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LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. 2002. T. 22, p. 243-274. ISSN 02-07-8694 

LIETUVOJE RASTŲ LANKINIŲ SEGIŲ LENKTA KOJELE 
TIPOLOGUA IR CHRONOLOGUA 

UGNIUS BUDVYDAS 

ĮVADAS 

Segė - vienas puošnia usių ir labiausiai paplitusių 
papuošalų. Per šimtmečius lOto jų forma, stilius, or
namentika bei paplitimo arealai. Todėl ivairūs jų ti
pai, potipiai, variantai yra patogūs chronologiniai 
indikatoriai, leidžiantys nustatyti archeologinio objek
to ar komplekso chronologiją. Jų dėka galime atsekti 
prekybinius bei kultūrinius kontaktus, išslOrti atskirus 
etninius ir kultūrinius vienetus. Tad nenuostabu, kad 
jų studijoms slOrta gausi mokslinė literatūra. 

Jau 1897 metais pasirodė (1923 metais pakartoti
naiišleista) fundamentali švedų tyrinėtojo O. Almgre
no studija, skirta Šiaurės Europos romėniškojo 
laikotarpio segių raidai apžvelgti (Almgren, 1897). 
Darbe išskirtos pagrindinės segių grupės, tipai, remian
tis tuo metu turėtais duomenimis, išsamiai nurodytas 
jų paplitimas, rastų segių lOekis. Daug dėmesio šiems 
dirbiniams skirta volOečių tyrinėtojo E. Blume's dar
be "Germanų gentys ir kultūros tarp Oderio ir Vyslos 
upių Romos imperijos laikotarpiu" bei N. Abergo vei
kaluose "Rytų Prūsija didžiojo tautų kraustymosi lai
kotarpiu" ir "Priešistorinių Europos kultūrų arealai" 
(Aberg, 1919; 1936; Blume, 1912). Ne mažiau svarbūs 
O. Tischlerio, A. Hakrnano, H. Mooros ir lOtų tyrinė
tojų darbai, suformavę Pabaltijo segių tyrinėjimo bei 
klasifikavimo metodiką. 

1966 metais paskelbtas rusų mokslininko A. K. Am
brozo (AM6p03) darbas, slOrtas šiaurinėje Juodosios 
jūros pakrantėje paplitusių segių tipologijai (AM6p03, 
1966). VolOečių tyrinėtojos M. Schulce studijoje išsa
miai suklasifikuotos vadinamosios lankinės segės lie
ta kojele ("Armbrustfibel mit festen Nadelhalter"), 
1994 metais paskelbtas darbas, slOrtas Šiaurės Euro
poje paplitusiom segėm bei jų nešiosenai, išskjrtos pa
grindinės grupės, tipai, patikslintas datavimas (Schul
ce, 1977; Reallexikon der Germanischen Altertums
kunde, 1994, p. 411-608) ir t. t. 

Iš Lietuvos archeologų darbų galima paminėti 
"Lietuvos TSR archeologijos atlaso" ketvirtą tomą, ku
riame greta lOtų papuošalų suklasifikuotos I-XIII a. 
Lietuvoje aptiktos segės, pateikti atskirų tipų papliti
mo žemėlapiai, radimo vietų sąrašas (LAA, 1978). Api
bendrinamojo pobūdžio darbuose, slOrtuose senajam 
(Michelbertas, 1986) bei Viduriniajam (Tautavičius, 
1996) geležies amžiui, suklasifikuotos šių laikotarpių 
segės, išslOrti nauji jų tipai, gerokai patikslinta chro
nologija. Tačiau vis dar nemažai segių tipų (1anlOnės 
segės lenkta bei ilgakojės segės lieta kojele, segės tri
kampe kojele, skliutakojės segės ir t. t.), būdingesnių 
Lietuvos teritorijai ar Rytų Pabaltijui, laukja smul
kesnės klasifikacijos ir patikslintos chronologijos. 

Šio darbo tikslas - lOek imanoma detaliau sukla
sifikuoti 3 tipų seges - paprastas lankines seges lenkta 
kojele, žieduotąsias bei lanlGnes trikampe lenkta ko
jele. Pasekti jų raidą, nustatyti ir patikslinti išskirtų po
tipių, variantų chronologiją. 

Pirmieji du tipai priklausytų šeštai O. Almgreno 
išskirtai lankinių segių lenkta kojele grupei, apiman
čiai vadinamąsias "rėmines" (O. Almgreno 156, 157 
tipai), ankstyvąsias vienanares (158, 159, 166 tipai), 
sudėtines (161, 162, 167 tipai) bei kitas lankines se
ges (Almgren, 1897, p. 70-89). Lietuvoje aptinkamos 
tik sudėtinės, dar skirstomos i dvi atskiras grupes -
žieduotąsias (167 tipas) ir paprastas lankines seges 
lenkta kojele (161, 162 tipai). Zieduotosios nesto
kojo daugelio tyrinėtojų dėmesio, apie jas rašyta 
N. Abergo, H. Mooros, W. Gaerte's, A. Tautavičiaus 
darbuose (Aberg, 1919, p. 12-28, 151-157, lent. I; 
Moora, 1938, p. 132-144; LAA, 1978, p. 39-42; Tis
chler, 1902, lent. 111:15, 26; Gaerte, 1929, p. 265, 267 
ir kt.), o joms artimos paprastos lankinės segės lenk
ta kojele archeologinėje literatūroje beveik nenagri
nėtos (pvz., ketvirtajame Lietuvos TSR archeologijos 
atlaso tome jos net nepaminėtos) arba apie jas užsi
menama labai lakoniškai. Dažniausiai išvardijami tik 
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būdingiausi požymiai ar suskirstomos įstambesnes 
grupes, kurios neatspindi realios padėties. Tą pat 
galima pasakyti ir apie jau minėtas žieduotąsias se
ges. Neretai skirtingi dirbiniai būdavo suplakami į vie
ną grupę, o tai neleidžia susidaryti bendro jų raidos 
vaizdo, be to, labai miglotai apibrėžiamos chronolo
ginės ribos. 

Apie lankines seges lenkta kojele rašyta O. Alm
greno, E. Blume's, N. Abergo, H. Mooros, A. K. 
Ambrozo, W. Nowakowskio darbuose (Almgren, 
1897, p. 77-78; Moora, 1938, p. 120-128; AM6p03, 
1966, c. 60-67; Nowakowski, 1996, p. 48-51 ir kt.). Ta
čiau daugumoje jų atkartojami O. Almgreno teiginiai, 
nepateikiama jokios vėlesnių segių detalesnės klasifi
kacijos. Tik H. Moora ir V. Novakovskis išskyrė ir kiek 
plačiau aprašė vadinamąsias didžiąsias lankines seges 
lenkta kojele (Moora, 1938, p. 125-128; Nowakowski, 
1991, p. 48-51). Lankinės segės trikampe lenkta kojele 
bendrais bruožais aprašytos A K Ambrow studijoje, 
Lietuvos TSR archeologijos atlaso ketvirtajame tome, 
germanų teritorijoje aptiktos segės detaliau suklasi
fikuotos M. Schulce'o darbe (Schulce, 1977, p. 172, 
177-178, lent. 10-11; LAA., 1979, p. 42; AM6p03, 
1966, c. 68-71, Ta6. 25:1). 

Įvairūs lankinių segių lenkta kojele tipai paplitę 
plačioje teritorijoje, jų aptinkama rytinėse Baltijos jū
ros pakrantėse, Bornholmo, Alando ir Gotlando salo
se, Rytų Vokietijoje, Vengrijoje, Pševorsko kultūroje 
(pietinė ir centrinė Lenkija, Moravija), Juodosios 
jūros šiaurinėje pakrantėje ir kt. (Godowski, 1970 
Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 1994, 
p. 485-487, 493, 500). Dauguma tyrinėtojų pritaria 
nuomonei, kad šios segės tikriausiai išsirutuliojo iš va
dinamųjų ankstyvųjų vienanarių lankinių segių lenkta 
kojele (AM6p03, 1966, c. 62). Kaip ir sudėtinės, jos taip 
pat aptinkarnos nemažoje teritorijoje, jų randama Vys
los žemupyje, Slovakijoje, Čekijoje, buv. Prūsijos teri
torijoje, pavienės patekdavo į Rumunijos ir Vengrijos 
teritorijas ir kt. (AM6p03, 1966, c. 58-59). 

A K Ambrow nuomone, sugretinus ankstyvųjų 
vienanarių ir sudėtinių lankinių segių lenkta kojele pa
plitimo arealus paaiškėjo, kad jie sutampa su buvu
sios Prūsijos bei Vyslos žemupio (Vielbarko kultūros) 
teritorijomis. Šiame regione žinomos pačios anksty
viausios, II a. viduriu ar antrąja puse datuojamos, su
dėtinės segės, be to, čia buvo sukurtos pagrindinės jų 
formos, todėl būtent čia, anot A K. Ambrozo, ir rei
kėtų ieškoti sudėtinių segių kilmės ištakų (Nowakow
ski, 1996, p. 68; AM6p03, 1966, c. 62). 

Dėl segių trikampe kojele kilmės daugiau ar 
mažiau tyrinėtojai sutaria, jos kildinamos iš EIbės 
upės baseino III-IV amžiuje gyvenusių germanų 
genčių, vėliau iš čia jos išplito po visą likusią Eu-
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ropą (Godowski, 1970, p. 84; plat. XIV:5; XVII:8; 
Schulce, 1977, p. 17; AM6p03, 1966, c. 68-71, Ta6. 
25:1). 

Darbo metu naudotasi kapinynų archeologinių ty
rinėjimų ataskaitomis, Lietuvos nacionalinio, Kauno 
Vytauto Didžiojo karo muziejuose saugomais fondais. 
Panaudota 81 archeologinio paminklo medžiaga, tyri
nėta iki 1998 metų. Iš viso rastos ir suklasifikuotos 477 
segės, datuojamos SEGA (Senuoju geležies amžiumi) 
ir VIGA (Viduriniuoju geležies amžiumi). Dauguma 
jų aptiktos griautiniuose kapuose, keletas degintiniuo
se. Likę radiniai rasti atsitiktinai, iš suardytų kapų ar
ba yra be tikslios metrikos. Kelios segės žinomos iš 
piliakalnių bei gyvenviečių. 

PAGRINDINĖS NAGRINĖJAMŲ SEGIŲ 
DALYS 

Segė - tai ne tik papuošalas, bet ir metalinė 
priemonė drabužiui susegti. Per šimtmečius keitėsi be
veik visos šio papuošalo dalys: spyruoklės įvija, kūge
liai, lankelis, liemenėlis ir kojelė. 

Pagrindinė spyruoklės įvijos paskirtis (pav. l:a)
kuo tvirčiau susegti, jos ilgis turėjo daugiau dekoraty
vinę reikšmę. Per kiekvieną įviją paprastai ėjo geleži
nis (retais atvejais žalvarinis) strypelis - ašis (pav. 1:e), 
skirtas ją sutvirtinti su korpusu. Lankinės segės lenk
ta kojele įvija (įvija, adata ir lankelis gaminti iš vieno 
vielos gabalo) bei korpusas gaminti iš skirtingų sude
damųjų dalių, todėl drauge su žieduotosiomis jos dar 
vadinamos sudėtinėmis segėmis. Liemenėlis (pav. 1:c) 
prie ašies tvirtintas dvejopai, labiausiai paplitęs būdas, 
kai per liemenėlio viršuje esančią skylutę (pav. 1:t) bu
vo perveriamas geležinis strypelis, retais atvejais - kil
pelė išlenkiama. Šis būdas labiau paplitęs Juodosios 

I 

J 

1 pav. Lankinių segių lenkta kojele dalys: a - ivija; b -lankelis; 
c -liemenėlis; d - kojelė; e - ivijos ašis; f - skylutė ivijos ašiai 
perverti; g - ipjovimas kojelei uŽYynioti; h - adata; i - ivijos 
buoželė. 



jūros šiaurinėje pakrantėje (AM6p03, 1966, c. 10-
11). Įvijos galus jungiantis lankelis (pav. l:b) tvir
tintas po liemenėliu, antraip įvija suktųsi aplink ašį ir 
nebūtų įmanoma segę susegti. 

Segių korpusai gana įvairūs, skyrėsi liemenėlių ir 
kojelių skerspjūviai, facetavimas, įvairūs papuošimai, 
kojelių išlenkimas ir kt. 

Vadinamoji apatinė segių dalis - kojelė (pav. l:d) 
buvo išlenkiama, jos galas užvyniojamas ant korpuso 
ties kojelės ir liemenėlio sandūra arba liemenėlio kraš
tuose, tam buvo daromas įpjovimas (pav. l:g). Šią vie
lą apvynioti reikia tam, kad kojelė tvirtai laikytųsi ir 
nebūtų atlenkta adatos spaudžiamosios jėgos. Pavie
niais atvejais segių kojelė tik užlenkiama (Diktarai, 
k. Nr. 1), neužvyniojama. Pagrindinė kojelės paskirtis
pridengti aštrų adatos (pav. l:h) galą ir atlikti užsegi
mo funkciją. 

Sunku kalbėti apie techninius segių gamybos bū
dus. Dauguma jų gamintos kalimo būdu, kai kada tai
kyta ir tordiravimo technika. Metalas, iš kurio 
gamintos šios segės, gana įvairus - geležis, vario lydi
nys, sidabras. Neretais atvejais buvo sidabruojamos ar
ba auksuojamos (Užpelkiai, atsit., Plungės r.). 

TIPOLOGIJOS METODIKA 

Kiekviena tipologija, kaip klasifikavimo sistema, 
siekia vieno ar kelių specifinių tikslų. Pagrindinis ti
pologijos tikslas - susisteminti tam tikrą archeologinę 
medžiagą bei pasekti jos raidą (šiuo atveju žalvarinių 
lankinių segių lenkta kojele). Tai yra pati tipologija 
jau tampa tikslu. 

Kaip matyti iš darbo temos pavadinimo, antras 
tikslas - išspręsti su datavimu susijusias problemas. Nes 
kaip ir kiti kultūriniai reiškiniai, taip pat ir segės, bė
gant laikui, keičiantis madoms bei daugiau ar mažiau 
pasireiškiant įvairiai išorinei įtakai, formos nuolatos 
kito. Todėl kiekvienas segių raidos etapas apima tam 
tikrus chronologinius rėmus. 

Be to, neretai segių tipai / potipiai tapatinami ir 
su atskiromis žmonių grupėmis, tai yra jie kartais gali 
tarnauti kaip etnoso identifikavimo "markeris" 
(Adams W J.; Adams E. W, 1995, p. 220). 

Vokiečių tyrinėtojas E. Blume, klasifikuodamas 
Vyslos žemupyje paplitusias lankines seges lenkta ko
jele,jas skyrė pagalliemenėlio, įvijos (paprasta, sudė
tinė) formą, pagal segių dekorą (su ant kojelės ir 
liemenėlio esančiais žiedeliais, su buožele virš įvijos 
ar jos galuose, segės be šių papuošimų) (Blume, 1912, 
p. 26--31). A. K. Ambrozas gerokai praplėtė šiuos kri
terijus, pirmiausia šios grupės seges skirstydamas pa
galliemenėlio išlenkimą, įvijos sandarą (trumpa, ilga 
įvija, su vienu ar dvigubu lankeliu), pagal segių kor-

puso ploti, skerspjūvį (pagamintos iš siauro ar masy
vaus, iš plokščio facetuoto strypelio ir kt.), dekorą, pagal 
tai, ar segės yra vienanarės ar sudėtinės (AM6p03, 1966, 
c.60). 

Čia nagrinėjamoms segėms būdingi dvejopi požy
miai - tai pagrindiniai nekintantys požymiai, kurių dė
ka apibrėžiamas tipas, jie bendri visiems tipo nariams. 
Lenkta kojelė, lankelis, liemenėlis su žiedeliais ar be 
jų, trikampė kojelė, sudurtinė įvija - tai vadinamieji 
nekintantys požymiai, būdingi atskiriems šiame darbe 
aptariamiems tipams, nė viename jų, nepaisant chro
nologinių skirtumų, negali trūkti bent vieno paminėtų 
požymių. 

Tačiau beveik kiekvienas tipas turi požymių, ku
rie laike ir erdvėje kinta. Tai vadinamieji kintantys 
požymiai: lankelio ir liemenėlio išlenkimas, liemenė
lio skerspjūvis, segių dydis, spyruoklės kūgelių for
ma, dekoras ir kt., jų kombinacijos apibrėžia potipius, 
variantus bei atmainas. Dažniausiai šie požymiai nė
ra savarankiški, paprastai vieno buvimas suponuoja 
kito atsiradimą, tačiau tai nėra taisyklė. Nepaisant 
to, kiek išskyrėme segių potipių, visas jas vienija, kaip 
jau minėta, visi pagrindiniai atskirus tipus apibūdi
nantys požymiai. 

Detalesnė klasifikacija leidžia pastebėti mažiau
sias dirbinių variacijas. Todėl tipologizuojant seges 
bus remiamasi M. Schulce'o pagrindiniais klasifika
vimo principais (Schulce, 1977, p. 166-182). Atsižvel
giant į tai, kad čia nagrinėjamos segės skirstomos į 

smulkesnes kategorijas, analizuojama medžiaga su
skaidyta į gerokai daugiau požymių. Išskirti šie segių 
požymiai - paprastas, profiliuotas ir tordiruotas lan
kelis, paprasta įvija (be buoželių), su galuose esan
čiomis buoželėm is (šios dar skirstomos į profiliuo
tas, daugiakampes, su dvigubais žiedeliais ir kt.), su 
virš įvijos esančiomis profiliuotomis buoželėmis. 
Klasifikuojama pagalliemenėlio ir kojelės skerspjū
vius, formą, facetavimą bei papuošimus ir kt. Pagal 
segių dydi, mažos - iki 6,5 cm, didelės - daugiau kaip 
6,5 cm. Čia nurodytų požymių visuma apibūdina kiek
vieną segę. Remiantis jų panašumu, segės grupuoja
mos į potipius bei variantus. 

Šių požymių išskyrimas buvo paremtas pirminės 
turimos medžiagos analize, kurios metu intuityviai iš
skirti potipiai su jiems būdingais požymiais. Jie tapo 
visos tipologijos pagrindu, t. y. atskaitos tašku tipolo
gizuojant likusias seges, į kurias nebuvo atkreiptas dė
mesys atliekant pirminę analizę. 

Senovės amatininkai bandydavo kurti naujų segių 
formų, kurios vėliau nebuvo pakartotos ar kopijuo
tos, be to, neretai dėl žemos amatininko kvalifikacijos 
buvo sukuriamos nekokybiškos segių kopijos ar ne
baigti dirbiniai. Todėl visada lieka medžiagos likutis, 
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kurio pagal išskirtus požymius neįmanoma suklasifikuoti. 
Jei papildomai išskirti nauji požymiai nerodė jokių dės
ningumų, šios segės buvo interpretuojamos kaip indi
vidualūs vienetiniai meistrų dirbiniai, aptarti greta ki
tų, jiems artimiausių potipių ar variantų. 

I TIPAS. PAPRASTOS LANKINĖS SEGĖS 
LENKTA KOJELE 

Lietuvos teritorijoje rastos 158 šio tipo segės, 
jos datuojamos Senuoju bei Viduriniuoju geležies 
amžiumi. Segės forma primena arbaletą, įvijos ga
lus jungia puslankiu išlenktas lankelis, kojelė trum
pa, liemenėlis puslankio formos, segės nepasižymi 
puošnumu, neturi jokių dekoratyvinių žiedelių. Ta
čiau pagal tam tikrus požymius skirstomos į 3 poti
pius ir 6 variantus. 

I tipas, 1 potipis. Ankstyvosios lankinės segės 
lenkta kojele 

I. 1. Potipio segės Lietuvoje randamos dažnai, turi
mais duomenis, aptikta 41 segė iš 17 radimviečių 
(pav. 2). Pagal O. Almgreno tipologiją jos priklausytų 
jo išskirti ems 161 ir 162 tipams, tai segės nefacetuotu 
(161) ir facetuotu (162) liemenėliu bei kojele, da
tuotos C periodu (III-IVa.) (Almgren, 1897, p. 77). 
S. Bolinas, remdamasis kapuose rastomis Romos mo
netomis, šių segių atsiradimo pradžią nukėlė į II a. pir
mąją pusę (Bolin, 1926, p. 235). H. Mooros teigimu, 
buvusios Prūsijos teritoriją jos pasiekė II a. antrojoje 

2 pav. I. 1. potipio lankinių segių paplitimas Lietuvos 
kapinynuose: 1- Lazdininkai; 2 - Užpelkiai; 3 - Rūdaičiai J; 
4 - Palanga; 5 - Senkai; 6 - Reketė; 7 - Bandužiai; 8 - Baitai; 
9 - Šernai; 10 - Stragnai; 11 - Seredžius; 12 - Krūvandai; 
13 - Čiukiškės; 14 - Veršvai; 15 - Marvelė; 16 - Paveisininkų 
piliakalnis; 17 - Plinkaigalis. 
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pusėje (Moora, 1938, p. 122). Lietuvoje jos datuoja
mos skirtingai, anot prof. M. Michelberto, atsirado CIa 
periodo pabaigoje ir plačiai nešiotos C1b-C2 perio
dais (200-300 m. po Kr.) (Michelbertas, 1986, p. 119). 
A. Tautavičius jų atsiradimo pradžią nukelia į II a. pa
baigą (Tautavičius, 1996, p. 190). 

Šio potipio segės, kaip minėta, ap tinkamos pla
čioje teritorijoje, daugiausiai randama Vielbarko kul
tūroje, baltų kraštuose, Bornholmo, Alando bei 
Gotlando salose, CIa ir C1b periodais datuojamų se
gių aptinkama Danijoje (Reallexikon der Germanis
chen Altertumskunde, 1994, p. 485-487, 493, 500). 

Segių konstrukcija paprasta: nedidelės, lengvos, 
kojelės trumpos, įvijos atviros, neturi dekoratyvinių 
žiedelių bei buoželių įvijų galuose ar virš jos. Pagal 
liemenėlio ir kojelės facetavimą, ornamentiką šios se
gės skirstomos į kelis variantus. 

I. 1.1. variantas (pav. 3:1). Tai O. Almgreno 161 
tipas. Liemenėlis ir kojelė pusiau apskrito, retais at
vejais trikampio (Marvelė, k. Nr. 115) skerspjūvio, 
per liemenėlio viršutinėje dalyje esančią skylutę per
vertas geležinis strypelis ( ašis), ant kurio užvyniota 
įvija iš apvalaus skerspjūvio vielos. Pati įvija trum
pa, jos galai sujungti apvalaus skerspjūvio lanką su
darančia viela -lankeli u. Liemenėlis siauras, paprastai 

a b 
1 2 

3 pav. I. 1. potipio lankinės segės: 1 -I. 1.1. variantas; 2-
I. 1.2. variantas (a - 1. 1.2.1. atmaina; b - J. 1.2.2. atmaina). 

išlenktas netaisyklingu puslankiu (Palanga, k. Nr. 17; 
Seredžius, k. Nr. 45; Bandužiai, k. Nr. 62, 65 ir kt.), 
bet kai kurių statesnis, sulenktas kampu, todėl pagal 
formą iš profilio primenantis trikampį (Bandužiai, 
k. Nr. 5; Palanga, k. Nr. 11; Seredžius, k. Nr. 50). 
Ankstyvumo požymiu gali būti tai, kad dauguma 
šio varianto segių neturi aiškaus perėjimo iš lie
menėlio į kojelę, juos tarsi dalija nuo kojelės už
lenkimo einanti viela, 2-8 apvijom užvyniota ant 
segės korpuso. Kojelė siaura, pusiau apvalaus 
skerspjūvio. 

Bandužių kapinyne atsitiktinai rastos segės lieme
nėlis, skirtingai nei kitų, viršuje puoštas dviem išilgi
nėm briaunelėm. Ties sandūra su kojele tru~ut' 
suplotas ir toje vietoje įspaustas X ženklas, su ana -
gišku ženklu ant kojelės rasta segė moters kape ~ .74 
(Stankus, 1995, pav. 44:3, 6). 



Šio varianto segės palyginti nedidelės - 5,2-6,5-
6,7 cm ilgio, įvijos 2-2,9 cm pločio, liemenėlio ir koje
lės santykio vidurkis 3,26/2,02 cm. Lietuvoje jų aptikta 
30 vnt. 6 jų rastos Vidurio Lietuvos ir net 24 Vakarų 
Lietuvos plokštinių kapinynų su akmenų vainikais te
ritorijoje. Jas vienodai mėgo tiek vyrai (8 vnt.), tiek 
moterys (6vnt.), taip pat aptikta ir vaikų kapuose (4 vnt.). 

Tik kelios segės kapuose aptiktos drauge su Ro
mos monetomis. Palangos kapinyne moteris (k. Nr. 17) 
buvo palaidota su 2 antkaklėm viela apvyniotais ga
lais su kilpele ir kabliuku, 2 rozetiniais smeigtukais 
(2 grupės), I. 1.1. varianto lankine sege lenkta kojele, 
2 įvijiniais ir juostiniu žiedu, karoliais, yla, peiliu, mo
liniu puodeliu, medine dėžute ir Faustinos I ('Ii' 141) 
moneta. Šernų kapinyne vyras (k. Nr. 50) buvo palai
dotas kartu su 2 šio varianto segėmis, Trajano (98-
117 m.) moneta, įvijiniu žiedu, skydo umbu ir kitais 
dirbiniais (Bezzenberger, 1892, p. 155, lent. XIV; Tau
tavičius, 1968, p. 128). Lazdininkų kapinyno vyro ka
pe Nr. 32 segė rasta su įmoviniu kirviu, dalgele, 
moliniu puodeliu, geležinių pentinų pora, peiliuku, 
3 Romos monetomis, kurių 1 priklausė Markui Aure
lijui (161-180 m.), 2 trikampio skersjūvio juostinėmis 
apyrankėmis (2 grupės), sidabrine antkakle viela ap
vyniotais galais su kilpele ir kabliuku (Butkus, 1998, 
p. 192). Rūdaičiuose I vyras (k. Nr. 55) buvo palaido
tas su įmoviniu kirviu, 2 ietigaliais, 3 grupės laipteli ne 
sege, 2 grupės kūgine antkakle, Marko Aurelijaus (161-
180 m.) bei Antonino Pijaus (138-161 m.) monetomis 
ir kitais dirbiniais (Michelbertas, 1968, p. 87, 110). Mi
nėti kapai priklausytų B2/C1 periodo viduriui - C1b 
periodui (180-220-265 m. po Kr.). Prastos būklės su 
neįskaitomomis legendomis monetos rastos Bandužių 
(k. Nr. 5, 65), Palangos (k. Nr. 11) bei Lazdininkų 
(k. Nr. 37, 39) kapinynuose (Butėnienė, 1968, p. 153; 
Stankus, 1995, p. 31; Tautavičius, 1968, p. 128). Šiuos 
kapus taip pat būtų galima priskirti B2/C1 periodo vi
duriui - C1b periodui (180-265 m. po Kr.). 

Likusios segės rastos drauge su ietigaliais rombo 
formos plunksna (Bandužiai, k. Nr. 5, 65, 71), antkak
le viela apvyniotais galais su kilpele ir kabliuku (Ban
dužiai, k. Nr. 71, 74), 2 grupės smeigtuku rozetine 
galvute (Bandužiai, k. Nr. 74), apvalaus skerspjūvio 
(Bandužiai, k. Nr. 58, 74), 4 grupės (Seredžius, k. 
Nr. 45) ir 7 grupės pusiau apvalaus skerspjūvio (Ban
dužia~i' k. Nr. 74 ir 78), įvijinėmis apvalaus skerspjūvio 
apyr kėmis (Bandužiai, k. Nr. 62), įvijiniais žiedais 
(Ban užiai, k. Nr. 62, 74; Palanga, k. Nr. 17) ir kitais 
dirb' iais (Michelbertas, 1968š, p. 34; Stankus, 1995, 
p.1 3, 113-116; Tautavičius, 1968, pav. 7). 

ikriausiai šiek tiek vėlyvesnės segės rastos Ban
duž Ų kapinyno kapuose Nr. 74 ir 78,jos truputį grakš
tes ės, liemenėliai išlenkti beveik taisyklingu 

puslankiu, aiškiai parodantys perėjimą iš liemenėlio 
į kojelę· Tačiau jų chronologija neturėtų labai skirtis 
nuo minėtų. 

I. 1.1. varianto seges galima datuoti B2/C1 periodo 
viduriu - C2 periodo pirmąja puse (180-260/280 m. 
po Kr.). 

Šiam variantui galima priskirti Bandužių kapiny
no moters kape Nr. 85 rastą analogijų neturinčią žal
varinę lankinę segę rombo formos kojele, kurios 
liemenėlis stačiakampio skerspjūvio, 0,5 cm pločio. Ko
jelės pakraščiai puošti 2 eilėmis smulkių duobučių, lie
menėlis - X ženklu. Segė 4,5 cm ilgio, įvija (išlikęs tik 
fragmentas) - 2,6 cm, kojelė 1,7 cm ilgio, plotis ties 
viduriu - 1 cm. Kape segė rasta drauge su žieduotąja 
sege, 2 grupės dėželine bei viela apvyniotais galais su 
kilpele ir kabliuku antkaklėmis, žalvariniu apgalviu, 
karolių apvara, 2 lazdeliniais bei 2 smeigtukais (2 gru
pės) su tutuliu, krūtinės papuošalu iš geležinių paka
bučių, įvijiniu žiedu ir smiltainio verpstu ku (Stankus, 
1995, p. 117). Kapas priklausytų C1b-C2 periodui 
(225-300 m. po Kr.). 

I. 1.2. variantas. Tai O. Almgreno 162 tipas. Jos 
beveik nesiskiria nuo aptartų segių, išskyrus facetuo
tą liemenėlį ir kojelę. Pagal segių facetavimąjos skirs
tomos į dvi smulkesnes atmainas. 

I. 1.2.1. atmaina (pav. 3:2a). Šių segių liemenė
lis ir kojelė trapecinio skerspjūvio arba gamintos iš 
pusiau apvalios šiek tiek briaunuotos žalvarinės vie
los. Kojelė bei liemenėlio viršus ir apačia turi su
plokštėjusius skydelius (0,4-0,5 cm dydžio), kurių 
kampai šiek tiek nusklembti ir užsibaigia užkartėlė
mis. Labai aiškiai išskirta kojelė ir liemenėlis, šis 
išlenktas beveik taisyklingu puslankiu. Ant kojelės 
keliomis apvijomis užvyniota apvali viela, einanti 
nuo kojelės užlenkimo. 

Segės 3,8-6,7 cm ilgio, įvijos 2,8-4 cm pločio, lie
menėlio ir kojelės santykio vidurkis 3/2,4 cm. Žino
mos 7 šios atmainos segės aptiktos Vidurio (Seredžius, 
1 atsit.; Veršvai, k. Nr. 152; Obsto rinkinys, 1 vnt.), 
Vakarų Lietuvos (Baitai, k. Nr. 14; Senkai, k. Nr. 1; 
Stragnai, k. Nr. 15) plokštiniuose kapinynuose bei Pa
veisininkų piliakalnyje (1 vnt.). 

Tik Senkų kapinyne segė aptikta turtingame vyro 
kape Nr. 1, kuriame ji rasta su įmoviniu ietigaliu rom
bo formos plunksna, įmoviniu kirviu, dalgele, žalvari
ne antkakle viela apvyniotais galais su kilpele ir 
kabliuku, įvijiniu žiedu ir 2 Romos monetomis, kurių 
viena priklausė Gordianui III (238-244 m.) (Jablons
kis, 1986š, p. 1-7). Segė datuotina C1b periodo vidu
riu - C2 pačia pradžia (240-260-280 m. po Kr.). 
Analogiškai turėtų būti datuojamos ir likusios segės. 

I. 1.2.2. atmaina (pav. 3 :2b). Esminis šių segių 
skirtumas - jų suplokštėjusių skydelių šonai išsklembti 
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ir savo forma labiau primena smėlio laikrodį. Lieme
nėlis taip pat pusiau apvalaus arba trapecinio (Plin
kaigalis, k. Nr. 256) skerspjūvio. Rastos 3 (Plinkaigalis, 
k. Nr. 256; Eitulionys, pilkapis II, deg. k. Nr. 1; Obsto 
rinkinys, 1 vnt.) šios atmainos segės. Savo dydžiu jos 
šiek tiek skiriasi, ypač išsiskiria Eitulionių, kurios dy
dį tikriausiai nulėmė tai, kad buvo pagaminta iš gele
žies, segė 8,7 cm ilgio, įvija 5,5 cm pločio, liemenėlio 
ir kojelės santykis 5,5/3,2 cm. Segės iš Plinkaigalio ir 
Obsto rinkinio - 6,5 ir 5,3 cm ilgio, įvijos 3,5 ir 2,2 cm 
pločio, liemenėlio ir kojelės santykis 3,8/2,1 cm. 

Plinkaigalio kapinyno vyro kape Nr. 256 segė ras
ta drauge su 2 grupės šaukštine antkakle, 2 grupės pu
siau apvalaus skerspjūvio apyrankėmis, lazdeliniu 
smeigtuku (Kazakevičius, 1993š, p. 161). Eitulionių pil
kapyne (pilkapis II, moters kapas Nr. 1) rasta su žie
diniais antsmilkiniais, 3 pogrupio pasagine sege su 
emaliu, rankogalinėmis apyrankėmis (Bliujus, 1980š, 
p. 14). Pagal rastas įkapes Plinkaigalio segė datuoja
ma C2 periodo antrąja puse, galbūt dar C3 periodo pa
čia pradžia (280-300-320 m. po Kr.), Eitulionių - D 
periodo pirmąja puse, galbūt siekia ir pačią Va. pradžią 
(350-400-420 m. po Kr.). 

Be Lietuvos, 3 analogiškos segės aptiktos 1959 m. 
archeologinių kasinėjimų metu Belovežo girioje (pow. 
Hajnowka*, Lenkija), rastos griautiniame vaiko kape 
drauge su moliniu puodu, kaulinėmis šukomis, adata, 
karoliais ir 3 minėtomis segėmis, kapas datuotas 111-
IVa. ir tyrinėtojų skiriamas gotams (Dzierykray-Ro
galski, Jaskanis, 1961, p. 283-291, pav. 5: a, b, c). Viena 
segė atsitiktinai aptikta Bogaczewo-Kula (pow. 
Giycko, Lenkija) kapinyne, panaši rasta Gotlande (Alm
gren, 1923, pav. 335; Okulicz, 1958, p. 84, lent. XI:I, 
T. 1). 

Prie I. 1.2. varianto tikriausiai galima priskirti segę, 
atsitiktinai rastą Čiukiškių gyvenvietėje, datuojamoje 
Ankstyvuoju bei Senuoju geležies amžiumi (Balčiū
nas, 1986š, p. 5). Ji 4,5 cm ilgio, įvija 3,5 cm pločio, ko
jelė 2,1 cm ilgio. Liemenėlis ir kojelė plokšti, kraštai ir 
viršutinės pusės kiek suapvalintos. Liemenėlio bei ko
jelės viršuje ir apačioje yra laukeliai, puošti horizonta
liais grioveliais, o viduryje - Xženklu. Įvijos galai puošti 
žiedeliais. Segė priklausytų III-IVa. 

I. 1. Potipio segių rasta ne tik Lietuvoje, jų gausiai 
aptikta Vyslos žemupio (Vielbarko kultūros) kapiny
nuose, Pševorsko kultūros paminkluose, iš kurių tik
riausiai plačiai išplito į buvusios Prūsijos teritoriją bei 
kitus baltų kraštus (Almgren, 1897, p. 77; Blume, 1912, 
p. 26; Nowakowski, 1996, p. 49-51; Reallexikon der 
Germanischen Alterturnskunde, 1994, p. 485-487, 493, 
500). Buvusios Prūsijos kapinynuose (pvz., Grebieteno, 

Wackerno, Greibau, Corjeiteno, ir daugybėje kitų) šios 
segės taip pat rastos drauge su Romos monetomis -
Adriano, Trajano, Domiciano, Antonino Pijaus ir kt., 
antkaklėmis viela apvyniotais galais su kilpele ir kab
liuku, Almgreno 137 ir 211 tipo segėmis, žieduotosio
mis ir laiptelinėmis segėmis, Beckman 16 ir 28 tipo 
žiedais ir kitais dirbiniais, leidžiančiais šias seges da
tuoti B2/C1-C1b periodo pirmąja puse (150-250m. po 
Kr.) (Nowakowski, 1996, p. 49-51). 

I tipas, 2 potipis. Didžiosios lankinės segės 

Tai pats gausiausias ir įvairiausias 1 tipo segių po
tipis, išsirutuliojęs iš pirmiau nagrinėtų. Lietuvoje ap
tiktos 74 segės. Archeologinėje literatūroje jos nėra 
plačiau nagrinėtos bei aiškiau išskirtos į atskirą potipi! 
pogrupį ar kitą kategoriją. Pasak lenkų tyrinėtojų, tai 
būdingiausias CIa - C2 periodų dirbinys, plačiausiai 
paplitęs baltų kraštuose. Susiformavusios vietinių tra
dicijų pagrindu bei sunkiai telpančios į Vidurio Euro
pos datavimo sistemą (Godowski, 1970, p. 54, lent. 
XI:31, XII:2; Nowakowski, 1996, p. 51-52). 

Įvairūs šių segių variantai naudoti nuo SEGA ant
ros pusės iki V a. Daugiausiai jų aptikta Vidurio bei 
Vakarų Lietuvos kapinynuose. Jos savo dydžiu pra
noksta aptartąsias. Konstrukcija toliau išlieka papras
ta, įvijos didelės, atviros. Pagal buoželes, lankelio 
formą, liemenėlio ir kojelės facetavimą, ornamenti
ką bei kt. šios segės skirstomos į 4 variantus bei 6 
atmainas. 

1.2.1.1. atmaina (pav. 4:1a). Tai paprastos didžio
sios lankinės segės lenkta kojele. Aptiktos 32 segės iš 
11 paminklų. Didžioji dauguma (26 vnt.) rasta Vaka
rų Lietuvos kapinynuose, 3 - žemaičių (Žviliai, k. 
Nr. 56; Šarkai, k. Nr. 19 ir 1 atsit.), po 1 - Vidurio 
Lietuvos kapinyne (Eiguliai, k. Nr. 12) bei Rytų Lie
tuvos pilkapyne (Kriokšlis, k. Nr. 4) (pav. 5). Iš 26 
kapuose rastų segių 17 aptikta vyrų, 7 - moterų ir tik 
2 vaikų kapuose. 

Segės 6,5-13,25 cm ilgio (vidurkis 8,35 cm), jvijos 
4,7-10,75 cm pločio, liemenėlio ir kojelės santykio vi
durkis 4,74/3,62 cm. Liemenėlis vidutiniškai 2,27 cm 
aukščio, išlenktas taisyklingu arba netaisyklingu pus
lankiu, per jo viršutinėje dalyje esančią skylutę per
vertas geležinis strypelis, kai kurių segių (Bandužiai, 
k. Nr. 83; Reketė, k. Nr. 23 ir Kriokšlis, k. Nr. 4) ši 
viršutinė dalis užsibaigia kvadratėliu, kuris tarsi pri
mena buoželę virš įvijos. Perėjimas iš liemenėlio i ko
jelę aiškus, nuo kojelės užlenkimo einanti viela (3-12 
apvijomis) užvyniota ant liemenėlio. Liemenėlis ir ko
jelė pusiau apskrito (Bandužiai, k. Nr. 80, 83; Lazdi-

* Vietų vardai straipsnyje rašomi taip, kaip naudotoje literatūroje. 
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4 pav. 1. 2. potipio lankinės segės: 1- I. 2.1. variantas (a
I. 2.1.1. atmaina; b - I. 2.1.2. atmaina); 2 - I. 2.2. variantas 
(a - 1. 2.2.1. atmaina; b - I. 2.2.2. atmaina); 3 - I. 2.3. 
variantas (a - I. 2.3.1. atmaina; b - I. 2.3.2. atmaina). 

ninkai, k. Nr. 16 (9); Žviliai, k. Nr. 56 ir kt.), daugia
kampio (Reketė, k. Nr. 21; Užpelkiai, k. Nr. 58) skers
pjūvio. Lankelio išlenkimas primena stačiakampi. Kai 
kurios segės ivijų galuose turi nedideles profiliuotas 
buoželes (Reketė, k. Nr. 21, 23; Žviliai, k. Nr. 56). 
Žvilių kapinyno kape Nr. 56 rasta masyvumu iš kitų 
išsiskirianti sidabrinė segė (Vaitkunskienė, 1985š, p. 20-
22; 82-84). 

Prie šio varianto galima priskirti Kunigiškių-Pa
jevonių piliakalnyje atsitiktinai rastą segę (Kulikaus
kas, 1982, pav. 40:2). Ji 7,8 cm ilgio, ivija 2,8 cm pločio, 
kojelė 3,2 cm, liemenėlis 4,6 cm ilgio. Liemenėlis iš
lenktas beveik taisyklingu puslankiu ir yra trikampio 
skerspjūvio. Segės aukštis - 1,7 cm. Viršutinė kojelės 
dalis ornamentuota rombu, kuris iš abiejų pusių irė
mintas 2 lygiagrečiomis linijomis, likusi dalis puošta 
eglutės ornamentu. 

Ankstyviausios segės aptiktos Bandužių (k. Nr. 80), 
Lazdininkų (k. Nr. 16 (9)) kapinynuose, datuotinos 
CIa periodo pabaiga - C1b periodu (200-275 m. po Kr.). 
Likusios rastos su vėlyvesne medžiaga - antkaklėmis 

viela apvyniotais galais su kilpele ir kabliuku (Strag-

nai, k. Nr. 4, 14), antkakle rakto formos kilpele (Re
ketė, k. Nr. 23; Užpelkiai, k. Nr. 58), antrojo potipio 
žieduotąja (Reketė, k. Nr. 21), žvaigždeline kojele (Rū
daičiai I, k. Nr. 5) segėmis, apskrita sege su tutuliu 
(Stragnai, k. Nr. 4), VIGAjuostinėm pusiau apvalaus 
skerspjūvio apyrankėm (Žviliai, k. Nr. 56; Reketė, k. 
Nr. 23) (Michelbertas, 1968, p. 97; Navickaitė-Kun
cienė, 1968, p. 174, 178; Varnas, 1985š, p. 37-39; Vait
kunskienė, 1985š, p. 20-22) bei kita IV-Va. vidurio 
medžiaga. 

Buvusios Prūsijos (pvz., Eisliethene, Grebietene, 
Greibau ir kt.) kapinynuose I. 2. 1. varianto segės ap
tinkamos jau nuo II a. antrosios pusės (Nowakowski, 
1996, p. 49-51 ). 

5 pav. I. 2.1.1. atmainos lankinių segių paplitimas Lietuvos 
kapinynuose: 1-Lazdininkai; 2 - Rūdaičiai I; 3 - Bandužiai; 
4 - Stragnai; 5 - Užpelkiai; 6 - Reketė; 7 - Maudžiorai; 8 -
Šarkai; 9 - Akmeniai; 10 - Žviliai; 11 - Kalniškiai; 12 -
Veršvai; 13 - Eiguliai; 14 - Pakrauglė. 

Tikriausiai šiam potipiui galima priskirti ir Migo
nių pilkapyne (pilkapis Nr. 1) rastą segę (Kulikauskie
nė, 1955š, p. 135). Pagal dydiji labiau primena pirmojo 
potipio seges, tačiau išsiskiria masyvumu, pagaminta iš 
storo (liemenėlis 0,4 cm skersmens) strypelio, ivija ste
bėtinai trumpa, tik keturių apvijų (1,3 cm pločio). Pats 
dirbinys 6,5 cm, kojelė 2,7 cm ilgio, liemenėlis apvalaus 
skerspjūvio. Lankelis, jungiantis abu ivijos galus, taip 
pat apvalaus skerspjūvio. Liemenėlis išlenktas taisyk
lingu puslankiu. Segės aukštis 1,8 cm. Segė priklausytų 
IV -Va. pradžiai. 

I. 2.1.2. atmaina (pav. 4:1b). Jas galima apibūdin
ti kaip Žvilių tipo seges, nes aptiktos tik šiame kapiny
ne (Vaitkunskienė, 1999, p. 169, pav. 183:1, 3). Tai 2 
sidabrinės segės, kurių konstrukcija niekuo nesiskiria 
nuo minėtųjų, užkabos galas apvyniotas ant liemenė
lio, kurio išlenkimas primena trikampi. Abipus užka
bos užvyniojimo yra paplatinti keturkampiai laukeliai 
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1-0,8 cm ilgio ir 0,9 cm pločio, papuošti įrėžtu X ženklu 
(k. Nr. 48) arba kraštai akcentuoti 2 skersiniais griove
liais (k. Nr. 86). Tokia pati detalė yra ir ant segių lieme
nėlių ties įvija. Įvijų galai užbaigti profiliuotomis 
buoželėmis. Segės 8-9 cm ilgio, įvijos 6,5-9 cm pločio, 
liemenėliai pusiau apvalaus skerspjūvio. 

Sprendžiant pagal kapuose rastas įkapes, segės da
tuojamos V a. pirmąja puse. 

I. 2.2. variantas. Tai segės lenkta kojele su buože
lėmis įvijų galuose bei virš jos, rasta 16 segių iš 13 laido
jimo paminklų, 9 aptiktos griautiniuose kapuose 
(6 rastos vyrų kapuose, 2 - moterų, 1-vaiko), likusios 
atsitiktinės. Jos skirstomos į 2 atmainas. 

I. 2.2.1. atmaina (pav. 4:2a). Šios atmainos segės 
rastos Lazdininkų (k. Nr. 12 (16) ir 1 atsit.), Palangos 
(k. Nr. 1), Pleškučių (atsit.), Stragnų (k. Nr. 13), Mar
velės (k. Nr. 117,261), Pašušvio (1 atsit.) kapinynuo
se, Radastų-Aleknonių pilkapyne (pilk.I, k. Nr. 1) bei 
Kunigiškių-Pajevonių piliakalnyje (1 atsit.) (pav. 6:1). 
Tai ankstyviausios šio varianto segės. 

daugiakampio (Lazdininkai, k. Nr. 12 (16) ir atsit.) 
skerspjūvio. Marvelės kapinyne (k. Nr. 117) rasta segė 
viršutinėje liemenėlio dalyje ties įvija turi 0,7 cm ilgio ir 
0,4 cm pločio laukelį, Pašušvyje rastoji analogišką lau
kelį (0,7 cm ilgio ir 0,5 cm pločio) turi kojelės viršuje ir 
liemenėlio apačioje, ties kojelės užvyniojimu. 

Ankstyviausios segės, rastos drauge su Romos mo
netomis, datuojamos B2/C1 periodo viduriu - C1b pe
riodo viduriu (180-250 m. po Kr., Lazdininkai, k. 
Nr. 12 (16), atsit. ir Palanga, k. Nr. 1), C1a periodo 
pabaiga - C2 periodu (200-300 m. po Kr., Stragnai, 
k. Nr. 13) (Butkus, 1993š, p. 53-55; Tautavičius, 1968, 
p. 135). Likusios priklausytų III-IVa. 

I. 2.2.2. atmaina (pav. 4:2b). Jas galima pavadinti 
Griniūnų tipo segėmis. Šiuo metu žinomos 5, rastos 
Griniūnų (k. Nr. 7), Plinkaigalio (k. Nr. 303), Pakal
niškių (atsit.), Riklikų (1 atsit.) ir Žvilių (k. Nr. 268) 
kapinynuose (pav. 6:1). Nuo aptartos atmainos jos ski
riasi tuo, kad įvijos galus jungiantis lankelis tordiruo
tas bei nuo kojelės užlenkimo einanti viela, užvyniota 

6 pav. 1 - I. 2.2. varianto paplitimas: 1 - Lazdininkai; 2 - Palanga; 3 - Pleškučiai; 4 - Stragnai; 5 - Žviliai; 6 - Raginėnai; 
7 - Pakalniškiai; 8 - Plinkaigalis; 9 - Pašušvys; 10 - Griniūnai; 11 - Riklikai; 12 - Marvelė; 13 - Kunigiškių-Pajevonių 

piliakalnis; 14 - Radastai-A1eknonys. I. 2. 3. varianto paplitimas: 1- Reketė; 2 - Bandužiai; 3 - Šernai; 4 - Maudžiorai; 
5 - Raginėnai; 6 - Plinkaigalis; 7 - Vaitiekūnai; 8 - Upytė; 9 - Griniūnai; 10 - Riklikai; 11 - Žemoji Panemunė; 12-
Veršvai; 13 - Marvelė; - - - - vadinamoji Pašušvio grupė. 

Jos 6-7,5 cm ilgio, įvijos (su buoželėmis) 3,3-5,5 cm 
pločio, liemenėlio aukštis vidutiniškai 2 cm, išlenktas 
taisyklingu arba netaisyklingu puslankiu. Liemenėlio 
ir kojelės santykio vidurkis 3,78/2,74 cm. Visos segės 
virš įvijos turi profiliuotas buoželes, dauguma jų pa
našias turi ir įvijų galuose, išskyrus Palangos kapinyne 
ir Kunigiškių-Pajevonių piliakalnyje aptiktas seges, tai 
leidžia teigti, kad pastarosios šiek tiek ankstyvesnės. 
Liemenėliai apvalaus (Palanga, k. Nr. 1), pusiau apva
laus (Marvelė, k. Nr. 261, Kunigiškių-Pajevonių piliakal
nis, atsit.) trikampio (Marvelė, k. Nr. 117) arba 
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ant liemenėlio, aprėminta aiškiais 0,7-1,5 cm ilgio ir 
0,5-1 cm pločio laukeliais, panašus yra ir liemenėlio 
viršutinėje dalyje, ties įvija. Paprastai laukeliai puošti 
duobutėmis (Griniūnai, k. Nr. 7; Riklikai, 1 atsit.) ar
ba pakraščiuose - trikampėlių ornamentu (Žviliai, k. 
Nr. 268). Segės 7,1-10,3 cm ilgio, įvijos (su buoželė
mis) 7,5-8 cm pločio, liemenėlio ir kojelės santykio 
vidurkis 5,3/3,83 cm. Liemenėliai išlenkti taisyklingu 
puslankiu, jų aukštis 1,8-2,3 cm. 

Griniūnų kapinyno moters kape Nr. 7 segė rasta 
su 2 grupės šaukštine antkakle bei trikampio skerspjū-
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via juostinėmis apyrankėmis (Tautavičius, 1977š, 
p. 45). Žvilių vaiko kape Nr. 268 rasta su apvalios for
mos žalvarine sagtimi, antkakle rakto formos kilpele, 
karolių apvara, lazdeliniu smeigtuku bei VIGA pusiau 
apvalaus skerspjūvio juostine apyranke (Vaitkunskie
nė, 1989š, p. 71-72). Tai leidžia šias segės datuoti IV 
a. pabaiga - Va. pirmąja puse, galbūt Žvilių segė siektų 
ir V a. antrąją pusę. 

Šios atmainos segės koncentruojasi siauroje teri
torijoje, kurią sąlyginai galima pavadinti Pašušvio gru
pe, apimančia 6 laidojimo paminklus, priklausančius 
bent 4 kultūriniams arealams: Žemaitijos ir Šiaurės 
Lietuvos pilkapių (Pakalniškiai), Vidurio Lietuvos 
plokštinių (Griniūnai, Pašušvys, Plinkaigalis) kapiny
nų, Rytų Lietuvos pilkapių (Riklikai) kultūros bei 
sėliams skiriamuose plotuose esančiam Raginėnų pil
kapynui. Šioje teritorijoje aptikta apie 80 proc. šios 
atmainos segių, likusioje Lietuvos teritorijoje jos pla
čiau nepaplitusios. 

Analogiška segė aptikta Nettos (pow. Augustow, 
Lenkija) kapinyne (k. Nr.7). Pasak autoriaus, šis dir
binys nebūdingas Prūsijos teritorijai (Okulicz, 1963, 
p. 303, lent. XXXVIII). Panašių segių rasta Brulin
Kuski (pow. Ostr6w Mazowieck, Lenkija) kapinyne 
(k. Nr. 29; 2 vnt.), tačiau jų įvijų galus jungiantis lan
kelis netordiruotas, be to, čia rasti net 5 vnt. I. 1.2.1. 
atmainos segių. Tyrinėtojas šio kapinyno atsiradimą 
susiejo su III a. Vyslos žemupį palikusiomis gotų gen
timis (Kempisty, 1967, p. 450, pav. 33, 43, 47, 51). 

I. 2.3. variantas. Tai lankinės segės lenkta kojele 
su įvijos galus jungiančiu profiliuotu lankeliu. Šiuo me
tu žinoma 19 segių iš 16 Lietuvos kapinynų. 5 jų aptik
tos vyrų kapuose, 2 - moterų, 1 - vaiko, likusios rastos 
nenustatytos lyties suaugusiųjų kapuose arba atsitik
tinai. Išskiriamos 2 šio varianto atmainos. 

I. 2.3.1. atmaina (pav. 4:3a). Išskyrus lankelio for
mą, kuri suteikia segėms grakštumo bei lengvumo, jos 
visiškai nesiskiria nuo I. 2.2.1. atmainos segių. Jos 5,2-
10,7 cm ilgio, įvijos 4,45-6,36 cm pločio, segės ilgio ir 
įvijos santykio vidurkis 7/5,61 cm. Liemenėlio ir koje
lės santykio vidurkis 3,83/3,16 cm - liemenėlio ir ko
jelės ilgis beveik vienodas. Vienų segių įvijų galuose 
yra profiliuotos buoželės (Bandužiai, k. Nr. 61; Plin
kaigalis, k. Nr. 248; Reketė, k. Nr. 17), kai kurios jų 
visai neturi (Maudžiorai, 1 atsit.; Plinkaigalis, k. Nr. 258; 
Riklikai, pilko 8, k. Nr. 17). Ne visos segės buoželes 
turi ir virš įvijos (Riklikai, pilko 8, k. Nr. 17; Upytė, k. 
Nr. 1), kitos tik liemenėlio pastorinimą su viršuje esan
čia ataugėle (Plinkaigalis, k. Nr. 258; Reketė, k. Nr. 17). 
Lankelis išlankstytas iš apvalaus skerspjūvio vielos. 
Liemenėlis pusiau apvalaus, trikampio arba ketur
kampio skerspjūvio, išlenktas taisyklingu puslankiu, 
rečiau išlenkimas primena trikampį. Kojelės truputį 

smailėjančios, kai kurių segių (Maudžiorai, 1 atsit.; 
Upytė, k. Nr. 1) nuo jos užlenkimo einanti viela ke
liomis apvijomis užvyniota ne ant liemenėlio, bet ant 
kojelės. 

Ankstyviausia šios atmainos segė aptikta Bandu
žių (k. Nr. 61) kapinyne, rasta drauge su Faustinos II 
('\i' 175) ir Antonino Pijaus (138-161) monetomis, ge
ležiniu peiliu. Ji datuojama C1a periodo pabaiga - C1b 
periodo viduriu (180-250 m. po Kr.). Plinkaigalio ka
pinyno kape Nr. 258 rastoji yra pati ankstyviausia šio 
paminklo segė - datuota III a. pabaiga - IVa. pra
džia. Ji rasta su geležine D formos sagtimi, peiliu ir 
lazdeliniu smeigtuku (Kazakevičius, 1993, p. 102-103; 
Stankus, 1995, p. 31). 

Likusios segės priklausytų IV-Va. pirmajai pusei. 
Iš viso Lietuvoje aptikta 11 segių iš 9 kapinynų 

(pav. 6:2), daugiausiai iš Vakarų bei Vidurio Lietuvos 
plokštinių kapinynų, po 1 - Žemaitijos ir Rytų Lietu
vos pilkapių teritorijos. 

Tik kelios 2.3.1. atmainos segės žinomos iš Zywa 
Woda (pow. Suwalki, Lenkija) pilkapyno (pilk. 14, k. 
Nr. 1; pilko 15, k. Nr. 4), savo požymiais beveik niekuo 
nesiskiriančios nuo Lietuvoje rastų, datuotos IIIa. 
antrąja puse - IVa. (Ziemlinska-Odojow, 1961. T. 1, 
p.215). 

I. 2.3.2. atmaina (pav. 4:3b). Jos panašios į 2.1.1. ir 
2. 3. 1. atmainos seges. Taip pat turi analogiškai išsidės
čiusius 0,6 cm ilgio ir 0,4-0,6 cm pločio laukelius, kurie 
kartais ornamentuoti vertikaliais (Vaitiekūnai, 1 atsit.) 
arba kryžmai susikertančiais grioveliais (Riklikai, 
pilko 5, k. A; Upytė, 1 atsit.). Segės dažniausiai įvijų ga
luose bei virš jos turi profiliuotas buoželes. Liemenėlis ir 
kojelė keturkampio, rečiau pusiau apvalaus skerspjūvio. 
Liemenėlis išlenktas netaisyklingu puslankiu. 

Segės 6,5-10 cm ilgio, įvijos 4,1-8,3 cm pločio, se
gės ilgio ir įvijos pločio santykio vidurkis 8,05/5,73 cm, 
liemenėlio aukštis 1,6-2,1 cm, liemenėlio ir kojelės 
santykio vidurkis 4,56/3,8 cm. Galime pastebėti ten
denciją, kad liemenėlis ilgėja, o kojelė trumpėja. Dau
gumos segių nuo kojelės užlenkimo einanti viela 
keliomis apvijomis užvyniota ant kojelės. 

Šiuo metu aptiktos 7 segės iš 6 kapinynų (pav. 6:2), 
beveik visos iš Vidurio Lietuvos. Rastos atsitiktinai ar
ba kapuose su sunkiai datuojamais dirbiniais. Tik Plin
kaigalio kapinyne segė aptikta turtingame moters kape 
Nr. 311, kuriame rastos 2 šaukštinės (2 grupės) ant
kaklės, apgalvis iš žalvarinių įvijų, karolių apvara, 8 
juostinės trikampio skerspjūvio apyrankės (1 grupės) 
bei geležinė yla (Kazakevičius, 1983š, p. 35). Kapas 
datuojamas IVa. pabaiga - V a. pirmąja puse. Pana
šiai reikėtų datuoti ir likusias seges. 

Vienintelė šios atmainos III-IVa. datuojama si
dabrinė segė rasta Lepesovka (Belogorskas, Ukraina) 
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gyvenvietėje priskiriamai Černiachovo kultūrai. Tyri
nėtojai pažymi, kad šis dirbinys turi aiškių šiaurietiš
kų požymių, nebūdingų šiam regionui (THXaHoBa, 1963. 
T. 2, c. 187). 

Kaip ir I. 2.2.2., dauguma (71,4%) I. 2.3.2. at
mainos segių aptikta vadinamoje Pašušvio grupėje 
(pav. 6:2). 

1.2.4. variantas. Jas galima apibūdinti kaip Lau
kininkų tipo seges. Pastaruoju metu žinomos tik 2, ap
tiktos Rėkučių-Pajevonių (pilk. 11, k. Nr. 2) bei 
Laukininkų (Poli ankiai, Ostrovecas, Baltarusija) pil
kapynuose (Vaitkunskienė, 1981, pav. XXXIV; Semė
nas, 1998, p. 152). 

Laukininkuose rasta segė sidabrinė, Rėkučių-Pa
jevonių - žalvarinė, tačiau dengta sidabru. Jos labai 
didelės - 10,6-14,5 cm ilgio, ivijos 7,8-9,2 cm pločio. 
Įvijų galai užbaigti profiliuotomis buoželėmis, lanke
lis apvalaus skerspjūvio. Pačios segės pagamintos iš 
plokščios skardelės, kojelės apie 4 cm ilgio. Rėkučių-Paje
vonių pilkapyne rastos segės kojelė i apačią siaurėja, 
Laukininkų atvirkščiai - platėja, prieš liemenėlio iš
lenkimą kojelės apvyniotos skardele. Liemenėlis 1,4-
1,9 cm pločio, išlenktas netaisyklingu puslankiu. 
Rėkučių-Pajevonių segės liemenėlis nuo ivijos iki iš
lenkimo ornamentuotas tankiomis pusmėnulio formos 
ikartėlėmis, apie 1 cm nuo ivijos yra horizontalus 
brūkšnys, o nuo jo i apačią per viduri eina vertikali 
bangelių linija. Laukininkų segės liemenėlis ir kojelė 
puošti zigzaginiais grioveliais. 

Laukininkų segė literatūroje datuota VIII a. (Vait
kunskienė, 1981, p. 48), Rėkučių-Pajevonių kapinyne 
rasta moters kape (pilk. 11, k. Nr. 2), kuriame miru
sioji palaidota drauge su sidabrine antkakle, jos vie
nas galas užsibaigia kabliuku, kitas plokštele su skylute, 
2 balto metalo apvalaus skerspjūvio apyrankėmis su 
šiek tiek platėjančiais galais, to paties metalo 2 iviji
niais bei 2 juostiniais praplatinta priekine dalimi žie
dais, karoliais, geležiniu pjautuvu iryla (Semėnas, 1998, 
p. 152). Kapas priklausytų V a. viduriui, panašiai tik
riausiai turėtų būti datuojama ir Laukininkų segė. 
Analogijų šiems dirbiniams nėra. 

Netipologizuojamos segės. Kaip jau minėta, ne vi
sos segės klasifikuojamos, dažniausiai tai - pavieniai, 
individualūs meistrų dirbiniai. 

Diktarų (k. Nr. 26) bei Maudžiorų (atsit.) kapiny
nuose rastų segių nuo kojelės užlenkimo einanti viela 
neužvyniota ant liemenėlio ar kojelės, bet tik užlenk
ta, be to, Diktarų segės lankelis yra virš liemenėlio 
(Valatka, 1984, pav. 14:2; Urbonavičienė, 1995, p.l72, 
pav. 9). Maudžiorų kapinyne rastos segės kojelė puošta 
stačiakampio formos laukeliu, kuris ornamentuotas 
X ženklu. Segių liemenėlis ir kojelė stačiakampio sker
spjūvio. Jos 5-6,1 cm ilgio, ivijos 3,33-3,4 cm pločio. 
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Kojelės 1,33-2,2 cm ilgio, liemenėliai 0,5-0,66 cm 
pločio. 

Diktarų segė rasta moters kape drauge su žalvari
nio apgalvio fragmentais, pjautuvu, yla bei šaukštine 
antkakle. Kapas datuotas III-IVa. (Urbonavičienė, 
1995,p. 172). 

Sidabrinė lankinė segė atsitiktinai aptikta Šarkų 
kapinyne 8,5 cm ilgio, ivija 7,7 cm pločio (Tautavičie
nė, 1972š, p. 47). Įvijos galai baigti pusrutulio for
mos buoželėmis, liemenėlis pusiau apvalaus 
skerspjūvio, viršuje ties ivija bei apačioje puošta trimis 
taškučių eilėmis. Kojelė ties liemenėliu platėja, o apa
čioje siaurėja. 

Lankinės segės fragmentų rasta Akmenių pilka
pyne (pilkapis Nr. 5), ivijos galai buvo užbaigti aguo
nos formos buoželėmis (Michelbertas, 1968š, p. 104). 
Liemenėlis labai plonas. Segė 7,6 cm ilgio (kojelė 3 cm 
ilgio), 1,6 cm aukščio. Įvija 3,8 cm pločio. 

I tipas, 3 potipis. Lankinės segės 
profiliuotomis lenktomis kojelėmis 

Šio potipio segių (pav. 7) Lietuvoje randama ga
na dažnai, tačiau kaip ir likusios Lietuvos archeologi
nėje literatūroje nebuvo plačiau aptartos. Jų aptikta 
tik Vidurio Lietuvos plokštiniuose kapinynuose. 

Jos išsiskiria masyvumu, liemenėlis daugiakampio, 
rečiau keturkampio skerspjūvio, viršuje šiek tiek pla
tėjantis (neretai ties ivija užsibaigiantis laukeliu, 

7 pav. I. 3. potipio lankinė segė. 

puoštu vertikaliais 
grioveliais arba taš
kučių ornamentu), 
kartais liemenėlis 
puoštas taškučių 
ornamentu (Plin
kaigalis, k. Nr. 8). 
Lankelis daugia
kampio skerspjū
vio, ivijos galai už
sibaigia daugia
kampėmis buože
lėmis, vėlyvesnės -

dvigubais žiedeliais. Taip pat aptikta segių, kurios netu
rėjo jokių bu oželių (Pašušvys, atsit., Marvelė, k. Nr. 402). 
Įvija užvyniota ant geležinio strypelio. Kojelė plokš
čia, šiek tiek platesnė už liemenėii, puošta 2 arba 3 
laipteliais su šonuose esančiais trikampio formos bei 
lygiagrečiais vertikaliais arba kryžmai susikertančiais 
grioveliais, tarp laiptelių esančių plotelių šonai (per 
visąjų ilgi) išsklembti. Bet aptikta segių, kurių kojelės 
neturėjo jokių papuošimų. 

Segės 5,95-12,7 cm ilgio, ivijos 3,7-9 cm pločio 
(segių ilgio ir ivijos pločio santykio vidurkis 8,551 
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5,63 cm), kojelė 2,4--5,7 cm ilgio (Iiemenėlio ir koje
lės santykio vidurkis 4,88/3,66 cm), kojelė 0,9-1,6 cm 
pločio. Aptinkama ir ypač didelių šio potipio segių, 
kaip antai: Marvelės kapinyno vyro kape Nr. 337 segė 
12,7 cm ilgio, įvija (7,8 cm pločio) baigiasi daugiakam
pėmis buoželėmis, liemenėlis 1,2-1,15 cm pločio. Ko
jelė 5,7 cm ilgio, 1,6 cm pločio, puošta ant iškilių 
briaunelių esančių griovelių poromis (Astrauskas, 
1993š, p. 229). 

Didžioji dauguma segių rasta griautiniuose (41) 
ir tik dvi degintiniuose (Marvelė, k. Nr. 234,265) ka
puose. Labiausiai jomis mėgo puoštis vyrai, net 18 se
gių rasta būtent vyrų kapuose ir tik 8 moterų. Paprastai 
jos aptinkamos drauge su antro tipo profiliuota plunks
na ietigaliais (Kriemala, k. Nr.16; Marvelė, k. Nr. 334, 
402), kovos peiliais (Kalniškiai, k. Nr. 139 A; Marve
lė, k. Nr. 337, 402; Plinkaigalis, k. Nr. 45, 61; Kriema
la, k. Nr. 15, 16), perpetėmis (Marvelė, k. Nr. 337,402), 
antkakle dvigubu lankeliu (Kalniškiai, k. Nr. 139A), 
antro pogrupio antkakle viela apvyniotais galais su kab
liuku ir kilpele (Marvelė, k. Nr. 319), antkaklėmis ilga 
kilpa (Kriemala, k. Nr. 15, 16), III. 1.1. varianto lanki
nėmis segėmis trikampe kojele (Marvelė, k. Nr. 284, 
693; Plinkaigalis, k. Nr. 54), lankinėmis segėmis lieta 
užkaba (Plinkaigalis, k. Nr. 45) (Astrauskas, 1992š, 
p.203-204, 218-219, 228-229; 1994š,p. 79; Kazake
vičius, 1978š, p. 30-31, 56-57 1996, p. 111-115; Tau
tavičienė, 1961š, p. 7 ). 

Turimais duomenimis, Lietuvoje aptiktos 43 se
gės iš 8 kapinynų, visos koncentruojasi siauroje teri
torijoje - jų rasta tik Vidurio Lietuvos plokštiniuose 
kapinynuose (pav. 8), dauguma aptikta turtingomis 

8 pav. 1. 3. potipio lankinių segių profiliuota kojele 
paplitimas: 1 - Marvelė; 2 - Eiguliai; 3 - Veršvai; 4 -
Kriemala; 5 - Kalniškiai; 6 - Pernarava; 7 - Pašušvys; 8 -
Plinkaigalis. 

įkapėmis išsiskiriančiuose vyrų kapuose. Apie 20% 
kapuose rastų segių buvo drauge su kitomis sidabri
nėmis įkapėmis, šis procentas būtų didesnis, jei pri
skaičiuotume kapus, išsiskiriančius įkapių gausa. 
Kituose Pabaltijo kraštuose (buv. Prūsijos teritorijo
je, Latvijoje, Estijoje) šių dirbinių neaptikta. Spren
džiant pagal kapuose rastas įkapės, laidoseną, šio 
potipio segės telpa į siaurus chronologinius rėmus: Va. 
vidurį - VI a. pradžią, galbūt kai kurios (kurių įvijų 
galai baigiasi dvigubais žiedeliais bei kapuose aptik
tos su II. 3.2.2. atmainos žieduotosiomis segėmis) nau
dotos ir VI a. pirmojoje pusėje. 

Šių dirbinių kilmę bei tokį paplitimą galima pa
aiškinti jas susiejus su šiuo laikotarpiu visoje Euro
poje vyravusiomis naujomis kultūrinėmis įtakomis, 
kurios nevienodai pasireiškė įvairiuose Lietuvos re
gionuose bei kituose Baltijos kraštuose (Šimėnas, 
1996, p. 59-61). Keitėsi ne tik laidosenos papročiai, 
bet ir vietinių gyventojų papuošalai, darbo įrankiai, 
atsirado visiškai naujų, iki to laiko nenaudo tų dirbi
nių, kaip antai: įvairių tipų antkaklių su kabliuku ir 
kilpele galuose, lankinių segių profiliuota lenkta ko
jele, segių trikampe, žvaigždine kojele, taip pat ko
vos peilių, perpečių ir kt. Kapuose pastebimai gausėja 
sidabrinių dirbinių (Astrauskas, 1996, p. 4-10; Šimė
nas, 1996, p. 27-71). 

Pagal stilistiką labai panašių IV-Va. datuojamų 
segių randama Juodosios jūros šiaurinėje pakrantėje
Černiachovo kultūroje bei tarp germanų genčių - EI
bės upės baseine (Schulce, 1977, p. 170, lent. 2:4, 5, 
13,15; 3:29, 30; 4:33; 6:68; AM6p03,1966, c. 11-15). Ti
kėtina, kad būtent iš šio regiono drauge su lankinėmis 
segėmis trikampe kojele jos galėjo patekti į Vidurio 
Lietuvos plokštinių kapinynų teritoriją. Galbūt nauji 
papuošalai atkeliavo su nauja gyventojų banga ar mus 
pasiekė dėl kultūrinių mainų. 

Netipologizuojamos segės. Pernaravos kapinyno 
moters kape Nr. 19 rastos lankinės segės išvaizda pri
mena pirmai nagrinėtas (Rickevičiūtė, 1989š p. 27). 
Ji 8,2 cm ilgio (kojelė 2,5 cm ilgio), įvija 8,6 cm pločio, 
tampriai susukta ir abiejuose galuose baigiasi dvigu
bais 1,5 cm skersmens žiedeliais. Liemenėlis apvalus, 
kojelė stačiakampio skerspjūvio, neornamentuota. Ka
pe segė rasta drauge su apvalaus skerspjūvio storaga
le apyranke, akmeniniu verpstuku ir yla. Kapas 
priklausytų V a. antrajai pusei - VI a. 

II TIPAS. LANKINĖS ŽIEDUOTOSIOS SEGĖS 

Šio tipo dirbinių analizei skirta gausi mokslinė 
literatūra. Jų kilmės ieškoma Vidurio Europoje - Slo
vakijoje, Vengrijoje. Nes tik šioje teritorijoje žino
mos ankstyviausios žieduotosios segės. Vėliau iš čia 
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tikriausiai pateko į baltų kraštus, kuriuose, susiforma
vus vietiniams gamybos centrams, išplito į kaimyninius 
kraštus (Godowski, 1970, p. 53). Segės skirstomos į 3 
chronologines grupes: 1 - III-IVa. (N. Abergas šios 
grupės atsiradimo pradžią datavo III a. antrąja puse); 
2 - IVa. pabaigos - V a. pirmosios pusės; 3 - V a. 
antrosios pusės - VII, VIII-IX a. pradžios (Aberg, 
1919, p. 13-14; Moora, 1938, p. 136-144; Tautavi
čius, 1996, p. 193-196). Tačiau naujausi tyrinėjimų 
duomenys rodo, kad ankstyviausios žieduotosios se
gės baltų kraštuose pasirodė jau B2/C1 periode (150-
200 m. po Kr.) (Nowakowski, 1996, lent. 107). 

Šio 3 grupių klasifikavimo principo laikytasi ir šia
me darbe, tačiau grupės pakeistos į potipius, be to, 
remiantis tam tikrais segių požymiais jos suskirstytos į 
variantus bei atmainas. Toks skirstymas turėtų paleng
vinti darbą su archeologine medžiaga. 

II tipas, 1 potipis. Ankstyvosios 
lankinės žieduotosios segės 

Lietuvoje rastos 49 segės iš 24 kapinynų (neįtrauk
ta Dauglaukio kapinyno tyrinėjimų medžiaga), 2 ap
tiktos atsitiktinai. Tai ankstyviausios nagrinėjamos 
žieduotosios segės (167 ir 168 tipai pagal O. Almgre
ną). Kaip ir I. 1. potipio lankinės segės lenkta kojele, 
dauguma jų aptikta Vakarų Lietuvos kapinynų su ak
menų vainikais teritorijoje, šiek tiek mažiau Že
maitijos, Nemuno žemupio bei Vidurio Lietuvos 
kapinynuose. Nemažai jų randama Latvijoje, tačiau 
ne taip gausiai kaip Lietuvoje, aptinkama Estijos lo
biuose (Moora, 1938, p. 132-144). Rastos segės skirs
tomos į 4 variantus: 

11.1.1. variantas (pav. 9:1; 10). Šių segių liemenė
lis pusiau apvalaus, trikampio bei daugiakampio sker
spjūvio. Įvijų galuose ir virš jos yra profiliuotos 
buoželės, apačioje puoštos viengubais arba trigubais 
rantytais žiedeliais. Liemenėlio ir kojelės viršus bei 
apačia taip pat puošti dvigubomis žiedelių grupėmis, 
kur kiekviena grupė sudaryta iš 3, 4 ar net 5 nevieno
do skersmens rantytų žiedelių, vidurinis paprastai bū
na didžiausias. Liemenėlis išlenktas taisyklingu 
puslankiu, nuo kojelės užlenkimo einanti viela užvy
niota ant liemenėlio. 

Puošni segė aptikta Šernų kapinyne, jos liemenė
lis ir kojelė puošti horizontaliais žiedeliais, o viduryje 
stiklo akutėmis (Bezzenberges, 1892, lent. 8:6). 

Segės 5,9-11 cm ilgio (8,61 cm), įvija 5,3-11,14 cm 
(6,73 cm) pločio, liemenėlio ir kojelės santykio vidur
kis 5,54/3,4 cm. 

Šio varianto seges galima datuoti C1b-C2 perio
dais (225-300 m. po Kr.). Kapuose rastos su SEGA 
antkaklėmis viela apvyniotais galais su kabliuku ir kil-
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9 pav. II. 1. potipio žieduotosios segės: 1- II. 1.1. variantas; 
2 - II. 1.2. variantas; 3 - II. 1.3. variantas; 4 - 11.1.4. variantas. 
(4 - Pagal: Tarvydą, 1932, pav. 3.) 

pele, 1 ir 2 grupės dėželinėmis antkaklėmis, I. 1.1. 
varianto lankine sege rombo formos kojele, 3 grupės 
1 pogrupio laipteline sege, 2 grupės smeigtuku apskrita 
galvu te, Romos monetomis. Žvilių kapinyne rastos se
gės (k. Nr. 35, 97 ir 270) leidžia teigti, kad jomis puoš
tasi net iki V a. pirmosios pusės, jos gerokai didesnės 
ir puošnesnės, liemenėlis ir kojelė puošti. 

Šio varianto segėmis labiau mėgo puoštis vyrai,jų 
kapuose aptikta 81,25% visų dirbinių, tuo tarpu mo
terų kapuose rasta tik 12,5%. 

Analogiškų segių aptikta Grebietene (k. Nr. 28, 
38,70,143, 163 ir t. t.), Wackerne (k. Nr. 31, 34, 43, 
44 ir t. t.), Greibau (k. Nr. 137, 150, 166 ir t. t.), Cor
jeitene (k. Nr. 73, 114,216,217 ir t. t.) ir daugelyje 
kitų kapinynų (Nowakowski, 1996, lent. I-IX; XIII). Ka
puose rastos su Trajano, Antonino Pijaus, Adriana, 
Faustinos II, Komodo, Krispinos, Julijos Mamėjos ir 
kitomis Romos monetomis, I. 1.1. varianto ir I. 1.2.1. 
atmainos lankinėmis segėmis lenktomis kojelėmis, 
laiptelinėmis, Almgreno 137 tipo segėmis bei kitais dir
biniais, kurie leido šių segių atsiradimo pradžią nu
kelti į B2/C1 periodą (150-200 m. po Kr.) (Nowa
kowski, 1996, lent. I-IX, XIII). 

II. 1.2. variantas (pav. 9:2). Kol kas aptiktas tik 
Žvilių kapinyne (k. Nr. 28, 88, 103). Jų liemenėlis pu
siau apvalaus skerspjūvio, išlenktas taisyklingu puslan
kiu. Išskirtinis segių bruožas yra tas, kad įvijos galus 
jungiantis lankelis - tordiruotas. Liemenėlis ir kojelė 
puošti kaip ir II. 1.1. varianto segių. Jos 9,3-13 cm il
gio, įvijos 9-12 cm pločio, liemenėlio ir kojelės santy
kio vidurkis 6,7/4,45 cm. 

2 

kG 
įVI 

(n 
Ta 
Jų 



s· , 
S. 

10 pav. II. 1.1. varianto žieduotųjų segių paplitimas: 1 -
Lazdininkai; 2 - Gintarai I; 3 - Sauginiai; 4 - Kurmaičiai; 

5 - Palanga; 6 - Aukštakiemis; 7 - Bandužiai; 8 - Jurgaičiai; 

9- Lumpėnai; 10 - Rambynas; 11- Dauglaukis; 12 - Ringiai; 
13 - Šarkai; 14 - Žviliai; 15 - Maudžiorai; 16 - Noruišiai; 
17 - Paši1iai; 18 - Beržai; 19 - Veršvai; 20 - Marvelė; 21 -
Kairėnai. 

Žviliuose segės aptiktos drauge su antkakle rakto 
formos kilpele (k. Nr. 103) bei ankstyvo tipo storaga
lėmis apyrankėmis (k. Nr. 88) (Vaitkunskienė, 1985š, 
p. 101-102; 1986š, p. 83-84). Todėl datuoti nos IVa. 
pabaiga - Va. pirmąja puse. 

Buvusios Prūsijos teritorijoje analogiška segė ap
tikta Wackerno kapinyno vyro kape Nr. 7 drauge su 
skydo umbu (Nowakowski, 1996, lent. 56). Taip pat 
rasta Szwajcarios (pow. Suwalki, Lenkija) pilkapyno 
24 pilkapyje (Godlowski, 1970, lent. XI:31). 

II. 1.3. variantas (pav. 9:3). Šių žieduotųjų segių 
lankelis, kaip ir I. 2. 3. varianto lankinių segių lenkta 
kojele - profiliuotas. Pastaruoju metu žinomos 3 se
gės aptiktos Šernų, Lazdininkų (k. Nr. 13 (14)) kapi
nynuose ir 1 be tikslios radimo vietos (Bezzenberger, 
1892, lent. 8:1; Puzinas, 1938, pav. 61:3; Butkus, 1993š, 
p. 55-57). Puoštos panašiai kaip ir aptartosios. Tačiau 
jos išliko tik iliustracijose, todėl pateikti tikslesni ap
rašymą nėra galimybių. Lazdininkų kapinyne segė rasta 
vaiko kape drauge su Romos monetomis, tai leidžia ją 
datuoti CIa periodo antrąja puse - C1b periodo vidu
riu (200-250 m. po Kr.) (Butkus, 1993š, p. 55-57). 

Analogiška segė žinoma iš Szurpily (pow. Suwalki, 
Lenkija) pilkapyno (Godlowski, 1970, lent. XI:4) 

11.1.4. variantas (pav. 9:4). Jas galima apibūdinti 
kaip Gibaičių tipo seges. Aptiktos Gintarų I (atsit., 
ivijos fragmentas), Marvelės (k. Nr.1006) ir Gibaičių 
(moters kapas) kapinynuose (Astrauskas, 1998š, p. 50; 
Tarvydas, 1932, pav. 3; Michelbertas, 1982š, p. 3). 
Jų liemenėlio viršus užsibaigia ne 1, bet 2 ivijomis. 

Marvelės kapinyne rastos segės ivijų galai buvo puošti 
4 profiliuotomis buoželėmis su rantytais žiedeliais, pa
našios 3 buoželės buvo ir virš ivijų. Analogiškai pUOš
ta turėjo būti ir Gintarų I kapinyne rasta segė. Gibaičių 
moters kape aptiktos segės ivija ties viduriu turėjo tik 
vieną buoželę, kuri prie pagrindo puošta keliais ran
tytais žiedeliais. 

Segių liemenėlių viršus ir apačia puošti trigu
bais arba keturgubais žiedeliais, panašiai puoštas ir 
kojelės galas. Marvelės kapinyno vyro kape Nr. 1006 
rastos segės kojelės užkaba lenkta, o analogiškos se
gės, rastos Gibaičiuose, kojelė užsibaigia aukšta lieta 
užkaba, kurios pakraščiai puošti rantyta vielute, lie
menėlis ir kojelė stipriai išlenkti. Marvelės segės ivi
ja 4,57 cm pločio, liemenėlis 5 cm, o kojelė - 3,57 cm 
ilgio. 

Pagal kapuose rastas ikapes - 1 grupės dėžei inę 
antkaklę (Gibaičiai, moters kapas) tikriausiai jas vi
sas reikėtų datuoti C1lrC2 periodu (225-300 m. po Kr.). 
Analogiškų segių rasta Brulin-Koskiuose (pow. Ost
row Mazowieck, Lenkija), Komsin (Plonskas, Len
kija), Kaweczyne (Varšuva, Lenkija) kapinynuose 
(Jankowska, 1962, lent. LXXI:6, 7; Glosik~ Kowalski, 
1974, pav. 4:b; Kempisty, 1967, pav. 45). Siuo laiko
tarpiu datuojamų segių gana gausiai aptikta ir Slova
kijos teritorijoje (Godlowski, 1970, lent. XX:9, 11), 
tikriausiai būtent iš čia vienetiniai egzemplioriai pa
teko ir i Lietuvą. Tačiau tarp vietos gyventojų jos pla
čiau neišplito. 

Daugeliu savo požymių šiam variantui artima Mė
žionių pilkapyne (pilk. VI, k. Nr. 1) rasta segė 
(ITOKPOBCKMM, 1893, c. 138-196). Ji 14 cm ilgio, ivija 
6 cm pločio. Liemenėlis apvalaus skerspjūvio, išlenk
tas taisyklingu puslankiu. Ji taip pat puošta dviguba 
ivija su galuose ir ties viduriu esančiomis profiliuoto
mis buoželėmis. Tačiau pati segė gerokai didesnė, lie
menėlis puoštas 4 viengubais truputi plokštėjančiais 
žiedeliais. Šiais požymiais ji artimesnė IVa. pabaiga
V a. pradžia datuojamoms 2 potipio žieduotosioms 
segėms. 

Netipologizuojamos segės. Šarkų kapinyno vyro 
kape Nr. 28 greta ietigalio, peilio, 3 grupės kūginės 
antkaklės rasta žieduotoji segė, kurios kojelė išplota 
ir turi 4 lapelius, viduryje išlikę rantytos vielutės 
fragmentai, užkaba lenkta (Tautavičienė, 1984, p. 35, 
pav. 7). Segė 8,6 cm ilgio, ivija 6,4 cm pločio. Įvijos 
galai puošti buoželėmis su prie pagrindo esančiais 
trigubais rantytais žiedeliais. Liemenėlis trikampio 
skerspjūvio, išlenktas taisyklingu puslankiu, viršuje 
(ties ivija) ir apačioje puoštas keturgubais žiedeliais. 
Segė iš dalies primena lankinę segę žvaigždine kojele. 
Todėl datuota IVa. pabaiga - V a. pradžia (Tautavi
čienė, 1984, p. 35). 
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II tipas, 2 potipis. Didžiosios 
žieduotos ios segės 

Archeologinėje literatūroje jos priskiriamos ant
rai žieduotųjų segių grupei, datuojamai IVa. pabaiga
Va. pirmąja puse (Aberg, 1919, p. 12-28; LAA, 1978, 
p. 39-42; Moora, 1938, p. 132-144; Tautavičius, 1996, 
p. 195). Jos gana lieknos, turi apvalią tuščiavidurę ko
jelę, nepasižymi puošnumu. Kojelė ir liemenėlis puošti 
pavieniais žiedeliais arbajų poromis. Segės tikriausiai 
gamintos pamėgdžiojant I. 2.1. varianto didžiąsias lan
kines seges, kurios turėjo įtakos jų dydžiui, paprastu
mui, galutinei formai. Archeologijos literatūroje jos 
nebuvo detaliau suklasifikuotos. Aptikta 61 segė iš 26 
archeologinių paminklų, iš jų 45 rastos kapuose, li
kusios atsitiktinai arba be tikslios radimo vietos. Dau
giausiai aptikta Vakarų Lietuvos bei tarp Jūros ir 
Dubysos esančiuose Žemaitijos kapinynuose, truputį 
mažiau žinoma Vidurio Lietuvoje, kitur - tik viena ki
ta. Galima išskirti 2 variantus ir 4 atmainas: 

II. 2.1. variantas. Jį sudaro 23 segės rastos, 16 lai
dojimo paminklų (pav. 12:1). Liemenėlis ir kojelė 
puošti 3 rantytais žiedeliais, liemenėlis ties įviją netu
ri buoželės. Skiriamos 2 atmainos: 

II. 2.1.1. atmaina (pav. 11:1a). Aptiktos 23 šios 
atmainos segės, iš kurių 16 rastos kapuose (6 rastos 
vyrų arba vyriškos lyties mirusiųjų kapuose, 3 - mote
rų, 1 - vaiko, 6 - nenustatytos lyties suaugusiųjų ka
puose) su kitais dirbiniais, 7 - atsitiktinai. Liemenėlis 
ir kojelė pusiau apvalaus, apvalaus (Baitai, k. Nr. 4) 

11 pav. II. 2. potipio žieduotosios segės: 1-11.2.1. variantas 
(a - II. 2.1.1. atmaina; b - II. 2.1.2. atmaina); 2 - II. 2.2. 
variantas (a -11.2.2.1. atmaina; b - 11.2.2.2. atmaina). 
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ar trikampio (Užpelkiai, k. Nr. 85 ir kt.) skerspjūvio. 
Segės 6,5-11,5 cm ilgio, įvija 4,8-8,8 cm pločio, segės 
ilgio ir įvijos pločio santykio vidurkis 8,83/6,89 cm, lie
menėlio ir kojelės - 5,16/4,03 cm. 

Įvijos galai užbaigti profiliuotomis buoželėmis, ku
rios ties pagrindu puoštos rantytais žiedeliais, retai pa
naši buoželė būdavo ir virš įvijos (Pernarava, atsit.). 
Lankelis, jungiantis abu įvijos galus, apvalaus skerspjū
vio. Liemenėlio viršus ties įvija ir apačia bei kojelės 
viršus puošti viengubais rantytais žiedeliais, retai žie
delis puošia ir kojelės apačią. Liemenėlis ir lankelis 
išlenkti taisyklingu puslankiu, kai kada lankelio išlen
kimas primena stačiakampį. 

Segės datuojamos IVa. pabaiga - V a. pirmąja 
puse. Kapuose rastos su 3 grupės šaukštine antkakle 
(Marvelė, k. Nr. 176), antrojo pogrupio antkakle viela 
apvyniotais galais su kabliuku ir kilpele (Žviliai, k. 
Nr. 113), antkakle, kurios vienas galas baigiasi kabliu
ku, kitas plokštele su skylute (Baitai, k. Nr. 4; Užpel
kiai, k. Nr. 85) ir kt. dirbiniais (Astrauskas, 1992š, 
p. 168-169; Banytė, 1991š, p. 25; Bliujienė, 1995š, p.19-
20; Vaitkunskienė, 1986š, p. 89-91). 

5 segės aptiktos Vakarų Lietuvos, 5 - Vidurio Lie
tuvos, 9 - Žemaitijos plokštinių kapinynų teritorijoje. 

11.2.1.2. atmaina (pav. 11:1b). Žinomos 4 segės, 
aptiktos Žvilių kapinyne. Rastos išimtinai vyrų ka
puose. Jos šiek tiek didesnės, segės ilgio ir įvijos plo
čio santykio vidurkis 9,76/9,43 cm, liemenėlio ir 
kojelės - 5,4/4,36 cm. Skirtingai nuo aptartų, šių se
gių ivijos galus jungiantis lankelis - tordiruotas, tik 
vienos tordiravimas imituotas įkartėlėmis (k. Nr. 39), 
be to, ji puošta ir profiliuota buožele virš įvijos. Lie
menėlis ir kojelė pusiau apvalaus skerspjūvio, puošti 
viengubais žiedeliais. 

Segės kapuose rastos su antkakle rakto formos kil
pele (k. Nr. 260, 261), antkakle užkeistais pusiau ap
valaus skerspjūvio galais, II. 1 bei II. 2 (II. 2.2.1. 
atmainos) potipio žieduotosiomis segėmis (k. Nr. 270), 
sege lieta užkaba ir trumpa kojele bei aukštu plokščiu 
liemenėliu (k. Nr. 261) (Vaitkunskienė, 1989š, p. 63-
67,72-75). Jos priklausytų V a. pirmajai pusei. 

11.2.2. variantas. Lietuvoje rastos 34 šio varianto 
segės (pav. 12:2). Jos puošnesnės, liemenėlis ir kojelė 
puošti ne viengubais, bet dvigubais rantytais žiedeliais, 
ties įvija liemenėlis puoštas profiliuota buožele su ran
tytu žiedeliu. Išskiriamos 2 atmainos. 

11.2.2.1. atmaina (pav. 11:2a). Šiuo metu žinoma 
18 segių, iš kurių 11 aptikta kapuose, likusios rastos 
atsitiktinai. 

Segių liemenėlis ir kojelė pusiau apvalaus, lanke
lis - apvalaus skerspjūvio. Segės ilgio ir įvijos santykio 
vidurkis 9,43/8,6 cm, liemenėlio ir kojelės - 5,38/4,4 cm. 
Kojelės viršus bei liemenėlio viršus ir apačia puošti 
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12 pav. 1 - 11.2.1. varianto žieduotųjų segių paplitimas: 1 - Užpelkiai; 2 - Reketė; 3 - Bandužiai; 4 - Baitai; 5 - Šarkai; 
6 - Žviliai; 7 - Paprūdžiai; 8 - Pašešuvys; 9 - Kalniškiai; 10 - Pernarava; 11 - Pašušvys; 12 - Berčiūnai; 13 - Upytė; 14-
Riklikai; 15 - Marvelė. 2 - II. 2.2. varianto žieduotųjų segių paplitimas: 1 - Lazdininkai; 2 - Reketė; 3 - Stragnai; 4 -
Vilkyškiai; 5 - Žviliai; 6 - Sauginiai; 7 - Gibaičiai; 8 - Nevėžninkai; 9 - Vaitiekūnai; 10 - Pašušvys; 11 - Paprūdžiai; 12 -
Kalniškiai; 13 - Vilkija; 14 - Veršvai; 15 - Marvelė; 16 - Riklikai. 

dvigubais rantytais žiedeliais. Kai kurių segių lankelis 
nežymiai profiliuotas (Vilkija, atsit.), įvijų galai baigti 
profiliuatarnis buoželėmis, kurios prie pagrindo pUOš
tos žiedeliais. 

Sprendžiant pagal kapuose rastas įkapes (3 grupės 
šaukštinę antkaklę, antkaklę rakto formos kilpele, lan
kinę segę žvaigždine kojele, III. 1.1. varianto lankinę 
segę trikampe kojele, ankstyvojo tipo storagalę apyran
kę ir kt.), šias seges reikėtų skirti Va. pirmajai pusei. 

n. 2.2.2. atmaina (pav. 11:2b). Žinomos 5 segės, ap
tiktos tik Žvilių kapinyne. Kaip ir 2. 1. 2. atmainos, jų 
lankelis taip pat tordiruotas. Kojelės viršus bei liemenė
lio viršus ir apačia puošti dvigubais rantytais žiedeliais. 
Liemenėlis pusiau apvalaus skerspjūvio, viršuje, ties įvi
ja, puoštas profiliuota buožele su žiedeliu, analogiškom 
buoželėm puošti ir įvijų galai. Segių ilgio ir įvijų pločio 
santykio vidurkis 12,46/10,71 cm, liemenėlio ir kojelės-
7,07/5,39 cm. Tai didžiausios šio potipio segės. 

Segės datuojamos V a. pirmąja puse - V a. viduriu. 
II. 2.1.2. ir II. 2.2.2. atmainos seges galima išskirti 

kaip vietinę formą, būdingą tik Žemaitijos kapinynams, 
tiksliau, bendruomenei, laidojusiai mirusiuosius Žvilių 
kapinyne. Tiesa, II. 2.1.2. atmainos žieduotoji segė ras
ta Eislietheno (k. Nr. 261) kapinyne (Nowakowski, 
1996, lent. 59:11). Analogijų šiems dirbiniams Lietu
voje nėra, pagal lankelio formą jos gana artimos 
I. 2.2.2. atmainos lankinėms segėms lenkta kojele. Be 
to, įdomu, kad statistiškai daugiausiai II. 2.2. varianto 
segių aptikta Žemaitijos (29,1 %) ir Vidurio Lietuvos 
(25,4%) kapinynuose, tuo tarpu Vakarų Lietuvoje -
gerokai mažiau (16,6%). 

II tipas, 3 potipis. Vėlyvos ios 
žieduotosios segės 

Tai gausiausios ir puošniausios žieduotosios segės 
Lietuvoje, pagal N. Abergo, H. Mooros ir A. Tautavi
čiaus klasifikaciją, jos priklausytų 3 grupei, apiman
čiai 153 seges, nešiotas nuo V a. antrosios pusės iki 
IX a. pradžios (pav. 11) (Aberg, 1919, p. 12-28; Moo
ra, 1938, p. 132-144; LAA, 1978, p. 40-42; Tautavi
čius, 1996, p. 196). Jos gerokai masyvesnės, nors 
palyginti nedidelės. Sprendžiant pagal išvaizdą, jos tik
riausiai pamažu išsirutuliojo iš II. 2.2. varianto žieduo
tųjų segių, nors galutinei jų formai galėjo turėti įtakos 
ir V-VI a. Vakarų Europoje bei Pabaltijyje vykę kul
tūriniai, socialiniai procesai. Pagal įvairius požymius 
jas būtų galima suskirstyti į 2 variantus. 

11.3.1. variantas (pav. 13:1). Žinoma 11 segių iš 
6 kapinynų, visos aptiktos tik vyrų kapuose. Tai būtų 
ankstyviausios 3 potipio segės. Jų liemenėlis trikampio 
arba daugiakampio skerspjūvio, nežymiai briaunuotas, 
išlenktas taisyklingu puslankiu. Kojelė truputį ilgesnė 
(Iiemenėlio ir kojelės santykio vidurkis 4,69/4,89 cm) 
bei platesnė, į galą nežymiai siaurėjanti (apačioje 0,91 cm, 
viršuje 1,2 cm pločio), ovalo skerspjūvio bei nežymiai 
briaunuota. Liemenėlis ir kojelė puošti 4 poromis ran
tytų žiedelių, tarp kurių yra plokštelės, puoštos tinkli
niu ornamentu. Įvijos galai užbaigti viengubais 
žiedeliais, Užpelkių kapinyne atsitiktinai rastos segės 
įvija neturėjo jokių žiedelių. Lankelis nežymiai profi
liuotas, apvalaus arba daugiakampio skerspjūvio. Lie
menėlio viršuje yra stačiakampio formos laukelis. 
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13 pav. II. 3. potipio žieduotosios segės: 1-11.3.1. variantas; 
2 - 11.3.2. variantas (a - 11.3.2. 1. atmaina; b - 11.3. 2.2. 
atmaina, pagal Vaitkunskienę, 1981, pav. 5:3). 

Segės datuojamos V a. viduriu (Kazakevičius, 
1993, p. 110). Didžioji jų dalis - 81,81 proc. aptikta 
Vidurio Lietuvos kapinynuose. Kapuose rastos su an
tro pogrupio antkaklėmis viela apvyniotais galais, su 
kabliuku ir kilpele (Marvelė, k. Nr.200; Plinkaigalis, 
k. Nr. 50 ir kt.), III. 1.1. varianto lankine sege trikam
pe kojele (Plinkaigalis, k. Nr. 50), storagale apyranke 
daugiakampiais galais (Plinkaigalis, k. Nr. 50), perpe
te (Plinkaigalis, k. Nr. 50), kovos peiliu (Plinkaigalis, 
k. Nr. 327) (Astrauskas, 1992š, p. 76; Kazakevičius, 

1978š, p. 37-39; 1983š, p. 40). 
II. 3.2. variantas. Segės nedidelės, bet masyvios, 

kojelė plati, liemenėlis ir kojelė puošti rantytų žiede
lių poromis, ivijos galai užsibaigia dvigubais rantytais 
žiedeliais. Skirstomos i 2 atmainas. 

11.3.2.1. atmaina (pav. 13:2a). Aptiktos 83 segės 
iš 14 kapinynų, priklausančių Vidurio Lietuvos plokš
tinių kapinynų grupei. Moterų kapuose rastos 24 se
ges, 7 - vyrų, 2 - vaikų, 14 - nenustatytos lyties 
suaugusiųjų kapuose, likusios rastos atsitiktinai arba 
nežinoma tiksli radimo vieta. Kartais kapuose aptin
karnos net dvi žalvarine grandinėle su pusmėnulio for
mos kabučiais sujungtos šios atmainos segės arba kito 
tipo sege. Segių liemenėlis išlenktas taisyklingu pus
lankiu, plokštėjantis (apie 1,3 cm pločio), daugiakam
pio skerspjūvio, viršutinė jo dalis puošta keliomis 
vertikaliomis briaunelėmis, ties ivija yra nedidelis sta
čiakampio formos laukelis, paprastai puoštas istrižai 
susikertančių ar horizontalių griovelių ornamentu. Ko
jelė ovalo skerspjūvio, truputi platesnė (1,5 cm plo
čio) nei liemenėlis. Nuo kojelės užlenkimo einanti viela 
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užvyniota ant liemenėlio, užkabos šonai kartais puoš
ti dvigubų trikampėlių ornamentu. Liemenėlis ir ko
jelė puošti 4 poromis rantytų žiedelių, tarp kurių 
neretai tvirtintos sidabrinės plokštelės, puoštos tinkli
niu ornamentu. Įvija plati (segės ilgio ir įvijos pločio 
santykio vidurkis 7,6/8,47 cm), galai užbaigti dvigubais 
rantytais žiedeliais, galus jungiantis lankelis nežymiai 
profiliuotas, apvalaus, rečiau stačiakampio skerspjū
vio. Plinkaigalio kapinyno kape Nr. 115 rastos segės 
lankelis tordiruotas. Liemenėlio ir kojelės santykio vi
durkis 3,76/3,79 cm. 

Pagal rastas ikapes kovos peili, 2 pogrupio ant
kaklę su kil pele ir kabliuku, antkaklę tordiruotu lan
keliu, kurios galai užbaigti plokštele su kabliuku ir 
kilpele, antkaklę dvigubu lankeliu su kabliuku ir kilpe
le, I. 3. potipio segę lenkta profiliuota kojele, II. 1.1. ir 
II. 1.2. varianto seges trikampe kojele, storagalę 
apyrankę daugiakampiais bei apvalaus skerspjūvio 
galais, nuokamieni smeigtuką - galima teigti, kad 
šios atmainos segės priklauso V a. antrajai pusei -
VI amžiui. 

11.3.2.2. atmaina (pav. 13:2b). Tai vėlyviausios ži
nomos segės, aptinkamos išimtinai Vakarų Lietuvos 
plokštinių kapinynų teritorijoje, turimais duomenimis 
(neitrauktos segės, kurių nepavyko apžiūrėti muzie
juose), rastos 29 segės iš 9 kapinynų , 16 (76,16%) jų 
aptikta moterų, 1 - vyro (Jazdai, k. Nr. 1),4 - nenu
statytos lyties suaugusiųjų kapuose. Daugumajų ras-

14 pav. II. 3.2.1. bei II. 3.2.2. atmainos žieduotųjų segių 
paplitimas Lietuvos kapinynuose: 1- Kašučiai; 2 - Laiviai; 
3 - Lazdininkai; 4 - Genčai; 5 - Godeliai; 6 - Kiauleikiai; 7 -
Palanga; 8 - lazdai; 9 - Bandužiai; 10 - Žviliai; 11 -
Lieporiai; 12 - Berčiūnai; 13 - Plinkaigalis; 14 - Pašušvys; 
15 - Kairėnėliai; 16 - Kalniškiai; 17 - Panevėžiukas; 18-
Veršvai; 19 - Marvelė; 20 - Eiguliai; 21 - Balėnai; 22 -
Obeliai. 



tos mirusiųjų krūtinės, o kai kada - ir galvos srityse 
(Godeliai, k. Nr. 3; Kašučiai, k. Nr. 12, Palanga, k. 
Nr. 70, 171). Tai rodytų, kad jos galėjo būti naudotos 
galvos apdangalui susegti (Baleniūnas, 1940šb, p. 3; 
Radzvilovaitė, 1969š, p. 47-48; Tautavičius, 1962š). Jos 
išlaikė daugelį II. 3.2.1. atmainos žieduotųjų segių 
požymių. Tačiau masyvesnės, joms būdingos suplokš
tėjusios formos (literatūroje šios segės neretai vadi
namos hibridinėmis), o jų sidabruotas paviršius gausiai 
ornamentuotas. Daugiausiai gamintos iš žalvario, pa
vienės rastos sidabrinės, dengtos sidabrinėmis ar net 
paauksuotomis (Vilkyčiai, atsit.) plokštelėmis. Lieme
nėlis daugiakampio skerspjūvio, viršuje ir apačioje 
puoštas 2 poromis rantytų žiedelių, analogiškai puoš
ta ir kojelė. Tarp žiedelių tvirtintos plokštelės, orna
mentuotos tinkliniu arba pynimo raštą imituojančiu 
ornamentu (Genčų I, k. Nr. 221 (170)), vertikalių taš
kučių eilėmis (Bliujienė, 1999, p. 83). Liemenėlio vir
šuje, ties įvija, yra didelė plokštelė, kurios viršus neretai 
būdavo inkrustuojamas mėlyno stiklo akute (Kašučiai, 
k. Nr. 13, Godeliai, k. Nr. 3, Kiauleikiai, k. Nr.10) ar
ba ornamentuojama skersiniais įspaudais (Godeliai, 
k. Nr. 3). Segės 9,78 cm ilgio, įvija 10,54 cm pločio. 
Kojelė 4,5 cm ilgio ir 3,04 cm pločio, į apačią platėjan
ti. Įvija užbaigta dvigubais rantytais žiedeliais, lanke
lis apvalaus arba trikampio skerspjūvio, plokštėjantis, 
nežymiai profiliuotas. Kartais ornamentuotas taškučiais 
arba rantyta vielute. 

Segės tyrinėtojų datuojamos VIII a. - IX a. pra
džia (Tautavičius, 1996, p. 196; LAA, 1978, p. 40). Tam 
neprieštarauja ir kapuose drauge aptinkamos įkapės, 
pavyzdžiui, vytinės antkaklės su kilpele ir kabliuku 
(Kiauleikiai, k. Nr. 8), antkaklės tordiruotais galais su 
kilpele ir kabliuku (Lazdininkai, k. Nr. 31; Kiaulei
kiai, k. Nr. 35, 43; Godeliai, k. Nr. 3), antkakle 
storėjančiai užkeistais galais (Kašučiai, k. Nr. 12; Laz-

dininkai, k. Nr. 28, 36, 43), pasagine sege keturkam
pėmis galvutėmis (Jazdai, k. Nr. 1), 3 grupės (pagal 
Tautavičių) smeigtukais trikampe galvute (Lazdinin
kai, k. Nr. 28; Kiauleikiai, k. Nr. 8, 19, 35, 37; Gode
liai, k. Nr. 3), kryžiniais smeigtukais su pusrutulio 
formos buoželėmis, 1 grupės (pagal Tautavičių) tri
kampio skerspjūvio apyrankėmis platėjančiais galais 
bei kitais dirbiniais (Baleniūnas, 1940ša, p. 2-4; 
1940šb, p. 3; Gabriūnaitė, 1958š, p. 46; 1979š, p. 8, 16; 
Kiauleikiai, 1941š, p. 52, 53; Radzvilovaitė, 1969š, 
p.47-48). 

Šiuo metu sunku paaiškinti tokį staigų šių dirbi
nių atsiradimą Lietuvos pajūryje, nes vėlyviausios žie
duotos ios segės šiame areale išnyko dar V a. viduryje. 
Be to, susidaro apie 100 metų laikotarpis nuo VI a. 
pabaigoje išnykusių Vidurio Lietuvoje naudotų II. 3.2.l. 
atmainos segių. 

III TIPAS, 1 POTIPIS. LANKINĖS SEGĖS 
TRIKAMPE LENKTA KOJELE 

Tai trečias nagrinėjamų segių tipas. Kaip ir 3 poti
pio 'lankinės segės profiliuotomis kojelėmis, į Lietu
vos teritoriją galėjo patekti iš Eibės regiono, nes 
Lietuvoje rasti šio tipo dirbiniai priklauso bendram 
Vidurio Europos tipui,jos skiriasi nuo aptinkamų Juo
dosios jūros šiaurinėje pakrantėje. Beveik visos Lie
tuvoje randamos V-VI a. segės trikampe kojele 
aptinkamos Vidurio Lietuvos plokštinių kapinynų te
ritorijoje. Lietuvos archeologinėje literatūroje deta
liau jos nebuvo klasifikuojamos. Pagal kojelės formą, 
liemenėiį, įvijų ilgį bei jų galuose esančias buožei es 
galima išskirti bent 3 variantus. 

III. 1.1. variantas (pav. 15:1; 16). Tai mažiausios 
ir ankstyviausios šio tipo segės. Jos 5-8,25 cm ilgio (vi
durkis 6,46 cm), įvijos plotis 2,6-5,22 cm (4,15 cm), 

15 pav. III. 1. potipio lankinės segės trikampe lenkta kojele: 1- III. 1.1. variantas; 2 - III. 1.2. variantas; 3 - III. 1.3. variantas. 
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16 pav. III. 1. potipio lankinių segių trikampe kojele 
paplitimas: 1- Linksmėnai; 2 - Plaučiškiai; 3 - Plinkaigalis; 
4 - Pašušvys; 5 - Pernarava; 6 - Kalniškiai; 7 - Marvelė; 8 -
Eiguliai; 9 - Ukmergės m.; 10 - Obeliai. 

kojelės plotis ties apačia 1,3-3,12 cm (2,56 cm). Segių 
įvijos trumpos, užsibaigia daugiakampėmis buoželė
mis, tik Plinkaigalio kapinyno kapuose Nr. 37, 54, 244 
rastų segių ivijos turėjo viengubus arba dvigubus žie
delius. Kai kurios šio potipio segių neturėjo jokių buo
želių. Liemenėlis ir ivijos lankelis apvalaus, rečiau 
daugiakampio skerspjūvio, išlenktas taisyklingu pus
lankiu, aukštas. Trikampės koje
lės nedidelės, jų apačioje yra 
stačiakampio formos ataugėlių, 
kojelės pakraščiai paprastai orna
mentuoti ikartėlėmis, 2 skersi
niais brūkšneliais. Kai kurių segių 
liemenėlių viršuje ties ivija yra 
nedideli laukeliai, ornamentuoti 
lygiagrečiais grioveliais. 

Plinkaigalio kapinyno kapuo
se Nr. 54, 336A aptiktos sidabri
nės šio potipio segės. Keletas 
segių žalvarine grandinėle buvo 
sujungtos su lazdeliniu (Plinkai
galis, k. Nr. 196), nuokamieniu 
(Plinkaigalis, k. Nr. 56) smeigtu
ku arba lankine sege profiliuota 
kojele (Kazakevičius, 1978š, p. 49; 
1980š, p. 87). 
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penkto pogrupio antkaklėmis tordiruotu lankeliu, ku
rių galai taip pat užsibaigia kilpele ir kabliuku, sege 
ilgakoje lieta užkaba, kurios įvija užbaigta pusrutulio 
formos buoželėmis, liemenėlis ir kojelė ornamentuoti 
skersiniais ranteliais, vytinėmis apyrankėmis su kab
liuku ir kilpele (Plinkaigalis, k. Nr. 44), II. 3.1. varian
to ir II. 3.2.1. atmainos žieduotosiomis segėmis 
(Eiguliai, k. Nr. 40; Marvelė, k. Nr. 284; Plinkaigalis, 
k. Nr. 50, 126), storagalėmis daugiakampiais galais 
apyrankėmis (Plinkaigalis, k. Nr. 37, 56, 126, 196) 
ir apvalaus (Plinkaigalis, k. Nr. 44) bei trikampio (Plin
kai galis, k. Nr. 124) skerspjūvio juostinėmis apyran
kėmis, įmoviniais, siauraašmeniais pentininiais 
kirviais, kovos peiliais, galąstuvais, geriamaisiais ra
gais, perpetėmis ir kitais dirbiniais, leidžiančiais pa
tikslinti šių segių chronologiją - datuoti V a. viduriu -
VI a. pirmąja puse (Astrauskas, 1992š, p. 174, 203-
204, 212-213; Kazakevičius, 1978š, p. 86-88, 91-92, 
94-98,100-105; 1979š,p.89-90; 1980š,p.86-87;Pu
zinas, 1935š, p. 38-39). Netiesiogiai šį datavimą pa
tvirtina ir tai, kad beveik visos segės aptiktos vyrų 
kapuose, išsiskiriančiuose įkapių turtingumu, apie 
28 proc. kapuose rastų šio varianto segių aptikta drau
ge su kitais sidabriniais dirbiniais. Pavyzdžiui, Plinkai
galio kapinyno kape Nr. 50 vyras buvo palaidotas 
drauge su sidabrine antkakle viela apvyniotais galais 
su kil pele ir kabliuku, sidabrine žieduotąja sege, si
dabrine storagale apyranke, juostiniu žiedu, akmeni-
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Kapuose segės rastos su an
tro pogrupio sidabrinėmis ant
kaklėmis viela apvyniotais galais 
su kabliuku ir kilpele (Marvelė, 
k. Nr. 193, 304; Plinkaigalis, k. 
Nr. 50, 54, 336), sidabrinėmis 17 pav. Lankinių segių lenkta kojele raidos chronologinė lentelė. 
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niu galąstuvu, įmoviniu kirviu, kovos peiliu, peiliu lenk
ta nugarėle, sidabrine ovalia sagtimi, perpete, geria
muoju ragu, dviejais pentinais (Kazakevičius, 1993 
pav. 137). 

ITI. 1.2. variantas (pav. 15:2; 16). Iš viso aptikta 
40 segių, kurios išsiskiria dydžiu bei masyvumu. Jos 
6,62-9,66 cm ilgio (8 cm), įvija 5,19-9,22 cm pločio 
(6,48 cm), kojelės 2,55-6,99 cm pločio (4,74 cm). Įvijų 
galai užbaigti dvigubais žiedeliais, kartais daugiakam
pėmis buoželėmis (Plinkaigalis, k. Nr. 101), įvijos lan
kelis apvalaus, rečiau daugiakampio skerspjūvio. Lie
menėlis išlenktas taisyklingu puslankiu, viršuje trupu
ti platėjantis, o kai kurių ties įvija puoštas skersinių 
ikartėlių grupėmis. Plinkaigalio kapinyno kape Nr. 4 
rastos segės liemenėlio briaunos centre puoštos mažų 
apskritimų išilginėmis eilėmis, o jo viršus - įstrižai su
sikertančiais grioveliais. Segių liemenėlis daugiakam
pio arba apvalaus skerspjūvio. Kojelės plačios, neturi 
stačiakampės ataugėlės, trikampio kampai užapvalin
ti, šoninės kraštinės truputį įsmauktos i vidų, kartais 
kojelių pakraščiai ornamentuoti įkartėlių eilėmis (Plin
kaigalis, k. Nr. 223; Vilkiautinis, pilko 3, k. Nr. 2). Da
tuojamos V a. antrąja puse - VI a. 

Apie 38% kapuose rastų šių segių aptikta su ki
tomis sidabrinėmis įkapėmis, pavyzdžiui, Plinkaiga
lio kapinyne drauge su III. 1.1. varianto segėmis, jų 
rasta net 38,46% visų kapų, kuriuose aptikta sidabri
nių dirbinių. 

III. 1.3. variantas (pav. 15:3; 16). Kaip ir antrojo 
potipio segės, jos masyvios, ganėtinai stambios - 6,63-
11,16 cm ilgio (7,89 cm), įvija 4,87-8,48 cm pločio 
(6,36 cm), kojelės plotis apatinėje jos dalyje 2,62-
7,54 cm (4,2 cm). Antrojo potipio segių trikampės ko
jelės kampai užapvalinti, o šiuo atveju jie smailūs, 
labiau ištęsti į šonus, šoninės kraštinės labiau įgaub
tos i vidų, segių įvijos lankelis apvalaus arba daugia
kampio skerspjūvio, liemenėlis pusiau apvalaus, 
stačiakampio (Plinkaigalis, k. Nr. 114, 148) arba dau
giakampio skerspjūvio, iš profilio išlenktas taisyklin
gu puslankiu, kai kada viršuje šiek tiek platėjantis. 
Retais atvejais liemenėlis per visą ilgį puoštas akutė
mis (Plinkaigalis, k. Nr. 148). 

Paprastai įvijų galai užbaigti 2 poromis rantytų žie
delių. Plinkaigalyje (k. Nr. 329) rastos segės įvija drau
ge turėjo daugiakampę bei pusrutulio formos buoželę. 
Kai kurių segių įvijos lankelis ornamentuotas išilgai 
einančiomis iškiliomis linijomis (Plinkaigalis, atsit.) ar
ba taškučiais (Plinkaigalis, k. Nr. 2). Viena segė yra 
profiliuotu lankeliu (Plinkaigalis, atsit.). 

Kapuose segės rastos su siauraašmeniu pentiniu 
kirviu (Plinkaigalis, k. Nr. 148,329), kovos peiliu, ant
kakle ruplėtais galais (Plinkaigalis, k. Nr. 2, 329), juos
tinėmis VGA trikampio skerspjūvio apyrankėmis, 

ornamentuotomis dvigubomis kryžmai susikertančio
mis linijomis, yla (Plinkaigalis, k. Nr. 114), storagalė
mis daugiakampiais galais apyrankėmis, skobtu 
geriamuoju ragu (Plinkaigalis, k. Nr. 2) (Kazakevičius, 
1978š, p. 7-9; 1979š, p. 46; 1980š, p. 70-71; 1983š, 
p. 40). Sprendžiant pagal šiuos dirbinius, segės datuo
jamos V a. antrąja puse - VI a. 

IŠVADOS 

Lankinės segės lenkta kojele suklasifikuotos į 
3 tipus, 7 potipius, 17 variantų bei 9 atmainas, ne
įtrauktos geležinės segės, kurių didžioji dalis dėl ko
rozijos prastai išsilaikiusios, o tai apsunkina jų 
identifikavimą· 

Nagrinėjami dirbiniai apima apie 700 metų laiko
tarpį (pav. 17), kuri galima suskirstyti į 4 chronologi
nius periodus, aiškiai atspindinčius šių segių raidą, 
pirmasis - II a. pabaiga - III a. vidurys, antrasis - III a. 
pabaiga - V a. pirmoji pusė, trečiasis - V a. vidurys -
VI a., ketvirtasis - VIII-IX a. pradžia. 

Pirmuoju etapu šiek tiek pavėluotai, B2/C1 peri
odo viduryje (180-220 m. po Kr.), iš buv. Prūsijos ar 
Vyslos žemupio į Vakarų Lietuvos bei Pietvakarių Lat
vijos plokštinių kapinynų su akmenų vainikais terito
riją pateko ir vietoje buvo pradėtos gaminti I. 1.1. 
varianto ankstyvosios lankinės segės lenkta kojele. 
Čia aptikta 65,85% šio varianto dirbinių. Šiek tiek 
vėliau pavienės I. 1.2.1. atmainos segės pateko ir i 
Vidurio Lietuvą. Kituose Lietuvos kultūriniuose are
aluose jos neišplito. B2/C1 periodo viduryje - C2 pe
riodu (180-300 m. po Kr.) minėtuose regionuose 
pasirodo ir pavienės ankstyvosios didžiosios lankinės 
segės be ar su profiliuotomis buoželėmis virš įvijų 
(I. 2.1.1. ir I. 2.2.1. atmainos) bei II. 1.1. ir II. 1.4. 
variantų žieduotosios. 

Antruoju etapu c2 periodo pabaigoje (280--300 m. 
po Kr.) jau nebeaptinkame ankstyvųjų lankinių segių, 
nors pavienės I. 1.2.2. atmainos dar datuojamos C2 
periodo pabaiga - D periodo viduriu (280--380-420 m. 
po Kr.). Išnyksta ir iš Vidurio Europos patekusios, ta
čiau Lietuvoje plačiau neišplitusios žieduotosios segės 
(II. 1.4. variantas) su dvigubomis įvijomis. 

Toliau vietinių gyventojų nešiotos II. 1.1. varianto 
žieduotosios segės. Pamėgdžiojant I. 2.2. ir I. 2.3. va
riantus, gaminamos ir pavienės žieduotosios segės su 
profiliuotais bei tordiruotais įvijų galus jungiančiais 
lankeliais. D periodo antrojoje pusėje (380--450 m. po Kr.) 
Vakarų, Vidurio Lietuvos ir Žemaitijos kapinynuose 
plačiai išplinta I. 2.1. varianto ir I. 2.2.1. atmainos se
gės, tai didžiausias jų paplitimo Lietuvoje laikotarpis. 
Lietuvos pajūris ir toliau išlieka vienas pagrindinių 
šių papuošalų gamybos centrų, jame aptikta apie 
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63,8 proc. segių. Tačiau susiformuoja ir atskiri lokali
niai tam tikrų savitų formų segių gamybos centrai: pa
vyzdžiui, sąlyginai vadinama Pašušvio grupė, tik čia vietos 
meistrų gamintos 1. 2.2.2. ir I. 2.3.2. atmainos segės. 

D periodo antrojoje pusėje pajūrio Lietuvos kapi
nynuose išplinta žieduotosios segės (II. 2.1. ir II. 2.2. 
variantai, rasta 35,08% visų segių), kurių liemenėliai ir 
kojelės puošti viengubais arba dvigubais rantytais žie
deliais. Iš čia jos gausiai paplito po Žemaitiją 
(31,57%), kiek mažiau (22,8%) aptikta Vidurio Lietu
voje. Daugeliu savo požymių jos labai artimos I. 2.1.1. 
atmainos didžiosioms lankinėms segėms. Beje, ir čia ga
lima išskirti vietines jų formas, pavyzdžiui, tik Žvilių ka
pinyne gausiai rasta žieduotųjų segių, kurių lankeliams 
~aminti naudota tordiravimo technika ar jo imitacija. 
Siame kapinyne gausiai aptikta ir kitų II. 2. potipių žie
duotųjų segių. Tai liudija, kad šiose vietovėse būta vie
no jų gamybos centrų. Be to, įdomu, kad statistiškai 
Žemaitijos ir Vidurio Lietuvos gyventojų labiau mėg
tos II. 2.2. varianto segės, kurių liemenėlis ir kojelė puoš
ti dvigubais rantytais žiedeliais. Iš jų Vidurio Lietuvos 
kapinynų teritorijoje pamažu nuo V a. vidurio išsirutu
liojo II. 3.1. varianto ir II. 3.2.1. atmainos žieduotosios 
segės, kuriomis puoštasi iki pat VI a. pabaigos. Pa
vienių šių dirbinių aptikta Rytų Lietuvos pilkapių te
ritorijoje, Latvijoje. Gausiai rasta Rytų Prūsijoje 
(Sembos pusiasalyje), Mozūrijoje ir kt. (Aberg, 1919, 
p. 15, pav. 4, 5). 

Nuo V a. antrosios pusės nagrinėjamų segių rai
doje galima pastebėti naujas įsivyraujančias tendenci
jas. Visų pirma tai tautų kraustymosi laikotarpis. 
Lietuvoje galutinai išnyksta I. 2. potipio lankinėsv se
gės, nors pavienių dar galima aptikti Zemaitijos (Zvi
liai) kapinynuose. Taip pat išnyksta ir jau minėtos II. 1. 
ir II. 2. potipio žieduotosios segės. Tačiau V a. viduryje
VI a. Lietuvos teritorijoje, tiksliau, Vidurio Lietuvoje 
plačiai paplinta tikriausiai iš Eibės upės regiono atke
liavusios visiškai naujos lankinių segių formos: I. 3. 
potipio segės profiliuota lenkta kojele bei III. 1.1. va
rianto ankstyvosios segės trikampe kojele. Šių segių 
aptikta ir Rytų Lietuvos pilkapių teritorijoje. Segių tri
kampe kojele randama ir už Lietuvos ribų, Latvijoje, 
Baltarusijoje, o profiliuota kojele, išskyrus Vidurio Lie
tuvos kapinynus, kituose Baltijos kraštuose neranda
ma. Abu tipai naudoti neilgai, apie 150 metų, jų jau 
nebeaptinkama su VIla. įkapėmis. 

Va. viduryje išnykus II. 2. potipio žieduotosioms se
gėms, beveik po 250 metų šiaurės vakarinėje Lietuvos 
teritorijoje vėl pasirodo VIII-IX a. pradžia datuojamos 
vėlyvosios hibridinės II. 3.2.2. atmainos žieduotosios se
gės, išlaikiusios daugelį ankstesnių (II. 3.2.1. atmainos) 
segių požymių. Analogiškų šio laikotarpio dirbinių ap
tinkama buv. Prūsijos teritorijoje bei Vakarų Latvijoje. 
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Išanalizavus turimą medžiagą, galima teigti, kad 
tam tikrų lankinių segių dėjimas į kapus priklausė nuo 
mirusiojo amžiaus, lyties, turto ar socialinės padėties. 
Galima pastebėti, kad nagrinėtos segės paprastai yra 
suaugusiųjų įkapės, ir tik išimtinais atvejais dėtos į vai
kų kapus. Tarp ankstyvųjų B2/C1 periodo viduriu - C1b 
periodu (180-260 m. po Kr.) datuojamų segių (I. 1. 
ir II. 1. potipiai) negalime pastebėti aiškios lytinės 
diferenciacijos, t. y. vienodai dėtos tiek į vyrų 

(44,44%), tiek į moterų (33,3%) kapus, o nuo C2-D 
periodų (260-450 m. po Kr.) I. 2. ir II. 2. potipio lan
kinės segės paprastai aptinkamos vyrų (daugiau nei 
80%) kapuose. Nuo V a. vidurio iki VI a. aptinkamos 
I. 3. ir III. 1. potipių segės tampa vyro kario įkape. Jų 
rasta 59,67% vyrų kapų. Dažniausiai randamos drau
ge su kovos peiliais, perpetėm, žąslais ir šiaip turtin
gom sidabrinėm įkapėm. II. 3.2. varianto žieduotosios 
segės yra grynai moteriška įkapė, dažniausiai randa
ma turtingumu išsiskiriančiuose kapuose. IX a. pra
džioje tiek moterų, tiek vyrų kapuose galutinai išnyksta 
lankinės segės lenkta kojele. Tai būtų paskutinio jų rai
dos etapo pabaiga. 

KATALOGAS 

I tipas, 1 potipis. 
I. 1.1. variantas. 
Aukštakiemis (1 vnt.); Bandužiai (11 vnt.); Krū

vandai (1 vnt.); Lazdininkai (4 vnt.); Marvelė (1 vnt.); 
Obsto rinkinys (1 vnt.); Palanga (2 vnt.); Reketė 
(1 vnt.); Rūdaičiai (1 vnt.); Seredžius (2 vnt.); Šernai 
(3 vnt.); Užpelkiai (1 vnt.); Veršvai (1 vnt.). 

I. 1.2. variantas. 
I. 1.2.1. atmaina. 
Baitai (1 vnt.); Čiukiškių gyvenvietė (1 vnt.); Obs

to rinkinys (1 vnt.); Paveisininkų piliakalnis (1 vnt.); 
Senkai (1 vnt.); Seredžius (1 vnt.); Stragnai (1 vnt.); 
Veršvai (1 vnt.). 

I. 1.2.2. atmaina. 
Eitulionys (1 vnt.); Obsto rinkinys (1 vnt.); Plin-

kaigalis (1 vnt.). 
I tipas, 2 potipis. 
I. 2.1. variantas. 
I. 2.1.1. atmaina. 
Bandužiai (2 vnt.); Eiguliai (1 vnt.); Kriokšlio 

(1 vnt.); Lazdininkai (3 vnt.); Pakrauglė (1 vnt.); Re
ketė (8 vnt.); Rūdaičiai I (6 vnt.); Stragnai (3 vnt.); 
Šarkai (2 vnt.); Veršvai (1 vnt.); Užpelkiai (2 vnt.); Žvi
liai (1 vnt.). 

I. 2.1.2. atmaina. 
Žviliai (2 vnt.). 
I. 2.2. variantas. 
I. 2.2.1. atmaina. 
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Kunigiškių-Pajevonių piliakalnis (1 vnt.); Lazdi
ninkai (2 vnt.); Marvelė (2 vnt.); Pašušvys (1 vnt.); Pleš
kučiai (1 vnt.); Radastai-Aleknonys (1 vnt.); Raginėnai 
(1 vnt.); Stragnai (1 vnt.). 

I. 2.2.2. atmaina. 
Griniūnai (1 vnt.); Pakalniškiai (1 vnt.); Plinkai-

galis (1 vnt.); Riklikai (1 vnt.); Žviliai (1 vnt.). 
I. 2.3. variantas. 
I. 2.3.1. atmaina. 
Bandužiai (2 vnt.); Griniūnai (1 vnt.); Marvelė 

(1 vnt.); Maudžiorai (1 vnt.); Plinkaigalis (2 vnt.); Ra
ginėnai (1 vnt.); Reketė (1 vnt.); Riklikai (1 vnt.); Šer
nai (1 vnt.); Upytė (1 vnt.). 

I. 2.3.2. atmaina. 
Griniūnai (1 vnt.); Plinkaigalis (1 vnt.); Riklikai 

(1 vnt.); Upytė (1 vnt.); Vaitiekūnai (1 vnt.); Veršvai 
(1 vnt.); Žemoji Panemunė (1 vnt.). 

I. 2.4. variantas. 
Laukininkų (1 vnt.); Rėkučių-Pajevonių (1 vnt.). 
I tipas, 3 potipis. 
Eiguliai (2 vnt.); Gėluva (1 vnt.); Kalniškiai (9 vnt.); 

Kriemala (2 vnt.); Marvelė (12 vnt.); Pašušvys (7 vnt.); 
Plinkaigalis (7 vnt.); Veršvai (3 vnt.). 

II tipas, 1 potipis. 
II. 1.1. variantas. 
Aukštakiemiai (5 vnt. *); Bandužiai (4 vnt.); Ber

žai (1 vnt.); Gintarai (1 vnt.); Jurgaičiai (1 vnt.); Kai
rėnai (1 vnt.); Kurmaičiai (2 vnt.); Lazdininkai (2 vnt.); 
Lietuva (2 vnt.); Lumpėnai (2 vnt. *); Marvelė (4 vnt.); 
Maudžiorai (1 vnt.); Noruišiai (1 vnt.); Palanga (2 vnt.); 
Pleškučiai (1 vnt.); Pryšmančiai (1 vnt.); Rambynas 
(1 vnt. *); Ringiai (1 vnt. *); Šarkai (1 vnt.); Veršvai 
(3 vnt.); Žviliai (3 vnt.). 

II. 1.2. variantas. 
Žviliai (3 vnt.). 
II. 1.3. variantas. 
Lazdininkai (1 vnt.); Lietuva (1 vnt.); Šernai (2 vnt.). 
II. 1. 4. variantas. 
Gibaičiai (1 vnt.); Gintarai (1 vnt.); Marvelė (1 vnt.). 
II tipas, 2 potipis. 
II. 2.1. variantas. 
11.2.1.1. atmaina. 
Bandužiai (1 vnt.); Baitai (1 vnt.); Berčiūnai (1 vnt.); 

Kalniškiai (1 vnt.); Marvelė (1 vnt.); 
Meškučiai (1 vnt.); Paprūdžiai (1 vnt.); Pašešuvys 

(1 vnt.); Pašušvys (1 vnt.); Pernarava (1 vnt.); Reketė 
(2 vnt.); Riklikai (2 vnt.); Šarkai (1 vnt.); Upytė (1 vnt.); 
Užpelkiai (1 vnt.); Žviliai (6 vnt.). 

II. 2.1.2. atmaina. 
Žviliai (4 vnt.). 
II. 2.2. variantas. 

II. 2.2.1. atmaina. 
Dubysa (1 vnt.); Gibaičiai (2 vnt.); Kalniškiai (1 vnt.); 

Marvelė (2 vnt.); Nevėžninkai (1 vnt.); Paprūdžiai 
(1 vnt.); Pašušvys (1 vnt.); Reketė (4 vnt.; 3 vnt.*); 
Riklikai (2 vnt.); Rūdaičiai I (4 vnt. *); Sauginiai (1 vnt.); 
Stragnai (1 vnt. *); Vaitiekūnai (1 vnt.); Veršvai (1 vnt.; 
2 vnt. *); Vilkija (1 vnt.); Vilkyškiai (1 vnt. *); Zviliai 
(1 vnt.). 

II. 2.2.2. atmaina. 
Žviliai (5 vnt.). 
II tipas, 3 potipis . 
II. 3.1. variantas. 
Kalniškiai (4 vnt.); Marvelė (1 vnt.); Plinkaigalis 

(2 vnt.); Užpelkiai (1 vnt.); Veršvai (2 vnt.); Žviliai 
(1 vnt.). 

II. 3.2. variantas. 
II. 3.2.1. atmaina. 
Baisogala (2 vnt. *); Balėnai (1 vnt.); Bandužiai 

(1 vnt.); Berčiūnai (2 vnt.); Daukšaičiai (1 vnt. *); Diržiai 
(1 vnt. *); Eiguliai (lvnt.); Kairenėliai (2 vnt.); Kalniškiai 
(17 vnt.); Lieporiai (1 vnt.); Marvelė (10 vnt.); Mešku
čiai (1 vnt.); Obeliai (1 vnt.); Panevėžiukas (1 vnt.); Pa
šušvys (17vnt.); Pernarava (1 vnt.); Plinkaigalis (23 vnt.). 

II. 3.2.2. atmaina. 
Anduliai (4 vnt. *); Aukštakiemiai (4 vnt. *); Bandu

žiai (1 vnt.); Genčai I (1 vnt.); Godeliai (1 vnt.); Jazdai 
(1 vnt.); Kašučiai (2 vnt.); Kiauleikiai (10 vnt.); Laistai 
(1 vnt. *); Laiviai (3 vnt.); Lazdininkai (6 vnt.); Linksmė
nai (1 vnt. *); Lumpėnai (5 vnt. *); Mockaičiai (1 vnt. *); 
Nausodis (1 vnt. *); Norgėlai (1 vnt. *); Palanga (2 vnt.); 
Rambynas (2 vnt. *); Rubokai (2 vnt. *); Rudaičiai 
(1 vnt. *); Stragnai (3 vnt. *); Tūbausiai (1 vnt. *); Užpel
kiai (1 vnt. *); Vilkyčiai (3 vnt. *); Vilkyškiai (1 vnt. *). 

III tipas, 1 potipis. 
III. 1.2. variantas. 
Eiguliai (1 vnt.); Kalniškiai (13 vnt.); Lietuva 

(1 vnt.); Linksmėnai (1 vnt.); Marvelė (13 vnt.); Obe
liai (2 vnt.); Plinkaigalis (15 vnt.); Pernarava (2 vnt.); 
Veršvai (2 vnt.); Riklikai (2 vnt.). 

III. 1.2. variantas. 
Kalniškiai (9 vnt.); Plinkaigalis (9 vnt.); Marvelė 

(6 vnt.); Veršvai (2 vnt.); Griniūnai (1 vnt.); Obeliai 
(2 vnt.); Pašušvys (3 vnt.); Plauciškiai (1 vnt.); Ragi
nėnai (1 vnt.; 4vnt.*); Riklikai (1 vnt.); Ukmergė (1 vnt.). 

III. 1.3. variantas. 
Baisogala (2 vnt. *); Juostininkai (1 vnt. *); Kai

rėnėliai (1 vnt. *); Pamarnakis (2 vnt. *); Plinkaigalis 
(6 vnt.); Punios šilas (1 vnt. *); Marvelė (2 vnt.); Obe
liai (1 vnt.); Pašušvys (2 vnt.); Rinkšeliai (1 vnt. *); Stir
baičiai (1 vnt. *); Tūbausiai (1 vnt. *); Veršvai (1 vnt.); 
Vilniaus gubernija (1 vnt.); Zastaučiai (1 vnt. *). 

* Segės, kurios neišliko arba nepavyko apžiūrėti muziejuose. 
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TYPOLOGY AND CHRONOLOGY OF THE CROSSBOW BROOCHES WITH 
THE BENT FOOT FOUND IN LITHUANIA 

Ugnius Budvydas 

Summary 

The brooch is one of the most splendid and widely 
spread ornaments. During hundreds of years their shape, 
style, ornament and zones of spread varied quite much. 
So the difference of their types, sub types, options are 
very convenient chronological indicators, which allow us 
to determine the chronology of the archaeological object 
or complex. Thanks to them we may trace the trade and 
culturaI contacts, to highlight the separate culturaI units. 
So this is not surprising that the numerous pieces of sci
entific litera ture are devoted to this issue. 

The purpose of this article is to classify the brooches 
of 3 types as precisely as possible - "ordinary" cross
bow brooches with a bent foot, ring and crossbow 
brooches with the triangular foot. We also are going to 
trace their evolution, determine and verify the chro
nology of the highlighted sub types and options. The 
materiaI of 81 archaeological sites have been used, 477 
brooches were found and classified, which are dated to 
the end of the 2nd-6th centuries and to the 8th - the 
beginning of the 9th centuries. The majority of them 
are found in the prirnary buriaIs, some of them in the 
cremations, too. The rest finds were found by chance 
from the destroyed buriaIs or are without the precise 
metrics. Some brooches are known from the hill-forts 
and the settlements. 

'JYpe I. Crossbow brooches with a bent foot. In the 
territory of Lithuania 158 brooches of this type were 
found, they are dated to the ancient and middle Iron Age. 
They are classified into 3 sub types, 6 options, which are 
the following: 

According to the available data 17 sites of the brooches 
of the first sub type were found (Fig. 3:1, 2), 41 units in 
total. 65.85% of them were found in the cemeteries with 
the stone circles in Western Lithuania. These are the most 
early brooches of this sub type, dated to the end of the 
2nd-3rd centuries, the single samples were worn up to the 
beginning of the 5th century. The brooches are compara
tively small- 5.5-6.7 cm long, axis are 2-2.9 cm wide, di
vided into 2 options (I. 1.1.; I. 1.2) and 2 changes (I. 1.2.; 
I. 1.2.2.). The brooches of the first option (Almgren 161, 
Fig. 3:1): 1) a bow is of the semi circular cross section, axis 
is short, the bow is bent in a shape of irregular semi bow. 
The majority of brooches misses the clearly seen passage 
from the bow to the foot. The brooches of the second op
tion (Almgren 162; Fig. 3:2a) divided into two changes. 
Their bow and the foot are of a trapezium section or manu
factured from the semi rounded slightly cut bronze wire, 
the foot and the bow have the flattered square fields 
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(I. 1.2.1. change), the sides of some of them are cut 
(I. 1.2.2. change). The foot and the bow are clearly high
lighted, the latter is bent almost in a regular semi bow. 

The different options of the brooches of the second 
sub type (Fig. 4) were spread in Lithuania at the end of 
the 2nd century but in the 4th - the first half of the 5th 
centuries is the period of their biggest spread. These are 
the great bow brooches with the bent foot. Lithuanian 
seashore remains one of the major centers of the manu
facturing of such kind of ornaments, where even 63.8% 
of them were found (Fig. 5). But some separate local cen
ters of the manufacturing of the brooches of original forms 
also formed (Fig. 6). For instance, so called Pašušvys 
group, which includes the funeral sites, which belong at 
least to 4 culturaI zones. 

They distinguish by the size but the construction re
mains quite simple, big axis, open. The brooches are 6.5-
13.25 cm long, axis 4.7-10.75 cm wide. They are divided 
into 4 options and 6 changes. The bow of the brooches of 
the first option (Fig. 4:1) is bent by the regular semi bow, 
clear passage from the bow to the foot. The bow and the 
foot of some brooches are ornamented with the square 
shaped fields (I. 2.1.2. change, Fig. 4:1b). The bow of the 
brooches of the second option (I. 2.2.; Fig. 4:2) is orna
mented with the profiled pommel, many brooches are 
similar and have the axis in the terminaIs. The bow of the 
axis of the brooches of the I. 2.2.2. option is torqued and 
the bow and the foot are decorated with the fields, while 
the crossbow brooches of the I. 2.3. option (Fig. 4:3) are 
decorated with the profiled bow. 

The brooches of the third sub type (I. 3.; Fig. 7) are 
dated to the middle of the 5th - beginning of the 6th cen
turies with the profiled foot, which are found only in the 
territory of the fiat cem eteri es in the Middle Lithuania 
(43 brooches found from 8 funeral si tes, Fig. 8), in other 
Baltic sea region there are no analogies to them. They 
distinguish by their massive character, the bow is of a 
multiangular section, flattened on top, the terminaIs of 
the axis ended with the multiangular pommels, fiat foot, 
slightly wider than the bow, decorated with two or three 
ornamented ladders. The origin and such spread of these 
original brooches is possible to explain only by relation of 
them to the emerged new cultural influences that occurred 
during that time which expressed itself in different ways 
in different Lithuanian regions. According to the orna
ments and style the similar brooches dated to the 4th-5th 
centuries were found among the German tribes - in the 
basin of the river EIbe. 
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II type. Ring crossbow brooches. The numerous 
pieces of the scientific literature are devoted for the analy
sis of such type of artefacts. In the Lithuanian archaeo
logicalliterature they are divided into three chronologi
cal groups: 1- 3rd-4th cen turi es, 2 - end of the 4th - first 
half of the 5th, 3- second half of the 5th-7th, 8th - begin
ning of the 9th centuries. The same c1assification prin
ciple is followed in this article but for the convenience 
sake the groups of brooches were changed into the sub 
types, besides this, basing on some their features, 8 op
tions and 5 changes of the ring brooches were highlighted. 

The most early ring brooches of the first sub type 
(Fig. 9), dated to the 3rd-4th centuries are divided into 
4 options. Their bow is semi circular, of a triangular sec
tion, the axis are ornamented with the pommels with the 
ringlets. The bow and the foot are decorated with the 
doubIe groups of the ringlets where every group consists 
of the 3, 4 or even 5 rings of the different diameter. The 
axis terminaIs that connects the bow of some brooches 
(II. 1.2., Fig. 9:2) is torqued or profiled (II. 1.3. option, 
Fig. 9:3). 3 brooches were found (II. 1.4 option, Fig. 9:4), 
the top of the bows of which ends by two axis, but not by 
one. The analogical finds were found in Brulin-Koski, 
Kaweczyn (Poland) cemeteries, a lot of them were found 
in the territory of Slovakia. 

The brooches are dated to the 3rd century, the big
ger ones should belong to the end of the 4th - first half of 
the 5th centuries. 

The ring brooches of the second sub type (Fig. 11) in 
the literature are attributed to the second group dated to 
the end of the 4th - first half of the 5th centuries. 61 
brooches are found in the 26 archaeological sites (Fig. 12), 
the majority of them was found in the cem eteri es of West
ern Lithuania (35.08%) and Samogitia (31.57%). The 
brooches are 6.5-11.5 cm long, axis 4.8-10.7 cm wide. They 
are divided into 2 options and 4 changes. The brooches 
are slim, with the circular hollow foot and are not very 
splendid. The bow and the foot of the ring brooches of 
the II.2.1. option are ornamented with single notched ring
lets. The bow of the axis is ofthe circular section (II. 2.1.l. 
change, Fig.11:1a) or torqued (II. 2.1.2. change, Fig. 11:1b). 
While the brooches of the II. 2.2. option (Fig. 11:2) are 
more splendid, ornamented not only with single but also 
double notched ringlets, the top of the bow, near the axis, 
is decorated with the pommel, the terminaIs of the axis 
are also finished with the pommels. The brooches of the 
11.2.1.2. and II.2.2.2. change is possible to highlight as the 
local form, characteristic only to the cemeteries of 
Samogitia. Besides this, it is very interesting that the ma
jority of brooches of the II.2.2. option was found in the 
cemeteries of Samogitia (29.1 %) and the Middle 
Lithuania (25.4%). The ring brooches of the third sub 
type emerged from them (Fig. 13) since the most influ
ence to their finaI form could have the culturaI and social 
processes that took place in Western Europe and the Baltic 
states during the 5th-6th centuries. These are the most 

splendid ring brooches in Lithuania. One can divide them 
into two options and two changes. 

The earliest ones, dated to the middle of the 5th cen
tury, ring brooches of the II. 3.1. option are of a transi
tionaI type. Their bow is of a triangular or multiangular 
section, slightIy cut, with the tapered foot towards the ter
minaI. The bow and the foot ornamented with the four 
pairs of the notched ringlets, among them the plates or
namented with the net ornament are also available. The 
bow is slightly profiled. Approximately 80% of such 
brooches were found in the cemeteries of the Middle 
Lithuania. The ring brooches of the II. 3.2. and II. 3.2.1. 
changes formed out of them (Fig. 13:2a), which are also 
spread only in the Middle Lithuania. They are dated to 
the second half of the 5th-6th centuries. The bow of the 
brooches is bent in a shape of a semi bow, flattened, of a 
multiangular section, the upper part ornamented with 
some vertical edges, the small ornamented rectangular 
shaped field is available ne ar the axis. The foot is wider 
than the bow. The brooches are ornamented with the ring
lets, in some cases the silver plated ornamented plates 
are attached to. The bow is slightIy profiled. 

After aImost 250 years break, in the 8th - the beginning 
of thė 9th centuries, in the North West part of Lithuania so 
called hybrid ring brooches of the II. 3.2.2. change were 
spread. They preserved many features of the brooches of 
the II. 3.2.1 change. But they are more massive, the flat
tened forrns are characteristic and their silver-plated sur
face is ornamented with numerous decorations. On top of 
the bow, near the axis, the big plate is attached to, the top of 
which was often decorated with the eye of the blue glass. 

1)rpe III. Crossbow brooches with the triangular 
bent foot. This is the third type of the analyzed brooches 
(Fig. 15). As the bow brooches with the profiled foot of 
the 1.3. sub type they might get to the territory of Lithuania 
from the basin of the river EIbe, the found artefacts of 
this type belong to the general type of those characteris
tic to the Western Europe. A1most all brooches dated to 
the second part of the 5th-6th centuries with the triangu
lar foot are found in the territory of the flat cemeteries of 
the Middle Lithuania (Fig. 16). According to the form, 
bow, length of the axis and other features of the foot one 
can highlight 3 options of the brooches. 

The most early and the smallest brooches of this type 
(III. 1.1 option, Fig. 15:1) are dated to the middle of the 
5th - first half of the 6th centuries. They are 5-8.5 cm 
long, axis 2.6-5.22 cm wide. The axis are short, ends are 
with the multiangular pommels, the bow and the bow of 
axis are of the circular, in rare cases of a multiangular 
section. On the bottom of the feet many brooches have 
the small square shaped sprouts, the edges of the foot are 
ornamented with the cuts. The bow is bent by the regular 
semi bow. The crossbow brooches with the triangular foot 
dated to the second half ofthe 5th--6th centuries, of a III. 1.2. 
and III. 1.3. options (Fig. 15:3) are much more massive, 
the terminaIs of the axis end in the double ringlets, the 
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bows are of a multiangular or circular section. The feet 
are wide, have no square sprout, the angles of the tri
angle are rounded, the edge sides are slightly curved in
side (III. 1.2. option, Fig. 12:2) or tape red, more extended 
to the side, the edge sides are more bent inwards (III. 1.3. 
option, Fig. 12:3). 

After analysis of the available materiai one can state 
that the putting of the some crossbow brooches with the 
bent foot to the buriais depended on the sex of the buried 
individual, their property or social status. If among the early 
brooches dated to the end of the 2nd-3rd centuries (I. 1. 
and II. 1. sub types) one can not see the ciear sexual differ
entiation, e.g. the brooches were put both to the male 
(44.4%) and to the female buriais (33.3%), but in the sec
ond half of the 3trd- first half of the 5th centuries the cross
bow brooches of the I. 2 and II. 2 sub types usually possible 
to find in the male buriais (more than 80%). Starting from 
the middle of the 5th up to the 6th centuries the brooches 
ofthe I. 3. and III. 1. sub type becomes pure burial item of 
the male buriais. They were found in the 59.67% of the 
male buriais. Most of ten the brooches were found together 
with the battle-knives, shoulder straps, riding bits and rich 
silver burial items. The ring brooches of the II. 3.2. option 
are purely female burial item, they are found in the rich 
buriais. At the beginning of the 9th century the bent foot 
of the crossbow brooch finally disappears in both male and 
female buriais. This would be the end of the last stage of 
their evolution. 

THE LIST OF ILLUSTRATIONS 

Fig. 1. Parts of the crossbow brooches with the bent 
foot: a - aris; b - bow; c - stem; d - foot; e - axle of aris; 
f - hole for axle ofaxis; g - cut for wrapping of foot; h -
pin; i - pommel of aris. 

Fig. 2. Sp read of the cross bow brooches of the I. 1 sub 
type in the cemeteries of Lithuania: 1 - Lazdininkai; 2 -
Užpelkiai; 3 - Rūdaičiai I; 4 - Palanga; 5 - Senkai; 6 -
Reketė; 7 - Bandužiai; 8 - Baitai; 9 - Šernai; 10 - Stragnai; 
11-Seredžius; 12 - Krūvandai; 13 - Čiukiškės; 14 - Veršvai; 
15 - Marvelė; 16 - Paveisininkai hill-fort; 17-Plinkaigalis. 

Fig. 3. Crossbow brooches of the I. 1. sub type: 1 -
I. 1.1. option; 2 -1.1.2. option (a -I. 1.2.1. change; b
I. 1.2.2. change). 

Fig. 4. Crossbow brooches of the 1.2. sub type: 1 -
I. 2.1. option (a -I. 2.1.1. change; b -I. 2.1.2. change); 2-
I. 2.2. option (a -I. 2.2.1. change; b -I. 2.2.2. change); 3 -
1.2.3. option (a -I. 2.3.1. change; b -I. 2.3.2. change). 

Fig. 5. Spread of the crossbow brooches of the I. 2.1.1. 
sub type in the cemeteries of Lithuania: 1- Lazdininkai; 2-
Rūdaičiai I; 3 - Bandužiai; 4 - Stragnai; 5 - Užpelkiai; 6 -
Reketė; 7 - Maudžiorai; 8 - Šarkai; 9 - Akmeniai; 10-Žviliai; 
11 - Kalniškiai; 12 - Veršviai; 13 - Eiguliai; 14 - Pakrauglė. 

Fig. 6. 1-spread of the I. 2.2. option: 1-Lazdininkai; 
2 - Palanga; 3 - Pleškučiai; 4 - Stragnai; 5 - Žviliai; 6 -
Raginėnai; 7 - Pakalniškiai; 8 - Plinkaigalis; 9 - Pašušvys; 
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10 - Griniūnai; 11 - Riklikai; 12 - Marvelė; 13 -
Kunigiškiai-Pajevonys hill-fort; 14 - Radastai-Aleknonys. 
Spread of the I. 2.3. option: 1- Reketė; 2 - Bandužiai; 3 -
Šernai; 4 - Maudžiorai; 5 - Raginėnai; 6 - Plinkaigalis; 7 -
Vaitiekūnai; 8 - Upytė; 9 - Griniūnai; 10 - Riklikai; 11 -
Žemoji Panemunė; 12 - Veršviai; 13 - Marvelė; - - - so
calied Pašušvys group. 

Fig. 7. Crossbow brooch of the I. 3. sub type. 
Fig. 8. Spread of the crossbow brooches with the pro

fil ed foot of the I. 3. sub type: 1- Marvelė; 2 - Eiguliai; 3-
Veršviai; 4 - Kriemala; 5 - Kalniškiai; 6 - Perbarava; 7 -
Pašušvys; 8 - Plinkaigalis. 

Fig. 9. Ring brooches of the II. 1. sub type: 1- II. 1.1. 
option; 2 - II. 1.2. option; - 11.1.3. option; 4 - II. 1.4. 
option (4 - according to Tarvydas B., 1932, Fig. 3). 

Fig. 10. Spread of the ring brooches of the II. 1.1. sub 
type: 1 - Lazdininkai; 2 - Gintarai I; 3 - Sauginiai; 4 -
Kurmaičiai; 5 - Palanga; 6 - Aukštakiemis; 7 - Bandužiai; 
8 - Jurgaičiai; 9 - Lumpėnai; 10 - Rambynas; 11 -
Dauglaukis; 12 - Ringiai; 13 - Šarkai; 14 - Žviliai; 15 -
Maudžiorai; 16 - Noruišiai; 17 - Pašiliai; 18 - Beržai; 19-
Veršvai; 20 - Marvelė; 21 - Kairėnai. 

Fig. 11. Ring brooches of the 11.2. sub type: 1- II. 2.1 
option (a-11.2.1.1. change; b- II. 2.1.2. change); 2-11. 2.2. 
option (a - 11.2.2.1. change; b - 11.2.2.2. change). 

Fig. 12. Spread of the ring brooches of the 1 - II. 2.l. 
option: 1-Užpelkiai; 2 - Reketė; 3 - Bandužiai; 4 - Baitai; 
5 - Šarkai; 6 - Žviliai; 7 - Paprūdžiai; 8 - Pašešuvys; 9 -
Kalniškiai; 10 - Pernarava; 11- Pašušvys; 12 - Berčiūnai; 

13 - Upytė; 14 - Riklikai; 15 - Marvelė. Spread of the 
ring brooches of the 2 - II. 2.2. option: 1- Lazdininkai; 2-
Reketė; 3 - Stragnai; 4 - Vilkyškiai; 5 - Žviliai; 6 -
Sauginiai; 7 - Gibaičiai; 8 - Nevėžininkai; 9 - Vaitiekūnai; 

10 - Pašušvys; 11- Paprūdžiai; 12 - Kalniškiai; 13 - Vilkija; 
14 - Veršvai; 15 - Marvelė; 16 - Riklikai. 

Fig. 13. Ring brooches of the 11.3. sub type: 1- II. 3.l. 
option; 2 - II. 3.2. option (a - II. 3.2.1 change; b - 11.3.2.2. 
change, according to Vaitkunskienė L., 1981, Fig. 5:3). 

Fig. 14. Spread of the ring brooches of the II. 3.2.l. 
and II. 3.2.2. changes in the cem eteri es of Lithuania: 1-
Kašučiai; 2 - Laiviai; 3 - Lazdininkai; 4 - Genčiai; 5 -
Godeliai; 6 - Kaiuleikiai; 7 - Palanga; 8 - Jazdai; 9-
Bandužiai; 10 - Žviliai; 11- Lieporiai; 12 - Berčiūnai; 13-
Plinkaigalis; 14 - Pašušvys; 15 - Kairėnėliai; 16-
Kalniškiai; 17 - Panevėžiukas; 18 - Veršvai; 19 - Marvelė; 

20 - Eiguliai; 21 - Balėnai; 22 - Obeliai. 
Fig. 15. Crossbow brooches with a bent foot of the 

III. 1. sub type: 1- III. 1.1. option; 2 - III. 1.2. option; 3-
III. 1.3. option. 

Fig. 16. Spread of the crossbow brooches with a tri
angular foot of the III. 1. sub type: 1 - Linksmėnai; 2 -
Plaučiškiai; 3 - Plainkaigalis; 4 - Pašušvys; 5 - Pernarava; 
6 - Kalniškiai; 7 - Marvelė; 8 - Eiguliai; 9 - Ukmergė 

town; 10 - Obeliai. 
Fig. 17. Table of chronology of the crossbow brooches 

with a bent foot. 
Translated from Lithuanian by Rasa Tolvaišaitė 
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TIIIIOJIOfIDI II XPOHOJIOflIH IIPOfHYTbIX IIO,nBH3HbIX 
<l>IIEYJI, HAfi,II;EHHbIX B JIIITBE 

YrHIOC Ey.nBMaC 

Pe3IOMe 

<l>116YJIa 5lBJI5!eTC51 O.ll.HI1M 113 Hal160JIee paCrrpOCTpa- IIJIOCKJ1e rrp5IMoyrOJIbHhle rrOJI5I (I. 1.2.l. pa3HOBI1.ll.HOCTb), 

HeHHbIX YKpaIIIeIDlli. B Te'leHl1e CTOJIeTI1H MeH5IJIaCb l1X I1HOr.ll.a C rrOJIyr<pyrJIbIMI1 Bblpe3aMI1 C 60KOB (I. l.2.l. 

<popMa, CTl1JIb, OpHaMeHTHKa. Pa3Hble Tl1rrbI, rrO.ll.Tl1rrbI, 

BapI1aHTbI qm6YJI - Y.ll.06Hble XPOHOJIOfH'leCKJ1e 11H.D.M

KaTOpbI, rr03BOJI5IIOIIIl1e YCTaHOBI1Tb XpOHOJIOrl1IO apxeo

J10fl1'leCKOrO 06beKTa. C l1X rrOMOIIIbIO MO)!(HO rrpo

CJle,UI1Tb TOprOBble 11 KYJIbTypHble KOHTaKTbI, BbmeJII1Tb 

3THI1'leCKJ1e 11 KYJIbTYPHhle e.ll.l1Hl1IIbI. HeY.ll.l1BI1TeJIbHO, 

'ITO 113yųeHI1IO qm6YJI rrOCB51IIIeHa 06IIIl1pHa51 HaYŲHaJI 

J1I1TepaTYPa. 

3a.ua'la .ll.aHHOH pa60TbI - .ll.eTaJIbHaJI KJIaCCl1<pHKaIIl15l 

<P116YJl 3 Tl1rrOB - "06bIKHoBeHHblx" rrporHYTblX 

llO,UB5I3HbIX <P116YJI, <p116YJI C .ll.eKOpaTl1BHbIMI1 KOJIbIIaMl1 

113 llPOBOJlOKl1 11 rrpOrHYThIX <p116YJI C TpeyrOJIbHOH 

HO)f(KOH. TIpOCJIe.ll.l1Tb I1X pa3BI1Tl1e, YCTaHOBI1Tb 11 

YTO'lHl1Tb XpOHOJIOrl1IO Bbl.ll.eJIeHHblX rrO,UTl1rrOB, 

Bapl1aHTOB. B pa60Te l1CrrOJIb30BaH MaTepl1aJI 81-oro 

apXeOJIOrl1'leCKOrO rraM5lTHl1Ka, r.ll.e Hai1.D.eHo 11 Orrl1CaHO 

477 <p116YJI, llpJ1Ha.ll.JIe)lGlIII)1X KOHŲy II-V BB. 11 VlII - Ha'lany 

IX BB. DOJIbIIDIHCTBO 113 Hl1X 06Hap~eHO B MOrnJIax C 

TpyrrorrOJIO)!(eHl1eM 11 TOJIbKO HeCKOJIhKO - C TPyrroCO)!()f(e

HI1eM. OCTaJlhHhle <P116YJIhI 6bIJIl1 Hai1.D.eHhI cnyųai1Ho, 113 

pa3pYIIIeHHbIX 3aXOpOHeHI1H 11JI11 He I1MeJIl1 MeTPI1Kl1. 

HeCKOJIbKO <p116YJI 06Hap~eHO B roP0.ll.l11IIax 11 CeJIeHI15lX. 

Tl1rr I. 06blKHOBeHHble nporHyrble nO.ll.B1I3Hble IĮm6YJlbl. 

B JII1TBe Hai1.D.eHo 158 <p116YJI ::noro rrO.ll.Tl1IIa, rrpl1Ha,UJIe

)f(aIIIl1X paHHeMY 11 Cpe.ll.HeMY )!(eJIe3HbIM BeKaM. 

B HaCT051IIIee BpeM51 <p116YJIbI rrepBoro rrO,UTl1rra 

(Pl1c. 3 : 1, 2) Hai1.D.eHbI B 17 rraM5ITHl1Kax, Bcero 41 e.ll. . 

65,85% 113 Hl1X 06Hap~eHhI B rpymOBbIX MOrl1JIbHHKax 

C KaMeHHhIMl1 BeHIIaMl1 3arra.uHOH JIl1TBbI. <l>116YJIhI 3TOro 

llO,UTl1rra rrpl1Ha,UJIe)!(aT KOHIIY II-III BB., e.ll.l1Hl1'lHble 

3K3eMIIJI5IpbI HOCl1JIl1 .ll.O Ha'laJIa V B. <l>116YJIbI CpaBHl1-

TeJIbHO He6oJIbIIIl1e, .ll.JIl1Ha - 5,5-6,7 CM, IIIl1pl1Ha 

rrp~I - 2-2,9 CM, Pa3.ll.eJI5lIOTC51 Ha 2 Bapl1ama (I. 1. 1.; 

I. 1.2.) 11 Ha 2 pa3HOBI1.ll.HOCTI1 (I. 1.2.1.; I. 1.2.2.). CIIl1HK11 

<P116YJI rrepBoro Bapl1aHTa (Almgren 161; Pl1C . 3 : 1) 

nOJlYKpyrJIOrO Ce'leHl15l, rrpY%l1HhI KOpOTKl1e, Crrl1HKa 

1130rHYTa HerrpaBl1JIbHhlM OBaJIOM. MHOrl1e <P116YJIbl He 

I1MeIOT 'leTKoro rrepexo.ll.a co Crrl1HKl1 B HO%KY. BTOPOH 

Bapl1aHT (Almgren 162; Pl1C. 3:2) pa3.ll.eJIeH Ha ,UBe 

pa3HOBI1.ll.HOCTI1. Koprryc 11 HO)!(Ka <p116YJI TParreIIl1eBI1.ll.

Horo Ce'leHl15l l1JI11 C.ll.eJIaHbI 113 rrOJIYKpyrJIOH, CJIerKa 

rpaHeHHOH 6POH30BOH rrpOBOJIOKJ1, Y CIIl1HKl1 11 HO)!(KJ1 

pa3HOBI1.ll.HOCTb). 5IPKO Bblpa%eHbI HO)!(Ka 11 CIIl1HKa, 

rrOCJIe.ll.HlI5l 1130rHYTa rrpaBl1JIbHblM OBaJIOM . 

Pa3JIl1'lHhle <p116YJIbI BToporo Bapl1aHTa (Pl1c. 4) B 

.llilTBe rr051Bl1JIl1Cb ~e B KOHIIe II B., O.ll.HaKO Hal160JIbIIIee 

pacrrpocTpaHeHl1e rroJIYŲ11JI11 B IV - rrepBoH rrOJIOBl1He 

V BB. 3TO KpyrrHble rrp0rHYTble rrO,UB5I3Hble <P116YJIbI. 

JIl1TOBCKOe B3Mopbe 11 .ll.aJIbIIIe OCTaBaJIOCb O.ll.HI1M 113 

OCHOBHhIX IIeHTPOB rro rrp0113BO.ll.CTBY 3TI1X YKpaIIIeHl1H, 

3.ll.eCb Hai1.D.eHo 63,8% Bcex <p116YJI (Pl1c. 5). O.ll.HaKO 

C<pOPMI1POBaJIl1Cb 11 OT.ll.eJIbHble JIOKaJIbHble IIeHTpbI 

(Pl1c. 6), r.ll.e o6Hap~eHbI <P116YJIbI caMo6bITHbIX <POpM. 

Harr.pl1Mep, TaK Ha3bIBaeMa5I " TIaIIIYIIIBe rpyrre " , 

oXBaTbIBaIOIIIaJI norpe6aJIbHble rraM5ITHl1Kl1 rro Kpai1HeH 

Mepe 4 KYJIbTYPHhIX apeaJIOB. 

<l>116YJIbI pa3JIl1'laIOTC5I BeJII1'lI1HOH, KOHCTPYKIIl15l 

06bIKHOBeHHaJI, rrp~a ,UJIl1HHaJI, OTKPbITaJI. ,llJI:l1Ha -

6,5-13,25 CM, IIIl1pl1Ha rrpY)!(I1HbI - 4,7-10,75 CM . 

BbmeJIeHO 4 Bapl1aHTa 11 6 pa3HOBI1.ll.HOCTeH. Crrl1HKJ1 

<p116YJI rrepBoro Bapl1aHTa (Pl1c. 4: 1) 1130rHYTbI rrpaBl1JIb

HbIM OBaJIOM, 5lCHO Bblpa%eHhI HO)!(Ka 11 Crrl1HKa. Koprryc 

HeKOTopbIX <p116YJI YKpaIIIeH 0pHaMeHTl1pOBaHHblMI1 

np5IMoyrOJIhHbIMl1 rrOJI5IMl1 (I. 2.1.2 . pa3HOBI1.ll.HOCTb; 

Pl1c. 4:1) . CIIl1HKl1 <P116YJI BToporo Bapl1aHTa (I. 2.2.; PI1C. 

4:2) OKOJIO rrPY%l1HbI YKpaIIIeHbI rrpo<pl1JIl1pOBaHHhIMl1 

rOJIOBKaMl1, 'laCTO aHaJIOrl1'lHble rOJIOBKJ1 I1MeIOTC51 11 Ha 

KOHIIax rrpY%l1H. TeTl1Ba <p116YJI I. 2 . 2 . 2 . pa3HOBI1.ll.HOCTl1 

(Pl1c. 4:2b) TOp.ll.l1pOBaHHa5I, Koprryc YKpaIIIeH rrOJI51MI1, 

I. 2.3. Bapl1aHT (Pl1c . 4:3) l1MeeT rrpo<pl1JIl1poBaHHYIO 

TeTl1BY· 

<l>116YJIbI C rrp0<pl1JIl1pOBaHHoH HO)!(KOH TpeTbero 

rrO.ll.Tl1IIa (I. 3.; Pl1C. 7), .ll.aTl1pOBaHHble Cepe.ll.l1HOH V -
Ha'laJIOM VI BB. , o6Hapy%eHbI TOJIbKO B rpYHToBbIX 

MOrl1JIbHl1Kax IJ,eHTPanbHOH JIl1TBbl (Hai1.D.eHhI 43 <P116YJIbI 

B 8 rraM5ITHl1Kax), B .ll.pyrl1X TIPI16aJITl1HCKJ1X CTPaHax 

aHaJIOrl1H HeT. <l>116YJIhl OTJII1'laIOTC5I MaCCI1BHOCTbIO, 

Crrl1HKa MHoroyrOJIbHOrO Ce'leHl15I, Bepx paCIIIl1peH, 

rrpY%l1Ha yr<paIIIeHa MHOroyroJIbHhIMl1 roJIOBKaMI1, HO)!(Ka 

IIJIOCKa5l, YKpaIIIeHa 2 l1JI11 3 He6oJIhIIII1MI1 0pHaMeHTI1-

pOBaHHbIMI1 rrOJI5IMI1. TIpoI1CXO)!(,ll.eHl1e 11 IIIl1pOKOe 

pacnpocTpaHeHl1e 3Tl1X caMo6blTHblX <pOPM <p116YJI 

06b5ICHlIeTC5I pacrrpocTPaHeHl1eM HOBoro KYJIbTYPHoro 

BJIl15lHl15l, rro-pa3HoMY rrp05IBl1BIIIerOC51 B pa3JII1'lHbIX 
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pefl10HaX lIHTBhl. <1>H6YJIhI IV -V BB., rrOXO)I<He rro 

opHaMeHTHKe H CTHJIHCTHKe, MO)t(HO o6Hap~Th y 

repMaHCKHX IIJIeMeH, )t(HBllIHX B perHOHe peKH 3JIh6hI. 

THII II. IIporH)'Tble nO.llBB3Hble IĮ>U6YJlbl C KOJlbųaMU. 

MccJIe.lloBaHHIO 3THX H3.llemrn rrOCB51w:eHa 06UlHPHa5l 

HaYŲHa5l JIHTepaTYPa. B JIHTOBCKOH apXeOJIOrHH OHH 

pa3.lleJI5lIOTC51 Ha TPH XpOHOJIOrWleCKHe rpyrrrrhl: 1 - III

IV BB.; 2 - IV - rrepBa5l rrOJIOBHHa V BB.; 3 - BTOPa5l 

rrOJIOBHHa V-VII BB.; 4 - VIII - HaqaJIO IX BB. TaKoH 

KJIaCcH<pHKallHH rrpH.llep)t(HBaJIHCh H B 3TOH pa6oTe, 

TOJIhKO .llJI51 Y.l106CTBa rpyrrrrhl <PH6YJI H3MeHeHhl B 

rrO.IJ;THIIhl, KpOMe TOro, OCHOBhlBa5lCh Ha orrpe.lleJIeHHhlX 

rrpH3HaKax, Bhl.lleJIeHO 8 BapHaHTOB H 5 HX pa3Ho

BH.IJ;HOCTeH. 

PaHHHe <PH6YJIhI C KOJIhllaMH rrepBoro BapHaHTa 

(pHC. 9), .llaTHPYIOTc51IIl-IV BB., KJIaCcH<pHIIHPYIOTC51 Ha 

4 BapHaHTa. CIIHHKa y HHX OBaJIhHOrO HJIH TpeyrOJIhHoro 

ceqeHH5l, rrpY)IGlHhl OKaH'lliBaIOTC51 rrpo<pHJIHpoBaHHhlMH 

roJIOBKaMH C KOJIhllaMH. Koprryc YKpallleH .llBOHHhIMH 

rpyrrrraMH KOJIell, Ka)t(.lla5l H3 HHX COCTOHT H3 3, 4 HJIH 

.llIDKe 5 KOJIell pa3Horo .llHaMeTPa. TeTHBa HeKoTophlX 

<PH6YJI (II. 1.2. BapHaHT; pHC. 9:2) TOp.llHpOBaHHa5l HJIH 

rrpo<pHJIHpOBaHHa5l (II. 1.3. BapHaHT; pHC. 9:3). Hai1.neHhl 

3 <PH6YJIhl (II. 1.4. BapHaHT; pHC. 9:4), Y KOTOPhlX BepXHAA 

qaCTh crrHHKH 3aKaH<IHBaeTC51 He O.llHHapHOH, a .llBOHHOH 

TeTHBoH. AHaJIOrHqHhle H3.lleJIH51 o6Hapy)t(eHhl B 

MOrHJlhHHKax IlOJIhlllH - Brulin-Koski; Kaweczyn, TaK)t(e 

MHOro HaH,neHO Ha TeppHTOpHH CJIOBaKHH. 

<1>H6YJIhl .llaTHpYIOTC51 III B., KpyrrHhle <pH6YJIhI 

OTHOC51TC51 K KOHllY IV - rrepBoH rrOJIOBHHe V BB. 

<1>H6YJIhI BTOPOro rrO.llTHrra (pHC. 11) B JIHTepaTYPe 

OTHOC5lTC51 KO BroPOH rpyrrrre. Hai1.neHa 61 <pH6YJIa B 26-rn 

apxeOJIOfl1qeCKHX rraM5lTHHKax (pHC. 12), MHOfl1e H3 HHX 

06Hap)')KeHhI B MOrHJIhHHKax 3arra.lJ;HOH lIHTBhl (35,08%) 

H )KeMaHrnH (31,57%). <1>H6YJIhI 6,5-11,5 CM )])lHHOH, 

IllHpHHa np)')t(HHhl - 4,8-10,7 CM. BhmeJIeHhI 2 BapHaHTa 

H 4 pa3HOBH.llHOCTH. OHH Y3KHe, C KpymoH rrOJIOH 

HO)t(KOH. Koprryc <PH6YJI C KOJIhllaMH II. 2.1. Bapl1aHTa 

YKpallleH O.llHHapHhIMH py6qaThlMH KOJIhllaMI1, TeTl1Ba 

KpyrJIOrO CeqeHH5l (II. 2.1.1. pa3HOBH.IJ;HOCTh; PI1C. 11:1a) 

HJIH TOP.llHPOBaHHa5l (II. 2.1.2. Pa3HOBH.IJ;HOCTh; pHC. 11:1 b). 
O.llHaKO <PH6YJIhI II. 2.2. Bapl1aHTa (pHC. 11:2) 60JIee 

IIhIlllHO yKpallIeHhI, l1MeIOT .llBOHHhle py6<IaThle KOJIhlla, 

CIIJ1HKa OKOJIO rrp)')KHHhI YKpallIeHa roJIOBKOH C KOJIhllOM, 

aHaJIOrJ1lfHhIMI1 roJIOBKaMH 3aKaHqHBaeTC51 H rrp)')KHHa. 

<1>116YJIhl II. 2.1.2. H II. 2.2.2. Pa3HOBH.IJ;HOCTeH MO)I(HO 

BhmeJIHTh KaK JIOKaJIhHhle <pOPMhI, xapaKTepHhle TOJIhKO 

MOrl1JIhHI1KaM )KeMaHTHI1. MHTepecHo TO, qTO 60JIh

IllI1HCTBO <P116YJI Bapl1aHTa II. 2.2. o6Hapy)t(eHo B 

MOfHJlhHHKax )KeMaHTHH (29,1 %) 11 ŲeHrpaJIhHOH lIHTBhl 

(25,4%). M3 HHX Pa3BI1JIHCh <p116YJIhl C KOJIhllaMH TPeThero 

rrO.IJ;THrra (pl1c. 13), XOT51 B03MO)I(HO, 'ITO rrpOHCXO.llHBllllie 

B V-VI BB. B 3arra.llHOH EBporre 11 Ilpl16aJITHKe 

KYJIhT)'pHhle 11 COlll1aJIhHhle rrpollecchI MOml1 rrOBJIH5lTh 

Ha I1X OKOHqaTeJIhHYIO <POPMY. BhI.lleJIeHhl 2 BapHaHTa 

11 2 HX Pa3HOBH.IJ;HOCTH. 

PaHHHe <P116YJIhl C KOJIhllaMH II. 3. l. Bapl1aHTa 

(Pl1c. 13:1), rrpI1Ha)])le)t(aW:He Cepe.llI1He V B., OTHOC51TC51 

K rrepeXO.llHOMY THrry. Crrl1HKa y HHX TPeyrOJIhHOrO HJII1 

MHoroyrOJIhHOrO Ce'leHH5l, rpaHeHHa5l, KOHell HO)t(KH 

Y3KI1H. Koprryc YKpallleH 4 rrapaMI1 KOJIell, Me)t(.lly 

KOTOPhlMH IIJIaCTHHKH C CeTO'IHhlM opHaMeHToM. TeTHBa 

CJIerKa rrpo<pHJIHpOBaHHa51. OKOJIO 80% <P116YJI 3Toro 

rrO.llTHrra 06Hap)')KeHO B MOrHJIhHI1KaX ŲeHTPaJIhHOH 

lIHTBhI. M3 HI1X C<P0pMl1pOBaJIHCh <PH6YJIhI II. 3.2. 

Bapl1aHTa, II. 3.2.1. Pa3HOBH.IJ;HOCTh (Pl1c. 13:2a). OHI1 

TaK)t(e BCTpe'laIOTC51 TOJIhKO B ŲeHTpaJIhHOH 1II1TBe. 

)l.arnpYIOTC51 BTOPOH rrOJIOBHHOH V-VI BB. CIIHHKa <P116YJI 

H30rHYTa OBaJIOM, IIJIOCKa5l, MHoroyrOJIhHOrO ce'leHH5l, 

BepXHAA '1aCTh yKpallIeHa HeCKOJIhKHMH BepTHKaJIhHhIMI1 

rpaH5IMH, OKOJIO rrp~HhI He60JIhlllHe opHaMeHTW 

pOBaHHhle rrOJI5l rrp51MoyrOJIhHOH <pOPMhI, HO)t(Ka Illlipe 

CrrHHKI1. <1>116YJIhl YKpallIeHhl KOJIhllaMI1, Me)t(.lly 

KOTOPhlMH Hepe.llKO YKpeIIJI5lJIHCh cepe6p51Hhle opHa

MeHTl1pOBaHHhle IIJIaCTHHKH, TeTHBa CJIerKa rrpo<pw 

JIHpOBaHa. 

250 JIeT crrycT51, B VIII - Ha'laJIe IX BB., B 

ceBep03arra.lJ;HOH '1aCTH 1II1TBhl rr051BHJIHCh TaK Ha3hl

BaeMhle fI16pH.llHhle <PH6YJIhl C KOJIhllaMI1 II. 3.2.2. 

Pa3HOBH.IJ;HOCTH. OHH COXpaHHJIH Bce XapaKTepHhle '1epThI 

rrpe)t(HHX <PH6YJI. O.llHaKO OHH MaCCI1BHee, l1M xapaK

TepHhl rrJIOCKl1e <pOPMhl, cepe6p51Ha51 rroBepxHocTh 

06HJIhHO 0pHaMeHTl1pOBaHHa5l. CrrHHKa OKOJIO rrp)')KHHhI 

OKaHqI1BaeTC51 60JIhllII1M rrOJIeM, rrOBepXHOCTh KOToporo 

Hepe.llKO I1HKPYCTl1pOBaJIaCh ma3KOM H3 CHHero CTeKJIa. 

THII Ill. IIporHYTble nO./lBB3Hble lĮ>u6YJlbl C TPeyroJlbHoH 

HO)KKOH (pI1C 15). 3TO TPenrn THII aHaJIH3HpyeMhIX <p116YJI. 

KaK H <P116YJIhI C rrpO<pHJIHpOBaHHOH HO)t(KOH 1. 3. 
rrO.llTl1rra, Ha Teppl1TOpHH lIHTBhl OHH MOrJIH rrOHBI1ThCH 

H3 perHOHa peKH 3JIh6hl, CYM rro TOM)', '1TO HaH,neHHhle 

113.lleJII1H rrpHHa)])le)t(aT Cpe.llHeeBpOrreHCKOMY Tl1rry. 

EOJIhllIl1HCTBO o6Hapy)t(eHHhlX B lIHTBe <PH6YJI C 

TpeyrOJIhHOH HO)t(KOH HaH.lleHO B MOrHJIhHHKaX 

ŲeHTpaJIhHOH lIHTBhl (Pl1c. 16). Ilo <popMe HO)t(KI1, 

crrHHKH, .llJlHHe rrp)')KHHhl 11 .llpyrHM rrpl13HaKaM MO)t(HO 

BhmeJIHTh 3 Bapl1aHTa <p116YJI. 

PaHHl1e <P116YJIhl 3Toro Tl1rra (Ill. 1.1. Bapl1aHT; PI1C. 

15:1) .llaTl1pYIOTC51 Cepe.llI1HOH V - rrepBoH rrOJIOBI1HOH 

VI BB. Mx )])lHHa 5-8,5 CM, llIHpHHa rrp~Hhl - 2,6-
5,22 CM. IIp)')t(HHa KOPOTKa5l, 3aKaHqHBaeTC51 MHOro

yrOJIhHhlMH rOJIOBKaMH, crrHHKa H TeTHBa KpyrJIOro 

MHoroyrOJIhHOrO CeqeHH5l. MHofl1e <P116YJIhl B KOHue 

HO)t(KH I1MeIOT He6oJIhllIOH OTPOCTOK rrp51MoyroJIhHOH 

<pOPMhI. Kpa5l HO)t(KH opHaMeHTHpOBaHHhle. Crrl1HKa 



TI1Ke 
[IDITb 

aHTa 

aHTa 
:~ITC5I 

l1Jl11 
.)!(KJ1 

:)I()J,Y 

TI1Ba 

TOrO 
,HOH 

3.2. 
OHI1 

:TBe. 

16YJI 
:iIDI, 

:liMI1 
ITI1-

(l1pe 

lK,[{y 

'Ha

rPw 

., B 

3bI-

2.2. 
pTbI 

'aK

CTb 

lHhI 

oro 
:rra. 

ROH 

lYJI· 
3. 

bC5I 

Ible 

ny. 
[ C 

:ax 
(11, 

JiO 

f1C. 

OH 
,6-
'0-

'ro 
l.\e 

OH 

Ka 

1130rHYTa rrpaBl1JlbHbIM OBa.rrOM. <l>116YJIbI C TPeyrOJIbHo:i1 
HO)!(J(O:i1 III. 1.2. 11 III. 1.3. Bapl1aHTOB .lJ,aTl1pYIOTC5I BTO

POM rrOJIOBI1Ho:i1 V-VI BB. (pl1c. 15:2, 3). OHI1 roPa3.lJ,O 

MaCCI1BHee, rrp}')Kl1Ha 3aKaWII1BaeTC5I .lJ,BO:i1HbIMI1 KOJIb

ųaMl1, Crrl1HKa MHOroyrOJIbHOrO l1JlI1 rroJIYKPYTJIoro ceųe

HIDI. HO)l(I(J1 IIII1pOKI1e, 6e3 rrp5IMoyroJIbHOrO OTpOCTKa, 

Kpa5l rpeyrOJIbHI1Ka 3aKpymeHHble, CJIerKa 1130rHYTbI 

BOBHYTpb (III. 1.2. Bapl1aHT; PI1C. 15:2), l1Jl11 oCTPble, 
60JIee BblT5IHYTbI B 60Kax, Kpa5I TpeyrOJIbHI1Ka 60JIbIIIe, 

1130rHYTbl BOBHYTpb (III. 1.3. Bapl1aHT; Pl1c. 15:3). 
IloCJIe aHaJII13a 3TOro Marepl1a.rra MO:lKHO YTBep)l()J,aTb, 

'1TO HeKOTopble rrporHYTble rrO.lJ,B5I3Hble rPI16YJIbl B 

llorpe6eHl15l KJIa.rr11 B 3aBI1CI1MOCTI1 OT rrOJIa YMepIIIero 11 

COIIl1aJIbHOrO rrOJIO:lKeHl15l. ECJlI1 cpe.lJ,11 paHHI1X rPI16YJI 
(I. 1. 11 II. 1. rrO.lJ,TI1rrbl) KOHlia II-III BB. HeJIb351 3aMeTI1Tb 

JlCHOM COOTHeCeHHOCTI1 C rrOJIOM, TO eCTb l1X O.lJ,I1HaKOBO 

KJIaJII1 KaK B MY:lKcKI1e (44,4%), TaK 11 B :lKeHCKI1e (33,3%) 
llorpe6eHIDI, TO BO BTOPO:i1 rrOJIOBI1He III - rrepBo:i1 

IlOJIOBI1He IV BB. rrp0rHYTble rPI16YJIbl I. 2. 11 II. 2. 
IlO.lJ,TI1IlOB MO:lKHO 06HapY:lKl1Tb TOJIbKO B My?KCKI1X (60JIee 

80%) 3axopoHeHI15IX. C Cepe.lJ,I1HbI V B . .lJ,0 VI B. rPI16YJIbl 

I. 3. 11 III. 1. rrO.lJ,Tl1rrOB CTaHOB5ITC5I rrorpe6a.rrbHblM 

arpl16YTOM BOl1Ha. OHI1 HaH.neHbI B 59,67% Bcex MY:lKCKI1X 
3axopoHeHI1:i1, HapMY C 60eBbIMI1 HO:lKaMI1, HaIIJIeų

HI1KaMI1, y.lJ,I1JIaMI1, IIIrrOpaMI1 11 .lJ,Pyrl1M 60raTbIM 

norpe6aJIbHblM I1HBeHTapeM. <l>116YJIbl C KOJIbIIaMI1 II. 3.2. 
Bapl1aHTa OTHOC5ITC5I K :lKeHcKo:i1 rrorpe6aJIbHo:i1 

arpl16YTI1Ke, 06Hapy?KeHbI B 3axopoHeHIDIX, Bbl.lJ,eJI5l

IOIIII1XC5I 60raTbIM l1HBeHTapeM. I1porHYTbIe rrO.lJ,B5I3Hble 
q1l16YJIbI OKOHųaTeJIbHO I1cųe3alOT B My?KCKI1X 11 :lKeHCKI1X 

llorpe6eHl15lX B Haųa.rre IX B. 3TO 6bIJI KOHeII rrOCJIe.lJ,HerO 

3Tarra B l1X pa3BI1TI1I1. 

CIlI1COK I1JIJIIOCTPAŲI1M 

PI1C. 1. OCHoBHble ųaCTI1 rrporHYTbIX rrO.lJ,B5I3HbIX 

q1l16YJI: a - rrp}')Kl1Ha; b - TeTl1Ba; C - Crrl1HKa; ct - HO:lKKa; 
e - OCb; f - OTBepCTl1e OCI1; g - Ha.npe3 )J,JI5I 3aB5I3Kl1; h -
I1fJIa; i - KOJIbIIO. 

Pl1c. 2. MecToHaxO)l()J,eHl1e rrp0rHYTbIX rPI16YJI I. 1. 
nO)J,Tl1lla: 1 - JIa3,lJ,I1Hl1Klli; 2 - Y)!(IleJIK5l:i1; 3 - Py.naH'I5IH I; 
4 - Ila.rrama; 5 - CeHKa:i1; 6 - P5IK5Ire; 7 - Ea~; 8 -
liai1:Ta:i1; 9 - lllepHa:i1; 10 - CTparHa:i1; 11 - Cep5l)J,)!(lOc; 

12 - KpysaH.na:i1; 13 - Ų)'Kl1lllKec; 14 - BepIIIBa:i1; 15 -
MapB5IJIe; 16 - rOp0.lJ,I1IIIe I1aBe:i1CI1HI1HKa:i1; 17 - l1JIi1H
KaWaJIHC. 

Pl1c. 3. I1pOrHYTble <P116YJIbI I. 1. rrO.lJ,TI1rra: 1 - I. 1.1. 
Bapl1aHT; 2 -I. 1.2. Bapl1aHT (a -I. 1.2.1. Pa3HOBI1.lJ,HOCTb; 
b - I. 1.2.2. Pa3HOBI1.lJ,HOCTb). 

Pl1c. 4. IlpOrHYTble <P116YJIbI I. 2. rrO.lJ,TI1rra: 1 - I. 2.1. 
Bapl1aHT (a - I. 2.1.1. pa3HOBI1.lJ,HOCTb; b - I. 2.l.2. 
pa3HOBI1.lJ,HOCTb); 2 - 1. 2.2. Bapl1aHT (a - I. 2.2.1. 

Pa3HOBI1.lJ,HOCTb; b - I. 2.2.2. Pa3HOBI1.lJ,HOCTb); 3 - I. 2.3. 
Bapl1aHT (a - I. 2.3.1. pa3HOBI1.lJ,HOCTb; b - I. 2.3.2. 
pa3HOBI1.lJ,HOCTb). 

Pl1c. 5. MeCTOHaxO)l()J,eHI1e IIpOrHYThlX <P116YJI I. 2.1.l. 
pa3HOBI1.lJ,HOCTI1: 1 - JIa3.lJ,l1Hl1Ka:i1; 2 - PY.lJ,aH'I5l:i1 I; 3 -
EaH.nY:lK5l:i1; 4 - CrparHa:i1; 5 - Y)!(IleJIK5IH; 6 - P5IK5ITe; 7 -
MaY)J,)!(epaH; 8 - lllapKa:i1; 9 - AKwlH51:i1; 10 - )Ks11JI5l:i1; 

11 - Ka.rrHI1IIIK5IH; 12 - BepIIIBa:i1; 13 - 3:i1ryJI5l:i1; 14 -
IlaKpayrJIe. 

PI1C. 6. 1 - MecTOHaXO)l()J,eHl1e rrp0rHYTbIX <P116YJI 

I. 2.2. Bapl1aHTa: 1 - JIa3.lJ,I1HI1Ka:i1; 2 - Ila.rraHra; 3 -
l1JI5!IIIKY'I5I:i1; 4 - CTParHa:i1; 5 - )Ks11JI5l:i1; 6 - Parl1HeHa:i1; 
7 - I1aKaJIHI1IIIK5I:i1; 8 - I1JlI1HKa:i1raJIl1C; 9 - I1aIIIYIIIBI1C; 

10 - fpl1HIOHati; 11 - PI1KJIl1KaH; 12 - MapB5IJIe; 13 -
ropo.lJ,l1l1le KYHl1rHIIIK5I:i1-I1a51BOHI1C; 14 - Pa.lJ,acTati

AJIeKHOHI1C. 2 - MecToHaxO)l()J,eHl1e rrporHYTbIX <P116YJI 

I. 2.3. Bapl1aHTa: 1- P5IK5ITe; 2 - Ea~; 3 -lllepHa:i1; 
4 - MaY)J,)!(epati; 5 - ParHHeHa:i1; 6 - I1JlI1HKawa.rrI1C; 7 -
BatiTeKYHati; 8 - Yrrl1Te; 9 - fpI1HIOHa:i1; 10 - PI1KJIl1Ka:i1; 

11 - )KeMoti I1aHeMYHe; 12 - BepIIIBa:i1; 13 - MapB5IJIe.-

- TaK Ha3bIBa5IMa5I "I1aIIIYIIIBe rpyne". 

Pl1c. 7. I1porHYTa5I <p116YJIa I. 3. rrO.lJ,TI1IIa. 

Pl1c. 8. MecTOHaXO)l()J,eHl1e rrporHYTbIX <P116YJI C 

rrp0<pl1JlI1poBaHHo:i1 HO:lKKOti I. 3. rrO.lJ,Tl1IIa: 1 - MapB5IJIe; 

2 -3:i1ryJI5lH; 3 - BepIIIBa:i1; 4 - KpeMa.rra; 5 - KaJIHHIIIK5I:i1; 

6 - I1epHapaBa; 7 - I1aIIIYIIIBI1C; 8 - I1JlI1HKa:i1raJIl1C. 

PI1C. 9. I1porHYTble <P116YJIbI C KOJIbIIaMI1 II. 1. 
rrO.lJ,TI1rra: 1 - II. 1.1. Bapl1aHT; 2 - II. 1.2. Bapl1aHT; II. 1.3. 
Bapl1aHT; 4 - II. 1.4. Bapl1aHT (rro TapBl1.lJ,acy E., 1932, 
PI1C. 3). 

PI1C. 10. MecTOHaXO)l()J,eHl1e rrporHYTbIX <P116YJI C 

KOJlbIIaMl1 II. 1. Bapl1aHTa: 1 - JIa3)J,11Hl1Ka:i1; 2 - fI1HTapa:i1; 

3 - PY.lJ,ati'I5l:i1 I; 4 - KypMati'I5lti; 5 - I1a.rraHra; 6 -
AYKIIITKeM51:i1; 7 - EaH.nY:lK5lti; 8 - IOpraH'I5l:i1; 9 - JIYM
rreHa:i1; 10 - PaM611Hac; 11 - .uayrJIaYKI1c; 12 - PI1Hr5l:i1; 
13 - lllapKa:i1; 14 - )Ksl1JI5lti; 15 - MaY)J,)!(epa:i1; 16 -
Hopytilli5lH; 17 - I1aIIIl1JI5l:i1; 18 - E5Ip:lKa:i1; 19 - BepIIIBaH; 

20 - MapB5IJIe; 21 - KatipeHati. 

Pl1c. 11. I1porHYTble <P116YJIbl C KOJIbIIaMI1 II. 2. 
rrO.lJ,TI1rra: 1 - II. 2. 1. Bapl1aHT (a -II. 2. 1. 1. Pa3HOBI1.lJ,HOCTb; 

b - II. 2. 1. 2. Pa3HOBI1.lJ,HOCTb); 2 - II. 2. 2. Bapl1aHT (a -

II. 2. 2. 1. Pa3HOBI1.lJ,HOCTb; b - II. 2. 2. 2. Pa3HOBH.nHOCTb). 

Pl1c. 12. 1 - MecToHaxO)l()J,eHl1e rrp0rHYTblX <P116YJI C 
KOJIbIIaMI1 II. 2.1. Bapl1aHTa: 1 - Y)!(IleJIK5I:i1; 2 - P5IK5ITe; 

3 - E~; 4 - EaHTa:i1; 5 - lllapKaH; 6 - )Ks11JI5lti; 7 -
IlarrpY)J,)!(5lti; 8 - I1aIIillIIIYSI1C; 9 - Ka.rrHI1IIIK5I:i1; 10 -
IlepHapaBa; 11- I1aIIIYIIIBl1c; 12 - Eep'IIOHaH; 13 - YIII1Te; 
14 - PI1KJI11Ka:i1; 15 - MapB5IJIe. 2 - MecToHaxO)l()J,eHl1e 

rrporHYTblX <P116YJI C KOJIbIIaMI1 II. 2.2. Bapl1aHTa: 1-
JIa3.lJ,I1Hl1Kati; 2 - P5IK5ITe; 3 - CrparHa:i1; 4 - Bl1JIKI1IIIK5IH; 

5 - )KBI1JI5I:i1; 6 - CayrI1H5I:i1; 7 - fI16a:i1Ų5l:i1; 8 -
H51Be)!(HJ1HKati; 9 - Bai1TeKYHa:i1; 10 - I1aIIIYIIIBI1C; 11 -
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TIanpy,lOI0IH.; 12 - KanHI1111K51H.; 13 - BI1J[KJ15\; 14 -
BepWBaH.; 15 - MapB5IJle; 16 - PI1I<JlliKaH.. 

PI1C. 13. TIpOrHyrhle qm6YJIhI C KOJIhIIaMI1 II. 3. 
nO,ll;Tl1na: 1 - II. 3.1. Bapl1aHT; 2 - II. 3.2. Bapl1aHT (a -
II. 3.2.1. Pa3HOBI1,ll;HOCTh; b - II. 3.2.2. pa3HOBI1,ll;HOCTh, 
no BaH:TKYHCKeHe JI., 1981, Pl1c. 5:3). 

Pl1c. 14. MecToHaxO)f(,ll;eHl1e npOrHyrhIX qm6YJI C 
KOJIhIIaMI1 II. 3.2.1. 11 II. 3.2.2. Pa3HOBI1,ll;HOCTeH.: 1 -
KaIII)"ffiH; 2 - JIaH.mlli; 3 - JIa3,ll;I1IlliHKllI1:; 4 - feH'-laH.; 5 -
fo.u.mrnH.; 6 - KHYJIeH.K51i1:; 7 - TIanaHra; 8 - 513,ll;ai1:; 9 -
EaH,lJ;)')KHi1:; 10 - )KsJ1JUli1:; 11 - JIenop5lH:; 12 - Eep'llOHai1:; 
13 - lliI1HKai1:raJll1c; 14 - IIalllYlllBI1C; 15 - KaH:peHeAAH.; 

Ugnius Budvydas 
Trakų istorijos muziejus, 
Karaimų g. 22, Trakai. 
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16 - KaJ1HI1111K51i1:; 17 - TIaHeBe)t(J{)Kac; 18 - BeplllBai1:; 
19 - MapB5IJle; 20 - 3H:ryAAi1:; 21 - EaneHaH.; 22 - 065I.JUlli. 

Pl1c. 15. TIpOrHyrhle qm6YJIhI C TPeyrOJIhHOH: HO)!(KOH: 
III. 1. nO,ll;Tl1I1a: 1- III. 1.1. Bapl1aHT; 2 - III. 1.2. Bapl1aHT; 
III. 1.3. Bapl1aHT. 

Pl1c. 16. MecToHaxO)f(,ll;eHl1e nporHyrhIX qm6YJI C 
TPeyrOJIhHoi1: HO)!(KOH: III. 1. nO,ll;TI1na: 1 - JII1HKCMeHaH:; 
2 - lliaYUI1lllK5li1:; 3 - I1nHHKaH.rani1c; 4 - TIalllYlllJmC; 5 -
TIepHapaBa; 6 - KanHI1111K51H:; 7 - MapB5IJle; 8 - BeplllBaH.; 
9 - r. YKMepre; 10 - 0651AAH:. 

PI1C. 17. XpOHOJIOrl1'-leCKa5I n6JII1IIa nporHyrhIx 
nO,ll;B5I3HhIX qm6YJI. 

llepeBo.a C JIHTOBCKOro YrHJoca liy.aBH,iĮaCa 
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