 KJ\aAOB 
C cepe6p5lHhIMH YKpaIlIeHH~MH·. EOJ\.blllHHCTBO H3 HKX 6bIJ\.O o6HapYJKeHO 
CJ\.yqaiiHo, HO HHorAa OIDI nonaAalOTC5I Ii npH pacKoIIKax. HanpHMep, BO 
BpeM5I paCKonOK nOrpe6čl..1lliHOrO naM5ITHHKa B fpaY)I(srH (KeAafmcKHH 
p-a) B 1969 r . 6bIJ\. 06HapY)l(eH KAaA, cOAep)I(aII..tHii cepe6pmn.lH HaKOHe'tJ
HHK Meąa H cepe6pmryro IlleiiHyro rpHBHy (pRC. XIX). 06IŲHH Bec KAa
Aa - 1001 r. OH OTHOCHTC5I K XII B. KhdAhI IX-XII BB. cOAep)I(aT BHTbIe 
IIIeMHbIe rpHBHbI, qm6y.I\.bI, nepcTHH, 6pac.I\.eTbl MeCTHOrO xapaKTepa. 

HapSIAY C nOSIB.I\.eHHeM K.haAOB C cepe6p5lHblMH H3Ae.I\.HHMH II nOCTe
neHHbIM HctJ:e3HOBeHHeM cepe6p5IHblX npeAMeToB H3 norpe6aJ\.bHoro HH
BeHTap51 npocJ\e)I(HBaeTC5I eI.I.Įe OAlla TeHAeH:U;U5l: cepe6pSIHbIe H3Ae.I\.H5I 
B 3TO BpeM5I CTaHOB5ITC5I MaCCHBHbIMH, Tep5llOT H3~eCTBO CPOPM, CBOli:
cTBeHHoe yKpallIeHHlO. Bo BTOPOM nO.l\.OBHHe nepBoro TblC5ItJ:eJ\eTIDI no
HBJ\JIlOTC5I oc06ble H3Ae.I\.H5I R3 cepe6pa, KaK, HanpHMep, meHHble rpHB
HbI C nepeXBaTaMH (pRC. 9). OHH Md.I\.O HanOMHHalOT npeAMeT, KOTOpblli 
MOJKeT CAY)KHTb YKpallIeHHeM. HeKoTopbIe me:fmbIe rpHBHbI npHo6pe
TalOT He06bląaHabIe pa3Mepbl - AJ\lIHa HX AocruraeT 130 CM (HeAaYlun1:, 
1llll)'A5!HCKHH p-H) (pRC. XXXII), 160 CM (fpaY"'HH, KeAaiiHcKHH p-H), 
(pRC. 4 ŲBeTH.), Ąa",e 171.2 CM (faHhJOIllHH, KaYHaCCKHH p-H) (pRC. 20). 
Bec OTAeAbHblX meH:m,lX rpHBeH AocmraeT 0,5 Kr (l\.HryMaii, TIaKPyoH-

• Ha TeppHTopHH JIHTBbI C IX-XII aa. R3aeCTHbI ae TOJIbKO KJI3)lbl cepe6pll

HblX YKpawellHiI, liO TaKJKe KJla }J.bI cepe6pHllblx MOHeT H CJIHTKOB. O}J.HaKo o noc

JIe.llUHX pe'lb noi1.lleT TorA3, KOr.!la MbI KOCHeM CH aonpoca o npOHHKHoseHUH ce

pe6pa a JIHTBY. Be.ll.b Tonorpa<Į>HH KJIa,ll,OB C MoueTaMU H CJIUTK3MH nOKa3b1BaeT 

ToprOBble n YTH H Ha n paSJIeHH5I, a TaKJKe OXnaqeHHble TOprOBJIe{1 parlOHbI. KJIa.!lbl 

cepe 6pSlHblx YKp3weHHH, $IBJUIBWHeCH COKpoBHI.ŲeM 3 H3TH H 3apblTble B MHRYTY 

o n aCIIOCTIf, KaK npaBHJlO, YKa3b1BalOT na pailoHl>!, KOTopble HaXO.llHJIHCb no,ll. yrpo-

30rl H3 W ecTBHH Bpara HJIR K3KOrO -JIH60 .lI.pyroro 6e.llCTBHH. 
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CKHH P-H, 445 r), OKOAO 1 Kr (fpaY)K5IH), HAH 2 Kr (J\HKeHaH, KeAaHH
CKlll1: p-H) . YJKe OAHO TaKOe li3AeAHe B Te BpeMeHa CŲHTaAOCb 60AbWHM 
HMYIŲeCTBOM. 

B rrorpe6aALHbIX rraMHTHHKaX Ii KAaAax .i\RTBbI II-XIII BB. 06Hapy
)KeHO 60Aee 420 cepe6pHHhIx Ii rroŲTI:I 1100 rrocepe6peHHblx H3AeAllH, He 
CŲlĮTaH MOHeT (Ta6A. 1, 2). QCHoBHoe HX KOAllųeCTBO COCTaB.lUIlOT pa3HO-
06pa3HbIe YKpaWeHH5I. 

B )KeHCKHX rrorpe6eHH5Ix VIII B. 06HaPY)KHBaIOTC5I peAKHe r o A o B
R bI e Y K P a III e H Ii 51, COCTOHIŲHe 113 cepe6p5lHhlX rrOABeCOK Ii 6POH30-
BbIX cm'paAeH (lOpraH'l5lH) (pllC. 1, 11). 

Bcero li3BeCTHO OKOAO 150 cepe6p5lHhlX ill e H H bI X r p H BeR. QHIi: 
pa3AeMIIOTC5I Ha 3 OCHOBHbIe rpynIThI. K rrepBoft OTHOCSlTCSI rpHBHbI C rreT
AeH H KPIO"l.fKOM Ha KOHųax. 3TO IIIeHHbIe rpHBHbI C yr01iŲaIOIŲHMHC5I, 
06MoTaHHhlMH npOBoAoKOI1: HAll He06MOTaHHblMH KOHU;aMH (pHC. 15: 3; 
XX), C paCllIIip5lIO:ru;m.mC5I, o6MoTaHHbTMH npoBoAoKOH KOHųaMH (pHC. 16 : 
: 1; XXI), AO)!(KOBHAHbIe rpllBHbl (pRC. 15: 1, 4; XXlII) , weHHble rpllBHbI 
C ARCKOBHAHOH 3aCTe:>KKOH (pRC. 15: 2; 6, 7 u;seTH.), C 3aCTe)KKOH B BH
Ae 3aMoŲHoH CKBa:>KHHl:.I (pRC. XXII), meHHhle rpHBHbI C ABOIfHOH (pRC. 
XXVI, XXVII) llAll C TOPAllpOBaHHOH AYJKKOH (p"C. 16: 2. 3; XXIV, 
XXV). 

Ko BTOpoli rpyrme OTHOC5ITCSI weHHbIe rpHBHLl C 3aXOA5lIŲHMH pacwH
p.snom;HMHC5I KOHųaMH KpyrAoro (pHC. XXVIII; 17), TpeyrO.l\.bHOrO ceųe
HR5I, C rpaHeHbJMH KOHu;aMR (pRC. XXX; 18), C rrepexBaTar-.rn: Ha KOHųax 
(pllC. 9, XXIX), C ceAAOBllAHbIMll (pllC. XIV, 19: 1), KOCThIAeBllp,HbIMll, 
TOPAllPOBaHHbIMR KOHl.\aMll (p"C. XXXI; 19: 2). 

K TpeTbeH rpynrre OTHOCSlTCSI BRTbIe meHHbIe rpHBHbI C neT JUIMH Ha 
KOHI1aX (pIlC. XXXII), C KOHYCOBllAHbIMIl KOHI1aMll (pRC. XXXJIJ) , C rrpo
AOALHhlMH npOŲH-IAHpOBaHHhIMH IIAaCTlIHKaMH Ha KOHu;ax (pRC. 20: 
4 I1BeTH.). 

CaMbIe paHHHe cepe6pSlHbIe IIIeHHbIe rpHBHhl HafrAeHbI B rrorpe6eHH5JX 
III-IV BB. (AYKIIITKeM5IH, lIlSlpHal1:, KAafu::reAcKHH P-H, HOPyMUI5IH, KeAL
MecKHH p-H). C cepeAHHhI nepBoro TbICSNeAeTHSI OHR nOSlB.lUlIOTC5I H B 
KAaAax (ApaYCTHHe, KeAaHHcKHH P-H, POKHIllKHC H AP.), a C VIII B.
TOALKO B KAaAax. 

B O:>K epe A b 51 X cepe6po BCTpelIaeTC5I peAKo. B norpe6eHIHIx II
VII BB. H3BeCTHbI O:>Kepe.l\.bH lI3 cepe6p5lHbIX U;HAHHAPH'lJeCKlIX rrOABeCOK 
(Ty6aycsrii, KpeTHHrcKHH P-H, pRC. 21 : 3), 1f3 6POH30BbIX rrocepe6peHHbIX 
a)KypHbIX nOABeCOK (AKMSlH.srH, KeALMeCKlfH P-H, plfC. 21: 1), H3 noce
pe6peHHhlX CBHHŲOBbIX IIoABecoK (BHpIIlBaii: B Kayaace, pRC. 21 : 2), H3 
IIocepe6peHHbIx 6POH30BbIX cnHpaAeH (i\aii:BSlH, KpeTHHrCKHH p-H). 

Cepe6pSlHbIx H YKpaIIIeHHblx cepe6poM cp R 6 Y A HaC'lJHTbIBaeTCSI 60-
Aee 400. CaMble paHHHe B l\HTBY rrpOHKKAH BO II B. H3 PHMCKOH HMI1epHH 
(p"C. I. 22: 3). C rrpyccKllX 3eMeAb' (pRC. 22: 1), ll3 CpeAHeH EBporrbI 
(pllC. II). MecTHble rrocepe6peHHble nepeKAal\'laTbIe (pllC. 22 : 2), KpyrAble 
aJKypHbIe cpFl6YALI BCTpeQaIOTC5l BO II-III BB. B norpe6eHHSlx V B. MHOro 
cepe6p5lHbIX ap6aAeTOBllAHblX qm6YA: C npAomYToH (pllC. XXXIV; 24: 
: 1, 25: 2). TpeyrOAbHOH (pRC. 24: 2, 3) HOJKKOH, KOAbųaTbIe <jm6YAbI 
(pnc. 5; 2 ŲBeTH.), npH'lJeM TpH cpeAH nOCAeAHMXr OTHOC5IlIJ;HeCSI K VI B., 
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yxpaweHhI 30AOTOM (pHC. XV). B VII B. H3BeCTHbI a p6aJ1.eTOBHAHhIe <lm-
6YJ\1>1 C TeCAOBHAHOH HOJKKOH (pHC. XXXV; 26). K VIII-IX BB. OTHO
CSlTcn ap5aAeToBHAHbIe cpH6YJ\hI, YKpameHHbIe 300MOP<PHDIMH AeTaJVIMH 
(puc. 1 :u;:eeTH.; 27), c rOAQBKaMH B BllAe r.1aKDBblX Kopo6oųeK (pRe. 
XXXVI) . HeKoTopbIe BHAbI cepe6pHHbIX ap6aAeTOBHAHbIX <lm6YA 6bIAH 
B MOAe AOJ\I'Oe BpeMSl. HanpHM ep, KOJ\.bųaTbIe qm6YJ\.bI BCTpeųalOTC.H ew;e 

B norpe6eHIDIX VIII-IX BB. (AaHBRl<, KpeTHHrCKHH p-H). C cepeAHHbI 
nepBoro ThIC5IŲeAeTIUI rrOHBJ\5nOTCSI HapSIAHbIC 6POH30BbIe, oTp.,eAaHHblę 

cepe6poM ap6aAeTOBHAHbJe ą>H6YJ\hI CO 3se3Aoo6pa3HoH HOJKKOH (pac. 
23: 2, 3; 25: I, 3; 3 IjBeTH.), KOJ\1>QaTbIe H cOBoo6pa3Hhle (pHC. 5 I1BeTH.; 
XXXVII, 28: 2) qlH6YJ\1>I, <PH6YAbI C n epeKAaAHHaMH (pHe. 28: I, 3; 29). 
HeKoropble I13 HHX YKpameHhl CHHHMH CTeKAI:.lllIKaMH. B HaŲaAe BToporo 
TbICJllIeAeTH5I pacnpoCTpaHH.JUICh cepe6p.SIHbIe nOAKoBoo6pa3HbIe cpH6YJ\hl 
C I1HAHHAPHQeCKHMR (pHC. 31 : I), rpaHeHblMH (poc. 31 : 2, 32) , YTo_eH
HhIMH, paClIIHpeHHhIMH KOHljaMH, C 300MOP<pHblMH (pHC. XXXVIII) ro
AOBKaMH. I1MeeTc5I HeCKOJ\.bKO 6POH30BbIX n o cepe6peHHbIx nOAKoBoo6~ 

pa3HbIX <PH6YA H <PH6YAbI C HaKAaAHbIM cepe6poM (pRC. 3 1 : 3). AHCTO
BbIM cepe6poM nOKpbIBa.l\.HCb H 6poH30BbIe llhaCTl-IH-ąaThle KpyrAhIe 

(pHC. 33 : 1. 2), KpeCTOBHAHbIe (pHC. 34: I, 3) <PH6YAbI. BCTpeqalOTClI 
6poH30BbIe nocepe6peHHble UAaCTHHąaTDIe ąeTDIpexyrOAhHble (pHC. 33; 4), 
a"'ypHhIe (pHC. 33 : 3), KOJ\1>ljeBHAHble <PH6YJ\1>1. 

Cepe6pIDihIe qm6yru,I o6HapYJKHBaIOTCH B norpe6emulx Ha npoT5IJKe~ 
HHH Bcero paccMaTpHBaeMoro HaMH neplloAa. HeKoTopDIe U3 BRX 6bIAH 
HaiiAeBbI B KAaAax. A 6POB30BbIe q>H6YAbl, YKpaweHHbIe cepe6poM, 
BCTpelJaIOTC5I lICK...iUO'llITeAbHO B norpe6eHH.srx. 

B Monuu,HHKax i\HTBDI o6HapYJKeHO 60Aee 320 6POH30BbIX 6 Y A a~ 

BO K, roAOBKH KQTOPhIX 6blAH OTAeAaHbI cepe6pOM. KIlI- IV BB. OTHO
Cm-CSi 6YAaBKH C nocepe6peHHOIi KpyrAOli aJKYPHoH rOJ\oBKoH (pHC. 35: 1, 
2), V- VI BB.- 6YAaBKH C TYTYA006pa3HoH roAOBKOii (pHC. 35: 3). nOA06-
HbIe 6YAaBKH H3BeCTHbI H B norpe6eHHSIX VIII-IX BB. (K»YJ\.snnul'H: H 
Aa3AHIffiHKaH, KpeTHHrCKHH p-H) (pRC. 36, 37) . KpeCTOBHAHbIe 6YAaBKH 
BCTpeqalOTClI B V- VII BB. (pHC. XLII, XL; 39: 1; 12IjBeTH.), HO oc06eHll0 
OHH 6bIJ\H pacnpocTpaHeHbl B VIII-IX BB., XOTSI H3BeCTHbI H B X B. 
(pRC. 38; XLIII, XLIV). O"" qaCTO YXpan!eHbI CRHHMH CTeKJl1>llIIKaMH 
(TIa ..... aHra, J\.aireTaH, K ..... afIneAcK}[H: P-H, J\.a3AHHHHKaIi, KpeTHHrcKHH p-H). 
KpeCTOBHAJibIe 6YAaBKH "!aCTO HMelOT 6POH30Bhle nOABeCKH C HaKJ\aA~ 
HbIM cepe6pOM ii CKHHMH CTeKAbIlllKaMH (pRC. 40). TIoAo6HbIe nOABeCKH 
6bIB8lOT H Y 6YAaBoK VIII-IX BB. C TpeyrOAbHOH rOAoBKoJ:"I, nOKpbITO:H: 
AHCTOBbIM cepe6poM (pllC. 41 : 2). B KOHųe nepBoro II Ha1:IaAe BToporo 
TbICHtleAernH BCTpe1ialOTC5I 6YAaBKH C nAocKOH TpeyrOAbHOH (pRC. 42 : I. 
2), aJKypHoH (pHC. 42: 4) , KOAeco06pa3Hoii roAOBKOH (pHC. 41 : I, 3) . O"" 
Hcnoru,30Ba.iUfCb AJ'UI YKpaweHH5I rOAOBHoro y60pa B 3anaAHoii }\HTBe. 
B )f(ęHCKHX norpe6emmx VIII- IX BB. B 3anaAHoH J\.uTse HaHAeHo OKOhO 

50 6POH30BDIX KpyrAbIX nOABeCOK, YKpaweHHblx cepe6poM Ii CHHHMH 
CTeKA.bIllIKaMH (pHC. 43: 1-3; XLI, XLV). 

I1MeeTcSI aKOhO 40 cepe6pSlHbIX 6 pac A e T a B. B KAaAaX Ii norpe6e ~ 
HH51X V-VI BB. HaHAeHbI 6pacAeTbI C YTOAII.J;alOm;HMHCH Ii paCIIIHp51lO~ 

_cn KOHljaMH (pHC. XLVI; 45, 46; 14 IjBeTH.). Cepe6pHHblH AeHTOQ-

101 

-c -~ 



HhtH WUPOKHH 6paCAeT TOrO JKe BpeMeHH (pHC. 47: 1) o6HapY)KeH Ha 
ropoAHIIJ;e (BeMIKymKec, 3apaCa.HCKHH p-a). B KAdAdX Ha'llaAa BToporo 
ThICSlųeAeTHSl BCTpeųalOTcSI BHThIe 6paCJ\.eThI (puc. 48: 3), 6paCAeTbI 
C yroHąalOII\HM>IClI KOHI\aMH (p'K. 48: 1, 2) . 

B norpe6eHHSIX nepBhIx BeKOB H. 3. 06HapY)KHBdIOTCH cepe6pIDlhIe 
AeHTOlflfbIe IT epe T H Ii (pRC. 49 : 4, 5). OAHH nepcTeHh TaKor o BHAa 6hI/\. 
6POH30BhIH, nocepe6peHHhIH (:6aHAY)KsrH, KAaHne,L\CKHH p-H). B cepeAH
ae nepBoro ThICSNeAeTHH HaH,L\eHO HeCKOJ\l:,KO cnupaAhHbJX cepe6pSIHbIX 
nepCTHeH (pHC. 49: 1). K cepe6p5IHhlM nepcTHHM KOHųa nepBoro H Ha
ųaha BToporo TbICSNeheTHH OTHOC5ITC5I nepcTHH COHpčl.J\.bHDIe (puc. 49 : 6; 
15 I\SeTH.) " nepcTHII C pacWHpeHHoH (pac. 49: 2, 3, 7, 8, 10; 15 I\BeTH.), 
YTOhI.lĮeHHOH, TOp,L\HpOBaHHoH, BHTOH (pRC. 49: 9) H nheTeHoH (pRC. 49 : 
: 11) nepeAHeH ųaCTbIO. Jtl3BecTHhI H ABa 6POH30BhIX nepCTH5r, nepeAIDIH 
paCIIllipeHHaJI ųaCTh KOTOPhIX nOKphlTa J\HCTOBhIM cepe6poM 
(plK XLVIII). 

B norpe6eHIDIX VI-VIII BB. KOHCTaTHpOBaHbl OCTaTI<H OAeJKAhI, 
YKpameHHoH cepe6pHHhIMH IIhaCTHHKaMR-6AJillIKaMR (EopaBa, JlIBeHųeH
eKaM: p-a, J\.mn<CMyų.sr.H, TIaKpYOHCKHH p-H). HhIHe H3BeCTHO OKOhO 30 wa
ooųeK, fV\JI OTAeAKH KOTOPhIX HCnOAh30BahOCh cepe6po. B V-VI BB. OHH 
YKpawahHch qHAHHAPWleCKHMH (rpeH)KeaaHt TayparcKHH p -H), B VIlI
XI BB.- cepA:u;eBlIAHhIMH Ii KpyrAhIMH nOABecKaMH (BeJKaH'llm1:, KAaHneA
CKHH p-H) (pac. 10), nOABeCKaMH B BHAe ceMSlH KAeHa pKacHHac, IlIH
hahhcKHH p-H) (pRC. XIII) , nocepe6peHHhIMR OhOBHHHhIMH KoaYCRKaMH 
(ITa1\3Hra). 

B 4 norpe6eHHSIX V-X BB. o6Ha PY)KeHhI r o h o B H hI e B e H K H, co
CTOHIŲHe H3 6POH30BhIX IIhaCTHHOK, ITOKPhIThIX AHCTOBhIM cepe6poM, a 
TaKJKe H3 6POH30BhIX cIIHpaheH (Aapr ahSuf, I.l.lliAaAhCKHH P-H, 51YHsrH
KlIH a J\enopaH, f!OHHWKCKHH p-H); (pac. 8 I\Bern.). 

B norpe6aAhHhIX HHBeHTapSIX H3BeCTHO OKOhO 130 no H C o B, yKpa
weHHhIX cepe6poM. CaM1>Ie pamme OTHOCHTC5I K V B. (KpHKIIITOHHC, }\a3-
AHHCKHH p-H). Ho 60hbWHHCTBO nO.SlCOB XpoHohorWlecKH npHHMJ\.eJKaT 
K KOHU;y rrepBoro H HalJahY BTopor o TblCH1.IeAeTHH. qa~e Bcero OHH OKO
BaHhI cepe6pHHhIMH HAH OhOB.SIHHhIMH nocepe6peHHl:dMR KOHycmcaMR, 
6POH30BhIMH nocepe6peHHLlMH HAH cepe6pIDlhIMH OKOBKaMH (pRC. XVI). 
CaMaH paHHIDl rrOHCHa.sr cepe6p.SIHaH n p H,)K K a OTHOCHTCH KO II B. (EaH· 
opaIlIlUtii, KynnWKCKHii p-H) (pac. 14: 2). B TaypanHAHce (YTlIHCKnH p-H) 
o6HapYJKeHbI cepe6pHHhIe n030hO'lleHHbIe np.SlJKKH V-VI BB., HHorAa 
YKpaweHHbIe rha3KaMH aAMaHAHHoB. B J\HTBY OHR npOHHK..llli C npHAY
HaHcKHx 3eMeAb (pac. XVIII). 

CpeAH 6 bl T o B hI X n P e AMe T o B C OT,L\e.I\.KOH cepe6pa - 12 POroB 
fV\JI IIHTh.Sl:. HeKoTophIe H3 HHX (V-VII BB.) 3aBe3eHhI H3 CKaHAHHaBHR 
(Py6oKaH, IUHAyrCKHH p-H) (pac. 4; XLIX; 10 I\BeTH.) C npHA)'HaHCKHX 
3eMeAb (TaypaIIHAHc) (pac. XII). EOAee CKpOMHble (pac . .50, 51) orno
ClITC" K VIII-XI aB. (ITaparaYAHC, IUw.aAbCKHH P-H, J\aHsllH, KpeTHHr
CKm'f p-H) . B JKeHCKHX norpe6eHIDIx VIII- IX BB. HaftAeHhl 6 KO P O 6 o· 
'tf e K, YKpameHHhIx cepe6pKHbIMH KOHycHKaMH, 6POH30BhIMH nocepe6-
pelfilLIMH [l}\.aCTIlHKaMH (TIaAaHI'a, CTpamaH, KAaHneACI<HH p-H). YHH
KaA.bHhIMH HBA.mOTC51 4 cepe6pSlHhIe IIhaCTHl:IKJ:I - CHMBOJ\.hl HaCTO.SlU{HX 
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Aoco'tJex AMI BHTbSl nOSlCOB. OHU 06HapYJKeHbI B JKeHCKOM nOrpe6eHHH 

Ha'ĮJaAa BTOPOro TbIC5rQeheTHH (J\.a:H:Bstif) . 

n p e A.M e ThI CHa PSl JI( e Hli SI KO HSI, OTAeAaHHbIe cepe6poM, B no
rpe6eHIDIX Bcrpe'1aIOTC" C IV-V BB. cho OKOB"" Y3A (MaYAJKOpaH, 
KeAhMeCKm< P-H, CTparnaH, KAaHneAcKHH p-H) (pHC. LII; 52), nO/l,BeCKH 
V- Vlll BB. (MaYAJKOpaH, IOpraHqIDt:, IIIHA)7cKHH p-H) (pRC. L). Oco6eH
HO pocKoWHble Y3AJ:;d, yxpamellHllle cepe6poM, HaHAeHhl B norpe6eHlulX 
Ha'lJaAa BToporo TbIcS!ųeAeTH5I (BHpuIBai1: B KaYHace, rpaYJKmf, KAaihIeA
CKRH P-B, PHMaiicaH, naHeBeJKCKHH p-H) (pHC. 53, 54; LI, Llll- LVII). 
B norpe6eHIDlx Toro JKe BpeMeHH o6aapYJKeao OKOAQ 25 YAIfA C OTAeA
KOH cepe6pa (rpaYJKmi, 11D1:aHcai1:, naKaAbHHIIIKSlH, IllaKmiCKHH p-H); 
(pHC. 55, 56; LVlll-LX) R 40 cTpeMllH, VKpameHHLlx cepe6poM (PHMaH
caH, naKaAhHHWKHH, naKanIDt:, KayaaccKIDi p-H) (puc. 57; LXI-LXVI). 
HeKoTopbIe H3 HHX - CKaHAHHaBCKHe H3AeJ\.H5I (BnpIDBaū) (pRe. LXVII, 
LXVIII) . K npeAMeTaM CHap5IJKeHHH KOHS{ OTHOCSlTCSl HeCKOAbKO JKell.e3-
HhIX np"JKeK, HHKPYCTHPOBaHHblX cepe6poM (pRC. LXIX; 58). 6POH30BhIX 
nocepe6peHHhIX CDHpall.efl:. 

O P Y JK H e rrpeAcTaBAeHo 17 MeųaMH, HaHAeHHbIMH B norpe6eIDHlx 
KOH:u;a rrepBoro H Ha'tJaJ\a BToporo ThIC.sIąeAeTHH. J.1x PYK05ITKH nOKpbIThI 
cepe6poM (pue. 59, 60; LXX-LXXlll). Cepe6poM YKpamaJUlCh HOJKHbl 
AMI MeqeH (TaypanHAHC, rpaY)fUUf, rHHTaJUlWKe, nAyHI'ecKHH p-H) (pRC. 
LXX1V; 11 ŲBeTH . ) H 60eBblx HOJKeH (K.sIYJ\.sIHK.sIH H .i\a3AHHHHKaH, Kpe
THHrcKHH P-H, )KacHHac, IllHAaJ\.bCKHH p-H). 

B norpe6eHH51X X-XII BB. Ha:H:AeHO Bcero J\HIllb TpH JKeAe3Hble WDO
pbI, HHKpycrnpoBaHHbIe cepe6poM (rHHTahHWKe, naYAaiiqIDi:, IllHJ\YT
CKHH p-H) (puc. 61). 

OAHaKo HMeHa c03AaTetJ.eH Beex 3THX H3AeJuui OCTaIOTC5I HeH3BeCT
HblMH. B AOKYMeHTax ITHCbMeHHOH HCTOPHH J\..HTBbI HMeHa M e C T H bI X 
3 A a T o K Y 3 H e Ų o B ynOMSIHyTbI O'tleHb n03AMO. HanpHMep, B XIV B. 
)KHJ\ 5IxOB - 30J\OTblX AeA MacTep BeAHKOrO KH5I35I reAHMHHaca (reAH
MHHa). B IX-XII BB. Ha TeppHTopHH .i\HTBbI H3BeCTHbI MacTepcKHe OT
AeJ\.bHb!X IOBeAHpOB (AyKIIlTaABapHc, TpaKafr:cKHH p-H), norpe6eHH5I IOBe
J\HPOB (CapreHaH, r. Kayaac). A B [paY"'''H (KeAaiiHcKHH p-H) o6Ha
Py"'eHa MOI'HAa MacTepa 30AOTblX AeA XII B. (plle. LXXVI). 

TaKHe Ba3BaHM5I MeCT, KaK AyK.cyą:.srn, AYKCSlAsm:, AyKcopa:H:, AYKce
HaH (OT CAOBa «auksas» - 30AOro), CHAa6p5Ifr, CHAa6pHHe, CHAa6pHIll
KHC Ii AP. (OT CAOBa «Sidabrus» - cepe6po), B03MOJKHO, YKa3blBalOT Ha 
KorAa-TO JKHBlIIHX 3AeCb MacTepoB, KOTopbIe 3aHHMaAHCb o6pa60TKO:H: 
Aparon;eHHDIX ~eTaJ\AOB. OAHaKo OCTaeTC51 OTKpblTbIM Bonpoc - MO}KHO 
J\lf CB5I3bIBaTb :no C nepHoAOM AO X III B. 

AMt H3I'OTOBAemUI cepe6p5IHoro HAll nocepe6peHHoro H3Ae.i\lHI MeCT
HbIe }.racTepa rrpHMeHSI.J\H AHTbe, KOBKY H BOAOqeH:He cepe6pa (AJUI H3ro
TOBAeHIDl npoBoAoKH). npHMeH5lJ\CSI Ii .PM ApyrHX TeXHHl.JeCKHX CDOCO-
6oB: IllAH~BKa, ODHAOBKa, naHHHe, rpaBHpoBKa, nepeKpyųHBaHHe, BHTbe 
H AP. MecTHbIe MacTepa XOPOlllO OCBOHAH TeXHHKY cepe6peHHSI 6POH3bJ, 
JKeAe3a, OAOBa, CBHHu;a. Oco6eHHO norryA.SlpHhIM 6bIJ\. TeXHH"IeCKHH npHeM 
cepe6peHHSI, 6AarOAapSl KOTOpoMY no:sepXHOCTb H3Ae.I\.B.H nOKpbIBa.AaCb 
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TOKKHMH Cepe6pSlHhlMH IIAaCTHHKaMH. OAHaKO MaCTepa BAaAeAH Ii orHe· 
BhlM cnoc060M cepe6peH1UI, a TaIOKe HHKPYCTaqHeM: cepe6pa. 

ApeBHHe 30AOTbIX AeA MacTepa 6bIAH He TOAbKO CIIoc06HbIMH peMec
AeHHHKaMU, HO H XYAOJKHHKaMli. TIoBepXHoCTb H3AeAHl1: 'tJalI..\e Bcero 
yKpawaAaCb reOMeTpaqeCKHM opHaMeHTOM. Ho B KOHIJ,e nepBoro H Ha· 
qaAe BTOPOro ThIC5NeAeTHii Macrepa BHeAPHAH BOBbIe - paCTHT€!AbHbIe 
MOTHBbI Y30pa. OKOAO VIII~IX BB. OTMeąalOTCH 30oMopq,HbIe MOTHBbI, 
BblpaJKeHHbIe He B OTAeAKe nOBepXHocrn, a B CaMOM: cpopMe H3AeAHH. 
CKy;u:,nTypHoe H306pa:m.eHHe 3BepHHbIX roAOBOK oco6eHHO 5ipKO Ha YK
paWeHH5iX HaąaAa BToporo TblC5IąeAeTlffi . 

B ffilCbMeHHblX HCTOŲHHKax 3acpHKcHpoBaHo, ąTO BO BpeM5I BoeHHblX 
Ha6eroB 'tJ:aCTb Ao6b1ąH COCTaBA.SIAO cepe6po. Ho nOCTOHHHoe nOAyqeHHe 
cepe6pa KaK CblpbSl o6ecnelffiAH A.HWb TO pro B bI e C B SI 3 Ii J\.HTsbI 
C ApyrHMH CTpaHaMH. 

TIepBoe 3Ha'lffiTeAbHOe OJKHBAeHHe MeJKAYHapOAHbIX Ii TOproBbIX OT
HOWeHHH: B EBpone OTHOCHTCSI K Hal.JaAY BaIIIeH 3pbl, KorAa PHMCKaH 
HMIIepHSI CTaAa paCIllHpSlTb ToproBble CB513H C «BapBapCKHMIU nAeMeHa
NR. Ha-ąaAOCb 6ypHoe npOHHKHOBeHHe ŲBeTHblX MeTaAAOB, KOCHYBmeecSI 
Ii TeppHTopHH J\.nTBbI. 113BecTHO 80 MecTOHaxO)K,ĄeHHil PHMCKHX H3AeAHH 
B A.HTBe. CaMbIe H3BeCTHbIe KAaAbI cepe6p.SIHbIX MOHeT HaHAeHbI B Pa
ceHH.slli, l\.HAeHKeHaH (llIHAaAhcKHH p-H) H AP. 

PHMcKoe cepe6po HCII0Ab30BaAOCb AMI H3rOTOBAeHH.SI MeCTHhIX cepe6-
pSlHhlX H3AeAHH. B nepBbIe BeKa H. 3. cepe6po B MTBY BB03HAOCb lIpU 
IIoCpeAHH'IecTBe 1O)KHh!X H BOCTO'JHl:,IX coceAeH - npyccKHx, CAaBSlHCKHX 
nAeMeH. 

TIoue yna,lŲCa PHMCKOH HMnepHH l\.HTBa B cepeAHHe nepBoro TbIC.SI
'tJ:eAeTH.SI npn06peTaAa cepe6po, IIOMepJIGIBa.SI ToproBhIe CHomeHHS[ 
C npHAYHaHCKHMH IIAeMeHaMH, TIoAHenpoBbeM, CKaHAlliiaBHefr Ii HeKOTO
pblMH repMaHCKHMH nAeMeHaMH. OAHaKO 60Aee 3HaąHTeAbHOe ero rrpo
HHKHOBeHHe Ha TeppHTopHIO J\HTBbI OTHOCHTCSI K VIII B., KorAa B EBpone 
aaąMHaeTC.sI BTopoe HaBOAHeHHe cepe6pa H3 apa6cKoro MHpa. 

Ha TeppHTopHH l\.HTBhI AO HaCTD.SUųerO BpeMeHH H3BeCTHO OKOAO 14 
MeCT HaXOAOK apa6cKHx MOHeT. B 60AbWHHCTBe cAyųaeB mm o6Hapy:a<e
HbI B KAaAaX, XOTH BCTpe1.IaIOTCH H B norpe6aAbHOM HHBeHTape. H3BecT
HbIe KAaAbI BOCTOąHOrO cepe6pa HaHAeHhI B 51yaIOHdli, lIlHPBHHTCKHH 
P-H, BeAai1KHH, 3apacai1:cKHH P-H, 6AH3 TIHpąwmrii. CaMaH paHHSUI apa6-
CKaSl MOHeTa, BafIAeHHa51 Ha TeppHTopHH l\.HTBbI, OTHOCliTCSI K KOHIĮy VIII 
Ii Ha1.laAY IX BeKOB (r:apKaA.SIM:, KAaifneACKm1 p-H). 

TpeTbe rrpoHHKHoBeHHe cepe6pa B BHAe 3anaAHoeBponeHcKHx MOHeT 
Ha TeppHTopmo J\HTBbI OTHOCHTCH K KOHŲy X H Ha'tJ:aAY XI BeKOB (K/l.dA 
U3 oKpecTHocTeH BKAbHlOca). 

EAaroAapH AyqweMY reorpacpH1.IeCKoMY nOAO:a<eHHIO B coceAHHX 3eM
A.SIX, oco6eHHo B ApeBHen PYCH, rOTAaHAe, DOMopbe CKOIlliAOCb 6oAbIIIoe 
KOJ\l!1.IeCTBO cepe6pa, npoHHKIIIero M3 apa6cKoro MHpa H 3anaAHol1: EBPO
IIhI. B KOHųe nepBoro H HaųaAe BToporo TbICKtleAeTHH J\HTBa, nOMepJKH
BaH JKHBLIe KOHTaKTbI C ApeBHeH PyCbIO, rOTAaHAOM, BB03HAa cepe6po 
H3 3THX 3eMeAb. '4acTb apa6cKoro H 3anaAHoeBponeHcKoro cepe6pa B 
AHTBY nocTynaAa TaK)Ke H3 TIOMOPCSI H 3anaAHOCAaB.SIHCKHX 3eMeAh, Be-
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POHTHO, npH nOCpeAHHųeCTBe npYCCKRX KynU;OB. CAeAyeT OTMeTHTb, ŲTO 
ųaCTb AparOu;eHHOrO MeTa.l\..l\.a ųepe3 .l\.HTOBCKHe 3eM.l\.H nepenpaB.l\.HAaCb 

H B APyrHe CTpaHbI. HanpHMep, Cepe6pHHble CARTKR H3 .l\HTBbI npOHHK.l\.H 

Ha TeppHTOpHIO .l\aTBHH. «.l\HToBcKoe cepe6po», «.l\.HTOBCKHe py6.l\.H» no

cTYTIa.l\.H 'B HOBrOpOA ųepe3 f1CKOB eme B XIV BeKe. 

Pa3BHTHe ToproBblx cBH3eM BeAO K YCTaHoBAeHHIO onpeAeAeHHoM CTO

HMOCTH. B KOHu;e nepBoro TbFCHųeAeTHH B .l\HTBe cepe6po HaCTO.l\.bKO yK

penHAo CBOH CPYHKU;HH MepHAa CTOHMOCTH, ŲTO OHO YJKe HcnOAb30BaAOCb 

KaK cpeACTBO nAaTeJKa. 

B llHCbMeHHbIX HCTOŲHHKax 3acpHKCHpOBaHO, ŲTO B 853 r. 3amHTHHKH 

AnyoAe (CKyoAaccKHM p-H) 3anAaTHAH lliBe,lI,cKoMY KOP0.l\.IO OAacpy Ha

Aor no nOAcpyHTa cepe6pa 3a KaJKAOrO 3amHTHHKa 3aMKa. .l\eTonHcHble 

AOKYMeHTbI cBHAeTe.l\.bCTBYIOT, ŲTO B HaųaAe BToporo TbICHųeAeTHH cepe6-

po B .l\HTBe HcnOAb30BaAOCb B KaųeCTBe nAaTeJKHOrO cpeACTBa. 

B .i\HTBe cepe6po KypcHpoBaAo B 060poTe no Becy. B X-XIV BB. Ha 

TeppHTopHH .l\HTBbI 06HapYJKHBaIOTCH BeCbI H rHpbKH MH B3BeUIHBaHHSl 

Aparou;eHHoro MeTa.l\..l\.a (pHC. 63; 16 U;BeTH.). M3BecTHo 58 3K3eMll.l\.HpOB 

BeCOB H3 31 MeCTa HaXOAOK H 142 3K3eMllMlpa rI'IpeK H3 35 MeCT. B Ha

YŲHOM .l\.HTepaType npe06AaAaeT MHeHHe, ŲTO llOHBAeHHe 3THX H3Ae.l\.HM 

COBllaAaeT C 60Aee 3HaŲHTeAbHbIM llPHTOKOM py6AeHoro cepe6pa, KorAa 

Ta6 JIHIl,a 1 

C80ihwn cepe6pflliblX u3aeAu(1 II-XIII 88. 

l1leHHble rpHBHbI 

<1>H6YJIbl 

Bpa CJIeTbI 

D epCTHH 

fOJIOBHble YKpaIUeHIUI 

TIo .u.BeCKH 

O)l{epeJIb51 

J(OIIl,eąKH .u.JI 5I BHTb51 

lI05lCOB 

OKOBKH 

CJIHTKH 

TIP5l)l{]{H 

<1>p arMeHTbl H3.u.eJHIH 

06il\ee 
\lHCJlO 

145* 
119 
30** 
45 
5 
2 
9 

4 
10 
21 
7 

15 

412*** 

II-IV SB. I V-VIII BB . I I X-XIII BB . 

9 
3 

6 

19 

96 
75 
25 

7 
5 

7 

3 
3 

221 

40 
41 
5 

32 

2 
2 

4 
10 
21 

3 
12 

172 

* 3.u.eCb He BKJIIOąeHO HeCKOJIbKO c e p e 6p5lHbIX rpHBeH, HaH.u.eHHbIX Ha lIo6e -

pe)l{be p. M y c5I . O CTaIOTC5I HeH3BeCTHbIMH HX BH.u., ąHCJIO , XpOHOJIOrH 5I (CM.: 

3 . BOJIbTep, 1890). 
'** O .u.HH 6p a CJIeT H3 JIHTBbI HaXO.D:HJIC5I B f aM 6ypre (Museum fUr Kunst 

und G ewer be. M A B , FĮ54, EV 93) . 
*** l1lecTb cepe6p5lHblX H3.L1.eJIHH Haxo.u.HJIHCb B [ocy.u.apcTBeHHoM HCTopHąe

CKOM MY3ee B CTOKrOJIbMe (YRB, FĮ 17Į309, c . 28). 
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Ta6nllua 2 

C80aH.afl nocepe6peH.H.btx U3ae.fUĮŪ II-XIII 88. 

H83 B8HHe H3Aen:u' 
06wee II-IV B8. I V-VIII BB. IIX-XIII ""o '1HCJlO 

<1>116ymll 287 12 82 193 
6YJlaBKII 322 6 66 250 
nepcTIHI 3 I 2 
nO,!I,BeCKlf 68 I 16 51 
BeHKI1 4 3 I 
WanOŲKI1 30 3 27 
O}f{epeJlbR 4 2 2 
nORCa, I1X pa3,!I,eJl lne.!JH 

H nplDKKli 130 13 116 
Pora .ll.JJSI nHTMI 12 8 4 
6epccTHHble J1ap'.fHKH 6 4 2 
MeŲH 17 17 
HO)KHhl ,a,J1R Mcųcji n HX 
OKOBKI1 4 I 3 
HO}f{Hbl ,a,JlR HD.iKeH 5 I 4 
Y 3Jl.bl H HX OKODKH 88 9 4 75 
Y,a,HJla 25 25 
CTpeMella 40 40 
lllnopbI 7 4 3 
BJlHllIKH H CflHpaJlR 23 23 
OKOBKH II flJla CTHHKH 22 II 10 

1097 33 218 846 

cyr..ųeCTBOBaHl:Ie cepe6pa B o6opore 6e3 BeCOB CTdHOBHTCR HeB03MOJK
HbIM. Ha TeppHTOpIm .l\.HTBbI H3BeCTRhI TaJOKe HaxoAKH py6AeHOro ce
pe6pa (Peme, BHALH10CcKHiI P-H, Bell.aiburfl:, 3apacafIcKHH P-H, I1HpŲIO 

mm) H AP. (pRC. LXXVII). 
· B apxeoAo:rnqecKHX DaM.SITHHKaX AHTBhI o6HapYJKHBalOTCSI Ber..ųeBble 

CBHAeTeA.H AeHeJKHoro o60poTa, T. e . cepe6pSIHhIe CJ\.HTKH, KOTopbIe 6b!
AH B o6opoTe C X AO cepeAHHhl xv BB" KorAa HX OKOH'lJ:aTeAbHO 3aMe
HIDOT MeCTHhle MOHeThI. I10 DOClI.eAHHM AaHHhlM, Hd TeppRTOpmI .J\nTBhI 
H3BeCTHO 30 MeCT HaxOAOK cepe6pmIhIX CA.HTKOB. 06bI'lHO mm o6Hapy
JKHBalOTCH B KhdAaX, BO OTAe..I\bHhIe CJ\.HTKH HaHAeHhI TdKJKe B norpe-
6eHHB (rpaYJKsrn, KeAaHaCKHii poB). 

K paH1IHM AeHeJKHh!M HaXOAKaM OTHOCRTCH DlI.eTeHhlH 6paClI.eT, ce
pe6psmaR CllHpd.llh, KOBa.m:.Ie crmpd.llhHbIe CAlITKH, a TdK:iKe H3AellliR B 
BHAe AeHTOlJHoro 6paaeTa C yrOHŲalO~CSI KOHųaMH (pRC. LXXVI : 9, 
LXXVIII, LXXIX; 9 ŲBeTH. ). Ha'illHall C XIII BeKa paclIpOCTpaHl!AHCb 
CAHTKB B BHAe lIiiAO'IKH (pRC. LXXVI: 1, LXXX) . 10!."Ahl TaKHX CAHTKOB 
HHorAa 5lBA5Lh.HCb OrpoMHb!M HMYIIJ;eCTBOM AJ'JI Tex BpeMeH, HanpHMep, 
H3BecmaSl HaxOAKa B rpU6HD1KeC (BHALlDOCCKHH p-H) ohIAa BeCOM 50 Kr 
cepe6pa. 
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Cepe6pHHble CAHTKH, HaHAeHHble Ha TeppHTOpHH J\HTBbI, cheAyeT 
CBH.3blBaTb C B03HHKHOBeHHeM AeHeJKHOH. CHCTeMhI, KOTOpaH B J\HTBe pa3-
BBBahaCb He H30J\.HpOBaHHO, a B TeCHOM B3aHMOAe:HCTBHH C ApeBHeH 
PyCblO II APyrHMH CTpaaaMH naATHikKoro 6acceHHa. 

B 3aK.JUOTJeHae cheAyeT nOATJepKH)'Tb, liTO B norpe6aAhHOM HHBeHTa
pe Ha TeppHToplIH ARTBl>I MeTaAAHTJeCKHe )'xpaweHHH BCTpe'laIOTCH eIŲe 
AO XVI- XVII BB., HO cpeAH HHX cepe6pIDIhIe 06HapYJKHBaIOTC.R: peAKo. 
3To cepe6pIDIhIe CepbrH, nepcTHH, MOHeTbI BpeMeH BeJ\HKoro KHHJKeCTBa 
.J'rnTOBCKOro. MeJKAY TeM KJ\.aAhI, oco6eHHo XIII-XV BB. (KpeTIurra, 
CxaYABHhe, TayparcKHH P-K, CTčlKJ\.HWKeC, TIpeHaHcKHH P-H, feAera-. 
;un1", YKMeprCK.HH p-H), cOAepJKaT HCKAlQtIaTe.hbHO pOCKOl.IIHble cepe6pSI
Hl>Ie YKpaWeHHH, HHorAa HHKpycmpoBaHHbIe KaMHHMH MHHepahoB (pHC. 
XVII). TaKHe KhaAbI - 3TO COKpOBHII..te cpeoAaJ\oB J\HTBhI, 3apbIToe B 
3eMJUO B 'Iac onaCHocm. 

Laima Vaitkunskienė 

Silber in Altlitauen 

ZusammenJassung 

A.m :\nfang u. Z. lernten die Einwohner Altlitauens das kostbaTe 
MetaU - Silber kennen. Die einheimischen Meister haben sich die Be
arbeitung von Silber angeeignet Wld vieIe silberne und versilberte 
Erzeugnisse angefertigt. 

Im 2.- 13. Jh. hat si ch in Litauen viel Silber angesammelt. Aber 50-

gar das archaologische MateriaI kann nicht genau die Silbermenge 
feststellen, w eil ein Teil von SilbererzE'ugnissen verschwunden ist. Di2.i 

andere gro.Be Teil befindet sich in noch unerforschten archaologischen 
Denkmalern. 

Die ersten Nachrichten tiber die im Territorium Litauens aufgefunde
nen Silbererzeugnisse reichen das 19 Jh., aIs die Forscher ihre Aufmerl\.
samkeit auf sie gelenkt haben. (S. Daukantas, P. Vilczinski). Fast bis zur 
Mitte des 20. Jh. erwahnen manchmal die Forscher bei der Veriiffentli
chung der archaologischen Angaben von erforschten Denkmalem die 
Silbererzeugnisse nur neben den anderen Funden (V. Szukiewicz, A . Bez
zenberger, F. POkrovskij, E. Volteris, A. Spicyn, P. Tarasenka u. a .). In 
den sowjetischen Jahren ging die Erforschung der Silbererzeugnisse in 
Litauen in 2 Richtungen var sich: 1) bei der Veriiflentlichung der Sil
bererzeugnisse, die wahrend der Ausgrabungen gefunden waren und 
2) bei der Erforschung der Problemen der Silberbenutzung (H. Moora, 
P. Kulikauskas, R. Kulikauskienė, A. Tautavičius, L. Nakaitė, G. B. Fe
dorov). 

Bei der Erforschung der altertiimlichen litauischen F o I k Ior e wur
de festgestellt, daB alies, was teuer, kostbar, wichtig oder schiin ist, 
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wird seit a1ters her mit Silber oder Gold verbunden. In !itauischer 
Mythologie wird dem Silber eine magische Macht beigemessen, die den 
anderen Metallen, sogar dem Eisen, nicht eigen ist. Es gibt vie-le Legeu
den und Sagen von den verzauberten Silberschatzen. 

Aus den s c h rj ft I i c hen Que II e n erfahren wir, daB in Litauen 
irn 9-13. Jh. reiche Feudalherren viel Silber gehabt haben daB diė 

Tribute und Einliisungen mit Silber bezahlt wurden und daB die benach
barten Stamme in das Litauen drangen, um dieses Silber zu rauben. 

Die Kenntnisse von Silber und seiner Benutzung in Altlitali.en lassen 
sich ausftihrlicher durch archaologisches Materiai zeigen. Die frtihesten 
Edelmetallfunde sind in den Be s tat t u n g s den k ID a I e r n aufge
funden. In den Grabem des 1.-2. Jh. u. Z. wurden aus dem Riimischen 
Kaiserreich eingefiihrte vergoldete Perlen aufgefunden (Rūdaičiai, Bezirk 
Kretinga, Sargėnai in Kaunas u. a.). Aus dem Romiscben Kaiserreich 
sind im 2. Jh. auch die ersten Schmucksachen aus Sllber an Litau'::!n 
gelangt: kraftig profilierte Fibel (Kuršiai, Bezirk Kelmė) (Abb. 1.) und 
versilberte emaillierte Fibel aus Bronze (Pamušiai, Bezirk Pasvalys) 
(Abb. 22:3). 

Die Erforschungen von den Graberfeldem (Noruišiai, Bezirk Kelmė 
Upytė, Bezirk Panevėžys; Veršvai in Kaunas; Taurapilis, Bezirk Utena; 
Reketė, Bezirk Kretinga; Rubokai und Jurgaičiai, Bezirk SUutė u. a.l 
zeugen davon, daB sich bis zum 7.-8. Jh. die Bestattungen von den 
Reichen und Adligen durch die Bestattungsbeigaben aus Silber (HaI5-
ringe, Armringe, Fibeln) deutlich auszeichen (Abb. 1-3; III--VII). Ais" 
das EdelmetalI, das in Litauen in den ersten Jahrhunderten u. Z. hingera
tėn war, wurde zur Herstel1ung von Silbererzeugnissen be.nutzt. Der d~
malige Adel schmiickte seine Bekleidung mit den teueren Juveliererzeug
nissen, mit denen sie auch bestattet wurden. 

Die Erforschungen von den Bestattungsdenkmalem aus dem Ende 
des I. und aus dem Anfang des 2. Jahrtausends (Laiviai, Lazdininkai, 
Kiauleikiai, Bezirk Kretinga, Godeliai, Gintališkė, Bezirk Plungė, Pa
langa u. a.) lassen behaupten, daB in den Bestattungen kein Halsring 
oder Armring aus Silber gefunden wurde, obwohl solche Schmucksachen 
aus Bronze ziemlich ol! zu treffen sind (Abb. 7,8; XIII). Die Gestor
benen wurden also ohne silbeme Schmucksachen bestaltet. 

Es soil erwahnt werden, daB in den BestaUungen der Adligen des 
9.-12. Jh. noch, obwohl auch selten, silbeme Fibeln zu treften sind 
(Abb. 1. farb.; 5:2). Ihre Lage im Grab zeigt auf die besandere Bedeu
tung der silbemen Fibeln. Solche Fibeln sind nach der Meinung der 
Autorin ein Wahrzeichen, durch das ihre Besitzer von den iibrigen 
Bestattenen ausgezeichnet wurden. Dieses Recht haben nur die Magnaten 
und Adligen genieBen. 

AlIes, was oben gesagt ist, bedeutet aber nicht, daB seit dem 8. Jh. 
kein Silber zwischen den Grabbeigaben gefunden wurde. Der Stoff der 
Graberfelder zeugt davon, daB seit der MiUe des 1. J ahrtausends in 
der Festbekleidung der AdIigen eine neue Tendenz zu bemerken ist. 
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Diese Tendenz offenbart sich dadurch, daB anstalt der grazi6sen leichter 
Formen Schmucksachen aus Silber bronzene seltener aus eiserne mit 
Silber plaUierte Schmucksachen getragen wurden. Sie sind Ie-kh ona
mentiert, manchmal noch mit den blauen Glaschen geschmiickt (Abb. 6). 
Auf dieser W eise hat das Farbenspiel von Bronze, Silber und blauem 
Glas die Schmucksachen nicht nur wertvoll sondern auch besondem 
ausdrucksvoll gemacht. Solche Schmucksachen haben mehI der Aus
schmuckungstendenz entsprochen als dieselben aus Silber, die mehI 
-den W eIt der Erzeugnisse zum Ausdruck gebracht haben, aber nicht 
so effektvoll und ausdrucksvoll waren· 

Beim Vergleich der Ve rschwindungstendenz der silbemen Schmuck
sachen in der Bekleidung mit der sich einbiirgernden Tendenz die Be
kleidlUlg mit den mit SUb'eI plattierten Erzeugnissen aus Metall zu 
schmiicken, kann man eine SchluBfolgerung ziehen, daB die Schmucksa
chen aus Silber ihre rein juwelierasthetische Bedeutung verloren haben. 

Das bezeugen sehr deutlich die S cha t z f und e von silbemen 
Schmucksachen, die sich in der Mitte des 1. J ahrtausends im Territo
rium Litauens gezeigt haben. Sie beweisen, daB die silbemen Schmuck

s achen nicht mehr zusammen mit dem Gestorbenen ins Grab gelegt 
wurden. Sie werden zu einem wertvollen Ding, das den lwhen Ver
wandten, Familienangeh6rigen, Erben zufallt. Die Schatzfunde von 
.schmucksachen sind das Verrn6gen der einzelnen Familien. 

Dem archaologischen Sinne nach versteht man unter dem Schatz
fund mehrere oder viele Erzeugnisse, die in derselben Zei t und an ein.~m 

,Ort in der Erde vergraben, unter den Steinen, Bawnen oder in den 
.Bauten versteckt, in den Seen und Mooren versenkt waren. 

Die Schatzfunde werden in 2 Kategorien geteilt: 1) die wirtschaft-
1ichen Schatzfunde, die in Gefahren vergraben wurden und 2) die sakra
len Schatzfunde, die wegen der religi6sen Uberlegungen vergraben 
wurden . Die sakralen Schatzfunde bestehen gew6hnlich nicht aus den 
Kostbarkei ten, sondem aus den Erzeugnissen von Bronze ode r Eisen. 
Manc1unal findet man in solchen Schatzfunden bis 200-300 Eu ugn i ss~: 
W erkzeuge, Schmucksachen aus Bronze, Waffen u. a. (Sliktmė , Bezirk 
Skuodas, 9.- 11. Jh). Die sakralen Schatzfunde werden meis '. ns in d'2n 
Mooren, Sumpfen aufgefunden. 

Die Schatzfunde von silbernen Schmucksachen die in Grfahr ver
graben wurden, werden meistens nicht weit von den archaologischen 
Denkmalem, manchmal sogar in ihrem Territorium aufgefunden. 

In Litauen sind mehr aIs 20 Schatzfunde von silbernen Schmucks-3.
-chen, die dem 5.-8. Jh. geh6ren, bekannt (Baubliai, Bezirk Rokiškis, 
.Draustinė, Bezirk Kėdainiai, Migonys, Bezirk Pasvalys u. a.). In ihrem 
Bestand befinden sich Halsringe, Fibeln, Armringe, die von den einh-=i
mischen Meistem erzeugt sind. Die Zahl der Erzeugnisse in den Schatz
f unden schwankt von 1 bis 5 Exemplare. Das Gesamtgcwicht von Sil
ber in einem Schatzfunde reicht manchmal bis 838,7 g (Draustinė), 

1090,5 g (Rokiškis) . 
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Aus dem 9.-12. Jh. sind ungefahr 27 Schatzfunde von silbemen 
Schmucksachen bekannt·. Manche von ihnen sind zufallig entdeckt, 
aber einige von ihnen sind auch warend der Erforschungen aufge
funden. Bei der Erforschung des Graberfeldes von Graužiai (Bezirk Kė
dainiai) wurde ein Schatzfund aus dem 12. Jh. aufgefundeu, der aus 
einem silbemen Halsring und einem si1bemen Qrtband von Schwert
scheiden bestand (Abb. XIX). Der Schatzfund wiegte 1001 g. Fiir die 
Schatzfunde dieser Zeit sind Halsringe, Fibeln, Annringe, Fingerringe 
einheimischer Erzeugung typisch. 

Zusammen mit dem Verschwinden der silbemen Schmucksachen 
in den Bestattungen und mit dem Erscheinen derselben in den Schatz
funden wild Doch eine Erscheinung bemerkbar: die Schmucksachen aus 
Silber werden massiv, verlieren die fur eine Schmucksache typische 
Leichtigkeit und graziose Form. In der 2. HaUte des I. Jahrtausends 
zeigen sich Erzeugnisse ganz neuen Typus, die aus purem Silber eT
zeugt sind, z. B. Ha!sringe mit rombisch facettierten Enden (Abb. 9). 
Sie erinnem nur wenig an ein Ding, mit dem man sich schmiicken 
kann. Diese HalsTinge k6nnen aIs ein Kennzeichen der Adligen betrachtet 
werden. 

Die einigen Halsringe sind ungew6hnlicher Messungen : ihre Lange 
reicht von 130 cm (Nedaukiai, Bezirk Siauliai) bis 160 cm (Graužiai) 
oder sogar bis 171 ,2 cm (Gailiušiai, Bezirk Kaunas) (Abb. XXXII; 20; 4. 
farb.). Es gibt HaIsringe, die bis 0,5 kg (Lyguma!, Bezirk Pakruojis, -
445 g), fast bis I kg (Graužiai - 914 g) oder bis 2 kg (LikėI'.ai, BezLrk 
Kėdainiai) wiegen. Sogar die einzelne solche Schmucksache aus Silber 
war in jener Zeit ein sehr grofJer Reichtum. 

Zur Zeit sind in Litauen aus dem 2.-13. Jh. rnehr aIs 420 Erzeugnisse 
aus Silber und ungeHihr 1100 versilberte Erzeugnisse, ohne Miinzen 
bekannt (Tabelle Nr. 1, 2) . Zum groBlen Tei! sind das Schmucksachen. 

In den Bestattungen der Frauen des 8. Jh. findet man seltene 
Ko p f s ch m u c k s ach e n, die aus den ornamentierten Anhdngern 
und bronzenen Spiralen bestehen (Jurgaičiai, Bezirk Silutė) (Abb. 1,11). 

Es wurde ungefahr 150 H al s r i n g e aus Silber aufgefunden. Sie 
konnen in 3 Hauptgruppen geteilt werden. Die erste Gruppe bilden 
Halsringe mit Knopl und Ose. Zu ihnen gehoren Halsringe mit verjiingten 
(Abb. 15: 3; XX) oder mit verdickten umwickelten Enden (Abb. 16: 1; 
XXI), mit lo[[eIartigem VerschIuB (Abb. 15 : 1,4; XXIII) und mit Kap
selverschluB (Abb. 15: 2; 6., 7. farb .), auch Halsringe mit haken- und 

• Aus dem 9.-12. Jh. werden in Litauen nicht nUI Schatzfunde von silb~T
nen Schmuck.sachen aufgefunden. Es sind auch die Schatzfunde von Silberbarren 
und Mi.inzen bekannt. Sie werden aber gemeinsam mit der Frage iiber die Silber
anfuhr nach Litauen besprochen, w eil die &rren- und Miinzentopographie auf 
die Ricbtungen der Handelswege und auf die Bezirke, die am Handel teilgenom
men baben, hinweist. Die Schatzfunde von silbernen Schmuck.sachen, die in 
Gefahr versteckt worden sind und die die Reicbtiimer der hiesigen Enwohner 
waren, zeigen mehr die Bezirke, fUr die in jener Zeit vcrschiedenc Ungli.icke 
gedroht haben. 

dlO 



schlusselformigen Ausschnitten (Abb. XXII) und mit tordiertem und dop
peltem Rundbogen (Abb. 16: 2,3; XXIV, XXV, XXVII, XXVI). 

Die zweile Gruppe bilden Halsringe mit den verschrank.ten verdickten 
runden Enden (Abb. XXVIII; 17), mit verdickten dreieckigm Enden, 
Halsringe mit verdickten lacetierten Enden (Abb. XXX, 181 und mlt 
rombiscben Facetten (Abb. 9; XXIX), Halsringe mit verdickten tordierten 
Enden (Abb. XXXI; 19 : 2). Zu dieser Gruppe gehoren auch Halsringe 
mit Sattelenden (Abb. XIV ; 19: I) und mit Kriickenenden. 

Die dritte Gruppe bilden gewundene und geflechtete Halsringe ffiit 

Osen an den Enden (Abb. XXXII), mit Kegelenden (Abb. XXXIII) und 
mit den profilierten Platten an den Enden (Abb. 20 ; 4. larb.) . 

Die fri.ihesten Halsringe aus Silber sind in den Bestattungen des 
3.-4. Jh. gefunden (Aukštkiemiai, Semai, BeziTk Klaipėda; Noruišiai, 
Bezirk Kelmė). Seit der Mitte des 1. Jahrtausends werden sie auch in 
den Schatzfunden aufgefunden (Draustinė, Bezirk Kėdainiai, Rokiškis 
u. a.), seit des 8. Jh.- nur in den Schalz[unden. 

Fur die Erzeugung der H a I s k e t t en wurde Silber nur se!ten 
benutzt. Es sind bronzene Halsketten bekannt , die aus versilberten durch
brocbenen Anhangem (Akmeniai, Bezirk Kelmė) (Abb. 21 : I), versilberten 
Rollchen (Tūbausiai, Bezirk <Kretinga) (Abb. 21 : 3), versilberten rosetten
formigen Anhangem aus Blei (Veršvai in Kaunas) (Abb. 21 : 2), versil-

Erzeugnisse aus Si/ber 

Benennung des 
Geilamtzahl I Eneugnisses 2-4 Jh. 

Halsringe 145* 9 
Fibeln 119 3 
Armringe 30*· 
Fingerringe 45 6 
Kopfscbmuck 5 
A nhanger 2 
Halsketten 9 
W ebebrettchen 4 
Beschlage 10 
Silberbarren 21 
Schnallen 7 
Einzelteile von 
Erzeugnissen 15 

412·** 19 

.s-a Jh. 

96 
75 
25 
7 
5 

7 

3 

3 

221 

Tab e lle 1 

9-13 Jb. 

40 
41 

5 
32 

2 
2 
4 

10 
21 
3 

12 

172 

• An den Ufen Musia wurde einige Halsringe aufgefunden (BOJT bTep 3., 1890) . 
•• Der in Litauen aufgefundene Armring beCand sich in Hamburg (Museum 

fūr Kunst und Gewerbe) (MAB, FĮ54 EV 93) . 

... 6 Erzeugnisse aus Litauen waren in Stockholm (Staatliches Geschichtsmu
seum) (YRB, FĮI7Į309, p. 28) . 
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Tabelle 2 

Die versilberlen Erzeugn isse 

Bcnennung des 

I Gesamlzahl 2-4 Jh. 5--8 Jh. 9-13 Jh . Erzeugnisses 

Fibeln 281 12 82 193 
Nadeln 322 6 66 250 
Fingerringe 3 2 
Anhanger 68 16 51 
Stirnbande 4 3 1 
Kappen 30 3 21 
Halskelten 4 2 2 
Giirtel, Giirtelringe, 
Schnallen 130 13 116 
Trinkhorner 12 8 4 
Schachteln aus 
Birkenrinde 6 4 2 

Schwerter 11 11 

Schwerterscheiden 4 1 3 

Kampfmesserscheiden 5 1 4 

Zaume 80 9 4 15 

Gebisse 25 25 

Steigbiigel 40 40 

Sporen 1 4 3 

Blechplatten, Spiralen 23 23 

Beschlage, Platten 22 11 10 

1091 33 218 846 

berten bronzenen Spiralen (Lai viai, Bezirk Kretinga) bestehen. Sie sind 
in den Bestattungen des 2.-1. Jh. aulgelunden. 

Es sind mehr ais 400 silberne und versilberte Fibeln bekannt. Die 
fri.ihesten von ihnen gelangen nach Litauen i.m 2. Jh. u. Z. aus dem 
R6mischen Kaiserreich (Abb. I ; 22: 3), aus den preussischen Gebieten 
(Abb. 22: 1) , aus Mitteleuropa (Abb: II) . 

Versilberte Fibeln einheimischer Erzeugung zeigen sich im 2·-3. Jh. 
Das sind Sprossenfibeln (Abb. 22 : 2) und kreisl6rmige durchbrochene 
Fibeln. Seit dem 5. Jh. findet man schon in den Bestattungen zahlreiche 
silberne Armbrustfibeln. Aus dem 5.-6. Jh. sind Fibeln mit umgeschla
genem (Abb. XXXIV; 24: I, 25: 2), dreieckigem FuB (Abb. 24: 2,3) 
und Fibeln mit Ringgamitur (Abb. 5; 2. farb.) gefunden, von denen 3(6, 
Jh.) mit Gold plattiert wurden (Abb. XV). Aus dem 1. Jh. Imdet man 
Fibeln mit abgeflachtem umgeschJagenem FuB (Abb. XXXV; 26) . Die 
Fibeln mit TierluB und Mohnkoplenden (Abb. 1. larb., 27; XXXVI) 
geh6ren dem Ende des 8. Jh. und dem 9. Jh. Einige von diesen silbernen 
Armbrustfibeln wurden sehr lange getragen, z. B. Fibeln mit Ringgar
nitur findet man sogar in den Bestattungen aus dem 8.-9. Jh (Laivini, 
Bezirk Kretinga) (Abb. 5 : 2). Sehr sch6n sind bronzene mit Silber plattier
te Armbrustfibeln, wie z. B. Fibeln mit Ringgamitur, mit sternf6rmigem 
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FuB (Abb. 23: 2, 3, 25: 1, 3; 3. farb.), Eulenfibeln (Abb. 5 farb .; XXXVII; 
28: 2), Armbrustsprossenfibeln (Abb. 28 : 1, 3; 29). Einige von ihnen 
sind mit blauen Glaschen inkrustiert. 

Am Anfang des 2. Jahrtausends haben sich silbeme Hufeisenfibeln 
mit aufgerollten (Abb. 31 : 1) oder mit verbreiteten Enden, mit lacetier
ten und Tierkopfenden verbreitet (Abb. 31: 2; 32; XXXVIII). Einige 
Hufeisenfibeln aus Bronze wurden versilbert oder mit Silber plattiert. 
Besonders schon sind Fibeln mit Sternknopfen (Abb. 31: 3). Es sind 
mit Silber plattierte Scheibenfibeln (Abb. 33 : 1, 2), KreuzfibeJn (Abb. 
34: 1, 3). AuBerdem findet man noch versilberte viereckige Fibeln 
(Abb. 33: 4), Ringfibeln, durchbrochene Scheibenfibeln (Abb. 33: 3). 

Silberne Fibeln werden in den Bestattungen w'ahrend der ganzen 
von uns untersuchten Periode aufgefunden. Der andere Teil ,"on ihnen 
wird in den Schatzfunden entdeckt. Die bronzenen mit Silber geschmiick
ten Fibeln sind indessen nur aus den ,Bestattungen bekannt. 

In den Graberfeldern Litauens wurden mehr aIs 320 Na del n aus 
Bronze, fUr den Kopfschmuck derer reich Silber benutzt wurde, aufge
funden . Im 3-4 Jh. wurden in Westlitauen Nadeln mit durchbrochenem 
Kopf erschienen (Abb. 35: 1, 2). Im 5.-6. Jh. haben si ch Nadeln mlt 
Tutuluskopf verbreitet, die mit den kleinen Silberringen belegl und mit 
Silber plattiert wurden (Abb. 35: 3). In seltenen Fallen sind ahnliche 
Nadeln auch im 8.-9. Jh. bekannt (Kiauleikiai und Lazdininkai, Bezirk 
Kretinga) (Abb. 36, 37). Im 5. Jh. zeigen sich Kreuznadeln mit Silberplat · 
tierung (Abb. XLII, XL) . Besonders reichlich sind sie im 8.-9. Jh., 
obwohl auch spater (bis zum 10. Jh.) aufgefunden werden (Abb. 38; 
XLIII, XLIV). Einige von ihnen sind mit blauen Glaschen geschmiickt. 
Viele Nadeln haben Anhanger die mit silbernen ornamentierten Platten 
bedeckt, manchmal auch mit blauen Glaschen inkrustiert sind '(Palanga, 
Laistai, Bezirk Klaipėda; Lazdininkai, Bezirk Kretinga u. a.J (Abb. 40) . 
Die haufigen Grabbeigaben in den Bestattungen des 8.-9. Jh. sind 
Nadeln mit Dreieckkopf, die mit prachtigen Silberplatten belegt sind 
und haufig dieselben Anhanger wie Kreuznadeln haben (Abb. 41: 2). 
In den Bestattungen aus dem Ende des 1.- und Allfang des 2. Jahrtau
sends findet man Nadeln mit dreieckigem Kopfchen (Abb. 42: 1, 2), 
iNadeln mit Radkopfchen (Abb. 41 : 1, 3) und Nadeln mit scheibenfOr
migem durchbrochenem Kopfchen (Abb. 42: 4) . Ihre Kopfchen sind mit 
den silbernen Nagelchen, Platten und blauen Glaschen geschmiickt. Sie 
sind meistens in Westlitauen bekannt, wo die Mode die Frauenkopfbe
deckung mit ihnen zusammenzustecken war. Es sind ungefahr 50 kreis
fOrmige mit ornamentierten Silberplatten und blauen Glaschen ge
schmiickte A n h a n ger aus Bronze bekannt. Sie werden in den Frauen 
bestattungen Westlitauens aufgefunden (Abb. 43; XLI, XLV) . 

Die Zahl dęr silbernen Arm r i n g e reicht bis 40. In dm Schatz
funden und Bestattungen des 5.-6. Jh. findet man Armringe mit Kol 
benenden (Abb. XLVI; 45, 46; 14 farb.). Zu dieser Periode gehort auch 
ein bandfOrmiges Armband, das in einem Burgberg gefunden wurde 
(Velikuškės, Bezirk Zarasai) (Abb. 47: 1). Silberne Armringe desgleichen 
Typus findet man mehr in den Schatzfunden (Abb. 47: 2). Aus dem An-
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Iang des 2 Jahrtausends in den Schatzfunden zeigen sich auch silberne 
gewundene und geflechtete Armringe (Abb. 48: 3) . 

Es sind auch ungefahr 50 F i n ger r i n g e aus Silber bekannt. Nur 
3 von ihnen sind aus Bronze angefertigt und mit Silber geschmiickt. In 
den ersten Jahrhunderten u. Z. findet man manchmal in den Bestattungen 
silberne bandf6rmige Fingerringe (Abb. 49: 4, 5). Es ist auch ein versil
berter Fingerring solchen Typus bekannt (Bandužiai , Bezirk Klaipėda). 
Es sind einige Spiralringe aus Silber gefunden, die der Mitte des 1. 
Jahrtausends angeh6ren (Abb. 49: 1) . Viel roehr Fingerringe findet man 
aro Ende des 1.- und aro Anfang des 2. Jahrtausends. Das sind Spi
rai ringe (Abb. 49: 6; 15. farb.), Ringe mit verbreitetem (Abb. 49: 2, 3, 
7, 8, 10; 15. farb.), verdicktem, tordiertem, geflechtetem und gewundenem 
Vorderteil (Abb. 49: 9, 11). Die verbreiteten Vorderteile zweier bronze
nen Ringe sind mit omamentierten Silberplatten bedeckt (Kyburiai, 3e
zirk Pasvalys) (Abb. XLVIII). 

Die B e kI e i dun g der Gestorbenen wurde mit Silberplatten
beschlagen geschmtickt. Das laBt sich in den Bestattungen des 6.-8. Jh. 
bemerken (Borava, Bezirk Svenčionys; Linksmučiai, Bezirk Pakruojis) . 

In den Graberfeldern Westlitauens sind ungefahr 30 Falle bekannt, 
wo die mit Silber geschmtickten Kap p c hen aufgefunden wurden. 
Im 5.- 7. Jh. wurden sie mit den R6llchen aus Silber geschmtickt (Grei
žėnai, Bezirk Tauragė). Im 8.-11. Jh. sind Kappchen verbreitet, die mit 
den silbernen herzformigen Wld k.reisfOrmigen Anhangern (Vėžaičiai, 

Bezirk Klaipėda), (Abb. 10) und ntit den versilberten ahornsamenf6r
migen Anhangern aus Bronze (Ząsinas, Bezirk Silalė) geschmiickt sind 
(Abb. XIII) . In den Bestattungen des 10 Jh. wurde ein Kappchen mit 
den Reihen von versilberten Zinnkegeln aufgefunden !palanga). 

Sti r nbi n den, die aus den bronzenen viereckigen, mit den Oi

namentierten BUitterchen aus Silber bedeckten Platten bestehen, wur
den bis jetzt nur jn 3 Graberfeldern aufgefunden. Einige von ihnen 
geh6ren dem 6.-8. Jh. (Dargaliai, Bezirk Silalė, Jauneikiai, Bezirk Jo
niškis) (Abb. 8. farb.), die anderen - dem 9.-10. Jh. (Liepa rai, Bezirk 
Joniškis). 

Von allen Bekleidungssachen sind die G ti r tel mehr mit Silber 
geschmtickt. Zur Zeit sind in Litauen ungefii.hr 130 Bestattungen ntit 
solchen Gtirteln bekannt. Die frtiheste geh6rt dem 5. Jh. (Krikštonys, 
Bezirk Lazdijai). Die meisten von ihnen geh6ren aber dem Ende des 1.
und dem Anfang des 2. J ahrtausends, wann die ledernen Gtirtel ntit 
silbernen oder versilberten Zinnkegeln, versilberten Blechplatten aus 
Bronze geschmtickt wurden (Abb. XVI). Versilbert sind manchmal auch 
die bronzenen Schnallenbeschlage, Gtirtelringe. Seltener trifft man sil
berne oder versilberte Schnallen aus Bronze. Einige von ihnen geh6ren 
noch dem 2. Jh. (Bajoriškiai, Bezirk Kupiškis) (Abb. 14: 2) . Die in einer 
Bestattung des 5.-6. Jh. in Taurapilis (Bezirk Utena) aufgefundenen 
Schnallenbeschlage (aus den Mitteldonaugebieten eingeftihrt) (Abb. 
XVIII) sind nicht nur v ergoldet, sondem auch mit Granatensteinen ge
schmtickt. 
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Ein ziemlich graJler Teil der Grabbeigaben besteht aus den alltaglich 
gebrauchten Sachen, fUr die Vollendung derer Silber benutzt wurde. 
Zur Zeit sind ungefahr 12 mit Silber geschmiickte Tri n k h O r n e r be
kannt. Besonders prachtvoll mit den ornamentierten Silberplatten be
deckte TrinkhomerbeschUige aus Bronze wurden in den Bestattungen 
des I. Jahrtausends aufgefunden (Rubokai. Bezirk Silutė; Plinkaigalis 
und Pašušvys, Bezirk Kėdainiai) (Abb. 4; XLIX; 10. farb.). Aus dem 8.-
10. Jh. sind einfache geschmiickte Trinkhorner bekannt (Paragaudis, 
Bezirk Silalė, Laiviai, Bezirk Kretinga) (Abb. 50, 51). 

In den Frauenbestattungen des 8.-!"l. Jh. wurden einige mit den 
versilberten Kegelchen und versilberten bronzenen Platten geschmiickte 
T o i I e t ten s cha c h tel n aufgefunden (Stragnai, Bezirk Klaipėda, 

Palanga u, a.) . 
Fur eine interessante Grabbeigabe werden 4 silberne Miniaturplatten 

gehalten, die die Webebrettchen imitieren. 5ie werden in der Frauen
bestattung aus dem Anfang des 2 . .Jahrtausends aufgefunder. (Laiviai, 
Bezirk Kretinga). 

Auf3erdem ist es eine ganze Reihe von silbernen odeI bronzenen 
versilberten B esc h 1 ii gen und ihrer Einzelteile bekannt, die fiir die 
Ausschmiickung der Sachen alltaglichen Gebrauchs benutzt wurden. 

Schon seit dem 4.-5. Jh. werden in den Bestattungen mit SUber 
geschmiickte Sachen des P f erd e g esc h i r r s aufgefunden. Es sind 
ungefahr 90 Falle bekannt, wo die mit Silber geschmiickten Zdume 
aufgefunden waren. Das sind verschiedene BeschUige des 4.-5. Jh. 
(Maudžiorai, Bezirk Kelmė; Stragnai, Bezirk Klaipėda) (Abb. UI ; 52). 
AnMnger des 5.-8. Jh. (Maudžiorai. Jurgaičiai, Bezirk Silutė) (Abb. L). 
Besonders mannigfaltig sind Zdume aus dem Anfang des 2. Jahrtausends 
mit Silber geschmūckt (Veršvai, Graužiai, Rimaisai, Bezirk Panevėžys) 
(Abb. 53, 54; L1, LlIl- L VII) . Aus dem Anfang des 2. Jahrtausends sind 
ungefahr 25 G e b is s e aus Eisen bekannt, derer OberOache in Uber
einstimmung mit Silberinkrustation und Silberplattierung geschrrri.ickt 
wurde (Graužiai; Rimaisai; Pakalniškiai, Bezirk Sakiai) (Abb. 55, 56; 
LVlll- LX). In den Bestattungen derselben Zeit sind ungefahr 40 mit 
Silber inkrustierte und mit Silberplattierung geschmiickte Ste i g b ii g e I 
aufgefunden (Rimaisai, Pakalniškiai; Pakapiai, Bezirk Kaunas u. a.) 
(Abb. 57; LXI-LXVI). Einige von ibnen sind aus Skandinavien einge
fUhrt (Veršvai in Kaunas) (Abb. LXVII, LXVlIl). Zu den Sachen des 
J>ferdegeschirrs geh6ren einige m.it Silber inkrustierte Eis e n s c h n a I
le n (Abb. LXIX; 58), versilberte Spiralen aus Branze, spiralformige 
B I ec h p I a t ten. 

Silber wurde auch fiir die Waffenausschmiickung benutzt. In den 
Bestattungen ais dem Ende des 1.- und dem Anfang des 2. J ahrtau
sends wurden 11 Se h w e r t e r aufgefunden, deren Griffe mit Si1ber 
geschmiickt sind (Abb. 59, 60; LXX-LXXlIl) . Einige von ihnen sind 
eingefiihrt (Desiukiškės, Bezirk Anykščiai, Umgebung von Ukmergė). 
Aufierdem wurden mit Silber Kam p f m e ss e r - und Se h we r t e I

se h e ide n geschmiickt (Taurapilis; Gintališkė, Bezirk Plungė; Grau
žiai, Kiauleikiai, Lazdininkai, Ząsinas) (Abb. LXXN; 11. farb .). 
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In den Bestattungen des 10.-12. Jh. wurden nur 3 mit Silber inkru.
tierte Sp ore n aus Eisen aufgefunden (Gintališkė, Paulaičiai, Bezirk 
Silutė) (Abb. 61). 

Die Namen der Schopfer alleI diesen Erzeugnisse sind fiir uns unbe
kannt geblieben, weil wir die Namen der einzelnen Ju w e li e r e nur 
nach der Bildung des litauischen Feudalstaates in den Quellen der schriltli
<:hen Geschichte (jnden konnen. Es sind zum Beispiel Nachrichten ge
blieben, daB im 14. Jh. Jokūbas, Juwelier des litauischen GroB!ursten 
Gediminas, lebte (Jacobo aurifabro regis Lettowie). In den Burgbergen 
Litauens wurden Juwelierwerkstatten aus dem 9.-12. Jh. entdeckt 
(Aukštadvaris, Bezirk Trakai ; Eketė, Bezirk Klaipėda; DaubaIiai, Bezirk 
Mažeikiai). Es wurden auch Juweliergriiber (12.-13. Jh. - Sargėnai in 
Kaunas, Graužiai) entdeckt. Die bis jetzt geb1iebenen Ortsnamen wie 
Sidabrai, Sidabrinė (Sidabras - Silber), Auksučiai, Aukselė (auksas
Gold) u. a. zeugen davon, daB hier die Juweliere lebten. Es bleibt aber 
die Frage offen, ob das mit der Periode b1s zum 13. Jh. in Verbindung 
gestellt werden kann. 

Die einheimischen Juweliere haben verschiedene Techniken benutzt: 
GieBen, Schmieden, Drahtziehen. Fur die Vollendung und Bearbeitung 
des Erzeugnisses wurde auch Schleifen, Sagen, Nieten, Gravieren, Flech
ten, Drehen u. a. benutzt. Die Meister verstanden verschieden€; Metalle 
zu versilbern: Bronze, Eisen, Zinn, Elei. Besonders beliebt wurde die 
Bedeckung der OberfUi.che anderer Erzeugnisse mit dii.nnen omamentier
ten Platten (Bla.tterchen). Der Meister wurde nicht nur ein Kenner sei
nes Handwerks, sondern auch ein Kiinstler. Die Oberflache der . Erzeug
nisse wird meistens mit den geometrischen Motiven ornamenhert. Enne 
des 1. und Anfang des 2. J ahrtausends zeigen sich auch Pflanzenmotive. 
Ungefahr im 8.-9. Jh. werden die Tierornamente beobachtet, die ihr 
Ausdruck in der Erzeugnisform finden. Skulpturische Darstellung der 
Tierk6pfchen verbreitet sich besonders am Anfang des 2. Jahrlausends. 

In den Quellen der schriftlichen Geschichte ist erwiihnt, daB Silber 
wahrend der Eroberungskriege erworben wurde. Die hauptsa.chlichste 
Quelle der Silbererwerbung war aber die H and eIs b e z i e h u n gen 
der Einwohner Litauens mit den fremden Ui.ndem. 

Die erste gr6Bere Belebung der internationalen Beziehungen und des 
Austausches in Europa war die W ende u. Z. , wann das Romische Kai · 
serreich mit den Barbarenlandem Handelsbeziehungen angeknūpft hat. 
In dieser Zeit beginnt eine intensive Ausfuhr der Buntmetalle, die auch 
Litauen angelangt hat. R6misches Silber wurde hier in Gestaltung von 
Silbermunzen, fertigen Schmucksachen hingelangt. In Litauen sind 80 
Fundorte der r6mischen Einfuhr bekannt. Die bekanntesten Funde von 
Silbermūnzen sind in Raseiniai, Lileikėnai , Bezirk Silutė u. a. gefunden. 
Das war der Rohstoff fūr die einheimischen Silbererzeugnisse. In den 
ersten J ahrhunderten u. Z. hat r6misches Silber Litauen meistens durch 
die Vermittlung der sudlichen und 6stlichen Nachbarn (PreuBen, Sla
wen) erre icht. Nach dem Zerfall des Romischen Kaiserreiches, in der 
Mitte des 1. Jahrtausends erwerbt Litauen einen Teil von Sįlber durch 
die Beziechungen mit den Einwohnem Skandina viens, der Donau - und 
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])neprgebieten und durch die Beziehungen mit eimgen gelmdnischen 
Stammen. Bedeutender wurde die Silbereinluhr nach Litauen im 8. Jh. , 
·als die europaischen Lander ein anderer groBer Silberstrom aus dem 
.Arabischen Kalifat erreichte. In Litauen sind 14 Fundorte von arabi
.schen Mi.inzen bekannt. Die bekanntesten Funde von arabischen Silber
mi.inzen wurden in Jauniūnai, Bezirk Sirvintos; Vėlaikiai, Bezirk Zarasai 
(Abb. LXXVII) u. a. aulgelunden. Die Imheste Miinze in Litauen ge-
110rt dem Ende des 8. - und Anlang des 9. Jh. (Girkaliai, Bezirk Klai
pėda) . 

Der dritte Silberau!laul ging in der Gestalt europaischer Miinzen var 
'Sich. Sie werden in Litauen seit dem Ende des 10 --- und Anfang des 
11. Jh. aulgelunden (Umgebungen von Vilnius). 

W egen der giinstigeren geographischen Lage haben sich in AltruB
land, GotUand, Pommem groBe Mengen von Silber angesammelt, das 
.aus den arabischen Gebfeten und aus Westeuropa hierher ger6ten wur
<le. Litauen hat enge Beziehungen mit den ostlichen Slawen und mit den 
Einwohnern Gottlands gehabt und Silber aus diesell Gebiete.n am E~de 
<les 1.- und am Anlang des 2. Jahrtausends einge!iihrt. Aus Pommem und 
aus den westlichen Slawengebieten wurde das SilbeI wahrscheinlich durch 
<lie VermitUung der preuBischen Handler einge!iihrt. 

Man muB bemerkt werden, daB Litauen nicht nur selbst das EdeIme
taU eingeliihrt hat, sondern auch ein Teil von Silber andere Lander 
-durch sein Territorium transportiert haben, z. B. aus LitaueI' wurden 
<lie Silberbarren nach LetUand ausge!iihrt, "Litauisches Silber", 
"litauische Barren" wurden durch Pskov nach Novgorod noch im 14. 
Jh. einge!iihrt. 

Die Entwicklung der Handelsbeziehungen !iihrte zur Wertbestim
mung und zur W ertbezeichung. Am Ende des 1. Jd!utausends wurde 
Silber zum Bezahlungsmittel. 

In den Quellen der schriftlichen Geschichte ~rd fixiert, daB im 
Jahre 853 die Beschiitzer von Apuolė (Bezirk Skuodas) dem schwedi
schen Konig OlaI die Einlosung ('Į, Plund Silber !iir jeden Beschiitzer 
der Burg) bezahlt haben . Aus den Wiedererzahlungen der Chronisten 
erlahren wir, daB am Anlang des 2. Jahrtausends Silber in Litauen 
anstatt Geides benutzt wurde. 

Die in den Fundstatten des 10.-14. Jh. aulgelundenen Waagen und 
Gewi~hte !iir das Wiegen der EdelmetaUe bezeugen, daB Silber zum 
Bezahlungsmittel wurde (Abb. 63; 16. larb.). In Litauen sind 55 Waagell 
in 31 Fundstatten und 142 Gewichte in 35 Fundstatten aulgelunden. In 
der wissenschaftlichen Literatur herrscht die Meinung, daB ihre Erschei
nwig dem kraftigeren Strom von Hacksilber entspricht, wann das SU
bersein in DmIauf ohne Waagen unmoglich wurde. In Litauen sind auch 
Hacksilberfunde bekannt (Riešė, Bezirk Vilnius, Vėlaikiai u. a.). 
(Abb. LXXVII). 

Es sind auch die materiel1en Bezeugungen des GeldumIaufes be
kannt, d. h. Silberbarren, die seit des 1IJ. - bis zur Mitte des 15. Jh. 
in Umlauf waren, bis sie durch einheimische Silbermiinzen verdrangt 
wurden. In Litauen sind zur Zeit 30 Fundstatten von Silberbarren be-
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kannt. Meistens werden sie in den Schatzfunden aber manchmal auch 
in den Bestattungen aufgefunden (Grauziai) . 

Zu den ersten Geldbarren, die in Litauen bis zum 13. Jh. gangbar 
waren, gehoren diese Silbererzeugnisse, die ihrer Form nach an spi
raIformige, gewundene oder bandformige Armringe, mit den verjiingten 
Enden erinnem (Abb. LXXVI: 9, LXXVIII). Es sind nur wenige solcbe 
Geldbarren gefunden (Umgebung von Vilnius, Graužiai u. a.) Mebr 
reichlich sind nur die geschmiedenen spiralformigen Barren (Gudai, 
Impiltis, Joniškis u. a.) (Abb. LXXIX; 9 farb.). Seit dem 12. Jh. ver
breiteten sich stiibchenfiirmige Barren (Abb. LXXVI: I, LXXX). Die 
Schatzfunden von solcben Barren sind manchmal sebr groB, z. iR im 
Schatzfunde von Grybiškės (Bezirk Vilnius) aufgefundene Barren hatten 
das Gewicht von 50 kg. Die Si1berbarren, besonders die spateren 
stabchenformigen Barren muB man mit einem Geldsystem in Verbindung 
setzen, das sich in Litauen nicht isoliert aber in einem engen Lusammen4 

hang mit den anderen Landem Baltikums und AltruJllands entwickell 
hatte. 

Zum BeschluB muB erwahnt werden, daB die Schmucksachen aus 
Melall in den Bestattungen noch bis zum 16.- 17. Jh. aufgefur,den wer
den, aber silbeme Grabbeigaben sind scbon sehr selten zu tre1fen. Das 
sind meistens die silbemen Miinzen des Gro.Bfiirstentums Litauen, aber 
manchmal werden auch silbeme Fingerringe odeI Ohrringe aufgefun
den. In den Scbatzfunden werden indessen besonders schone silberne
Schmucksachen (meistens im 13.- 15. Jh.), manchmal mit den Mineralon 
inkrustiert, aufgefunden (Kretinga, Skaudvilė, Bezirk Tauragė; Stakliš
kės, Bezirk Prienai; Geliogaliai, Bezirk Ukmergė u . a.) (Abb. XVII). Die 
Schatzfunde von solchen Schmucksachen war der Reichtum der litaui
schen Feudalherren, der in Gefahr in der Erde begrabcn wurde. 
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