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EUGENIJUS IVANAUSKAS. 
MONETOS IR ZETONAI 

LIETUVOS SENKAPIUOSE 1387-1850. 
SAVASTIS. VILNIUS: 2001. 228 P. 

2001 m. Lietuvos ar
cheologijos tyrinejimai pa
sipilde nauju darbu, reiks
mingu archeologams, isto
rikams ir numizmatikos ty
rinetojams. Kultiiros pa

veldo centras ir leidykla 
"Savastis" isleido numiz
matikos tyrin6tojo Eugeni
jaus Ivanausko darbq -

monet4 ir zeton4, aptikt4 
Lietuvos senkapiuose, Sq

vadq. Tai jau ne pirma nu
mizmatikos saltini4 publikacija ir rinkinys, parengtas 
sio autoriaus l

. Paminetina, kad autorius yra produk
tyviausias per visq 200 met4 Lietuvos numizmatikos 
tyrinejim4 laikotarpi, mokslininkas2• 

Aptariamo leidinio struktiirq sudaro ivadas, sky

riai, skirti saltiniams ir publikacijoms bei medziagos 
sudarymo principams aptarti. Pagrindini ir didziausiq 
skyri4 sudaro senkapi4 sqvadas. lvade autorius glaus
tai aptaria monet4 dejimo i kapus paproCio atsiradimq 
Europoje VI a. pr. Kr. bei jo isigaIejimq ir isplitimq, 
paZymedamas, kad sis reiskinys neaplenke nei vienos 

tautos ir valstybes. Lietuvoje monetos pradetos deti i 
kapus Romos imperijos egzistavimo metu, paskui - po 

keli4 simtmeci4 pertraukos - Viking4 laikotarpiu iki 
XII a. pradzios, kai nutriiko svetim4 krast4 monet4 ive
zimo srautai. Monet4 i kapus dejimo paprotys vel atsi
naujino po Lietuvos kriksto, 1387 m., atsiradus 

smulkioms vietinems monetoms ir pradejus zmoni4 pa
laikus laidoti nedegintus. Monet4 i kapus dejimo pa
protys Lietuvoje, pasak autoriaus, isliko iki XVIII a. 
treCiojo ketvirCio. Recenzuojamas darbas chronologis-

, 
I Zr. Ivanauskas, 1983, 1986, 1995a, 1995b, 1997. 
2 Remecas, 2001, p. 40. 
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kai apeme paskutintii monet"! i kapus dejimo laikotar
pi 1387-1850 m. 

, 
Saltini4 ir publikacij4 skyrelyje autorius trumpai ap-

Zvelgia rasytines zinias apie monet4 radinius periodineje 

ir mokslineje spaudoje. Toki4 duomen4, kaip paZymejo 

autorius, aptinkama XIX a. pirmosios puses leidiniuose. 

Skyrelyje taip pat pamineti siq problemq tyrinejy kiti moks

lininkai - V. UrbanaviCius, V. Aleksiejiinas, E. Svetikas bei 

glaustai issakyti j4 nuopelnai ir darbai. 

Skyrelyje "Medziagos sudarymo principai" 
E. Ivanauskas nurodo, kad visa numizmatine medzia

ga buvo pediiireta muziejuose, sauganciuose sen

kapiuose rastas monetas. Taip pat aptarta darbo 

struktiira ir medziagos apimtys, pazymeta, kad "dar

be publikuojama ne viS4 senkapi4 numizmatine me

dziaga, nes kai kuriais atvejais dar galioja tyrinetoj4 

autori4 teises arba tyrinejimai senkapiuose dar ne

baigti". Publikuojama medziaga, kaip rodo kitame 

skyriuje pateikta informacija, didziqja dalimi apima 

tyrinejim4 laikotarpi tik iki 1998 met4. Darbas spau
dai buvo parengtas 1999 metais, todel velesni4 me

t4 duomen4 triiksta. Veiesni4 kasinejim4 duomenys 
buvo papildyti tik Kultiiros paveldo centro archeo

log4 tyrinet4 senkapi4 medziaga. 
Darbe visa medziaga pateikiama pagal vietoves 

abeceIes tvarka, po to pateikiamos zinios apie monet4 

radimo aplinkybes ir archeologini4 kasinejim4 metus, 

tyrinejusios istaigos pavadinimq, tyrimo vadovq bei 

kasinejim4 rezultatus - istirtus plotus, atidengt4 kap4 

skaiCi4. Kasinejim4 metu surinkta medziaga pateikia
rna pagal kap4 numeracijq. Nurodomi tik tie kapai, ku

riuose rasta monet4. Monetos vardijamos pagal 

valstybes abeceles tvarka, po to pateikiami valdovq var

dai, monet4 riisies pavadinimas, data, kai kuriais atve

jais nurodoma kalykla, monetos atmaina ir monetos 

nudilimas. Skyriuje taip pat pateikiami duomenys apie 

senkapiuose rastas monetas, publikuotas spaudoje bei 
uZfiksuotas rankrasCiuose. Tokia isvardyta tvarka 
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parengta didziausia, pagrindine darbo dalis - senka
piai. Leidinyje pateikta ir retesnil! monetl! nuotraukos. 

Pasirodzius aptariamam darbui, netrukus jis bu
vo ivertintas archeologl! A. TautaviCiaus ir G. Zabie
los recenzijose3• A. TautaviCius pastebejo, kad darbe 
yra vietovardzil! netiksluml! bei kataloge pateikti ne 
visi duomenys apie monetl! radinius senkapiuose. Nau
dodamasis proga A. TautaviCius papilde duomenis apie 
monetl! radinius Lietuvos senkapiuose. 

G. Zabiela labai nuodugniai aptare visus sio darbo 
privalomus ir triikumus, parymedamas, kad savo pa
rengimo principais ir esme darbas yra katalogas, ta
ciau jis negali biiti vertinamas vien kaip katalogas, nes 
jame pateikti konspektyviis specialil! tyrinejiml! duo
menys. Todel autorius nusipelno didel6s pagarbos ir 
isties auks to ivertinimo. 

Ankstesniems recenzentams ir sil! eiluCil! auto
riui krinta i akis darbe pastebeti triikumai, kurie bus 
trumpai pamineti. Darbe yra vietovardzil! neatitiki
ml!, pasitaiko klaidl! pateikiant duomenis apie istir
tus plotus ir aptiktl! kapl! skaiCil!. IS darbo aiskeja, 
kad labai dide16 painiava buvo sutikrinti ir susiste
minti visus duomenis. Kartais net tyriml! vadovai 
pridarydavo medziagos inventorinimo klaidl!. Daz
niausiai toje pat tyriml! ataskaitoje minimi skirtingi 
monetl! skaiCiai, arba ataskaitose nurodomi vieni skai
Ciai, 0 muziejuose saugomi kiti radinil! kiekiai, arba 
atskirl! kapl! medziaga sumaisyta tarpusavyje. Tokio
je keblioje situacijoje E. Ivanauskas iseities tasku pa-

3 Tautavicius, 2001; Zabiela, 2002. 
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sirinko duomenl! pateikimq sqvade, isskiriant neaisku
mus nuorodomis. 

Kaip netiesiogiai matyti, sio darbo pagrindine uz
duo tis buvo archeologinil! tyrim4 metu rastoms mo
netoms nustatyti, patikrinti visus duomenis ir juos 
susisteminti. Antroji uzduotis - ivertinti monetl! nudi
limq ir kaip galima tiksliau datuoti kapus. Autorius bii
damas numizmatikos specialistas su siomis uzduotimis 
susitvarke neprastai. Del rastl! monetl! priklausomy
bes abejoni4 nekyla niekam, taCiau kapl! datavimo rei
kalus verta aptarti. Darbe kapai datuojami pagal 
monet4 nudilimo laipsni, kuris ivertintas penkiais ba
lais (raidemis a-e). Monetl! susidevejimo metodika, ku
riqjau ankstesniuose darbuose naudojo ne vi en minetas 
autorius, literatiiroje neaptarta. Todel monetl! nudili
mo kriterijai eiliniam skaitytojui yra neaiskiis. 

Darbe pasitaiko smulki4 korektiiros klaidl!, bet tai 
leidyklos, ne autoriaus darbo triikumas. Leidinio virselis 
iliustruotas fotografija, atspindincia kasdieni senkapi4 ty
rinetojl!-archeolo~ daZnai matomq vaizdq, kuris gaJi so
kiruoti to vaizdo nemaCiusi eilini skaitytojq. Matyt, tokia 
buvo autoriaus valia - pateikti realistini vaizdq. 

Del issakytl! pastabl!, sio darbo verte nesumenke
ja, 0 sis sqvadas yra iki siol profesionaliausiai susiste-
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minta ir parengta numizmatikos duomen4 baze. Sis 
darbas yra vertingas tu~, kad yra nepamainomas salti
nis ne tik monetl! i kapus dejimo reiskiniui tyrineti, bet 
ir kit4 buvusil! ikapil! chronologijai nustatyti, Lietuvos 
piniginei rinkai ir jos struktiirai tyrineti. 
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