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A pie archeologinius tyrimus Valdov4. rilm4. teritorijoje 
buvo jau pakankamai daug rasyta, taip pat ir apie 
numizmatinius sio objekto radinius. Taciau issamaus, visa 
apimanCio darbo iki siol nepasirode. Siuo straipsniu taip 
pat nesiekiama aptarti vis4. rast4. numizmatiniq radini4., 
nes siandieninis j4. kiekis yra toks didelis, o ir nuolat dideja, 
kad viename straipsnyje vis4. apzvelgti neimanoma. Taigi 
sio straipsn io tikslas yra aptarti tik svarbiausius ir 
reiksmingiausius numizmatinius radinius ar j4. grupes. 
Tokius radini us, kurie issiskiria is kit4. radini4. ne tik 
Valdov4. rilm4. teritorijoje, Vilniuje ar Lietuvoje, bet ir 
visoje buvusioje Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes 
teritorijoje (toliau LDK). 

Valdovq rilmq teritorij&. isskirti is viso Vilniaus 
zemutines pilies teritorijos komplekso yra gana keblu , 
nes visi sioje teritorijoje buv(( pastatai vienaip ar kitaip yra 
susij((. Bet dellabai didelio numizmatiniq radiniq kiekio, 
rasto .Zemutines pilies teritorijoje, tenka siame straipsnyje 
apsiriboti tik Valdovq rilml.J. teritorija bei pamineti tik 
kelis svarbiausius radinius, rastus uz jos ribl.J.. 

Sistemingi archeo loginiai tyrimai Valdovq rilm4. 
teritorijoje, kaip zinoma, pradeti nuo 1987 m. Iki to! cia 
buvo vykdyti tik archeologines prieziilros darbai, susij(( 
su ivairil!. komunikacij4. tiesimu ( 1964 m. ir 1986 m.). 

Per 18 met4. laikotarpi ( 1987- 2004 m.) buvo rasta 
daugiau kaip 2 646 vnt. monet4. (daugiau kaip 2 340 vnt. 
pavienil.J. ir apie 306 vnt. 9 lobiuose), 27 vnt. skaiciavimo 
zeton4., 199 vnt. svinini4. antspaud4. - plombq (2r. lentele 1). 
Sie skaiCiai siek tiek gali kisti, nes paskutiniaisiais metais 
archeologiniai tyrimai vyksta nepertraukiamai istisus metus 
ir labai ivairiose ValdOVL!. rilml.J. vietose. Tad suregistruoti 
yra dar ne visi radiniai, o ir vienas ar kitas ValdoV4. rilm4. 
aplinkos radinys galejo taip pat nepatekti i si skaici4.. 

Pavieniai monetq radiniai 
1987 - 2004 m. buvo rasta daugiau kaip 2 340 vnt. 

pavieni4. monetl!., did.Zioji jq dalis- paskutiniaisiais metais. 
Sio straipsnio autoriaus issamiai yra rasyta apie monetas, 
rastas 1994 - 1995 m. 1

, 1996 - 1998 m.2 ir 2001 m.3 Iki 
200 I m. rastq monet4. kiekis nevirsydavo 100 vnt. per 
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metus, o pastaraisiais metais j4. kiekis itin isaugo ir randama 
jau po kelis simtus kasmet (kaip kasmet kito rastq monetl!. 
bei kit4. radinil.J. kiekis, Zr. lentel((). Toki akivaizdq monet4. 
radini4. padaugejiln&. s&.lygojo pastovus modemaus metalo 
detektoriaus naudojimas (tiek archeologiniq tyriln4. metu, 
tiek ir pakartotinil!. zemes judinimo darbl!. metu), didesni 
tyriml.J. plotai , daug daznesnis virsutin il.J. sluoksnil.J. 
nukasimas ne mechaniskai , o rankiniu bildu, taip pat ir 
pradeti registruoti XX a. radiniai. 

Valdovl! rilml.J. teritorijoje buvo randamos monetos, 
apimancios laikotarpi nuo XIV a. pabaigos iki siq dienq. 

Daugiausia rasta XVII a. monet4.. IS j4. gausumu 
issiskiria Lenkijos karalystes ir LDK Jono Kazimiero 
(1648 - 1668) variniai s ilingai . Siq monetl.J.. buvo 
nukaldinta nepaprastai daug - I milijardas vienetl!., todel 
jos yra dazniausiai randamos tiek Lietuvoje, tiek ir 
Lenkijoje bei buvusios LDK teritorijoje. Nuo 1987 m. iki 
1996 m. sil.J. monet4. buvo rasta vos 174 vnt. 4

, taciau 
siandien jos sudaro kone pus(( rast4. monet4. kiekio. Be sil.J. 
ir kitl.[ Lenkijos karalystes ir LDK monet4., yra rasta 
Prilsijos, Rusijos, svedl.J. valdomo Pabaltijo, Svedijos, 
Skotijos, Vokietijos zemiq bei kitl!. va lstybi4. XVII a. 
monetl.J.. IS pastan.til.J. idomiausios ir reciausios yra rusiskos 
Aleksejaus Michailoviciaus (1645 - 1676) varines 
monetos - kapeikos. Sil.J. monet4. radiniai Lietuvoje iki 
siol yra zinomi tik is Vilniaus zemutines pities teritorijos, 
kur jos pateko kartu SU fUSL!. kariais, 1655 Ill . uzemusiais 
Vilni4.. [domiausia yra tai, kad be kapeikl!., ValdoV4. rilmt.t 
teritorijoje yra rasta ir varini4. grasi4. (2 kapeikl.[) bei altyn4. 
(3 kapeik4.) - monet4., kurios yra labai retos pacioje 
Rusijoje ir jq tik labai nedideli kieki turi net garsiausi 
Rusijos muziejai. 

Didelis kiekis yra rastas ir XVIII a. monetq. 
Dazniausiai tai Lenkijos karalystes ir carines Rusijos 
smulki4. norninal4. varines monetos, nors paskutiniaisiais 
metais randamas jau ir nemazas kiekis vidutines vertes 
sidabrini4. monet4.. Taip pat rasta Prilsijos, Vengrijos , 
Vokietijos zemi4. ir kit4. krast4. monet4.. 

Paskutiniaisiais metais labai padidejo ir rastl.[ XIX -
XX a. monetq skaicius - dazniausiai tai smulkios carines 
Rusijos ir TSRS monetos. 
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Reciausiai yra randamos XIV a. pabaigos - XVI a . 
monetos, taCiau paskutiniais meta is jq kiekis taip pat isaugo. 
Ypac tai pasakytina apie XIV a. monetas, is kurit.L be 
abejones , issiskiria seniausios LDK monetos. Del jl! 
datavimo ir priklausomybes labai ilgi:ilaik!l vyko diskusijos, 
bet pastaraisiais metais, ypac padaugejus siq monetl! radini4., 
mes jau zinome siq monetl! prikJausomybt( bei daugumos 
monetl! apytiksles kaldinimo datas. 

Per 1987 - 2004 m. laikotarpi Valdovq rliml! 
teritorijoje buvo rasta 160 pirmi.J.il! LDK monetl! - 92 
pavienes ir 69 lobiuose (I !obis: 62 vnt./2002 m.; 2 !obis: 
6 vnt./2002 m.). Didzioji dalis monetl! rasta 2002 m. -
124 vnt. , o iki to laiko tebuvo surasta vos 18 vnt. Tarp visl! 
1987- 2004 m . pavieniui rastl! monetl! yra: Jogailos 
portretines monetos- 2 vnt. 5 , Jogailos moneta su liutu ir 
ereliu - I vnt., Jogailos moneta su liUtu, leopardu I dvigubu 
ktyziumi skyde - I vnt.6 (pav. I), Jogailos monetl! su raiteliu -
34 vnt. , Jogailos I Vytauto moneta su dvigubu kryziumi 
skyde averse ir ietigaliu su kryziumi reverse - I vnt. 7 , 

Vytauto monetl! su liutu - 7 vnt., Vytauto monetq su 
ietigaliu ir kryziumi ir irasu PECAT - 5 vnt. , Vytauto 
monetl! su dvigubais stu! pais- 5 vnt.g, Vytauto rnonetl! su 
stulpais ir ietigaliu su kryziumi - 22 vnt.9 , Kazimiero 
monetq - 12 vnt. bei tiksliai neidentifikuotq monetl! 
fragmentq - 2 vnt. Tarp sil! monetq pasitaike ir falsifikatl!. 
1991 m. buvo rasti Vytauto rnonetos su stulpais, o 2002 ir 
2003 rn . du Jogailos rnonetq su raiteliu falsifikatai. Visi 
falsifikata i pagaminti is vario lydinio, padengto alavu. 
Monet!.! fal sifikatai rodo , kad sie monetl! tipai buvo 
kaldinti gana dideliu kiekiu, nes zmonems mazai zinornos 
monetos sudomindavo monetq falsifikuotojus labai retai. 

Pav. 1. Mon eta. LDK. Jogaila. Denm-as. A pie 1388 - 1389 m. 
0 15,7 mm, p-0,535 g. Rasta 2002 m. Valdov~l riim£f siaurinio 
k01puso priestato i.§on?je. Saugoma: LNM, N 21858. 

Rastl! pinm.Ul! LDK 111onetq kiekiu ValdoYl! rumams 
neprilygsta ne vienas kitas tyrinetas objektas Lietuvoje, o 
rastq monetl! ivairove s is objektas neturi analog!.!. 
Kasinejiml! metu rumq teritorijoje surasta net 11 skirtinm 
LDK monetq tip4., is kuril! - net astuoni savo kiekiu daugiau 
nei dvigubai virsija visq siandien zinoml! tq monetl! tipl! 
kieki. ValdoYl! rumq teritorijos tyrimai atskleide mokslui 
ir iki to! buvusius nezinomus tris seniausiq LDK monetl! 
tipus: 1) Jogailos monetil su liutu ir ereliu (rasta 2002 111.), 
2) Jogailos monetil su liutu, leopardu I dvigubu kryziumi 
skyde (rasta 2002 m.), 3) Vytauto monet!l su liutu ir pynute I 
irasu PECAT (rasta 1987 111 .). 

Be seniausil! LDK monet4., ValdoYl! rliml! teritmijoje 
yra rasta ir kit!.! Lietuvoje iki to! nerastq monetl!. Tai Aukso 
ordos Dzanibeko varine moneta pulas, kaldinta 752 m. 
(135011351 m.) 10

, Cekijos Vaclovo IV (1378 - 1419) grasis 
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su Korbacho (Valdeko) kontrasignatu, Lenkijos valdOYl!
Jadvygos ir Jogailos monetl!- denar4., LDK sri ties Naugardo
Seversko kunigaiksCio Kaributo (1380 - 1393) moneta 
(pav. 2), Turkijos seldZiukl! Xlli a. II puses dirhamas. 

Pav. 2. Moneta. Naug ardas-Severskas. Kaributas (1380-1 393). 
Denm-as. 015,1 mm, p - 1, 147 g. Rasta 2002 m. Valdovl{ nlm£( 
teritorijoje. Atsitiktinis radinys. Saugoma: LNM, N 22434. 

Be sil! straipsnyje minimq monetl!, Valdovq rliml! 
teritorijoje buvo rasta ir dar daug kit!.! monet4., kuril! radiniai 
Lietuvoje yra nezinomi arba iki tol buvo rasti tik keli 
vienetai . Tai Kryziuocil! ordino Vinricho fon Kniprodes 
halbsoteris ( 1351 - 13 78), Rusijos Petro I varines monetos -
denga ir kapeika, Aleksandro I 1804 111 . 10 kapeikq, 
Austrijos Halico Marijos Tereses 1774 m. silingas, tos pacios 
val doves Vengrijos 1763 111 . polmros, Saksonijos Frydricho 
Augusto 1799 m. 3 pfenigai bei kitos monetos. ValdovLl 
rumq teritorijos radiniai pakeite ir papilde mlis4 zinias 
apie pinigl! apyvartq_ Lietuvos teritorijoje. 

MonetQlobiai 
Per 1987 - 2004 m. laikotarpi ValdoYl! rumlJ. teritorijoje 

buvo surasti 9 nedideli monet4 lobiai (1988 m . - I , 
1995 111. - 2, 2002 m. - 5, 2003 rn. - 1 ). 

1988 m. sausio - vasario men. Valdovl! rumq rytinio 
korpuso sienos staciakampeje iduboje - sachtoje buvo 
rasta 57 vnt. XVII a. I puses monetl!. Lobi sudare LDK 
Zigmanto III Vazos 1620 m. 2 denarai (l vnt.) ir 1616-
1625 m. silingai (38 vnt.), to paties valdovo Rygos silingai 
( 17 vnt.) ir Rusijos M ichailo Fiodoroviciaus kapeika, 
datuojama 1615 m. 11 

1995 111. Va1doYl! rliml! teritorijoje vakarinio korpuso 
isoreje, apie I m nuo vakarines rliml! pamatq sienos, ties 
,L" ir ,M" rusil! skirimmija siena, juodl! zemilJ. sluoksnyje 
metalo detektoriumi buvo rastas 12 Prahos grasil! !obis. 
Sis XV a. II puses monetl! !obis aptiktas vos per keletil 
centimetrq nuo rumq pamatams kastos duobes krasto. 
Lobyje buvo Cekijos Karolio I (1346 - 1378) ir Vaclovo 
IV (1378 - 1419) grasiai (atitinkamai I vnt. ir 11 vnt.) 12

• 

Tais paciais 1995 111. ValdoYl! rumlJ. vakarinio korpuso 
, L" rusyje, apie 0,5 111 i rytus nuo vakarines rusio sienos ir 
apie 2 111 i pietus nuo antrosios vakarines rusio langines, 
virs ivirtusil!rlisio lubq, griuvenose buvo aptiktas pasklidt(s 
XVII a . vidurio monetl! !obis. Dauguma monetl! buvo 
sulipusios stulpeliu. IS viso buvo surinkta 41 moneta, o 
didziausi'l j4 dali sudare Svedijos valdovq Kristinos 
Augustos ir Karolio X Gustavo Livonijos bei Rygos 
silingai. Taip pat lobyje buvo Gustavo II Adolfo Elbingo 
1632 m. silingas, du LDK Zigmanto III Vazos 1623 ir 
1624 m . silingai ir Teseno hercogystes Elzbietos 
Lukrecijos 1651 m. obolas (heleris) 13 • 
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2002 m. buvo rasti net keturi moneh! lobiai ar jq dalys. 
Tai Valdovq riimq pietinio ir rytinio korpuso sankirtos isoreje 
(apie 20 m nuo rilml!} XIV a. pabaigos pastato degesi4. 
sluoksnyje rastas degusiq moneh! stulpelis ( 6 vnt.), kuri sudare 
LDK Jogailos denarai, kaldinti apie 1388 - 1392 m. (pav. 3); 
Valdovq riimq pietinio korpuso isoreje ties ,G" riisiu 
griuvenose rastas degusiq XVI a. moneh! stulpelis ( apie 26 vnt. 
pusgrasill.) (pav. 4); Valdovq rilmq vidiniame kieme ties 
pietiniu korpusu, prie miiro ,M3" siaurinio priestato, 
virSutiniuose sluoksniuose (apie l ,5 m gylyje) rastas sulipusiq 
moneh! stulpelis (10 vnt.), kuri sudaro XVII a. vidurio Rygos 
(galbiit ir Livonijos) biloniniai silingai 14

• 

I I I I " I I I ! I 

0 CM 

Pav. 3. Monell{stulpelis. LDK. Jogaila. Denarai (1 388-1392 m.). 
Raslas 2002 m. rylinio ir pietinio korpusl{ sanduros ison!je. 
Saugoma: LNM. NL 113/1-6. Vylaulo Abramausko nuolrauka. 

Tais paciais 2002 m. buvo aptiktas ir dar vienas 
isskirtinis radinys . Tai - 86 vnt. sidabriniq ir varini4. 
monetq ruosini4. bei sidabriniq ruosiniq atraiz4. . 
Sidabriniai ruosiniai (4 vnt.) buvo skirti kaldinti 6 grasi4. 
monetoms, o variniai - silingams. Taip pat pasitaike ir 
vienas jau nukaldintas silingas. Visa siq radiniq grupe, 
rasta Valdovq riimll siaurinio korpuso priestato rytines 
sienos isoreje, yra Jono Kazimiero (1648 - 1668) laikais 
veikusios Vilniaus monetq kalyklos liudininke. 

U.~....J 

0 CH 1 

Pav. 4. Monett{ stulpelis. XV! a. pusgra.§iai. Apie 26 vnt. Raslas 2002 m. 
, G" rusio isoreje. p-23,843 g Saugoma: LNM. GRD 94019. 
Vytaulo Abramausko nuolrauka. 

2002 m. rastas svarbiausias ir reiksmingiausias tarp 
Valdovq rilmq teritorijoje rash!lobi4. - XIV a. pabaigos 
pinigq !obis (64 vnt.) . Jis buvo aptiktas riim4. siaurinio 
korpuso isoreje. Sis !obis leido pabaigti diskusijas del 
seniausiq LDK monetq priskyrimo ir datavimo. Apie 
lobi buvo jau p1aciai rasyta, tad tik paminesime, kad 
jame buvo rastos penkiq skirtingq tip4. LDK monetos 
(Jogailos- 49 vnt. ir Vytauto - 13 vnt.) , tarp jq ir naujo 
iki to! buvusio nezinomo tipo moneta. Kartu rasta ir 
puse tri sonio Iydinio 15 • 
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2003 m. ties Valdovq rilmq rytinio ir siaurinio korpuso 
sankirta buvo rastas kol kas naujausias !obis - LDK 
Aleksandro denarai, kaldinti 1495 - 1506 m. (6 vnt.). 

Monett! spaudai 
Kiti neeiliniai radiniai Valdovq rilmq teritorijoje yra 

monetll spaudai. 
1988 m. Valdovq rilmq ,C'' rilsyje buvo surasti 7 moneh! 

spaudai (5 - virsutiniai ir 2 - apatiniai), o 1989 m. , D" 
rilsyje buvo surastas dar vienas apatinis spaudas. Virsutiniq 
spaudq dydis: 6,6-12 em, apatiniq: 22-30 em. Spaudai 
smarkiai sudeveti ir vaizduliqjuose praktiskai nelikt(. Siais 
spaudais buvo kaldintos Livonijos ordino magistro Gotardo 
Ketlerio (1559- 1561) monetos. Manoma, kad spaudai i 
Valdovqriimus galejo patekti tuomet, kai 1561 m. vasario 2 d. 
Rygos pilyje Gotardo Ketleris iskilmingai perdave 
Mikalojui Radvilai Livonijos ordino valdas, Rygos pilies ir 
miesto raktus bei tapo LDK vasalu16

• 

Be siq spaudlb Valdovq rilmq teritorijoje yra rasta ir 
kill! spaudq. 

1992 m. pietinio korpuso isoreje, ties , F" rilsiu buvo 
rastas virsutinis monetos spaudas su pavaizduotu LDK 
Aleksandro denaro aversu (raitelis). Spaudo ilgis - 7,5 em, 
darbines dalies pi otis - 1,4 em. Sio spaudo pagaminimo 
teehnika (raizytas ranka, o ne imusta punsonais) bei 
piesinio netikroviskumas (monetq, nukaldintq tokiu 
spaudu, nezinoma) leidzia manyti, kad pastarasis spaudas 
yra moneh! falsifikuotoj4. irankis17

. 

2003 m. ten pat, pietinio korpuso isoreje, ties ,E" ir 
, F" rilsiq sankirta esancia laiptine vienoje vietoje buvo 
rasti dar 2 moneh! spaudai bei , manoma, mone14. ruosiniq 
kirstukas (pav. 5). Monell! spaudai 3,2 emir 2,15 em ilgio, 
o kirstukas - 7,4 em. Spaudq skersmuo vaizdulio vietoje
I ,2 em. Toks pat skersmuo ir kirstuko asmenq vietoje. 
Tad siais spaudais turejo biiti kaldinami denarai . Ant 
abiejq spaud4. vaizdulio vietoje yra gerai matomas erelis. 
Siq spaudq pagaminimo teehnika bei piesinio 
paprastumas, taip pat ir zinomas netoli rastas mone14. 

~ 
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a 

b e 

I 

Pav. 5. Monell{ spaudai (b, c) ir monel!{ ruosinil{ kirstukas (a). 
XV- XVI a. pradiia. Rasli 2003 m. pietinio korpuso isoreje ties ,E" 
ir , F " rnsil{sankirla. Saugoma: LNM, GRD 99988-99990. Vylaulo 
Abramausko nuot.rauka. 
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spaudas leidzia manyti, kad pastariej i radiniai irgi yra 
monetq falsifikuotojq irankiai. Pagal radimo sluoksni 
(XVI a. pradZia) ir vaizdulius galima siuos radinius datuoti 
XV a. II puse - XVI a. pradzia. 

Mineti radiniai analogq Lietuvoje bei visoje buvusioje 
LDK taip pat neturi . Zinoma tik, kad paskutiniais metais 
monetq spaudai buvo rasti Maskvoje , o monetq 
falsifikuotojq darbo irankiai anksciau rasti Lenkijoje. 
Monetl.t spaudai, datuojami iki XVIII a., yra labai reti ir 
pasaulio muziejuose. Toki spaudq retum'l_ lemia tai , kad 
baigus tam tikrq monetq emisij'l. j ie turejo buti 
sunaikinami, kad nepatektl.t i falsifikuotojq rankas arba 
del taupumo jie buvo perdaromi i kitus. 

Monetq kalykla 
Vilnius nuo XIV a. pabaigos iki XVII a. vidurio 

buvo LDK monettt kaldinimo centras, taciau tikslios 
monettt kaldinimo vietos nezinomos . Galime tik 
numanyti , kad iki XVI a. vidurio monetos buvo 
kaldinamos piliq teritorijoje. Nuo 1545 m. monetq 
kalykla isikure VokieCitt gatveje, bet tiksli jos buvimo 
vieta yra nezinoma. Valdant Jonui Kazimierui (1648 -
1668) monettt kalyk la jau veike Zemutines pilies 
teritorijoje 18 , bet velgi tiksli jos vieta buvo nezinoma. 

2004 m. vasar<t, vykdant Zemutines pilies II oficinos 
tyrimus (i siaurtt nuo ValdOVtt ruml.l) (pav. 6), buvo rastas 
didelis kiekis (apie 1500 vnt.) varinitt silingtt ir ruosiniqjll 
gamybai, taip pat atraiZl!_ nuo ruosinitt ir monetl.t broko. 
Pagrindine rash! silingq dalis buvo kaldinta 1664 - 1666 m. 
Vilniaus monetl.t kalykloje. Visi sie radiniai buvo rasti viso 
atkasto pastato grindq pavirsiuje ir lei do pirm'l. kart'l_ tiksliai 
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nustatyti Vilniaus monetl.t kalyklos viet'l_. Tokios tikslios 
monetl.t kaldinimo vietos negalime nurodyti kalbedami ne 
apie vien'l_ is 12 kalykltL ivairiu metu kaldinusiq LDK 
monetas, o tuo labiau neturime pastato liekantt. 

Rasta monetl.t kalykla dirbo nuo 1664 m. birzelio iki 
1666 m. gruodzio men. Per si laiko tarp'l_ buvo nukaldinta 
per 404 000 vnt. variniq silingq. Aptariamoji Vilniaus 
monetl.t kalykla buvo ir viena paskutiniqjq LDK kalyklq. 

Iki siol yra istirta tik 23 m pastato pietines dalies, bet, 
remiantis zinomu apie 1737 m. datuojamu Vi1niaus miesto 
planu, visas pastatas gali buti apie 100 metrtt ilgio. Pastato 
plotis apie 8,5 m, vidineje dalyje apie 7 m. Koks tikslus viso 
kalyklos pastato ilgis ir dydis, koks patalpq suplanavimas 
ir kokia jttpaskirtis bei kiek dar jame gali buti nurnizmatiniq 
radiniq, suzinoti, matyt, teks dar negreit, nes tyrimai 
kalyklos vietoje buvo atlikti tik todel, kad cia stoves ValdoVtt 
rumtt transformatorine. Gaila, bet unikalus radinys 
nepriverte susim'l_styti tyrejq ir pakeisti isankstiniq plantt. 

Skaiciavimo zetonai 
Skaiciavimo zetonai yra skirti atlikti kokiems nors 

skaiCiavimams ant specialios skaiciavimo lentos, vadinamos 
abaku. Metaliniai zetonai atsirado dar XIII a. , o visoje 
Europoje paplito nuo XV - XVI a. ir buvo naudojami iki 
XIX a. vidurio. Pagrindiniu skaiciavimo zetontt gamybos 
centru buvo laisvasis Niurnbergo miestas (dabartine 
Vokietija). Jame zetonus kaldino bei savo vardus ar inicialus 
zetonuose isirasydavo pavieniai asmenys bei seimos . 
Dazniausiai skaiciavimo zetonai buvo skirti tam tikrai 
valstybei ( daugiausia Prancuzijai), taip pat buvo ir su 
mitologinemis, biblinemis ar alegorinemis scenomis . 

Pav. 6. Moneh{ kalyklos tyrimai 2004 m. Pastato pietinis galas. Vytauto Abramausko nuotrauka. 
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Be rinkoje dominavusil!. Niurnbergo skaiciavimo 
zeton4., juos gamino ir kitos valstybes - ypac iki XVII a. 
pradzios. Tokie zetonai buvo gaminami ir Vilniuje nuo 
1550 m . iki 1606 m . Skaiciavimo zetonl!. radiniai 
parodo regiono prekybos issivystymq_ vienu ar kitu 
laikotarpiu, nes skaiciavimo zetonai daugiausia buvo 
prekybininkl! rankose. 

1987 - 2004 m. archeologinil! tyriml!. metu buvo rasti 
27 skaiciavimo zetonai. Iki 2001 m. jl!. buvo rasta 10 vnt. 19 

Zetonai apima laikotarpi nuo XV a. iki XIX a. Daugiausia 
yra rasta XVIII a. zetonlt - 8 vnt., tarp jlt Kristupo 
Zigmundo Anerto (CSA) (1734 - 1754/68) - 4 vnt. ; XV a. 
zetonl!. rasta 2 vnt.; XVI a. - 6 vnt. ; XVII a.- 5 vnt.; XIX a.-
6 vnt. , tarp jl!. Emesto Liudviko Zigmundo Lauerio (ELSL) 
(1783 - 1829) - 4 vnt. Pagrindin(( vis!.! rastl! zetonl! dali 
sudaro Niurnberge kaldinti zetonai (25 vnt.), is kuril!. net 
11 vnt. yra skirta Pranciizijai. Taip pat rasta zeton4., skiftl! 
Anglijai, Austro-Vengrijos imperijai (2 vnt.), Bavarijai, 
anonirninilt (4 vnt.) ir alegorinil! (3 vnt.). Seniausias tarp 
vis!.! rastl! zetonl! yra 1440- 1493 m. kaldintas Niumberge. 
Tarp rastl!. zetonl!. pasitaike ir tokil!. jl!. atmainl!., kurios 
mokslui iki tol buvo nezinomos. 

Pav. 7. SkaiCiavimo zetonas. LDK. Gabrielis Tar/a. 1564 m. 
Vilniaus kalykla. 0 24,5 mm. Rastas 2002 m. , G .. nlsio isoreje. 
Saugoma: LNM, GRD 93881. 

Be Niumbergo zeton4., rastas ir Grioningeno miesto 
(dabartine Olandija) 1591 m. skaiciavimo zetonas bei 
Vilniaus kalykloje 1564 m. nukaldintas Vilniaus kalyklos 
valdytojo Gabrielio Tarlos skaiciavimo zetonas (pav. 7) . 
Pastarieji zetonai yra labai reti ir Lietuvoje rasti pirmq_ 
kartq_. Lietuvos muziejuose tokil!. zetonl!. taip pat nebuvo. 

Tokiu dideliu rastl! skaiciavimo zetonl! kiekiu negali 
pasigirti joks kitas archeologl!. tirtas objektas Lietuvoje 
bei visoje buvusioje LDK teritorijoje. 

Svininiai antspaudai - p1ombos 
Svininiai antspaudai - plombos atsirado dar Ramos 

imperijos laikais. Pradzioje jos buvo tvirtinamos prie 
dokumentl!. ir atliko antspaudo, patvirtinancio asmens 
tapatyb((, funkcijq_. Tokia pati paskirtis buvo ir svininil! 
antspaud4., naudojaml! XII - XIV a. Rusijos zemese. Tuo 
paciu laiku Europoje svininiais antspaudais antspauduoti 
ir audeklai. Tai buvo lyg gaminio sertifikatas, rodantis 
gaminio kilm(( ir kokyb((, kartais ir gaminio ilgi. Veliau 
antspaudus ant audekllt dedavo jau ne tik gamintojas, bet 
ir tikrintojai, pirkliai bei muitines. XIX - XX a. svininius 
antspaudus pradejo naudoti taip pat ir ivairios 
manufaktiiros ir gamyklos, gelezinkeliai, pastas, finansl! 
ir prekybos istaigos ir kt. 
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Pav. 8. Svininis antspaudas - plomba audeklui. XV a. pradzia. 
0 23 mm. Rasia 2002 m. pietinio ir rytinio korpusl{ sandiiros 
isoreje. Saugoma: LNM, GRD 93875. 

ValdoYI.! riiml!. teritorijoje 1987 - 2004 m. yra rasta 199 vnt. 
svininil!. antspaudl!.. Jie apima laikotarpi nuo XIV a. pabaigos 
iki XX a. pabaigos. Didesnioji jlt da1is yra p1ombos, skirtos 
iyrneti audeklams (pav. 8) ir datuojamos nuo XIV a. pabaigos 
iki XVlll a. Apie 70 vnt. sudaro XIX - XX a. plombos, 
ki1dinamos is vietl!., priklausiusil! carinei Rusijai. Daugiausia 
tai muitinil! ir manufaktiifl! ar gamykll!. plombos. Tarp jl! yra 
ir XIX a. l puses rusisklt audekllt plombl!. 

1ki sia l kiek placiau buvo pristatytos tik audek ll! 
plombos- 33 vnt. 20 Pastanjji desimtmetijl! buvo rasta 85 
vnt. Tarp jlt labai pagausejo seniausillil! laikotarpilt plombl! 
-XIV- XV a. Ir nors savo kiekiu si radinil! grupe buvusioje 
LDK teritorijoje ana loglt neturi , deja, deramo tyrimo 

Lentele 1. Numizmatinit( radinit( kiekiai (vnt.) , rasti 
Valdovl{ nlml{ teritorijoje 

Radimo Bendras 
Lobiai: Pavieniai 

Skaiciavimc Plombos 
monetl{ monetl{ 

metal skaicius 
kiekis radiniai 

f.etonai 

1987 21 20 I 

1988 94 I: 57 34 2 I 

1989 86 84 2 

1990 4 3 I 

1991 89 54 I 34 

1992 120 95 3 22 

1993 51 46 5 

1994 50 49 I 

1995 160 2: 12, 41 99 8 

1996 12 II I 

1997 19 18 I 

1998 8 7 I 

1999 10 10 

2000 53 52 I 

2001 297 288 3 6 

2002 - 993 
5: 10, 63, 

734 5 63 86, 6, 26? 

2003 486 I: 6 439 6 35 

2004 321 299 3 19 

IS viso: - 2875 - 307 2342 27 199 
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visiems siems radiniams dar teks palaukti. To priezastis 
ta, kad plombtt tyrimai pasaulyje dar tik isibegeja. Ir nors 
mes galime pasigirti labai didele rastij plombq ivairove 
(vienod4. audekltt plombtt yra rastas tik nedidelis 
kiekis), deja, trukstant analog4. negalima jq itin tiksliai 
identifikuoti. Taciau galima pasakyti, kad Vilniq 
pasiekdavo audeklai is siandieninitt Anglijos, Belgijos, 
Olandijos, Prancuzijos, Vokietijos miest4.. Valdovq 
rum4. teritorijoje surinkta medziaga yra svarbi tuo, kad 
daugeli plombtt galime gana tiksliai datuoti, kas 
siandien tyrinetojams taip pat yra dar labai aktualu. 

ISvados 
1. Valdovq rumq teritorijoje 1987-2004 m., vykdant 

archeologinius tyrimus, yra rastas didziausias 
numizmatiniq radiniq kiekis Lietuvoje bei buvusios 
Lietuvos Didziosios Kunigaikstystes teritorijoje 
(daugiau kaip 2 340 vnt. pavieni4. monetq, 9 pinigq 
lobiai, 27 vnt. skaiciavimo zetonq, 199 vnt. svininiq 
antspaud4. - plombtt) . 

2. Pirmttj4. LDK monet4. kiekiu Valdov4. rumams 
neprilygsta joks kitas Lietuvoje tyrinetas objektas, o 

The Territory of the Royal Palace- the Money Hoard 
Summary 

The article is devoted to numismatic finds uncovered 
during the archeological excavations of 1987-2004 in the 
territory of Royal palace (solitary coins, money hoards, 
coin stamps, coinage house, counting tokens, and lead 
stamps- seals). The article is a brief survey of very nu
merous finds. Only exclusive fmds are emphasized. 

The total of 2 646 coins (over 2 340 solitary and about 
306 in 9 hoards), 27 tokens and 199 lead stamps seals 
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rasttt monetq ivairove sie rumai neturi analogq (surasta 
II skirtingq LDK monetq tipq). Net astuoni monetq 
tipai savo kiekiu daugiau nei dvigubai virsija visq 
siandien zinomq tokiq monetq tip4. kieki. Valdovq 
rum4. teritorijos tyrimai atskleide mokslui ir iki to! 
buvusius nezinomus tris seniausiq LDK monetq tipus. 

3. Monettt spaudai, rasti Valdovq rumq tyrimq metu, 
savo kiekiu (11 vnt.) ir ivairove (originalai ir 
falsifikatai) neturi ana1oglJ.. 

4. Valdov4. riimq tyrimai padejo ne tik nustatyti 
pirm&_i<t LDK teritorijoje veikusios monetq kalyklos 
viet<t, bet ir surasti monetq kalyklos, veikusios 1664 -
1666 m., pastato liekanas bei surinkti apie 1500 vnt. 
kalykloje nukaldint4. monet4. bei j4. ruosinitt ir atraiztt. 

5. Skaiciavimo zetonai issiskiria savo kiekiu bei 
ivairove (daugumas jLt Lietuvoje rasti pinn11 kart'l); be 
to, rasta ir tokiq atmainLt, kurios mokslui anksciau 
nebuvo zinomos. 

6. Didele dalis rastq svininiq antspaudq - plombtt, 
skirtq audeklams zymeti, o ypac XIV a. pabaigos - XV a., 
mokslui taip pat yra dar nezinomos . Visi radiniai 
svarbus ir tuo, kad padeda patikslinti jq datavim<t. 

were found in 18 years. Eleven coin stamps including three 
fakes were uncovered. The last coinage house of the Grad 
Duke of Lithuania Jonas-Kazimieras dated to 1664-1666 
was uncovered in 2004. 

No other object investigated in Lithuania matches the 
number of uncovered finds in the territory of Royal palace. 
There ~e no such analogues in the whole territory of the GDL. 

Translated by Ada Jurkonyte. 
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