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ĮVADAS 

 

Spynos – tai vieni iš įdomiausių radinių Lietuvos archeologinėje medžiagoje. Deja, iki šiol jos 

susilaukė labai mažo tyrinėtojų dėmesio, todėl turimi tik visiškai minimalūs duomenys. Siekiant 

ištaisyti šią situaciją, šiame darbe pasirinkta išanalizuoti XV – XVII a. spynas Vilniaus mieste. 

Vilniaus miestas pasirinktas neatsitiktinai – spynų čia surinktas nemažas kiekis, o ilgametis 

miesto kaip valstybės sostinės statusas leido tikėtis, jog čia bus galima aptikti didžiausią šių dirbinių 

įvairovę. Laikotarpio ribos apibrėžtos XV a. ir XVII a. turint omenyje, jog tuo metu Lietuvoje vienas 

kitą keičia net trys epochos ir meniniai stiliai: gotiką – renesansas, o renesansą – barokas. Šių amžių 

ribose Vilniuje vyko svarbūs įvykiai, pamažu formavosi toks miesto veidas, kurio nemažą išlikusią ar 

atkurtą dalį matome ir šiandien. Itin daug naujovių atnešė XVI a. pradžioje pradėjęs plisti renesansas, o 

baroko laikotarpiu menas ir amatai pamažu kilo į aukštumas, tačiau XVII a. viduryje prasidėję 

neramumai baroko plitimą kuriam laikui pristabdė. 

Analizuojamu laikotarpiu spynų įvairovė buvusi gana didelė – naudotos pakabinamosios 

trikampės, keturkampės, pusapvalės ir apvalios, taip pat įleidžiamosios ir cilindrinės spynos. 

Pastarosios iki šiol susilaukė kiek didesnio tyrinėtojų dėmesio, nes greičiausiai tai pirmas spynų tipas, 

pasirodęs Lietuvos teritorijoje, ir čia plačiai naudotas. Visos kitos spynos yra praktiškai nenagrinėtos – 

apskritai iki šiol nepasirodė darbų, skirtų ne cilindrinių spynų analizei, tipologijos bei chronologijos 

sudarymui. Todėl turimi tik apytikriai duomenys, labai silpnai atspindintys spynų naudojimo istoriją 

Lietuvoje.  

Todėl šio tyrimo objektas – XV – XVII a. Vilniuje naudotos pakabinamosios cilindrinės, 

trikampės, keturkampės, pusapvalės bei apvalios, o taip pat įleidžiamosios spynos. Siekiant išsamiai ir 

visapusiškai šias spynas išanalizuoti, išsikelti tokie darbo uždaviniai: 

1. Apžvelgti spynų tyrimų Lietuvoje istoriją; 

2. Trumpai apžvelgti spynų atsiradimo pasaulyje ir Lietuvoje problematiką; 

3. Aptarti turimus duomenis apie XV – XVII a. naudotas spynų gamybos technologijas; 

4. Aptarti spynas gaminusių asmenų – kalvių padėties raidos aptariamu laikotarpiu įtaką spynų 

produkcijos kaitai; 

5. Aptarti to meto meno stilių kaitą Vilniuje ir išanalizuoti, kaip jie atsispindėjo spynų stilistinėse 

ypatybėse, o taip pat ir spynų konstrukcinių ypatybių raidą keičiantis epochoms; 

6. Surinkti ir tipologiškai suskirstyti visas Vilniaus mieste surinktas spynas, pakliūnančias į XV – 

XVII a. laikotarpio ribas, bei, remiantis turimais šaltiniais, nustatyti atskirų spynų tipų chronologiją. 

Taip pat atskirai išanalizuoti konkretiems tipams nepriskirtas spynas; 
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7. Sudaryti spynų paplitimo XV – XVII a. Vilniuje žemėlapį, bei išanalizuoti atskirų jų tipų 

plitimą mieste trimis skirtingais – XIV a. pabaigos, XV a. pabaigos – XVI a. pradžios, bei XVII a. – 

etapais. 

Taigi, šio darbo tikslas – surinkti, išsamiai išanalizuoti ir apibendrinti visą turimą medžiagą apie 

XV – XVII a. Vilniaus mieste naudotas spynas. Pažymėtina, kad į tyrimą tik iš dalies įtraukiamos 

Vilniaus žemutinės pilies teritorijoje surinktos spynos, nes šiame objekte surinktas žymiai gausesnis 

radinių kiekis, ir jam yra reikalinga atskira analizė. 

Beveik visos surinktos ir šiame darbe analizuojamos spynos bei jų fragmentai iš Vilniaus miesto 

yra saugomi Lietuvos nacionalinio muziejaus fonduose, kita jų dalis šiuo metu yra Lietuvos 

nacionalinio muziejaus ekspozicijoje.  
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1. TYRIMŲ ISTORIJA 

 

Spynos Lietuvoje iki šiol nėra plačiai aptartos, nors archeologinių tyrimų metu tai neretai 

aptinkamas radinys. Kol kas daugiausia Lietuvos archeologų dėmesio susilaukė cilindrinės spynos, 

nors ir jos paprastai datuojamos ir skirstomos į tipus remiantis rusų tyrinėtojų skelbtais darbais. 

Vėlyvesnės spynos, randamos Lietuvoje, apskritai nėra plačiau analizuotos: iki šiol net nebandyta 

aprašyti jų veikimo principo, skirtumų ir kitų aspektų. 

Vienas pirmųjų Lietuvos teritorijoje surastų spynų paminėjimų literatūroje – tai V. ir E. 

Holubovičių 1933 ir 1939 metais Vilniuje buvusios Kreivosios pilies teritorijoje vykdytų archeologinių 

tyrinėjimų medžiaga, apžvelgiama 1939 metais publikuotame straipsnyje.1  Čia trumpai paminimos 

tyrimų metu surastos kelios spynų dalys, tačiau išsamiau jos neaptariamos. Taip pat vienas pirmųjų 

tokias spynas,  rastas Nemenčinės piliakalnyje (Vilniaus r.), mini ir archeologas P. Kulikauskas.2 

Vienos iš ankstyviausių Lietuvoje cilindrinės spynos dalį, rastą tyrinėtojo V. Kaširskio 1907 metais 

Mažulonių piliakalnyje (Ignalinos r.), savo straipsnyje mini V. Daugudis.3  

Trumpai geležinės cilindrinės spynos aptariamos 1961 m. išleistame darbe „Lietuvos 

archeologijos bruožai“. Čia labai glaustai aprašomas jų veikimo principas, minimos kelios radimvietės 

bei numanoma kilmė.4 Keleriais metais vėlesnėje knygoje, skirtoje Vilniaus miesto istorijai, minimos 

kalvių – specialistų gamintos prie sudėtingesnių jų dirbinių priskiriamos cilindrinės ir keturkampės 

spynos.5 Cilindrines spynas aprašo ir archeologė R. Kulikauskienė, kuri, remdamasi vėlyvųjų 

piliakalnių (Nemenčinės, Punios, Mažulonių) bei turtingų palaidojimų (Laivių ir Palangos 

kapinynuose) radiniais, spynų gamybos plitimą Lietuvos teritorijoje sieja su greitu feodalinių santykių 

vystymusi.6 Trumpai tas pačias spynas autorė aptaria ir kiek vėlesniame savo straipsnyje, tačiau naujų 

duomenų nepateikia, bei knygoje „Punios piliakalnis“, kur mini kelis cilindrinių spynų fragmentus bei 

analizuoja tokių spynų naudojimo aplinkybes XI-XIII a. ir vėlesniu laikotarpiu.7 Spynų ir kitų su 

                                                            

1 Hołubowicz W., Krzywy gród z XIV w. na gróze Bekieszowej w Wilnie, 1939, p. 27 – 35. 
2 Kulikauskas P., Nemenčinės piliakalnis, 1958 p. 28. 
3 Daugudis V.,  Mažulonių piliakalnis, 1961 p. 18. 
4 Kulikauskienė R., Ankstyvojo feodalizmo laikotarpis, 1961, p. 411-412. 
5 Jurginis J.,  Merkys V., Tautavičius A., Vilniaus miesto istorija, 1968, p. 43. 
6 Volkaitė – Kulikauskienė R., Lietuviai IX – XIII amžiais, 1970, p.93. 
7 Volkaitė – Kulikauskienė R , Prekybiniai senųjų lietuvių ryšiai su Senąja Rusia Lietuvos valstybės susidarymo išvakarėse, 

1971, p.36; Volkaitė – Kulikauskienė R., Punios piliakalnis,1974, p. 43-69. 
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senovės Rusia siejamų dirbinių kilmės ir gamybos klausimus savo straipsnyje trumpai gvildena 

archeologė O. Kuncienė.8 

Vėliau  savo darbe apie vėlyvuosius Užnemunės piliakalnius vieną ankstyviausių cilindrinę 

spyną, rastą Kaukų piliakalnyje, mini P. Kulikauskas, kartu labai glaustai aprašydamas tokios spynos 

mechanizmą, kilmę, taip pat minimos ir kelios kitos radimvietės Lietuvos piliakalniuose bei 

kapinynuose.9 Cilindrinės spynos ir jų raktai aprašytos 1989 m. R. Kryžanausko diplominiame darbe, 

kur šie dirbiniai analizuojami ir skirstomi į tipus remiantis rusų archeologo B. A. Kolčino sudaryta 

tipologija pagal radinius iš Naugardo.10  

1995 m. išleistoje knygoje apie medines Lietuvos pilis cilindrines spynas trumpai aprašo 

archeologas G. Zabiela, keliais sakiniais aptardamas jų radimvietes, kilmę ir reikšmę.11 

Po metų paskelbtas autorių A. Skučienės ir D. Steponavičienės straipsnis, nagrinėjantis Vilniaus 

Žemutinės pilies teritorijoje surastas įvairias spynas,  kuriame trumpai aptariami skirtingi jų tipai ir 

chronologija, bei apibendrintai aprašomi pirmą kartą Lietuvoje atlikti spynų cheminės analizės 

duomenys.12 2002 metais išleistoje knygoje apie viduramžių Klaipėdą taip pat šiek tiek dėmesio 

skiriama čia rastoms spynoms, tačiau jos aptariamos labai lakoniškai, pateikiamos kelios iliustracijos.13 

Tais pačiais metais D. Mikalausko parašytame diplominiame darbe „Spynos Vilniaus mieste 

viduramžiais“ analizuojamos Vilniaus Žemutinės pilies ir miesto teritorijoje surastos spynos, tačiau čia  

apsiribojama tiki cilindrinių spynų tipu, o naujų duomenų praktiškai nėra pateikiama.14  Po kelerių 

metų išleista archeologės D.Steponavičienės knyga, kurioje aprašomi XIII a. vidurio – XVI a. radiniai, 

kurių tarpe ir spynos, iš Valdovų rūmų.15 Tačiau čia iš esmės naujai pateikiamas jau minėtas tos pačios 

autorės ir A. Skučienės 1996 m. skelbtas straipsnis. Tais pačiais metais parašytame L. Pranaitytės 

bakalauro darbe „Raktai ir spynos Lietuvos archeologinėje medžiagoje iki XV – XVI a. ribos“, 

remiantis B. A. Kolčino sudaryta tipologija, gana išsamiai analizuojamos įvairiuose archeologiniuose 

objektuose rastos cilindrinės spynos, paminima keletas kitų spynų tipų.16 Prieš keletą metų išleistoje 

                                                            

8 Kuncienė O., Prekyba su senosios Rusios miestais, 1981, p. 67. 
9 Kulikauskas P., Užnemunės piliakalniai I-XIII amžiuje, 1982, p. 54. 
10 Kryžanauskas R., Spynos Lietuvos archeologinėje medžiagoje, 1989. 
11 Zabiela, G., Lietuvos medinės pilys, 1995., p.121. 
12 Skučienė A., Steponavičienė D., Spynos ir raktai Vilniaus Žemutinėje pilyje , 1996, p. 14-15. 
13 Žulkus V., Viduramžių Klaipėda, 2002, p. 82-83. 
14 Mikalauskas D., Spynos Vilniaus mieste viduramžiais, 2002 m.  
15 Steponavičienė D., Lietuvos valdovo dvaro prabanga, 2007, p. 87-92. 
16 Pranaitytė L., Spynos Lietuvos archeologinėje medžiagoje iki XV-XVI a. ribos, 2007. 

  7



knygoje „Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje“ taip pat trumpai paminimi raktai bei 

spynos.17 

Kaip pavieniai radiniai spynos minimos ir keliuose „Lietuvos archeologijos“ bei „Archeologiniai 

tyrinėjimai Lietuvoje“ tomuose, tačiau čia nei į tipologiją, nei į chronologiją, paplitimą ar kitus 

aspektus nėra gilinamasi.18 

Tenka apgailestauti, kad tai, ko gero, visi darbai, skirti aptarti Lietuvos teritorijoje surastoms 

spynoms. Todėl analizuojant jas, neišvengiamai tenka remtis užsienio šalių literatūra, kurioje 

nagrinėjami tokie patys ar panašūs į čia surastus spynų tipai. 

Gana daug įvairių spynų tipų yra aprašęs F.R.S. Pitt – Riversas savo darbe, išleistame dar XIX a. 

pabaigoje.19 Nors tarp jo aprašytųjų spynų yra tik keletas panašių į randamas Lietuvoje, tačiau jo 

surinkta medžiaga yra svarbi aptariant spynų raidos istoriją. 

1929 metais darbe, skirtame Rytprūsių teritorijos archeologiniams radiniams, trumpai cilindrines 

spynas pamini V. Gertė, pateikiama ir keletas jų iliustracijų.20 

Po poros dešimtmečių istorikas B. A. Rybakovas savo knygoje apie senovės Rusios amatus 

išsamiai aprašo kelis Kijeve randamų spynų tipus. Tarp jų  – cilindrinės spynos, panašios į randamas 

Lietuvoje. Analizuojamas skirtingų spynų mechanizmo veikimo principas, gamyba, paplitimas.21 

Išsamiai yra išanalizuoti Naugarde (Rusija) surastų spynų tipai. Jie panašūs, o kai kuriais atvejais 

ir visiškai atitinka randamus Lietuvoje, todėl šiame darbe bus naudojami net keli archeologo B. A. 

Kolčino, tyrinėjusio Naugardo medžiagą, darbai. Pirmajame, išleistame 1953 metais, taip pat 

aprašomos cilindrinės spynos. Nors remiamasi anksčiau minėto istoriko B. A. Rybakovo darbu, tačiau 

autorius išskiria daugiau tipų, itin išsamiai analizuoja minėtų spynų skirtumus, atskiras detales, 

gamybos technologiją.22 Vėlesniame šio autoriaus darbe skelbiama  jau papildyta medžiaga, išskiriama 

dar daugiau spynų tipų, aptariamas jų naudojimas ir paplitimas Naugarde skirtingais laikotarpiais.23 

                                                            

17 Urbanavičius V., Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje, 2010, p. 225-227. 
18 Luchtanas A., Gyvenviečių ir kapinyno tyrinėjimai Kernavėje, 1999,  p. 86; Kuncevicius A., Senųjų Trakų piliavietės 

tyrinėjimai , 1999, p. 260, Vasiliauskas E., XII-XIII a. žIemgalių laidojimai , 2001, p. 348, Stankus J., Jautakių (Mažeikių 

raj.) piliakalnio ir gyvenvietės tyrinėjimai , 1976, p.31, ir kt. 
19 Pitt – Rivers, F.R.S., On the development and distribution of primitive locks and keys, 1883. 
20 Gaerte W., Urgeschichte Ostpreußens, Gräfe und Unzer, Königsberg, 1929, p.335-338. 
21 Рыбаков Б. А., Ремесло древней Руси, 1948, p.218-223. 
22 Колчин Б. А., Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси , 1953, p.132-152. 
23 Колчин Б. А., Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого , 1959, p. 78-93. 
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1982 metais skelbtame B. A. Kolčino straipsnyje aptariamos tos pačios spynos, naujų duomenų 

pateikiama nedaug.24 

Šiame darbe kaip pagalbiniai panaudoti ir Iziaslavo (Ukraina) tyrinėjimų metu surinkti duomenys 

apie spynas, skelbti tais pačiais metais, kaip ir pastarasis B. A. Kolčino straipsnis.25 Taip pat naudotasi 

archeologinių tyrimų ataskaitomis, leidiniu „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“, bei keliais 

periodinio leidinio „Lietuvos archeologija“ tomais. 

Taigi, akivaizdu, kad Lietuvoje archeologiniuose objektuose aptinkamos spynos iki šiol, deja, 

susilaukė labai menko dėmesio, o aplinkinių regionų medžiaga ir tipologija remtis galime toli gražu ne 

visais atvejais. Nors 1989 m. R. Kryžanausko darbe analizuotos spynos ir raktai Lietuvos teritorijoje, 

tačiau analizuotas tik cilindrinis tipas, o ir radinių kiekis nuo to laiko gerokai padidėjo. 2007 m. L. 

Pranaitytės bakalauro darbe taip pat aptartos Lietuvoje surinktos cilindrinės spynos, jų klasifikacija iš 

esmės nesiskiria nuo R. Kryžanausko sudarytosios, tačiau analizuojamų spynų skaičius jau daug 

didesnis. Visgi aptariamos Vilniaus spynos yra praktiškai vien iš Valdovų rūmų, o likusioje miesto 

dalyje surastųjų minima tik keletas. 2002 m. D. Mikalausko darbas, skirtas spynoms Vilniuje 

viduramžiais, taip pat koncentruojamas tik į cilindrines spynas, be to, jame trūksta išsamios analizės 

(pateikiami tik B. A. Kolčino nurodyti tipai bei spynų iliustracijos, konkrečiai neskirstant Vilniaus 

radinių pagal minėtą tipologiją). Dėl minėtųjų priežasčių šiame darbe, naudojantis anksčiau paminėtais 

šaltiniais, bus siekiama papildyti ir apibendrinti iki šiol surinktą medžiagą. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

24 Колчин Б. А., Хронология новгородских древностей , 1982, p.156-177. 
25 Овсянников О.В., Пескова А.А. Замки и ключи из раскопок Изяславля , 1982, p. 93-99. 
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2. PIRMOSIOS SPYNOS EUROPOJE IR LIETUVOJE. 

 

Tiksliai nėra žinoma, kada pasaulyje spynos pasirodė pirmą kartą. Manoma, jog pirmasis būdas 

apsaugoti būstą buvo paprasta virvė, užrišama iš pastato ar kambario vidaus. Tačiau toks būdas buvo 

prasmingas tik savininkui pasiliekant būste, o iš išorės jo apsaugoti nebuvo galimybės. Tikriausiai 

todėl, atsiradus poreikiui saugoti bendruomeninę nuosavybę, buvo išrasta raktu užrakinama spyna.26 

Tačiau yra ir kitas požiūris, teigiantis, jog mazgu užrišamos virvės, pavyzdžiui, Egipte ir Asirijos 

imperijoje, naudotos tik tol, kol buvo gyvenama palapinėse, o spynų išradimas siejamas su medinių 

durų atsiradimu.27 

Pagal šiuo metu turimus duomenis, Europoje spynos turėjo atsirasti ne vėliau kaip II 

tūkstantmečio pr. Kr. pradžioje, tačiau kokios jos buvo, tiksliai nėra žinoma.28  Žinių apie spynų ir 

raktų naudojimą turime ir iš gana ankstyvų rašytinių šaltinių,  pavyzdžiui, Homero „Odisėjos“, 

parašytos apie VIII a. pr. Kr., tačiau čia duomenys labai abstraktūs, tad nieko konkretaus apie 

užrakinimo mechanizmus iš jų sužinoti neįmanoma.29  

Kai kurių tyrinėtojų nuomone, spynos ir raktai pirmą kartą pasirodė Viduriniuosiuose Rytuose, ir 

buvo gaminti iš medžio, tačiau tikslus atsiradimo laikas nėra žinomas. Tokia medinė spyna turėjo 

kaištelius, kurie būdavo pakeliami šakutės pavidalo rakto pagalba, taip atleidžiant spynos sklendę ir ją 

atrakinant30 (žiūrėti Iliustracijos – Pav. 1). Visgi apie tokias spynas duomenų yra itin mažai dėl 

sudėtingų medienos išlikimo aplinkybių. Kaip vieną iš tokių retų pavyzdžių galima paminėti vėlyvesnę 

(maždaug 250 m. pr. Kr.) medinę spyną iš Egipto (Pav. 2), gerai išlikusią smėlyje.31 

Visgi šiuo metu labiau paplitusi nuomonė, jog pirmosios medinės spynos atsirado ne 

Viduriniuosiuose Rytuose, o Egipte, ir iš ten paplito net iki Jarkando (Kinija). Labai panašios spynos 

paplitusios ir Skandinavijoje, skiriasi tik kai kurios jų detalės.32  Likusioje Europos dalyje taip pat 

naudotos medinės, arba medinės – metalinės spynos. Kadangi tokių spynų randama tik gana retais 

atvejais, apie jas dažniausiai sprendžiama iš kitų kraštų pavyzdžių bei išlikusių geležinių raktų, kuriais 
                                                            

26 Spilker, B., Keys and Locks in the Collection of the Cooper-Hewitt Museum, 1987, p. 6. 
27 Pitt – Rivers, F.R.S., On the developm nt and distribution of primitive locks and keys, 1883,  p. 3. e
28 Pulak C., The Padlocks, 2004, p. 446. 
29 Homera, Odisėja,1997,  p. 90, 283, 284. 
30 Ten pat. 
31 Old Locks Show Skill of Ancient Craftsmen, 1937, p. 55. 
32 Pitt – Rivers, F.R.S., On the development and distribution of primitive locks and keys, 1883, p. 26. 
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šios spynos buvo rakinamos.33 Įvairiose Europos teritorijose, kurios kadaise buvo užkariautos romėnų, 

randama šakutės pavidalo geležinių ar bronzinių raktų su dantukais (Pav. 3) – tai rodo, jog su romėnų 

ekspansija plačiai paplito ir mediniai durų užraktai.34 Nėra visiškai aišku, ar medinės spynos buvo 

naudotos ir Lietuvoje, tačiau randama raktų (Pav. 4), kurie, manoma, buvo naudoti būtent tokioms 

spynoms atrakinti.35 Visgi tokios spynos (Pav. 5, 6) neabejotinai buvo naudojamos Rusijoje bent jau 

nuo X-XI a.36 Tad reikėtų manyti, jog Lietuvos teritorijoje jos taip pat buvo žinomos. 

Pirmosios metalinės spynos Europoje buvo gamintos romėnų. Jų veikimo principas šiek tiek 

panašus į Lietuvoje randamų cilindrinių spynų –  spyna, sudaryta iš dviejų dalių (Pav. 7) būdavo 

atrakinama užlenktu raktu, kuris suspausdavo į jos korpusą įstatytas užbarzdėles, ir taip leisdavo 

ištraukti užrakto sklendę. Panašu, jog būtent pagal tokių spynų pavyzdį vėliau buvo išvystytos 

sudėtingesnės cilindrinės spynos. Nors, pavyzdžiui, Rusijoje bronzinių cilindrinių spynų (Pav. 8) 

aptinkama jau nuo I-IV a., tačiau manoma, jog tai – importas iš Rytų kraštų.  Vietoje gaminti jos 

pradėtos nuo X-XI a., Skandinavijoje – XI a. (Pav. 9), tačiau dažniau geležinės, nei bronzinės. Panašių 

cilindrinių spynų aptinkama ir daugelyje kitų Europos, Azijos, vakarų Afrikos vietų, todėl manoma, jog 

iš Artimųjų ar Viduriniųjų Rytų teritorijos jos maždaug pirmame mūsų eros amžiuje prekybos keliais 

paplito nuo Italijos iki Rytų Azijos, šiaurėje – Anglijos bei Skandinavijos, vakaruose – vakarų Afrikos, 

Alžyro, Ispanijos.37 

 Pirmųjų spynų pasirodymas Lietuvos teritorijoje siejamas su nuo IX a. (kai kurių tyrinėtojų 

nuomone – X a. pabaigos – XI a. pradžios38) suaktyvėjusiais prekybiniais ryšiais su rytų ir vakarų 

Europos kraštais.39  Itin aktyvi prekyba užsimezgė su Kijevo Rusios miestais, iš kurių į Lietuvos 

teritoriją importuota įvairių dirbinių, kurių tarpe ir cilindrinių spynų. Kijevo srityje ypač XI – XIII a. 

laikotarpiu labai sparčiai vystėsi amatai, todėl manoma, jog būtent čia buvęs tokių spynų gamybos 

centras, iš kurio prekybiniais keliais jos paplito ne tik Lietuvoje bei likusioje rytų Pabaltijo teritorijoje, 

bet ir visoje rytų Europoje,40 ir net Skandinavijoje.41 

                                                            

33 Guarry, J.-P., 400 ans de serrures, 2005, p. 12. 
34 Pitt – Rivers, F.R.S., On the development and distribution of primitive locks and keys, 1883,  p. 11. 
35 Pranaitytė L., Spynos Lietuvos archeologinėje medžiagoje iki XV-XVI a. ribos, 2007, p. 22. 
36 Колчин Б. А., Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого , 1959, p. 86-88. 
37 Pitt – Rivers, F.R.S., On the development and distribution of primitive locks and keys, 1883, p. 17-26. 
38 Volkaitė – Kulikauskienė R , Prekybiniai senųjų lietuvių ryšiai su Senąja Rusia, 1971, p. 25. 
39 Kuncienė O., Prekybiniai ryšiai IX–XIII amžiais, 1972, p. 149. 
40 Volkaitė – Kulikauskienė R , Prekybiniai senųjų lietuvių ryšiai su Senąja Rusia, 1971, p. 36. 
41 Limanı– An Eleventh-century Shipwreck, 2004, p.448. 
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Lietuvoje cilindrinės spynos ir jų raktai žinomi nuo vėlyvojo geležies amžiaus. Nėra žinoma, 

kada tiksliai jos pasirodo šioje teritorijoje, tačiau manoma, jog ne vėliau nei XI a.42 Jų randama 

daugumoje plačiau tyrinėtų XI – XIV a. piliakalnių ir gyvenviečių – Vilniuje, Kernavėje, Nemenčinėje, 

Aukštadvaryje, Narkūnuose, Jautakiuose, Maišiagaloje ir kt., bei kapinynų – Obelių, Palangos, 

Bandužių, Jakštaičių ir kt. – turtinguose palaidojimuose.43 Toks radinių pasiskirstymas būtent šiuose 

objektuose rodo, jog plintant prekybai, vystantis amatams bei feodaliniams santykiams ir pradėjus 

kaupti turtą atskirose šeimose atsirado poreikis jį apsaugoti. Cilindrinės spynos šiuo laikotarpiu dar 

buvo prabangos prekė, todėl paprastai jos naudotos turtingųjų visuomenės sluoksnių tarpe, ir vėlyvojo 

geležies amžiaus archeologiniuose objektuose aptinkamos dar palyginti retai. Tačiau su laiku spynų 

paklausa augo, o greitai jų gamybos technologijas perprato bei pradėjo gaminti ir vietos amatininkai.44 

Anot kai kurių tyrinėtojų, apie tai byloja Lietuvoje aptinkami šio laikotarpio raktai keturkampe galvute, 

kurie nėra būdingi Kijevo sričiai45, tačiau tokie raktai, datuojami X-XI a., yra žinomi iš Naugardo.46 

Tad jų egzistavimas Lietuvos archeologinėje medžiagoje neįrodo, jog tai – vietinės kilmės dirbinys. 

Kita vertus, tai ir nepaneigia fakto, jog nuo vėlyvojo geležies amžiaus, užsimezgus intensyviems 

prekybiniams ryšiams su Kijevo Rusia, importinių gaminių pavyzdžiu greitai buvo pradėti gaminti 

vietiniai. Nuo tada spynų kiekis ir įvairovė Lietuvos archeologiniuose paminkluose didėja, vietinė 

gamyba intensyvėja, o nuo XIV a. jau neabejotinai spynų gamyba vystoma ir Vilniuje.47 

Tad apžvelgus spynų atsiradimo Europoje ir Lietuvoje istoriją tampa akivaizdu, kad pirmosios 

egiptietiškojo tipo spynos buvo žinomos tik gana siauroje teritorijoje, nors vėliau medinės spynos, tik 

modifikuotos, naudotos ir kituose kraštuose. Sprendžiant pagal aptinkamus pavienius tokio tipo spynų 

raktus, gali būti, kad jos pasiekė ir Lietuvos teritoriją, tačiau išlikusių egzempliorių nežinoma. Jau 

neabejotinai spynos, tik metalinės, čia pirmąkart pasirodo vėlyvajame geležies amžiuje. Tam įtakos turi 

aktyvūs prekybiniai ryšiai su Kijevo Rusia, iš kur, tikriausiai, jos pirmąkart ir importuotos, taip pat 

sparčiai besivystantys amatai, išryškėjęs feodalinis visuomenės susiskirstymas, kas lėmė turto kaupimą 

ir siekį jį apsaugoti. Todėl spynos ir raktai tapo paklausia preke, o gana greitai pagal atsivežtinius 

pavyzdžius jas gaminti greitai išmoko ir vietiniai kalviai. 
                                                            

42 Vilniaus Žemutinės pilies rūmai, 1989, p. 24 
43 Volkaitė – Kulikauskienė R , Prekybiniai senųjų lietuvių ryšiai su Senąja Rusia, 1971, p. 36.; Vilniaus Žemutinės pilies 

rūmai, 1989, p. 24. 
44 Volkaitė – Kulikauskienė R., Lietuviai IX – XIII amžiais , 1970, p. 93. 
45 Volkaitė – Kulikauskienė R., Ankstyvojo feodalizmo laikotarpis, 1961, p. 412. 
46 Колчин Б. А., Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого , 1959, p. 80. 
47 Jurginis J.,  Merkys V., Tautavičius A.,Vilniaus miesto istorija, p. 43. 
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3. SPYNŲ GAMYBA 

 

Apie spynų gamybą Lietuvos teritorijoje galima pradėti kalbėti maždaug nuo XI a., t.y., ne 

anksčiau nei nuo laikotarpio, kuriuo, kaip manoma, čia pasirodo pirmosios importinės spynos, nes iki 

šiol nėra tiksliai žinoma, kada jos pradėtos gaminti vietoje. Literatūroje yra nurodomas tik gana 

abstraktus laikotarpis – II tūkstantmečio pradžia.48 Galima manyti, jog šie atvežtiniai dirbiniai vietos 

kalvių buvo gana greitai perprasti ir išmokti gaminti, turint omenyje, kad vėlyvajame geležies amžiuje 

jau turėta didelės patirties ir geležies išgavime, ir kalvystėje (anot J. Stankaus, dar IV – VIII a. kalviai 

jau mokėjo įanglinti geležinio dirbinio paviršių, naudoti geležies ir plieno suvirinimą ir pan.49). IX – 

XII a. Lietuvoje išaugus kalvystės dirbinių poreikiui, manoma, turėjusi atsirasti tam tikra diferenciacija 

kalvių tarpe – gali būti, jog šiuo laikotarpiu jau atsiskiria kalviai, specializavęsi kasdieniuose, 

buitiniuose reikmenyse, kuriems pagaminti ypatingų žinių ir sugebėjimų nereikėjo, bei kalviai 

„specialistai“, turėję gerus įgūdžius geležies bei spalvotųjų metalų apdirbime, gaminę savo produkciją 

daugiau diduomenės poreikiams.50 Pastaruosius reikėtų priskirti prie galėjusių užsiimti spynų gamyba. 

Visų pirma, dėl to, kad jau pačių pirmųjų Lietuvoje pasirodžiusių spynų, analogiškų randamoms 

Naugarde, pagaminimas buvo labai sudėtingas procesas, kurio metu pirmiausia visos detalės būdavo 

pagaminamos atskirai (paprastai jų gaminta nuo keliolikos (Pav. 10), o vėlesniais laikotarpiais net iki 

40), ir tik vėliau sujungiamos. Antra, spynos, kaip anksčiau manyta, nebuvo gaminamos vien iš grynos 

geležies.51 Atlikus spynų iš Vilniaus Žemutinės pilies metalų cheminę analizę paaiškėjo, jog jų 

korpusai gaminti iš geležies – vario – geležies sluoksnių. Analizės autorių nuomone, tai gali būti kelių 

metalo lakštų plakiravimo – paketinės žaliavos panaudojimas, siekiant sutaupyti plieno. Tokiu būdu 

geležies – vario – geležies plokštelės tikriausiai buvo suvirintos arba užkaltos viena ant kitos, ir 

dirbinys tapdavo kietas ir patvarus, minkštesniam metalui (variui) suklijuojant kietesnius sluoksnius 

(tačiau, kaip mini straipsnio autorės, tokiu būdu gamintos tik sudėtingesnės konstrukcijos pakabinamos spynos, 

o įleidžiamosios gamintos vien iš geležies).52 Panaši technologija viduramžių laikotarpiu kalvių naudota ir 

Jorke (Anglija),53 o Skandinavijoje – dar iki Vikingų laikotarpio.54 Neaišku, ar tokia technologija jau 
                                                            

48 Kulikauskas P., Iš metalų panaudojimo istorijos, 1959, p. 12. 
49 Stankus J., Juodoji metalurgija, 1978, p. 74. 
50 Kulikauskienė R., Ankstyvojo feodalizmo laikotarpis , 1961, p. 503-505. 
51 Колчин Б. А., Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси , 1953, p.157-161. 
52 Skučienė, Steponavičienė, Spynos ir raktai, 1996, p. 14-15. 
53 Rogers N., Ottaway P., Craft, Industry and Everyday Life: Medieval Finds from York, 2002, p. 2866. 
54 Arwidsson G., Berg G., The Mastermyr Find, 1999, p. 37-38. 
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naudota gaminant pirmąsias spynas Lietuvoje, nes metalų cheminė analizė atlikta tik su jau minėtomis 

Vilniaus Žemutinės pilies spynomis, tačiau abejonių nekelia tai, kad jau nuo pat pradžių jų gamyba 

buvo labai gerų kalvystės įgūdžių reikalaujantis procesas. 

Išanalizavus IX – XIII a. geležies dirbinių metalografinių tyrimų duomenis, nustatyta, jog šiuo 

laikotarpiu naudoti keli jų gamybos būdai: a) laisvas metalo kalimas (taip gaminti plieno, geležies, 

paketinės žaliavos dirbiniai, jų tarpe – ir spynos), b) dirbinių paviršiaus įanglinimas, c) geležčių/ 

ašmenų suvirinimas iš dviejų arba trijų juostų, d) plieno ašmenų privirinimas, e) damaskinių raštuotų 

dirbinių gamyba. Anot tyrinėtojo J. Stankaus, IX – XIII a. dalis dirbinių, tarp jų ir spynos, gaminti iš 

grynos geležies. Analizuojant kalvystės lygį ir dirbinius Lietuvoje, pastebima, kad XIV – XVI a., 

lyginant su IX – XIII a. grynai geležinių dirbinių kiekis sumažėja įsigalint kokybiškesniems gamybos 

būdams.55 Turint omenyje minėtosios Vilniaus Žemutinės pilies spynų metalų cheminės analizės 

duomenis ir geležinių dirbinių kiekio sumažėjimą XIV – XVI a., galima manyti, kad iš pradžių 

Lietuvoje spynos gamintos iš geležies56, o vėliau, augant kalvystės lygiui ir išmokstant panaudoti 

kokybiškesnes technologijas (ką sąlygojo besivystantys amatai, kuriems buvo reikalingi įvairūs 

geležiniai ir plieniniai įrankiai, taip pat medinės statybos plėtojimasis, bei kiti faktoriai, labai padidinę 

gerų dirbinių paklausą), paplito kelių metalų panaudojimas dirbinyje.  

Visgi turint labai mažai duomenų apie spynų metalų sudėties tyrimus negalima teigti, kad tam 

tikru laikotarpiu jos buvo gaminamos tik vienu ar kitu būdu, turint omenyje, kad bent jau nuo XVI a. 

cilindrines spynas keičia nauji tipai, tad ir jų gamybos technologija galėjo ženkliai skirtis. Be to, jau 

minėto autoriaus J. Stankaus atliktoje XIV – XVI a. geležies dirbinių gamybos technologijų Lietuvos 

miestuose analizėje teigiama, jog šiuo laikotarpiu skirtingose Lietuvos vietose naudoti labai įvairūs 

dirbinių gamybos būdai bei skirtingos metalų rūšys. Kokie metalai naudoti ir kaip jie apdirbti, priklausė 

nuo konkrečių sąlygų ir poreikių: kiekvieno kalvio patirties, sugebėjimų, turimos metalo rūšies, 

dirbinių paskirties ir paklausos. O lyginant su aplinkiniais kraštais, Lietuvos miestų kalviai nuo jų 

nedaug teatsiliko savo meistriškumu.57 

Deja, nėra galimybės atskirai aptarti skirtingų spynų tipų gamybos būdus. Išsamiau išanalizuotas 

yra tik cilindrinių spynų gamybos procesas, kuris bus aprašytas vėliau. Tačiau visiškai neturime 

                                                            

55 Stankus J., Juodoji metalurgija,1978,  p. 76-86. 
56 Tarp gana ankstyvų spynų  iš Palangos ir Kernavės pasitaikė ir padengtų variu, tačiau šiuo atveju panašu, jog taip dengtas 

tik spynos korpusas, o  pats jis buvo geležinis. (Kryzanauskas R., Kryžanauskas R., Cilindrinių spynų ir raktų radiniai 

Lietuvoje, 1989,  p. 13) Be to,  nėra aišku, ar tai – vietinės gamybos, ar importinės spynos.  
57 Stankus J., Geležies dirbinių gamybos technologija , 1999, p. 185-195. 
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duomenų apie tai, kaip buvo gaminami kiti spynų tipai – pakabinamosios trikampės, keturkampės, 

apvalios ir pusapvalės, bei įleidžiamosios spynos. Žinoma tik tiek, kad, jau minėtos Žemutinės pilies 

spynų metalų cheminės analizės duomenimis, kai kurie pakabinamųjų spynų tipai Vilniuje gaminti 

plakiruojant dviejų skirtingų metalų – geležies ir vario plokšteles, o įleidžiamosios spynos gamintos iš 

grynos geležies. Tačiau tokie tyrimai atlikti dar su gana mažu kiekiu tokių dirbinių, todėl negalima 

užtikrintai teigti, kad visos pakabinamosios spynos gamintos naudojant minėtą plakiravimo techniką, o 

visos įleidžiamosios gamintos vien iš grynos geležies. 
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4. KALVIAI VILNIAUS MIESTE XV – XVII A. 

 

Lietuvoje kalvystės amato vystymuisi didelę svarbą turėjo besikeičianti kalvių socialinė padėtis – 

II tūkstantmečio pirmoje pusėje kuriantis miestams, o jau nuo XI – XII a. atsirandant stambiems 

žemvaldžiams, atskirų žemių kunigaikščiams, amatininkams susidarė daug palankesnės sąlygos darbo 

specializacijai. O dėl tų pačių priežasčių padidėjus įvairių kasdienių ir retesnių, prabangesnių dirbinių 

poreikiui, turėjo išaugti kalvių  svarba ir statusas visuomenėje, bei tuo pačiu ir jų skaičius.58 

Kaip jau minėta anksčiau, nėra abejonių, jog Vilniuje gana intensyviai kalvyste buvo užsiimama 

ne vėliau kaip nuo XIV a. Apie tai byloja įvairūs archeologinių tyrinėjimų metu aptinkami kalvių 

dirbiniai – peiliai, pasagos, žirklės, strėlių antgaliai ir kt. Aptinkami ir sudėtingesni, kalvių „specialistų“ 

gaminti daiktai, kurių tarpe ir spynos. 59 Taigi, galima kalbėti ir apie diferenciaciją pačių kalvių tarpe, 

kai koncentruojamasi į tam tikrų konkrečių dirbinių gamybą, taip intensyviau išplėtojant būtent savo 

sritį. Tokie „specializacijos“ – koncentravimosi į smulkesnę tam tikrų dirbinių gaminimo sritį 

pavyzdžiai bent jau nuo XII a. gerai žinomi iš Rusios miestų,60 tad, žinant, jog tuo metu tarp jų ir 

Lietuvos vystėsi intensyvūs ryšiai, galima manyti, jog čia šis procesas taip pat galėjo vykti panašiu 

laikotarpiu.61 Turint omenyje, kad, kaip jau minėta, tokių specifinių dirbinių kaip spynos, kurios 

greičiausiai buvo gaminamos ne paprastų kalvių, o būtent besispecializavusių tokių dirbinių gamyboje, 

randama daugumoje plačiau tyrinėtų XI – XIV a. piliakalnių ir stambesnių gyvenviečių, galima teigti, 

jog šiuo laikotarpiu jau turėjo būti savotiškas kalvystės sričių atsiskyrimas. Tai patvirtintų ir aptinkami 

lobiai, kurie gali būti priskiriami kalviams – specialistams, pavyzdžiui, XI a. datuojamas, kaip 

manoma, kalviui – liejikui priklausantis lobis iš Sargėnų (netoli Kauno), arba XII – XIII a. geležinių ir 

žalvarinių dirbinių lobis iš Mikytų (Salantų r.).62  

Apie kalvius, dirbusius Vilniaus mieste viduramžių laikotarpiu, duomenų turime iš archeologinių 

tyrinėjimų medžiagos, Valdovų rūmų (valdovų dvaro sąskaitų knygų), bei statutų, tačiau pirmieji 

rašytiniai paminėjimai sutinkami dar 1323 m. rašytuose kunigaikščio Gedimino laiškuose Hanzos 

miestams. Pastaruosiuose į Lietuvą kviečiami įvairūs amatininkai, kurių tarpe – ir kalviai. Augant 

Vilniui ir kitiems Lietuvos miestams, didėjo ir įvairesni darėsi miestiečių ir didikų poreikiai, todėl,  

                                                            

58 Stankus J., Juodoji metalurgija, 1978, p. 83;  Stravinskas A., Lietuvos kalvystė, 2004, p. 17. 
59 Jurginis J.,  Merkys V., Tautavičius A., Vilniaus miesto istorija, 1968, p. 43. 
60 Колчин Б. А., Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого , 1959,  p. 194-197. 
61 Stankus J., Geležies dirbinių gamybos raida Lietuvoje, 1974, p.19 
62 Kulikauskas P., Iš metalų panaudojimo istorijos, 1959, p.14. 
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savaime aišku, kalviai prie jų turėjo prisitaikyti, keldami savo meistriškumo lygį. Jau tikrai įvairių 

kalvystės sričių specializacija egzistavo XV – XVI a., kai šalia karšto metalo kalimo meistrų atsirado ir 

šaltkalviai, išsiskyrė konkrečius reikmenis – vinis, kirvius, įrankius, ir kt. – gaminę amatininkai. Jų 

tarpe atsiskyrė kalviai, specializavęsi spynų gamyboje, todėl dažnai vadinti spynininkais.63 

Kai kurie archeologiniai Valdovų rūmų XIV – XV a. radiniai rodo, jog čia taip pat naudotasi 

kalvių ir šaltkalvių paslaugomis, tačiau neaišku, ar tai buvę vietiniai amatininkai, ar atvykėliai. Tik nuo 

Aleksandro (valdė 1492 – 1506 m.) ir Žygimanto Senojo (v. 1506 – 1548 m.) laikų žinoma, jog tarp čia 

dirbusių kalvių bei šaltkalvių daug buvo vokiečių bei italų, o vėlesniais laikais – ir daugiau atvykėlių iš 

kitų šalių, pavyzdžiui, graikų, vengrų ir kt. Ypač kalvių pagausėjo Žygimanto Augusto valdymo (1544 

– 1572 m.) laikotarpiu. Net ir vėlesniais laikais, valdovams rūmuose nebereziduojant, kalviai ir 

šaltkalviai vis dar atliko jų priežiūros funkciją.64 Tad iš Valdovų rūmų duomenų aiškėja, jog kalvystės 

ir šaltkalvystės lygio kilimui Vilniuje didelę įtaką turėjo iš užsienio atvykę kalviai, įnešę naujų vėjų į 

dirbinių stilistinį vystymąsi. Tenka apgailestauti, kad, kalbant apie spynas, šie iš kitų kraštų atkeliavę 

stilistiniai ypatumai žymiai aiškiau pastebimi Valdovų rūmų archeologinėje medžiagoje, nei pačiame 

Vilniaus mieste.  

Viduramžių Europai būdingas reiškinys – įvairių amatininkų jungimasis į cechus arba brolijas. 

Taip skirtingų amatų atstovai siekė apginti savo ekonominius interesus, bei išlaikyti dirbinių gamybos 

standartus, kas turėjo užtikrinti jų finansinį stabilumą. Pavyzdžiui, Prancūzijoje su brolijų bei cechų 

įtaka tokie standartai, susidėję iš keleto įvairių spynų gamybos ir stilistikos aspektų, privalėjo būti per 

keletą metų perduodami iš įgudusio meistro jo mokiniui, o norėdamas tapti pripažintu amatininku 

pastarasis turėdavęs visų pirma pakeliauti po kitas šalis bei susipažinti su naujausiomis savo amato 

subtilybėmis, ir tuomet grįžęs nukaldinti savo „finalinį darbą“ – standartus atitinkantį dirbinį (angl. 

„masterpiece“, pranc. „chef d'oeuvre“).65 Tai įtakojo stilistinę dirbinių raidą, apsaugojo spynų 

gamintojus nuo konkurencijos, tačiau, kita vertus, tuo pačiu galėjo ir pristabdyti naujesnių, 

neįprastesnių dirbinių tipų atsiradimą ir paplitimą. Lietuvoje taip pat buvo laikomasi tokių ar panašių 

viduramžiais vakarų Europoje įsigalėjusių amatininkų mokymosi tradicijų bei standartų, kurie čia 

atkeliavo su iš užsienio atvykusiais meistrais.66 

                                                            

63 Stravinskas A., Lietuvos kalvystė 2004,  p. 19. 
64 Urbanavičius V., Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje, 2010, p.225-227. 
65 Spilker, B., Keys and Locks in the Collection of the Cooper-Hewitt Museum,, 1987, p. 12; Guarry, J.-P., 400 ans de 

serrures, 2005, p. 12-24. 
66 Vilniaus miesto istorijos skaitiniai, 2001,  p.215-216. 
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 XV – XVI a. mieste augant kalvių ir šaltkalvių skaičiui, jie Vidurio ir Vakarų Europos miestų 

amatininkų pavyzdžiu pradėjo vienytis, t.y., burtis į cechus – jau 1516 m. Vilniaus kalviai Žygimanto 

Senojo patvirtinimu įsteigia bendrą cechą kartu su šaltkalviais bei katiliais. Vietos amatininkus jungtis į 

cechus skatino rinka: kaldinant dirbinius iš užsakovo žaliavos, pavojinga buvo kitų šio amato atstovų 

konkurencija, be to, statute nurodomas nesunaudotų žaliavų grąžinimas; o dirbant iš savos (t.y., 

pirktinės) medžiagos, kalviai privalėjo nustatyti savo prekių kainas bei ieškoti tinkamų žaliavų už jiems 

parankią kainą.67 Anot kai kurių šaltinių, Vilniuje labiau nei kituose miestuose (pavyzdžiui, Kaune, 

Gardine ir kt.) buvo susibūrę kalviai bei jiems artimi amatininkai, o minėtasis jų įsteigtas šaltkalvių, 

kalvių ir katilių cechas iki pat XVIII a. išliko vienu didžiausių ir svarbiausių cechų mieste.68 

Kalbant apie konkrečius šio amato atstovus, aiškesnių duomenų daugiau turime tik nuo XVĮI a. 

Šiuo laikotarpiu, Vilniuje įsivyravus baroko stiliui, dailiaisiais kalvystės dirbiniais garsėjo tokie kalviai 

kaip Stanislovas Kasperavičius, Jokūbas Lukoševičius ir kt. Kokybiška ir meniška durų užraktų 

gamyba pasižymėjo XVII a. Vilniuje gyvenęs, čia iš Tirolio atvykęs kalvis Martynas Rogeris.69 

Panašu, jog užsienio šalių meistrai sudarė gana didelę konkurenciją kalvystės srityje ne tik valdovo 

dvare, tačiau ir pačiame mieste. 

                                                           

Taigi, II tūkstantmečio pirmoje pusėje atsiskyrę į skirtingas veiklos sritis kalviai ir šaltkalviai, 

vėliau miestuose kitų Europos šalių pavyzdžiu pradėjo jungtis į cechus, taip siekdami užsitikrinti 

palankesnes darbo sąlygas bei ekonominį stabilumą. Vilniuje toks bendras kalvių, šaltkalvių ir katilių 

cechas išliko iki XVIII a. pabaigos, ir, remiantis kitų šalių to paties laikotarpio pavyzdžiu, galima 

manyti, jog turėjo didelės įtakos spynų bei kitų kalvystės dirbinių gamybai bei standartų išlaikymui ir 

perdavimui. Didelę įtaką tokių dirbinių stiliams turėjo ir iš užsienio į Vilnių atvykę meistrai, garsėję 

gera spynų bei kitokių dirbinių gamyba, bei įnešę į miesto amatininkų darbus naujų stilistinių vėjų. 

Būtent skirtingomis epochomis Vilniaus mieste vyravusių stilių raida ir bus aptariama tolesniame 

skyriuje. 

 

 

 

67 Jurginis J.,  Merkys V., Tautavičius A., Vilniaus miesto istorija, 1968,  p. 92. 
68 Stravinskas A., Lietuvos kalvystė, 2004, p. 20-21. 
69 Čerbulėnas K., Lietuvos TSR dailės ir architektūros istorija, 1987, p. 289. 
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5. NUO GOTIKOS IKI BAROKO 

 

Įvairios spynos – skirtos durų, vartų, skrynių užrakinimui – gali būti aptariamos ne tik kaip 

prietaisas, skirtas saugumui užtikrinti, tačiau ir kaip tam tikras meno kūrinys, arba – kai jos kabinamos 

būtent ant durų arba vartų – kaip architektūrinis elementas. Turint omenyje, kiek laiko ir pastangų 

reikalavo kiekvienos spynos pagaminimas, galima manyti, jog ilgą laiką šis prietaisas išliko prabangos 

preke. Tai patvirtintų ir archeologinių tyrinėjimų metu Vilniuje randamų spynų kiekis – lyginant jų 

skaičių tarp surastų Vilniaus mieste ir Valdovų rūmų teritorijoje, pastarasis yra ženkliai didesnis. 

Panašu, jog toli gražu ne kiekvienas miestietis XV – XVII a. išgalėjo leisti sau įsigyti spyną, todėl 

greičiausiai dauguma turėjo tenkintis skląsčiais užsklendžiamomis durimis. Todėl šis dažniau didikams 

bei pasiturintiems miestelėnams pažįstamas dirbinys negalėjo atrodyti bet kaip. Būtent todėl, 

analizuojant Vilniuje surastų spynų stilistinius ypatumus, vėliau matysime, kaip jos savyje atspindi 

skirtingomis epochomis vyravusių meno stilių ženklus. Todėl pirmiausia reikėtų aptarti, kaip tos 

epochos  pasireiškė ir keitėsi Vilniaus mieste XV – XVII amžiais. 

Viena vertus, Vilniuje ir dabar gausu įvairių laikotarpių pėdsakų. Miesto architektūroje atsispindi 

iš įvairių amžių bei kraštų atkeliavę stiliai – čia rasime ir gotikinių, ir renesansinių, ir barokinių, ir dar 

daugybę kitokių architektūrinių ženklų. Teigiama, jog čia atsispindi visi XVI – XVIII a. meno stiliai.70 

Kita vertus, iki šiol išliko tik maža dalelė iš iki XVII a. susiformavusio Vilniaus paveikslo – miestas 

daug kartų buvo niokojamas ne tik dažnų ir didelių gaisrų (pvz., 1539 metais, kai sudegė du trečdaliai 

miesto namų, arba 1610 metais – sudegė 4700 gyvenamųjų namų ir 10 bažnyčių; iš viso tokių didelių 

gaisrų vien XV – XVII a. laikotarpiu suskaičiuojama apie 1671), maro bei epidemijų, tačiau ir pačių 

žmonių. Ypatingai daug miesto architektūrinio ir kitokio meninio paveldo buvo suniokota karų metu. 

Nors XV – XVII a. kariauta nedaug, tačiau 1655 m. maskvėnų okupacijos metu Vilnius buvo visiškai 

nuniokotas – sugriauta daugybė pastatų, išgrobstytas nesuskaičiuojamas kiekis meno vertybių; 

teigiama, kad miestas tuomet degė net 17 parų.72 Visgi ne viskas buvo nušluota nuo žemės paviršiaus, 

todėl ir šiandien dar galime kalbėti apie tai, kokie meno stiliai vyravo senajame Vilniuje, ir kiek jų 

pėdsakų išliko iki šių dienų.  

Ankstyvuoju miesto laikotarpiu apie meninių stilių egzistavimą kalbėti sunku: tuo metu 

absoliučią daugumą čia stovėjusių pastatų sudaro mediniai vienaukščiai, ir tik XIII a. pirmoje pusėje ar 

                                                            

70 Jurginis J.,  Merkys V., Tautavičius A., Vilniaus miesto istorija, 1968,  p. 142 
71 Drėma, V., Dingęs Vilnius, 1991, p. 16. 
72 Vilniaus miesto istorijos skaitiniai, 2001, p. 71-73. 
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viduryje pastatyti pirmieji mūriniai pastatai. Daugiau mūrinė statyba paplito tik XIII a. pabaigoje – XIV 

a. pradžioje, tačiau iš pradžių ji turėjo dar mažai estetinių bruožų, nes pastatų išvaizdą daugiausia lėmė 

funkcija, statybinės medžiagos bei situacija. Todėl menui, architektūrai šiuo laikotarpiu nelabai buvo 

kur plėtotis, nors ir pastebimos tam tikros įtakos iš Lenkijos, Livonijos, Prūsijos.73 Kalbant apie 

spynas, šiuo laikotarpiu naudojamos įvairių tipų pakabinamosios cilindrinės. Kitokių spynų tuo metu 

Lietuvoje dar nebuvo. 

                                                           

Užsimezgus pastoviems prekybiniams ryšiams su užsienio šalimis, kuriose tuo metu klestėjo 

vėlyvoji gotika, XIV a. antroje pusėje Vilniuje pradeda plisti gotikinis stilius. Apskritai, XIV a. 

pabaigoje – XV a. pradžioje įvyko gana daug Krėvos unijos bei pergalės Žalgirio mūšyje sąlygotų 

socialinių bei ekonominių poslinkių, todėl susidarė daug palankesnės sąlygos meno sklaidai mieste. 

Reikšmingas buvo ir katalikybės priėmimas 1387 m., po kurio pastatyta nemažai bažnyčių, ir 1323 m. 

Gedimino rašyti laiškai, kuriais į Vilnių pakviesti užsienio pirkliai, vienuoliai bei amatininkai. 

Pastarieji, atvykę iš įvairių Rytų bei Vakarų Europos kraštų, į Lietuvą atsinešė ir įvairias stilistines 

subtilybes, kurios čia prigijo skirtingais pavidalais. Tačiau gotikos paminklų iki šių dienų čia išliko 

mažai, todėl geriausiai ją atspindi architektūra.74 Lietuvoje skiriami du gotikos raidos etapai: pirmasis – 

kilimas, arba ankstyvoji gotika (XIV a. pabaiga – XV a. pirmoji pusė), antrasis – klestėjimas, arba 

brandžioji gotika (XV a. antroji pusė – XVI a.). Pirmajame dar ryškūs ankstyvosios pilių architektūros 

bruožai, statyboje dar neturėta didelės patirties, todėl būdingi pastatai – nesudėtingos kompozicijos, 

masyvių sienų, sunkiomis fasadų proporcijomis. Brandžiosios gotikos laikotarpiu jie jau tampa 

grakštesni, sudėtingesnės kompozicijos, turtingesnių formų.75 Plačiau gotikinės architektūros stilistiniai 

ypatumai čia nebus aptariami, nes kompozicinės pastatų detalės ar statybos būdai su pagrindiniu darbo 

objektu – spynomis – nesisieja. 

Gotikos laikotarpiu naudojamos spynos – vis dar pakabinamosios cilindrinės, tačiau jau dažnai su 

geometriniu ornamentu – skersinėmis bei išilginėmis juostomis. Kai kurių tyrinėtojų nuomone, šiuo 

laikotarpiu, bent jau Žemutinėje pilyje, atsiranda ir įleidžiamųjų spynų, nors apie tai sprendžiama tik iš 

joms priskiriamų išlikusių plokštelių. Tokios spynos mechanizmas būdavo įleidžiamas į medines duris, 

o ant viršaus užkalama plokštelė, dažniausiai puošta išsikerojusių vijoklių ornamentu, su skyle raktui.76 

 

73 Čerbulėnas K., Glemža J.. et al. Vilniaus architektūra , 1985, p. 12-13. 
74 Čerbulėnas K., Lietuvos TSR dailės ir architektūros istorija, 1987, p. 51-53. 
75 Minkevičius J... et al. Lietuvos architektūros istorija, 1988, p. 90-91. 
76 Skučienė A., Steponavičienė D., Spynos ir raktai Vilniaus Žemutinėje pilyje , 1996, p. 14-15. 
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Galbūt tokios spynos naudotos ne tik Valdovų rūmuose, bet ir mieste, tačiau iš šio laikotarpio jų nėra 

surasta.  

 XVI a. pradžioje greta gotikos Lietuvoje pradėjo plisti renesanso menas, čia klestėjęs iki XVII a. 

vidurio, ir gana ilgą laiką abu šie stiliai vystėsi šalia vienas kito, neretai jie susipindavo net viename 

pastate. Pirmieji renesanso skleidėjai Vilniuje – čia dirbę italų architektai B. Z. Da Džanotis (B. 

Zanobia da Gianoti) ir Džiovanis Činis (Giovani Cini).77 Apskritai, šiuo laikotarpiu Žygimanto 

Augusto ir Žygimanto Senojo bei jo žmonos Bonos Sforcos iniciatyva į Vilnių iš renesanso tėvynės 

Italijos buvo pakviesta nemažai įvairių amatininkų, visų pirma su tikslu atnaujinti ir išplėsti Žemutinę 

pilį.78 Tai turėjo įtakos ne tik architektūros, bet ir įvairių kitų amatų plėtojimuisi ir tobulėjimui. 

Gaudami nemažas pajamas iš miesto, kuris šiuo laikotarpiu iškilo kaip Lietuvos ekonominis ir 

kultūrinis centras, didikai rūpinosi jo augimu, todėl taip pat skatino amatų plėtrą, didesnę jų 

specializaciją, produkcijos kokybę, dėl to šiuo metu išaugo ir sustiprėjo įvairių amatininkų cechai. Vis 

daugiau dėmesio buvo skiriama estetikai, pradėti kaupti įdomūs daiktai; didikai renesanso laikotarpiu 

jau renka pirmąsias kolekcijas – vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinius, ginklus, rankraščius ir 

kt.79 XVI a. antroje pusėje masiškiau statytis naujus arba rekonstruoti senus gotikinius pastatus pradeda 

pirkliai, cechų meistrai bei turtingieji miestiečiai, plinta ir įvairių visuomeninių pastatų statyba. Nuo 

XVI a. iki XVII a. pirmosios pusės ryški dviejų krypčių – Italijos ir Nyderlandų – įtaka Lietuvos 

renesansinei architektūrai: didysis kunigaikštis ir stambieji feodalai paprastai kviesdavosi italų 

architektus, dailininkus ir kitus amatininkus, o religinės protestantų bendruomenės, protestantai didikai 

ir miestiečiai dažniau statybas patikėdavo amatininkams iš Nyderlandų bei Flandrijos.80 

Kaip jau minėta, šiuo laikotarpiu architektūroje dažniausiai pastebimas gotikos ir renesansinio 

stiliaus maišymasis, dažnai net tuose pačiuose pastatuose. Pačiai renesanso architektūrai būdingas 

harmonijos, kompozicinės darnos, aiškumo, paprastumo ir simetrijos siekis, stengiamasi pabrėžti ryšį 

su žeme, gamta – išryškinamas pastatų horizontalumas, fasadai dažnai dekoruojami augaliniais, 

geometriniais motyvais.81 Šiuo metu beveik išnyksta pakabinamosios cilindrinės spynos, jas pakeičia 

pakabinamosios trikampės ir trapecinės. Taip pat, kaip manoma, naudotos ir įleidžiamosios spynos, 

nors iš šio laikotarpio, taip pat kaip ir iš gotikinio, nei Valdovų rūmuose, nei Vilniaus miesto 

                                                            

77 Čerbulėnas K., Glemža J.. et al. Vilniaus architektūra , 1985,  p. 16-17. 
78 Vorobjovas M., Vilniaus menas., 1997, p. 31-32. 
79 Čerbulėnas K., Lietuvos TSR dailės ir architektūros istorija, 1987, p. 98-100. 
80 Minkevičius J... et al. Lietuvos architektūros istorija, 1988,  p. 203-204. 
81 Vorobjovas M., Vilniaus menas., 1997, p. 31-37., Minkevičius J... et al. Lietuvos architektūros istorija, 1988, p. 208-209. 
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teritorijoje jų nėra rasta (išskyrus jau minėtas plokšteles iš Žemutinės pilies, kurios renesanse puoštos 

įvairiais augaliniais ornamentais).82 

XVII a. Lietuvoje pradeda plisti barokas. Labiau jis suklesti XVII a. antroje pusėje, ir ypač XVIII 

a. Tuo metu Vilnius buvo svarbus meno ir kultūros centras, kur būrėsi nemažai architektų, dailininkų, 

įvairių meistrų ir amatininkų. Todėl Vilniaus barokas užima svarbią vietą šiaurės rytų bei vidurio 

Europos barokinėje architektūroje, o jo poveikis pastebimas net ir platesnėje šiaurės rytų Europos 

teritorijoje.83 

Šiuo laikotarpiu Europoje politiškai ir ekonomiškai sutvirtėjusi visuomenė ima nebesitenkinti 

saikingu renesansiniu menu, jo kompozicijų rimtimi ir nuosaikumu, siekiama prabangumo, 

ištaigingumo, dekoratyvumo. Nors Lietuvai tuo metu būdingos prieštaringos socialinės, politinės bei 

kultūrinės sąlygos, o 1600-1629 m. vykęs Lietuvos ir Lenkijos karas su Švedija pristabdė ekonominį 

krašto kilimą, tačiau tai nesustabdė baroko plitimo. XVII a. pradžioje Vilniuje pirmiausia prie šio 

stiliaus plitimo prisidėjo jėzuitai, dėl kurių veiklos čia pirmiausia pradėtos statyti barokinės bažnyčios. 

Be to, siekdami prabangos ir puošnumo, lėšų reprezentacijai ir bažnytiniai, ir pasaulietiniai feodalai 

greitai prisirenka stipriai padidindami baudžiauninkų prievoles dvarui. Todėl pradėta siekti didesnės 

įvairovės, aplinkos ir buities puošnumo – dekoratyvi tampa ne tik pastatų visuma, bet ir jų detalės, 

suklesti taikomoji ir dekoratyvinė dailė; kompozicijose įsivyrauja didingumas, dinamiškas linijų ritmas, 

banguoti paviršiai, ryškūs kontrastai. Mene ryškėja manierizmo tendencijos – stiprėja kūrybinis 

individualumas, kompozicijos ekspresija, sudėtingesnis dekoratyvumas. Ypač savo tikslams baroko 

meną pajungia bažnyčia, kuri siekė savo pastatų puošnumu ir įtaiga patraukti tikinčiuosius. Kita vertus, 

barokas greitai tapo valdančiojo sluoksnio mada, tačiau renesansas taip pat lengvai neužleido savo 

vietos: kaip daugelyje Europos kraštų, taip ir Lietuvoje  iki XVII a. vidurio vyko savotiškas konfliktas 

tarp baroko naujovių ir vėlyvojo renesanso tradicijų.84  

Apskritai barokas Vilniuje, kaip ir anksčiau vyravę stiliai, nebuvo vienalytis. Tuo laikotarpiu čia 

dirbo daug vietinių amatininkų bei menininkų, tačiau nemažai buvo ir atvykusių iš kitų šalių, kurie 

pasižymėjo skirtingų mokyklų stilistika. Pavyzdžiui, čia dirbusių italų darbuose ryškus dekoratyvumas, 

kompozicijos sudėtingumas, tuo tarpu Nyderlandų menininkų darbuose labiau vyrauja realistinė 

                                                            

82 Skučienė A., Steponavičienė D., Spynos ir raktai Vilniaus Žemutinėje pilyje , 1996, p. 14-15. 
83 Čerbulėnas K., Glemža J.. et al. Vilniaus architektūra , 1985, p. 16-21. 
84 Čerbulėnas K., Lietuvos TSR dailės ir architektūros istorija, 1987, p. 197-198. 
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kryptis. O vietiniai menininkai bei amatininkai dar ilgą laiką kūrė pagal vėlyvojo renesanso tradiciją, ir 

tik XVII a. antroje pusėje pradėjo krypti į baroką.85 

Turint omenyje tai, kad baroko laikotarpis Lietuvai, o ypač Vilniui buvo itin neramus metas, šio 

stiliaus vyravimo epocha išskiriama į tris etapus: ankstyvąjį baroką (XVII a. antrasis ketvirtis – 1655 

m.), kai dar ryškios vėlyvojo renesanso tradicijos, formuojasi savitas lietuviškas stilius, veikiamas 

manierizmo, bei ankstyvojo Romos ir Nyderlandų baroko; brandųjį (1655-1700 m.), įsigalėjusį po ilgai 

trukusio karo ir Vilniaus užėmimo, kai įsivyrauja itin dekoratyvus ir puošnus Romos ir Venecijos, taip 

pat Flandrijos veikiamas barokas, atnaujinami karo metu apgriauti pastatai, statoma daug naujų 

bažnyčių; bei vėlyvąjį (1725-1775 m.), kuris pradeda plisti tik po Šiaurės karo, po kurio miestuose 

labai sumažėjo gyventojų, sunyko ūkis, prekyba ir amatai, tad tik nuo XVIII a. antrojo ketvirčio 

prasideda ekonominis kilimas, kuris leido baroko stiliui toliau plisti.86 

Šiuo laikotarpiu labai suklesti dekoratyviniai kalvystės ir šaltkalvystės dirbiniai – gaminami 

įvairūs geros konstrukcijos, dekoratyvūs daiktai. Spynos gaminamos didesnės nei anksčiau, šalia 

pakabinamų trikampių ir keturkampių plinta pakabinamosios pusapvalės87, apvalios ir įleidžiamosios 

su tulpės formos priekine dalimi. Tenka apgailestauti, kad baroko stiliaus spynų Vilniaus mieste surasta 

labai mažai, o lyginant su kitų Europos šalių, pavyzdžiui, Prancūzijos medžiaga, jos yra pakankamai 

paprastos, be šiam laikotarpiui būdingų dekoratyvių elementų. Greičiausiai ir Vilniuje gaminta 

įmantriau dekoruotų spynų (kaip to įrodymas galėtų būti XVII a. pirmosios pusės evangelikų liuteronų 

bažnyčios durų spyna (Pav. 11)), tačiau turint omenyje Vilniaus miestą siaubusius gaisrus, karus ir 

kitas nelaimes, nenuostabu, jog jų iki šių dienų beveik neišliko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

85 Čerbulėnas K., Lietuvos TSR dailės ir architektūros istorija, 1987, p. 197-200. 
86 Ten pat; Vorobjovas M., Vilniaus menas, 1997, p. 38-45. 
87 Skučienė A., Steponavičienė D., Spynos ir raktai Vilniaus Žemutinėje pilyje , 1996, p. 14-15. 
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6. SPYNŲ TIPAI 

 

6.1. Cilindrinės spynos. Ikigotikinis ir gotikinis laikotarpiai 

 

Pakabinamosios cilindrinės spynos sudaro didžiausią dalį tarp Vilniuje surinktų XV – XVII a. 

spynų, iš viso jų yra 31 vienetas – tačiau tik mažiau nei pusė iš jų yra gerai ar neblogai išlikusios (t.y., 

išlikusi bent jau korpuso didžioji dalis), visos kitos – išlikusios labai blogai (surūdiję) bei fragmentai.  

Rimtesnių darbų, skirtų Lietuvoje surastų spynų analizei, iki šiol nėra skelbta. Todėl aptariant 

cilindrines spynas, bus remiamasi rusų archeologo B. A. Kolčino darbais, skirtais Naugardo spynų 

analizei, kuriuos ne kartą savo darbuose naudojo ne tik Lietuvos88, bet ir kitų šalių 89 tyrinėtojai. Tai 

bene vienintelis autorius, taip išsamiai aprašęs jų tipus, gamybos technologiją bei paplitimą, kurio 

tyrimų medžiagą galima pritaikyti kalbant apie Vilniaus miesto spynas. 

Pakabinamosios cilindrinės spynos, kaip jau minėta, Lietuvos teritorijoje pasirodo ne vėliau kaip 

XI a. Tokia spyna buvo sudaryta iš  dviejų dalių: korpuso, kurį dažniausiai sudarė du tarpusavyje 

sujungti cilindrai – didysis ir mažasis; bei pakabos (lankelio) su spyruokliniu užrakinimo mechanizmu. 

Panašaus veikimo spynos žinomos dar iš senovės Romos, taip pat Mažosios ir rytų Azijos, todėl 

manoma, kad iš čia Kijevo Rusios spynininkai perėmė kai kurias cilindrinių spynų technines 

ypatybes.90 Siekiant aiškumo aptariant tokios spynos mechanizmą, bus naudojamasi B. A. Kolčino 

sudaryta cilindrinės spynos schema (Pav. 12), pakeičiant rusiškas raides lietuviškomis (Б – B, Д – D). 

Čia spynos lankelis pažymėtas skaičiumi 1, korpusas – 2.  

Spynos korpuso didysis cilindras (K1) turi du „dugnelius“ – viršutinį (K2) ir apatinį (K3). 

Pastarasis uždaro cilindro apatinę dalį, jame yra anga raktui bei sutvirtinimas (K6), o viršutinis 

reikalingas kaip atrama užrakto spyruoklėms. Didysis cilindras paprastai gamintas iš geležies, tačiau jo 

sienelės buvusios plonos – todėl sutvirtinimui iš išorės dažniausiai pritvirtinami keli maždaug 1.5 mm 

storio žiedai (K4). Mažasis cilindras, į kurį tvirtinamas smailusis lankelio galas, su didžiuoju jungiamas 

plokštuma – detale K7. Abu cilindrai papildomai sutvirtinami jų ir tarpe esančios plokštumos viršumi 

einančia detale K9. Spyna užrakinama kita dalimi – lankeliu su spyruoklėmis (D5) ir užbarzdomis 

                                                            

88 Vilniaus Žemutinės pilies rūmai, 1989, p. 23-24, Tautavičius A., Iš XIV a. Vilniaus gyventojų buities, 1958, p. 100, 

Skučienė A., Steponavičienė D., Spynos ir raktai Vilniaus Žemutinėje pilyje , 1996, p. 14-15, ir kt. 
89 Овсянников О.В., Пескова А.А. Замки и ключи из раскопок Изяславля, 1982, p. 93-99; Pulak C., The Padlocks, 

2004, p. 447-448.; Arwidsson G., Berg G., The Mastermyr Find , 1999, p. 37. 
90 Колчин Б. А., Домашняя утварь, 1997,  p. 14. 
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(D10), kurio smailusis galas tvirtinamas į mažąjį cilindrą, o užraktas (lankelio galas su spyruoklėmis ir 

užbarzdomis, kuris, kad būtų pakankamai plastiškas spynai atrakinti, paprastai gamintas iš dviejų 

metalų – geležies ir plieno) – į didįjį cilindrą pro jo viršutiniame dugnelyje esančias išpjovas. Taip 

įtvirtintos spyruoklės cilindro K1 viduje išsiskleidžia ir atsiremia į tą patį dugnelį K2, t.y., spyna 

užrakinama automatiškai, be rakto. Norint tokią spyną atrakinti, reikalingas raktas (Pav. 13), kurio 

rakinamoji dalis atitinka spyruoklių ir užbarzdų skaičių ir formą – jis įkišamas į per didžiojo cilindro 

apatinėje dalyje esančią angą, pritaikytą pagal rakto formą, juo užbarzdos ir spyruoklės suglaudžiamos, 

ir taip iš didžiojo cilindro galima ištraukti užraktą (Pav. 14). Visos cilindrinių spynų detalės (nuo 

keliolikos net iki kelių dešimčių) būdavo gaminamos atskirai, ir tik vėliau sulituojamos.91  

Aukščiau aprašytas Naugardo cilindrinių spynų veikimo principas yra analogiškas Vilniuje 

surastoms spynoms, todėl toliau jos ir bus aptariamos remiantis B. A. Kolčino sudaryta tipologija. 

Tačiau, kad būtų aiškiau, rusiškos abėcėlės raidės pakeičiamos lotyniškosios abėcėlės raidėmis – t.y., 

tipas A bus vadinamas taip pat, o tipas Б keičiamas į B, tipas В – į C, Г – į D, Д – E, E – F, Ж – G, З – 

H.  

Toli gražu ne kiekvieno tipo pavyzdžių yra surasta Vilniaus mieste, tačiau, turint omenyje, kad 

Lietuvos archeologinėje medžiagoje yra visų šių tipų egzempliorių, reikėtų manyti, jog Vilniuje jie taip 

pat buvo naudoti, tačiau iki mūsų dienų neišliko, arba dar nebuvo surasti. Todėl esant tikimybei, kad 

ateityje vyksiančių archeologinių tyrinėjimų metu surastų šio laikotarpio Vilniaus spynų skaičius ir 

tipologinė įvairovė didės, toliau bus aprašomi visi B. A. Kolčino išskirti spynų tipai. 

Taip pat pažymėtina, kad dauguma aptariamų cilindrinių spynų tipų datuojami ankstesniu nei XV 

– XVII a. laikotarpiu, tačiau turint omenyje, kad čia remiamasi analogijomis iš senovės Rusijos 

archeologinės medžiagos, reikėtų manyti, jog dauguma jų Lietuvos teritorijoje galėjo pasirodyti vėliau, 

todėl ir jų naudojimo laikotarpis turėjo būti ilgesnis, nei, pavyzdžiui, Naugarde. 

 

6.1.1. A tipas 

 

Šis cilindrinių spynų tipas – pats ankstyviausias, senovės Rusijoje žinomas nuo IX – X a., 

plačiausiai naudotas XI – XII a., o nuo XIII a. vidurio jau retai aptinkamas. Tokios spynos korpusas – 

kubinės, trapecinės arba cilindrinės formos, su didžiojo cilindro šone esančia apverstos T formos 

išilgine anga raktui (Pav. 15: 1, 12-15), į kurios apatinę dalį įkištas raktas, slenkant jį aukštyn, 

suspausdavo užrakto užbarzdas ir spyruokles, ir taip atrakindavo spyną. Už šios angos cilindro viduje 
                                                            

91 Колчин Б. А., Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси , 1953, p.158-162. 
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paprastai būdavo įtaisoma papildoma pertvara, skirta uždengti spyruoklių ir užbarzdų išsidėstymą 

cilindre. Tai pašalino galimybę įvertinti, koks raktas atitiktų užrakto detalių skaičių ir formą, ir spyną 

atrakinti nepageidaujamiems asmenims. Jai atrakinti naudotas plokščias raktas, su apvalia arba 

kvadratine – priklausomai nuo spynos formos – rakinamąja dalimi (Pav. 15: 2-11, 16-20). Mažasis 

cilindras A tipo spynose prilituojamas prie didžiojo, arba nuo jo atskiriamas tik siaura plokštele.92  

Europoje panašios spynos žinomos iš įvairių objektų – jau minėto Naugardo Rusijoje, Iziaslavo 

(Ukraina),93 Kopergeito (Coppergate) Anglijoje,94 Gotlando salos (Švedija) ir kt.95, tokias spynas  iš  

tuometinės rytų Prūsijos yra trumpai aprašęs ir iliustravęs (Pav. 16) V. Gertė.96 Tačiau Vilniaus mieste 

nei kubinės, nei trapecinės, nei cilindrinės formos korpuso spynų su šonine T raidės formos anga 

nepasitaikė, taigi, galima teigti, jog A tipo spynų čia iki šiol nėra surasta. Tačiau bent jau viena tokia 

spyna yra žinoma iš Vilniaus Žemutinės pilies, taip pat šis ankstyviausias tipas aptinkamas kitose 

Lietuvos vietose – piliakalniuose (Jautakiai), bei gausiau – laidojimo paminkluose (Obelių (A tipo 

spynų raktai), Bandužių ir kt. kapinynai), kur dažniausiai pasitaiko vyrų kapuose (Pav. 17) su 

gausiomis įkapėmis.97 Panašu, jog šios spynos, ko gero anksčiausiai pasirodžiusios Lietuvos 

teritorijoje, buvo pažįstamos tik turtingojo socialinio sluoksnio atstovų tarpe. Galbūt todėl plačiau jos 

nepaplito, o gana greitai buvo pakeistos naujo tipo spynomis.  

 

6.1.2. B tipas 

 

Šis tobulesnis pakabinamųjų cilindrinių spynų tipas, kuriam jau nebebūdinga kubinė ar trapecinė 

forma, senovės Rusijoje pradėtas naudoti XII a., ir intensyviausiai paplitęs buvo iki XIII a. vidurio. 

Lyginant su A tipo, šios naujos konstrukcijos spynos buvo tvirtesnės: pirmosiose buvusi T formos anga 

raktui, einanti išilgai visą didįjį cilindrą, lėmė tai, kad spynos korpusas buvo gana nepatvarus. Todėl B 

tipo spynos šiuo atžvilgiu buvo patobulintos – pats korpusas sustiprintas, o rakto anga išliko tik jo 

apačioje, nuo kur pratęsiama į apatinio dugnelio dalį (Pav. 18: 22, 24, 26). Dėl šios priežasties pasikeitė 

ir rakto principas: jis tapo alkūninis, su 90° kampu užlenkta rakinamąja dalimi (Pav. 18: 21, 23, 25, 27). 
                                                            

92 Колчин Б. А., Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси , 1953, p.155-156; Колчин Б. А., Домашняя 

утварь, 1997 p. 14. 
93 Овсянников О.В., Пескова А.А. Замки и ключи из раскопок Изяславля, 1982, 93-94. 
94 Rogers N., Ottaway P., Craft, Industry and Everyday Life: Medieval Finds from York , 2002, p. 2865-2870 
95 Arwidsson G., Berg G., The Mastermyr Find, 1999, p. 62 
96 Gaerte W., Urgeschichte Ostpreußens, Gräfe und Unzer, Königsberg, 1929, p.335-338. 
97 Urbanavičius V., Urbanavičienė S.,. Obelių kapinynas, 1988, p. 39; Stankus J., Bandužių kapinynas, 1995, p. 109-112. 
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Pakito ir spynos lankelis – jis tapo masyvesnis, didesnis, todėl savaime padidėjo ir tarpas tarp didžiojo 

ir mažojo cilindrų, kurie jau nebejungiami tiesiogiai vienas prie kito, kaip pasitaikydavo A tipo 

spynose, o atskiriami juos sujungiančia plokštele.98 

 Vilniaus mieste rasta tik viena (žr. Lentelė – eil. Nr. 5) – Bekešo kalne, 1933 ar 1939 m. 

archeologinių tyrinėjimų metu (tyrimus atliko H. ir V. Holubovičiai). Deja, ataskaita yra prarasta, o 

paskelbtoje medžiagoje radiniai tik labai trumpai paminimi,99 todėl neaišku, kokio laikotarpio 

kultūriniame sluoksnyje spyna yra rasta. Kita vertus, autoriai datuoja tyrinėtą gyvenvietę XII – XIV a., 

tad ir spynos naudojimo laikotarpio datavimas turėtų būti panašus. Ji buvusi nedidelė, išlikęs tik 37x35 

mm dydžio korpusas (didysis cilindras, kurio skersmuo 16 mm, bei mažojo cilindro bei tarpinės 

plokštelės dalis), kuris dalinai koroduotas, tačiau pagal didžiojo cilindro apačioje esančią būdingą 

skersinę rakto angą šią spyną neabejotinai galima priskirti B tipui.  Tokios spynos, tik didesnės ir 

dengtos žalvario sluoksniu, žinomos ir iš kitų Lietuvos archeologinių objektų, pavyzdžiui, Kernavės, 

kur jų surasta du vienetai. Pagal kultūrinį sluoksnį jos datuojamos XIII a. pabaiga – XIV a. pirmąja 

puse.100 Taigi, panašu, jog šio tipo spynos prekybiniais keliais iki Lietuvos atkeliavo kiek vėliau, ir 

buvo naudotos ilgesnį laikotarpį nei Naugarde. Tačiau neaišku, ar aukščiau paminėtos spynos yra 

importinės, ar vietinės gamybos – turint omenyje, kad tai jau antrasis, ir tikriausiai kiek vėliau Lietuvos 

teritorijoje pasirodęs tipas, yra galimybė, jog jis jau išmoktas pagaminti ir vietos kalvių. Visgi nėra 

aiškių duomenų, galinčių tai patvirtinti arba paneigti. 

 

6.1.3. C tipas 

 

Šio tipo spynos senovės Rusijoje pradėtos gaminti taip pat dar XII a., plačiai naudotos iki XIII a., 

o nuo XIV a. pabaigos aptinkamos jau retai. Spynos, priskiriamos C tipui, turi dar labiau sustiprintą 

korpusą ir uždaresnį atrakinimo mechanizmą – jose anga raktui iš didžiojo cilindro šono perkeliama į jo 

apatinio dugnelio dalį ir paliekama tik siauros pailgos formos (Pav. 19: 3-4). Todėl raktas tokiai spynai 

išlieka alkūninis (rakinamoji dalis užlenkta 90° kampu), tačiau pakinta atrakinimo principas: jei B tipo 

spynose jis būdavo įstatomas statmenai spynos korpusui ir stumiamas aukštyn, tai dabar jo rakinamoji 

dalis įkišama per apatiniame dugnelyje esančią siaurą angą (raktą laikant horizontalioje padėtyje 

                                                            

98 Колчин Б. А., Черная металлургия и металлообработкa, 1953, p. 153-156; Колчин Б. А., Железообрабатывающее 

ремесло Новгорода Великого , 1959, p. 80-82,; Колчин Б. А., Домашняя утварь, 1997 p. 14-15. 
99 Hołubowicz W., Krzywy gród z XIV w. na gróze Bekieszowej w Vilnie, 1939, p. 27-35. 

100 Luchtanas A., Tyrinėjimai Kernavėje Pajautos slėnyje (Širvintų raj.), 1989, p. 36. 
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spynos atžvilgiu), tuomet lenkiamas 90° kampu (t.y., pastatomas į vertikalią padėtį) ir toliau, kaip ir B 

tipo spynoje, stumiamas aukštyn. Pakeitus atrakinimo angą, pakinta ir paties rakto forma (Pav. 19: 1-2). 

 XII a. pabaigoje pradėtas gaminti sudėtingesnis C tipo spynų variantas (C1), kurio užrakte 

padidinamas spyruoklių skaičius bei pakinta jų atstumas spynos korpuse, tuo pačiu vėl šiek tiek keičiasi 

ir rakto forma – rakinamojoje dalyje daroma dar viena išpjova papildomai spyruoklei prispausti (Pav. 

20: 6-7). Vėliau, XIII a. pradžioje, spynos atrakinimas daromas dar sudėtingesnis: didžiojo cilindro 

apačioje, prie apatinio dugnelio iš išorės pradedamas tvirtinti tam tikras atsikišimas (Pav. 21), 

reikalaujantis dar kiek kitokio rakto – šio tipo (C2) spynoms buvo reikalingi raktai su papildoma 

išpjova kotelyje (Pav. 22: 8, 11-12), be kurios dėl minėto išsikišimo spynos apatinėje dalyje rakto 

įstatyti į rakinamąją angą nebuvo įmanoma.101 

Tipologiškai skirstant Vilniaus mieste surastas spynas, su C tipu iškyla šiokių tokių problemų: jei 

C2 būtų galima išskirti gana nesunkiai (tuo atveju, jei spyna pakankamai gerai išlikusi, ir turi būdingą 

atsikišimą apatinėje dalyje), tai C nuo C1 atskirti praktiškai nėra galimybių, nes esminis skirtumas yra 

užrakto mechanizme (spyruoklių skaičius ir jų išdėstymas), kurio įvertinti neįmanoma, nes nėra taip 

gerai išlikusių spynų. Todėl toliau C tipo spynos bus aprašomos neatskiriant C tipo nuo C1. 

Pastarojo tipo spyna Vilniuje rasta tik viena, jau minėtų H. ir V. Holubovičių Bekešo kalne 

vykdytų archeologinių tyrimų metu. Ji išlikusi gana neblogai, trūksta tik lankelio, kuris buvęs gana 

masyvus, dalies (žr. Lentelė – eil. Nr. 4). Spynos išmatavimai 78x47 mm, cilindro skersmuo 20 mm, 

jos didžiojo cilindro apačioje yra būdinga pailga anga plokščiam alkūniniam raktui. Neįprasta tik tai, 

kad cilindro apatinė dalis tarsi pratęsta – jis gerokai ilgesnis nei mažasis cilindras (C tipo spynoms iš 

Naugardo tokia konstrukcinė ypatybė nebūdinga). Kaip jau minėta, spynų, surinktų tyrimų Bekešo 

kalne metu datavimas yra problematiškas, todėl kaip ir anksčiau aptartą B tipo spyną, taip ir šią tenka 

datuoti gana plačiu laikotarpiu – XII – XIV a. 

C2 tipo cilindrinių pakabinamųjų spynų Vilniaus mieste iki šiol arba nėra rasta, arba jos išliko 

prastai (t.y., be būdingų požymių). Žinant, jog tokių spynų yra surasta Žemutinės pilies tyrinėjimų metu 

(Pav. 23, 24), reikėtų manyti, jog mieste jos taip pat buvo žinomos, tuo labiau, kad tai jau gerokai ilgiau 

naudotas tipas. Įdomu tai, kad šios Valdovų rūmų teritorijoje surastos spynos kiek kitokios – su Rusijos 

medžiagai nebūdingais apatinėje korpuso dalyje esančiais apsauginiais dangteliais. Galbūt tai galima 

laikyti tam tikru vietiniu požymiu – t.y., labai tikėtina, kad šiuo laikotarpiu spynos jau buvo ne tik 

importuojamos, bet ir gaminamos vietoje, tik su tam tikromis modifikacijomis. Panašu, jog šios spynos 
                                                            

101 Колчин Б. А., Черная металлургия и металлообработка, 1953, p. 156; Колчин Б. А., Железообрабатывающее 

ремесло Новгорода Великого, 1959, p. 82, Колчин Б. А., Домашняя утварь, 1997,  p. 15. 
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tarsi sukomponuotos iš dviejų skirtingų tipų – su C2 tipo rakto anga ir būdingu atsikišimu, ir 

apsauginiais skydeliais, būdingais D tipui (nors šiuo atveju jie kiek skiriasi, tačiau principas išlieka tas 

pats), kuris bus aptariamas toliau. Naugardo tyrinėjimų medžiagoje tokios spynos nėra minimos, tad 

galbūt galima jas laikyti vietinių kalvių gamybos tarpiniu variantu. Tokios spynos žinomos ir iš 

Kernavės102 (Pav. 25, 26) bei kitų Lietuvos vietų, tad Vilniuje jų taip pat turėję būti. 

 

6.1.4. D tipas 

 

Spynos, priskiriamos D tipui, senovės Rusijoje atsiranda XIII a. pabaigoje ir naudojamos iki XV 

a. antrosios pusės. Kaip jau minėta, šioms spynoms būdingi prie didžiojo cilindro apatinio dugnelio 

tvirtinami apsauginiai skydeliai. Pats dugnelis yra sutvirtintas, tad spyna tampa dar tvirtesnė ir 

patikimesnė, o rakinimo būdas atitinka B tipo pakabinamųjų cilindrinių spynų – t.y., anga raktui vėl 

perkeliama į cilindro šoninę dalį ir pratęsiama į jo dugnelį (Pav. 27: 16-18),103 tačiau tokių spynų raktai 

nuo B tipo skiriasi – jie kiek labiau primena C tipo spynų raktus (Pav. 27: 15, 19). 

Vilniaus mieste D tipo spyna išlikusi tik viena, rasta 1996 m. vykdytų archeologinių tyrinėjimų 

šv. Mykolo gatvėje metu. Ji perskilusi per pusę bei gan stipriai surūdijusi:  išlikusi tik korpuso dalis – 

didysis cilindras bei tarpinė plokštelė, tačiau aiškiai matomi D tipui būdingi apsauginiai skydeliai bei 

rakto anga didžiojo cilindro šone (žr. Lentelė – eil. Nr. 25). Spynos matmenys 105x72 mm, cilindro 

skersmuo – 35 mm.  Ji datuotina XIV – XV a.104 Tokios spynos žinomos ir iš Žemutinės pilies 

teritorijos (Pav. 28). 

 

6.1.5. E tipas 

 

XIV a. antroje pusėje – XV a. Naugarde paplinta cilindrinės pakabinamosios spynos, kurių 

atrakinimo būdas vėl kiek pakinta, tačiau išvaizda mažai skiriasi nuo anksčiau aptartų tipų. Šios spynos 

nebeturi atsikišimo ir skydelių apatinėje dalyje, o rakto anga vėl perkeliama vien į didžiojo cilindro 

apatinio dugnelio dalį, ir šio tipo spynose ji naujos – labirintinės - formos (Pav. 29). Daugiau pasikeičia 

raktas: jis nebe plokščias kaip anksčiau, o apvalaus pjūvio, su iš kelių tiesių plokštelių sulituota 

                                                            

102 Luchtanas A., Tyrinėjimai Kernavėje Pajautos slėnyje (Širvintų raj.), 1989, p. 184, 186. 
103 Колчин Б. А., Черная металлургия и металлообработка, 1953, p. 157; Колчин Б. А., Железообрабатывающее 

ремесло Новгорода Великого, 1959, p. 83, Колчин Б. А., Домашняя утварь, 1997,  p. 15. 
104 Gendrenas G., Tyrinėjimai Mykolo g. 8, 1998,  p. 374. 
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rakinamąja dalimi. Todėl E tipo spyna atrakinama tiesiog įstatant raktą į apatinę didžiojo cilindro dalį ir 

jį stumiant aukštyn.105  

Deja, tokių spynų Vilniaus mieste nėra surasta, ir apskritai Lietuvos archeologinėje medžiagoje 

jos yra labai menkai žinomos. Todėl šis tipas nebus plačiau analizuojamas. 

 

6.1.6. F tipas 

Šio tipo spynos atsiranda Naugarde XV a., ir naudojamos iki XVI a. Tuo metu labai pasikeičia 

spynos išvaizda: nebelieka mažojo cilindro, o lankelis pakeičiamas rusiškos „П“ raidės formos kabliu, 

kurį sudaro nuo didžiojo cilindro galų einantys atsikišimai su angomis, į kurias įstatomas strypelis 

spynos pakabinimui. Todėl spyna kabinama jau kitaip – cilindras su užrakto mechanizmu dabar 

atsiduria horizontalioje (Pav. 30: 21-22), o ne vertikalioje padėtyje, kaip ankstesniuose tipuose. Tačiau 

pats užrakto mechanizmas nesikeičia – jis išlieka visiškai toks pat, kaip ir E tipo spynose. Todėl nekinta 

ir rakto forma bei principas (Pav. 30: 23).106 

F tipo pakabinamųjų cilindrinių spynų, lyginant su kitais tipais, Vilniuje surasta daugiausia.  

Viena tokia spyna žinoma iš Dainų slėnio 1956 m. tyrinėjimų. Ji labai sunykusi, 48x44 mm dydžio, turi 

23 mm skersmens cilindrą. Tačiau išlikę šio tipo spynoms būdingi požymiai – horizontalios padėties 

didysis cilindras ir vienas iš dviejų atsikišimų pakabinimui (žr. Lentelė – eil. Nr. 2). Įdomu tai, kad 

tyrimų autorius pagal sluoksnį ir būdingus radinius spyną datuoja XIV a. viduriu ar antrąja puse107, kai 

tuo tarpu Rusijoje, kaip jau minėta, tokios spynos atsiranda tik XV a. Nepanašu, jog Lietuvoje F tipo 

spynos galėjo atsirasti anksčiau nei Rusijoje, todėl galbūt tyrinėtos Dainų slėnio sodybos datavimas 

turėtų būti kiek vėlyvesnis, kitu atveju tikriausiai reikėtų redaguoti F tipo spynų paplitimo 

chronologines ribas. 

Dar viena šio tipo spyna (žr. Lentelė – eil. Nr. 17) rasta 1988 metais Vrublevskio gatvėje vykdytų 

tyrinėjimų metu. Ji nedidelė, 39x37 mm dydžio, cilindras 25 mm skersmens. Spyna pagal kultūrinį 

sluoksnį datuota XV a. antrąja puse – XVI a. pradžia.108 Toks datavimas atrodo pakankamai patikimas, 

ir atitinka F tipo spynų naudojimo laikotarpio ribas. 
                                                            

105 Колчин Б. А., Черная металлургия и металлообработка, 1953, p. 156-157; Колчин Б. А., Железообрабатывающее 

ремесло Новгорода Великого, 1959, p. 82-84. 
106 Колчин Б. А., Черная металлургия и металлообработка, 1953, p. 157-158; Колчин Б. А., Железообрабатывающее 

ремесло Новгорода Великого, 1959, p. 83-84, Колчин Б. А., Домашняя утварь, 1997,  p. 16-17. 
107 Tautavičius A., Archeologinių kasinėjimų Vilniuje, Dainų slėnyje, dienoraštis, 1956,  p. 40. 
108 Raškauskas V., 1988 m. tyrinėjimai Vilniuje, Vrublevskio g. nr. 3, 1989,  p. 23. 
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Labai panaši į anksčiau aprašytą spyną iš Dainų slėnio yra ir spyna iš H. ir V. Holubovičių 

vykdytų Bekešo kalno archeologinių tyrinėjimų (žr. Lentelė – eil. Nr. 26). Jos išmatavimai  - 50x45x24 

mm. Šių tyrinėjimų metu rastas ir 62x50 mm dydžio užraktas, kurį taip pat galima priskirti F tipo 

spynai (žr. Lentelė – eil. Nr. 20). Sunku paaiškinti tai, kad minėtoji spyna ir užraktas, kaip ir anksčiau 

aprašyta Dainų slėnio spyna, rasti ankstesniame nei XV a. kultūriniame sluoksnyje – t.y. datuojamame 

XII – XIV a. Bet kokiu atveju, jie negali būti vėlesni nei XIV a., ir tai sunku paaiškinti, nes, kaip jau 

minėta, senovės Rusijoje tokios spynos gaminti ir naudoti pradėtos tik nuo XV a. Galbūt ateityje 

reikėtų tikslinti, t.y., paankstinti tokių spynų naudojimo laikotarpį, o galbūt šios spynos į Lietuvą 

atkeliavo kitais keliais ir Rusijoje atsirado kiek vėliau. Tačiau tokią galimybę būtų labai sunku 

patvirtinti.  

Dar viena panašaus dydžio spyna, tik itin surūdijusi ir padengta apnašų sluoksniu, rasta 1991 m. 

tyrinėjimų Augustijonų gatvėje metu (žr. Lentelė – eil. Nr. 19). Jos išmatavimai – 40x43x27, išlikusi 

didžioji dalis – korpusas su nepilnais atsikišimais pakabinimui. Pagal kultūrinį sluoksnį ši spyna 

datuota XV a. pabaiga – XVI a.109 

Tenka pastebėti, kad šio tipo spynų, surinktų Vilniuje, dydžiai yra gana kontrastingi. Pavyzdžiui, 

kita spyna (žr. Lentelė – eil. Nr. 18), surasta 2007 metais vykdytų archeologinių tyrinėjimų Vilniaus 

Bernardinių vienuolyno statinių ansamblio teritorijoje (Maironio g. 11), yra žymiai didesnė nei minėtoji 

aukščiau – jos matmenys net 86x96x41 mm. Spyna datuojama XVI a. – XVII a. pradžia,110 be to, 

cilindro šone (spynos apatinėje dalyje) turi papildomą detalę – tarsi „peleką“, tad galbūt tai tam tikra 

kiek vėliau naudota F tipo modifikacija, arba – vietinis šio tipo spynos variantas. 

Tikriausiai šiam tipui galima priskirti ir dar vieną spyną (žr. Lentelė – eil. Nr. 27), kurios 

korpusas stačiakampio formos, tačiau yra F tipo spynoms būdingi nuo jo einantys atsikišimai 

pakabinimui, be to, užrakto principas turėjęs būti cilindrinių spynų tipo. Šios spynos matmenys – 

55x36 mm. Deja, nieko daugiau apie ją pasakyti neįmanoma, nes nėra tiksliai žinoma, kurioje miesto 

vietoje ji rasta, todėl, savaime aišku, neįmanoma nustatyti  ir kokiu laikotarpiu datuojama. 

Skirtingai nuo kitų tipų, F tipo spynos turėjo charakteringus užraktus – tokių Vilniuje surasti du. 

Vienas iš jų yra iš Bekešo kalno tyrinėjimų, 62x50 mm dydžio (žr. Lentelė – eil. Nr. 20). Kaip ir 

aukščiau aprašyta šio tipo spyna iš tų pačių kasinėjimų, jis datuojamas XII – XIV a.  Kitas užraktas 

                                                            

109 Vainilaitis V., Archeologinių tyrimų Augustijonų g. nr. 3 ataskaita, 1992 m., p. 6 
110 Girlevičius L., Maironio g. 11 archeologinių tyrinėjimų ataskaita., 2007-2009 m.,  p. 6. 
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žinomas iš  2001 m. vykdytų archeologinių tyrinėjimų Augustijonų gatvėje (žr. Lentelė – eil. Nr. 8). Jis 

kiek mažesnis – 35x42 mm dydžio, pagal radimo sluoksnį datuojamas XVI a.111 

Taigi, akivaizdu, kad F tipo spynos Vilniaus mieste yra pakankamai įvairios. Tačiau neišspręstas 

lieka jų naudojimo laikotarpio pradžios klausimas, nes sunkiai tikėtina, jog šios spynos Lietuvoje 

galėjo pasirodyti dar XIV a., kai senovės Rusijoje jos žinomos tik nuo XV a. 

 

6.1.7. G tipas 

 

G tipo spynos Rusijoje pradėtos gaminti XIV a. pabaigoje, ir naudotos visą XV a. Tokių spynų 

korpusas vėl stipriai pakinta – jis daromas siauras, daugiau stačiakampio formos (Pav. 31: 13). G tipo 

spynose vėl atsiranda mažasis cilindras, į kurį įstatomas siaurasis lankelio galas, o pats lankelis yra to 

paties principo kaip ir ankstesnėse (iki F tipo) spynose, tačiau pakinta užraktas: rakto anga perkeliama 

iš didžiojo cilindro apatinės dalies į korpuso šoninės sienelės viršų, padidėja spyruoklių skaičius, jos 

išdėstomos vienoje plokštumoje. Todėl tokiai spynai atrakinti buvo reikalingas raktas, nepanašus į 

ankstesnius pakabinamųjų cilindrinių spynų raktus: nors jo principas išliko tas pats, t.y., suglausti 

spyruokles, tačiau, pakitus jų išdėstymui, rakto kotelio forma tapo jau nebe plokščia, o apvali, todėl G 

tipo spynos būdavo atrakinamos nebe stumiant raktą gilyn, o jį sukant. Rakinamoji dalis buvo sudaryta 

iš joje išdėstytų liežuvėlių, kurių kraštai, sukant raktą, suglausdavo spyruokles (Pav. 31: 14).112 

Šio tipo spyna Vilniaus mieste rasta tik viena, jau minėtų H. ir V. Holubovičių vykdytų 

archeologinių tyrinėjimų Bekešo kalne metu.  Ji 76x39x42 mm dydžio, gana neblogai išlikusi (žr. 

Lentelė – eil. Nr. 6), rakinama tuščiaviduriu raktu. Čia vėl susiduriame su Naugardo radiniams 

pritaikytos chronologijos neatitikimu Vilniaus medžiagai – ši spyna, kaip ir anksčiau minėtosios iš šių 

tyrimų, rasta XII – XIV a. datuojamame sluoksnyje, kai  Rusijoje G tipo spynos pradėtos naudoti tik 

pačioje XIV a. pabaigoje.  

 

6.1.8. H tipas 

 

Šio tipo spynos Naugarde aptinkamos dar XI – XIII a. kultūriniuose sluoksniuose. Joms būdingas 

korpusas, susidedantis iš didžiojo ir mažojo cilindrų, o lankelis ir užrakto principas atitinka anksčiau 

                                                            

111 Daminaitis V., Tyrinėjimai Augustijonų g. 3, 2001 m., p .11. 
112 Колчин Б. А., Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого, 1959, p. 84; Колчин Б. А., Домашняя 

утварь, 1997, p. 252. 
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aptartų pakabinamųjų cilindrinių spynų tipų (išskyrus F ir G). H tipo spynos išskirtinės didžiojo 

cilindro dugnelio apačioje esančia nedidele apvalios formos anga raktui, iš šonų pridengta siauru 

cilindrinės formos prailginimu (Pav. 32).113 

Konkrečiai tokių spynų Vilniuje nėra rasta, tačiau žinoma panaši spyna iš Dainų slėnio 1956 m. 

archeologinių tyrinėjimų: jos didįjį cilindrą juosia septynios juostelės, o apatinėje dalyje yra tarsi 

cilindro pratęsimas su apvalia anga raktui, panašus kaip Naugarde randamų H tipo spynų, tik čia jis 

daug platesnis – atitinka cilindro, o ne rakto angos plotį (žr. Lentelė – eil. Nr. 1). Iš dalies ji primena 

Bekešo kalne surastą C tipo spyną (žr. Lentelė – eil. Nr. 4), nes turi tokį pat „pratęsimą” cilindro 

apačioje, tačiau skiriasi rakto anga – čia ji, kaip minėta, yra apvalios formos. Spynos matmenys 70x40 

mm, cilindro skersmuo 20 mm. Ji, kaip ir anksčiau aprašyta F tipo spyna, rasta tų pačių Dainų slėnio 

tyrinėjimų metu, datuojama XIV a. viduriu – antrąja puse.114  

 

6.1.9. Kitos pakabinamosios cilindrinės spynos 

 

Toli gražu ne visas Vilniaus mieste archeologinių tyrinėjimų metu surinktas pakabinamąsias 

cilindrines spynas galima priskirti tam tikriems tipams. Visų pirma, dėl to, kad dauguma jų išlikusios 

gana blogai: nėra būdingų detalių, pagal kurias spyną galima priskirti vienam ar kitam tipui; išlikusi tik 

maža spynos dalis; išlikę tik užraktų fragmentai. Kita priežastis yra ta, kad, kaip jau minėta, Lietuvoje 

nėra išleista jokio didesnio spynų analizei skirto darbo. Kalbant apie vietines spynas remtis vien 

Naugardo tyrinėjimų medžiaga, be abejo, neužtenka, tuo labiau, kad, kaip matysime toliau, Vilniuje 

pasitaikė ir spynų, nepanašių į nei vieną iš B. A. Kolčino aptartų tipų.  Be to, kaip jau teko pastebėti, 

net ir tų pačių tipų spynų naudojimo laikotarpis čia skiriasi, būdingi vietiniai modifikuoti variantai ir 

pan.  

Prie anksčiau aptartų cilindrinių pakabinamųjų spynų variantų nepavyko priskirti keleto spynų, 

kurios nuo jų labai skiriasi savo forma. Tai – dvi Rotušės teritorijoje surastos spynos, turinčios masyvų 

lankelį ir tik vieną cilindrą. Vienas iš jų praktiškai be jokių papildomų išorinių detalių (žr. Lentelė – eil. 

Nr. 12), kitas – su keturiomis jį juosiančiomis juostelėmis (žr. Lentelė – eil. Nr. 13). Abi šios spynos 

buvo atrakinamos apvalaus pjūvio raktu. Deja, nėra duomenų spynų radimo aplinkybes, neaiškus ir jų 

datavimas. Tačiau labai panaši į vieną iš jų, taip pat su cilindrą juosiančiomis keturiomis juostelėmis, 

tik mažesniu lankeliu, spyna (šiuo metu yra Lietuvos nacionalinio muziejaus ekspozicijoje) rasta 1993 
                                                            

113 Колчин Б. А., Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого , 1959, p. 84-85. 
114 Tautavičius A., Archeologinių kasinėjimų Vilniuje, Dainų slėnyje, dienoraštis, 1956,  p. 40. 
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m. archeologinių tyrinėjimų Maironio gatvėje metu. Deja, tyrimų ataskaitos radinių sąraše ji neminima, 

tad datuoti ją galima ne tiksliau kaip XV – XVII a. laikotarpiu.115 

Panašaus principo spyna rasta ir tuometinėje Garelio (dabar – Dominikonų) gatvėje 1987 m. 

archeologinių tyrinėjimų metu. Spyną, kurios matmenys 53x49 mm, cilindro skersmuo – 13 mm, 

sudaro pailgos formos cilindras ir lankelis, apatinėje jos dalyje pritvirtintos dvi užsuktos metalinės 

juostelės (žr. Lentelė – eil. Nr. 11). Ji taip pat buvo rakinama apvalaus pjūvio raktu. Spyna datuojama 

XVII a.116 Labai panaši spyna (esanti Lietuvos nacionalinio muziejaus ekspozicijoje), tik be minėtų 

apatinėje dalyje esančių susuktų juostelių, rasta 1998 m. tyrinėjimų L. Stuokos – Gucevičiaus gatvėje. 

Jos matmenys 84x84 mm, spyna datuojama XIX a. – XX a. pradžia117, tačiau akivaizdu, kad taip pat 

neabejotinai yra ankstyvesnė, be to, ji rasta perkastame kultūriniame sluoksnyje, tad turėtų būti 

datuojama ankstyvesniu laikotarpiu. Dar viena panaši spyna, su išlikusiu raktu (Pav. 33), žinoma iš 

buvusios Žemutinės pilies teritorijos118 (dabar – Katedros aikštės). 

Tikslesnių duomenų, deja, nėra ir apie dar dvi pakabinamąsias cilindrines spynas. Vienos iš jų 

išlikęs praktiškai vien cilindras (žr. Lentelė – eil. Nr. 23), jis visai nedidelis – 38x17 mm  dydžio, 15 

mm skersmens. Kita spyna gerokai didesnė, tačiau labai blogai išlikusi (žr. Lentelė – eil. Nr. 23), jos 

išmatavimai – 56x58 mm, cilindro skersmuo 27 mm. Apie abiejų šių spynų radimo aplinkybes žinoma 

tik tiek, kad jos surastos Aukštutinėje pilyje ar mieste, 1938 arba 1940 m. Visiškai neaiškus jų 

datavimas, o kažkuriam tipui jas priskirti ir taip bent apytiksliai apibrėžti galimo šių spynų naudojimo 

laikotarpio ribas neįmanoma, nes nėra išlikę jokių kuriam nors tipui būdingų požymių.  

Sunku ką nors pasakyti apie spyną, rastą 1997 metais Reprezentacinių rūmų ansamblio 

teritorijoje, XVI – XIX a. datuojamame kultūriniame sluoksnyje.119 Ji padengta storu apnašų sluoksniu, 

tik iš formos matyti, kad yra cilindrinė.  

Įdomi spyna rasta buvusioje K. Giedrio (dabar – šv. Ignoto) gatvėje 1983 m. vykdytų tyrinėjimų 

metu. Išlikęs tik jos 58x42 mm dydžio ir 32 mm skersmens korpusas (žr. Lentelė – eil. Nr. 10), kuris 

labai nelygus, grubiai pagamintas, viename gale turi nedidelę angą kvadratinio pjūvio raktui. Nuo 

spynos cilindro vienoje pusėje eina dvi plokštelės su skylute pakabinimui. Spyna datuojama XVII a.,120 

                                                            

115 Vainilaitis V., Archeologiniai tyrimai Vilniuje, Maironio g. 13/6, 1994, p. 251-255. 
116 Grišinas V., 1987. Vilnius, Garelio g. 4 pastato išplėtimas. Ataskaita,  1988 , p.4. 
117 Butėnas E., Archeologinių tyrinėjimų Vilniuje, L. Stuokos – Gucevičiaus g. nr. 1-1  ataskaita, 1998, p.17. 
118 Neaišku, kuriais metais ir kieno vykdytų archeologinių tyrinėjimų metu ši spyna rasta. 
119 D. Luchtanienė. Archeologiniai tyrimai (plotai 16 ir 17) Vilniuje, Reprezentacinių rūmų teritorijoje, 1998, p. 12. 
120 Ušinskas V., K. Giedrio g. 8 1983 m. archeologinių tyrimų ataskaita, 1985, p. 23. 
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tačiau neįprasta tai, kad ji pagaminta taip grubiai, kai šiuo laikotarpiu Vilniuje jau egzistavo ir 

įmantrios barokinės spynos.121  

Dar viena įdomi, nepanaši nei į vieną iš anksčiau aprašytųjų, cilindrinė pakabinamoji spyna yra iš 

tyrinėjimų Pylimo, Lydos ir Kėdainių gatvių kampe 1989 m. Ji 73x112 mm dydžio, su tarsi iš dviejų 

atskirų cilindrų, kurių skersmuo 31 mm, sudarytu korpusu (žr. Lentelė – eil. Nr. 7). Ji datuojama XVII 

a. 122 Žemutinės pilies teritorijoje tokių spynų taip pat randama (Pav. 34). 

Tai ir visos išlikusios cilindrinės pakabinamosios spynos iš Vilniaus miesto. Likusioji dalis – vien 

spynų užraktų fragmentai, iš kurių nieko konkretaus apie tai, kokioms spynoms jie priklausė, pasakyti 

neįmanoma, nes visų aptartų cilindrinių spynų tipų jie yra labai panašūs ir neturi konkrečių skiriamųjų 

bruožų (išskyrus F tipą), todėl plačiau aptariami nebus. Iš viso jų surasta dešimt. Visi jie yra pateikiami 

kataloge, tik vieno užrakto fragmento iš 2005 m. archeologinių tyrinėjimų Pilies gatvėje pamatyti 

nebuvo galimybės, o kitas, surastas 1993 m. tyrimų Maironio gatvėje metu, šiuo metu yra Lietuvos 

nacionalinio muziejaus ekspozicijoje, todėl abu jie į katalogą neįtraukti.  

 

6.1.10. Apibendrinimas 

 

Taigi, kaip matome, Vilniaus mieste surinkta gana įvairių cilindrinių spynų tipų, tačiau labai 

didelę dalį sudaro prastai išlikusios spynos ar jų fragmentai. Pagal radimo sluoksnį tokios spynos 

datuojamos nuo XII a. iki XX a. pradžios, tačiau tai nebūtinai reiškia, jog jos buvo naudojamos taip 

ilgai – kai kuriais atvejais spynos aptinkamos perkastuose, susimaišiusiuose sluoksniuose, tad ne 

visuomet toks datavimas yra tikslus. Be to, neatrodo logiška, kad cilindrinės spynos galėjo būti 

naudojamos net XX a., greta daug tobulesnių ir saugesnių spynų. Kita vertus, tai, kad jos aptinkamos 

labai įvairių epochų kultūriniuose sluoksniuose, rodo, jog cilindrinės pakabinamosios spynos Vilniuje 

buvo populiarios ir naudotos ilgą laikotarpį. 

Iš viso Vilniaus mieste, kaip jau minėta, rasta 30 vienetų cilindrinių spynų bei jų detalių. 

Dažniausiai čia pasitaikantis yra F tipas, kurio surastos šešios spynos ir du užraktai,  o beveik visų kitų 

tipų (B, C, D, G, H) spynų pasitaikė tik po vieną. Apskritai Vilniaus mieste nerasta ankstyviausio – A 

tipo, taip pat C2, E tipų. Nei vienam iš čia paminėtų tipų nepavyko priskirti iš viso septynių spynų ir 

dešimties fragmentų. Šiek tiek skirtingai nei Naugardo, Vilniaus miesto cilindrinės pakabinamosios 

spynos datuotos taip: B tipo – XII – XIV a., C – XII – XIV a., D -  XIV – XV a., F – XII a. (XII – XIV) 
                                                            

121 Čerbulėnas K., Lietuvos TSR dailės ir architektūros istorija , 1987, p. 289. 
122 Stankevičius G., Sklypo Pylimo, Lydos, Kėdainių gatvių kampe tyrimų ataskaita, 1989 , p. 28. 
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– XVII a. pradžia, G – XII – XIV a., H – XIV a. viduriu – antrąja puse. Likusios, nei vienam 

konkrečiam tipui nepriskirtos spynos datuojamos XV a. – XX a. pradžia, tačiau mažai tikėtina, kad jos 

iš tiesų naudotos tokį ilgą laikotarpį. 

Nors lietuviškoje literatūroje paprastai nurodoma, kad spynos į Lietuvos teritoriją atkeliavo 

prekybiniais keliais iš senovės Rusijos, o išanalizavus vietines spynas remiantis būtent Rusijos spynų 

tipologija aiškiai matyti, jog iš ten perimti beveik visi jų tipai, visgi Vilniuje surinktų spynų įvairovė 

liudija, jog čia buvo naudoti ir individualūs tipai. Vieni iš jų galbūt buvo rusiškųjų spynų modifikacijos 

– vietiniai variantai, kiti – visiškai nepanašūs į Rusijos amatininkų darbus, tikriausiai atkeliavę iš kitų 

kraštų. Tačiau, vėlgi, gerai nepažįstant Rusijos archeologinės medžiagos, negalima to užtikrintai teigti. 

Pažymėtina ir tai, kad kai kurių tipų datavimas nesutampa su Naugardo spynų. Tie atvejai, kai to paties 

tipo Vilniaus spynos yra vėlyvesnės nei iš Naugardo, nekelia klausimų – labai tikėtina, kad kai kurie 

variantai čia atkeliavo ne iš karto, kai tik buvo pradėti gaminti. Tačiau kai kurios spynos Vilniuje rastos 

ankstesnio laikotarpio nei Naugarde kultūriniuose sluoksniuose. Netiksliu Naugardo tyrinėjimų 

kultūrinių sluoksnių datavimu to paaiškinti tikriausiai negalima – B. A. Kolčinas teigia, jog jų radiniai 

labai charakteringi, sluoksniai praktiškai nepermaišyti, tad jų datavimas yra labai tikslus. Tad galbūt 

šios spynos į Lietuvą pateko ne iš Rusijos, o iš kitų kraštų, arba iš kitų Rusijos teritorijų, kuriose jos 

pradėtos gaminti anksčiau nei Naugarde. 

 

6.2. Pakabinamosios trikampės, keturkampės ir įleidžiamosios spynos. Renesanso laikotarpis 

 

Renesanso laikotarpiu, nuo XVI a. pradžios, Vilniuje pasirodo nauji spynų tipai – tai 

pakabinamosios trikampės bei trapecinės formos spynos,123 tačiau dažniau jos aptinkamos XVI a. 

pabaigos – XVII a. sluoksniuose.124 Kitose Lietuvos dalyse tokios spynos, ko gero, atsiranda panašiu 

laikotarpiu – pavyzdžiui, spynos trikampiu korpusu iš Klaipėdos žinomos bent jau nuo XVII a.125 

Manoma, jog be pakabinamųjų, renesanse jau naudotos ir įleidžiamosios spynos (kai kurių tyrinėtojų 

teigimu, Vilniaus Žemutinėje pilyje jos pasirodo dar gotikos laikotarpiu), nors iš šio laikotarpio jų 

beveik nėra išlikusių, dažniausiai randamos tik tokių spynų detalės, apkalai.126 Tačiau, kaip matysime 

                                                            

123 Skučienė A., Steponavičienė D., Spynos ir raktai Vilniaus Žemutinėje pilyje , 1996, p. 15. 
124 Urbanavičius V., Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija Vilniuje, 2010,  p. 225 Vilniaus Žemutinės pilies rūmai, 

1999, p. 242. 
125 Žulkus V., Viduramžių Klaipėda, 2002, p. 83. 
126 Skučienė A., Steponavičienė D., Spynos ir raktai Vilniaus Žemutinėje pilyje , 1996, p.15. 
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toliau, Vilniaus mieste ne tik spynų apkalų, bet ir pačių ankstyvųjų įleidžiamųjų spynų jau pasitaiko kai 

kuriuose šio laikotarpio kultūriniuose sluoksniuose. Pažymėtina tai, kad, nors, kaip jau minėta, 

renesanso laikotarpiu Valdovų rūmuose yra naudojamos trapecinės formos spynos, tačiau mieste tokių 

spynų nepasitaikė. Tuo tarpu čia ankstyvesniu nei nurodoma literatūroje (t.y., XVII a.) laikotarpiu127 

pasirodo pakabinamosios spynos keturkampės formos korpusu. 

 

6.2.1. Veikimo principas 

 

Pakabinamųjų trikampių bei keturkampių spynų veikimo mechanizmo principas jau iš esmės 

skiriasi nuo cilindrinių spynų. Naujo tipo spynos buvo atrakinamos nebe stumiant raktą gilyn į spynos 

korpusą ir taip suglaudžiant spyruokles ir ištraukiant užraktą, o įstatant raktą (dažniausiai cilindrinį) į 

spynos korpusą, jį sukant pastumiant viduje įtaisytą sklendę ir taip atleidžiant spynos lankelį. Toks 

spynos atrakinimo principas pateikiamas pavyzdyje Nr. 35. Nors čia pateikta vėlesniame – baroko 

laikotarpyje naudotos apvalios formos spynos iliustracija, tačiau šių ir pakabinamųjų trikampių spynų 

atrakinimo mechanizmas turėjęs būti toks pat. Įleidžiamųjų spynų principas buvo panašus, tačiau 

ankstyvosioms įleidžiamoms spynoms atrakinti vien rakto neužteko – viena ranka sukant raktą ir taip 

atpalaiduojant sklendę, ji tuo pačiu metu turėjo būti ištraukiama kita ranka (Pav. 36). Deja, kaip jau 

minėta, aukščiau aprašytos spynos nėra plačiau nagrinėtos, todėl išsamiau išanalizuoti jų veikimo 

principo skirtumus nėra galimybės.  

 

6.2.2. Pakabinamosios trikampės spynos 

 

Pakabinamųjų trikampių spynų Vilniaus mieste iš viso surastos aštuonios ir vienas fragmentas. 

Deja, dauguma iš jų yra gana blogai išlikusios. Viena iš tokių – ko gero, ankstyviausia tarp aptariamųjų 

– rasta XVI a. datuojamame kultūriniame sluoksnyje128, 1998 m. LR prezidentūros teritorijoje vykdytų 

archeologinių tyrinėjimų metu. Spyna 45x45x20 mm dydžio, išlikusi labai blogai – ją dengia storas 

apnašų sluoksnis, iš esmės išlikęs tik korpusas ir labai maža dalis lankelio (žr. Lentelė – eil. Nr. 33).  

Labai blogos būklės ir kita spyna, rasta 2006 m. archeologinių tyrinėjimų Didžiojoje gatvėje 

metu. Jos matmenys – 75x50x30 mm, išlikusi su atlenktu lankeliu, kuris 25 mm aukščio, 40 mm pločio 

                                                            

127 Žulkus V., Viduramžių Klaipėda, 2002, p. 82-83. 
128 Luchtanienė D., Archeologiniai tyrimai Reprezentacinių rūmų teritorijoje (plotai 18 ir 19), 1999, p. 9. 
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ir 4 mm storio. Kaip ir prieš tai aprašytoji, spyna padengta gausiomis apnašomis (žr. Lentelė – eil. Nr. 

31), o datuojama labai plačiu laikotarpiu – XVI – XX a.129 

Kiek geriau išlikusi, tačiau taip pat aptraukta gana storu apnašų sluoksniu ir spyna iš 1997 metų 

tyrinėjimų LR prezidentūros teritorijoje (žr. Lentelė – eil. Nr. 35). Ji gana masyvi – 65x55x35 mm 

dydžio,  datuojama XVII – XIX a.130 

1987 m. archeologinių tyrinėjimų metu Garelio (dabar – Dominikonų) gatvėje rastos net trys 

pakabinamosios trikampės spynos. Viena iš jų gerai išlikusi, kitų dviejų būklė gana prasta. Pirmoji 

85x63x24 mm dydžio, išlikusi su uždarytu lankeliu, jos korpuso priekyje matyti vertikaliai einantis 

stačiakampės formos iškilimas. Spynos rakto anga iš dalies užrūdijusi, tačiau galima matyti, jog jai 

atrakinti buvo naudojamas tuščiaviduris raktas cilindriniu koteliu (žr. Lentelė – eil. Nr. 38). Kita spyna 

buvusi mažesnė – 79x55x19 mm dydžio, jos išlikusi tik priekinė korpuso dalis, kurioje yra apvalios 

formos atsikišimas su anga raktui, bei dalis lankelio (žr. Lentelė – eil. Nr. 37). Trečiosios spynos išlikęs 

tik korpusas su nedideliu atsikišimu priekinėje dalyje, bei anga raktui, kuris, sprendžiant iš angos 

formos, turėjęs būti cilindriniu tuščiaviduriu koteliu (žr. Lentelė – eil. Nr. 36). Pagal radimo sluoksnį 

visos šių tyrimų metu surastos spynos datuojamos XVII a.131 

Dar viena trikampė pakabinamoji spyna, labai gerai išlikusi, žinoma iš 1938 ar 1940 m. 

tyrinėjimų. Deja, nėra aiški tiksli jos radimo vieta (Aukštutinė pilis arba miesto teritorija). Spyna 

išlikusi pilnai – su uždarytu lankeliu, kurio vienoje pusėje yra skylutė, skirta prikabinti grandinėlei, o 

korpuso priekinėje dalyje spyna turi apvalų atsikišimą su anga pilnaviduriam raktui cilindriniu koteliu 

(žr. Lentelė – eil. Nr. 39). Deja, nežinant nei tikslios radimo vietos, nei metų, neįmanoma nustatyti šios 

spynos datavimo. Tačiau tokios spynos yra žinomos iš Vilniaus Žemutinės pilies 1989 ir 1994-1995 

metų tyrinėjimų, jos datuojamos XVI – XVII (Pav. 37) ir XVII – XVIII a. (Pav. 38). Tokios pačios 

trikampės pakabinamosios spynos su apvaliu priekiniu atsikišimu žinomos ir iš Klaipėdos 

archeologinės medžiagos, čia jos datuojamos beveik taip pat – XVII a.132 Taigi, ir minėtąją spyną 

tikriausiai reikėtų priskirti bent jau XVI – XVIII a. laikotarpiui.  

Greičiausiai prie trikampių pakabinamųjų turėtų būti priskiriama ir dar viena spyna, datuojama 

taip pat XVI – XVIII a.133 Ji 70x53x16 mm dydžio, gana stipriai korodavusi, korpusas į apačią 

                                                            

129 Jonaitis.R , Rotušės a. ir jos prieigų tyrimų ataskaita, 2007, p. 15. 
130 D. Luchtanienė. Archeologiniai tyrimai (plotai 16 ir 17) Vilniuje, Reprezentacinių rūmų teritorijoje, 1998,. p. 12. 
131 Grišinas V.,Vilnius, Garelio g. 4 pastato išplėtimas. Archeologinių tyrimų ataskaita, 1988, p. 4. 
132 Žulkus V., Viduramžių Klaipėda, 2002,  p. 83. 
133 Girlevičius L., Tyrinėjimų Trakų g. nr. 2/24 ataskaita, 2004  p. 4. 
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smailėjančios (trikampės) formos, su nedideliu atsikišimu priekinėje viršutinėje dalyje (žr. Lentelė – 

eil. Nr. 32). Išlikęs ir atlenktas spynos lankelis. Spyna rasta archeologinių tyrinėjimų, vykdytų Trakų 

gatvėje 2003 m. metu. 

1989 m. sklypo Pylimo, Lydos, Kėdainių gatvių kampe tyrimų metu rastas 58x68 mm dydžio 

spynos lankelis (žr. Lentelė – eil. Nr. 34), datuojamas XVI a. pabaiga – XVII a. pirmąja puse.134 

Sprendžiant pagal laikotarpį ir lankelio matmenis, jis tikriausiai taip pat turėjo būti nuo trikampės 

pakabinamos spynos.   

Tai ir visos pakabinamosios trikampės spynos bei jų dalys, surinktos Vilniaus mieste. Kaip 

matome, nors čia jos atsiranda dar XVI a., tačiau datuojamos dažniausiai daug platesniu, t.y. XVI – 

XIX a. laikotarpiu. Deja, neįmanoma šių spynų suskirstyti į kokius nors tipus ar išsamiau aptarti jų 

stilistiką dėl minėto literatūros šia tema trūkumo.  

 

6.2.4. Pakabinamosios keturkampės spynos 

 

Nors literatūroje nurodoma, kad tokios spynos Lietuvos teritorijoje pasirodo tik XVII a.135, tačiau 

Vilniaus mieste jos randamos dar XVI a. datuojamuose kultūriniuose sluoksniuose. Tuo tarpu kiti 

autoriai šio tipo spynų apskritai nemini,136 tad nėra visiškai aišku, ar tokį pakabinamųjų keturkampių 

spynų datavimą, koks yra nurodomas, galima pritaikyti visos Lietuvos, t.y., ir Vilniaus spynoms. Nors 

daugiausia Vilniaus mieste jos aptinkamos gana plačiu laikotarpiu (XVI – XVIII, XVI – XIX a.) 

datuojamuose kultūriniuose sluoksniuose, tačiau pasitaikė ir tokių, kurios randamos dar XVI ar XVI – 

XVII a. sluoksniuose. Todėl tikriausiai galima teigti, jog Vilniuje jos pasirodo dar renesanso 

laikotarpiu, ar bent jau jo pabaigoje.  

Toliau aprašomas spynas gal kiek tiksliau būtų bendrai įvardyti stačiakampėmis – t.y., 

stačiakampės formos korpusu. Nors pasitaikė pora ir beveik visai kvadratinių formų spynų, tačiau 

dažniausiai randamos būtent pakabinamosios stačiakampės.  

Viena tokia spyna rasta 1997 m. žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų LR prezidentūros 

teritorijoje metu. Ji gana prastai išlikusi, stipriai surūdijusi, tačiau aiškiai galima įžiūrėti korpuso 

stačiakampę formą ir jo priekinėje dalyje esantį apvalios formos atsikišimą (žr. Lentelė – eil. Nr. 42). 

                                                            

134 Stankevičius G., Sklypo Pylimo, Lydos, Kėdainių gatvių kampe archeologinių tyrimų ataskaita, 1989, p.13. 
135 Žulkus V., Viduramžių Klaipėda, 2002,  p. 83. 
136 Skučienė A., Steponavičienė D., Spynos ir raktai Vilniaus Žemutinėje pilyje , 1996, p. 14-15. 
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Jame tokio tipo spynose paprastai būna anga raktui, tačiau šiuo atveju ji yra užrūdijusi ir neįžiūrima. 

Spynos matmenys 57x60x18 mm, ji aptikta XVI a. datuojamame sluoksnyje.137 

Toje pačioje teritorijoje, tik metais anksčiau vykdytų archeologinių tyrimų metu, rasta spynos 

detalė, tyrimų ataskaitoje įvardijama kaip neaiškios paskirties dirbinys. Tačiau lyginant ją su prieš tai 

aprašytąja spyna, tampa akivaizdu, kad tai – tokios pat ar labai panašios spynos priekinė labai prastai 

išlikusi dalis (žr. Lentelė – eil. Nr. 41). Jos matmenys – 40x70x20 mm, detalė datuojama XVI – XVII 

a.138  

2007 m. vykdytų archeologinių tyrinėjimų J. Basanavičiaus ir Vingrių gatvių kampe rasta viena 

keturkampė spyna ir labai blogai išlikusi stačiakampės spynos korpuso dalis. Pastaroji 85x60x54 mm 

dydžio, visiškai surūdijusi, (žr. Lentelė – eil. Nr. 45), todėl sunku kažką pasakyti apie buvusią spynos 

formą. Ten pat rasta geriau išlikusi keturkampė spyna su panašiu kaip ir aukščiau aprašytųjų 

stačiakampės formos spynų priekiniu atsikišimu, tačiau jos būklė taip pat prasta – spyna labai 

surūdijusi, aptraukta apnašomis (žr. Lentelė – eil. Nr. 46). Jos dydis – 82x60x20-38 mm. Šie radiniai 

aptikti XVI – XVIII a. datuojamame sluoksnyje apatinėje jo dalyje.139  

Panaši į spyną Nr. 46 rasta 1998 m. Subačiaus gatvėje vykdytų archeologinių tyrimų metu. Ji šiuo 

metu yra restauruota, saugoma Lietuvos nacionalinio muziejaus ekspozicijoje. Tyrimų ataskaitoje 

pateikiamose nuotraukose spynos išvaizda ir būklė labai panaši į minėtosios spynos iš Basanavičiaus ir 

Vingrių gatvių kampo kasinėjimų (žr. Lentelė – eil. Nr. 48), tačiau restauruotoje spynoje aiškiai 

išryškėja stačiakampės formos korpusas, labiau primenantis spynos Nr. 42 formą. Jos dydis 85x70 mm, 

datavimas – XVII a.140 

Taip pat Subačiaus gatvėje vykdytų archeologinių tyrimų 1989 m. metu rastas tokios spynos 

stačiakampės formos korpusas su atsikišimu priekyje (žr. Lentelė – eil. Nr. 49). Jis 32x69x42 mm 

dydžio, surastas plačiu laikotarpiu – XVI – XIX a. datuojamame sluoksnyje.141 Tačiau, turint omenyje, 

kad jis visiškai tokio paties principo kaip spynos Nr. 42, 48 ir detalė Nr. 41, greičiausiai būtų galima jį 

tiksliau apibrėžti XVI – XVII a. laikotarpiu. 

                                                            

137 Katalynas K., Luchtanienė D., Žvalgomieji archeologiniai tyrimai (žvalg. perkasos nr. 1, 2)  Reprezentacinių rūmų 

teritorijoje, 1998, p. 6-7. 
138 Luchtanienė D.,  Archeologiniai tyrimai  Vilniuje, Reprezentacinių rūmų teritorijoje, ataskaita, 1997, p.11. 
139 Fediajevas O., Basanavičiaus g.8/ Vingrių g.1, tyrimų ataskaita, 2007-2010, p. 17. 
140 Vaicekauskas A., Archeologiniai tyrinėjimai Vilniuje, Subačiaus g. 7. ataskaita, 1999,  p. 18. 
141 Katalynas K., Archeologiniai tyrimai Vilniuje, Subačiaus g. nr. 14. Ataskaita, 1990,  p. 13-14. 
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Tokia pat spyna, išlikusi visa, tačiau labai stipriai korodavusi, yra ir iš 1990 m. kasinėjimų 

Augustijonų gatvėje.  Ji 70x71x34 mm dydžio, su būdingu atsikišimu priekinėje dalyje (žr. Lentelė – 

eil. Nr. 54), rasta XVI – XVII a. kultūriniame sluoksnyje.142 

Dar vienas stačiakampės formos korpusas, tik kiek masyvesnis, yra be tikslios radimo vietos. Jo 

matmenys 78x50x44, būklė labai prasta – surūdijęs, priekinio atsikišimo belikę tik nežymios liekanos 

(žr. Lentelė – eil. Nr. 50). Deja, visiškai neaiškus ir jo datavimas.  

Greičiausiai taip pat stačiakampei pakabinamajai spynai priklausantis fragmentas rastas 2001 m. 

tyrimų Dominikonų gatvėje metu. Jis 38x55 mm dydžio, labai blogai išlikęs (žr. Lentelė – eil. Nr. 51). 

Datuotinas XVI – XVIII a.143 

Dar viena pakabinamoji stačiakampė spyna žinoma iš 2005 m. Bokšto gatvės žvalgomųjų 

archeologinių tyrinėjimų. Ji 75x56x18 mm dydžio, išlikusi pilnai, tačiau prastos būklės, su priekinės 

dalies viduryje esančia rakto anga (žr. Lentelė – eil. Nr. 52). Kadangi spyna aptikta perkastame 

kultūriniame sluoksnyje, gali būti, jog yra vėlyvesnė (tyrimų ataskaitoje datavimas nenurodytas).144 

Taigi, pakabinamųjų keturkampių spynų ir jų fragmentų Vilniuje iš viso surasta 10 vienetų. Šie 

radiniai datuojami gana plačiu laikotarpiu – XVI – XIX a. Tačiau akivaizdu, kad, kaip jau minėta, tokio 

tipo spynos atsiranda anksčiau nei nurodoma literatūroje – apie tai byloja net keli atvejai, kai jos 

randamos dar XVI a. ar XVI – XVII a. kultūriniuose sluoksniuose.  

 

6.2.3. Įleidžiamosios spynos 

 

Šalia pakabinamųjų trikampių ir keturkampių spynų renesanso laikotarpiu Vilniuje jau žinomos ir 

įleidžiamosios spynos. Tokios spynos jau nebekabinamos ant durų grandinėmis, o įleidžiamos 

tiesiogiai į pačias duris. Nors Vilniaus Žemutinės pilies spynas tyrinėjusių autorių teigimu, renesanso 

laikotarpio sluoksniuose dažniau aptinkami įleidžiamų spynų apkalai nei pačios spynos145, tačiau, kaip 

matysime toliau, to paties negalima pasakyti apie Vilniaus miesto archeologinę medžiagą.  

Tokių apkalų iš renesanso laikotarpio Vilniuje yra išlikę tik du. Vienas – tai panašios į aštuoniukę 

formos apkalas (žr. Lentelė – eil. Nr. 40), 66 mm aukščio, 38-48 mm pločio ir 3-5 mm storio, rastas 

                                                            

142 Vainilaitis V.,  Archeologinių tyrimų Augustijonų g. nr. 3 ataskaita, 1992, p. 3-4. 
143 Žukovskis R.,  Archeologiniai tyrimai Vilniuje, Dominikonų g. 16, 2002, p. 5-7. 
144 Sarcevičius S., Archeologinių žvalgomųjų tyrimų Vilniuje, Bokšto g. 6, ataskaita, 2006, p. 6. 
145 Skučienė A., Steponavičienė D., Spynos ir raktai Vilniaus Žemutinėje pilyje , 1996, p. 15. 
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2005 m. tyrinėjimų Gaono gatvėje metu, datuojamas XVI – XVII a.146 Kitas – surastas tų pačių 

tyrinėjimų metu XV – XVII a. kultūriniame sluoksnyje147, 46x36x3 mm dydžio, pailgos formos (žr. 

Lentelė – eil. Nr. 53). Tenka apgailestauti, kad, neturint pakankamai informacijos, neįmanoma 

nustatyti, kokioms įleidžiamoms spynoms šios detalės galėjo priklausyti.  

Pačių spynų šio laikotarpio kultūriniuose sluoksniuose taip pat surastos tik dvi. Abi jos panašios, 

stačiakampės formos, su tulpės formos priekine dalimi. Pirmoji – rasta 2004 m. archeologinių 

žvalgomųjų tyrimų Gedimino prospekte metu. Ji išlikusi gana vidutiniškai (žr. Lentelė – eil. Nr. 43), su 

nulūžusia ir rakinamojoje dalyje įstrigusia rakto dalimi. Spynos dydis 185x115x35 mm, ji datuojama 

XVI a. – XVII a. pirmąja puse.148 Kita spyna rasta taip pat Gedimino prospekte, 2003 m. tyrinėjimų 

metu, XVII a. datuojamų mūrinių pastatų griuvėsiuose.149 Ji tokio paties principo kaip ir aukščiau 

aprašytoji, tačiau didesnė – 285x82x38 mm dydžio (žr. Lentelė – eil. Nr. 44).  

Taigi, akivaizdu, kad renesanso laikotarpio įleidžiamųjų spynų yra išlikusios tik pavienės, todėl 

sunku apie jas daryti kokias nors išvadas. Aišku tik tai, kad šiuo laikotarpiu tokios spynos jau naudotos, 

ir turbūt dažniausiai jų forma buvusi stačiakampė su tulpės formos priekine dalimi.  

 

6.2.4. Kitos spynos 

 

Be aprašytųjų pakabinamų trikampių, keturkampių bei įleidžiamųjų spynų, XVI – XVII a. 

kultūriniuose sluoksniuose rastos dar dvi spynos, kurių neįmanoma priskirti prie aukščiau aprašytųjų. 

Vienos iš šių spynų paprasčiausiai nebuvo galimybės pamatyti bei įvertinti jos formos ir taip priskirti 

kuriam nors tipui. Ji rasta 1989 m. tyrinėjimų Subačiaus gatvėje metu, XVI – XVII a. datuojamame 

kultūriniame sluoksnyje150, o ataskaitoje tenurodoma, jog tai – aprūdijęs pakabinamosios spynos 

korpusas. Todėl, kaip minėta, neįmanoma nustatyti, kokia tai galėjusi būti spyna.  

Antroji spyna yra iš 1987 m. tyrimų šiluminės trasos Liejyklos, L. Stuokos – Gucevičiaus ir J. 

Janonio gatvių teritorijoje. Ji stačiakampė, 25x54x27 mm dydžio, su atsikišimu priekyje (žr. Lentelė – 

eil. Nr. 55). Ataskaitoje konkrečiai nenurodoma, kaip datuotame kultūriniame sluoksnyje surasta ši 

                                                            

146 Girlevičius L., Gaono 8, Vilniuje, 2005 m. atliktų archeologinių tyrinėjimų ir žvalgymų ataskaita, 2006, p.8. 
147 Girlevičius L., Gaono 8, Vilniuje, 2005 m. atliktų archeologinių tyrinėjimų ir žvalgymų ataskaita, 2006, p.7. 
148 Kvizikevičius L., Gedimino pr. 20, 22, 24. 2004 m. archeologijos žvalgomieji tyrimai ir žvalgymai, 2005, p. 8-9. 
149 Vaitkevičius G., Archeologijos tyrimai Gedimino pr. atkarpoje nuo Jogailos g. iki Katedros aikštės, 2003, p. 12. 
150 Katalynas K., Archeologiniai tyrimai Vilniuje, Subačiaus g. nr. 14, 1990, p. 13-14. 
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spyna, tik minima, jog tyrimų metu surasta nemažai XVI a. antrajai pusei – XVII a. būdingų radinių.151 

Nors ji panaši į anksčiau aprašytąsias XVI – XVII a. datuojamas stačiakampes pakabinamąsias spynas, 

tačiau panašu, jog yra iš vėlyvesnio laikotarpio.  

Tad šios dvi spynos tarsi iškrenta iš bendro konteksto, o neturint aiškių ir konkrečių duomenų, jų 

plačiau analizuoti neįmanoma, todėl išsamiau jos aptariamos nebus. 

 

6.2.5. Apibendrinimas 

 

Taigi, renesanso laikotarpiu cilindrines pakabinamąsias spynas jau keičia ir daugiau ar mažiau 

įsivyrauja pakabinamosios spynos trikampiu bei keturkampiu korpusu, o greta jų jau atsiranda ir 

įleidžiamosios, nors jų dar aptinkama palyginti nedaug. 

Apžvelgus Vilniuje renesanse naudotų spynų tipus, matome, jog didžiausią dalį sudaro 

keturkampės pakabinamosios spynos bei jų fragmentai – jų iš viso surasta 10. Ankstyviausi tokie 

radiniai datuojami XVI a., vėlyviausi – XIX a., tačiau dauguma jų surasta XVI – XVIII a. 

datuojamuose kultūriniuose sluoksniuose. Visgi akivaizdu, kad tokios spynos bent jau XVI – XVII a. 

Vilniuje tikrai buvo žinomos ir naudojamos. 

Kita šio laikotarpio spynų grupė – pakabinamosios trikampės. Jų surinkta kliek mažiau – iš viso 

aštuonios, bei vienas fragmentas (spynos lankelis). Ankstyviausios iš jų, kaip ir keturkampės, 

aptinkamos dar XVI a. kultūriniuose sluoksniuose, tačiau dauguma vėlgi datuojamos labai plačiai – 

nuo XVI a. net iki XIX a. Tačiau abejotina, kad jos iš tiesų būtų buvusios naudojamos tokį ilgą 

laikotarpį. 

Mažiausią dalį tarp renesanso laikotarpio spynų sudaro įleidžiamosios spynos ir jų detalės. Tokių 

spynų  XVI – XVII a. sluoksniuose rastos tik dvi, jų detalių – lygiai tiek pat. Pastarosios datuojamos 

XV – XVII a.  

Deja, kaip jau minėta, nėra galimybės visas šias aukščiau paminėtąsias spynas išsamiau 

išanalizuoti. Todėl belieka remtis surinkta medžiaga ir ne visuomet tiksliais radimo sluoksnių 

datavimais, dėl ko, bandant apibrėžti šių spynų naudojimo chronologines ribas, jos išsiplečia net iki 

XIX a. 

 

 
                                                            

151 Dzikas L., Kvartalinės šiluminės trasos Liejyklos, L. Stuokos – Gucevičiaus ir J. Janonio gatvėse archeologinė priežiūra., 

1988 m. p. 10. 
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6.3. Pakabinamosios pusapvalės ir apvalios spynos. Įleidžiamosios spynos. Baroko laikotarpis 

 

Nors baroko laikotarpiu dar gana plačiai buvo naudojami aukščiau aprašyti spynų tipai, atsiradę 

renesanse, tačiau tuo metu jau paplinta naujo tipo – pusapvalės152 bei apvalios formos pakabinamosios 

spynos. Be jų, vis dažniau naudotos ir įleidžiamosios, tačiau kaip bus matyti toliau, šio laikotarpio, kaip 

ir renesanso, kultūriniuose sluoksniuose jų taip pat pasitaikė gana nedaug. Baroko laikotarpio radiniai, 

kalbant apie spynas, apskritai sudaro mažiausią dalį – jų surinkta gerokai mažiau nei priskiriamų 

gotikos ar renesanso epochoms.  

Kaip jau buvo rašyta anksčiau, XVII a. – itin sunkus metas Vilniui, o ypač skaudūs buvo amžiaus 

viduryje vykusio karo su Maskva padariniai, gerokai pristabdę meno bei amatų vystymąsi. Tikriausiai 

todėl barokinio stiliaus įtaka labai menkai teatsiskleidžia šio laikotarpio spynose, ypač lyginant šiuos 

dirbinius su to meto dirbiniais iš kitų Europos šalių. Nors neabejotina, kad XVII – XVIII a. Vilniuje 

plito Romos, Venecijos, Flandrijos bei kitų kraštų įtaka meno ir amatų srityse, tačiau mieste surinktų 

spynų stilistikoje to įžvelgti praktiškai neįmanoma. Ir tikriausiai ne dėl to, kad įmantrių ir originalių 

barokinio stiliaus spynų čia nebuvo – akivaizdu, kad tokių dirbinių būta (Pav. 10), tačiau žinant 

tuometinę sudėtingą situaciją Vilniuje, visiškai nenuostabu, kad jų beveik neišliko iki šių dienų.  

 

6.3.1. Pakabinamosios apvalios ir pusapvalės spynos 

 

XVII – XVIII a. pakabinamųjų spynų išvaizda vėl stipriai pakinta. Griežtas, kampuotas formas 

keičia švelnesnės – pradedamos gaminti apvalios, pusapvalės, pasitaiko ir širdinės formos spynų. Deja, 

jų iš šio laikotarpio yra išlikę labai nedaug – vos šešios, bei vienas fragmentas (lankelis). 

Pusapvalės formos pakabinamosios spynos iš viso rastos trys. Pirmoji – rasta 2006 m. Didžiojoje 

gatvėje. Ji stipriai surūdijusi, 72x56x27 mm dydžio, korpusas aptrauktas apnašomis (žr. Lentelė – eil. 

Nr. 58). Spyna pagal radimo sluoksnį datuotina gana plačiai – XV a. pabaiga – XVIII a.153, tačiau 

akivaizdu, kad yra ne ankstyvesnė nei XVII a. laikotarpio. 

Kita pakabinamoji pusapvalė spyna yra iš archeologinių tyrimų, vykdytų 1997 metais LR 

prezidentūros teritorijoje. Jos būklė žymiai geresnė, spyna pilnai išlikusi, 74x50x21 mm dydžio. 

Viršutinėje korpuso dalyje eina horizontali juostelė, o iš rakto angos matyti, jog spynai atrakinti buvo 

naudojamas tuščiaviduris raktas (žr. Lentelė – eil. Nr. 60). Ji rasta XVI – XIX a. datuojamame 
                                                            

152 Skučienė A., Steponavičienė D., Spynos ir raktai Vilniaus Žemutinėje pilyje , 1996, p. 14-15. 
153 Jonaitis R., Rotušės a. ir jos prieigų, 2006 m. vykdytų archeologijos tyrimų ataskaita, 2007, p. 18. 
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kultūriniame sluoksnyje,154 tačiau, kaip ir prieš tai aprašyta spyna, greičiausiai yra iš ne ankstesnio kaip 

XVII a. laikotarpio. 

Trečioji tokia spyna vėlgi gana prastos būklės, 90x65x20 mm dydžio. Ji surasta Subačiaus gatvėje 

1989 metais. Spyna stipriai surūdijusi, apatinėje jos korpuso dalyje išlikusi rakto anga, kuriai uždengti 

pritaisytas pailgos formos dangtelis (žr. Lentelė – eil. Nr. 62). Pagal sluoksnį datuojama labai plačiu 

laikotarpiu – XVI – XX a.155 

Apvalaus korpuso pakabinamoji spyna Vilniaus mieste rasta tik viena, 2008 m. Archeologinių 

tyrinėjimų LR prezidentūros teritorijoje metu. Ji geros būklės, šiuo metu yra Lietuvos nacionalinio 

muziejaus ekspozicijoje. Spyna 84 mm aukščio, 43 mm skersmens korpuso priekyje išlikusi vertikalios, 

kiek pailgos formos anga raktui (žr. Lentelė – eil. Nr. 63). Ji datuota gerokai tiksliau nei prieš tai 

aprašytosios to paties laikotarpio spynos – XVII a. antrąja puse – XVIII a. pradžia.156 Beje, tokios 

spynos, pavyzdžiui, Švedijoje žinomos dar nuo XVI a. (Pav. 34). 

Likusios dvi spynos gana skirtingos. Viena iš jų – tarsi širdinės formos, iš 2008 m. vykdytų 

archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų Subačiaus gatvėje. Spyna labai aprūdijusi (žr. Lentelė – eil. Nr. 

63), 76x54x13 mm dydžio, datuojama XVII – XIX a.157 Tai – taip pat vienintelė tokios formos spyna iš 

Vilniaus miesto. Kita – taip pat gana originalios, akivaizdžiai barokinės formos spyna, rasta 2001 

metais tyrimų Pamėnkalnio gatvėje metu. Apatinė jos korpuso dalis kiek užapvalinta ir ties viduriu šiek 

tiek smailėjanti, o viršutinė – su savotiškomis „ausytėmis“ (žr. Lentelė – eil. Nr. 61). Spynos matmenys 

79x53x21 mm. Deja, ji rasta supiltiname sluoksnyje, todėl nėra datuota.158 

Aptariamam laikotarpiui priskirtinas ir spynos lankelis iš 2004 m. archeologinių žvalgomųjų 

tyrimų Malūnų gatvėje. Jis 60x64x8mm dydžio, datuotas XVII – XVIII a.,159 todėl galima manyti, jog 

priklausė kuriam nors iš baroko laikotarpio spynų tipų.   

Taigi, šių spynų Vilniaus mieste surasta nedaug, ir didžioji jų dalis išlikusios pilnai, tačiau labai 

surūdijusios, todėl galima dažniausiai galima įžvelgti tik bendrą jų formą. Kaip ir dauguma atvejų, 

bendrai šios spynos datuojamos labai plačiu – net XV a. pabaigos – XX a. laikotarpiu, tačiau toks 

                                                            

154 Luchtanienė D., Archeologiniai tyrimai (plotai 16 ir 17) Vilniuje, Reprezentacinių rūmų teritorijoje, 1998, p. 9-10. 
155 Katalonas K., Archeologiniai tyrimai Vilniuje, Subačiaus g. nr. 14, 1990, p. 18. 
156 Žukovskis R., Vilniaus reprezentacinio statinių komplekso (G277K) teritorijos archeologiniai tyrimai, 2009, p. 5. 
157 Poška T., Subačiaus g. 26, 28 žvalgomųjų tyrinėjimų 2008 m. ataskaita, 2009, p. 7. 
158 Katalynas K., Žvalgomųjų archeologinių tyrimų 2001 m. Vilniuje, Pamėnkalnio g. nr. 7, ataskaita, 2001, p. 4. 
159 Kvizikevičius L., Archeologijos žvalgomieji tyrimai Vilniuje, Malūnų g. nr. 4, 6, 2004, p. 6. 
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datavimas nevisai atitinka realybę, žinant, jog pusapvalės ir kitos barokinio stiliaus spynos Lietuvoje 

pradedamos naudoti tik XVII a.160 

 

6.3.2. Įleidžiamosios spynos 

 

Baroko laikotarpio įleidžiamųjų spynų bei jų fragmentų surinktas jau šiek tiek didesnis kiekis nei 

renesanso. Iš viso rastos dvi beveik sveikos spynos ir keturi fragmentai. Nors tai – per mažas radinių 

kiekis, kad būtų galima daryti išvadą, jog šiuo laikotarpiu įleidžiamosios spynos buvo jau plačiau 

naudojamos, tačiau akivaizdu, kad pradėtos naudoti renesanso (ar net gotikos) epochoje, tokios spynos 

bėgant laikui palaipsniui plito, jų skaičius didėjo. 

Baroko laikotarpio kultūriniuose sluoksniuose randamos įleidžiamosios spynos savo išvaizda 

primena renesansines, t.y., joms taip pat būdinga pailga forma su tulpės žiedo formos priekine dalimi, 

tačiau jose nebelieka ranka ištraukiamos sklendės – tokios spynos jau atrakinamos vien raktu. Viena 

tokia įleidžiamoji spyna (žr. Lentelė – eil. Nr. 57) žinoma iš archeologinių tyrinėjimų Maironio gatvėje 

2007 metais. Ji neblogai išlikusi, 203x109x17 mm dydžio, datuojama XVII – XIX a.161 Kita – iš LR 

prezidentūros teritorijos tyrinėjimų 1996 metais, kiek mažesnė – 130x95x15 mm dydžio, išlikusi šiek 

tiek prasčiau (žr. Lentelė – eil. Nr. 58). Pagal radimo sluoksnį datuojama taip pat – XVII – XIX a.162 

Įleidžiamųjų spynų fragmentų, kaip minėta, iš viso rasti keturi, tačiau jie mažai teatspindi 

barokinę stilistiką. Gal kiek aiškiau baroko stiliaus įtaka pastebima dviejuose spynų apkaluose – vienas 

jų, iš 2002 m šv. Ignoto gatvės archeologinių tyrinėjimų, išlikęs tik fragmentiškai, tačiau pastebimai 

barokinės – užapvalintos formos (žr. Lentelė – eil. Nr. 68). Jis 67x69 mm dydžio, datuojamas XVII a. 

viduriu.163 Kitas apkalas gerokai didesnis, jo matmenys – 108x90x2 mm, rastas Užupio ir Malūnų 

gatvių kampe 2004 m. archeologinių tyrimų metu. Apkalas karpytais kraštais, su gana didele anga 

raktui (žr. Lentelė – eil. Nr. 69). Deja, nepavyko nustatyti jo datavimo.164 

Likusieji du įleidžiamų spynų fragmentai yra prastai išlikę ir mažai informatyvūs. Pirmasis, iš 

2006 m. archeologinių tyrimų Maironio gatvėje, yra panašios į „U“ raidę formos, vienas jo kraštas 

nulūžęs (žr. Lentelė – eil. Nr. 70). Fragmento matmenys – 92x82x16 mm, jis datuojamas XVII – XIX 

                                                            

160 Skučienė A., Steponavičienė D., Spynos ir raktai Vilniaus Žemutinėje pilyje , 1996, p. 15. 
161 Girlevičius L., Maironio g. 11, Vilniaus m., 2007 m. ataskaita, 2007-2009, p. 7. 
162 Luchtanienė D.,  Archeologiniai tyrimai  Vilniuje, Reprezentacinių rūmų teritorijoje, 1997,. p.6. 
163 Luchtanienė D., Šv. Ignoto g. 9 Vilniaus mieste atliktų archeologinių tyrinėjimų 2002 metais ataskaita, 2003, p. 5. 
164 Butėnas E., Užupio g. nr.10/ Malūnų g. nr. 2 archeologinių tyrinėjimų Vilniaus senamiestyje ataskaita, 2004 . 
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a.165 Antrasis – beveik neatpažįstamai sunykęs, sunku nustatyti net jo buvusią formą (žr. Lentelė – eil. 

Nr. 71). Jis 110x85x20-40 mm dydžio, surastas XVII a. datuojamame sluoksnyje.166 Tenka 

apgailestauti, kad, neturint galimybės išsamiau susipažinti su šiuo laikotarpiu naudotais spynų tipais 

(išskyrus aptartąsias tulpės formos priekine dalimi) ir turint omenyje prastą šių radinių būklę, sunku 

nustatyti, kokioms spynoms jie galėjo priklausyti. 

Tai ir visos baroko laikotarpio įleidžiamosios spynos bei jų fragmentai. Akivaizdu, kad medžiaga 

yra labai menka ir mažai informatyvi, todėl sunku iš surinktų duomenų daryti kokias nors konkrečias 

išvadas. Aišku tik tai, kad XVII – XVIII a. laikotarpiu dar naudotos panašios į renesansines 

įleidžiamosios spynos, tačiau joms atrakinti jau nebereikia abiejų rankų – t.y., spynos mechanizme 

nebelieka sklendės, kuri atlaisvinama raktu ir ištraukiama ranka. Šioms spynoms atrakinti pakanka vien 

rakto. Beveik visos aptartosios įleidžiamos spynos ir jų fragmentai datuojami XVII – XIX a. 

 

6.3.3. Kitos spynos 

 

2007 m. archeologinių tyrimų Basanavičiaus ir Vingrių gatvių kampe metu, be anksčiau aprašytų 

renesanso laikotarpiui priskiriamų keturkampių spynų, rasta dar viena, originali savo forma ir neturinti 

analogų Vilniaus archeologinėje medžiagoje. Ji buvusi pakabinama, išlikusi be lankelio, bet su 

įrūdijusiu raktu, kurio žiedo skersmuo 30x36 mm. Spynos korpusas  žiūrint iš priekio maždaug 

trapecinės formos, į apačią kiek siaurėjantis (žr. Lentelė – eil. Nr. 47). Ji, kaip ir prieš tai aprašytosios, 

aptikta XVI – XVIII a. sluoksnyje.167 Beveik tokia pati spyna yra žinoma iš Prancūzijos (Pav. 39), nuo 

rastosios Vilniuje ji skiriasi tik tuo, kad priekinėje pusėje vietoje trijų vertikalių iškilimų yra vienas, 

einantis išilgai per visą spynos korpuso priekinę dalį. Tokia spyna atrakinama raktą pasukant maždaug 

45° kampu – taip, suglaudus užrakto užbarzdas, buvo galima ištraukti kablį. Minėta spyna iš 

Prancūzijos datuojama XVII a.168, todėl Lietuvoje ji galėjo būti to paties ar kiek vėlyvesnio laikotarpio 

– bet kokiu atveju, ji greičiausiai priskirtina baroko epochai, nors ir neturi jai būdingų stilistinių bruožų. 

 

 

 

                                                            

165 Poška T., Maironio g. 11 archeologinių tyrinėjimų 2006 m. ataskaita, 200, p. 7. 
166 Poška T., Archeologiniai tyrimai Vilniuje, Didžioji g. 8, 10. 1993 m. ataskaita, 1994, p. 26. 
167 Fediajevas O., Basanavičiaus g.8/ Vingrių g.1, tyrimų ataskaita, 2007-2010, p. 17. 
168 Pitt – Rivers, F.R.S., On the development and distribution of primitive locks and keys, 1883., p. 18-19. 
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6.3.4. Apibendrinimas 

 

Kaip matome, išlikusių baroko laikotarpio spynų turime gana mažai. Pakabinamųjų pusapvalių 

spynų tesurastos trys, apvalios ir širdinės formos – po vieną, taip pat viena, nepriskirtina nei vienam iš 

čia minėtųjų tipų, bei pakabinamosios (neaišku, kokios formos) spynos lankelis. Visi šie radiniai pagal 

kultūrinius sluoksnius datuojami nuo XV a. pabaigos iki XX a., tačiau akivaizdu, kad jų naudojimo 

laikotarpis turėtų būti gerokai siauresnis – bent jau nuo XVII a. 

Įleidžiamųjų spynų bei jų fragmentų iš baroko epochos taip pat išliko labai nedaug, o ir surinkti 

radiniai, reikia manyti, tik menkai teatspindi to meto stilistines ypatybes. Tokių spynų, kaip ir 

renesansinių, rastos dvi, apkalų ir fragmentų – po tiek pat. Šio laikotarpio įleidžiamosios spynos nuo 

ankstesnių skiriasi tuo, kad jose nebenaudojama ranka ištraukiama sklendė, tačiau jų išvaizda pakinta 

nestipriai. Kalbant apie išlikusius fragmentus, akivaizdžiau baroko stiliaus įtaka pastebima spynų 

apkaluose, o likusios dvi detalės išlikusios itin prastai, todėl neįmanoma nusakyti, kokioms spynoms 

jos priklausė. Beveik visos aptartosios įleidžiamos durų spynos ir fragmentai datuojami XVII – XIX a. 

Pažymėtinas vienas visiškai individualus atvejis, kai rasta spyna, originali savo forma ir 

mechanizmu – tai pakabinamoji spyna, nepanaši nei į vieną iš šiame darbe aprašytųjų, tačiau turinti 

analogą iš Prancūzijos. Nors ji neturi praktiškai jokių baroko stiliui būdingų bruožų, tačiau, žinant tai, 

jog minėtoji prancūziška spyna datuojama XVII a., ši taip pat tūrėtų būti priskiriama XVII – XVIII a. 

laikotarpiui. 

 

6.4. Vėlyvesnės ir konkrečiam laikotarpiui nepriskirtos spynos 

 

Ankstesniuose skyriuose aprašytos visos Vilniaus mieste surastos spynos, pagal radimo sluoksnį 

priskiriamos XV – XVII a. laikotarpiui, arba pagal akivaizdžius požymius – vienam iš tuo metu 

egzistavusių stilių – gotikai, renesansui arba barokui. Tačiau pasitaikė ir spynų, kurios tiksliai 

nedatuotos, o požymių, nusakančių priklausymą vienam ar kitam laikotarpiui, taip pat neturi. Dauguma 

tokių spynų yra prastos būklės arba jų išlikę tik fragmentai, todėl sudėtinga apie jas pasakyti ką nors 

konkretaus. Tad jos bus tik trumpai aptariamos.  

Kita kategorija – tai gerai išlikusios, visiškai individualios, greičiausiai ne vietinės gamybos 

spynos. Tokių iš viso surastos trys, ir joms bus skiriama daugiau dėmesio, siekiant išsiaiškinti, iš kur 

tokios spynos galėjo atsirasti Vilniuje. 

Galiausiai, ankščiau aprašytosios yra vien durų spynos, o mažesnės – skirtos skrynių, skrynelių 

užrakinimui – kol kas nebuvo aptartos. Todėl atskirai bus aprašytos ir tokios nedidelės spynelės. Nors 
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dalis jų žinomos jau iš XVIII – XIX a. datuojamų kultūrinių sluoksnių, tačiau dėl panašumo į tokias 

spyneles iš ankstesnio laikotarpio sluoksnių jos bus aptariamos kartu.  

Be to, rankant medžiagą darbui, pasitaikė ir dvi gana įdomios ir originalios spynos, 

nepriklausančios aptariamam laikotarpiui (t.y., vėlyvesnės). Viena iš jų – masyvi, pakabinamoji 

keturkampio korpuso spyna su rombo formos iškilimu priekinėje dalyje, kita – gana nedidelė spynelė iš 

dviejų dalių, panašios į širdinę formos. Abi jos į lentelę įtrauktos kaip įdomūs pavyzdžiai (žr. Lentelė – 

eil. Nr. 66, 80), tačiau plačiau analizuojamos nebus. 

 

 

6.4.1. Neaiškaus laikotarpio spynos 

 

Tokių spynų ir jų fragmentų iš viso surinkta 6 vienetai. Pirmieji trys – tai masyvios 

pakabinamosios spynos korpuso dalis su lankeliu, spynos apkalo fragmentas ir kvadratinės formos 

spyna (žr. Lentelė – eil. Nr. 67, 82, 83) iš archeologinių tyrinėjimų Ašmenos, Mėsinių ir Dysnos gatvių 

sankirtoje 2004 metais. Deja, nenurodytas šių radinių datavimas, tik skelbtoje tyrimų medžiagoje 

minima, jog aptiktas XV – XIX a. datuojamas kultūrinis sluoksnis.169 Minėtieji radiniai prastai išlikę, 

labai surūdiję, todėl labai sunku nustatyti, kuriam amžiui jie galėjo priklausyti. Kita spyna – iš 

Šventaragio ir Universiteto gatvių sankryžos tyrinėjimų 2009 metais, pakabinama, labai surūdijusi, 

deformuota – pailgos netaisyklingos formos su perkreiptu lankeliu (žr. Lentelė – eil. Nr. 84). Jos 

datavimas taip pat neaiškus (nurodoma tik tiek, kad fiksuoti XVII – XX a. kultūriniai sluoksniai170), 

kaip ir spynos lankelio iš šv. Mykolo gatvės 1996 metų tyrimų (žr. Lentelė – eil. Nr. 85). Skelbtoje 

medžiagoje iš šių tyrinėjimų minima, kad jų metu surasta XIV – XV a. datuojamų metalo dirbinių171, 

tad galbūt ir minėtą lankelį galima priskirti šiam laikotarpiui, tačiau lieka neaišku, kokiai spynai jis 

galėjo priklausyti. Paskutinė konkrečiam laikotarpiui nepriskirta detalė – tai spynos apkalas iš Dainų 

slėnyje 2008 metais vykdytų archeologinių žvalgomųjų tyrimų. Jis išlikęs gana gerai (žr. Lentelė – eil. 

Nr. 81), tačiau nedatuotas konkrečiau kaip  XIV – XX a.172  

                                                            

169 Luchtanienė D., Tyrinėjimai Ašmenos – Mėsinių – Dysnos g. sankirtoje (Vilniaus senojo miesto 60 kvartale), 2005, p. 

252-253. 
170 Kučinskaitė V., Tyrinėjimai Šventaragio ir Universiteto gatvių sankryžoje, 2010,  p. 404-406. 
171 Gendrėnas G., 1996 metų tyrinėjimai Vilniuje, šv. Mykolo g., 1998, p. 374. 
172 Sarcevičius S., Dainų slėnyje vykdytų arch. žvalgomųjų (geologinių, geofizinių) tyrimų ataskaita, 2009, p. 78. 
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Sunku ką nors konkretaus pasakyti apie šias spynas bei fragmentus. Nei vienas iš jų nėra labai 

gerai išlikęs, neturi ir konkretesnių stilistinių ar techninių bruožų, pagal kuriuos būtų galima priskirti 

vienam ar kitam laikotarpiui. Todėl, deja, šis klausimas lieka neišspręstas.  

 

6.4.2. Individualios spynos 

 

Nei prie vieno iš anksčiau aptartų tipų nepriskirtinos iš viso trys spynos. Dvi iš jų – nedidelės, 

greičiausiai naudotos dėžučių, skrynelių užrakinimui. Viena iš jų – žirgo formos (žr. Lentelė – eil. Nr. 

79), 45x43x10 mm dydžio, pagaminta iš bronzos, be tikslios radimo vietos. Kita – kiek grubiau 

pagaminta, rasta anksčiau minėtų Bekešo kalno tyrinėjimų metu. Ji taip pat gyvūno – žirgo ar jaučio 

formos (žr. Lentelė – eil. Nr. 78), 27x27x10 mm dydžio, tačiau neaišku, iš kokio metalo pagaminta, nes 

konservavimo metu padengta bronzinės spalvos medžiaga. Ji, kaip ir anksčiau aprašytos spynos iš 

archeologinių tyrinėjimų Bekešo kalne, datuotina XII – XIV a. Įdomu tai, kad tokios spynos žinomos 

labai plačioje teritorijoje – jų rasta Irane, Rusijoje, Kinijoje (Pav. 40, 41) ir kitur, o naudojimo 

laikotarpis taip pat labai platus – bent jau nuo XII iki XVIII a. (pav. 42, 43). Tokios spynelės Kinijoje 

itin paplitusios – čia jos gamintos pritaikant įvairiausių gyvūnų formas173. Anot kai kurių tyrinėtojų, 

šios gyvūnų formos spynos ir išplito būtent iš Kinijos – įvairiuose kraštuose išmoktas pamėgdžioti jų 

dizainas, ir taip daug kur jos pradėtos gaminti vietoje.174 Pažymėtina tai, kad žirgo formos spynelė 

Nr.79 gana žymiai skiriasi nuo Nr.78 – nors yra to paties principo, tačiau ji geriau pagaminta, ir panašu, 

jog yra vėlyvesnė.  

Trečioji spyna taip pat įdomi – ji kvadratinės formos, 41x41x22 mm dydžio, rakinta tuščiaviduriu 

raktu, kairėje pusėje viršuje yra stačiakampės formos vertikali skylutė (žr. Lentelė – eil. Nr. 77). Ji rasta 

1956 m. tyrinėjimų Dainų slėnyje metu, tyrėjo datuota XIII – XIV a.175 Tokia spyna, tik su kabliu, yra 

žinoma iš Kairo (Pav. 44), tačiau jos naudojimo laikotarpis neaiškus. Tikriausiai ir minėtoji spyna iš 

Dainų slėnio naudota taip pat – t.y., kaip pakabinamoji, kitaip sunku paaiškinti minėtos vertikalios 

angos jos kairiajame pakraštyje paskirtį. Tyrinėjimų autorius mini, jog tokių spynų raktai yra žinomi 

XIII a. Rusijoje, nors pačių spynų ir nepasitaikė.176 Galbūt iš čia jos ir pateko į Lietuvos teritoriją. 

                                                            

173 Pitt – Rivers, F.R.S., On the development and distribution of primitive locks and keys, 1883., p. 22, 67. 
174 Pitt – Rivers, F.R.S., On the development and distribution of primitive locks and keys, 1883., p. 22. 
175 Tautavičius A.., Archeologinių kasinėjimų Vilniuje, Dainų slėnyje, dienoraštis, 1956,  p. 38. 
176 Tautavičius A., Archeologinių kasinėjimų Vilniuje, Dainų slėnyje, dienoraštis, 1956,  p. 38-40. 
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Taigi, nėra visiškai aišku, iš kur šios trys spynos galėjo pasiekti Vilnių. Įdomu tai, kad bent jau 

dvi iš jų datuojamos gana ankstyvu laikotarpiu, kai tuo metu mieste dar tik plinta ankstyvieji cilindrinių 

spynų tipai. Pažymėtina ir tai, kad jos abi surastos dabartinėje Kalnų parko teritorijoje, netoliese 

dabartinio Trijų kryžių kalno, ant kurio, manoma, iki XIV a. pabaigos stovėjo Kreivoji pilis.  

 

6.4.3. Spynelės, skirtos dėžučių, skrynelių užrakinimui 

 

Vilniaus mieste surastos ir kelios paprastesnės nei aptartos prieš tai nedidelės pakabinamosios 

spynelės. Iš viso jų surinkta penkios: net keturios – toje pačioje teritorijoje, tačiau tik trys galėtų būti 

priskiriamos aptariamam laikotarpiui. Pastarosios surastos 1997 m. LR prezidentūros teritorijos 

tyrinėjimų metu, datuojamos pakankamai plačiai – XVII – XIX a177. Dvi iš jų pusapvalės (žr. Lentelė – 

eil. Nr. 74 ir 75), beveik identiško dydžio (34x30x12 mm ir 34x30x15 mm) ir viena – keturkampė (žr. 

Lentelė – eil. Nr. 73), šiek tiek didesnė – 55x30x19 mm dydžio. Visos trys spynelės išlikusios prastai – 

degusios, surūdijusios. Tik viena iš jų išlikusi šiek tiek geriau – galima įžiūrėti viršutinėje jos korpuso 

dalyje einančią horizontalią liniją (iškilimą) bei užrūdijusią apvalios formos raktelio angą. Savo 

išvaizda ji labai primena toje pačioje teritorijoje rastą anksčiau aprašytą barokinę spyną Nr. 60, yra tarsi 

jos miniatiūrinė kopija. Dar viena spynelė, rasta toje pačioje teritorijoje, tik jau 1999 m. vykdytų tyrimų 

metu, yra kvadratinės formos (žr. Lentelė – eil. Nr. 72), 40x20x13 mm dydžio. Ji vėlyvesnė – rasta 

XVIII – XIX a. kultūriniame sluoksnyje.178 Nedidelė, labiau užapvalinta 57x33x13 mm dydžio spynelė 

(žr. Lentelė – eil. Nr. 76) rasta ir sklype tarp M. K. Čiurlionio bei Z. Sierakausko gatvių 1995 m. tyrimų 

metu, tačiau ji priskiriama jau XIX a.179 

Tai ir visos mažos spynelės, greičiausiai naudotos įvairių skrynelių bei dėžučių užrakinimui. 

Kadangi jos pakankamai prastai išlikusios – surūdijusios, apdegusios – sunku ką nors tiksliau pasakyti 

apie jų formas. Akivaizdu tik tai, kad bent jau minėtos trys spynelės iš LR prezidentūros teritorijos  

labai primena baroko (Nr.74 ir 75) bei renesanso (Nr. 73) laikotarpiais naudotas pakabinamąsias, tik, 

žinoma, didesnių matmenų spynas.  

                                                            

177 Luchtanienė D., Archeologiniai tyrimai (plotai 16 ir 17) Vilniuje, Reprezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje, 1998, 

p.12 
178 Luchtanienė D., Archeologijos tyrimai (plotai 20 ir 21), archeologijos žvalgymai ir žvalgomieji tyrimai Reprezentacinių 

rūmų ansamblio teritorijoje, 2000, p. 5. 
179 Žukovskis R., Žvalgomieji archeologiniai tyrimai M. K. Čiurlionio g. 17/19, Z. Sierakausko g. 32, 1995,  p. 8. 
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7. SPYNŲ PAPLITIMAS VILNIAUS MIESTE 

 

Aptartų spynų tipų pasiskirstymas pagal radimvietes Vilniaus mieste XIV a. pabaigoje – XVII a. 

pateikiamas 1, 2 ir 3 žemėlapiuose.  

Pačios ankstyviausios spynos Vilniuje aptinkamos dabartinėje Kalnų parko teritorijoje – iš čia jų 

žinoma iš viso 11: devynios cilindrinės spynos ir jų fragmentai, bei du individualūs tipai – kvadratinės 

formos spyna iš Dainų slėnio ir žirgo (ar jaučio) formos spynelė iš Bekešo kalvos. Kitose miesto 

vietose spynų, datuojamų ankstesniu nei XV a. laikotarpiu, iš esmės nėra (čia nekalbama apie 

Žemutinės pilies teritoriją). Nors archeologinių tyrimų duomenys rodo, jog dar XIV a. pabaigoje 

dabartinėse Vilniaus senamiesčio ribose, be miesto branduolio, buvo apgyvendintos dar bent kelios 

gana chaotiškai prie pagrindinių kelių (Medininkų, Trakų, Rygos ir kt.) išsidėsčiusios teritorijos180, 

tačiau nei vienoje iš jų neaptikta šio laikotarpio spynų. Visos jos koncentruojasi aplink teritoriją, 

kurioje, kaip manoma, iki XIV a. pabaigos (1390 m.) stovėjusi Kreivoji pilis. Svarbu pažymėti ir tai, 

kad cilindrinių spynų fragmentų surasta ir tyrinėjant Pilies kalno šiaurinį kraštą, tačiau nežinomas jų 

naudojimo laikotarpis. Nenorint per daug šių radinių paankstinti, jie nurodyti 2-ame žemėlapyje, 

nusakančiame XV a. – XVI a. pradžios situaciją. Tačiau neabejotina, kad šiuo laikotarpiu spynų jau 

turėjo būti ir Aukštutinės pilies teritorijoje bei aplink ją, o greičiausiai ir kitose miesto vietose. Galbūt 

būtent iš šio laikotarpio yra ir nenustatyto datavimo cilindrinių spynų fragmentai (žr. Lentelė – eil. Nr. 

21-24, 27), kurių tiksli radimo vieta taip pat nėra žinoma. 

Vilniaus miesto vystymuisi postūmį davė XIV a. pabaigoje Jogailos krikšto priėmimas bei 

suteiktos privilegijos, tačiau dėl sudėtingos to meto situacijos miesto augimas suaktyvėjo tik XV a. 

Amžiaus pradžioje mieste daugėja kulto pastatų, statomi pirmieji mūriniai gyvenamieji namai – aiškiai 

pastebima miesto plėtra. Tai – jau ramesnis laikotarpis, sudaręs palankesnes sąlygas meno, amatų 

vystymuisi, gyventojų skaičiaus augimui, naujų teritorijų apgyvendinimui, prekybos intensyvėjimui. 

Tuo metu mieste didėja ir kitų tautybių (vokiečių, žydų ir kt.) žmonių skaičius, auga užsienio šalių 

įtaka181. Miesto situacija dar kiek pasikeičia po 1471 m. Vilniaus gaisro, po kurio didžioji dalis 

atstatytų pastatų – jau mūriniai, padidėja jų tankumas, susiformuoja naujos gatvės182. Tačiau šiame 

etape vis dar naudojamos cilindrinės pakabinamosios spynos, ir tik XVI a. pradžioje Vilniuje pasirodo 

nauji spynų tipai.  

                                                            

180 Katalynas K., Vilniaus plėtra XIV – XVII a, 2006,  p. 111. 
181 Katalynas K., Vilniaus plėtra XIV – XVII a, 2006,  p. 59. 
182 Kuncevičius A., Lietuvos viduramžių archeologija, 2005,  p. 74-75. 
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XVI a. pradžioje didžiausia spynų koncentracija pastebima aplink miesto branduolį (žr. 2. 

Žemėlapis), nors bendras jų skaičius iš šio laikotarpio dar labai nedidelis. Absoliuti dauguma spynų – 

dar cilindrinės, o nauji tipai šiuo laikotarpiu aptinkami tik dviejose vietose. Tai – dabartinės LR 

prezidentūros teritorijoje buvusių Vyskupų rūmų aplinkoje (jos vakarinėje dalyje XVI a. ketvirtajame – 

penktajame dešimtmetyje čia buvo įkurdinti amatininkai183) rastos pakabinamosios trikampės ir 

keturkampės spynos, bei dabartinėje Gaono gatvėje – buvusiame žydų kvartale rasti įleidžiamųjų spynų 

fragmentai. Tuo tarpu Kreivosios pilies aplinka, iki XIV a. pabaigos gausi radiniais, tuo metu visiškai 

apleidžiama ir nuo to laikotarpio čia spynų jau nebeaptinkama. 

XVI a. antrosios pusės – XVII a. laikotarpiu pastebimas ryškus šuolis spynų skaičiaus bei 

įvairovės gausėjime. Vilniuje tuo metu plinta nauji meno stiliai, kuriasi įvairūs amatininkų cechai, o 

XVI a. pradžioje miesto centrinę dalį apjuosus gynybine siena sustiprinama įvežamų prekių kontrolė, 

pradedami rinkti mokesčiai. Tai turėjo įtakoti vietinių amatininkų prekybos sąlygų pagerėjimą, kas 

galbūt iš dalies lėmė ir jų produkcijos įvairovės padidėjimą. Be abejo, dirbinių, o tame tarpe ir spynų 

įvairovės išaugimui didelį postūmį turėjo padaryti plintančių naujų meno stilių (renesanso, vėliau – 

baroko) įtaka, bei iš užsienio atvykstančių menininkų bei amatininkų produkcijos pavyzdžiai.  

Toli gražu ne visais atvejais žinant tikslų spynų datavimą (didžioji dalis datuojama plačiu 

laikotarpiu, pvz., XVI – XVII a., XVI – XVIII a. ir pan., o ir radimo sluoksniai daugeliu atvejų yra 

perkasti, permaišyti) dauguma jų priskirta XVII a. Vilniaus žemėlapiui (žr. 3. Žemėlapis), nenorint jų 

dirbtinai per daug paankstinti. Todėl jame atsispindi itin didelė spynų įvairovė – čia matomi visi XV – 

XVII a. laikotarpiu Vilniuje naudotų spynų tipai.  

Tuo metu didžiausios spynų koncentracijos pastebimos keliose vietose. Tai – Vyskupų rūmų 

teritorija, kur, kaip minėta, apie XVI a. vidurį buvo įkurdinti amatininkai. Čia rasta visų aptartų spynų 

tipų – pakabinamųjų cilindrinių, trikampių, keturkampių, pusapvalių, taip pat įleidžiamųjų. Tai – ir 

vienintelė vieta, kur rasta ankstesnių nei XVIII a. datuojamų mažų spynelių, skirtų skrynelių, dėžučių 

užrakinimui. Kita gausesnė radinių grupė aptinkama į rytus nuo Dominikonų ir šv. Ignoto gatvių 

sankirtos – teritorijoje, kurioje XVI – XVII a. buvusios didikų valdos.184 Čia aptikta cilindrinių, 

įleidžiamųjų bei trikampių spynų ir jų fragmentų. Dar viena nedidelė spynų koncentracija pastebima 

Subačiaus – Paplaujos priemiesčio teritorijoje. Čia surinkta po porą pusapvalių ir keturkampių 

pakabinamųjų spynų, bei vienas konkrečiam tipui nepriskirtas fragmentas. Šiek tiek didesnis kiekis 

spynų (iš viso 3) dar aptiktas J. Basanavičiaus ir Vingrių gatvių kampe, ties III žemėlapyje nurodytos 
                                                            

183 Katalynas K., Vilniaus plėtra XIV – XVII a, 2006,  p. 91. 
184 Ten pat. 
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miesto teritorijos pakraščiu, o likusios spynos miesto teritorijoje pasiskirsčiusios pakankamai 

netolygiai, išsibarsčiusios po vieną ar po dvi. Taigi, spynų išsidėstyme XVII a. Vilniaus žemėlapyje 

nėra kokios nors sistemos, dauguma jų aptinkama buvusių Vyskupų rūmų teritorijoje bei daugiausia 

teritorijose, kuriose valdas turėjo vieni ar kiti didikai.  

Apžvelgiant spynų paplitimą XIV a. pabaigos – XVII a. Vilniaus žemėlapiuose, aiškiai matyti, 

jog aptariamo laikotarpio pradžioje spynos naudotos tik miesto pilių teritorijose. Nors neabejotinai tuo 

laikotarpiu datuojamos spynos žinomos tik iš Kreivosios bei Žemutinės pilių aplinkos, tačiau jų taip pat 

turėjo būti ir Aukštutinės pilies teritorijoje. Po XIV a. pabaigos įvykių Kreivoji pilis sunyko, todėl 

žvelgiant į XV – XVI a. žemėlapį matyti, jog spynų radimvietės jau daugiau koncentruojasi apie tuo 

metu besiformuojantį naują miesto branduolį. Nuo XVI a. didžiausias spynų kiekis aptinkamas 

Vyskupų rūmų teritorijoje, kur tuo laikotarpiu įkurdinami amatininkai, o visi kiti radiniai gana padrikai 

išsibarstę po tuometinę miesto teritoriją, tačiau dauguma jų randama turtingųjų visuomenės sluoksnių 

buvusiose valdose. Todėl tokia spynų plitimo raida akivaizdžiai atspindi, jog net XVII a. spynos 

vilniečiams dar turėjo būti prabangos preke: XIV a. pabaigoje jos naudojamos dar tik valdovų 

aplinkoje, XV – XVI a. palengva plinta turtingojo miestiečių sluoksnio tarpe, o XVII a. jau išsibarsto 

beveik po visą miesto (su priemiesčiais) teritoriją, tačiau vis dar daugiausia koncentruojasi didikų 

valdose. 
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IŠVADOS 

 

Taigi, iš viso Vilniaus mieste surinkta ir išanalizuota aštuoniasdešimt du vienetai XIV – XVII a. 

datuotina spynų ir jų detalių, tačiau į darbą dėl savo aktualumo įtrauktos dar iš viso keturios vėlesniu 

laikotarpiu datuojamos spynos. Tad bendrai aptarta aštuoniasdešimt šeši vienetai įvairių spynų bei jų 

fragmentų. 

Atlikus tyrimą, gauti tokie rezultatai: 

1. Lietuvos archeologinėje literatūroje beveik nėra darbų, skirtų rimtesnei spynų analizei. 

Rengiant darbą, gana daug remtasi užsienio autorių literatūra, tačiau kitų šalių medžiagą toli gražu ne 

visais atvejais buvo įmanoma pritaikyti kalbant apie vietinius radinius. Tuo tarpu lietuviškoje 

literatūroje dažniausiai teapsiribojama cilindrinių spynų atsiradimo Lietuvos teritorijoje klausimu, o 

pačios spynos, jau nekalbant apie kitus tipus, praktiškai nėra analizuotos.  Nėra tiksliai nustatyta, kada 

Lietuvoje atsiranda pakabinamosios trikampės, keturkampės, apvalios ar įleidžiamosios spynos, nėra 

analizuoti jų požymiai ir skirtumai, veikimas ir kita. 

2. Iki šiol literatūroje vyrauja gana vieninga nuomonė, kad spynos į Lietuvos teritoriją atkeliavo 

užsimezgus intensyviems prekybiniams ryšiams su Kijevo Rusia, ne vėliau kaip XI a. Išanalizavus 

Vilniuje surastas cilindrines spynas tapo akivaizdu, kad čia naudoti beveik visi  Kijevo Rusioje paplitę 

tokių spynų tipai. Tačiau pasitaikė spynų, kurios čia datuotos ankstyvesniu laikotarpiu. Tai iškėlė 

galimybę, kad ne visi cilindrinių spynų tipai į Lietuvą atkeliavo iš minėtos teritorijos. 

3. Išanalizavus spynų gamybos aspektus, paaiškėjo, jog aptariamu laikotarpiu jos gamintos ne 

vien iš geležies. Įleidžiamosios durų spynos gamintos geležinės, o pakabinamųjų spynų gamyboje 

naudota trijų metalo (geležies – vario – geležies) plokštelių sulydymo ar sukalimo technika. Tokia 

technologija greičiausiai naudota siekiant suteikti spynoms tvirtumo ir patvarumo bei sutaupyti žaliavų. 

Panašiu laikotarpiu ji žinoma ir kituose Europos kraštuose, tačiau neaišku, ar ji buvo iš kažkur perimta, 

nes, turint omenyje, kad trijų metalo juostų suvirinimo technika Lietuvoje buvo gerai žinoma dar 

vėlyvajame geležies amžiuje, labai tikėtina, kad toks spynų gamybos būdas galėjo išsivystyti ir vietoje.  

4. Spynų gamybai, produkcijos kokybei ženklią reikšmę turėjo tuo metu kintanti socialinė kalvių 

padėtis. Greičiausiai II tūkstantmečio pirmoje pusėje atsiskyrę į skirtingas veiklos sritis kalviai ir 

šaltkalviai, vėliau įvairiuose miestuose, tame tarpe ir Vilniuje, kitų Europos šalių pavyzdžiu pradėjo 

jungtis į cechus, taip siekdami užsitikrinti palankesnes darbo sąlygas bei ekonominį stabilumą. Vilniuje 

toks bendras kalvių, šaltkalvių ir katilių cechas įsteigtas XVI a. pradžioje ir, remiantis kitų šalių to 

paties laikotarpio pavyzdžiu, galima manyti, jog turėjo didelės įtakos spynų bei kitų kalvystės dirbinių 
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gamybai bei standartų išlaikymui ir perdavimui. Didelę įtaką šių dirbinių stiliams turėjo ir iš užsienio į 

Vilnių atvykę meistrai, įnešę į miesto amatininkų darbus naujų stilistinių vėjų. 

5. Gana aiškiai Vilniuje XV – XVII a. naudotų spynų stilistikoje atsispindi skirtingų epochų kaita. 

Gotikiniu laikotarpiu čia paplitęs tik vienas tipas – tai cilindrinės spynos, tačiau jos naudotos ir vėliau. 

Šioms spynoms būdingas užrakto mechanizmas su suglaudžiamomis spyruoklėmis. Renesanso 

laikotarpiu atsiranda nauji spynų tipai – tai pakabinamosios trikampės, keturkampės bei įleidžiamosios 

spynos. Šių spynų mechanizmai jau kitokio principo nei cilindrinių – jos atrakinamos raktą nebe 

stumiant gilyn į spynos korpusą kaip anksčiau, o pasukant jį tam tikru kampu ir taip atpalaiduojant 

sklendę. Renesanso laikotarpio įleidžiamosios spynos atrakinamos taip pat, tik čia sklendė būdavo 

ištraukiama ranka. Naujo stiliaus spynos vėl pasirodo baroko laikotarpiu – aštrias, kampuotas formas 

pakeičia apvalios ar užapvalintos. Spynos mechanizmas šiuo laikotarpiu jau nekinta, tik 

įleidžiamosiose spynose nebelieka ranka ištraukiamos sklendės. 

6.  Iš viso išskirti ir išanalizuoti aštuoni pagrindiniai spynų tipai: gotikinio laikotarpio cilindrinės 

spynos, renesanso laikotarpio pakabinamosios trikampės, keturkampės ir įleidžiamosios spynos, baroko 

laikotarpio pakabinamosios apvalios, pusapvalės ir įleidžiamosios, bei skrynelių ir dėžučių spynelės. 

Atskirai aptartos ir konkretiems tipams nepriskirtos spynos. 

 Iš viso surinkta ir, remiantis Naugardo spynoms sudaryta tipologija, išanalizuota trisdešimt 

vienas vienetas skirtingų tipų ankstyviausių – cilindrinių spynų bei jų fragmentų. Šių spynų, lyginant su 

kitais tipais, surasta daugiausia – iš viso daugiau nei trečdalis bendro spynų skaičiaus. Daugiausia 

surinkta F tipo spynų, kitų tipų – B, C, D, G, H – surasta po vieną, o A, C2 ir E nepasitaikė. Nei vienam 

iš minėtų tipų dėl blogos būklės arba būdingų požymių nebuvimo nepavyko priskirti iš viso 

septyniolikos cilindrinių spynų bei jų fragmentų. Be to, pasitaikė ir modifikuotų  tipų, kurie tikriausiai 

laikytini vietiniais variantais. Vilniaus mieste surastos cilindrinės spynos datuojamos labai plačiai: 

ankstyviausia data yra XII – XIV a., o vėlyviausia – net XIX a. – XX a. pradžia. 

Tarp renesanso laikotarpio spynų didžiausią dalį sudaro pakabinamosios keturkampės spynos bei 

jų fragmentai, kurių surinkta dešimt. Mažiau surinkta pakabinamųjų trikampių spynų ir fragmentų – iš 

viso devyni vienetai, abu šie tipai datuojami XVI – XIX a. Mažiausią dalį šio laikotarpio sluoksniuose 

sudarė įleidžiamosios spynos ir jų fragmentai – jų rasta keturi vienetai, datuojami XV – XVII a.  

Baroko laikotarpio naujų spynų tipų surasta labai nedaug. Tai – pakabinamosios pusapvalės 

spynos, kurių iš viso šeši vienetai, datuojami XV a. pabaiga – XX a. Apvali pakabinamoji spyna rasta 

tik viena, datuota XVII a. antrąja puse – XVIII a. pradžia. Įleidžiamųjų spynų ir jų fragmentų, 

datuojamų XVII – XIX a., surinkta taip pat šeši vienetai.  
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Kitų tipų spynų, priklausančių XV – XVII a. laikotarpiui, surinkta iš viso septynios. Tai – trys 

mažos spynelės, datuojamos XVII – XIX a., bei keturios individualių tipų spynos. Viena iš jų pagal 

analogą iš Prancūzijos datuotina XVII a. ar vėlesniu laikotarpiu, kitos –  viena keturkampė spyna iš 

Dainų slėnio ir žirgo ar jaučio formos spynelė iš Bekešo kalvos – datuotos XII – XIV a., bei viena žirgo 

formos spynelė be tikslių duomenų. 

Analizuojant visas minėtąsias spynas, buvo susidurta su datavimo problema. Remiantis tyrimų 

ataskaitomis, dauguma jų buvo datuota labai abstrakčiai. Tai labai apsunkino spynų priskyrimą vienam 

ar kitam laikotarpiui, ypač kai nurodomas XVI – XVIII a. laikotarpis – tokiu atveju sunku nustatyti, ar 

spyna patenka į renesanso, baroko laikotarpį, ar jau nebepriklauso nei vienam, nei kitam. Be to, gana 

dažnai pasitaikė spynų iš perkastų, permaišytų sluoksnių, kas vėlgi įtakojo datavimo netikslumą. 

7. Sudarant spynų paplitimo Vilniaus mieste XIV a. pabaigoje – XVII a. žemėlapį, atsiskleidė 

tokios išvados: iki XIV a. pabaigos spynos žinotos tik valdovų teritorijose ir jų aplinkoje, naudotos 

cilindrinės spynos, tačiau pasitaikė ir individualių tipų. XV a. – XVI a. pradžios laikotarpiu spynų 

naudojimas išplito labiau, tuo metu jų daugiau randama aplink besiformuojantį naują miesto branduolį. 

Nors vis dar vyravo cilindrinės spynos, tačiau jas po truputį pradėjo išstumti nauji tipai. XVII a. mieste 

jau aptinkami visi tipai, didžiausios koncentracijos pastebimos Vyskupų rūmų teritorijoje bei didikų 

valdose. Deja, kai kurių spynų dėl nenurodytos jų radimo vietos nepavyko įtraukti į žemėlapį. 

Didžiausia problema, su kuria buvo susidurta rengiant darbą – tai literatūros šia tema trūkumas, 

kuris neretai labai apsunkino spynų tipologinį ir chronologinį skirstymą, bei toli gražu ne visais atvejais 

leido pakankamai įsigilinti į technologinius aspektus. Todėl šiuo darbu pamėginta žengti bent vieną 

žingsnį link geresnio Lietuvoje naudotų spynų pažinimo, su viltimi, kad ateityje šie įdomūs ir 

pakankamai unikalūs dirbiniai susilauks didesnio tyrinėtojų dėmesio. 
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SUMMARY 

 

 

Locks found in Lithuania have received very little attention from the investigators. Currently 

there is some research on cylindrical locks, their appearance in Lithuania, but no other lock type was 

analyzed. Hence the main objective of the thesis “Locks in XV-XVII century Vilnius” being to analyze 

locks found in Vilnius, categorize them by typology and chronology. Even though cylindrical locks 

make up a big portion of all artefacts found, other types of locks are plentiful, and yet there has been 

little research done on them in Lithuanian research papers. 

Data collection led to classifying the locks by their types and defining the chronological 

boundaries, which in turn suggested, that the most popular locks in Vilnius were cylindrical. The total 

number of cylindrical locks found (together with fragments) is over 30, which is more than one third 

than all the locks. These locks are probably the earliest used in Vilnius, they were used through out the 

period of interest of this thesis. Though usually belonging to pre-Gothic and Gothic periods, in Vilnius 

they were undoubtedly used during renaissance and baroque. The total number of locks from 

renaissance is lower – a total of 23. The smallest portion belongs to baroque locks – just 13. After 

typological analysis, the following types of locks were discerned: cylindrical padlocks (A, B, C, C2, D, 

E, F, G, H types), triangular, square and semi-circle shaped padlocks, as well as mortise locks. 

Some of the locks could not be categorized due to the poor condition, the absence of 

characteristic traits and/or unclear dating. Additionally, most of the locks were dated approximately, 

which greatly increased the difficulty assigning them to one or the other period. 

The following conclusion were made, while compiling the lock distribution map for XIV-XVII 

century Vilnius: until the end of XIV century locks were known only in  the territory of castles, mostly 

used were cylindrical locks, but other individual types were also found. During the XV – beginning of 

XVI century, the distribution of locks became wider, more of them are found around the forming new 

centre of the city. Still popular cylindrical locks are starting to get replaced by new types. In XVII 

century locks of all kinds are found in the city, with highest concentrations in Bishop’s palace territory 

and on the property of aristocrats. 

After the analysis of the manufacturing aspects it was found that locks were not made exclusively 

from iron. Mortise locks were iron, but for padlocks tri-metal (iron- copper – iron) plates were used, 

either by melting or hammering them together. This technology most likely served the purpose of 

adding sturdiness and strength, as well as economical reasons. This technique is known elsewhere in 
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Europe as well, but it is not known whether it was assimilated from elsewhere or developed in-country, 

considering that it was used from the late Iron Age. 

The greatest challenge in the thesis was the lack of literature for this given theme. Foreign 

literature was used for the development of the thesis, but it was not always possible to apply the 

information while talking about the local finds.  In the meantime Lithuanian literature covers only the 

aspect of cylindrical locks’ appearance in Lithuanian territory, but the locks themselves, as well as 

other types of locks, were not analyzed. It is not known when the triangular, square, circular padlocks 

and mortise locks appear in Lithuania, their similarities and differences, inner working are not 

analyzed. For these reasons this thesis aims to exhaustively analyze different types of locks used in 

XV-XVII century Vilnius, along with their chronology and prevalence. 
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2. Medinė spyna, rasta Aleksandrijoje (Egipte). Datuojama 250 m. pr. Kr. 

 

  71



 
3. Romėniškas raktas. 

 

 
4. Medinės spynos raktas iš Jurbarko piliakalnio. 

 

 
5. Medinė spyna ir jos atrakinimo principas. Rusija, XI a. 

 

  

  72



 
6. Raktai medinėms spynoms atrakinti (X a. – XII a. pr.), medinė spyna su raktu. Rusija. 
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PRIEDAI 

 

I. Pastabos 

 

1. Sudarant spynų paplitimo Vilniaus mieste XIV a. pabaigoje, XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje bei 

XVII a. žemėlapius buvo naudojamasi K. Katalyno knygoje „Vilniaus plėtra XIV – XVII“ a. esančiais 

priedais. 

2. Į radinių lentelę įtrauktos nuotraukos darytos darbo autorės, išskyrus šias: 

Spyna Nr. 11: nuotraukos autorė I. Martišauskytė. 

Spyna Nr. 38: nuotraukos autorė I. Martišauskytė. 

Spyna Nr. 48: nuotraukos autorius A. Vaicekauskas. 

Spyna Nr. 63: nuotraukos autorė B. Sipavičienė. 

Minėtos spynos šiuo metu yra eksponuojamos Lietuvos nacionaliniame muziejuje, todėl jų 

fotofiksacijos atlikti nebuvo galimybės. 



I. Žemėlapiai 

1.ŽEMĖLAPIS 

Spynų paplitimas Vilniuje XIV a. pabaigoje (be Žemutinės pilies) 

 

 

 



2. ŽEMĖLAPIS 

Spynų paplitimas Vilniuje XV a. pabaigoje – XVI a. pradžioje (be Žemutinės pilies) 
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Spynų paplitimas Vilniuje XVII a. (be Žemutinės pilies) 

3.ŽEMĖLAPIS 

96 



II. Radinių lentelė 

 

Išmatavimai (mm) Eil. 

nr. 

Aprašymas 
Radimo 

vieta 

Dat. 

pagal 

kult. 

sluok

snį 

Ilgi

s/a

ukš

tis 

Plo

tis 

Sto

ris 

Sk

ers

mu

o 

Inv. 

Nr. 
Ataskaita Spyna arba jos fragmentas 

1. Spyna, pakabinama, 

cilindrinė. Cilindras 

su 7 žiedeliais. 

Apdegusi. Geležis 

Plotas II,  

1.3 m nuo 

gyvenamo

jo pastato 

ŠV 

kampo. 

XIV 

a. 

vid. - 

II 

pusė. 

70 40 - 20 8. A. Tautavičius. 

Archeologinių 

kasinėjimų Vilniuje, 

Dainų slėnyje, 

1956.IV.24-V.14 

dienoraštis. Vilnius, 

1956 m. 
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3. Spynos, 

pakabinamos, 

cilindrinės, lankelis. 

Bekešo 

kalnas. 

XII-

XIV 

a. 

68 50 - - - H. ir V. 

Holubovičiai, 

tyrinėjimai Kalnų 

parko teritorijoje 

1933, 1939 m. 

(ataskaita prarasta). 

 
4. Spynos, 

pakabinamos, 

cilindrinės, dalis. 

Bekešo 

kalnas. 

XII-

XIV 

a. 

78 47 - 20 - H. ir V. 

Holubovičiai, 

tyrinėjimai Kalnų 

parko teritorijoje 

1933, 1939 m. 

(ataskaita prarasta). 
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5. Spynos, 

pakabinamos, 

cilindrinės, dalis. 

Bekešo 

kalnas. 

XII-

XIV 

a. 

37 35 - 16 - H. ir V. Holubovičiai, 

tyrinėjimai Kalnų 

parko teritorijoje 1933, 

1939 m. (ataskaita 

prarasta). 

 
6. Spyna, 

pakabinama. 

Bekešo 

kalnas. 

XII -

XIV 

a. 

76 39 42 - - H. ir V. Holubovičiai, 

tyrinėjimai Kalnų 

parko teritorijoje 1933, 

1939 m. (ataskaita 

prarasta). 
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7. Spyna, pakabinama, 

cilindrinė. 

Plotas nr.5. 

Gylis 1,5-2 

m. 

XVII 

a. 

73 112 31 - 384. G. Stankevičius. 

Sklypo Pylimo, 

Lydos, Kėdainių 

gatvių kampe, 

Vilniaus senamiesčio 

29 kvartale, 

archeologinių tyrimų 

ataskaita. Vilnius, 

1989 m. 
 

8. Fragmentas, 

cilindrinės spynos. 

Geležis. 

Plotas 3, 

kv. I-16. 

XVI 

a. 

35 42 - - 176. V. Daminaitis. 2001 

m. Vilniuje, 

Augustijonų g. nr. 3 

vykdytų 

archeologijos tyrimų 

ataskaita. Vilnius, 

2002 m. 
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9. Spyna, pakabinama, 

cilindrinė. Degusi, 

labai surūdijusi. 

Geležis. 

Plotas 17.  

Griuvenų 

sluoksnis 

šiaurinėje 

perkasos 

dalyje (kv. 

A-C/1-10). 

Gylis 1-

2.50 m. 

XVI-

XIX 

a. 

80 75 - - 934. D. Luchtanienė. 

Archeologiniai 

tyrimai (plotai 16 ir 

17) Vilniuje, 

Reprezentacinių 

rūmų ansamblio 

teritorijoje (AtR-45) 

1997 metais. Vilnius, 

1998 m. 
 

10. Spynos, 

pakabinamos, 

cilindrinės, 

korpusas. Geležis. 

Plotas I, 

kv. B6/23-

B7/28-

B8/28-

B8/23. 

XVII 

a. 

58 42 - 32 163. V. Ušinskas. K. 

Giedrio g. 8 1983 m. 

archeologinių tyrimų 

ir fiksacijos ataskaita. 

Vilnius, 1985 m. 
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11. Spyna , 

pakabinama, 

cilindrinė. Apačioje 

pritvirtintos 2 

susuktos juostelės.  

 

Plotas I. 

Molio 

sluoksnis, 

po pastato 

grindimis. 

XVII 

a. 

53 49 - 13 353. V. Grišinas. 1987. 

Vilnius, Garelio g. 4 

pastato išplėtimas. 

Archeologinių 

tyrimų ataskaita. I 

tomas. Vilnius, 1988 

m. 

 

 

12. Spyna, 

pakabinama., 

cilindrinė. 

Rotušės 

teritorija. 

- 82 40 27 - 2206. - 
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13. Spyna, 

pakabinama., 

cilindrinė. 

Rotušės 

teritorija. 

- 71 43 24 - 2207. - 

 

14. Spynos, 

pakabinamos, 

cilindrinės, lankelis. 

Plotas I, kv. 

9-E. Gylis 

2.5 m. 

?  58 49 - - 27. A. Lisanka, S. 

Lasavickas. 1982 m. 

Vilniuje, Gedimino 

kalno šiauriniame 

krašte, būsimo kelto 

vietoje vykdytų arch. 

tyrimų ataskaita. II 

etapas. Vilnius, 1982 

m. (Nėra tyrimų 

aprašymo dalies).  
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15. Spynos, 

pakabinamos, 

cilindrinės, lankelis. 

Plotas I, kv. 

7-F. Gylis 

2.7-2.8 m. 

?  68 50 - - Be 

nr. 

A. Lisanka, S. 

Lasavickas. 1982 m. 

Vilniuje, Gedimino 

kalno šiauriniame 

krašte, būsimo kelto 

vietoje vykdytų arch. 

tyrimų ataskaita. II 

etapas. Vilnius, 1982 

m. (Nėra tyrimų 

aprašymo dalies).  
16. Spynos, 

pakabinamos, 

cilindrinės, 

užraktas. Geležis. 

Šurfo nr. 1 

V dalis,  

gylis 1.1 m. 

XIV 

a. 

60 20 - - 87. S. Sarcevičius. 

Vilniaus pilių 

valstybinio 

kultūrinio rezervato 

terit. esančiame 

Dainų slėnyje 

vykdytų arch. 

žvalgomųjų 

(geologinių, 

geofizinių) tyr. 

ataskaita. 2009 m. 
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17. Korpusas, 

pakabinamos 

cilindrinės spynos. 

Geležis. 

Plotas 4,  

kv. L-7, 

antras 

juodo 

sluoksnio 

horizontas. 

XV 

a. II 

pusė 

– 

XVI 

a. pr. 

39 37 - 25 133. V. Raškauskas. 1988 

m. tyrinėjimų 

Vilniuje, Vrublevskio 

g. nr. 3, ataskaita. 

Vilnius, 1989m. 

 

18. Spyna, pakabinama, 

cilindrinė, kaltinė. 

Geležis. 

Vidinis 

kiemas 

(plotas 1) 

apatinis 

sluoksnis, 

II medinio 

užstatymo 

lygis, J-

T/1-24. 

XVI 

a.- 

XVII 

a. pr. 

86 96 41 - 4245. L. Girlevičius. 

Vilniaus Bernardinių 

vienuolyno statinių 

ansamblio 

teritorijoje, Maironio 

g. 11, Vilniaus m., 

2007 m. atliktų arch. 

tyrinėjimų ataskaita. 

Vilnius, 2007-2009 

m.  
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19. Spynelės, 

cilindrinės, dalis. 

Labai surūdijusi. 

Plotas 1, 

sluoksnis B. 

XV a. 

pab. – 

XVI a. 

40 43 27 - 69. V. Vainilaitis. 

Archeologinių 

tyrimų Augustijonų 

g. nr. 3 ataskaita. 

Vilnius, 1992 m. 

 
20. Spynos, cilindrinės, 

fragmentas. 

Bekešo 

kalnas. 

XII-

XIV a.

62 50 - - - H. ir V. 

Holubovičiai, 

tyrinėjimai Kalnų 

parko teritorijoje 

1933, 1939 m. 

(ataskaita prarasta). 
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21. Spynelės, 

cilindrinės, 

fragmentas. 

Aukštutinė 

pilis, 

miestas 

(1938, 1940 

m.) 

- 40 35 - - - - 

 
22. Spynos, cilindrinės, 

lankelis. 

Aukštutinė 

pilis, 

miestas 

(1938, 1940 

m.) 

- 49 46 - - - - 
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23. Spynelės, 

cilindrinės, 

fragmentas. 

Aukštutinė 

pilis, 

miestas 

(1938, 1940 

m.) 

- 38 17 - 15 - - 

 

24. Spynos, 

pakabinamos 

cilindrinės, 

fragmentas. Labai 

blogai išlikęs. 

Aukštutinė 

pilis, 

miestas 

(1938, 1940 

m.) 

- 56 58 - 27 - - 
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25. Spyna, cilindrinė, 

surūdijusi. 

Šv. Mykolo 

g. 8. Patalpa 

1, kv. B-

D/1-2. HA 

97,62-

92,50. 

XIV-

XV a. 

105 72 - 35 134. Ataskaita 

neparengta. 

(Tyrinėjimai šv. 

Mykolo g. 8 1996 

m., autorius G. 

Gendrėnas) 

 

26.  Spyna, pakabinama, 

cilindrinė, labai 

surūdijusi. 

Bekešo 

kalnas. 

XII – 

XIV 

a. 

50 45 - - - H. ir V. 

Holubovičiai, 

tyrinėjimai Kalnų 

parko teritorijoje 

1933, 1939 m. 

(ataskaita prarasta). 
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27.  Spynos, 

pakabinamos, 

fragmentas. Labai 

blogai išlikęs. 

Aukštutinė 

pilis, 

miestas 

(1938, 1940 

m.) 

- 55 36 - - - - 

 

28. Spyna, pakabinama, 

cilindrinė. Geležis. 

Plotas IV A. 

Pilkos 

žemės su 

griuvenomis 

sluoksnis. 

XIX 

a. – 

XX a. 

pr. 

84 84 - - 285. E. Butėnas. 

Archeologinių 

tyrinėjimų Vilniuje, 

L. Stuokos – 

Gucevičiaus g. nr. 1-

1 (1998 05 13 – 

1998 09 15) antro 

etapo ataskaita. 

Vilnius, 1999 m. 

Muziejaus ekspozicijoje. 
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29. Spynos, cilindrinės, 

užrakto mechanizmas. 

 

- XV – 

XVII 

a. 

- - - - - V. Vainilaitis. 

Archeologiniai 

tyrimai Vilniuje,  

Maironio g. 13 / 

6. Vilnius, 1993 

m 
Muziejaus ekspozicijoje. 

30. Spynos, cilindrinės, 

vidinio mechanizmo 

detalė, pailgos formos, 

labai surūdijusi. Geležis. 

PV patalpos 

dalis, tamsiai 

pilkos žemės 

sluoksnis. 

Kv. A-5,6, 

gylis 1.8-2 

m. 

XVI-

XVII 

a. 

84 - - - 7. R. Žukovskis. 

Archeologinių 

tyrimų Vilniuje, 

Pilies g. 42-1, 

ataskaita. 

Vilnius, 2005 m. 
- 



31. Spyna, pakabinama, 

trikampė. Geležis. Labai 

surūdijusi. 

Atkarpoje 

tarp 

Didžiosios g. 

19 ir 37, 

tamsiai pilka 

žemė. 

XVI-

XXa. 

75 50 30 - 187. R. Jonaitis. 

Vilniuje, senojo 

miesto vietoje 

(A1610K1), 

Rotušės a. ir jos 

prieigų, 2006 m. 

vykdytų 

archeologijos 

tyrimų ataskaita. 

Vilnius, 2007 m. 
 

32. Spyna, pakabinama, 

apatinė korpuso dalis 

smailėjanti., priekinė su 

atsikišimu. Surūdijusi. 

Geležis 

Plotas nr. 3, 

viršutinis 

supiltas ir 

apardytas 

sluoksnis 

(gylis iki 0.9 

m). 

XVI-

XVIII 

a. 

70 53 16 - 552. L. Girlevičius. 

Archeologijos 

tyrinėjimų ir 

žvalgymų, 

vykdytų 

Vilniuje, Trakų 

g. nr. 2/24, 2003 

m. ataskaita. 

Vilnius, 2004 m. 
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33. Spyna, pakabinama, 

trikampė, labai 

surūdijusi. Geležis. 

Plotas 18, 

gylis 2,5 m. 

XVI 

a. 

45 45 20 - 1326. D. Luchtanienė. 

Archeologiniai 

tyrimai (plotai 

18 ir 19) 

Vilniuje, 

Reprezentacinių 

rūmų ansamblio 

teritorijoje (AtR-

45) 1998 metais. 

Vilnius, 1999 m. 
 

34. Spynos, pakabinamos, 

lankelis. Geležis. 

Plotas 1, 

gylis 2-2,4 

m. 

XVI 

a. 

pab. – 

XVII 

a. 

pirma 

pusė 

 

58 68 - - 501. G. Stankevičius. 

Sklypo Pylimo, 

Lydos, Kėdainių 

gatvių kampe, 

Vilniaus 

senamiesčio 29 

kvartale, 

archeologinių 

tyrimų ataskaita. 

I dalis. Vilnius, 

1989 m.   
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35. Spyna, pakabinama, 

trikampė. Labai 

surūdijusi. Geležis. 

Plotas 17.  

ŠV kampas, 

griuvenų 

sluoksnis. 

Gylis 2.0 m. 

XVII-

XIX 

a 

65 55 35 - 935. D. Luchtanienė. 

Archeologiniai 

tyrimai (plotai 

16 ir 17) 

Vilniuje, 

Reprezentacinių 

rūmų ansamblio 

teritorijoje (AtR-

45) 1997 metais. 

Vilnius, 1998 m. 
 

36. Spynos, pakabinamos, 

trikampės, korpusas. 

Plotas I. 

Molio 

sluoksnis, po 

pastato 

grindimis. 

XVII 

a. 

69 75 27-

31 

- 352. V. Grišinas. 

1987. Vilnius, 

Garelio g. 4 

pastato 

išplėtimas. 

Archeologinių 

tyrimų ataskaita. 

I tomas. Vilnius, 

1988 m. 
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37. Spynos, pakabinamos, 

trikampės, korpuso 

priekinė dalis su 

išlikusiu lankelio 

fragmentu. 

Plotas I. 

Molio 

sluoksnis, po 

pastato 

grindimis. 

XVII 

a. 

79 55 19 - 354. V. Grišinas. 

1987. Vilnius, 

Garelio g. 4 

pastato 

išplėtimas. 

Archeologinių 

tyrimų ataskaita. 

I tomas. Vilnius, 

1988 m. 
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38. Spyna, pakabinama, 

trikampė. Korpuso 

priekyje su 

stačiakampio formos 

iškilimu. Geležis. 

Plotas I. 

Molio 

sluoksnis, po 

pastato 

grindimis. 

XVII 

a. 

85 63 24 - 355. V. Grišinas. 

1987. Vilnius, 

Garelio g. 4 

pastato 

išplėtimas. 

Archeologinių 

tyrimų ataskaita. 

I tomas. Vilnius, 

1988 m. 

 



39. Spyna, 

pakabinama, 

trikampė. 

Aukštutinė 

pilis, miestas. 

- 75 67 43 - - - 

 

40. Spynos 

apkalas. 

Geležis. 

Plotas 3, 

pastato pietinio 

korpuso 

pamatų 

perkasime. Kv. 

F/1, gylis 1.4 

m. 

XVI-

XVII 

a. 

66 38-

48 

3-5 - 1133. L. Girlevičius. 

Gaono 8, 

Vilniuje, 2005 m. 

atliktų 

archeologinių 

tyrinėjimų ir 

žvalgymų 

ataskaita. 

Vilnius, 2006 m. 
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41. Spynos, 

pakabinamos 

stačiakampės, 

fragmentas. 

Geležis. 

Sluoksnis B, 

kv. A2/20, 

gylis 2-2.25 m. 

XVI-

XVII 

a. 

40 70 20 - 301. D. Luchtanienė.  

Archeologiniai 

tyrimai  Vilniuje, 

Reprezentacinių 

rūmų teritorijoje 

(AtR-45) S. 

Daukanto a. 3/8, 

Universiteto g. 6, 

Totorių g. 28 

ataskaita. 

Vilnius, 1997 m.  

42. Spyna, 

pakabinama, 

stačiakampė, 

su atsikišimu 

priekinėje 

dalyje. 

Surūdijusi. 

Žvalgomoji 

perkasa nr. 2, 

supiltinis 

hidroizoliacinis 

sluoksnis. 

XVI 

a.  

 

57 60 18 - 791. K. Katalynas, D. 

Luchtanienė. 

Žvalgomieji arch. 

tyrimai (žvalg. 

perkasos nr. 1, 2)  

Vilniuje, 

Reprezentacinių 

rūmų ansamblio 

1997 metais. 

Vilnius, 1998 m. 
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43. Spyna, 

įleidžiama. 

Geležis. 

Pastatas 

Gedimino pr. 

22. Ant rūsio 

grindų, kv. B5. 

XVI-

XVII 

a. I 

pusė 

 

185 115 35 - 126 L. Kvizikevičius. 

Vilnius, 

Gedimino pr. 20, 

22, 24. 2004 m. 

archeologijos 

žvalgomieji 

tyrimai ir 

žvalgymai. 

Vilnius, 2005 m.  

44. Spyna, 

įleidžiama. 

Geležis. 

Pastato ties K. 

Sirvydo gatvės 

žiotimis rūsys, 

pilka žemė ir 

griuvenos. 

XVII 

a. 

285 82 38 - 550. G. Vaitkevičius. 

Moksliniai arch. 

tyrimai Vilniuje, 

Gedimino pr. 

atkarpoje nuo 

Jogailos g. iki 

Katedros aikštės, 

inžinerinių tinklų 

ir dangos 

rekonstrukcijos 

vietose (D dalis). 

Vilnius, 2003 m. 
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45. Spynos 

fragmentas, 

labai 

surūdijęs. 

Geležis. 

Plotas 7. Kv. 

A8, 1.20-1.40 

m gylis. 

XVI-

XVIII 

a. 

85 60 54 - 764. O. Fediajevas. 

Sklypo 

Basanavičiaus g.8/ 

Vingrių g.1, 

Vilniaus senojo 

miesto vietoje 

(A1610K1), 2007 

m. žvalgomųjų 

arch. tyrinėjimų ir 

arch. tyr. ataskaita. 

Vilnius, 2010 m.  
46. Spyna, 

pakabinama, 

keturkampė, 

su atsikišimu 

korpuso 

priekyje. 

Geležis. 

Plotas 7. Kv. 

F8, gylis 1.70 

m (prie 

įžemio). 

XVI-

XVIII 

a. 

82 60 20-

38 

- 765. O. Fediajevas. 

Sklypo 

Basanavičiaus g.8/ 

Vingrių g.1, 

Vilniaus senojo 

miesto vietoje,2007 

m. žvalgomųjų 

arch. tyrinėjimų ir 

arch. tyr.ataskaita. 

Vilnius, 2010 m. 
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47. Spyna, 

surūdijusi, su 

įrūdijusiu 

raktu. Rakto 

žiedo 

skersmuo 

30x36 mm. 

Plotas 7. Kv. 

C6, 1.20-1.40 

m gylis. 

XVI-

XVIII 

a. 

82 70 35 - 761. O. Fediajevas. 

Sklypo 

Basanavičiaus g.8/ 

Vingrių g.1, 

Vilniaus senojo 

miesto vietoje 

(A1610K1), 2007 

m. žvalgomųjų 

arch.tyrinėjimų ir 

arch. tyr. ataskaita. 

Vilnius, 2010 m.  

48. Spyna, 

pakabinama, 

kvadratinės 

formos, su 

atsikišimu 

korpuso 

priekyje. 

Geležis. 

Kapas nr. 33. XVII 

a.  

 

85 70 - - 13. A. Vaicekauskas. 

Archeologiniai 

tyrinėjimai 

Vilniuje, Subačiaus 

g. 7. Vilnius, 1999 

m. 
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49. Spynos, 

pakabinamos 

stačiakampės

, korpusas, 

priekinėje 

dalyje su 

atsikišimu. 

Aprūdijęs. 

Plotas III, 

griuvenų 

sluoksnis. 

XVI-

XIX a. 

32 69 42 - 109. K. Katalynas. 

Archeologiniai tyrimai 

Vilniuje, Subačiaus g. 

nr. 14. Vilnius, 1990 

m. 

 

50. Spynos, 

pakabinamos 

stačiakampės

, korpusas, su 

buvusiu 

atsikišimu 

priekinėje 

dalyje. Labai 

surūdijęs. 

Aukštutin

ė pilis/ 

Katedros/ 

V. 

Kudirkos 

aikštė. 

- 78 50 44 - - - 
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51. Fragmentas. 

Pakabinamos 

(stačiakampė

s) spynos. 

Patalpa 1. 

Kv. E-5, 

gylis 1.4 

m. 

XVI – 

XVIII 

a. 

38 55 - - 13. R. Žukovskis. 

Archeologiniai tyrimai 

Vilniuje, Dominikonų 

g. 16, 2001 metais. 

Vilnius, 2002 m. 

 

52. Spyna, 

pakabinama, 

stačiakampė. 

Labai 

surūdijusi. 

Geležis. 

Šurfas nr. 

1, P dalis, 

perkasim

e. 

Sluoksnis 

16. 

- 75 56 18 - 449. S. Sarcevičius. 

Archeologinių 

žvalgomųjų tyrimų 

Vilniuje, Bokšto g. 6, 

ataskaita. Vilnius, 

2006 m. 
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53. Spynos, 

įleidžiamos, 

detalė. 

Plotas 3, 

kv. G-

K/1-6 iki 

įžemio 

lygio. 

XV-

XVII 

a. 

46 36 3 - 1055

. 

L. Girlevičius. Gaono 

8, Vilniuje, 2005 m. 

atliktų archeologinių 

tyrinėjimų ir žvalgymų 

ataskaita. Vilnius, 

2006 m. 

 
 

 

54. Spyna, 

pakabinama 

stačiakampė, 

su atsikišimu 

priekinėje 

dalyje. Labai 

surūdijusi. 

Plotas 1, 

sluoksnis 

A. 

XVI -

XVII 

a. 

70 71 34 - 63. V. Vainilaitis. 

Archeologinių tyrimų 

Augustijonų g. nr. 3 

ataskaita. Vilnius, 

1992 m. 
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55. Spynos 

stačiakampės

, korpusas. 

Geležis. 

Nenurody

ta. 

XVI a. 

II 

pusė-

XVII 

a. 

25 54 27 - 62. L. Dzikas. Kvartalinės 

šiluminės trasos 

Liejyklos, L. Stuokos – 

Gucevičiaus ir J. 

Janonio gatvėse arch. 

priežiūra. Spėjamų 

miesto sienos 

fragmentų tyr. L. 

Stuokos – Gucevičiaus 

g. Vilnius, 1988 m.  

56. Spynos, 

pakabinamos

, korpusas. 

Aprūdijęs. 

Plotas III, 

griuvenų 

sluoksnis. 

XVI-

XVII 

a. 

38 69 - - 109. K. Katalynas. 

Archeologiniai tyrimai 

Vilniuje, Subačiaus g. 

nr. 14. Vilnius, 1990 

m. 
- 
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57. Spyna, 

įleidžiama, 

kaltinė. 

Geležis. 

Vidinis 

kiemas 

(plotas 1), 

suardytas 

sluoksnis. 

XVII-

XIX a. 

203 109 17 - 4091. L. Girlevičius. 

Vilniaus Bernardinių 

vienuolyno statinių 

ansamblio teritorijoje, 

Maironio g. 11, 

Vilniaus m., 2007 m. 

atliktų archeologinių 

tyrinėjimų ataskaita. 

Vilnius, 2007-2009 

m. 
 

58. Spyna, 

įleidžiama. 

Geležis. 

Plotas 5 

(išpjova 1), 

viršutinis 

supiltinis 

sluoksnis, 

kv. A3/12, 

gylis 1.10 

m. 

XVII-

XIXa. 

130 95 15 - 279. D. Luchtanienė.  

Archeologiniai 

tyrimai  Vilniuje, 

Reprezentacinių rūmų 

teritorijoje (AtR-45) 

S. Daukanto a. 3/8, 

Universiteto g. 6, 

Totorių g. 28 

ataskaita. Vilnius, 

1997 m. 
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59. Spyna, 

pakabinama, 

pusapvalė. 

Labai 

surūdijusi. 

Atkarpoje 

tarp 

Didžiosios 

g. 12 ir 19. 

Pastato 

pagrindinis 

rūsys, 

griuvenų 

sluoksnis. 

XV a. 

pab. – 

XVIII 

a.  

72 56 27 - 355. R. Jonaitis. Vilniuje, 

senojo miesto vietoje 

(A1610K1), Rotušės 

a. ir jos prieigų, 2006 

m. vykdytų 

archeologijos tyrimų 

ataskaita. Vilnius, 

2007 m. 

 
60. Spyna, 

pakabinama, 

širdinės 

formos. 

Labai 

surūdijusi.  

Subačiaus 

g. 26. Plotas 

3, griuvenų 

sluoksnis. 

XVII 

– XIX 

a.  

76 54 13 - 27. T. Poška. Subačiaus 

g. 26, 28 Vilniuje 

archeologinių 

žvalgomųjų 

tyrinėjimų 2008 m. 

ataskaita. Vilnius, 

2009. 
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61. Spyna, 

pakabinama, 

pusapvalė.  

Geležis ir 

varis. 

 

Plotas 17. 

Griuvenų 

sluoksnis už 

miesto 

sienos (ŠV 

pusė). Gylis 

1,10 m. 

XVI-

XIX a. 

 

74 50 21 - 1528:

1 

D. Luchtanienė. 

Archeologiniai 

tyrimai (plotai 16 ir 

17) Vilniuje, 

Reprezentacinių rūmų 

ansamblio teritorijoje 

(AtR-45) 1997 

metais. Vilnius, 1998 

m. 

 

62. Spyna, 

pakabinama. 

Šurfas nr. 1, 

gylis 0.25-

0.4 m. 

Supiltinis 

sluoksnis. 

- 79 53 21 - Be 

nr. 

K. Katalynas. 

Žvalgomųjų 

archeologinių tyrimų 

2001 m. Vilniuje, 

Pamėnkalnio g. nr. 7, 

ataskaita. Vilnius, 

2001 m. 
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63. Spyna, 

pakabinama, 

pusapvalė. 

Labai 

surūdijusi. 

Plotas II, 

suardytas 

sluoksnis. 

XVI-

XX a.  

90 65 20 - 73. K. Katalynas. 

Archeologiniai 

tyrimai Vilniuje, 

Subačiaus g. nr. 14. 

Vilnius, 1990 m. 

 

64. Spyna, 

pakabinama, 

rutulio 

formos. 

Geležis. 

Plotas 27 A, 

kv. A-C/2-

5, medinio 

statinio 

vidus iki 

suplauto 

smėlio 

sluoksnio 

(HA 97.50-

96.70 m). 

XVII 

a. II 

pusė – 

XVIII 

a. pr. 

 

84 - 43 - 2060. R. Žukovskis. 

Vilniaus 

reprezentacinio 

statinių komplekso 

teritorijos, S. 

Daukanto a. 3, 

Universiteto g. 6, 

Totorių g. 28 Vilniaus 

m. arch. tyr. (tirti 

plotai 27 A-C), 2008 

m. ataskaita. 2009 m. 
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65. Pakabinamos 

spynos 

lankelis.  

Malūnų g. 

6, tiksliau 

nenurodyta. 

XVII-

XVIII 

a. 

60 64 8 - 3795. L. Kvizikevičius. 

Archeologijos 

žvalgomieji tyrimai 

Vilniuje, Malūnų g. 

nr. 4, 6. Vilnius, 2004 

m. 

 
66. Spyna, 

pakabinama, 

stačiakampė. 

Priekyje su 

rombo 

formos 

išsikišimu. 

Geležis. 

Malūnų g. XVIII

-XIX 

a. 

 

149 117 32 - 30. D. Luchtanienė. 

Archeologiniai 

žvalgymai Vilniaus 

senamiestyje (AR 5 

a,c) ir urbanistikos 

paminklo teritorijoje 

(UV 69) 2001 metais. 

Vilnius, 2002 m. 
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67. Spynos, 

pakabinamos, 

fragmentas. 

Labai 

surūdijęs. 

Plotas 1. 

Viršutinis 

supiltas 

sluoksnis 

virš rūsio F. 

- 120 75 20 - 39. D. Luchtanienė. 

Archeologinių 

tyrinėjimų Ašmenos – 

Mėsinių – Dysnos g. 

sankirtoje (Vilniaus 

senamiesčio kvartalas 

nr. 60) ataskaita. 

Vilnius, 2006. (Nėra 

ataskaitos II dalies su 

tyrimų aprašymu). 
 

68. Spynos 

apkalo 

fragmentas. 

Geležis. 

Plotas 3, 

ūkinė duobė 

2. 

XVII 

a. vid. 

 

67 69 - - 579. D. Luchtanienė. 

Vilniaus senojo 

miesto vietos 

(1610K1), šv. Ignoto 

g. 9 Vilniaus mieste 

archeologinių 

tyrinėjimų 2002 

metais ataskaita. 

Vilnius, 2003 m. 
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69. Spynos, 

įleidžiamos, 

apkalas, 

„karpytais“ 

kraštais. 

Geležis. 

Kv. I-L / 

18-20. Gylis 

1.7-2.0 m. 

- 108 90 2 - 394. E. Butėnas. Užupio g. 

nr.10/ Malūnų g. nr. 2 

archeologinių 

tyrinėjimų Vilniaus 

senamiestyje 

ataskaita. Vilnius, 

2004 m. 

 

70. Spynos, 

įleidžiamos, 

fragmentas. 

Geležis. 

P korpusas, 

koridorius I. 

Pilka žemė 

iki 0.8-1 m 

gylio. 

XVII-

XIX a. 

 

92 82 16 - 1965. T. Poška. Maironio g. 

11 Vilniuje (buv. 

Bernardinų 

vienuolyno 

komplekse) 

archeologinių 

tyrinėjimų 2006 m. 

ataskaita. Vilnius, 

2007 m. 
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71. Spynos, 

įleidžiamos, 

fragmentas. 

Apdegęs, 

surūdijęs. 

Didžioji g. 

10. Kiemas, 

plotas II, 

kv. B-3, 

šiukšlių 

duobė. 

XVII 

a.  

110 85 20

-

40 

- 763. T. Poška. 

Archeologiniai 

tyrimai Vilniuje, 

Didžioji g. 8, 10. 

1993 m. ataskaita. 

Vilnius, 1994 m. 

 

72. Spynelė, 

pakabinama, 

kvadratinė. 

Labai 

surūdijusi. 

Geležis. 

Plotas 20, 

viršutinis 

supiltinis 

sluoksnis. 

Gylis iki 1.5 

m. 

XVIII

-XIX 

a. 

 

40 20 13 - 1435. D. Luchtanienė. 

Archeologijos tyrimai 

(plotai 20 ir 21), 

archeologijos 

žvalgymai ir 

žvalgomieji tyrimai 

Reprezentacinių rūmų 

ansamblio teritorijoje 

(AtR-45) Vilniuje 

1999 metais. Vilnius, 

2000 m.  
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73. Spynelė, 

pakabinama, 

keturkampė. 

Degusi, labai 

surūdijusi. 

Geležis. 

Plotas 17.  

Griuvenų 

sluoksnis  

šiaurinėje 

perkasos 

dalyje (kv. 

A-C/1-10). 

Gylis 1-2.50 

m. 

XVII-

XIX a. 

55 30 19 - 936. D. Luchtanienė. 

Archeologiniai 

tyrimai (plotai 16 ir 

17) Vilniuje, 

Reprezentacinių rūmų 

ansamblio teritorijoje 

(AtR-45) 1997 

metais. Vilnius, 1998 

m. 

 
74. Spynelė, 

pakabinama, 

pusapvalė. 

Degusi, labai 

surūdijusi. 

Geležis. 

Plotas 17.  

Griuvenų 

sluoksnis  

šiaurinėje 

perkasos 

dalyje (kv. 

A-C/1-10). 

Gylis 1-2.50 

m. 

XVII-

XIX a. 

 

34 30 12 - 937. D. Luchtanienė. 

Archeologiniai 

tyrimai (plotai 16 ir 

17) Vilniuje, 

Reprezentacinių rūmų 

ansamblio teritorijoje 

(AtR-45) 1997 

metais. Vilnius, 1998 

m. 
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75. Spynelė, 

pakabinama, 

pusapvalė. 

Degusi, labai 

surūdijusi. 

Geležis. 

Plotas 17.  

Griuvenų 

sluoksnis  

šiaurinėje 

perkasos 

dalyje (kv. 

A-C/1-10). 

Gylis 1-2.50 

m. 

XVII-

XIX a. 

 

34 30 15 - 938. D. Luchtanienė. 

Archeologiniai 

tyrimai (plotai 16 ir 

17) Vilniuje, 

Reprezentacinių rūmų 

ansamblio teritorijoje 

(AtR-45) 1997 

metais. Vilnius, 1998 

m. 

 
76. Spynelė, 

pakabinama. 

Geležis. 

Šurfas nr. 3, 

kv. B-1, 

gylis 75 cm. 

XIX a. 

 

57 33 13 - 1. R. Žukovskis. 

Žvalgomieji 

archeologiniai tyrimai 

Vilniuje M. K. 

Čiurlionio g. 17/19, 

Z. Sierakausko g. 32. 

Vilnius, 1995 m. 
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77. Spyna, 

keturkampė, 

aprūdijusi. 

Su 

užpakalinėje 

dalyje 

pritvirtinta 

geležine 

plokštele. 

Plotas II, 

pastato R 

kampas, kv. 

D-15 ir D-

16 riba. 

XIII-

XIV a. 

 

41 41 22 - 12. A. Tautavičius. 

Archeologinių 

kasinėjimų Vilniuje, 

Dainų slėnyje, 

1956.IV.24-V.14 

dienoraštis. Vilnius, 

1956 

 
78. Spynelė, 

pakabinama, 

jaučio/ žirgo 

formos.  

Bekešo 

kalnas. 

XII-

XIV a.

27 27 10 - - Nėra. 
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79. Spynelė, 

pakabinama, 

žirgo formos. 

Be tikslios 

radimo 

vietos. 

- 45 43 10 - 8961 

9. 

Nėra. 

 

80. Spyna, iš 

dviejų dalių. 

Geležis. 

Šurfas nr. 2, 

gylis 0.65 

m. 

XIX a. 

pab. – 

XX a. 

pr.  

 

50 50 17 - 15. V. Vainilaitis. 

Žvalgomieji 

archeologiniai tyrimai 

Vilniuje, Sereikiškių 

parke 1994 m. 

Vilnius, 1994 m. 
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81. Spynos 

apkalas. 

Šurfas Nr. 

2. 

XIV- 

XX a. 

 

57 39 - - 121. S. Sarcevičius. 

Vilniaus pilių 

valstybinio kultūrinio 

rezervato teritorijoje 

esančiame Dainų 

slėnyje vykdytų 

arch.žvalgomųjų 

(geologinių, 

geofizinių) tyrimų 

ataskaita. Vilnius, 

2009 m.  

82. Spynos 

apkalo 

fragmentas. 

Labai 

surūdijęs. 

Geležis. 

 

Plotas 1. 

Viršutinis 

sujauktas 

sluoksnis 

virš rūsio L. 

XVI – 

XX? 

Is atl 

p. 252 

- 253 

66 36 - - 14. D. Luchtanienė. 

Archeologinių 

tyrinėjimų Ašmenos – 

Mėsinių – Dysnos g. 

sankirtoje (Vilniaus 

senamiesčio kvartalas 

nr. 60) ataskaita. 

Vilnius, 2006. (Nėra 

ataskaitos II dalies su 

tyrimų aprašymu). 
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83. Spyna, 

keturkampė. 

Labai 

surūdijusi. 

Plotas 1. 

Patalpa virš 

kiemo 

arkinio 

pamato. 

Viršutinis 

sujauktas 

sluoksnis. 

XVI – 

XX? 

Is atl 

p. 252 

- 253 

60 60 21 - 246. D. Luchtanienė. 

Archeologinių 

tyrinėjimų Ašmenos – 

Mėsinių – Dysnos g. 

sankirtoje (Vilniaus 

senamiesčio kvartalas 

nr. 60) ataskaita. 

Vilnius, 2006. (Nėra 

ataskaitos II dalies su 

tyrimų aprašymu). 
 

84. Spyna, 

pakabinama. 

Pailgos 

netaisykling 

os formos. 

Labai 

surūdijusi. 

Šventaragio  

– 

Universiteto 

gatvių 

sankryža. 

Plotas 2/16 

m. Gylis 1.9 

m. 

XVII 

– XX 

a.  

92 52 35 - 6. Ataskaitos nėra. 

(Tyrinėjimai 

Šventaragio  – 

Universiteto gatvių 

sankryžoje 2009 m., 

autorė V. 

Kučinskaitė) 
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85. Spynos, 

pakabinamos, 

lankelis. 

Patalpa 1, 

kv. B-D/5-

6. Juodos 

žemės 

sluoksnis.  

HA 97,72-

97,34. 

XIV – 

XV 

a.? 

57 65 - - 93. Ataskaitos nėra. 

(Tyrinėjimai šv. 

Mykolo g. 8 1996 m., 

autorius G. 

Gendrėnas) 

 

86. Spynos, 

cilindrinės, 

fragmentas. 

Plotas II,  

pastato 

rytinis 

kampas, 

kvadratas D 

16. 

XIV a. 

vid. – 

II 

pusė. 

48 44 - 2

3 

9. A. Tautavičius. 

Archeologinių 

kasinėjimų Vilniuje, 

Dainų slėnyje, 

1956.IV.24-V.14 

dienoraštis. Vilnius, 

1956 m. 
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