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PUBLIKACIJOS 

B ALIULIŲ PILKAPIAI (ŠVENČIONIŲ R.) 

L A U R Y N A S KURILA, VIDA K L I A U G A I T Ė 

{VADAS 

Baliuliųpilkapynas (Švenčioniųr., Pabradės sen.) 
(A1063) yra apie 0,5 km į ŠR nuo Baliulių kaimo, 
apie 0,13 km į RŠR nuo Meros dešiniojo kranto, Za-
lavo miške (1 pav.). Pilkapiai išsidėstę apie 115 m 
ilgio ir iki 35-45 m pločio juosta, nusidriekusia 
VŠV-RPR kryptimi gana aukštoje vietovėje, pušy
ne palei Švenčionių-Pabradės kelią (2 pav.). Apie 
0,75 km į PR nuo pilkapyno, kitame Meros krante, 
yra Baliulių piliakalnis. 

Baliulių apylinkėse daugiau laidojimo paminklų 
nežinoma, artimiausias Pabradės pilkapynas yra apie 

1 pav. Baliulių pilkapyno topografinė padėtis. 

Fig. 1. Topographical situation of Baliuliai barrows. 

7,5 km į V. Baliulių pilkapynas yra tarsi tarp kelių 
ryškesnių pilkapynų grupių, išsidėsčiusių Žeimenos 
žemupyje, Švenčionių bei Švenčionėlių ir Svyrių bei 
Lentupio apylinkėse. 

Paminklas archeologams ilgą laiką buvo nežino
mas ir nepateko nei į XIX a. pabaigoje bei XX a. 
pirmojoje pusėje sudarytus archeologinius žemėla
pius (noKpoBCKiii, 1893a; Tarasenka, 1928), nei į Lie
tuvos archeologijos atlasą (Lietuvos, 1977). Nieko 
apie jį nežinojo ir vietiniai gyventojai. Pilkapynas 
atrastas 1988 m. Mokslinės metodinės tarybos žval
gomosios ekspedicijos į Baliulių piliakalnį metu (Bal
čiūnas, Strazdas, 1988Š, p. 8-10). Tuomet pilkapy

ne suskaičiuoti aštuoni pilkapiai. 
Dalis jų buvo pažeisti miško keliu
ko bei telefono linijos, vienas - „lo
bių ieškotojų". Tais pačiais metais 
sudarytas pilkapyno situacijos pla
nas (autorius T. Šidiškis), kuriame 
pažymėta 10 sampilų. Vienas jų yra 
22 m skersmens ir 1,6 m aukščio. 
1999 m. žvalgant paminklo teritoriją 
bei tyrinėjimų metu rasti dar šeši su-
lėkštėję arba telefono linijos suar
dyti pilkapiai. 

1999 m. per paminklo teritoriją 
numatyta tiesti kelio atkarpą. AB 
„Kelprojektas" užsakymu pilkapy
nas tyrinėtas 1999-2000 m. Pirmo
jo tyrinėjimų sezono metu ištirta 
11 sampilų (Kliaugaitė, 1999Š). 
2000 m. ištirtas dar vienas pilkapis 



2 pav. Baliulių pilkapyno situacijos planas. V. Kliaugaitės, L. Kurilos brėž 

Fig. 2. Situational plan of Baliuliai barrows. 

12(15)*, atrastas 1999 m. (Kliaugate, 2000Š). Per du 
sezonus ištirtas bendras 1758,5 m 2 plotas. Pilkapiai bu
vo tyrinėjami netaisyklingos formos (su išpjovomis) plo
tais, nes daugeliu atvejų duobių ir griovių kontūrai 
išryškėdavo tik nukasus povelėninį sluoksnį. Visos per
kasos orientuotos tiksliai pagal pasaulio šalis. Dalies 
ištirtų pilkapių perkasos jungėsi tarpusavyje. 

Tyrinėjimų metu aptikti radiniai perduoti Lie
tuvos nacionaliniam muziejui, kaulai - Vilniaus 
universiteto Medicinos fakulteto Anatomijos, histo
logijos ir antropologijos katedrai. Osteologinę pa
laikų analizę (4 lent.) atliko šios katedros docentas 
dr. R. Jankauskas (Jankauskas, Urbanavičius, 2002, 
p. 247-248). Glausti tyrinėjimų duomenys yra spaus
dinti (Kliaugaitė, 2000; 2002a). Literatūroje trum
pai paminėti kai kurie Baliulių pilkapyno radiniai 
(Bliujienė, 2001, p. 176; 2002, p. 148-149). 

PILKAPIŲ KONSTRUKCIJA 

Tyrinėti Baliulių pilkapiai buvo gerokai apardy
ti. Dalį jų pažeidė miško keliukas, telefono kabelio 

bei antžeminė linija (61 pav.), o pil
kapio 11(14) nemaža dalis nukasta 
tiesiant Švenčionių-Pabradės kelią 
(59 pav.). Dauguma sampilų su-
plokštėję (7, 12, 42 pav.), vos kelių 
aukštis siekia apie metrą (1, 3, 5), 
dalies - pusę metro (2,4,6(9), 7( 10), 
12(15). Pilkapių skersmuo iki tyri
nėjimų buvo nuo 6 iki 11-13 m. Tik
rieji sampilų matmenys nustatyti 
tiktai atidengus juos juosusius grio
vius ar duobes. Jie svyruoja nuo 8x4, 
7x5,7 m iki 12x12,9, 11,9x13 m. 

Savo konstrukcija pilkapiai ga
na įvairūs (1 lent.). Visi sampilai bu
vo apjuosti grioviais arba duobėmis, 
tačiau tiek jų skaičius, tiek išsidės
tymas labai skirtingi. Dauguma ap
link pilkapius buvusių duobių bei 

griovių iki tyrinėjimų buvo visiškai užslinkę, jų kon
tūrai tyrinėjimų metu išryškėdavo tiktai pasiekus įže-
mio smėlį. Duobės ir grioviai užpildyti tamsesniu ar 
šviesesniu pilku smėliu su degėsių priemaiša, per il
gą laiką nuslinkusiu nuo sampilo. 

Daugumą tyrinėtų pilkapių sampilo pakraščiais 
juosė gana netvarkingai išsidėsčiusios įvairių formų 
ir dydžių (nuo 1,2x0,85,1,3x0,7,1,3x1,2 m iki 5,5x3, 
6,5x1,2, 8,5x1,2 m) duobės (grioviai). Jų skaičius 
įvairus, nuo dviejų (pilkapis 10(13) (53, 54 pav.) iki 
septynių ar aštuonių (pilkapiai 4, 6(9), 7(10), 9(12) 
(20, 21, 32, 33, 37, 48 pav.). Tokios konstrukcijos 
pilkapiuose aptikta tiek griautinių, tiek degintinių ka
pų. Neretai duobės sudaro ne taisyklingą apskriti
mą, o ovalą. Pavyzdžiui, pilkapio 7(10) duobės juosia 
pailgą iki 11 m ilgio ir 5,2 m pločio plotą (37 pav.). 
Kai kuriais atvejais lieka neaišku, kurio pilkapio kon
strukcijos elementas yra konkreti duobė. Tarp pilka
pių 4 ir 9(12) buvo keturios lyg juos jungiančios 
nedidelės duobutės (20, 48 pav.). Tarp pilkapių 2 ir 
10(13) greičiausiai buvo viena bendra didelė netai
syklingos formos duobė (8, 9, 53, 54 pav.). Jos pjū-

* Pilkapių 1-5 tyrinėjimų numeris atitinka situacijos plano numerį, pilkapių 6(9)—12(15) situacijos plano numeris 
nurodytas skliausteliuose. 



1 lentelė. Pilkapių konstrukcijos elementai. 
Table 1. Elements of construction of barrows. 
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1 9 -10 11,2-11,9 0,9 + + 6 + 1 

2 7-8 8-9,4 0,5 - - 5 + 1 

3 11x12 11,9-13 1,05 + - 9 + 3 

4 6-7 8x4 0,45 - - 7? + 1 

5 12x13 12-12,9 0,9 + - 14 + 3 

6(9) 8 10x7,5-9? 0,5 + - 11 + 1 

7(10) 7-8 9,2-11x5,2 0,5 + - 7 + 1 

8(11) 9 10 9-9,3 0,2 + - 7 + 1 

9(12) 6 7x5,7 0,25 - - 8? + 2 

10(13) ? 5,2-7,1 ? - - 2 - 1 

11(14) ? 8.5-9? 0,35 + - 4 + 0 

12(15) 6 8,5 0,5 + + 2 + 1 

vyje ryškūs tarsi dviejų susijungiančių duobių dug
nai. Tikėtina, kad minėtieji du pilkapiai supilti vienu 
metu. Nors pilkapyne ištirti ne visi sampilai, galima 
įžvelgti tendenciją, kad pilkapiai su netvarkingai iš
sidėsčiusiomis duobėmis buvo atokiau nuo jo cen
tro. Duobių skaičiaus, išsidėstymo ar orientacijos 
pagal pasaulio šalis dėsningumų nepastebima. 

įdomia konstrukcija išsiskyrė pilkapis 6(9) (32, 
33 pav.). Š ir ŠV pusėje jis apjuostas gana taisyklin
gu duobių puslankiu, tuo tarpu P ir R pusėje jos išsi
dėsčiusios netvarkingai. R pusėje dvi duobės kerta 
kitų dviejų, buvusių arčiau sampilo centro, kraštus. 
Galima spėti, kad supiltas pilkapis vėliau buvo pa-
platintas, iškasant tris naujas duobes. Be abejo, to
kia sampilo konstrukcijos interpretacija lieka 
hipotetinė, juolab kad sampile neužfiksuota ryškes
nių pakartotinio pylimo pėdsakų. R pusėje, toliau nuo 
pilkapio centro, esančios duobės gali būti ir greta bu
vusių pilkapių 7(10) ar 8(11) konstrukcijos dalis. 

Kai kurie pilkapiai (3, 5) buvo apjuosti tvarkin
gai puslankiu išdėstytomis įvairaus dydžio duobė
mis, sudarančiomis tarsi griovį su tarpeliais. Pilkapio 
3 beveik tris ketvirčius sampilo perimetro juosė grio
vys, susidedantis iš šešių įvairaus dydžio duobių 

(14 pav.). Tarpai tarp jų - 0,25-2 m. Greta 
buvusio pilkapio 5 sampilo PV pusėje bu
vo keturios ovalios 3-3,2 m ilgio ir 1,3-
1,8 m pločio duobės, tarp kurių tarpai vos 
0,15-0,3 m (kitose sampilo pusėse duobės 
išsidėsčiusios gana padrikai) (24, 25 pav.). 
Mažai tikėtina, kad toks duobių išsidėsty
mas yra atsitiktinis. Duobės neabejotinai 
kastos stengiantis išlaikyti tam tikras pro
porcijas, taigi - greičiausiai ne vien dėl že
mės poreikio pilant sampilą. Tokiu atveju 
būtų buvę patogiau iškasti vieną pailgą duo
bę ar ištisinį griovį nei palikti siaurus ne
kasius tarpelius. Duobių išsidėstymas arba 
jų skaičius galėjo turėti kokią nors simbo
linę ar ritualinę prasmę. Abu pilkapiai turi 
ir kitų bendrų bruožų: akmenų vainikus, 
duobes sampilo vidinėje dalyje (vidinįduo
bių žiedą). Be to, pilkapiuose 3 ir 5 buvo 
po tris degintinius kapus (po du įrengtus 

pilant pilkapį bei po vieną greičiausiai įkastą vėliau). 
Sampiląjuosiantys grioviai su tarpeliais dažniau 

juosia vėlyvojo geležies amžiaus pilkapius. Paste
bėta, kad grioviai su tarpeliais būdingesni rytinei, iš
tisiniai - vakarinei Rytų Lietuvos pilkapių kultūros 
arealo daliai (Kuncienė, 1981, p. 96). Tačiau šio lai
kotarpio pilkapių grioviai paprastai būna išdėstyti 
tvarkingiau. Minėtą Baliulių pilkapių konstrukciją 
galima būtu laikyti tarpine grandimi tarp pilkapių su 
netvarkingai išdėstytomis duobėmis ir pilkapių su 
grioviais. 

Ištisiniai grioviai, juosiantys maždaug pusę sam
pilo, užfiksuoti tiktai dviejuose greta buvusiuose pil
kapiuose 1 ir 12(15). Pastebėtina, kad sampilus 
grioviai juosė toje pačioje, Š pusėje, tuo tarpu P pu
sėje buvo viena arba dvi pailgos duobės (3, 4, 63, 
64 pav.). Abu pilkapius sieja ir kiti konstrukcijos ele
mentai (akmenų vainikas, duobės sampilo vidinėje 
dalyje) bei vienoda palaidojimų įranga - griautiniai 
moterų kapai pilkapio centre, duobėse, orientuotose 
iš esmės ta pačia (ŠV-PR) kryptimi. Šių pilkapių 
įranga kiek koreguoja nusistovėjusią Rytų Lietuvos 
pilkapių konstrukcijos raidos schemą: anksty viausieji 
pilkapiai su akmenų vainikais ir griautiniais kapais -



pilkapiai su duobėmis aplink sampilą ir/arba akme
nų vainikais bei degiminiais kapais - pilkapiai su iš
tisiniais grioviais ir degintiniais kapais (Lietuvos, 
1977, p. 12-13; CeflOB, 1987, c. 392-393). Galima 
tiktai spėlioti, ar panaši dviejų gretimų pilkapių kon
strukcija atspindi jų chronologinį artumą. Darant prie
laidą, kad abiejuose pilkapiuose mirusiosios guldytos 
atsižvelgiant į saulės judėjimą (pavyzdžiui, jos lai
dos kryptimi), būtų galima manyti, jog abu pilkapiai 
supilti panašiu metų laiku. Žinoma, kapo duobės 
orientacija negali suteikti duomenų, kiek metų ski
ria jų supylimo laiką. Vis dėlto labiau tikėtina, kad 
laidojimo kryptis buvo pasirenkama atsižvelgiant į 
nuolatinį orientyrą nei į dangaus kūnų judėjimą 
(p. 128-129). 

Taigi ištirtus pilkapius pagal sampilą supančių 
duobių arba griovių išsidėstymą galima skirstyti į tris 
sąlygines grupes: pilkapius su padrikai išsidėsčiu
siomis duobėmis, su tvarkingai išdėstytomis duobė
mis, sudarančiomis tarsi neištisinį griovį, bei su 
ištisiniais grioviais, juosiančiais dalį sampilo. Vis dėl
to ištirtas pilkapių skaičius yra per mažas chronolo
giniams skirtumams bei galimai konstrukcijos raidai 
atsekti. Bendrame Rytų Lietuvos pilkapių kultūros 
kontekste pastebima tendencija, kad viduriniajam ge
ležies amžiui būdingas duobes aplink sampilą vėly
vajame geležies amžiuje keičia grioviai. Tačiau 
viename nedideliame siauros chronologijos pamin
kle ši schema nebūtinai taikytina. Skirtinga pilkapių 
konstrukcija gali atspindėti ne tik chronologinius skir
tumus, bet ir būti susijusi su palaidoto asmens lyti
mi, amžiumi, socialine padėtimi, šeimos laidojimo 
papročiais ir t.t. Kaip minėta, pilkapius 3 ir 5 bei 1 ir 
12(15) siejo kai kurie kiti bendri konstrukcijos ele
mentai bei panaši kapų įranga. 

Įdomus tyrinėtų Baliulių pilkapių konstrukcijos 
bruožas yra daugumoje jų (1,3,5,6(9), 8(11), 11(14), 
12(15) užfiksuotos duobės po sampilu, jo vidinėje 
dalyje (3, 4, 14, 24, 25, 32, 33, 43, 58, 63, 64 pav.). 
Tokių duobių skaičius svyruoja nuo vienos (pilkapis 
12(15) iki keturių (pilkapiai 1 ir 5). Jos dažniausiai 
sudaro tarsi vidinį duobių žiedą išorinių sampilą juo-
susių duobių arba griovių viduje. Kai kuriuose pil
kapiuose duobės išdėstytos tvarkingai. Pilkapyje 3 

buvo trys apytiksliai vienodais atstumais viena nuo 
kitos nutolusios įvairaus dydžio duobės (14 pav!). 
Pilkapiuose 1 ir 5 buvo po keturias labai panašiai 
išdėstytas duobes: dvi didesnės buvo ŠR ir PV, dvi 
mažesnės - ŠV ir PR pusėje (3 ,4,24,25 pav.). Abie
juose pilkapiuose vidinės duobės juosė panašaus dy
džio (atitinkamai 5,9x5,3 m ir 6,6x4,9 m) plotą, 
kuriame įrengti kapai. įdomu tai, kad sampilai su di
džiausiu vidinių duobių skaičiumi išsidėstę centri
nėje pilkapyno dalyje. 

Vidinių duobių paskirtis lieka neaiški. Visoms 
joms būdingas panašus užpildas. Duobių dugne ir 
pakraščiuose yra šviesesnis ar tamsesnis pilkas pe-
leningas smėlis, ties pakraščiais susiliejantis su pa
grindo sluoksniu. Užpildo viršuje - šviesus smėlis 
(26, 45 pav.). Duobių padėtis sampile bei užpildo 
struktūra leidžia atmesti praktinę funkciją. Akivaiz
du, kad jos kastos ne dėl žemės sampilui poreikio. 
Vidinės duobės turėjo būti iškastos dar prieš supi
lant pilkapį. Atliekant kokias nors apeigas arba per 
tam tikrą laiko tarpą jų dugne susiformuodavo pil
ko peleningo smėlio (velėnos?) sluoksnis. Vėliau pi
lant sampilą duobės būdavo iki viršaus užpildomos 
smėliu. Vidinės duobės greičiausiai turėjo kokią nors 
ritualinę paskirtį ir yra susijusios su laidojimo apei
gomis. Tiek jų skaičius, tiek išsidėstymas galėjo tu
rėti prasmę (verta atkreipti dėmesį į beveik identišką 
pilkapių 1 ir 5 duobių išsidėstymą). Visuose pilka
piuose su vidinėmis duobėmis kapai buvo įrengti gre
ta jų arba jų juosiamame plote. Galima tik spėlioti, 
kiek laiko praeidavo nuo duobių iškasimo iki pilka
pio supylimo. Tai galėjo būti ir palyginti ilgas lai
kas (duobių dugne spėdavo susiformuoti velėna). 
Rašytiniuose šaltiniuose minimos ilgos, net iki pu
sės metiį trukdavusios aisčių laidotuvių apeigos (Bal
tų, 1996, p. 168). Tikėtina, kad duobės būsimo 
pilkapio vietoje buvo susijusios su šermenų apeigo
mis, įdomu tai, kad griautinių kapų duobių užpildo 
viršuje užfiksuotas panašus tarsi įdubęs nestoras pil
ko peleningo smėlio sluoksnelis. Atrodytų, kad virš 
užkastos kapo duobės kurį laiką, kol jos viršuje su
siformuodavo velėna ir susmegdavo puri žemė, ne
buvo sampilo. Taigi Baliulių pilkapių stratigrafija 
leistų manyti, kad pilkapis kai kuriais atvejais būda-



vo pilamas dviem etapais. Iš pradžių lygioje vietoje 
duobėje užkasami palaikai, aplink kapą arba šalia jo 
iškasama viena ar kelios duobės. Po kiek laiko, gal
būt atlikus kokias nors apeigas, virš kapo ir duobių 
supilamas pilkapio sampilas. 

Vidinės duobės po pilkapio sampilu yra unika
lus reiškinys, išskiriantis Baliulių pilkapyną iš ben
dro Rytų Lietuvos pilkapių konteksto. Panaši 
konstrukcija užfiksuota vos keliuose kituose pilka
pynuose. Sudotos (Švenčionių r.) pilkapis 1 išorėje 
V ir R pusėje buvo apjuostas dviem grioviais. Po 
sampilu atidengtos dar dvi taip pat kaip grioviai orien
tuotos lenktos duobės, kurių juosiamo ploto vidury
je buvo dvigubas griautinis kapas (Merkevičius, 
1988Š, p. 5-7, 31, pav. 2). Paduobės-Šaltaliūnės III 
(Švenčionių r.) pilkapyje 12, vidinėje jo griovio pu
sėje, buvo iškasta pailga duobė, kurios dugnas išde
gintas (pabarstytas degėsiais?) kartu su pilkapio 
pagrindu. Duobės dugne krauti vainiko akmenys (Ste
ponaitis, 2002Š, p. 5, pav. 4). Vidinės duobės užfik
suotos ir šio pilkapyno pilkapyje 11 (Steponaitis, 
2002, p. 96). Peršaukščio-Kasčiukųll (Švenčionių r.) 
pilkapio 9 duobių juosiamo ploto viduje buvo dar 
viena šviesaus smėlio pripildyta duobė (Kliaugaitė, 
2004Š, p. 5, pav. 4). Minėtų pilkapių tyrinėjimų me
džiaga leistų daryti prielaidą apie šio specifinio pil
kapių konstrukcijos elemento paplitimą trumpu 
laikotarpiu (I tūkstantmečio viduryje) gana nedide
lėje teritorijoje dabartiniame Švenčionių rajone. Gal
būt tokia duobė buvo ir Kapitoniškių (Kaišiadorių r.) 
pilkapio 5 pakraštyje. Jos stratigrafija labai panaši į 
anksčiau minėtų pilkapių vidinių duobių (Tautavi
čius, 1953Š, p. 25-26). Tačiau nei kitiems šio išsa
miai tyrinėto paminklo sampilams, nei kitų vėlyvojo 
geležies amžiaus pilkapynų pilkapiams tokia kon
strukcija nebūdinga. Tai galėjo būti ir atsitiktinai sam
pilo vietoje buvusi duobė. 

Duobių užfiksuota ir pilkapių 5, 8(11) išorėje, 
už išorinio juos juosusių duobių žiedo (24, 43 pav.). 
Jos taip pat vargu ar kastos vien dėl žemės poreikio 
(pilkapio 8(11) duobė buvo už 2,5 m nuo jo pakraš
čio - akivaizdžiai per toli, kad iš jos būtų kasama 
žemė sampilui). Šios duobės taip pat galėjo turėti 
kokią nors simbolinę ar ritualinę paskirtį. 

Dalis pilkapių (2, 4, 9(12), 10(13) buvo be ak
menų vainikų (8, 9, 20, 21, 48, 49, 53, 54 pav.). Jie 
gana kompaktiškai koncentruojasi pilkapyno V ir ŠV 
dalyje. Visi pilkapiai be vainikų buvo apjuosti gana 
padrikai išsidėsčiusiomis duobėmis, be vidinių duo
bių. Juose aptikta ir griautinių (pilkapis 4), ir degin-
tinių kapų. Tikėtina, kad tokia trumpesnes laidojimo 
apeigas atspindinti arba tiesiog mažiau darbo reika
laujanti pilkapio konstrukcija buvo susijusi su miru
siųjų padėtimi visuomenėje. Pilkapių be akmenų 
vainikų bei vidinių duobių kapuose įkapių skaičius 
buvo kiek mažesnis už vidutinį. Be to juose nerasta 
ginklų. Visuose šiuose pilkapiuose buvo palaidotos 
moterys arba vaikai. 

Dauguma pilkapių buvo apjuosti akmenų vaini
kais. Tai - gana netvarkingos, neištisinės akmenų 
koncentracijos (3, 4, 14, 24, 25, 32, 33, 37, 38, 43, 
44, 58, 59, 63, 64 pav.). Dažniausiai akmenys išsi
dėstę įvairiame gylyje, 1-2 m pločio ruože. Vaini
kams panaudota nuo 50 iki 260 akmenų. Atkurti 
pirminę akmenų vainiko konstrukciją sudėtinga. Dau
guma akmenų pilkapiuose užfiksuoti juos juosian
čių duobių bei griovių užpilde, palei juos vidinėje 
pusėje arba vidinėse duobėse (26, 34, 60, 65 pav.). 
Arčiau pilkapio centro bei vidinėse duobėse buvę ak
menys greičiausiai sukrauti prieš supilant sampilą ar
ba jį bepilant. Pavyzdžiui, pilkapyje 5 dauguma 
akmenų gulėjo vidinėse duobėse (24-26 pav.). Kai 
kur jie sukrauti net trimis eilėmis taip, kad apatiniai 
akmenys gulėjo arčiau duobių dugno, o viršutiniai -
aukščiau jų paviršiaus, padengti sampilo smėliu. Gal
būt konstrukcijos būta ir dar aukštesnės, tik ilgainiui 
aukščiau buvę akmenys nuslinko į pilkapio pakraš
čius bei j į juosusias duobes. Ryškesnės akmenų ei
lės buvo pilkapių 6(9), 12(15) vidinių duobių 
pakraščiuose (32,33,63 pav.). Padrikų akmenų kon
centracijų buvo ir kitų pilkapių (8(11), 11(14) vidi
nėse duobėse bei virš jų (43, 44, 58, 59 pav.). Jų 
neužfiksuota tiktai pilkapio 1 vidiniame duobių žie
de (3, 4 pav.). 

Atrodo, vainikai dažniausiai krauti dviem etapais. 
Dalis akmenų guldyti būsimo sampilo pakraščiais, 
šalia iškastų ar jau užkastų vidinių duobių arba virš 
jų. Kai kurie akmenys sustatyti stačiai vidinių duobių 



užpildo viršuje, tarsi įsmeigti į purų smėlį tik užka
sus duobes (26 pav.). Supylus pilkapį, jo pakraščiai 
greičiausiai dar būdavo apkraunami akmenimis. Il
gainiui dalis jų nuslinko ir atsidūrė sampilą juosu-
siuose grioviuose arba duobėse. 

Vieninteliame pilkapyje 8(11) akmenys išsidės
tę iš esmės visu sampilo perimetru (43 pav.). Kituo
se pilkapiuose tarpuose tarp duobių akmenų beveik 
nebuvo, vainiko atkarpos iš esmės sutapo su duobių 
kontūrais. Šį reiškinį būtų galima bandyti aiškinti pil
kapio suardymu. Akmenys, gulėję sampilo paviršiu
je virš griovio ar duobės, nuslinko į jos dugną ir 
ilgainiui pasidengė žeme, tuo tarpu kiti liko žemės 
paviršiuje ir galėjo būti nurinkti. Vis dėlto, atrodo, 
jau pirminėje pilkapio konstrukcijoje egzistavo tam 
tikras ryšys tarp akmenų vainiko ir duobių bei grio
vių. Tai dar kartą patvirtintų ne tik praktinę, bet ir 
simbolinę ar ritualinę duobių paskirtį. 

Pilkapių su duobėmis ar grioviais aplink sampi
lą ir akmenų vainikais tyrinėta ir kituose Rytų Lietu
vos pi lkapynuose (Aleksandr iškės-Pukš tėnai , 
Baravykinė, Barovka, Dūkštas-Vigodka, Dvyliškis-
Paraisčiai, Karmazinai, Kretuonys, Lauksteniai, Mė-
žionys, Pakalniai, Rėkučiai-Pavajuonis, Želmeniškė 
ir kt.). Jų konstrukcijos įvairovės būta nemažos. Per-
šaukščio-Kasčiukų II pilkapiai 6 ir 7 įrengti pana
šiai kaip Baliuliuose: dauguma akmenų buvo duobėse 
ir jų pakraščiuose, vainiko atkarpos iš esmės sutapo 
su duobėmis (Kliaugaitė, 2003Š, p. 6,8). Sudotos pil
kapyje 1 akmenų vainikas buvo tarp griovių ir vidi
nių duobių (Merkevičius, 1988Š, p. 5-7, 31, pav. 2). 
Paduobės-Šaltaliūnės III pilkapis 1 buvo supiltas per 
du kartus - iš pradžių sampilas apkrautas akmenų 
vainiku, vėliau paaukštintas ir apkastas grioviu (Ste
ponaitis, 1988, p. 62). Degsnės-Labotiškių II (Mo
lėtų r.) pilkapio 6 vainikas buvo krautas į pilkapį 
juosiantį griovį (Tautavičius, 1970Š, p. 27-32). Pa
naši konstrukcija buvo ir Rėkučių-Paversmio I 
(Švenčionių r.) pilkapio 5 (Semėnas, 1994, p. 111). 
Žinoma, atkuriant pilkapio konstrukciją įtakos gali 
turėti subjektyvūs veiksniai (paminklo sunykimo 
laipsnis, tyrėjo interpretacija). 

Pilkapio pagrinde, ant pirminio žemės paviršiaus, 
užfiksuotas daugumai Rytų Lietuvos pilkapių būdin

gas degėsių sluoksnelis. Kai kuriuose sampiluose (4, 
7(10), 10(13), 12(15) jis visai nežymus arba neišli
kęs, kituose (3, 5) - storas ir labai degėsingas. Degė
sių sluoksneliai buvo pilkapiuose tiek su griautiniais, 
tiek su degintiniais kapais. 

Degėsių atsiradimo pirminiame žemės paviršiu
je aplinkybės nėra aiškios. Tai gali būti žolės ar krū
mų deginimo būsimo pilkapio vietoje pasekmė 
(Kuncienė, 1969, p. 59). Kita vertus, laidojimo ritu
alas yra sudėtingas procesas, kurio atskiri elemen
tai, kaip ir pats kūno deginimas ar pilkapio pylimas, 
nebūtinai sąlygoti praktinių sumetimų. Ugnis neabe
jotinai turėjo tam tikrą simbolinę reikšmę laidojimo 
apeigų metu. Ji nubaido piktąsias dvasias (Barber, 
1990, p. 385), rituališkai apvalo vėlę bei laidotuvių 
dalyvius (Dundulienė, 1985, p. 62). Būsimo pilka
pio vietos pabarstymas pelenais ar žarijomis, galbūt 
atneštomis iš laidotuvių laužo, šventvietės ar namų 
židinio, galėjo reikšti jos paruošimą laidojimui ar iš
valymą. Iš etnografinių šaltinių žinoma, kad ugnies 
uždegimas reiškė vėlių kvietimą į vaišes (Vaitkevi
čius, Vaitkevičienė, 1998, p. 219). Ugnis išlaisvina 
sielą iš kūno ir atveda ją į pomirtinį pasaulį (Beres
nevičius, 1995, p. 28-31). Ji kaip pirmapradis ele
mentas yra vandens priešprieša. Šios dvi stichijos 
turėjo savitą reikšmę atskirų baltų arealų laidojimo 
papročiuose (Vėlius, 1983, p. 30). 

Kai kuriuose tyrinėtuose Rytų Lietuvos pilkapy
nuose užfiksuoti ryškūs apeigų su ugnimi pėdsakai. 
Varliškių (Trakų r.) pilkapyje 3 šalia tarpelių tarp grio
vių buvo dvi laužavietės (Luchtanas, 2000, p. 190). 
Keturios panašios laužavietės aptiktos Karmazinų (Vil
niaus r.) pilkapio 1 grioviuose (Vėlius, 1998, p. 170). 
Greičiausiai laužai čia deginti jau supylus pilkapį. Rė
kučių-Paversmio I pilkapyje 5 ugnis greičiausiai kū
renta virš vainiko akmenų, sukrautų griovio dugne. 
Vėliau virš laužavietės dar krauti akmenys (Semėnas, 
1994, p. 111). Ryškesnių degėsių sankaupų buvo ir kai 
kurių Baliulių pilkapių (3, 4, 6(9) duobėse (16 pav.). 

Ugnies ir su ja susijusių apeigų reikšmė laidotu
vių metu menkai nagrinėta. Išsamesniems apibendri
nimams dar trūksta medžiagos. Todėl ypatingo 
dėmesio nusipelno kai kuriuose laidojimo paminkluo
se tyrinėtos laužavietės. 



Užpelkių (Kretingos r.) kapinyne aptiktas iš stam
bių akmenų sukrautas ratas, kurio viduje buvo gausu 
anglių bei pelenų. Ugnis šioje vietoje daug kartų kū
renta ir gesinta smėliu (Bliujienė, 1998, p. 279-280, 
Fig. 3, 4). Židinių bei laužaviečių, kuriose buvo de
ginami mirusieji, tyrinėta ir kituose Vidurio ir Vaka
rų Lietuvos kapinynuose (Sadauskai tė , 1961, 
p. 127-129). Galbūt panaši laužavietė rasta Jašiūnų-
Geložės (Šalčininkų r.) pilkapyne. Čia ištirtas neaukš
tas pilkapį primenantis degėsių sampilas, kuriame 
buvo ir stambių sudegusių rąstų bei šakų. Po juo įže-
myje užfiksuotas aštuonių duobių ir šešių stulpavie-
čių ratas (Šimėnas, 2002, p. 78). Atrodo, tokia 
laužavietė aptikta ir Papravalės (Švenčionių r.) pil
kapyne (Zabiela, 1996, p. 46). Tokiose vietose galė
jo būti kūrenami apeiginiai laužai, iš jų imamos 
žarijos, kuriomis barstytos pilkapių vietos ar kapų 
duobės. Ateityje panašių laužaviečių galima tikėtis 
rasti ir kitų pilkapynų aplinkoje. Jos gali būti dar ne
aptiktos dėl nusistovėjusios pilkapių tyrinėjimo me
todikos, kuomet kasama tiktai sampilo vieta. 

Po kai kurių pilkapių (1,2,3,7(10), 8(11) 10(13) 
sampilais įžemyje išryškėjo 15-60 cm skersmens de-
gėsingųdėmių ar stulpaviečiųkontūrai. Jie užfiksuoti 
įvairiose pilkapių vietose: ties centru, šalia duobių 
ar už jų, išorinėje duobėje ir griovyje (pilkapis 1), 
griautinio kapo duobės užpilde (pilkapis 7(10). Stul-
pavietės užpildytos pilku degėsingu smėliu ir apan
glėjusios medienos liekanomis (55 pav.). Aukščiau 
įzemio lygio stulpų pėdsakų dažniausiai neužfiksuo
ta, todėl lieka neaiškus jų ryšys su pilkapio konstruk
cija. Bent kai kurios stulpavietės greičiausiai yra 
naujųjų laikų. Pavyzdžiui, pilkapyje 7(10) trys 
stulpavietės su žymiomis sunykusios medienos lie
kanomis išsidėsčiusios eile tarp telefono kabelio li
nijų (37 pav.). 

KAPŲ{RANGA 

Baliulių pilkapyne ištirta 16 kapų (2 lent.). 
Penki iš jų buvo griautiniai (pilkapiai 1, 4, 7(10), 
8(11), 12(15). Nė viename pilkapyje neužfiksuota 
dvejopos laidosenos. Kapai įrengti kaip daugumoje 
tyrinėtų Rytų Lietuvos pilkapynų. Palaikai buvo už

kasami sampilo centre 2,5-3,5 m ilgio, 1,3-1,7 m plo
čio ir apie 1 m gylio stačiakampio užapvalintais kam
pais formos duobėje (3, 5, 20, 22, 37, 40, 43, 46, 
63 pav.). Visais atvejais pilkapyje buvo po vieną ka
pą. Dviejuose kapuose (pilkapiai 1 ir 8(11) užfik
suota medienos fragmentų, greičiausiai - karsto 
liekanų. Ar karstų būta ir kituose kapuose - neaišku. 
Griautiniai kapai - be jokių akmenų konstrukcijų. 
Tiktai pilkapio 12(15) kapo duobės užpilde buvo vie
nas vidutinio dydžio akmuo, greičiausiai ten pakliu
vęs atsitiktinai. 

Kapuose, sprendžiant pagal įkapes bei osteologi-
nės analizės duomenis, palaidotos moterys. Tiktai pil
kapyje 7(10) rasti nenustatytos lyties apie 15 m. 
paauglio palaikai su palyginti negausiomis, informa
cijos apie palaidotojo lytį nesuteikiančiomis įkapėmis. 

Koreliaciją tarp laidojimo pobūdžio ir sampilo 
konstrukcijos įžvelgti sunku. Pilkapiai su griautiniais 
kapais išsidėstę visoje paminklo teritorijoje ir nesu
daro aiškesnės atskiros grupės. Išskyrus pilkapį 4, 
jie buvo su akmenų vainikais. Visi jie apjuosti duo
bėmis (4, 7(10), 8(11) arba grioviais (1 , 12(15). Po 
trijų pilkapių (1, 8(11), 12(15) sampilais buvo vidi
nės duobės. Pilkapio 1 kapas buvo įrengtas vidinio 
keturių duobių žiedo viduryje (3, 4 pav.). Be to, jos 
išsidėsčiusios iš esmės tvarkingai kapo duobės ga
luose ir šonuose. Kituose pilkapiuose ryšys tarp ka
po ir vidinių duobių padėties ne toks ryškus. 

Mirusiųjų griaučiai buvo labai sunykę, išlikę tik 
nedideli pavienių kaulų fragmentai arba tiktai kaulų 
kontūrai (pilk. 12(15). Apie palaidotųjų padėtį kape 
spręsti sudėtinga. Greičiausiai visais atvejais 
mirusieji gulėjo aukštielninki. Lieka neaiški miru
siųjų rankų padėtis. Dėl tos pačios priežasties ne vi
sai aiški ir įkapių padėtis griaučių atžvilgiu. Kai kurie 
dirbiniai greičiausiai gulėjo natūralioje padėtyje, kaip 
būdavo nešiojami kasdieniniame gyvenime: pjautu
vai - ties mirusiosios šlaunimis ar juosmeniu pilka
pių 1 ir 12(15) kapuose, y la - t i es juosmeniu pilkapio 
4 kape. Kai kurie kiti dirbiniai kaip papildomos įka
pės dėti įvairiose kapo duobės vietose. Pilkapio 1 
kape antsmilkinis gulėjo 0,27 m aukščiau kaukolės, 
žiedas ir segė - ties duobės pakraščiu, pilkapio 4 ka
pe - karoliukai aukščiau galvos. 



2 lentelė. Kapų įrangos elementai. 
Table 2. Elements of grave equipment. 
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1 1 G 3,5x1,6 1,22 C D VSV (295°) + + -
2 1 D 1,2x0,6 0 ,34 C D VŠV-RPR ( 3 0 0 - 1 2 0 ° ) - + 

3 
1 D _ — C P VPV-RŠR ( 240 -60° ) - - + 

3 2 D 1,5-0,78 0,35 P D ŠV-PR ( 3 1 0 - 1 3 0 ° ) - + + 3 
3 D 1,3x0,9 - 1 , 1 C S ŠŠV-PPR ( 3 3 5 - 1 5 5 ° ) - + -

4 1 G 2,9x1,35 0,95 C D ŠV (325°) - + -
5 

1 D 1,9x0,8 0,8 C S ŠV-PR ( 3 2 5 - 1 4 5 ° ) - + + 
5 2 D 0,84x0,6 0,15 C D ŠV-PR ( 3 0 8 - 1 2 8 ° ) - + + 5 

3 D 1,2x0,66 0,36 C D ŠV-PR ( 325 -145° ) - + +? 

6(9) 1 D _ — P? P? ? - - + 
7( 10) 1 G 2,75x1,5 0,95 C D VŠV (285°) - + -
8(11) 1 G 2,5x1,3 1,3 C D ŠŠV (340°) +? + -
9(12) 

1 D 0,46x0 ,4 0,15 P D ? - + + 
9(12) 

2 D 1,2x0,65 0,38 C D V-R ( 268 -88° ) - + + 
10(13) 1 D 1,25x0,9 0,15 C D ŠŠV-PPR ( 3 4 2 - 1 6 2 ° ) - + + 
12(15) 1 G 3,1x1,68 1,12 C D ŠV (305°) - + -
* D - degintinis, G - griautinis. 

** C - centre, P - pakraštyje. 
*** D - duobėje po pilkapio pagrindu, P - ant pilkapio pagrindo, S - sampile. 

Pagal išlikusius kaulų fragmentus pavyko nusta
tyti kūnų orientavimo kryptį. Vyrauja ŠV orientacija 
su paklaida į VŠV ir ŠŠV pusę. Pastebėta tendenci
ja, kad kai kuriuose Rytų Lietuvos pilkapynuose 
griautiniai vyrų kapai dažniau orientuoti į V, moterų-
į R (Tautavičius, 1996, p. 48), nors žinoma ir nema
žai išimčių. Nemažoje dalyje pilkapynų aiškiai vy
rauja ŠV ar jai artima orientacija. Veikiausiai 
kiekvienos bendruomenės laidojimo tradicijos galė
jo kiek skirtis. Galimi ir chronologiniai skirtumai. 
Sudėtinga spręsti, ar laidojant orientuotasi į dangaus 
kūnus (kad laidojant laikytasi tam tikrų orientyrų, 
netiesiogiai patvirtintų ir panaši daugumos deginti-
nių kapų duobių orientacija). Palyginti nedidelis mi
rusiųjų orientacijos svyravimo intervalas (285-340°) 
lyg ir patvirtintų tokią galimybę. Nevienoda laidoji

mo kryptis gali atspindėti saulės tekėjimo ar laidos 
kryptį įvairiu metų laiku. ŠV orientacija atitiktų sau
lės laidos kryptį vasaros saulėgrįžos laikotarpiu, nors 
nereikėtų pamiršti, kad kiekvieno kapinyno aplinko
je saulės tekėjimo ir laidos azimutai gali būti kiek 
skirtingi (Jovaiša, 2002, p. 7). 

Tačiau atidžiau paanalizavus mirusiųjų laidoji
mo kryptį pastebima dar viena įdomi tendencija -
laidojimo kryptis gana akivaizdžiai susijusi su pil
kapio padėtimi. Pilkapyno V dalyje buvusių pilka
pių 4 ir 8(11) kapų orientacijai būdingas didesnis 
nukrypimas į ŠŠV pusę (atitinkamai 325 ir 340"). 
Paminklo R dalyje buvusio pilkapio 7(10) kapas 
orientuotas į VŠV pusę (285°). Tuo tarpu pilkapių 1 
ir 12(15), buvusių arčiau pilkapyno centro, kapų 
orientacija (295 ir 305") yra tarsi tarpinė. Mintyse 



pratęsus griautinių kapų orientacijos azimutus, dau
gumos jų (išskyrus pilkapio 7(10) kapo azimutą) me
namos linijos susikerta palyginti nedideliame plote 
35-50 m į ŠV nuo pilkapyno ŠV pakraščio. Taigi 
tikėtina, kad laidojimo kryptis buvo pasirenkama at
sižvelgiant į kokį nors nuolatinį orientyrą. Tai galėjo 
būti sakralinis objektas (alkavietė?), išskirtinė relje
fo detalė arba tiesiog astronominiu požiūriu svarbus 
taškas (pavyzdžiui, ši vieta yra tiesiai į ŠV nuo di
džiausio pilkapyno pilkapio). Apytiksliai šioje vie
toje yra pilkapyno aplinkoje išsiskirianti nedidelė 
kalvelė, nuo kurios atsiveria vaizdas į Merą. Galbūt 
mirusiuosius stengtasi orientuoti būtent į ją. Deja, 
kituose išsamiau tyrinėtuose Rytų Lietuvos pilkapy
nuose, pavyzdžiui, Eituliuonyse (Trakų r.), Maisie-
jūnuose (Kaišiadorių r.), panašių kapų orientacijos 
tendencijų nepastebėta. 

Pilkapyne ištirta ir vienuolika degintinių kapų. 
Pilkapiuose 2, 6(9) ir 10(13) buvo po vieną (8, 32, 
53 pav.), pilkapyje 9(12) - du (48 pav.), o greta vie
nas kito buvusiuose pilkapiuose 3 ir 5 - po tris (14, 
24 pav.) kapus. Jie taip pat be akmenų konstrukcijų. 
Degintinių kapų įrangos įvairovė gerokai didesnė nei 
griautinių. Galima išskirti tris kapo padėties sampile 
variantus: duobėje po pilkapio pagrindu, ant pagrin
do ir įkastas į anksčiau supiltą pilkapį. 

Didžioji dalis degintinių kapų buvo įrengti įvai
raus dydžio (iki 1,5 m ilgio, iki 0,9 m pločio ir iki 
0,38 m gylio) duobutėse po pagrindu pilkapio centre 
ar kiek atokiau nuo jo. Kapui paprastai kasta ovali ar 
stačiakampio užapvalintais kampais formos duobu
tė (10, 50,56 pav.). Degiminiai kauliukai būdavo su
pilti jos dugne arba paskleisti visame užpilde. 

Panaši duobutės forma ir jos padėtis pilkapyje 
sieja degintinius kapus su griautiniais. Be to, tam tikrų 
panašumų galima įžvelgti ir kapų orientacijoje. De
gintinių kapų duobės orientuotos daugiausia ŠV-PR 
kryptimi, tiesa, su didesne paklaida tiek į V-R (268-
88"), tiek į ŠŠV-PPR (342-162") pusę. Galbūt kapo 
duobės orientacija reiškė simbolinį mirusiojo palai
dojimą galva į ŠV. Tačiau išdėliojant kape įkapes pa
kartoti jų padėties prie rtesudeginto kūno nesistengta 
(18,30 pav.). Nepastebima ir aiškesnės degintinių ka
pų orientacijos į vieną orientyrą. 

Degintinių kapų, kuriuose išlikę tam tikrų griau
tinio laidojimo bruožų, tyrinėta ir kai kuriuose ki
tuose pilkapynuose. Rudesos (Molėtų r.) pilkapio 2 
kape 1 degintiniai kauliukai ir įkapės buvo išdėlioti 
anatomine tvarka, simboliškai orientuojant mirusįjį 
galva į V (Kulikauskas, Luchtanas, 1978Š, p. 12-13). 
Rėkučių-Paversmio I pilkapio 5 kape 1 degintiniai 
kauliukai greičiausiai buvo sudėti į karstą ir užkasti 
pailgoje duobėje po pagrindu (Semėnas, 1994, 
p. 111). Degintinių kapų, kurių duobės forma ir orien
tacija imituoja griautinius, ištirta ir Eitulionių (Bliu-
jus , 1983, p . 34), Mošos-Naujasodų (Trakų r.) 
(Abaravičius, 1994, p. 102), Pakalnių (Vilniaus r.) 
(Vaitkevičius, 2004, p. 54), Peršaukščio-Kasčiukųll 
(Kliaugaitė, 2004Š, p. 4, pav. 4), Santakos (Vil
niaus r.) (Vaitkevičius, 2002b, p. 103-104, pav. 17), 
Želmeniškės (Utenos r.) (Butėnienė, 1984, p. 52) pil
kapynuose. 

Pilkapio 3 kapas 1 bei greičiausiai pilkapio 6(9) 
kapas (35 pav.) buvo įrengti kompaktiškose krūve
lėse ant pagrindo, prieš tai jų vietoje nuvalius degė
sių sluoksnį. Kauliukai švariai išrinkti iš laidotuvių 
laužo. Pilkapio 6(9) kape, sprendžiant pagal įkapes, 
galėjo būti palaidoti vyras ir moteris, tačiau, osteo-
loginės analizės duomenimis, visi kaulai buvo vie
nos 25^10 m. amžiaus moters. 

Dar du kapai (pilkapio 3 kapas 3 ir pilkapio 5 
kapas 1) veikiausiai buvo įkasti į anksčiau supiltą 
sampilą (27 pav.). Duobės šiems kapams kastos pa
lyginti gilios, iki pat pirminio žemės paviršiaus 
sluoksnio. Atrodo, jas taip pat stengtasi kasti pana
šios stačiakampio formos ir orientuoti artima ŠV 
kryptimi. Abiem atvejais kapai įrengti pilkapio cen
tre arba netoli jo, vidinių duobių juosiamo ploto vi
duje. Pilkapio 5 kape 1 kauliukai buvo supilti į dvi 
kompaktiškas krūveles duobės dugne, pilkapio 3 ka
pe 3 - paskleisti duobės užpilde. Galima tiktai spė
lioti, ar toks laidojimo būdas (laidojant nepiltas 
naujas sampilas, o kapas įkastas į anksčiau kitam as
meniui supiltą pilkapį) susijęs su mirusiojo lytimi, 
amžiumi ar socialiniu statusu. Bendrame Rytų Lie
tuvos pilkapių kultūros kontekste kapo padėties pil
kapyje koreliacijos su palaidoto asmens lytimi ar 
amžiumi nepastebėta (Kurila, 2002, p. 128). Tačiau 



abu minėti kapai išsiskyrė iš kitų palyginti turtingų 
Baliulių pilkapyno kapų. Pilkapio 3 kape 3, kuriame 
palaidota 25-40 m. amžiaus moteris, nebuvo jokių 
įkapių, o pilkapio 5 kape 1 su pagyvenusio (per 40 m.) 
vyro palaikais rasta tiktai viena geležinė sagtelė. Ki
ta vertus, sudeginto mirusiojo palaikai galėjo būti 
laidojami anksčiau supiltame pilkapyje ir dėl įvairių 
priežasčių, pavyzdžiui, artimų giminystės ryšių su 
jame anksčiau palaidotais asmenimis. 

Įkapės degintiniuose kapuose buvo paskleistos 
įvairiose duobės užpildo vietose, tiktai turtinguose 
vyrų kapuose (pilkapio 3 kapas 2 ir pilkapio 5 kapas 
3)-sukrautos į kompaktišką krūvelę duobės pakraš
tyje (18, 30pav.). 

Tiek griautinių, tiek degintinių kapų duobėse bu
vo degėsių. Griautinių kapų pilkapiuose 1, 4 ir 7(10) 
duobėse užfiksuoti ryškesni degėsingi kontūrai, pil
kapiuose 8(11) ir 12(15)-tiktai pavienių degėsių ka
po duobės užpilde. Susidaro įspūdis, kad užkasant kapo 
duobę, į ją būdavo barstomos žarijos ar pelenai. Tai, 
kaip ir pilkapio vietos išdeginimas ar pabarstymas ža
rijomis, greičiausiai turėjo kokią nors ritualinę pras
mę. Kaip matyti, apeigos su ugnimi nebuvo tiesiogiai 
susijusios su kūno deginimo papročiu. 

Degintiniuose kapuose kauliukai dažniausiai taip 
pat sumaišyti su degėsiais. Pilkapio 9(12) kapo 1 duo
bės viršuje buvo supiltas nestoras degėsių sluoksne
lis. Virš pilkapio 3 kapo 2 duobės buvo tarsi 
perdegusio geltono smėlio su raudonomis ir juodo
mis dėmėmis bei degėsiais kontūras. Atrodo, pilant 
sampilą kapo vietoje buvo atliekamos kažkokios apei
gos, kurių metu kūrenta ugnis. 

ĮKAPIŲ KOMPLEKSAS 

Ištirtuose Baliulių pilkapiuose aptikta palyginti 
nemažai įkapių (3 lent.). Nedidelę jų dalį sudaro dar
bo įrankiai. Trijuose kapuose rasta peilių. Pilkapio 7 
griautiniame kape buvo peilio geležtės fragmentas 
(41:5 pav.), pilkapio 3 degiminiame kape 2 - vienas 
(19:3 pav.), pilkapio 5 degiminiame kape 3 - du (30, 
31:4, 11 pav.) peiliai. Tai - įtveriamieji peiliai tiesia 
nugarėle, nežymiai lenktais ašmenimis. Geriau išli
kusių dirbinių ilgis 14-19 cm, geležtės plotis 1,7-

2,1 cm. Panašios formos peiliai dažnai aptinkami Ry
tų Lietuvos pilkapiuose vyrų ir moterų kapuose. Jie 
naudoti jau senajame geležies amžiuje (Michelber-
tas, 1986, p. 162). Įtveriamųjų peilių forma iš es
mės nepakito iki pat XVI a. (Svetikas, 2003, p. 112, 
pav. 89). 

Ylos rastos pi lkapio 4 gr iaut in iame kape 
(23:3 pav.) bei penkiuose degintiniuose kapuose (pil
kapiai 2, 3, 5, 6(9), 9(12) (10, 11:1, 17, 29:3, 36:3, 
51 pav.). Visais atvejais kape buvo po vieną ylą. Jos 
11,5-13,3 cm ilgio, apskrito skerspjūvio, daugumos 
įkotės keturkampio skerspjūvio. Pilkapyje 4 aptikta 
yla buvo su medinio kotelio liekanomis. Absoliuti 
dauguma ylų Rytų Lietuvos pilkapiuose rastos mo
terų kapuose kartu su kitomis jiems būdingomis įka
pėmis: verpstukais, papuošalais. Pilkapio 6(9) 
apardytame degintiniame kape yla buvo kartu su 
dviem stiklo karoliais ir vyrų kapams būdingomis įka
pėmis (kirviu ir ietigaliu). Osteologinės analizės duo
menimis, kaulai greičiausiai buvo vienos 25-40 m. 
amžiaus moters. Nereikėtų atmesti galimybės, kad 
tai dviejų suardytų kapų liekanos. Tačiau atvejų, kuo
met viename kape randama ir vyrams, ir moterims 
būdingų įkapių, žinoma ir kituose Rytų Lietuvos pil
kapynuose. Grigiškių-Neravų (Trakų r.) pilkapio 8 
degintiniame kape 2 buvo yla ir ietigalis (Kuncienė, 
1972š, p. 9), Karmazinų pilkapio VII ir Ponizjės (Me-
dilo r., Baltarusija) pilkapio 4 degintiniuose kapuo
se - yla, ietigalis ir kirvis (Cehak-Holubowiczowa, 
1955, p. 317; noKpoBCKiu, 1899, c. 32), Mykoliškių-
Tadaravo (Šalčininkų r.) pilkapio 3 degintiniame ka
pe - yla, kirvis ir du ietigaliai (Kuncevičius, 2000, 
p. 187), Popų-Vingelių (Trakų r.) pilkapio 1 degin
tiniame kape - yla, kirvis, ietigalis ir antskydis 
(Vėlius, 2000, p. 236-237). Neatlikus palaikų oste
ologinės analizės, galima tiktai spėlioti, ar šiuose ka
puose palaidoti vyras ir moteris, ar yla kartais dėta į 
kapus ir vyrams (galbūt tokiu atveju ji simbolizavo 
moters palaidojimą?). Ylų forma per šimtmečius taip 
pat nekito. Todėl ir ši radinių grupė nesuteikia infor
macijos apie paminklo chronologiją. 

Pilkapyne aptikti trys pjautuvai (pilkapių 1 ir 
12(15) griautiniai kapai bei pilkapio 5 degiminis ka
pas 2) (6:1,29:1,66:9 pav.). Greičiausiai visi pjautuvai 
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buvo vienodos formos, vadinamojo lietuviškojo ti
po, nežymiai atriestais smaigaliais (pilkapio 12(15) 
pjautuvo smaigalys neišlikęs). Įdomu, kad visi trys 
pjautuvai buvo sulūžę (sulaužyti?). Dirbiniai 16-
19 cm ilgio, jų geležtės 1,7-3,2 cm pločio. Pilkapio 
1 pjautuvas buvo su medinio kotelio liekanomis. Vi
duriniojo geležies amžiaus pilkapiuose pjautuvai dėti 
į griautinius ir degintinius moterų kapus. Tokie įran
kiai buvo labiausiai paplitę Rytų, Vidurio ir Šiaurės 
Lietuvoje. Ankstyviausi šio tipo pjautuvai buvo ne
žymiai, vėlyvesnį - labiau atriestu smaigaliu. Jie pa
sirodė dar IV a., daugiausia naudoti V-VI I a. 
(BojiKaiiTe-KyjiHKaycKeHe, 1985, c. 9-12), galbūt iki 
VIII a. ar dar ilgiau (MuHacHH, 1978, c. 79). Vienas 
ankstyviausių tokių įrankių rastas Mėžionių (Šven
čionių r.) pilkapio 9 griautiniame kape 3 (pjautuvas 
buvo kartu su pentiniu siauraašmeniu kirviu). Pagal 
greta buvusiame greičiausiai vienalaikiame griauti
niame kape 1 rastą vytinę antkaklę kilpiniais galais, 
antsmilkinius bei plačias išgaubtas apyrankes (Kac-
zynski, 1963, p. 126-128, 131, pav. 27) pilkapis da
tuotinas IV a. viduriu-antrąjapuse. Panašios formos 
pjautuvų buvo Diktarų (Anykščių r.) plokštiniuose 
(?) kapuose 1, 2, 26, 29 (Urabanavičienė, 1995, 
p. 170-171, pav. 3-5). Baliulių pilkapyne aptiktieji 
pjautuvai tipologiškai turėtų būti šiek tiek vėlyves
nį, kiek ryškiau atriestais smaigaliais. Juos reikėtų 
datuoti V a. 

Trijuose degintiniuose kapuose (pilkapio 3 ka
pas 2, pilkapio 5 kapas 3 ir pilkapio 6(9) kapas) rasti 
pentiniai siauraašmeniai kirviai. Šie dirbiniai neabe
jotinai galėjo būti naudojami kaip darbo įrankiai. Ta
čiau Rytų Lietuvos pi lkapių kapuose kirviai 
dažniausiai (75-80 proc. atvejų) aptinkami kartu su 
ginklais (ietigaliais, antskydžiais). Reikia manyti, 
dauguma kirvių, išskyrus kai kurias specifines for
mas, naudoti tiek darbui, tiek kovoje. Tačiau deda
mas į kapą dirbinys buvo suvokiamas išskirtinai kaip 
ginklas. Visuose trijuose Baliulių kapuose kirviai taip 
pat buvo kartu su kitais ginklais. Pilkapių 5 (30, 
31:3 pav.) ir 6(9) (35, 36:2 pav.) kirviai gana dažnai 
Rytų Lietuvos pilkapiuose sutinkamos formos - siau
ru liemeniu, koto link paplatintais ašmenimis ir pen
timi, kiaušinio formos ir apskrita kiauryme kotui, 

atitinkamai 23 ir 16 cm ilgio. Pilkapyje 6(9) aptikto 
kirvio kiaurymėje išlikęs 0,7x0,65 cm dydžio gele
žinis pleištas. Panašių kirvių Rytų Lietuvoje aptikta 
tiek griautiniuose, tiek degintiniuose kapuose. Tokie 
kirviai gana siauros chronologijos, datuojami nuo 
II-III a. Apie jų naudojimą vėliau nei VI a. patikimų 
duomenų nėra (Malonaitis, 2000Š, p. 37). 

Pilkapio 3 kape 2 rastas kirvis - 15,5 cm ilgio, 
siauru liemeniu, koto link paplatintais ašmenimis bei 
į abi puses paplatinta pentimi su atsparnėmis, kiau
šinio formos kiauryme (18, 19:2 pav.). Tokie kirviai 
laikomi pritaikytais specialiai kovai (Ka3aKSBHHioc, 
1988, c. 78-79). Jie naudoti nuo V a. antrosios pu-
ses-VI a. pradžios bent iki VIII-IX a. (Malonaitis, 
2000Š, p. 45). Vis dėlto dažniausiai jie randami V -
VI a. paminkluose. Neretai tokie kirviai būna turtin
guose kapuose: Sudotos I (Semėnas, 1999Š, p. 8,22, 
pav. 16), Sudotos IV (Šatavičius, 1998, p. 47-48), 
Taurapilio (Utenos r.) (Tautavičius, 1981, p. 35-36) 
pilkapynuose. 

Ietigalių rasta tuose pačiuose trijuose kapuose. 
Pilkapio 6(9) kape buvęs ietigalis (35, 36:1 pav.) 
20 cm ilgio, ilga įmova ir trumpa 2,7 cm pločio rom
bo formos plunksna be briaunos. Šio tipo ietigalių 
aptinkama senojo geležies amžiaus paminkluose 
(Michelbertas, 1986, p. 171). Jie buvo paplitę vi
soje Lietuvos teritorijoje, išskyrus Užnemunę, bei 
kaimyniniuose baltų kraštuose. Ypač tokie ietigaliai 
būdingi V a. antrosios pusės-VI a. Rytų Lietuvos pil
kapiams, nors naudoti ir ilgiau (Ka3aKHBHHioc, 1988, 
c. 29-32, puc. 9:11, Kapia IV). Panašių ietigalių rasta 
V a. antrosios pusės-VI a. pradžios griautiniuose 
Taurapilio kapuose (Tautavičius, 1981, p. 27 ,39-41, 
pav. 22, 41-44), taip pat V-VII a. degintiniuose ka
puose Dvyliškio-Paraisčių (Vilniaus r.) (TayTa-
B i r a o c , 1959, c. 138, puc. 5), Karmazinų (Cehak-

Holubovviczovva, 1955, p. 316-317, pav. 6) ir kituo
se pilkapynuose (Aleksandriškės-Pukštėnai, Čiorna-
ja Luža, Grigiškės-Ncravai, Pakrauglė, Pamuštai, Su-
dota, Vigodka-Dūkštas). 

Du vienodi ietigaliai aptikti pilkapio 5 kape 3 
(30, 31:1,2 pav.). Forma jie panašūs į pilkapio 6(9) 
įkapę. Tai - taip pat ietigaliai ilga įmova ir nedidele, 
tik lauro lapo formos plunksna su nežymia briauna. 



Jie 25,5 cm ilgio, su 2,9 cm pločio plunksna. Vieno 
ietigalio įmovos apačioje yra nedidelė skylutė. Šie 
dirbiniai gana reti Rytų Lietuvos pilkapiuose. Per-
šaukščio-Kasčiukų II pilkapio 4 griautiniame kape 
3 du tokie ietigaliai buvo su I tūkstantmečio pirma
jai pusei bei viduriui būdingu pentiniu siauraašme-
niu kirviu, antskydžiu ir kitais dirbiniais (Kliaugaitė, 
2002Š, p. 10,26-28, pav. 10-12). Ietigalių ilga įmo-
va ir trumpa lauro lapo formos plunksna rasta ir de-
gintiniuose kapuose: Čiornaja Luža (Medilo r., 
Baltarusija) (noKpoBCKiii, 1899, c. 42, Ta6ji. IV), 
Kurganų (Trakų r.) (Tautavičius, 195 lš , p. 4) pilka
pynuose. Greičiausiai tokio ietigalio įmova buvo sim
boliniame kape Gudelių-Lenkiškių (Vilniaus r.) 
pilkapyje 11 (Kurila, 2005Š, p. 10, 50, pav. 1). Pas
tarųjų kapų medžiaga nesuteikia aiškesnės informa
cijos ietigaliams datuoti. Reikia manyti, jie naudoti 
bent iki V-VI a. 

Pilkapio 3 kape 2 buvo 26 cm ilgio ietigalis su 
plačia (5 cm pločio) lauro lapo formos plunksna su 
ryškia briauna (18, 19:1 pav.). Plunksna sudaro kiek 
daugiau nei pusę dirbinio ilgio. Įmovoje išlikusi apie 
0,4 cm storio vinutė kotui pritvirtinti. Tai - ankstyva 
ietigalių forma, būdinga daugiau senajam geležies 
amžiui (II—IV a.). Daugiausia jų aptinkama Vakarų 
Lietuvos bei Vidurio Žemaitijos laidojimo pamin
kluose (Ka3aKHBHiiioc, 1988, c. 42-45, pac. 16:3, 
KapTa VIII). Pavienių tokių ietigalių rasta Rytų Lie
tuvoje: griautiniuose kapuose Maisiejūnųpilkapiuose 
2 ir 3 (Butėnas, 1998, p. 167, 170, pav. 8, 9), degin-
tiniuose kapuose Gudelių-Lenkiškių (Strazdas, 
1990š, p. 3, pav. 5), Kurganų (Tautavičius, 1951 š, 
p. 3-4) pilkapynuose. Pastarieji radiniai leistų jų 
chronologijąnukeltibentįV-VI a. Vėlyvesnių ir daž
niau Rytų Lietuvos pilkapiuose randamų ietigalių 
plunksna dažniausiai būna be briaunos (Tautavičius, 
1996, p. 132;Ka3aKHBiiHioc, 1988, c. 45-48, piic. 17, 
KapTa IX). 

Be kitų ginklų, pilkapio 3 kape 2 rastas antsky-
dis ir skydo rankena (18, 19:4, 5 pav.). Antskydis 
15 cm skersmens, su keturiomis mažomis skylutė
mis tvirtinti prie skydo. Viršūnė kūgio formos, 8,5 cm 
skersmens ir 7,4 cm aukščio. Pakraščiais jis orna
mentuotas įmuštais smulkiais iškiliais apskritimais. 

Rankena - ištęsto stačiakampio platėjančiais galais 
formos, 15x3,1 cm dydžio, nežymiai išlenkta. Jos ga
luose yra dvi mažos skylutės. Antskydis - gana daž
nas radinys Lietuvoje. Dauguma jų rasta būtent Rytų 
Lietuvos pilkapiuose, dažniau - degintiniuose kapuo
se. Skydų rankenos aptinkamos retai. Antskydžiai kū
gio formos viršūne - dažniausia antskydžiu forma. 
Jie būdingi IV-VII a., tačiau tikslesnė chronologija 
sunkiai nustatoma (Ka3aKflBninoc, 1988, c. 125-128, 
puc. 50). Kai kurie autoriai antskydžiu, ornamentuotų 
iškiliais apskritimais, chronologiją nukelia į V a. ant
rąją pusę (Kontny, 2004, p. 254). Kape antskydis pa
prastai būna su kitomis plačios chronologijos 
įkapėmis (ietigaliais, kirviais, peiliais, diržo sagti
mis ir t.t.). Aiškiau V a. antrąja puse-VI a. pradžia 
datuojami tokios formos antskydžiai rasti Taurapi-
lio pilkapio 5 griautiniame kape (Tautavičius, 1981, 
p. 27, pav. 23), Sudotos I pilkapio 3 degintiniame ka
pe 4 (Semėnas, 1999Š, p. 8, 22, pav. 16). Grigiškių-
Neravų pilkapio 28 kape 4 analogiškas antskydis 
buvo su pentiniu siauraašmeniu kirviu ir V a. pabai-
gos-VII a. kalavijo formos ietigaliu (Kuncienė, 
1976š, p. 15). Smurgainių (Baltarusija) pilkapyje 8 
toks dirbinys rastas su V-VII a. ietigaliais ir kirviais 
(PBIKOB, 1913, c. 9-11). Atrodo, visi Rytų Lietuvos 
pilkapiuose rasti šios formos antskydžiai datuotini 
ne anksčiau nei V a. 

Kiek didesnę nei darbo įrankiai bei ginklai įka
pių dalį ištirtuose pilkapiuose sudarė papuošalai bei 
aprangos detalės. Pilkapio 1 griautiniame kape bei 
pilkapyje 12(15) atsitiktinai rasti žalvariniai žiedi
niai antsmilkiniai (6:3,62:1 pav.). Pastarasis radinys 
veikiausiai išartas taip pat iš griautinio kapo. Dirbi
niai - 7,3x4,7 ir 3,6x3,5 cm dydžio, pagaminti iš 0,2-
0,3 cm storio apskri to ar nežymiai rombinio 
skerspjūvio vielos, užkeistais smailėjančiais galais. 
Žiediniai antsmilkiniai daugiausia aptinkami griau
tiniuose Rytų Lietuvos pilkapių kapuose. Deginti
niuose kapuose jų aptikta Vigodkos-Dūkšto II 
(Ignalinos r.) pilkapyje 3 (Baubonis, 2000Š, p. 3, 26, 
pav. 19), Eitulionių pilkapyje II su ankstyvais (IV a -
V a. pradžios) dirbiniais: šaukštine antkakle, ema
liuota pasaginc sege, laukine sege lenkta kojele, 
rankogalinėmis apyrankėmis (Bliujus, 1983, p. 35). 



Tai byloja ankstyvą šių dirbinių chronologiją. Ant
smilkinių aptikta III-V a. plokštiniuose (?) kapiny
nuose Diktaruose (Urbanavičienė, 1995, p. 171-172, 
pav. 8), Eikotiškyje (Zarasų r.) (Simniškytė, 1998, 
p. 16-17, pav. 4), Kairėnuose (Vilniaus r.) (Sadaus
kaitė, 1959, p. 61-62, pav. 2), Rokėnuose (Ignali
nos r.) (Balčiūnas, 2000, p. 244), Seiliūnuose 
(Lazdijų r.) (Sadauskaitė, 1959, p. 61-62, pav. 2), Ža-
davainiuose (Utenos r.) (Michelbertas, 1966Š, p. 1, 
3,7). Pilkapiuose antsmilkiniai taip pat randami kartu 
su ankstyvais dirbiniais. Jie pasirodė IV a. (Michel
bertas, 1986, p. 86; Kačkutė, 1995, p. 22) ar netgi 
III a. (Vaitkevičius, 2004, p. 58) ir naudoti iki VI a. 
(Tautavičius, 1996, p. 162). Pagrindiniu jų papliti
mo laikotarpiu greičiausiai reikėtų laikyti IV a. ant
rąją pusę-V a. pirmąją pusę. 

Keturiuose kapuose (pilkapių 4, 8(11), 12(15) 
griautiniai kapai ir pilkapio 6(9) degintinis kapas) 
aptikta stiklo, emalio ir gintaro karolių (23:1, 36:5, 
47:6, 66:1,68 pav.). Vien pilkapio 12(15) kape buvo 
54 stiklo bei emalio ir 178 gintaro karoliai. Tai -
didžiausias tokių dirbinių kompleksas Lietuvoje. Jie 
įvairių formų: suploto pusrutulio, cilindro, šešiab-
riaunio cilindro, dvigubo nupjauto kūgio, netaisyk
lingo stačiakampio, kubooktaedro. Stiklo ir emalio 
karoliai vienspalviai, geltonos, gelsvai rausvos, oran
žinės, žalios, mėlynos, rausvos spalvos. Stiklo bei 
gintaro karoliai būdingi beveik visam senajam gele
žies amžiui (Michelbertas, 1986, p. 102, 106) ir vė
lesniam laikotarpiui. Karolių apvaros yra gana retas 
radinys Rytų Lietuvos pilkapiuose. Jos dažniausiai 
randamos I tūkst. pirmosios pusės ar vidurio, rečiau -
vėlyvesniuose moterų kapuose. Karoliai paprastai ne
šioti po kelis, kartu su metalinėmis įvijomis ar paka
bučiais. Didesnės apvaros aptinkamos itin retai. 
Pašekščių (Molėtų r.) pilkapyje 12 griautiniame ka
pe rasti 53 gintaro bei 16 stiklo ir emalio karolių (Gri
žas, Steponaitis, 2005). Pagal kartu rastus alavinius 
cilindrėlius kapas datuotinas IV a. viduriu. Rėkučių-
Pavajuonio (Švenčionių r.) pilkapio 11 griautiniame 
kape 2 buvo 90 stiklo ir 1 gintaro karolis (Scmėnas, 
1997ša, p. 10-11, 17-18, 34, pav. 3). Žvirblių (Vil
niaus r.) X-XI a. pilkapio 47 degintiniame kape II, 
be gausių ginklų ir papuošalų, buvo 60 stiklo karolių 

(Iwanowska, Kazakevičius, 2001, p. 246-250). Pil
kapyje 12(15) rasti karoliai greičiausiai sudarė ke
lias apvarąs. Ypač retas radinys yra gintaro karoliai. 
Bėjau minėtų kapų, pavienių gintaro karolių rasta to 
paties Rėkučių-Pavajuonio pilkapio griautiniame ka
pe 1 (Semėnas, 1997ša, p. 8, 33, pav. 2), Pakalnių 
pilkapio 7 griautiniame kape 2 (Vaitkevičius, 2004, 
p. 55-56), Diktarų plokštiniame (?) kapinyne kape 
58 (Urbanavičienė, 1995, p. 172). Atrodo, visi šie 
kapai yra ne vėlesni nei V a. pirmosios pusės. Ap
skritai daugiausia gintaro dirbinių randama IV a. pa-
baigos-VI a. paminkluose. Būtent šiam laikotarpiui 
būdingos ilgos įvairių karolių apvaros (Bliujienė, 
2001, p. 173-175). Baliulių pilkapiuose aptikti gin
taro karoliai gana grubaus darbo, netaisyklingų for
mų, pagaminti paprastesne technika nei, pavyzdžiui, 
Basonijos (Lenkija) lobio dirbiniai (Wielowiejski, 
1990). Dėl šios priežasties jie sunkiai įtraukiami į 
esamas tipologines schemas. Panašių formų karoliai 
būdingi dideliam regionui. Jie buvo paplitę Vidurio 
Europoje, Vielbarko, Pševorsko kultūrų teritorijoje. 
Tokie dirbiniai būdingi II a. viduriui-V a. viduriui 
(Templemann-Mączyhska, 1985, p. 65-70, Taff. 15, 
59, 60, 64, 65). Gintaro karoliai Rytų Lietuvoje, be 
abejo, yra įvežtiniai dirbiniai. Jie čia patekę greičiau
siai ne iš Lietuvos pajūrio, o gali būti Sembos, Gdans
ko įlankos, Mozūrijos ežeryno, Kujavijos regiono ar 
Pietvakarių Lenkijos dirbtuvių gaminiai (Bliujienė, 
2001, p. 177). 

Kartu su karoliais apvarose nešiotos ir metalinės 
įvijos. Pilkapių 8(11) ir 12(15) griautiniuose kapuo
se jos buvo tarp karolių (47:6, 66:4 pav.). Dar dvi 
įvijos rastos pilkapio 2 degintiniame kape (11:3, 
6 pav.). Pilkapyje 12(15) buvusios įvijos pagamin
tos iš balto metalo, likusios - iš žalvario. Tai - sun
kiai datuojami dirbiniai, naudoti ilgą laiką. 

Galbūt prie kaklo papuošalų reikėtų priskirti iš 
0,25 cm skersmens keturkampio skerspjūvio vielos 
sulenktą žalvarinį kabutį (?) (6:6 pav.), buvusį pil
kapio 1 griautiniame kape. Vienas jo galas smailė
jantis, panašus į antsmilkinių, kitas - nulaužtas. 

Pilkapio 5 degintiniame kape 3 rastas geležinis 
smeigtukas. Dirbinys - 13,6 cm ilgio. Jo smaigalys 
apskrito skerspjūvio, 0,4-0,5 cm skersmens, kitas ga-



las suplotas (30, 31:12 pav.). Smeigtukai nėra daž
ni radiniai Rytų Lietuvos pilkapiuose, todėl jų chro
nologija sunkiai nustatoma. Dvyliškio-Paraisčių 
pilkapio 1 griautiniame kape 3 toks pats smeigtu
kas rastas su ietigaliu profiliuota plunksna, penti-
niu siauraašmeniu kirviu, lankine sege, įvijiniais 
žiedais ir kitais dirbiniais (Šimėnas, 1998a, p. 163-
164, pav. 15). Kapas datuotinas V a . Analogiškas 
dirbinys buvo Santakos pilkapio 4 degiminiame ka
pe 1. Jo chronologiją tiktai sąlyginai galima nusta
tyti pagal vėliau įkastą V-VI a. kapą (Vaitkevičius, 
2005b, p. 84-85, pav. 30,31) . 

Unikalus papuošalas, greičiausiai taip pat smeig
tukas, aptiktas pilkapio 12(15) griautiniame kape 
(66:10, 69 pav.). Jis su 14 cm ilgio, 0,6-1,5 cm sto
rio geležine adata, kuri ties smaigaliu apskrito, ties 
viduriu - kvadratinio, ties galvute - penkiakampio 
skerspjūvio. Dirbinio galvutė ir viršutinė dalis puoš
ta trimis 1,75-3,2 cm storio švino ir alavo lydinio 
skridimais. Analogų šiam dirbiniui Lietuvos archeo
loginėje medžiagoje nėra. Dirbinys greičiausiai im
portinis, tačiau jo kilmė ir chronologija lieka neaiški. 

Didesnę krūtinės papuošalų dalį sudaro lankinės 
segės. Baliulių pilkapiuose rasta dviejų tipų segių. 
Pilkapio 5 kape 3 buvo dvi geležinės vadinamojo Vil-
konių tipo segės (30, 31:5, 6 pav.). Jos beveik iden
tiškos formos, aukštu taisyklingu pusapskritimiu 
išlenktu plokščio skerspjūvio liemenėliu su užkaba 
adatai ir trumpa kojele. Segių ilgis - 7,2 (kojelės -
2,9), įvijos - 3,7 ir 3,4 cm. Tai palyginti reti dirbi
niai. Rytų Lietuvoje tokių segių rasta Diktarų plokš
tiniame (?) kapinyne, kape 1, kartu su IV a. būdingos 
formos pjautuvu (Urbanavičienė, 1995, p. 170, 173, 
pav. 3), Degsnės-Labotiškiųll pilkapyne griautiniuo
se kapuose pilkapiuose 6 ir 7 su V a. pirmajai pusei-
viduriui būdingomis įkapėmis (Tautavičius, 1970Š, 
p. 33, 36), degintiniuose kapuose Čiornaja Luža pil
kapyje 3 (floK-poBCKiii, 1899, c. 38), Maisiejūnų pil
kapyje 14 (Butėnas, 1998, p. 169, 171, pav. 14), 
Pcršaukščio-Kasčiukų II pilkapyje 9 (Kliaugaitė, 
2004Š, p. 4, 15, pav. 6), Riklikų (Anykščių r.) 
pilkapyje 1 (Tautavičius, 1970, p. 56, pav. 3). Šis 
papuošalas daugiausia nešiotas vyrų. Vilkonių ir pa
našios Pilvinų tipo segės buvo paplitusios ir toliau į 

rytus, dabartinėje Baltarusijoje, Ukrainoje, taip pat 
tarp vakarų baltų, Suvalkų krašte, Mozūrijos ežery
ne, Dunojaus vidurupio regione, Vakarų Bugo, 
Dniepro, Dniestro, Pruto baseinuose. Jos naudotos 
ne ankstesniu nei IV-V a. laikotarpiu, daugiausia 
pastarojo šimtmečio viduryje, kai kurios - galbūt ir 
VI a. pradžioje (Schulze-Dorrlamm, 1986, p. 600-
605; Teodor, 1988, p. 207, 220-221; Tejral, 1992, 
p. 239; Bitner-Wr6blewska, 1995, p. 176-177; Bliu-
jienė, 2002, p. 148-149, Fig. 3; raBpiiTyxnH, 1989, 
c. 78-80; BapaH, npnxoflHiOK, 1990, c. 248-249, 
piic. 51). Tokių dirbinių žinoma iš Vielbarko kultū
ros laidojimo paminklų (Jaskanis, 1996, p. 50,161). 
Jų prototipų aptinkama Kaukazo, Volgos žemupio 
III-IV a. paminkluose. Šių segių paplitimas Europo
je siejamas su klajoklių gentimis (Corman, 1996, 
p. 170-171). 

Kitokių segių buvo griautiniuose moterų kapuo
se pilkapiuose 1, 8(11), 12(15) (6:9, 47:5, 66:7, 
67 pav.). Pirmoji segė - žalvarinė, kitos dvi - sidab
rinės. Jos 8-8,5 cm ilgio, apie 3 cm ilgio kojele. Se
gių liemenėlis trapecinio, suploto stačiakampio arba 
plokščio skerspjūvio, išlenktas. Kojelės galas užlenk
tas ir užsuktas aplink liemenėlį suformuojant užka
bą (ši vieta puošta įkartėlėmis, imituojančiomis 
būdingą tokioms segėms vielutės įviją). Segės orna
mentuotos įmuštomis taškelių eilėmis, įkartėlėmis, 
stačiakampiais. įvija - 5,6-7,5 cm ilgio. Pilkapio 1 
segės įvija ir lankelis nulūžę (6:2 pav.). Forma jos 
artimos kitoms Lietuvos laidojimo paminkluose ran
damoms segėms lenkta kojele, būdingoms II a. pa-
baigai-V a. pirmajai pusei (Budvydas, 2002, p. 260, 
pav. 17). Tačiau kai kurie elementai (užkaba, lieme
nėlio pjūvis) išskiria šiuos dirbinius iš bendro kon
teksto. Rytų Lietuvos pilkapiuose ir apskritai 
Lietuvoje žinomos tik dvi forma artimos segės iš Lau-
kininkų-PoIiankų (Astravo r., Baltarusija) pilkapio 
1 degiminio kapo (Tautavičienė, 1981, p. 8, pav. 29; 
Vaitkunskienė, 1981, pav. XXXIV; rioKpoBCKifi, 

1893b c. 130) ir Rėkučių-Pavajuonio pilkapio 11 
griautinio kapo 2 (Semėnas, 1997ša, p. 10-11, 34, 
pav. 3). Abiejų jų liemenėliai pagaminti iš plonos 
plokštelės. Galbūt panaši segė (neišlikusi užkaba) ras
ta ir Diktarų plokštinio (?) kapinyno kape 41 (Urba-



navičienė, 1995, p. 173, pav. 11). Beveik nekyla abe
jonių, kad tai - importiniai dirbiniai. Panašių segių 
randama į šiaurę ir vakarus nuo Juodosios jūros, Du
nojaus žemupio, Dniestro, Pruto, Dniepro žemupio 
ir vidurupio baseine. Čia jos datuojamos IV a.-V a. 
pradžia, pavieniai dirbiniai - V a. antrąja puse 
(A\i6po3, 1966, c. 66, Ta6ji. 11:20, 24:3), t.y. vėly
vuoju Černiachovo (Sintana de Mures) kultūros eta
pu ir jos nykimo laikotarpiu (Harhoiu, 1999, 
p. 61-64; Teir, 1993, c. 151). Baliuliuose aptiktos se
gės taip pat turėtų priklausyti IV a. antrajai pusei-
V a. pirmajai pusei*. 

Pilkapio 1 griautiniame kape rasta vienintelė apy
rankė. Dirbinys žalvarinis, 7x6,4 cm skersmens, pa
gamintas greičiausiai iš antkaklės, nulaužus jos galą 
(6:5 pav.). Antkaklės būta su kabliuku ir suplota kil
pele galuose. Lankelis - apskrito skerspjūvio, 0,3 cm 
skersmens. Tokios antkaklės gana retos Lietuvos ka
pinynuose. Jos aptinkamos daugiausia I tūkstantme
čio vidurio kapuose. Rytų Lietuvoje sidabrinių ir 
sidabruotų šio tipo antkaklių rasta griautiniuose Rė-
kučių-Pavajuonio pilkapio 11 kapuose kartu su ki
tais V a. dirbiniais (Semėnas, 1997ša, p. 8,10,32-33, 
pav. 1,2). 

Daugiau ištirtuose pilkapiuose, vyrų ir moterų 
kapuose, rasta žiedų. Didžiausią dalį sudaro įvijiniai 
(6:4, 7, 19:10, 23:2, 31:7, 41:1, 47:1, 2, 57:1, 66:2, 
3, 6 pav.). Jie - 1,9-2,8 cm skersmens, pagaminti iš 
apskrito, pusapskričio, trikampio, keturkampio ar 
plokščio skerspjūvio vielos. Geriau išlikę žiedai yra 
1,5-4 apvijų. Šių dirbinių rasta pilkapių 1, 4, 7(10), 
8(11), 12(15) griautiniuose kapuose, pilkapių 3, 5, 
10(13) degintiniuose kapuose. Vienas iš pilkapio 
8(11) kape aptiktų žiedų (47:1 pav.) - sidabro lydi
nio, likę - žalvariniai. Žiedų buvo ir vyrų, ir moterų 
kapuose. Tai - sunkiai datuojami dirbiniai, Lietuvo
je naudoti nuo I a. (Michelbertas, 1986, p. 151) ir 
būdingi beveik visam geležies amžiui. Retesni yra 
sidabriniai žiedai. Jų rasta Taurapilio pilkapio 5 griau
tiniame kape (Tautavičius, 1981, p. 29, pav. 30), Rė-
kučių-Pavajuonio pilkapio 11 griautiniame kape 2 
(Semėnas, 1997ša, p. 11, 33, pav. 2). 

Išskirtinai retas radinys yra sidabrinis žiedas pla
čia, įmuštais smulkiais apskritimais ornamentuota 
rombo formos priekine dalimi ir užkeistais galais iš 
pilkapio 4 griautinio kapo (23:4 pav.). Du panašūs, 
tik ne taip puošniai ornamentuoti sidabriniai žiedai 
buvo Rėkučių-Pavąjuonio pilkapio 11 griautiniame 
kape 2 (Semėnas, 1997ša, p. 11, 33, pav. 2). Pagal 
šias analogijas Baliulių pilkapyne rastas žiedas da
tuotinas V a., galbūt pirmąja jo puse. 

Penkiuose kapuose aptikta sagčių. Tai - taip pat 
ir vyrų, ir moterų naudoti dirbiniai. Pilkapyje 7 sag
tis rasta griautiniame, pilkapiuose 3, 5 ir 10(13) -
degintiniuose kapuose. Dirbiniai geležiniai, išskyrus 
vieną pilkapio 3 kapo 2 žalvarinę sagtį. Dauguma 
sagčių panašios, ovalo formos (28, 31:8, 9, 41:4, 
57:3 pav.). Jos -2 ,3 -4 ,1 cm ilgio ir 1,7-2,2 cm plo
čio, pagamintos iš apskrito, ovalaus ar keturkampio 
daugiakampio skerspjūvio strypelių, be apkalų. Lie
žuvėliai keturkampio ar apskrito skerspjūvio, gale 
nežymiai užlenkti. Šios formos sagtys Rytų Lietu
vos pilkapiuose randamos su V-VII a. dirbiniais (Bu
tėnas, 1999, p. 48). Paprastai jos būna sunkiai 
datuojamuose kompleksuose. Aiškesnės chronologi
jos paminkluose tokios sagtys aptiktos degintiniuo
se kapuose Poškonių (Šalčininkų r.) pilkapyje 2 
(Tautavičius, 1958, p. 67-68) ir Skersabalės (Tra
kų r.) pilkapyje A (Abaravičius, 199 lš, p. 10) kartu 
su Pilvinųtipo segėmis, Peršaukščio-Kasčiukų II pil
kapyje 9 (Kliaugaitė, 2004Š, p. 4, 15, pav. 6) bei 
Degsnės-Labotiškių II pilkapiuose 6 ir 7 (Tautavi
čius, 1970Š, p. 34-36) - su Vilkonių tipo segėmis ir 
kitais V a. pirmosios pusės-vidurio dirbiniais, Dvy-
liškio—Paraisčių pilkapio 1 griautiniame kape (Šimė
nas , 1998a, p . 163-164 , pav. 15). Pagal šias 
analogijas Baliulių pilkapyno sagtys greičiausiai da
tuotinos V a. Tokios formos sagtys nuo III-IV a. bu
vo paplitusios didelėje Vidurio Europos teritorijoje: 
Elbės, Oderio, Vyslos, Dunojaus aukštupio ir vidu
rupio baseinuose, Prūsijoje (Madyda-Legutko, 1986, 
p. 63-65, 72, Karte 47-49, Taf. 19, Tab. 1-9). 

Kitokios sagtys rastos pilkapio 3 kape 2. Viena 
jų -ge lež inė įgniaužta priekine dalimi, ornamcntuo-

* Žodinė U. Budvydo informacija. 



ta skersiniais ranteliais (19:7 pav.). Ji 4,4x2,8 cm dy
džio, korpusas keturkampio skerspjūvio. Liežuvėlis 
viršuje puoštas iškilia briauna, užsibaigiančia rom-
beliu. Tai - palyginti dažnai Rytų Lietuvos pilkapiuo
se pasitaikantis sagčių tipas. Jos būdingos V a. 
pabaigai-VII a. (Butėnas, 1999, p. 48). Tikslesnė šių 
sagčių chronologija taip pat sunkiai nustatoma. Jos 
dažniausiai aptinkamos degintiniuose kapuose su ne
gausiomis arba plačios chronologijos įkapėmis. Ko 
gero, ankstyviausia šios formos sagtis rasta Papiškių 
(Švenčionių r.) pilkapio 7 griautiniame kape 3 su IV-
V a. būdingu ietigaliu (Semėnas, 1997šb, p. 7, pav. 3). 

Antroji kapo sagtis žalvarinė, panašios formos 
kaip ir pirmoji. Ji nežymiai įgniaužta priekine dali
mi, taip pat ornamentuota skersiniais ranteliais 
(19:8 pav.). Dirbinio korpusas keturkampio skersp
jūvio, 2,2x1,8 cm dydžio. Liežuvėlis puoštas ketur
kampiu paplatėjimu. Sagtis - su dvigubu apkalu, 
priekinėje pusėje puoštu trimis apskritimais su sky
lutėmis. Jose išlikusios kniedelės sagčiai prie diržo 
pritvirtinti. Tokios sagtys retos Rytų Lietuvos pilka
piuose. Nurodoma jų chronologija - V-VII a. (Bu
tėnas, 1999, p . 48). Remiantis negausia medžiaga, 
tiksliau šių dirbinių iš Rytų Lietuvos pilkapių datuo
ti neįmanoma. Panašios, tik be apkalo sagtys rastos 
Skersabalių II (Vilniaus r.) pilkapyje 5 degintiniame 
kape 3 su V-VII a. profiliuotu ietigaliu, siauraašme-
niu kirviu su atsparnėmis, kovos peiliu, įvijiniais žie
dais (Š imėnas , 1998b, p. 166 -167 , pav. 16), 
Grigiškių-Neravų pilkapyje 38 degintiniame kape 2 
su V a. antrosios pusės-VI a. ietigaliu (Kuncienė, 
1977Š, p. 6-7). Sprendžiant pagal Vidurio Europos 
analogijas, tikėtina, kad pilkapio 3 kapo 2 sagtys 
priklauso siauresniam ir kiek ankstesniam laikotar
piui - V a.-VI a. pradžiai (Ba»an, KapranoribueB, 
1989, c. 29-31, piic. 1-2). 

Be aptartų papuošalų ir aprangos detalių, kapuo
se rasta kitų smulkių metalinių dirbinių arba jų frag
mentų. Pilkapio 3 kape 2 ir pilkapio 5 kape 3 buvo 
geležinės apie 4,5 cm skersmens grandys (19:6, 
31:10 pav.), pilkapių 2, 9(12) ir 12(15) kapuose -
smulkios žalvarinės grandelės (11:2, 4, 5, 52:1, 
66:5 pav.). Kai kuriuose kapuose rasta neaiškių ge
ležinių dirbinių ar susilydžiusių papuošalų fragmen

tų (6:8, 19:9,12,41:2,3; 47:4, 57:2 pav.). Pilkapio 3 
kape 2 aptiktas iš kaulo ir žalvario pagamintas dirbi
nys (19:11 pav.). Kaulinė jo dalis ornamentuota įbrėž
tu tinklelio ornamentu. 

Atskirai paminėtinas pilkapyje 3 atsitiktinai ras
tas iš plonos žalvarinės vielos supintas apskritas 
5x4,6 cm dydžio tinklelis (13:1 pav.). Greičiausiai tai 
koks nors aprangos papuošimas, tačiau apie konkre
tesnę jo funkciją spręsti sudėtinga. Radinys buvo pa
čiame sampilo pakraštyje. Skirtingai nei kiti pilkapio 
radiniai, jis neapdegęs ir greičiausiai nesusijęs nė su 
vienu iš trijų kapų, o galbūt ir apskritai su laidojimo 
paminklu. Jo chronologija lieka neaiški. 

Atsitiktiniams radiniams priklauso apdegęs ge
ležinis pentinas (62:2 pav.), rastas šalia pilkapio 
12(15) suardytame sluoksnyje. Čia jis greičiausiai 
patekęs iš kito pilkapio. Taigi ateityje pilkapyne ga
lima tikėtis rasti turtingų vyrų, galbūt - ir žirgų ka
pų. Dirbinys - 7,9 cm ilgio, su 1,8 cm ilgio spygliu. 
Lankelio galuose - 2,3x0,55 cm dydžio plokštelės 
(viena jų nulūžusi). Dirbinys sunkiai datuojamas pa
gal esamas tipologines schemas (Godlowski, 1970, 
p. 8-9, Fig. 2; Wachowski, 1991; riepxaBKO, 1978). 
Panašios formos pentinai Lietuvoje naudoti IV-VI a. 
(Tautavičius, 1996, p. 155). Rytų Lietuvos pilkapiuo
se pentinas yra gana retas radinys. Jų randama griau
tiniuose, degintiniuose ir simboliniuose I tūkstant
mečio vidurio kapuose: Eitulionių pilkapiuose I ir 
XIII (Bliujus, 1983, p. 37), Grigiškių-Neravų pil
kapyje 30 (Kuncienė, 1976Š, p. 18), Pilviškių (Vil
niaus r.) pilkapyje 1 (Vaitkevičius, 2002a, p. 82), 
Ponizjės (Medilo r., Bal tarusi ja) pi lkapyje 8 
(rioKpoBCKifi, 1899, c. 33,Ta6ji. III), Skersabalės pil
kapyje 1 (Abaravičius, 199lš, p. 7), Taurapilio pil
kapyje 5 (Tautavičius, 1981, p. 25-26, pav. 18). At
rodo, visi šie dirbiniai yra IV a. antrosios pusės-VI a. 
pradžios. 

Trijuose kapuose (pilkapiuose 6(9), 9(12) ir 
12(15) rasti smulkūs titnago gabalėliai (36:4, 52:2, 
66:8 pav.). Titnagai, greičiausiai skirti ugniai įskel
ti, į kapus dėti ilgą laiką. Daugiau jų randama vidu
riniojo geležies amžiaus laidojimo paminkluose. 

Pilkapio 7(10) pakraštyje, šalia duobės, rasta ke
liasdešimt smulkių l ipdytos keramikos šukių 



(39 pav.). Molio masė šviesiai ruda, su smulkiomis 
mineralinėmis priemaišomis. Tai būta vieno indo 
plonomis (apie 0,4 cm) sienelėmis lygiu paviršiumi, 
nežymiai profiliuotu pakraštėliu. Smulkių puodų šukių 
pilkapiuose randama gana dažnai. Rečiau pasitaiko svei
kų puodų. Pavyzdžiui, Kretuonių (Švenčionių r.) pil
kapyje 21 (Butėnienė, 1977Š, p. 42-43) ir Rokantiškių 
(Vilniaus r.) pilkapyje 1 (Musianowicz, 1968, p. 340-
342, ryc. 3) rasta po šešis, Kurklių Šilo (Anykščių r.) 
pilkapyje 5 - septyni (Butėnas, 2002, p. 63) puodai. 
Dažniausiai jie būna pastatyti ant pilkapio pagrindo, 
atokiau nuo kapo. Tai būdinga vėlyvojo geležies am
žiaus pilkapiams. Keramika laidojimo paminkle gali 
būti laidotuvių apeigų pėdsakas. Tam tikrą ritualinę 
reikšmę galėjo turėti ir pats puodų daužymas. Kita 
vertus, nemaža dalis pilkapių keramikos yra neabe
jotinai pakliuvusi iš ankstesnių kultūrinių sluoksnių. 
Ar pilkapyje 7(10) rastas puodas susijęs su laidoji
mo apeigomis, lieka neaišku. Kitų ankstesnės gyven
vietės pėdsakų paminklo teritorijoje neužfiksuota. 
Pati puodo radimo vieta (išoriniame duobės pakraš
tyje) leistų manyti, kad jis čia pakliuvęs vėliau nei 
supiltas pilkapis. Dar viena smulki keramikos šukė 
(29:2 pav.) rasta pilkapio 5 kape 2. 

P I L K A P Y N O C H R O N O L O G I J A , 
I N T E R P R E T A C I J O S , B A L I U L I Ų 

B E N D R U O M E N Ė 

Pilkapių konstrukcija ir kapų įranga apie pamin
klo chronologiją aiškios informacijos nesuteikia. Tra
diciškai manoma, kad mirusiųjų deginimo paprotys 
Rytų Lietuvoje ėmė plisti IV-V a. sandūroje ir galu
tinai įsigalėjo VI a. (Tautavičius, 1996, p. 52; Vol-
kaitė-Kulikauskienė, 2001, p. 148). Pastaruoju metu 
išsakyta nuomonė, kad šis procesas buvo trumpes
nis ir vyko apie V a. vidurį (Vaitkevičius, 2005a, 
p. 79-80). Kita vertus, skirtinguose regionuose de
ginimo paprotys plito ne vienu metu, todėl laido
j i m o pobūdis informacijos tiksliam paminklo 
datavimui nesuteikia. Sudėtinga būtų analizuoti pil
kapyno chronologiją ir remiantis sampilų elementais 
(akmenų vainikais, duobėmis ar grioviais). Tačiau į 
akis krinta kai kurių pilkapių konstrukcijos panašu

mai. Pavyzdžiui, pilkapius 1 ir 5 sieja beveik iden
tiškas vidinių duobių išsidėstymas, pilkapius 1 i'r 
12(15) - panaši griovių forma ir orientacija pagal 
pasaulio šalis, pilkapius 3 ir 5 - panašus duobių ir 
kapų išsidėstymas bei jų skaičius. Sunkiai tikėtina, 
kad šie bendri bruožai yra atsitiktiniai. Veikiausiai 
jie atspindi pilkapių vienalaikiškumą. Didžiausias ga
limas chronologinis atotrūkis tarp jų supylimo - vie
no žmogaus išlaikomos atminties laikotarpis. 

Verta atkreipti dėmesį, kad nemažai bendrų kon
strukcijos bruožų turi pilkapiai su griautiniais ir de-
gintiniais kapais. Panaši ir abiejų tipų kapų įranga. 
Dauguma degintinių kapų įrengti panašiai kaip griau
tiniai, stačiakampio formos duobutėse po pagrindu, 
orientuotose ŠV-PR kryptimi. Paprastai ilgesnį laiką 
naudotuose pilkapynuose randama nemažai į ankstes
nius pilkapius įkastų degintinių kapų. Tuo tarpu Ba-
liuliuose ištirti tik du tokie kapai. Netiesiogiai pilkapių 
su griautiniais ir degintiniais kapais vienalaikiškumą 
patvirtintų ir jų mišrus išsidėstymas pilkapyne. Susi
daro įspūdis, kad tyrinėti pilkapiai yra gana siauros 
chronologijos, būtent - laikotarpio, kuomet inhuma-
ciją keitė kremacijos paprotys. Tai - ir svarbių poky
čių visuomenės socialinėje sanklodoje laikotarpis. 

Nepaisant palyginti nemažo ištirtų kapų skai
čiaus, pilkapyne nerasta daugelio senojo geležies am
žiaus pabaigos dirbinių tipų: cilindrėlių, kibiro 
formos kabučių, šiam laikotarpiui būdingų antkak
lių, smeigtukų ir apyrankių, emaliuotų dirbinių ir t.t. 
Kapuose nebuvo ir kai kurių tipiškų viduriniojo ge
ležies amžiaus dirbinių, pavyzdžiui, verpstukų. Pa
minklo datavimą kiek apsunkina tai, kad dalis radinių 
yra gana reti arba netgi unikalūs. Išanalizavus dirbi
nių chronologiją, galima apibrėžti pilkapyno naudo
jimo laikotarpį. Visi aiškiau datuoti pilkapiai turėtų 
būti supilti IV a. pabaigoje-V a. Griautiniai kapai da
tuotini pačia IV a. pabaiga-V a. pradžia ar pirmąja 
puse. Dalis degintinių kapų, ypač tie, kuriuose rasta 
ginklų, turėtų būti amžiaus vidurio ar antrosios pu
sės. Tačiau, kaip minėta, sprendžiant pagal pilkapių 
konstrukciją, vargu ar pilkapius skiria ilgesnis laiko 
tarpas - ne daugiau nei keli dešimtmečiai. 

Griautinė ir degintinė laidoscna galėjo turėti ir 
socialinę prasmę. Atrodo, nedegintos palaidotos tik-



tai moterys, tuo tarpu degintiniai kapai yra tiek vyrų, 
tiek moterų. Galbūt, įsivyraujant kremavimo papro
čiui, trumpą laiką tai buvo vyrų prerogatyva. Degi
nimo papročio plitimas siejamas su karių kapų 
pasirodymu V a. viduryje (Vaitkevičius, 2005a, 
p. 79-80). Būtent degintinių kapų medžiagoje paste
bimas jauno vyro kario statuso visuomenėje pabrė
žimas (Kurila, 2002, p. 132). Galbūt neatsitiktinai 
ryškiausi ugnies (apeigų?) pėdsakai buvo turtinga
me vyro kape pilkapyje 3. Deja, remiantis kitų Ry
tų Lietuvos pilkapynų duomenimis, sudėtinga 
spręsti apie palaidoto asmens lyties ir laidojimo po
būdžio koreliaciją bei minėto reiškinio paplitimo 
mastą. Dažniausiai viename pilkapyne ar netgi vie
name sampile esančius griautinius ir degintinius ka
pus skiria palyginti ilgas arba sunkiai nustatomas 
laiko tarpas. Sudėtinga išskirti laikotarpio, kuomet 
kito laidojimo pobūdis, kapus. Be to, neretai trūks
ta duomenų apie palaidoto asmens lytį. Tačiau kai 
kuriuose laidojimo paminkluose pastebimas galbūt 
netgi priešingas reiškinys. Santakos pilkapyje 2 ap
tikti keturi greičiausiai vienalaikiai ar artimos chro
nologijos palaidojimai: griautiniai vyro (?) (pagal 
įkapes - moters) ir vaiko (pagal įkapes - berniuko) 
bei du degintiniai moteių kapai (Vaitkevičius, 2002, 
p. 103-105, pav. 17; Barkus, Jankauskas, Urbanavi
čius, 2002, p. 278-279). Deginimo papročio ryšys su 
aukštesniu socialiniu statusu pastebimas kitų. baltų gen
čių laidojimo paminkluose (Šnė, 2002, p. 174; Žul-
kus, 2004, p. 172; )KyjiKyc, 2004, c. 158-161). 

Galbūt su laidojamo asmens statusu visuomenė
je susijusi pilkapių konstrukcija. Daugiau įkapių 
buvo kapuose sudėtingesnės konstrukcijos (su vidi
nėmis duobėmis, akmenų vainikais) sampiluose. 
Šiuose pilkapiuose buvo degintinių vyrų kapų su gin
klais ir kitomis gausiomis įkapėmis, turtingų moterų 
kapų. Taigi tikėtina, kad juose palaidoti kiek aukš
tesnį statusą turėję asmenys. Pilkapiuose be akmenų 
vainikų ir vidinių duobių, kuriems supilti reikėjo ma
žiau laiko ir darbo sąnaudų, buvo moterų arba vaikų 
kapai. Sudėtingesnė sampilo konstrukcija atspindi ne 
tik ilgesnį darbą, bet ir ilgesnes laidojimo apeigas. 
Šiuo požiūriu aiškesnių skirtumų tarp skirtingo am
žiaus asmenų kapų nepastebima. 

Ištirtuose dvylikoje sampilų rasta 16 kapų, ku
riuose identifikuoti mažiausiai dvidešimties asmenų 
palaikai. Šie duomenys, deja, nesuteikia galimybės 
nagrinėti paleodemografiniųrodiklių. Turint omenyje 
bendrą išlikusių pilkapių skaičių bei aplinkybes, kad 
dalis pilkapių gali būti sunaikinti, o degintiniuose ka
puose ne visų asmenų palaikai identifikuoti, tikėti
na, kad pilkapyne galėjo būti palaidoti 30 -35 
asmenys. Kaip minėta, paminklas yra gana siauros 
chronologijos, paliktas veikiausiai 2-3 kartų. Taigi 
vienu metu bendruomenėje galėjo gyventi apie 12-
15 asmenų. Tiesa, reikėtų atkreipti dėmesį į neįpras
tai mažą vaikų kapų skaičių. Vos du (pilkapių 2 ir 
10(13) kapai) palaidoti asmenys (10 proc.) buvo apie 
5 m. amžiaus. Dar viename kape (pilkapio 5 kapas 
3) buvo 6-10 m. amžiaus vaiko palaikai. Tai - aki
vaizdžiai per mažas skaičius. Realus kūdikių ir vai
kų iki 5 m. amžiaus mirtingumas turėjo siekti bent 
30 proc. (Jankauskas, 2001, p. 40). Panašus reiški
nys pastebėtas ir kituose Rytų Lietuvos pilkapynuo
se (Kurila, 2002, p. 128), kitų Lietuvos sričių 
kapinynuose (Jankauskas, 2001, p. 42) ir kituose 
kraštuose: Pševorsko kultūros (Czarnecka, 1990, 
p. 125), kitų Lenkijos regionų (Malinovvski, 1983, 
p. 525), anglosaksų (Stoodley, 2000, p. 458), Skan
dinavijos (Sigvallius, 1994, p. 126) laidojimo pamin
kluose. Tikėtina, kad dalis vaikų kapų neužfiksuojami 
tyrinėjimų metu, tačiau šį reiškinį vargu ar įmanoma 
aiškinti vien kaulų sunykimu. Greičiausiai nemaža 
dalis vaikų, ypač naujagimių, laidoti ne kapinynuo
se, o galbūt ir apskritai nelaidoti. Todėl realus vienu 
metu bendruomenėje gyvenusių asmenų skaičius gali 
būti kiek didesnis. 

Dar vienas įdomus reiškinys - neįprastas vyrų ir 
moterų kapų santykis. Iš 12 aiškiai pagal įkapes ir 
kaulus identifikuotų asmenų palaikų 9 buvo moterų 
ir tik 3 - vyrų. Pilkapio 5 kapo 2 osteologinės anali
zės duomenys neatitiko pagal įkapes nustatytos ly
ties, o pilkapio 6(9) kape buvo ir vyrams, ir moterims 
būdingų įkapių. Todėl tiksliai identifikuotais laiky
tini 10 ar 11 moterų ir 4 vyrų palaikai. Tikėtina, kad 
dalis vyrų kapų liko neištirti. Ateityje įdomių duo
menų galėtų suteikti didžiausio pilkapyno sampilo 8 
tyrinėjimai. 



4 lentelė. Osteologinės analizės duomenys. 

Table 4. Data of osteological analysis. 
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1 1 G M >40 7 
2 1 D M?; ? 25-35; ~5 7 

3 
1 D M >40 ? 

3 2 D V 22-25 1,71-1,75 3 
3 D M 25-40 ? 

4 1 G M? >20 ? 

5 
1 D V >40 ? 

5 2 D V 25-30 ? 5 
3 D ?; ?; ?; ? 25-40; 6-10; ?; ? ? 

6(9) 1 D M 25^t0 1,55-1,59 
7(10) 1 G ? -15 ? 
8(11) 1 G M? >20 ? 

9(12) 
1 D M? >20 ? 

9(12) 2 D M >30 ? 
10(13) 1 D 7 ~5 7 
12(15) 1 G ? ? 7 

* D - degintinis, G - griautinis. 
** V - vyras, M - moteris. 

Iš vyrų kapų turtingumu ir ginklų gausa išsiski
ria pilkapio 3 kapas 2 ir pilkapio 5 kapas 3. Pirmaja
me kape palaidotas j aunas (22-25 m.) vyras. 
Antrajame kape identifikuoti mažiausiai keturių as
menų palaikai, iš jų vienas nenustatytos lyties 2 5 -
40 m. asmuo ir vienas 6-10 m. vaikas. Šiuo atveju 
neaišku, kam būtent skirtos gausios įkapės. Pilkapio 
5 kape 1 pagyvenusiam (per 40 m.) vyrui buvo įdėta 
vien diržo sagtis. Be abejo, remiantis kelių kapų me
džiaga išvadas daryti sudėtinga, tačiau ir daugelyje 
kitų Rytų Lietuvos pilkapynų pastebima tendencija, 
kad jaunesni vyrai laidoti su gausesnėmis įkapėmis 
ir daugiau ginklų (Kurila, 2002, p. 131-132). 

Moterų kapus šia prasme analizuoti sunkiau. Pa
laidotų nesudegintų moterų amžius nustatytas tiktai 
labai apytiksliai. Ryškiai kuklesnės įkapės buvo tik
tai pilkapio 7(10) griautiniame kape, kuriame buvo 
palaidotas apie 15 m. nenustatytos lyties asmuo. De-
gintiniuose moterų kapuose, kurie greičiausiai kiek 
vėlyvesnį už griautinius, įkapių gerokai mažiau. Aiš-

kesnės palaidotosios amžiaus ir įkapių skaičiaus ko
reliacijos nepastebima. įrankių (pjautuvų, ylų) vidu
tinis skaičius juose maždaug toks pat kaip ir 
griautiniuose kapuose, tačiau papuošalų mažiau. De-
gintiniuose kapuose neaptikta nė vieno sidabrinio dir
binio. Dalis papuošalų (pavyzdžiui, gintaro ir stiklo 
karoliai, kai kurie žalvariniai dirbiniai) galėjo sudegti 
ar susilydyti laidotuvių lauže arba būti iš jo neišrinkti. 
Tačiau toks įkapių skaičiaus mažėjimas veikiau at
spindi tam tikrus socialinės sanklodos ar pomirtinio 
pasaulio supratimo pokyčius. Viso viduriniojo gele
žies amžiaus degintiniuose moterų kapuose įkapės 
dažniausiai palyginti skurdžios ir neįvairios: peilis, 
verpstukas, yla, vienas kitas papuošalas. 

Naujo tipinio įkapių komplekso nusistovėjimas 
ir mirusiųjų deginimo papročio įsivyravimas žymi 
naujo Rytų Lietuvos pilkapių kultūros etapo pradžią. 
Tyrinėtas pilkapynas yra vienas iš nedaugelio pamin
klų, kuriuose galima taip aiškiai įžvelgti šią trans
formaciją. Importiniai dirbiniai sieja pilkapyną su 
Vidurio Europos, galbūt netgi Juodosios jūros pa
krančių laidojimo paminklais. Kaupiantis duome
nims, lieka vis mažiau abejonių, kad I tūkstantmečio 
vidurio tautų kraustymasis tam tikru mastu palietė ir 
Rytų Pabaltijį (Kazanski, 2000; JIyxTan, 1997). Ba-
liulių pilkapyno medžiaga suteikia naujų duomenų 
šių įvykių atgarsių Rytų Lietuvoje tyrinėjimams. 

PILKAPIŲ IR KAPŲ APRAŠYMAS 

Pilkapis 1 (3-6 pav.) buvo pilkapyno Š dalyje. 
Jo skersmuo iki 9-10 m, aukštis 0,8-0,9 m. Sampi
las P pusėje apardytas. Per patį centrą ŠV-PR kryp
timi jį kerta dvi telefono kabelio linijos, įkastos iki 
0,5-0,6 m gylio. Iki tyrinėjimų griovių pėdsakų ne
matyti. 

Po 0,08-0,15 m storio velėna sampilo smėlis su 
smulkiomis pelcningomis dėmelėmis. Pilkapio pa
grindas (pilkas, gausiai degėsingas, maišytas su bal
tu ir geltonu smėliu sluoksnis) pasiektas 0,35-0,5 m 
gylyje. Jo storis siekia 0,1-0,15 m, kai kur - 0,2 m. 
Nukasant sampilą bei pagrindo sluoksnį dirbinių ar 
kaulų neaptikta. 



3 pav. Pilkapio 1 planas. R. Abramauskicnės, V. Kliauzaites 

Pig. 3. Plan of barrow I. 



4 pav. Pilkapis 1 pasiekus įžemį (fotografuota iš PR pusės). 
V. Kliaugaitės nuotr. 

Fig. 4. Barrow 1 at subsoil level (photographed from SE). 
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5 pav. Pilkapio 1 griautinio kapo duobė (fotografuota iš ŠV pu
sės). V. Kliaugaitės nuotr. 

Fig. 5. Pit of inhumation grave i n barrow 1 (photographed from NVV). 

Pasiekus įžemį (3, 4 pav.), 0,3-0,4 m gylyje iš
ryškėjo sampilo V pusę juosęs 0,85-1,5 m pločio ir 
0,5-0,6 m gylio griovys, užpildytas šviesiai pilku, kai 
kur - tamsesniu peleningu smėliu. Pilkapio P ir PR 
pusėje-dvi pailgos 5,6 ir 5,2 m ilgio, 1,3-1,8 m plo
čio ir 0,35-0,4 m gylio duobės. Griovio ir duobių 
juosiamo ploto skersmuo 11,2-11,9 m. 

Po pilkapio pagrindu, jo viduryje, įžemyje, 0,4-
0,6 m gylyje nuo žemės paviršiaus, išryškėjo dar ke
turios ovalios 1,8-3 m ilgio, 1,2-1,4 m pločio ir 
0,2-0,3 m gylio duobės. Tai - tarsi vidinis duobių 
žiedas, juosiantis 5,9x5,3 m dydžio plotą. Duobės už
pildytos tamsiai pilku peleningu sluoksniu dugne ir 
pakraščiuose bei 0,18-0,24 m storio šviesiu smėliu 
viduryje. Pastarasis sluoksnis greičiausiai susiforma
vo pilant sampilą neužslinkusių duobių vietoje. Tai
gi pilkapis veikiausiai supiltas ne iš karto. Pirmiausia 
iškastos keturios duobės. Atliekant tam tikras apei
gas (arba per tam tikrą laiko tarpą?) jų dugne susi
formavo peleningas sluoksnis. Vėliau virš jų piltas 
sampilas iškasant aplinkui griovį ir duobes. 

Sampi lo pakrašč ia is nemažai 32x28x12 , 
25x20x15, 18x15x10, 16x14x8 cm ir t.t. dydžio ak
menų. Dalis jų užfiksuoti jau 0,05-0,1 m gylyje, tik 
nukasus velėną, vidinėje griovio pusėje. Dauguma 
akmenų guli griovio ir duobių užpilde, kai kurie -
dugne, kiti - ties viduriu ar aukščiau. Greičiausiai 
pilkapio pakraščiai buvo iš išorės apkrauti akmeni
mis, kurie vėliau nuslinko į griovį ir duobes. Akme
nys išsidėstę 0,8-1,8 m pločio ruože gana padrikai, 
nesudarydami ištisinės konstrukcijos. Tarpuose tarp 
griovio ir duobių akmenų neužfiksuota. Jų nebuvo ir 
vidinėse duobėse. 

įvairiose pilkapio vietose aptikti keturių 40x30, 
40x32,33x33,24x22 cm skersmens stulpaviečių kon
tūrai, kuriuose buvo smulkių degėsių bei stambes
nių apdegusios medienos fragmentų. Stulpavietės 
įžemyje siekia 0,15-0,4 m gylį. 

Griautinis kapas I (5 pav.) buvo pačiame pilka
pio centre, įkastas giliau pirminio žemės paviršiaus. 
Jo kontūrą, kuris išryškėjo įžemyje, 0,6 m gylyje nuo 
žemės paviršiaus, tarsi rėmino keturios ovalios duo
bės. Kapo duobė - stačiakampio užapvalintais kam
pais formos, 3,5x1,6 m dydžio, 1,18-1,22 m gylio, 



orientuota ŠV-PR kryptimi. Jos už
pildas paviršiuje (iki 0,3-0,4 m gy
lio) tamsus, degėsingas, giliau -
šviesus smėlis su smulkiais degėsiais. 
Apie 0,6 m gylyje buvo dar vienas 
0,15 m storio tamsesnis degėsingas 
kontūras. Karsto (?) kontūras užfik
suotas 1 m gylyje. Jis - 2,15x0,7 m 
dydžio, keturkampio formos. 

Griaučiai visiškai sunykę, išlikę 
tiktai kaukolės skliauto fragmentai. 
Osteologinės analizės duomenimis, 
kaulai - per 40 m. moters. Spren
džiant pagal kaukolės padėtį kape, 
mirusioji palaidota galva į VŠV 
(295°). įvairiose kapo vietose aptikta 
žalvarinių papuošalų bei geležinių 
dirbinių. Mirusiosios galvūgalyje bu
vo žiedinis antsmilkinis. Palei duo
bės ŠR kraštą gulėjo lankinė segė, 
apyrankė (?), pagaminta greičiausiai 
iš antkaklės, du įvijiniai žiedai, iš 
vielos pagamintas kabutis (?) bei ge
ležies rūdžių gabaliukas. Palei duo
bės PV kraštą, ties palaidotosios 
juosmeniu ar kojomis rastas pjautu
vas su medinio kotelio liekanomis, 
šalia jo - geležinė (segės?) įvija 
(6 pav.). Pjautuvas greičiausiai bu
vęs atriestu smaigaliu (smaigalys nu
lūžęs). 

Pilkapis 2 (7-11 pav.) buvo pil
kapyno ŠV dalyje. Jo skersmuo iki 7-8 m, aukštis 
apie 0,5 m. Iki tyrinėjimų griovių pėdsakų nematyti 
(7 pav.). 

Po velėna, 0,1-0,2 m gylyje, atidengtas geltonas 
maišytas sampilo smėlis. Jo storis - iki 0,45 m, gi
liau - iki 0,15-0,2 m storio tamsiai pilkas degėsin
gas pilkapio pagrindas. Jis ryškiausias sampilo PR 
pusėje, tuo tarpu ŠV pusėje šio sluoksnio beveik vi
sai nėra. Nei sampilo smėlyje, nei pagrindo sluoks
nyje dirbinių ar kaulų nerasta. 

įžemyje (8, 9 pav.), pilkapio V, P ir PR pusėje, 
išryškėjo keturios įvairaus dydžio duobės. Viena jų 

6 pav. Pilkapio 1 griautinio kapo įkapės: 1 - pjautuvas, 2 - lankinės segės įvija, 3 -
antsmilkinis, 4 - įvijinis žiedas, 5 - apyrankė, 6 - kabutis (?), 7 - įvijinis žiedas, 8 -
geležinio dirbinio fragmentas, 9 - lankinė segė. /. Maciukaitės pieš. 
Fig. 6. Burial items of inhumation grave in barrow 1 : 1 - sickle, 2 - spiral of cross
bow fibula, 3 - temple ornament, 4 - spiral ring, 5 - bracelet, 6 - pendant (?), 7 -
spiral ring, 8 - fragment of iron artefact, 9 - crossbow fibula. 

netaisyklingo apskritimo formos, 1,3x1,2 m dydžio, 
likusios pailgos arba ovalios, 2,3-4 m ilgio ir 1,2-
1,4 m pločio. Duobės - 0,4-0,7 m gylio, jų užpildas 
šviesiai pilkas, peleningas, su šviesaus smėlio prie
maiša. ŠV pusėje buvo dar viena netaisyklingos 
formos duobė (visas jos kontūras atidengtas tiktai 
ištyrus pilkapį 10(13), buvusį į ŠŠV nuo pilkapio 
2). Pastaroji duobė didesnė nei įprasta, apie 5,5 m 
ilgio ir 2,4-3 m pločio. Ji tarsi skyrė du pilkapius. 
Duobė - iki 0,45 m gylio, užpildyta pilku pele-
ningu smėliu, virš kurio yra nestoras pelenų sluoks
nelis . Užpildo paviršiuje - 0 ,1-0 ,25 m storio 
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1 pav. Pilkapis 2 iki tyrinėjimų (fotografuota iš Š pusės). 
V. Kliaugaitės miotr. 

Fig. 7. Barrow 2 before excavations (photographed from N). 

DEG. KAPAS 1 

8 pav. Pilkapio 2 planas. R. Abramauskicnės, V. Kliaugaitės brėž. 

Fig. 8. Plan of barrow 2. 

tamsios maišytos žemės, greičiausiai nuslinkusios 
nuo sampilo, sluoksnis. Duobės dugnas nelygus, 
pjūvyje žymūs lyg dviejų susijungiančių duobių 
dugnai. Pakartotinių perkasimų žymių duobės pjū
vyje nematyti, todėl tikėtina, kad ji iškasta pilant 
du sampilus (tokiu atveju pilkapius 2 ir 10(13) gal
būt reikėtų laikyti vienalaikiais). Duobės kontūro 
Š ir PR pusėse ryškus būdingas išlinkimas abiejų 
pilkapių centro link. Duobių juosiamo ploto sker
smuo - 8-9,4 m. 

Ties pilkapio pakraščiais R pusėje aptikti ketu
rių 60x45, 35x33, 32x32, 30x30 cm skersmens de-
gėsingų dėmių ar stulpaviečių kontūrai. į įžemį 
stulpavietės įgilintos 0,3-0,4 m. Jų užpildas tamsiai 

pilkas, degėsingas. ŠR pilkapio pusėje, 
0,3 m gylyje, buvo ŠV-PR kryptimi 
orientuotas degusio (suanglėjusio?) me
džio kontūras. Lieka neaišku, ar jis su
sijęs su pilkapio konstrukcija. 

Degintinis kapas 1 (10 pav.) buvo 
pilkapio centre, duobutėje po pagrindu. 
Jo kontūras išryškėjo įžemyje, 0,62 m 
gylyje. Kapo duobė - netaisyklingo 
stačiakampio užapvalintais kampais 
formos, 1,2x0,6 m dydžio, orientuota 
VŠV-RPR kryptimi. Ji - 0,34 m gylio, 
užpildyta smėliu su smulkiais degėsiais. 
Degintiniai kauliukai paskleisti visame 
užpilde. Osteologinės analizės duome
nimis, palaikai yra dviejų asmenų: su
augusio 25 -35 m. amžiaus asmens 
(greičiausiai - moters) ir apie 5 m. am
žiaus vaiko. įvairiose kapo duobės vie
tose aptiktos dvi žalvarinės įvijos, trys 
smulkios žalvarinės grandelės bei gele
žinė yla (11 pav.). Visos įkapės neapde
gusios (?). 

Pilkapis 3 ( 12-19 pav.) buvo centri
nėje pilkapyno dalyje. Jo sampilas ne
žymiai ištęstas, 11x12 m skersmens, iki 
1,05 m aukščio. Pilkapio ŠV, V, P ir PR 
pusėse ryškus 1 m pločio griovys. Sam
pilo PR kraštas apardytas miško keliu
ko (12 pav.). 
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9 pav. Pilkapis 2 pasiekus įžemį (fotografuota iš PV pusės). 
V. Kliaugaitės miotr. 
Fig. 9. Barrow 2 at subsoil level (photographed from SW). 

10 pav. Pilkapio 2 degiminis kapas. V. Kliaugaitės miotr. 

Fig. 10. Cremation grave of barrow 2. 

Po 0,1-0,2 m storio velėnos sluoksniu - geltonas 
sampilo smėlis su degėsių priemaiša. Šis sluoksnis -
iki 0,72 m storio, po juo, 0,7-0,9 m gylyje, pasiektas 
tamsiai pilkas, gausiai degėsingas pilkapio pagrindas. 
Storiausias (iki 0,3-0,35 m storio) jis pilkapio centre, 
tuo tarpu R pusėje - iki 0,1 m. Nukasant povelėninį 
sluoksnį, pilkapio Š pakraštyje, apie 1,6 m į R nuo 
griovio galo, 0,25 m gylyje, aptiktas ncapdegąs ap
skritas žalvarinis tinklelis (13:1 pav.). 

įžemyje (14, 15 pav.), 0,3-0,4 m gylyje, išryškė
jo pilkapį ŠV, V, P ir PR pusėje juosusios šešios įvai
raus dydžio duobės, sudarančios tarsi griovį su 
0,25-2 m dydžio tarpais. Viena jų apskrita (1,9x1,98 m 
skersmens), likusios pailgos arba ovalios (2,2-9 m 

11 pav. Pilkapio 2 degintinio 
kapo įkapės: 1 - yla, 2 -
grandelė, 3 - įvija, 4, 5 -
grandelės, 6 - įvija. 
/. Maciukaitės pieš. 

Fig. 11. Burial items of crema
tion grave in barrow 2: 1 - awl, 
2 - small chain ring, 3 - spiral, 
4, 5 - small chain rings, 6 -
spiral. 
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12 pav. Pilkapiai 3 ir 5 iki tyrinėjimų (fotografuota iš ŠV pusės). 
V. Kliaugaitės miotr. 

Fig. 12. Barrows 3 and 5 before excavations (photographed from 
NW). 



13 pav. Pilkapis 3, atsitiktiniai radiniai: 1 - žalvarinis tinklelis, 
2 - žalvarinio dirbinio fragmentai, 3 - kaulinio dirbinio 
fragmentas. I. Maciukaitės pieš. 

Fig. 13. Barrow 3, stray finds: 1 - small bronze net, 2 - frag-
ments of bronze artefact, 3 - fragment of bone artefact. 

ilgio ir 1,1-1,8 m pločio). Didžiausia V duobė ati
dengta tiktai ištyrus greta buvusį pilkapį 4. Duo
bės - 0,43-0,73 m gylio, užpildytos pilku peleningu 
smėliu. Jos juosia beveik apskritą 11,9-13 m sker
smens plotą. 

Vidinėje duobių pusėje yra dar trys duobės (vi
dinis duobių žiedas). Dvi jų netaisyklingo apskriti
mo formos (1,3x1,3 ir 1,9x2x1 m dydžio), trečioji — 
ovali (4,6 m ilgio ir 2,6 m pločio). Duobės iki 0,4-
0,56 m gylio, užpildytos tamsiai pilku peleningu smė
liu pakraščiuose ir dugne bei iki 0,24 m storio 
šviesaus smėlio sluoksniu užpildo viduryje. Kaip ir 
pilkapyje 1, šis sluoksnis greičiausiai susiformavo 
virš vidinių duobių pilant sampilą. R duobės dugne 
buvo 0,3 m storio ryškesnis degėsių sluoksnis 
(16 pav.). 

Sampilo pakraščiais, duobių juosiamo ploto vi
duje, nemažai 45x35x31, 40x32x26, 28x26x22, 
15x10x6 cmirt . t . dydžio akmenų. Dalis jų atidengti 
dar sampilo smėlyje, 0,15-0,2 m gylyje. Kai kurie 
akmenys (daugiausia P ir PR pusėje) guli duobių už

pilde, 0,2-0,6 m gylyje. Akmenys guli iki 3,5 m plo-
čio ruožu netvarkingai, tik vietomis (P pusėje) kom-
paktiškiau. Jie sudaro netaisyklingą puslankį. Plane 
akmenų koncentracijos iš esmės sutampa su išorinių 
ir vidinių duobių kontūrais. Jų visai nebuvo pilkapio 
ŠR pusėje. Kai kurie akmenys, kaip ir pilkapyje 1, 
neabejotinai nuslinkę į išorines duobes nuo sampilo 
pakraščių, tačiau buvusieji sampilo smėlyje vidinė
je duobių pusėje, supylus pilkapį, greičiausiai nebu
vę išorėje. Taigi dalis vainiko akmenų greičiausiai 
sukrauti dar prieš pilant pilkapį, būsimo sampilo vie
toje, likusieji - jau supilto sampilo pakraščiais. 

Pilkapio R pusėje buvo trys 34x32, 36x35 ir 
30x30 cm skersmens stulpavietės, į įžemį įgilintos 
0,3-0,42 m. 

Pilkapyje aptikti trys degintiniai kapai. Visi jie 
buvo trijų vidinių duobių juosiamo ploto ribose. 

Degintinis kapas 1 buvo pilkapio centre, ant pa
grindo, 0,8 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Švarūs 
degintiniai kauliukai buvo supilti į kompaktišką 
0,76x0,3 m dydžio, 0,08-0,1 m storio krūvelę, orien
tuotą VPV-RŠR kryptimi. Aplink kauliukus buvo 
1,38x0,7 m dydžio švarus plotas. Greičiausiai šioje 
vietoje prieš įrengiant kapą buvo nuvalytas degėsin-
gas pilkapio pagrindo sluoksnis. Osteologinės anali
zės duomenimis, kape palaidota per 40 m. moteris. 
Tarp kauliukų aptikta apdegusi geležinė yla (17 pav.). 

Degintinis kapas 2 (18 pav.) buvo arčiau pilka
pio pakraščio, tarp degintiniųkapų 1 bei 3 ir PV duo
bės. Jis įrengtas 1,5x0,78 m dydžio stačiakampio 
užapvalintais kampais formos duobutėje po pagrin
du, kurios kontūras įžemyje išryškėjo 0,7 m gylyje 
nuo žemės paviršiaus. Kapo duobė orientuota Š V -
PR kryptimi. Ji 0,35 m gylio, užpildyta pilku smėliu 
su smulkiais degėsiais ir pavieniais degintiniais kau
liukais. Duobutės dugne - 0,15 m storio degintinių 
kauliukų koncentracija. Osteologinės analizės duo
menimis, kape buvo palaidotas 22-25 m., 1,71-
1,75 m ūgio vyras. Duobės ŠV pakraštyje virš 
kauliukų kompaktiškai sudėtos apdegusios įkapės: 
antskydis bei skydo rankena, pentinis siauraašmenis 
kirvis su atsparnėmis, ietigalis lauro lapo formos 
plunksna, peilis, geležinė sagtis, žalvarinė sagtelė su 
apkalu, neaiškaus dirbinio, pagaminto iš kaulo ir 



14 pav. Pilkapio 3 planas. R. Abramaiiskienčs. V. Kliaugaitės brčž. 

Fig. 14. Plan of barrow 3. 
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15 pav. Pilkapis 3 tyrinėjimų pradžioje (fotografuota iš R pusės). 

V. Kliaugaitės nuotr. 

Fig. 15. Barrow 4 at the beginning of excavations (photographed from E). 

16 pav. Pilkapio 3 duobės R pusėje pjūvis (d-dl) . V. Kliaugaitės nuotr. 
Fig. 16. Section (d-dl) of pit in barrow 3 on E side. 
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17 pav. Pilkapio 3 degintinio 
kapo 1 įkapė - yla. U-O 
/. Maciukaitės pieš. 

Fig. 17. Burial item of crema
tion grave 1 in barrow 3 - awl. 

linio dirbinio, puošto tinklelio ornamentu, 
dalis (13:2,3 pav.). Pastaroji greičiausiai yra 
to paties dirbinio, kaip ir rastoji kape. Kapo 
vietoje suardymo pėdsakų neužfiksuota. 
Greičiausiai įrengus kapą duobutėje dalis 
kauliukų bei įkapių buvo išbarstyta virš jo 
sampilo smėlyje pilant pilkapį. Tikėtina, kad 
šioje vietoje buvo atliekamos kokios nors 
apeigos (kūrenama ugnis?). 

Degiminis kapas 3 buvo pilkapio cen
tre, į PPR nuo kapo 1. Jis įkastas greičiau
siai į anksčiau supiltą pilkapį, perkasus visą 
sampilą ir pilkapio pagrindą. Kapo duobės 

žalvario, fragmentas. Be to, kapo vidu
ryje aptikta geležinė grandis, žalvarinis 
įvijinis žiedas bei susilydžiusių žalvari
nių dirbinių (lankinės segės?) fragmentų 
(19 pav.). 

Dar nukasant sampilą, 0,35-0,4 m gy
lyje virš kapo, buvo pastebėtas 1,9x2,6 m 
dydžio neįprastai geltono, tarsi perdegu
sio smėlio su raudonomis ir juodomis dė
mėmis bei degėsiais plotas. Jame pasitaikė 
pavienių degintinių kauliukų. Šiame 
sluoksnyje taip pat rasti du smulkūs apsi-
lydę žalvarinio dirbinio fragmentai ir kati-
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18 pav. Pilkapio 3 dcgintinis kapas 2, įkapės in situ. V. Kliaugaitės nuotr. 
Fig. 18. Crcmation gravc 2 in barrovv 3, būriai itcms in situ. 



19 pav. Pilkapio 3 degintinio kapo 2 įkapės: 1 - ietigalis, 2 - kirvis, 3 - peilis, 4 - skydo rankena, 5 - antskydis, 6 - grandis, 7, 8 -
sagtys, 9 - žalvarinių dirbinių fragmentai, 10 - įvijinio žiedo fragmentai, 11 - dirbinio iš kaulo ir žalvario fragmentas, 12 - žalvarinių 
dirbinių fragmentai. /. Macitikaitės pieš. 
Fig. 19. Burial items of cremation grave 2 in barrow 3 : 1 - spearhead, 2 - axe, 3 - knife, 4 - shield handle, 5 - shield boss, 6 - chain 
ring, 7 ,8 - buckles, 9 - fragments of bronze artefacts, 10 - fragments of spiral ring, 11 - fragments of artefact from bone and bronze, 
12 - fragments of bronze artefacts. 

kontūrų nematyti. Pilkšvame smėlyje, 0,4-0,95 m gy
lyje, buvo paskleisti degintiniai kauliukai. Tiktai įže-
myje išryškėjo 1,3x0,9 dydžio duobės dugno kontūras 
su smulkiais degėsiais. [ įžemį kapas įkastas 0,15 m. 
Osteologinės analizės duomenimis, kape palaidota 
25-40 m. moteris. Jokių įkapių neaptikta. 

Pilkapis 4 (20-23 pav.) buvo pilkapyno V daly
je. Jo sampilas suplokštėjęs, iki 6-7 m skersmens ir 
iki 0,45 m aukščio. Iki tyrinėjimų griovių pėdsakų 
nematyti. 

Velėnos sluoksnis - 0,1-0,2 m storio, po juo -
nestoras sampilo smėlio sluoksnis (storiausioje vie
toje jis siekia 0,5 m). Pilkapio pagrindo vos pilkes

nio degėsingo smėlio sluoksnelio likučiai užfiksuoti 
tiktai P pusėje. Nukasant sampilą iki įžemio kaulų ar 
pavienių dirbinių neaptikta. 

Pilkapio P pusėje pasiekus įžemį (20, 21 pav.), 
0,2 m gylyje, išryškėjo netvarkingu puslankiu išsi
dėsčiusios penkios nedidelės (1,2-1,6 m ilgio ir iki 
0,8 m pločio) ovalios duobės. Jos - 0,16-0,68 m gy
lio. Š pusėje pilkapį juosė pailga 4 m ilgio, 0,6 m 
pločio ir 0,25 m gylio duobė. R pusėje, prie pat pil
kapio 3 V duobės (griovio), buvo didelė (3x1,9 m 
dydžio, 0,6 m gylio) ovali duobė. Visos duobės už
pildytos šviesiai pilku peleningu smėliu. Labiau de-
gėsingas s luoksnis buvo PV duobės užpi ldo 



KAPAS 1 



21 pav. Pilkapis 4 pasiekus įžemį (fotografuota iš P pusės). 
V. Kliaugaitės intotr. 
Fig. 21. Barrow 4 at subsoil level (photographed from S). 
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22 pav. Pilkapio 4 griautinio kapo duobė (fotografuota iš PR 
pusės). V. Kliaugaitės nuotr. 
Fig. 22. Pit of inhumation grave in barrow 4 (photographed from SE). 

23 pav. Pilkapio 4 griautinio kapo įkapės: 1 - stiklo karoliai, 2 -
įvijinis žiedas, 3 - yla, 4 - žiedas. /. Maciukaitės pieš. 
Fig. 23. Burial items of inhumation grave in barrow 4: 1 - glass 
beads, 2 - spiral ring, 3 - awl, 4 - ring. 

paviršiuje bei R duobėje. Pastarosios duobės užpil
do paviršiuje - šviesaus smėlio sluoksnis. Duobės 
juosia netaisyklingą 8x4 m dydžio plotą. Visai šalia 
V duobės buvo trys nedidelės greta buvusio pilkapio 
9( 12) R duobės. Jos (arba dvi iš jų) gali būti ir pilka
pio 4 konstrukcijos dalis. Nei sampile, nei pagrindo 
sluoksnyje dirbinių ar kaulų nerasta. 

Griautinis kapas 1 (22 pav.) buvo pilkapio centre, 
duobėje po pagrindu. Kapo duobės kontūras išryškė
jo 0,6 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Jis stačiakam
pio užapvalintais kampais formos, 2,9x 1,3 5 m dydžio, 
orientuotas ŠV-PR kryptimi. Duobės užpildas - mai
šytas baltas ir pilkas degėsingas smėlis, vietomis su 
gana stambiais angliukais. Karsto pėdsakų neužfik
suota. Griaučiai gulėjo 0,7 m gylyje. Jie labai suny
kę, aptiktos tik blauzdikaulių ir šlaunikaulių liekanos. 
Osteologinės analizės duomenimis, kaulai - suaugu
sio asmens (moters?). Sprendžiant pagal kaulų padėtį 
kape, mirusioji palaidota galva į ŠV (325°). Duobės 
V pakraštyje buvo 0,35x0,2 m dydžio degėsių plote
lis, įvairiose kapo vietose aptiktos įkapės: duobės vi
duryje (ties palaidotosios juosmeniu?) - geležinė yla, 
greta jos - žalvarinis įvijinis žiedas, duobės ŠV pusėje -



DEG. KAPAS 3 

24 pav. Pilkapio 5 planas. R. Abramauskienės, V. Kliaugaitės brėž. 

Fig. 24. Plan of barrow 5. 
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25 pav. Pilkapis 5 pasiekus įžemį (fotografuota iš PV pusės). 

V. Kliaugaitės nuotr. 28 pav. Pilkapio 5 degintinio kapo 1 įkapė - sagtis. I. Maciukaitėspieš. 
Fig. 25. Barrow 5 at subsoil level (photographed from SW). p . G 2 G B U R J A L U E M O F C R E M A T I O N G R A V E Į o f b a r r o w 5 _ buckle. 
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26 pav. Pilkapio 5 vidinės duobės ŠR pusėje pjūvis (b-bl) . 
V. Kliaugaitės miotr. 

Fig. 26. Section (b-bl) of internal pu nu Nli sidc m b.uum 5. 

29 pav. Pilkapio 5 degintinio kapo 2 įkapės: 1 - pjautuvas, 2 -
keramikos šukė, 3 - yla. I. Maciukaitės pieš. 
Fig. 29. Burial items of cremation grave 2 in barrow 5 : 1 - sickle, 
2 - ceramic sherd, 3 - awl. 
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30 pav. Pilkapio 5 degintinio kapo 3 detalė, įkapės in situ. 
V. Kliaugaitės nuotr. 

Fig. 30. Detail of cremation grave 3 in barrow 5, burial items in situ. 



sidabrinis žiedas plačia ornamentuota priekine dalimi 
(ant jo buvo užsikonservavęs lininio (kanapinio?)* au
dinio fragmentas) bei keturi stiklo karoliai (trys žali ir 
vienas mėlynas) (23 pav.). Kapo duobės dugnas pa
siektas 0,9-0,95 m gylyje. 

Pilkapis 5 (12, 24-31 pav.) buvo centrinėje pil
kapyno dalyje. Sampilas - 12x13 m skersmens, iki 
0,9 m aukščio. Jo ŠV kraštas apardytas miško keliu
ko, V krašte pripilta asfalto. Sampilo ŠR, P ir PV 
pusėje ryškus griovys (12 pav.). 

Po 0,8-0,2 m storio velėnos sluoksniu - gelto
nas sampilo smėlis. 0,7-0,8 m gylyje pasiektas pil
kapio pagrindas, labai ryškus degėsingas 0,2-0,25 m 

storio sluoksnis. Nei sampilo smėlyje, nei pagrindo 
sluoksnyje dirbinių ar kaulų nerasta. 

Įžemyje (24,25 pav.), 0,25-0,35 m gylyje, sampi
lo pakraščiais išryškėjo duobių kontūrai. PV pusėje 
sampilą juosė keturios ovalios 3-3,2 m ilgio ir 1,3-
1,8 m pločio duobės, sudarančios tarsi griovį su 0,15-
0,3 m pločio tarpeliais. Pilkapio ŠR pusėje - pailga 
8.5 m ilgio ir 2 m pločio duobė (griovys) (26 pav.). 
Pilkapio ŠV ir PR pusėje - trys 2,7-5 m ilgio, 1,4-
1.6 m pločio duobės. Duobės juosia beveik taisyk
lingai apskritą 12-12,9 m skersmens plotą. Be to, 
pilkapio R ir ŠR pusėje, minėtų duobių išorėje, buvo 
dvi nedidelės (2,9x1,1 ir 1,8x1 m dydžio) duobės. 

31 pav. Pilkapio 5 dcgintinio kapo 3 įkapės: 1 , 2 - ietigaliai, 3 - kirvis, 4 - peilis, 5, 6 - lankinės segės, 7 - įvijinis žiedas, 8, 
9 - sagtys, 10 - grandis, 11 - peilis, 12 - smeigtukas. /. Maciukailčs pieš. 

Fig. 31. Burial items of cremation grave 3 in barrow 5 : 1 , 2 - spearheads, 3 - axe, 4 - knife, 5, 6 - crossbow fibulae, 7 - spiral ring, 
8, 9 - buckles, 10 - chain ring, 11 - knife, 12 - pin. 

* Kapuose aptiktų audinio fragmentų ir kai kurių metalinių dirbinių analizę atliko P. Gudyno muziejinių vertybių restauravimo 
centro technologė J. Bagdzcvičicnė. 



Visos duobės - 0,4-0,7 m gylio, užpildytos švieses
niu ar tamsesniu pilku peleningu smėliu. 

Nukasus pagrindo sluoksnį, įžemyje atidengtos 
dar keturios netaisyklingos formos 3-4,5 m ilgio, 
1,4-2,9 pločio duobės. Kaip ir pilkapiuose 1 ir 3, jos 
sudaro tarsi vidinį žiedą ir juosia 6,6x4,9 m dydžio 
plotą. Duobių išsidėstymas labai panašus į pilkapio 1: 
dvi didesnės duobės buvo ŠR ir PV, dvi mažesnės -
SV ir PR pusėje. Duobės - 0,5-0,7 m gylio, dugne ir 
kraštuose užpildytos tamsiai pilku peleningu smė
liu. Jų paviršiuje-0,3-0,45 m storio šviesaus smėlio 
sluoksniai, vietomis sumaišyti su degėsingu smėliu. 
Šie sluoksniai veikiausiai susiformavo panašiomis 
aplinkybėmis kaip ir pilkapiuose 1 ir 3. 

Sampi lo pakrašč ia i s nemažai 50x45x32 , 
30x38x22,25x 19x 16,15x 15x 10 cm ir t.t. dydžio ga
na netvarkingai iki 2,6-3,3 m pločio ruožu išsidės
čiusių akmenų. Kai kur jie sukrauti net trimis eilėmis, 
suformuojant sienelę. Dalis akmenų gulėjo sampilo 
smėlyje, tačiau dauguma jų koncentravosi virš vidi
nio duobių žiedo. Apatiniai vainiko akmenys gulėjo 
duobių užpilde, maždaug jo viduryje, viršutiniai -
aukščiau nei duobių viršus. Kiek mažiau akmenų bu
vo išoriniame duobių žiede, jų užpilde bei šalia duo
bių. Greičiausiai akmenų vainikas krautas vidinėse 
duobėse. Tai būta aukštos, kelių akmenų eilių kon
strukcijos. Viršutiniai akmenys buvo aukščiau duo
bių paviršiaus, juos padengė supilto sampilo smėlis. 
Vėliau, pilkapiui plokštėjant, dalis akmenų nuslinko 
į pakraščius ir išorines duobes bei griovį. 

Pilkapio vidinio duobių žiedo ribose aptikti trys 
degintiniai kapai. 

Degiminis kopas I (27 pav.) buvo pilkapio cen
tre, šalia ŠR vidinės duobės, sampile iškastoje 
1,9x0,8 m dydžio stačiakampio užapvalintais kam
pais formos duobutėje, orientuotoje ŠV-PR krypti
mi. Ji - 0,75-0,8 m gylio nuo žemės paviršiaus, įkasta 
iki pat pagrindo. Duobės užpildo viršuje - 0,7x0,5 m 
dydžio ir 0,2 m storio juoda degėsinga dėmė su pa
vieniais degintiniais kauliukais. Kiek giliau, 0 ,5 -
0,55 m gylyje, ties duobės galais atidengtos dvi 
kompaktiškos 0,45x0,45 ir 0,39x0,36 m dydžio dc-
gintinių kaulų krūvelės, viena nuo kitos nutolusios 
per 0,6 m. Ostcologinės analizės duomenimis, visi 

kaulai vieno asmens - per 40 m. vyro. Didesnėje, 
ŠV krūvelėje aptikta geležinė apdegusi ovalo formos 
sagtelė (28 pav.). 

Degintinis kapas 2 buvo pačiame pilkapio centre, 
duobutėje po pagrindu. Virš kapo, 1 m gylyje nuo že
mės paviršiaus, įžemyje žymus 1,55x0,9 m dydžio pil
ko smėlio sluoksnis. Kiek giliau, apie 1,07 m gylyje 
išryškėjo 0,84x0,6 m dydžio stačiakampio užapvalin
tais kampais formos duobės, orientuotos ŠV-PR kryp
timi, kontūras. Duobutė - 0,15 m gylio. Jos viduryje 
buvo kompaktiška 0,35x0,35 m dydžio, 0,12 m storio 
degintinių kaulų su gausiais degėsiais krūvelė. Osteo-
loginės analizės duomenimis, kaulai - 25-30 m. vy
ro. Tačiau kape rasta moterims būdingų įkapių. Tarp 
kaulų gulėjo yla, pjautuvas atriestu smaigaliu bei lip
dytos keramikos su grūsto granito priemaišomis šu
kelė (29 pav.). Geležiniai dirbiniai apdegę. Keramikos 
šukė į kapą galėjo pakliūti atsitiktinai. 

Degintinis kapas 3 (30 pav.) taip pat buvo pil
kapio centre, kiek į VPV nuo degiminio kapo 2, 
duobutėje po pagrindu. Duobė - stačiakampio užap
valintais kampais formos, 1,2x0,66 m dydžio, orien
tuota ŠV-PR kryptimi. Ji - 0,36 m gylio, užpildyta 
pilku peleningu smėliu. Degintiniai kaulai paskleisti 
0,95x0,46 m dydžio plote duobės dugne, iki 0,14 m 
storio sluoksniu. Tarp jų gausu degėsių. Osteologi-
nės analizės duomenimis, kape palaidoti mažiausiai 
keturi asmenys, iš jų vienas - 6 - 1 0 m. vaikas bei vie
nas 25-40 m. amžiaus nenustatytos lyties asmuo. Tai, 
kad palaikai yra kelių mirusiųjų, atsispindi ir gau
siame įkapių komplekse. Duobės P pakraštyje į kom
paktišką krūvelę sudėtos geležinės įkapės: pentinis 
siauraašmenis kirvis, du ietigaliai lauro lapo formos 
plunksna, du peiliai, dvi ovalo fonuos sagtys, dvi lan-
kinės segės, smeigtukas, grandis bei žalvarinis įviji
nis žiedas (31 pav.). Dalis dirbinių apdegę. 

Pilkapis 6(9) (32-36 pav.) buvo pilkapyno R da
lyje. Sampilas suplokštėjęs, apardytas. Jo skersmuo 
siekia 8 m, aukštis - iki 0,5 m. Ant pilkapio pastaty
tas telefono linijos stulpas. Jo PV pusę ŠV-PR kryp
timi kerta dvi telefono kabelio linijos. Iki tyrinėjimų 
griovių pėdsakų nematyti. 

Po velėna, kurios storis 0,08-0,13 m, atidengtas 
geltonas sampilo smėlio sluoksnis su tamsesnio smėlio 





ik 

33 pav. Pilkapis 6(9) pasiekus įžemį (fotografuota iš PV pusės). 
V. Kliaugaitės nuotr. 
Fig. 33. Barrow 6(9) at subsoil level (photographed from SW). 
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35 pav. Pilkapio 6(9) degiminio kapo detalė, įkapės in situ. 
V. Kliaugaitės nuotr. 
Fig. 35. Detail of cremation grave in barrow 6(9), burial items HI situ. 

34 pav. Pilkapio 6(9) duobės VŠV pusėje pjūvis ( i - i l ) . 
V. Kliaugaitės nuotr. 
Fig. 34. Section ( i - i l ) of pit on WNW side in barrow 6(9). 

priemaiša. Jis išlikas nestoras, apie 0,2 m (tik pilka
pio Š pusėje - iki 0,46 m). Pilkapio pagrindas pa
siektas jau 0,3-0,35 m gylyje. Tai - apie 0,2 m storio 
tamsiai pilkas degėsingas sluoksnis. Sampilo smėly
je bei pagrindo sluoksnyje kaulų ar pavienių dirbi
nių neaptikta. 

Pilkapis buvo apjuostas duobėmis, kurių kontū
rai išryškėjo įžemyje (32, 33 pav.), 0,3-0,4 m gyly
je . Š ir ŠV pusėje - keturios taisyklingu puslankiu 
išsidėsčiusios ovalios 2,85-3,6 m ilgio ir 1,2-2 m 
pločio duobės (34 pav.), tarpai tarp jų 0,9-1,3 m. Pus
lankio viduryje, netoli pilkapio centro, dar viena 

36 pav. Pilkapio 6(9) degiminio kapo įkapės: 1 - ietigalis, 2 -
kirvis, 3 - yla, 4 - titnagas, 5 - stiklo karoliai. 
/. Maciukaitės pieš. 

Fig. 36. Burial items of cremation grave in barrow 6(9): 1 -
spearhead, 2 - axe, 3 - awl, 4 - flint, 5 - glass beads. 



3x1,9 m dydžio duobė. P ir R pusėje duobės išsidės
čiusios netvarkingai, nesudarė nei aiškaus apskriti
mo, nei kelių aiškių žiedų (kaip pilkapiuose 1, 3 ir 
5). P pusėje - viena apskrita 2,1 m skersmens duo
bė, užjos, sampilo PPV pusėje, ovali 4,1x2,1 m dy
džio duobė. Pilkapio R pusėje - keturios poromis 
išsidėsčiusios nuo 0,85x0,8 iki 2,2x1,6 m dydžio duo
bės. Dvi toliau nuo pilkapio centro esančios duobės 
kerta kitų dviejų duobių pakraščius, taigi greičiau
siai buvo iškastos pastarosioms bent iš dalies užslin
kus. Tikėtina, kad pilkapis buvo supiltas per du 
kartus. Iš pradžių jį supo septynios duobės, sudaran
čios 6,9-7,5 m skersmens apskritimą, bei viena duo
bė ties sampilo centru. Vėliau sampilo R ir PPV 
pusėje iškastos dar trys duobės, taip jį padidinant. 
Tuomet jų juosiamas netaisyklingas plotas siekė 10 m 
ilgio ir 7,5-9 m pločio. Duobės - 0,3-0,73 m gylio, 
užpildytos tamsesniu ar šviesesniu peleningu smėliu 
(P duobėje buvo ir stambesnių degėsių). P ir PR duo
bių (pirmojo pilkapio pylimo etapo?) užpildo viršuje 
buvo 0,2-0,35 m storio šviesaus smėlio dėmės. Jos 
galėjo atsirasti pilant sampilą virš galutinai neužslin-
kusių duobių (panašios dėmės buvo susiformavusios 
tiek ties sampilo centru esančios duobės, tiek pilkapių 
1, 3 ir 5 vidinio duobių žiedo užpildo paviršiuje). 

Be duobių, įvairiose pilkapio vietose įžemyje iš
ryškėjo dar keturios apskritos ar nežymiai ovalios 
0,65-0,9 m skersmens dėmės. Jos - iki 0,2-0,45 m 
gylio užpildytos tamsiai pilku peleningu smėliu. Gre
ta vienos dėmės buvo stambesnių apdegusios medie
nos fragmentų. 

Pilkapyje buvo nedaug 48x32x28, 34x31x15, 
21x19x8, 18x18x5 cmirt . t . dydžio akmenų. Jie išsi
dėstę netvarkingai, daugiausia duobėse, įvairiose už
pildo vietose bei greta jų. Tiktai centrinės duobės 
pakraštyje - tvarkingesnė iš akmenų sukrauta apie 
2,5 m ilgio sienelė. Buvusi akmenų konstrukcijos for
ma lieka neaiški. Tačiau, sprendžiant iš nedidelio jų 
skaičiaus, akmenys nesudarė ištisinio vainiko. Jų be
veik visai neužfiksuota pilkapio Š ir P pusėje. 

Degiminis kapas 1 (35 pav.) buvo kiek toliau nuo 
pilkapio centro (jei kapas įrengtas pirmajame pilka
pio supylimo etape, jis greičiausiai buvo sampilo PV 
pakraštyje). Duobės kontūrų nematyti. Gali būti, kad 

kauliukai supilti ant pagrindo, prieš tai jį nuvalius. 
Jie švarūs, be degėsių. Kapas suardytas telefono k a 
belio linijos. Degintinių kauliukų nemažame perarto 
sluoksnio plote buvo jau 0,1-0,3 m gylyje. Tarp jų 
0,12-0,17 m gylyje rastas pentinis siauraašmenis kir
vis, ietigalis rombo formos plunksna, yla, du sulipę 
stiklo karoliai bei titnagas (36 pav.). Visos įkapės ap
degusios. Kaulų koncentracija užfiksuota 0,3-0,4 m 
gylyje. Ji - 0,27x0,24 m dydžio. Tarp kauliukų įkapių 
nerasta. Neaišku, ar visi pilkapyje aptikti kaulai bei 
radiniai yra iš vieno kapo. Įkapės būdingos tiek vyrų 
(kirvis, ietigalis), tiek moterų (yla, karoliai) kapams. 
Tikėtina, kad antrajame pilkapio pylimo etape jame 
galėjo būti įrengtas ir antras kapas. Tačiau, osteologi-
nės analizės duomenimis, visi kaulai gali būti vieno 
asmens - 25-40 m., 1,55-1,59 m ūgio moters. 

Pilkapis 7(10) (37-41 pav.) buvo pilkapyno R 
dalyje. Sampilas suplokštėjęs, nuartas. Jo skersmuo -
7-8 m, aukštis - vietomis iki 0,5 m. Pilkapį per cen
trą ŠV-PR kryptimi kerta dvi telefono kabelio lini
jos. Griovių pėdsakų iki tyrinėjimų nebuvo matyti. 

Velėnos sluoksnio storis - 0,5-0,12 m, giliau -
geltonas sampilo smėlis su degėsių priemaiša. Jo iš
likęs vos 0,15-0,25 m storio sluoksnis. Pilkapio pa
grindas peleningas, 0,1-0,15 m storio. Kiek ryškesnis 
jis pilkapio P pusėje, tuo tarpu Š pusėje pagrindo 
sluoksnio vietomis visai nėra. Įžemis pasiektas 0,25-
0,45 m gylyje, kai kur sampilo pakraščiais - iškart 
po velėna. Nukasant sampilo smėlį bei pagrindo 
sluoksnį kaulų ar pavienių dirbinių nerasta. 

Pilkapį supo septynios ovalios, 1,8-2,8 m il
gio ir 1-1,8 m pločio duobės, kurių kontūrai iš
ryškėjo įžemyje (37, 38 pav.), apie 0,25 m gylyje. 
Duobės nesudaro aiškesnės sistemos. Penkios jų 
netvarkinga eile išsidėsčiusios sampilo R pusėje, 
dvi - V pusėje. ŠŠR duobė beveik jungėsi su pil
kapio 11(14) PR duobe. Duobės juosia netaisyk
lingą pailgą 9,2-1 1 m ilgio ir iki 5,2 m pločio plotą. 
Duobių užpildas - šviesesnis ar tamsesnis pele
ningas smėlis, kai kurių paviršiuje buvo ryškesnis 
plonas degėsių sluoksnelis. Vienos duobės (R pu
sėje) užpildo viršuje - apie 0,2 m storio šviesaus 
smėlio sluoksnis. Ties R duobės išoriniu kraštu, 
0,22-0,25 m gylyje, kompaktiškoje krūvelėje rasta 
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39 pav. Pilkapis 7(10), keramikos šukės. /. Maciukai/ės pieš. 

Fig. 39. Barrow 7(10), ceramic sherds. 

keliasdešimt smulkių lipdytos keramikos lygiu pa
viršiumi šukių (39 pav.). 

Pilkapio pakraščiais virš duobių bei jų vidinėje 
pusė je buvo nedaug 4 1 x 3 3 x 2 2 , 2 7 x 3 4 x 2 6 , 
20x 16x 16, 15x13x11 ir 1.1, dydžio akmenų. Jie išsi
dėstę netvarkingai iki 1,3-2,3 m pločio ruožu ir ne
sudaro aiškesnės konstrukcijos. Tačiau, sprendžiant 

40 pav. Pilkapio 7(10) griautinio kapo duobė (fotografuota iš R 
pusės). V. Kliaugaitės nuolr. 
Fig. 40. Pit of inhumation grave in barrow 7(10) (photographed 
from E). 

iš nedidelio jų skaičiaus, sampilas nebuvo apjuos
tas ištisiniu vainiku. Kaip ir daugumoje kitų pilka
pių, akmenų buvo mažiau arba visai nebuvo 
tarpuose tarp duobių. 

Ties sampilo centru ir PV puse buvo trys stulpa-
vietės, išsidėsčiusios ŠR-PV kryptimi orientuota ei
le. Jos 0,32x0,18, 0,2x0,2 ir 0,15x0,15 m dydžio, į 
įžemį įgilintos 0,18-0,35 m. Stulpaviečių kontūrai 
užpildyti pilku degėsingu užpildu ir sunykusia apan
glėjusia mediena (medienos virš stulpaviečių rasta 
dar pagrinde ir sampilo smėlyje). Viena stulpavietė 
buvo kapo duobės vietoje. 

Griautinis kapas 1 (40 pav.) buvo pilkapio cen
tre, duobėje po pagrindu. 2,75x 1,5 m dydžio ovalios 
duobės kontūras išryškėjo 0,4 m gylyje nuo žemės 
paviršiaus. Duobė orientuota VŠV-RPR kryptimi. 



Ji 0,9-0,95 m gylio, užpildyta balkšvu, vietomis su 
peleningomis dėmelėmis smėliu. Kapo duobės PPV 
pakraštyje, 0,5 m gylyje, buvo 0,18x0,15 m dydžio 
degėsių plotelis. Karsto kontūrų neužfiksuota. 

Griaučiai labai sunykę, rasti vos keli kaukolės 
ir ilgųjų kaulų fragmentai. Osteologinės analizės 
duomenimis, kaulai - apie 15 m. paauglio. Pagal 
kaukolės padėtį kape mirusysis palaidotas galva į 
VŠV (285°). Įvairiose kapo vietose aptikta metali
nių dirbinių. Šalia kaukolės buvo geležinė ovalo for
mos sagtelė ir peilio dalis, duobės viduryje -
žalvarinio žiedo fragmentas, ties duobės ŠŠR pakraš
čiu - neaiškaus geležinio dirbinio fragmentas. Dar 
vieno neaiškaus geležinio dirbinio fragmentas rastas 
duobės užpildo paviršiuje, įkasant kabelį suardyta
me sluoksnyje (41 pav.). Pastarasis dirbinys gali bū
ti ir nesusijęs su kapu. 

Pilkapis 8(11) (42-41, 61 pav.) buvo pilkapyno 
V dalyje. Sampilas - 9-10 m skersmens, labai su-
lėkštėjęs, tik apie 0,2 m aukščio. Iki tyrinėjimų grio
vių žymių nematyti (42 pav.). 

Po 0,05-0,1 m storio velėnos sluoksniu buvo 
sampilo likučiai (geltonas smėlis su degėsių priemai
ša). Sluoksnis išlikęs vos 0,1-0,15 m storio. Pilka
pio pagrindas degėsingas, 0,1-0,2 m storio. Įžemis 
pasiektas 0,35-0,4 m gylyje. Nukasant sampilą iki 
įžemio, kaulų ar pavienių dirbinių nerasta. 

Sampilo pakraščiais, 0,15-0,3 m gylyje, įžemy-
je (43,44 pav.) išryškėjo duobių, išsidėsčiusių dviem 
žiedais, kontūrai. ŠR ir PPR pusėje pilkapį juosė trys 
4,5-6,5 m ilgio ir 1-1,2 m pločio duobės (grioviai). 
PPR pusėje dvi duobės (vidinė ir išorinė) yra greta, 
viena nuo kitos nutolusios 0,2-0,45 m (45 pav.). Sam
pilo ŠV pusėje buvo trys duobės, dvi jų (2,8x0,8 m 
ir 1,2x1 m dydžio) tarsi juosia pilkapį, trečioji (apie 
2,3x 1,4 m dydžio) yra arčiau jo centro. Duobės - 0 ,3 -
0,6 m gylio, užpildytos tamsesniu ar šviesesniu pil
ku pcleningu smėliu. PPR duobės, kaip ir kitų 
pilkapių vidinių duobių, užpildo viršuje buvo iki 
0,25 m storio šviesaus smėlio sluoksnis. Sampilo PV 
pusėje, kiek atokiau (apie 2,5 m) nuo išorinio duo
bių žiedo buvo dar viena 3x 1,2 m dydžio ir iki 0,88 m 
gylio duobė. Jos užpildas toks pat kaip ir kitų duo
bių, paviršiuje - didesnė degėsių koncentracija. 

41 pav. Pilkapio 7(10) griautinio kapo įkapės: 1 - žiedo 
fragmentas, 2 , 3 - geležinių dirbinių fragmentai, 4 - sagtis, 5 -
peilio fragmentas. /. Maciukaitės pieš. 

Fig. 41. Burial items of inhumation grave in barrow 7(10): 1 -
fragment of ring, 2, 3 - fragments of iron artefacts, 4 - buckle, 
5 - fragment of knife. 

42 pav. Pilkapis 8(11) iki tyrinėjimų (fotografuota iš PV pusės). 
V. Kliatigaitės niiolr. 

Fig. 42. Barrow 8(11) before excavations (photographed from SW). 
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44 pav. Pilkapis 8(11) pasiekus įžemį (fotografuota iš PR pu
sės). V. Kliaugaitės nuotr. 

Fig. 44. Barrow 8(11) at subsoil level (photographed from SW). 

45 pav. Pilkapio 8(11) vidinės duobės P pusėje pjūvis (f—f 1). 
V. Kliaugaitės nuotr. 

Fig. 45. Section (f-f l) of internal pit on S side in barrow 8(11). 

Išorinio žiedo duobės (grioviai) juosia apskritą 9 -
9,3 m skersmens plotą. 

Pilkapio pakraščiais, 0,1-0,35 m gylyje, atidengta 
nedaug akmenų. Stambiausi akmenys - 51x37x18, 
36x35x14 cm dydžio, kiti-smulkesni. Dalis jų skal
dyti. Akmenys išsidėstę visu pilkapio perimetru, pa
drikai iki 1,4-1,8 m pločio ruožu, juosiančiu 
5,5-6,5 m skersmens plotą. Jie visur dėti išorinio duo
bių žiedo vidinėje pusėje. Kai kurie akmenys guli 
virš vidinių duobių arba jų užpildo viduryje, virš pil
ko peleningo smėlio sluoksnio. Greičiausiai vaini
kas sukrautas virš dviejų užkastų ar iš dalies 
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46 pav. Pilkapio 8(11) griautinio kapo duobė (fotografuota iš P 
pusės). V. Kliaugaitės nuotr. 
Fig. 46. Pit of inhumation grave in barrow 8(11) (photographed 
from S). 

užslinkusių (?) duobių, galbūt pilant pilkapį. Pirmi
nė konstrukcija veikiausiai buvo gana padrika, neiš-
tisinė. Tačiau, skirtingai nuo kitų pilkapių, palyginti 
nemažai akmenų buvo ir tarpuose tarp duobių. Pi
lant sampilą akmenys padengti smėliu, o jų išorėje 
iškastas išorinis duobių žiedas. 

Pilkapio P pusėje, duobių išorėje buvo dviejų 
0,45 ir 0,4 m skersmens stulpaviečių, į įžemį įkastų 
0,44 ir 0,4 m, pėdsakai. 

Griautinis kapas 1 (46 pav.) buvo pačiame pilka
pio centre, duobėje po pagrindu. Duobės kontūras 
išryškėjo 0,3 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Jis ova
lus, 2,5x1,1-1,3 m dydžio, orientuotas ŠŠV-PPR 
kryptimi. Duobė -1 ,3 m gylio, užpildyta maišytu baltu 
ir pilku peleningu smėliu. 1,09 m gylyje užfiksuotos 



47 pav. Pilkapio 8(11) griautinio kapo įkapės: 1 , 2 - įvijiniai žiedai, 3 - medienos 
fragmentas, 4 - geležinio dirbinio fragmentas, 5 - lankinė segė, 6 - apvarą iš stiklo, 
gintaro karolių ir žalvarinės įvijos. /. Maciukai/ės pieš. 

Fig. 47. Būriai items of inhumation grave in barrow 8(11): 1, 2 - spirai rings, 3 -
fragment of timber, 4 - fragment of iron artefact, 5 - crossbovv fibula, 6 - line of 
glass and amber beads and brass spirai. 

medžio (karsto?) liekanos. Griaučiai labai sunykę, 
1,03-1,08 m gylyje nuo duobės viršaus rastas tiktai 
pirštakaulis ir blauzdikaulių liekanos. Osteologinės 
analizės duomenimis, kape palaidotas suaugęs as
muo, greičiausiai moteris. Sprendžiant iš kaulų pa
dėties, mirusioji paguldyta galva į ŠŠV. Duobės ŠŠV 
pusėje rasti dvidešimt įvairių formų geltono, oranži
nio, raudono, žalio, mėlyno stiklo, keturi gintaro ka
roliai bei žalvarinė įvija. Tarp karolių rastas žalvarinio 
įvijinio žiedo fragmentas, neaiškaus geležinio dirbi
nio dalis ir medienos fragmentas. Kiek į P kojele į 
viršų gulėjo sidabro lydinio su vario priemaišomis 
lankinė segė su prilipusiais vilnonio audinio frag
mentais, ties duobės centru - tokio paties metalo įvi
jinis žiedas (jame išlikęs pirštakaulis) (47, 67 pav.). 

Pilkapis 9(12) (48-52 pav.) bu
vo pilkapyno V dalyje. Sampilas su-
plokš tė jęs , 6 m skersmens ir 
0,2-0,25 m aukščio. Iki tyrinėjimų 
griovių pėdsakų nematyti. 

Velėnos sluoksnis-0,08-0,15 m, 
po juo - iki 0,15 m storio sampilo 
(maišyto smėlio su pavieniais degė
siais) likučiai. Pilkas degėsingas pil
kapio pagrindas - 0,1-0,13 m storio. 
Nukasant sampilo smėlį ir pagrindo 
sluoksnį, nei kaulų, nei dirbinių ne
aptikta. 

Sampilą supusių duobių kontū
rai išryškėjo įžemyje (48, 49 pav.), 
0,2-0,3 m gylyje. Pilkapio Š, V ir P 
pusėje - penkios netvarkingai apie 
5,7 m skersmens puslankiu išsidės
čiusios ovalios duobės, trys jų dides
nės (2,4-3,3 m ilgio ir 1,2-1,6 m 
p loč io) , ki tos dvi - mažesnės 
(1,3x0,7 m ir 1,2x0,85 m). Pilkapio 
R pusėje - dar trys nedidelės ( 1 -
1,6 m ilgio ir 0,6-1 m pločio) ova
lios duobės . Viena jų - arčiau 
pilkapio centro, kitos dvi - tarsi už 
jo ribų. Jos (arba dvi iš jų) gali būti 
susijusios ir su greta buvusiu pilka
piu 4 (arba galbūt pastarojo V duo

bė susijusi su pilkapio 9(12) konstrukcija). Duobės 
juosia 7x5,7 m dydžio plotą. Jos - 0,24-0,45 m gy
lio, užpildytos tamsesniu ar šviesesniu peleningu 
smėliu. Kai kurių duobių užpildo viršuje rastas ryš
kesnis degėsių sluoksnelis. 

Pilkapyje aptikti du degintiniai kapai. 
Devintinis kapas 1 (50 pav.) buvo arčiau pil

kapio pakraščio, netoli P duobės. Jis įrengtas 
0,46x0,4 m dydžio ir 0,15 m gylio netaisyklingo ap
skritimo formos duobutėje po pagrindu. Virš kapo, 
1,2x0,9 m dydžio stačiakampio užapvalintais kam
pais formos plote, orientuotame ŠR-PV kryptimi, 
supilta degėsių. Sluoksnio storis - 0,03-0,05 m. 
Greta kapo, degėsių dėmės Š pusėje, užfiksuota ap
skrita (0,28 m skersmens) stulpavictė, į įžemį įkas-



48 pav. Pilkapio 9(12) planas. R. Abramauskienės, V. Kliaugaitės brėž. 

Fig. 48. Plan of barrow 9(12). 

ta 0,22 m. Ostcologinės analizės duomenimis, ka
pe greičiausiai palaidota suaugusi moteris. Kapo 
duobutės centre tarp kauliukų gulėjo apdegusi ge
ležinė yla (51 pav.). 

Dciiintinis kapas 2 buvo pilkapio centre, duobu
tėje po pagrindu. Jos kontūras užfiksuotas 0,48 m gy
lyje nuo žemės paviršiaus. Duobutė - stačiakampio 

užapvalintais kampais formos, 1,2x0,65 m dydžio, 
orientuota R-V kryptimi. Ji - 0,38 m gylio, užpildyta 
pilku ir balkšvu smėliu su pavieniais smulkiais degė
siais. Degiminiai kauliukai sumaišyti su užpildo smė
liu. Ostcologinės analizės duomenimis, kape palaidota 
per 30 m. moteris. Tarp kauliukų aptiktos apdegusios 
įkapės: žalvarinė grandelė ir titnagas (52 pav.). 
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49 pav. Pilkapis 9(12) pasiekus įžemį (fotografuota iš PV pu
sės). K Kliaagaitės nuotr. 

Fig. 49. Barrow 9(12) at subsoil level (photographed from SW). 
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50 pav. Pilkapio 9(12) dcgintinio kapo 1 duobės kontūras (foto
grafuota iš PV pusės). V. Kliaugaitčs nuotr. 

Fig. 50. Contour of pit of cremation grave 1 in barrow 9(12) 
(photographed from SW). 
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51 pav. Pilkapio 9(12) 
degintiniokapo 1 jkape-
yla. 
I. Maciukaites pies. 

Fig. 51. Burial item of 
cremation grave 1 in bar
row 9 ( 1 2 ) - a w l . 

52 pav. Pilkapio 9(12) de
giminio kapo 2 įkapės: 1 -
grandelė, 2 - titnagas. 
/. Maciukaitės pieš. 

Fig. 52. Burial items of crema
tion grave 2 of barrow 9(12): 
1 - small chain ring, 2 - flint. 

Pilkapis 10(13) (53-57 pav.) buvo pilkapyno ŠV 
dalyje. Jo sampilas visiškai suplokštėjęs, vizualiai 
neišskiriamas (pilkapis aptiktas tyrinėjant greta bu
vusį pilkapį 2). Pilkapio pakraštį kerta telefono ka
belio ir antžeminės linijos proskyna. 

Po velėna, kurios storis iki 0,1 m, tiktai sampi
lo centre ir P pusėje išlikęs iki 0,3 m storio maišyto 
sampilo (?) smėlio sluoksnis, P pusėje po velėna -
tamsi maišyta žemė. Pilkapio Š pusė iki 0,25-0,35 m 
gylio perarta. Aiškesnio pagrindo sluoksnio neišli
kę. Pilkapio PPV pakraštyje, į V nuo PPR duobės, 
0,2 m gylyje, užfiksuotos trys nedidelės degėsių dė
melės. Nukasant pilkapį iki įžemio kaulų ar pavie
nių dirbinių nerasta. 

{žemyje (53, 54 pav.), 0,25-0,3 m gylyje, pilka
pio pakraščiuose išryškėjo dviejų duobių kontūrai. 
PPR pusėje buvo didelė (apie 5,5 m ilgio ir 2,4-3 m 
pločio) netaisyklingos fonuos duobė (žr. pilkapio 2 ap
rašymą). Ji tarsi bendra pilkapiams 2 ir 10(13). Sam
pilo ŠŠV pusėje - dar viena pailga (5x1,85 m dydžio 
ir iki 0,7 m gylio) duobė. Abiejų duobių užpildas -
pilkas pclcningas smėlis, kurio viršuje buvo plonas 
degėsių sluoksnelis. Atstumas tarp duobių- 5,2-7,1 m. 
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53 pav. Pilkapio 10(13) planas. R. Abramauskienės, V. Kliaugaitės 

Fig. 53. Plan of barrovv 10(13). 

Pilkapio P ir ŠV pusėje užfiksuotos dvi 35x35 cm 
ir 30x25 cm skersmens stulpavietės. Viena jų į įžemį 
įgilinta 0,85 m (55 pav.), kita - 0,13 m. 

Degiminis kopas 1 (56 pav.) buvo pilkapio cen
tre, tarp dviejų duobių. Jis įrengtas duobutėje po pil
kapio pagrindu. Kapo duobės kontūras išryškėjo 
įžcmyje, 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus. Jis sta
čiakampio užapvalintais kampais fonuos, 1,25x0,9 m 
dydžio, orientuotas ŠŠV-PPR kryptimi. Duobė -
0,15 m gylio, užpildyta pilku pelcningu smėliu su 
smulkiais degintiniais kauliukais. Jos centre išryš
kėjo ovali (0,55x0,4 m dydžio) juoda, labai degė-

brėž. 

singa dėmė, kurioje buvo kiek daugiau degintinių 
kauliukų. Osteologinės analizės duomenimis, palai
kų būta apie 5 m. vaiko. įvairiose kapo vietose ras
ta apdegusių metalinių įkapių: juodos degėsingos 
dėmės VŠV krašte - žalvarinis įvijinis žiedas, ties 
duobės VŠV kampu - geležinė ovalo formos sagte
lė, duobės Š dalyje - susilydžiusių žalvario gabalė
lių (57 pav.). 

Pilkapis 11(14) (58-60 pav.) buvo pilkapyno R 
dalyje. Sampilas vizualiai praktiškai neišsiskyrė, jo 
vietoje buvo nežymus (iki 0,35 m aukščio) pakilimas. 
Pilkapis aptiktas tyrinėjant pilkapį 7(10). Nemaža 
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54 pav. Pilkapis 10(13) pasiekus įžemį (fotografuota iš P pu
sės). V. Kliaugaitės nuotr. 

Fig. 54. Barrow 10(13) at subsoil level (photographed from S). 

55 pav. Pilkapis 10(13), stulpavictės V pusėje pjūvis (SI). 
V. Kliaugaitės nuotr. 

56 pav. Pilkapio 10(13) degintinio kapo detalė, įkapės in situ. 
V. Kliaugaitės nuotr. 

Fig. 56. Detail of cremation grave in barrow 10(13), burial items 
in situ. 

57 pav. Pilkapio 10(13) degintinio kapo įkapės: 1 - įvijinis žiedas, 
2 - žalvarinių dirbinių fragmentai, 3 - sagtis. /. Maciukaitėspieš. 

Fig. 57. Burial items of cremation grave in barrow 10(13): 1 -
spiral ring, 2 - fragments of bronze artefacts, 3 - buckle. 



sampilo dalis nuardyta tiesiant kelią. Iki tyrinėjimų 
griovių pėdsakų nematyti. 

Po 0,1-0,15 m storio velėna pilkapio Š pusėje ir 
centre išlikęs sampilo smėlio, maišyto su degėsiais, 
sluoksnis. Storiausioje vietoje jis siekia 0,35 m. Tam
siai pilkas degėsingas pagrindo sluoksnis - 0 ,15-
0,2 m storio. 

Įžemyje (58, 59 pav.), 0,25 m gylyje, išryškėjo 
sampilą V-PV pusėje juosusi 8,5 m ilgio, 1,1-1,2 m 
pločio duobė (griovys) (60 pav.). V pusėje prie duo

bės, vidinėje jos pusėje, prisišliejusi nedidelė 
(1,6x1 m dydžio) ovali duobutė. PR pusėje užfiksuota 
2,8 m ilgio ir 1 m pločio duobės (griovio?) dalis. Jos 
VPV galas buvo visai šalia pilkapio 7(10) ŠŠR duo
bės. Duobės 0,4-0,46 m gylio, užpildytos pilku pe-
leningu smėliu. Pirminio duobių (griovių) juosto 
ploto perimetro išlikę vos apie pusę, todėl lieka ne
aiškus jo skersmuo. Greičiausiai jis buvo apie 8,5-
9 m. Vidinėje pilkapio dalyje, arčiau jo P pakraščio, 
įžemyje išryškėjo dar vienos ovalios 3,1x2,2 m dydžio 



. •sir*-;.. "»t-i •• . * JKMHBHHMBBHHMM 

r- , ,«• • ^ J 
59 pav. Pilkapis 11(14) pasiekus įžemį (fotografuota iš PR pu
sės). V. Kliaugaitės nuotr. 
Fig. 59. Barrow 11(14) at subsoil level (photographed from SE). 

61 pav. Pilkapis 12(15) iki tyrinėjimų (fotografuota iš PR pu
sės). V. Kliaugaitės nuotr. 
Fig. 61. Barrow 12(15) before excavations (photographed from SE). 

60 pav. Pilkapio 11(14) duobės (griovio) PV pusėje pjūvis 
( c - c l ) . V. Kliaugaitės nuotr. 
Fig. 60. Section (c -c l ) of pit (ditch) on SW side in barrow 11(14). 

duobės kontūras. Duobė - 0,4 m gylio. Kaip ir kitų 
pilkapių vidinių duobių, jos užpildo dugne ir pakraš
čiuose buvo 0,15 m storio tamsiai pilko peleningo 
smėlio, viršuje - šviesaus smėlio sluoksnis. Taigi 
duobė veikiausiai nesusijusi su sampilo pylimu, bet 
iškasta anksčiau. Viršutinis šviesus užpildo sluoks
nis susiformavo virš duobės pilant pilkapį. 

62 pav. Pilkapis 12(15), atsitiktiniai radiniai: 1 - antsmilkinis, 
2 - pentinas. /. Maciukaitės pieš. 
Fig. 62. Barrow 12(15), stray finds: 1 - temple ornament, 2 -
spur. 
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64 pav. Pilkapis 12(15) pasiekus įžemį (fotografuota iš PR pu
sės). V. Kliaugaitės miotr. 
Fig. 64. Barrow 12(15) at subsoil level (photographed from SE). 

Pilkapis buvo apjuostas akmenų vainiku. Akme
nys užfiksuoti negiliai, 0,05-0,1 m gylyje. Jie 
28x18x15, 20x14x10, 20x12x12, 15x13x7 ir t.t. cm 
dydžio, išsidėstę gana padrikai iki 1,4-2 m pločio 
ruožu, nesudarantys aiškesnės konstrukcijos. Dau
giausia akmenų - sampilo V-PV pusėje, kitur jie tik 
pavieniai. Akmenys guli duobės vidinėje pusėje, virš 
duobės arba jos užpilde. Galbūt pilant pilkapį kai ku
rie akmenys guldyti jo pakraščiais ant pirminio pa
viršiaus ir padengti sampilo smėliu. Tačiau dauguma 
jų greičiausiai sukrauti aplink jau supiltą pilkapį ir 
vėliau nuriedėjo į duobę. Pilkapis akmenimis vei
kiausiai nebuvo apjuostas visu perimetru. Nors sam
pilo išlikę vos apie pusę, pastebima, kad akmenų 
nebuvo tarpuose tarp duobių. 

Kapų, pavienių kaulų ar dirbinių pilkapyje ne
aptikta. Kapas (kapai?) galėjo būti įrengtas sampile 
arba negilioje duobėje ir sunaikintas tiesiant kelią. 

Pilkapis 12(15) (61-66, 68, 69 pav.) buvo pilka
pyno ŠV dalyje. Sampilo skersmuo iki 6 m, aukštis -
iki 0,5 m. Pilkapį ŠV-PR kryptimi kerta dvi telefo
no kabelio ir antžeminė linija. Griovių ar duobių pėd-
sakiį iki tyrinėjimų nematyti (61 pav.). 

Velėnos sluoksnis - 0,08-0,1 m storio. Nemažo
je sampilo dalyje po velėna - 0,1-0,3 m maišytas 
(suartas) sluoksnis. Pilkapio centre, telefono kabe
lio perkasime 0,3 m gylyje, rastas žalvarinis žiedinis 
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65 pav. Pilkapio 12(15) duobės P pusėje pjūvis. V. Kliaugaitės miotr. 

Fig. 65. Section of pit on S side in barrow 12(15). 

antsmilkinis (62:1 pav.). Pilkapio PR pakraštyje, jau 
už jo ribų, taip pat perkasime, 0,25 m gylyje, aptik
tas apdegęs geležinis pentinas (62:2 pav.). Netoli jo 
0,2-0,25 m gylyje 0,7x0,3 m plote užfiksuota stam
bių degėsių. Geltono sampilo smėlio su degėsių li
kučiais išlikę sampilo centrinėje dalyje. Sluoksnio 
storis siekia 0,1-0,2 m, storiausioje vietoje - 0,4 m. 
Pilkapio pagrindas (maišytas balkšvas ir tamsiai pil
kas degėsingas smėlis) taip pat išlikęs ne visur. Jis 
apie 0,15 m, kai kur net iki 0,3 m storio. 

įžemyje (63,64 pav.) 0,2-0,25 m gylyje išryškė
jo griovio ir duobės kontūrai. ŠV, Š ir R pusėje sam-
piląjuosė 0,95-1,85 m pločio griovys. P pusėje buvo 
pailga (5x1,4 m dydžio) duobė (65 pav.). Griovys ir 
duobė - iki 0,5-0,75 m gylio, užpildyti tamsiai pilku 
peleningu smėliu. Jie juosia apskritą apie 8,5 m skers
mens plotą. Sampilo ŠR pusėje, griovio juosiamo plo
to viduje, buvo dar viena ovali 3,6x1,7 m dydžio, iki 
0,7 m gylio duobė, užpildyta kitų pilkapių vidinėms 
duobėms būdingu užpildu: 0,2-0,35 m storio pilku 
peleningu sluoksniu dugne bei pakraščiuose ir švie
siu smėliu viršuje. 

Pilkapio pakraščiais gulėjo nemažai 22x20x15, 
20x17x12,18x18x15, 15x15x11 ir t.t. cm dydžio ak
menų. Jie atidengti jau 0,12-0,2 m gylyje. Akmenys 
nesudaro aiškios konstrukcijos, be to, dalis jų ne
abejotinai išjudinti iš pirminės vietos. Akmenys guli 



66 pav Pilkapio 12(15) griautinio kapo įkapės: 1 - apvarą iš stiklo ir gintaro karolių, 2, 3 - įvijiniai žiedai, 4 - įvijos, 5 - grandelė, 
6 - įvijinis žiedas, 7 - kinkinė segė, 8 - titnagas, 9 - pjautuvas, 10 - smeigtukas (?). /. Maciukams pics. 
Fig 66 Burial items of inhumation grave in barrow 12(15): 1 - line of glass and amber beads, 2, 3 - spiral rings, 4 - spirals, 
5 - small chain ring, 6 - spiral ring, 7 - crossbow fibula, 8 - Hint, 9 - sickle, 10 - pin (7). 
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67 pav. Pilkapis 8(11), 
lankinė segė iš griautinio 
kapo. L. Kurilos nuotr. 

Fig. 67. Crossbow fibula 
from inhumation grave in 
barrow 8(11). 

vidinėje griovio ir duo
bės pusėje arba jų vidu
j e , įvair iame užpi ldo 
gylyje. Greičiausiai dau
guma jų sukrauti jau su
pilto sampilo išorėje, o 
vėliau nuslinko į griovius 
ar duobes. Galbūt akme
nys, gulėję vidinėje grio
vio pusėje bei vidinės 
duobės pakraštyje, su
krauti dar prieš supilant 
pilkapį. Akmenys su
krauti palyginti kompak
tiškai 0,5-1,4 m pločio 
ruožu. Tačiau, kaip ir 
daugumoje pilkapių, jie 
nesupa sampilo visu pe
rimetru, o yra išsidėstę 
atkarpomis, beveik su
tampančiomis su grioviu 
ir duobe. Akmenų eilė 
buvo sukrauta ir vidinės 
duobės pakraštyje. 

Griautinis kapas 1 

buvo pačiame pilkapio 
centre, duobėje giliau 
pirminio žemės pavir
šiaus, įžemyje, 0,32 m 

V 

69 pav. Pilkapis 12(15), smeigtukas (?) 
iš griautinio kapo. L. Kurilos nuotr. 

Fig. 69. Pin (?) from inhumation grave 
in barrow 12(15). 

68 pav. Pilkapis 12(15), karolių apvarą iš griautinio kapo. 
/. Aleksienės nuotr. 

Fig. 68. Line of beads from inhumation grave in barrow 12(15). 



gylyje, išryškėjo netaisyklingo stačiakampio užap
valintais kampais formos, 3,1x1,68 m dydžio kapo 
duobės, orientuotos ŠV-PR kryptimi, kontūras. Duo
bė - iki 1,12 m gylio, užpildyta balkšvu smėliu su 
pavieniais degėsiais. Jos viduryje užpildo paviršiuje 
gulėjo 20x15x13 cm dydžio akmuo. Kapo ŠR pusę 
iki 0,73 m gylio nuo žemės paviršiaus kerta kabelio 
perkasimas. Karsto liekanų neužfiksuota. 

Griaučiai visiškai sunykę, 1 m gylyje duobės PR 
pusėje užfiksuoti tik blauzdikaulių kontūrai. Pagal 
jų padėtį galima spręsti, kad mirusioji palaidota gal
va į ŠV. Kape rastas turtingas moters įkapių kom
pleksas. Duobės viduryje apie 0,5 m skersmens plote 
surinkti 232 įvairių formų gintaro, mėlynos, žalios, 
geltonos, oranžinės spalvos stiklo bei emalio karo
liai (iš jų 222 sveiki) bei trijų (?) balto metalo įvijų 
fragmentai, veikiausiai sudarę kelias kaklo apvarąs. 
Greta gulėjo sidabrinė lankinė segė, nukreipta koje
le žemyn, perlūžęs smeigtukas (?) stora geležine adata 
bei švino ir alavo lydinio galvute, trys žalvariniai įvi
jiniai žiedai (aplink vienųjų buvo organikos lieka
nų) bei žalvarinė grandelė (?). Kiek toliau į P 
palaidotosios šlaunų vietoje gulėjo geležinis pjautu
vas, greičiausiai - atriestu smaigaliu (smaigalys nu
lūžęs). Be to, kape rastas titnagas (66, 68, 69 pav.). 
Tikėtina, kad ir perkastoje žemėje aptiktas antsmil
kinis yra šio kapo įkapė. 

Padėka 
Autoriai dėkoja dr. A. Bliujienei už pagalbą ir 

vertingus patarimus rengiant šią publikaciją. 
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