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Baliulių pilkapyno tyrinėjimai
Laurynas Kurila, Vida Kliaugaitė

Įvadas
Baliùlių pilkapynas yra vienas unikaliausių tyrinėtų geležies amžiaus laido-

jimo paminklų Rytų Lietuvoje. Jo kasinėjimai gerokai pakeitė iki tol archeologų 
darbuose figūravusį Tautų kraustymosi laikotarpio Rytų Lietuvos pilkapių kultū-
ros vaizdą. Reikia manyti, šio paminklo reikšmė priešistorės tyrimams bus dar 
įvertinta ateityje, ir, ko gero, gerokai platesnio regiono mastu. Tai, žinoma, labai 
priklauso nuo duomenų sklaidos. Pilkapyno tyrinėjimų medžiaga jau yra išsamiai 
publikuota1, todėl šiame straipsnyje pateikiama tiktai glausta jos apžvalga ir kiek 
atnaujintos interpretacijos.

Pilkapynas yra netoli dešiniojo Mêros (Žeimenõs intako) kranto, netoli jo 
šlaito, apie 100 m į rytus ir šiaurės rytus nuo jo, apie 500 m į šiaurės rytus nuo 
Baliulių kaimo, apie 750 m į šiaurės vakarus nuo Baliulių piliakalnio ir apie 300 m 
ta pačia kryptimi nuo pilkapių, preliminariai pavadintų Baliulių II vardu (1 pav.). 
Anksčiau buvęs nežinomas, šis paminklas rastas tik 1988 m.2 Iki tol visame Meros 
baseine pilkapynų nebuvo žinoma, todėl jis atrodė lyg savotiška dykra tarp kelių 
didesnių pilkapynų sankaupų (vėliau šiame mikroregione rasti dar keli nedideli 
pilkapynai). Pilkapyne anksčiau buvo 16 pilkapių, iš kurių išsiskiria vienas maž-
daug 20 m skersmens sampilas. Pilkapiai sudarė gana kompaktišką apie 115 × 
35–45 m dydžio vakarų šiaurės vakarų–rytų pietryčių kryptimi ištęstą grupę.

Šiuo metu išlikę pilkapiai yra miške, artimiausioje jų aplinkoje nei sodybų, 
nei žemės ūkio naudmenų nėra, tačiau įspūdis, kad paminklas nenukentėjęs nuo 
ūkinės veiklos, gali būti klaidingas. Bent nuo XVII–XVIII a. minimi netoli esantys 
Baliulių, Zålavo, Gùžių kaimai. Į jų dirbamus laukus galėjo patekti ir pilkapiai, jie, 
kaip ir daugelyje kitų vietovių, galėjo nukentėti išlupant vainikų akmenis. Be to, 
šiauriniu ir šiaurės vakariniu pilkapyno pakraščiu nutiestas Pabradės–Švenčionių 
kelias, kuris galėjo suniokoti ne vieną pilkapį. XIX–XX a. sandūros topografiniame 
žemėlapyje pilkapyno teritorijoje ir jos aplinkoje vaizduojami mišku neapaugę 
(dirbami?) laukai, į pietryčius nuo paminklo buvo įsikūrusios bent dvi sodybos 
(2 pav.). Verta pastebėti, kad kai ku-
rie pilkapiai buvo visiškai suplokštėję, 
iki tyrinėjimų nepastebimi, taigi galbūt 
pažeisti arimų. Be to, XX a. antrojoje 
pusėje pilkapyno šiaurės rytinėje dalyje 
nutiesta telefono kabelio linija, pažei-
dusi kelis pilkapius.

Būtinybė tyrinėti Baliulių pilka-
pyną, kaip ir dauguma atvejų pastarai-
siais dešimtmečiais, kilo dėl paminklui 
iškilusios grėsmės. Į šiaurės vakarus 
nuo pilkapyno iki pastarųjų metų buvo 
staigiai į pietryčius sukantis kelio Vil-
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nius–Švenčionys posūkis3, suformuotas šioje vietoje anksčiau išsiskyrusių dviejų 
Pabradės–Švenčionių kelio atšakų, vedusių per Zalavą ir Ašvaraistį (pastaroji 
pavirtusi mažai naudojamu žvyrkeliu). Norint ištiesinti šį pavojingą kelio vingį, 
1999 m. buvo parengtas naujos kelio atkarpos tiesimo projektas. Šią atkarpą 
numatyta nutiesti tiesiog per pilkapyno teritoriją, nesunaikintą paliekant tik jos 
pietrytinę dalį. Tuomet, siekiant išsaugoti mokslinę informaciją, teko skubiai atlikti 
archeologinius tyrinėjimus. Per 1999 m. tyrinėjimų sezoną ištirta 11 pilkapių4.
Dalies jų liekanos aptiktos tiktai tyrinėjimų metu – pasirodė, jog pilkapyno būta 
kiek didesnio nei atrodė iki tol (anksčiau jame suskaičiuota tik 10 pilkapių). 
Dar vienas pilkapis ištirtas 2000 m.5 (3 pav.). Iš viso kasinėjimų metu ištirtas 
1 758,5 m2 plotas. Tuomet pavyko nuo sunaikinimo išsaugoti didžiausią ir ge-
riausiai išlikusį pilkapį, kelio trasą suprojektavus prie pat sampilo. Jo tyrinėjimai 
palikti ateities archeologams. Tiesa, kelio tiesimo darbai tuomet nutrūko ir atlikti 
tik 2008 m. Lyginant būsimo kelio proskyną, vykdyti archeologiniai žvalgymai, 
kurie patvirtino, kad po 1999–2000 m. kasinėjimų šioje zonoje neištirtų pilkapių 
ar jų liekanų nebebuvo6.

Pilkapių konstrukcija
Ištirti pilkapiai buvo būdingos 

I tūkstantmečiui konstrukcijos, tačiau 
kai kuriais jos elementais išsiskirian-
tys iš bendro Rytų Lietuvos pilkapių 
konteksto. Sampilai buvo įvairaus dy-
džio – nuo 8 × 4, 7 × 5,7 m iki 12 × 
12,9, 11,9 × 13 m skersmens ir maždaug 
iki metro aukščio (4 pav.). Visus pilka-
pius papėdėse juosė įvairių formų ir 
matmenų duobės arba grioviai, kurių 
pilki peleningi kontūrai išryškėjo įže-
mio smėlyje. Pagal jų formą pilkapius 
galima suskirstyti į kelias sąlygines 

3 pav. Baliulių  
pilkapyno planas 
ir ištirtų pilkapių 
numeriai

3 Jis dar matomas 1 pav. pateikiamoje 2005–2006 m. 
ortofotografijoje.

4 Kliaugaitė  V. 1999 m. archeologijos tyrinėjimų 
Baliulių pilkapyne (A 1063), Švenčionių r., Pabra-
dės sen. ataskaita, 1999, LIIR, f. 1, nr. 3451; Kliau-
gaitė  V. Tyrinėjimai Baliulių pilkapyne 1999 m., 
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais, 
Vilnius, 2000, p. 174–179.

5 Kliaugaitė  V. Baliulių pilkapyno (A 1063) Šven-
čionių r. archeologijos tyrimų 2000 m. ataskaita, 
2000, LIIR, f. 1, nr. 3618; Kliaugaitė  V. Baliulių 
pilkapynas, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2000 
metais, Vilnius, 2002, p. 66–67.

6 Kur i l a  L . Baliulių pilkapyno (Švenčionių r.) 
(A1063P) archeologinių žvalgymų 2008 metais 
ataskaita, 2008, LIIR, f. 1, nr. 4880.
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4 pav. Pilkapiai 3 ir  
5 iki tyrinėjimų iš  
šiaurės vakarų pusės 
(pagal: Kurila L., 
Kliaugaitė V. 
Baliulių pilkapiai 
(Švenčionių r.), 
Lietuvos archeologija, 
2007, t. 30, p. 145, 
pav. 12)

5 pav. Pilkapio  
8(11) planas  
(pagal: Kurila L.,  
Kliaugaitė V. 
Baliulių pilkapiai 
(Švenčionių r.), 
Lietuvos archeologija, 
2007, t. 30, p. 162, 
pav. 43)
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grupes. Daugumą pilkapių juosė gana netvarkingai išdėstytos duobės ar grioviai 
(5 pav.). Jų skaičius buvo įvairus – nuo dviejų pilkapyje 10(13) iki septynių ar 
aštuonių pilkapiuose 4, 6(9), 7(10), 9(12). Verta pastebėti, kad tokios konstrukcijos 
pilkapiai buvo išdėstyti kiek atokiau nuo pilkapyno centro. Juose aptikta ir griau-
tinių, ir degintinių kapų. Gretimus pilkapius 3 ir 5, buvusius pilkapyno centre, 
beveik taisyklingu apskritimu ar puslankiu juosė duobės, sudarančios lyg griovį 
su tarpeliais (6 pav.). Šiuos pilkapius siejo ir tai, kad abiejuose juose rasta po tris 
labai panašiai įrengtus degintinius kapus. Ištisiniai grioviai, juosiantys maždaug 
pusę sampilo, buvo dviejų greta buvusių pilkapių 1 ir 12(15) šiaurinėse papėdėse 
(7 pav.). Abiejuose pilkapiuose rasta po griautinį moters kapą.

Atrodo, kad duobės ir grioviai buvo iškasti ne vien dėl žemės poreikio 
pilant sampilus, bet jų forma ir išdėstymas turėjo ir kažkokias simbolines ar 
ritualines reikšmes. Tą patvirtina ir dėsningas skirtingos konstrukcijos pilkapių 
išdėstymas, ir praktiniais motyvais sunkiai paaiškinama griovių forma (iškasti 
ištisinį griovį būtų paprasčiau nei eilę beveik susijungiančių duobučių kaip aplink 
pilkapius 3 ir 5), ir labai panaši pilkapius 3 ir 5 bei 1 ir 12(15) juosusių duobių 
ar griovių padėtis. Galbūt skirtingos apeigos pilant sampilą buvo susijusios su 
laidojamo asmens lytimi ir statusu – pilkapiuose 3 ir 5 rasti turtingiausi vyrų 
kapai, o pilkapiuose 1 ir 12(15) buvo turtingi moterų kapai. Tikėtina, kad duobių 
skaičius ar forma priklausė nuo mirusįjį laidojančių asmenų skaičiaus (kiekvienas 
jų iškasė po duobę?).

Įdomus tyrinėtų Baliulių pilkapių konstrukcijos bruožas – daugelyje jų bu-
vusios duobės po sampilu, jį juosusių duobių arba griovių žiedo viduje (6–8 pav.). 
Jų buvo nuo vienos iki keturių (pilkapiuose 1 ir 5). Dėmesį ypač traukia beveik 
identiškas tokių duobių išdėstymas gretimuose pilkapiuose 1 ir 5. Juose po dvi 
didesnes duobes buvo iškasta šiaurės rytų ir pietvakarių pusėse, po dvi mažesnes – 
šiaurės vakarų ir pietryčių pusėse (plg. 6 ir 7 pav.). Tokiame vidiniame duobių 
žiede buvo įrengti kapai. Kadangi buvo visiškai uždengtos pilkapių sampilų, šios 
duobės negalėjo turėti jokios praktinės reikšmės, ir vienintelė tikėtina jų funkcija 
yra apeiginė. Įdomu tai, kad visų vidinių duobių dugnuose ir pakraščiuose buvo 
pilkas peleningas sluoksnis (9 pav.), susiliejantis su buvusio pirminio žemės pavir-
šiaus sluoksniu, išlikusiu po pilkapiu, ir galėjęs susiformuoti per tam tikrą laiką 
ar atliekant kokias nors apeigas. Panašus įdubęs sluoksnis pastebėtas ir griautinių 
kapų duobių paviršiuje. Taigi atrodytų, jog būsimo pilkapio vietoje iš pradžių 
buvo užkasami mirusiojo palaikai, aplink kapą arba šalia jo iškasama viena ar 
kelios duobės. Vėliau, greičiausiai po gana ilgo laiko (tą rodo įdubęs kapo duo-
bės paviršius ir greičiausiai virš jos jau susidariusi velėna), galbūt atlikus kokias 
nors apeigas (gal kūrenant ugnį ar išbarstant būsimo pilkapio vietą pelenais), 
virš kapo ir duobių būdavo supilamas pilkapio sampilas. Tokios vidinės duobės, 
iliustruojančios sudėtingas, galbūt keliais ilgo laikotarpio atskirtais etapais vyku-
sias laidojimo apeigas, yra unikålios Rytų Lietuvos pilkapiuose ir visuose baltų 
laidojimo paminkluose. Panašios kons-
trukcijos pilkapių kasinėta tik keliuose 
vienalaikiuose pilkapynuose: Paduo-
bės–Šaltaliūnės III7, Peršaukščio–Kas-

7 Steponait is V. Paduobės–Šaltaliūnės (Švenčio-
nių r.) III grupės pilkapių 2002 m. tyrinėjimų 
ataskaita, 2002, LIIR, f. 1, nr. 3986, p. 5, pav. 4.
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6 pav. Pilkapio 5 
planas (pagal:  
Kurila L.,  
Kliaugaitė V. 
Baliulių pilkapiai 
(Švenčionių r.), 
Lietuvos archeologija, 
2007, t. 30, p. 152, 
pav. 24)

7 pav. Pilkapio 1 
planas (pagal:  
Kurila L.,  
Kliaugaitė V.  
Baliulių pilkapiai 
(Švenčionių r.), 
Lietuvos archeologija, 
2007, t. 30, p. 141, 
pav. 3)
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8 pav. Pilkapis 1 tyrinėjimų eigoje iš pietryčių pusės. Juoda rodyklė 
rodo kapo duobę, pilkos – vidines duobes po sampilu (pagal: Kurila L.,  
Kliaugaitė V. Baliulių pilkapiai (Švenčionių r.), Lietuvos archeologija, 
2007, t. 30, p. 142, pav. 4)

9 pav. Pilkapio 8(11) pietinėje dalyje buvusios vidinės duobės pjūvis 
(pagal: Kurila L., Kliaugaitė V. Baliulių pilkapiai (Švenčionių r.),  
Lietuvos archeologija, 2007, t. 30, p. 163, pav. 45)
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10 pav. Pilkapis 
9(12) tyrinėjimų 
eigoje iš pietvakarių 
pusės (pagal:  
Kurila L.,  
Kliaugaitė V. 
Baliulių pilkapiai 
(Švenčionių r.), 
Lietuvos archeologija, 
2007, t. 30, p. 166, 
pav. 49)

11 pav. Pilkapis 
8(11) tyrinėjimų 
eigoje iš pietryčių 
pusės (pagal:  
Kurila L.,  
Kliaugaitė V. 
Baliulių pilkapiai 
(Švenčionių r.), 
Lietuvos archeologija, 
2007, t. 30, p. 163, 
pav. 44)

12 pav. Akmenų  
vainiko fragmentas 
pilkapio 5 šiaurės 
rytų pusėje buvusioje  
vidinėje duobėje 
(pagal: Kurila L., 
Kliaugaitė V. 
Baliulių pilkapiai 
(Švenčionių r.), 
Lietuvos archeologija, 
2007, t. 30, p. 153, 
pav. 26)
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čiukų II8, Sudotos I9, Taurapilio10 bei galbūt dar keliuose. Kokios būtent apeigos 
atlikinėtos laidojant mirusiuosius Baliulių pilkapyne ir kokia yra šių specifinių 
papročių kilmė, bent kol kas lieka paslaptis.

Kaip ir dauguma vienalaikių pilkapių Rytų Lietuvos pilkapynuose, dalis 
sampilų buvo apjuosti akmenų vainikais. Jų nebuvo tik pilkapiuose 2, 4, 9(12) ir 
10(13), kurie koncentravosi kompaktiškoje grupėje pilkapyno šiaurės vakarinėje da-
lyje (10 pav.). Šiuos pilkapius sieja ir tai, kad visi jie buvo apjuosti gana padrikai 
išdėstytomis duobėmis, be vidinių duobių. Juose aptikta ir griautinių, ir degintinių 
kapų. Kiti pilkapiai buvo apjuosti neištisinėmis gana padrikai išdėstytomis akmenų 
konstrukcijomis (5–8, 11 pav.). Akmenys buvo išdėstyti įvairiuose gyliuose 1–2 m 
pločio ruožu. Vainikams buvo panaudota nuo 50 iki 260 akmenų. Atkurti pirminį 
vainikų vaizdą nelengva, tačiau atrodo, kad jų konstrukcijos būta gana sudėtingos. 
Dauguma akmenų pilkapiuose gulėjo juos juosusių duobių ir griovių užpilde, palei 
juos vidinėje pusėje arba vidinėse duobėse. Atrodo, kad vainikai krauti dviem etapais. 
Arčiau pilkapio centro bei vidinėse duobėse buvę akmenys greičiausiai buvo sukrauti 
prieš supilant sampilus arba juos bepilant į užkastas vidines duobes ar šalia jų. 
Kai kur vidinėse duobėse buvo išlikę tvarkingai vienas šalia kito sustatytų akmenų 
konstrukcijų fragmentai (12 pav.). Supylus pilkapius, jų pakraščiai greičiausiai dar 
būdavo apkraunami akmenimis. Ilgainiui dauguma jų nuslinko ir atsidūrė sampilus 
juosusiuose grioviuose arba duobėse. Tarpuose tarp griovių ir duobių (išorinio jų 
žiedo), išskyrus pilkapį 8(11), akmenų nebuvo. Tikėtina, kad vainikai galėjo būti 
apardyti – nenuslinkę į duobes ir likę žemės paviršiuje akmenys nurinkti.

Po kai kurių pilkapių sampilais ant pirminio žemės paviršiaus buvo de-
gėsingi sluoksniai, kai kur – stambesnių degėsių sankaupos. Reikia manyti, šie 
sluoksniai susiformavo išbarstant būsimo pilkapio vietą pelenais ar ją išdeginant – 
praktiniais ar apeiginiais sumetimais, galbūt taip siekiant ją paruošti laidotuvėms 
ir rituališkai išvalyti.

Kapai ir įkapės
Pilkapyne iš viso aptikta ir ištirta 16 kapų. Kapo nebuvo tiktai pilkapy-

je 11(14), kuris buvo labai suardytas pusę sampilo kirtusio šalikelės griovio. 
Galbūt šiame pilkapyje buvę kapai buvo visiškai suniokoti. Pilkapiuose 1, 4, 
7(10), 8(11), 12(15) rasta po vieną griautinį kapą. Nė viename iš jų nebuvo ir 
degintinių kapų. Pilkapiai su griautiniais kapais buvo įvairiose pilkapyno vietose, 
jų būta įvairios konstrukcijos: be akmenų vainikų ar su jais, apjuosti įvairios 
formos duobėmis ar grioviais, su vidinėmis duobėmis ar be jų. Kapai buvo 
įrengti kaip ir daugumos kitų vienalaikių Rytų Lietuvos pilkapynų. Mirusiųjų 
kūnai buvo užkasami pilkapio centre 2,5–3,5 m ilgio, 1,3–1,7 m pločio ir apie 
1 m gylio stačiakampėse duobėse, bent 
kai kuriuose kapuose – mediniuose 
karstuose (13 pav.). Kaulai buvo labai 
sunykę, išliko tik nedideli pavieniai jų 
fragmentai arba tiktai kontūrai smė-
lyje. Greičiausiai visi mirusieji buvo 
palaidoti aukštielninki.

8 Kurila L., Kliaugaitė V. Peršaukščio–Kasčiukų 
pilkapynas, Lietuvos archeologija, 2008, t. 33, p. 13.

9 Merkevičius A. Sudotos k. pilkapių Švenčionė-
lių apyl., Švenčionių r. tyrinėjimų ataskaita, 1988, 
LIIR, f. 1, nr. 1524, p. 5–7, 31, pav. 2.

10 Tautavičius A. Taurapilio „kunigaikščio“ kapas, 
Lietuvos archeologija, 1981, t. 2, p. 20–21, pav. 3, 4.
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13 pav. Pilkapio 7(10) griautinis kapas (pagal: Kurila L., Kliaugaitė V. 
Baliulių pilkapiai (Švenčionių r.), Lietuvos archeologija, 2007, t. 30, 
p. 159, 160, pav. 37, 40)

14 pav. Griautinių  
kapų (griaučių) 
orientacijos kryptys 
ir pilkapio 1 kapo 
duobės orientacijos 
kryptis (punktyru)
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Kiek buvo įmanoma nustatyti pagal išlikusius kaulų fragmentus, kūnai buvo 
orientuoti galva artima šiaurės vakarų krypčiai, su nuokrypiais į vakarus–šiaurės 
vakarus ir šiaurę–šiaurės vakarus (285–340°). Neabejotina, kad mirusiųjų laidojimo 
kryptis nebuvo atsitiktinė, tačiau kokius pasaulėžiūros aspektus atspindi būtent 
toks laidojimas, galima tik numanyti. Šiaurės vakarų kryptis atitinka Saulės laidos 
azimutą vasaros solsticijos metu, o labiau į vakarus orientuotos kryptys – kitomis 
rudens ar pavasario dienomis. Gali būti, kad tiek Baliuliuose, tiek daugelyje kitų 
regiono pilkapynų būtent Saulės laidos taškas buvo pagrindinis ar bent jau vie-
nas pagrindinių orientyrų laidojant mirusiuosius. Kita vertus, Baliulių pilkapyno 
atveju, galimas ir, ko gero, labiau tikėtinas kitas paaiškinimas. Į akis krinta ryšys 
tarp pilkapių padėties ir juose buvusių kapų orientacijos – vakarinėje pilkapyno 
pusėje buvusių pilkapių kapų orientacijai būdingas didesnis nuokrypis į šiaurės–
šiaurės vakarų pusę, o daugiau į rytus išsidėsčiusiuose pilkapiuose, priklausomai 
nuo jų padėties, vis didesnis nuokrypis šiaurės vakarų ir vakarų–šiaurės vakarų 
kryptimi. Trijų ar keturių (pilkapio 1 kape kiek skyrėsi pačios kapo duobės ir 
joje išlikusių karsto kontūrų orientacijos kryptys) kapų orientacijos azimutai kirtosi 
apytiksliai viename taške apie 50–70 m į šiaurės vakarus nuo pilkapyno (14 pav.). 
Šioje vietoje iki 2008 m., kol nutiesta nauja kelio atkarpa, buvo nedidelė 25–30 m 
skersmens ir daugiau kaip metro aukščio apskrita kalvelė, kiek primenanti didžiulį 
suplokštėjusį pilkapį. Dabar jos išlikusi tik dalis. Atrodo, laidojant mirusiuosius, 
kūnus stengtasi orientuoti būtent į šią pilkapyno aplinkos reljefe išsiskiriančią 
kalvelę. Archeologinių tyrinėjimų ir žvalgymų metu joje neaptikta jokių žmogaus 
veiklos pėdsakų.11 Sunku pasakyti, kokią reikšmę ši kalvelė turėjo (apskritai ar 
turėjo) laidotuvių apeigų metu. Tai galėjo būti kokia nors alkavietė ar astronomi-
niu požiūriu svarbus taškas (beje, ji buvo tiesiai į šiaurės vakarus nuo didžiausio 
pilkapyno pilkapio). Tikėtina, kad mirusiuosius pilkapyne laidojusi bendruomenė 
kalvelę išties laikė pilkapiu, galbūt mitinio savo protėvio kapu.12

Atrodo, kad daugelyje griautinių kapų, sprendžiant pagal įkapes bei osteolo-
ginės analizės duomenis, buvo palaidotos moterys. Dėl labai prastos kaulų būklės 
ne visai aiški ir įkapių padėtis palaikų atžvilgiu. Dauguma dirbinių greičiausiai 
gulėjo natūralioje padėtyje, kaip būdavo nešiojami kasdieniniame gyvenime (pa-
vyzdžiui, pjautuvas ar yla – ties juosmeniu, žiedai – rankų vietoje, segė ar karolių 
apvara – krūtinės srityje), tačiau kai kurios įkapės, atrodo, buvo įdėtos papildomai, 
jau paguldžius mirusįjį. Keliuose pilkapiuose palaidotas mirusiąsias į pomirtinį 
pasaulį lydėjo turtingos ir retos įkapės. Pilkapio 12(15) kape rastas pjautuvas, 
titnago gabalėlis, sidabrinė lankinė segė, neaiškus ir analogų neturintis geležinis 
dirbinys švino ir alavo lydinio galvute, 
primenantis smeigtuką nebūdingai stora 
adata, trys žalvariniai įvijiniai žiedai, 
žalvarinė grandelė, 54 įvairių formų 
mėlynos, žalios, geltonos, oranžinės 
spalvos stiklo ar emalio bei 178 gintaro 
karoliai ir greičiausiai trys balto metalo 
(sidabro?) įvijos, kurie, ko gero, sudarė 
kelias kaklo apvaras, bei greičiausiai 

11 Kurila L. Baliulių pilkapyno (Švenčionių r.) (A1063) 
aplinkos žvalgomųjų archeologinių tyrinėjimų 2007 
metais ataskaita, 2007, LIIR, f. 1, nr. 4824; Kuri-
la L. Baliulių pilkapyno (Švenčionių r.) (A1063P) 
archeologinių žvalgymų 2008 metais ataskaita, 2008, 
LIIR, f. 1, nr. 4880, p. 6, 16, nuotr. 31, 32.

12 Išsamiau šia tema žr.: Kurila L. Some Remarks 
on Orientation of the Dead at Two East Lithuanian 
Barrow Cemeteries, Estonian Journal of Archaeology, 
2013, Vol. 17, Iss. 1, p. 38–56.
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žalvarinis antsmilkinis (jis rastas netoli kapo suardytoje pilkapio vietoje) (15 pav.). 
Pilkapio 8(11) kape buvo specifinės formos sidabro lydinio su vario priemaišomis13 
lankinė segė, to paties metalo įvijinis žiedas, žalvarinio įvijinio žiedo fragmentas, 
apvara iš dvidešimties įvairių formų geltono, oranžinio, raudono, žalio, mėlyno 
stiklo, keturių gintaro karolių bei vienos žalvarinės įvijos, neaiškaus geležinio 
dirbinio dalis ir medienos fragmentas (16 pav.). Mažiau įspūdingi, tačiau Rytų 
Lietuvos pilkapių kontekste irgi turtingi įkapių kompleksai buvo pilkapių 1 ir 4 
kapuose. Pirmajame iš jų rastas pjautuvas, kažkokio geležinio dirbinio fragmentas, 
žalvariniai antsmilkinis, lankinė segė, apyrankė, perdirbta iš antkaklės, du įvijiniai 
žiedai ir kabutis (?). Antrajame kape buvo yla, žalvarinis įvijinis žiedas, sidabrinis 
žiedas plačia ornamentuota priekine dalimi, žalvarinis įvijinis žiedas ir keturi stiklo 
karoliai. Skurdžiausios įkapės – peilis, geležinė sagtis, neaiškaus geležinio dirbinio 
fragmentas ir žalvarinio žiedo dalis – buvo pilkapio 7(10) kape.

Pilkapyne ištirta ir 11 degintinių kapų. Jie irgi aptikti įvairios konstrukcijos 
pilkapiuose. Pilkapiuose 2, 6(9) ir 10(13) buvo po vieną, pilkapyje 9(12) – du, 
o greta vienas kito buvusiuose pilkapiuose 3 ir 5 – po tris kapus. Pagal įrangą 
ir padėtį pilkapyje juos galima suskirstyti į tris grupes. Dauguma kapų buvo 
duobėse po pagrindu pilkapio centre ar kiek atokiau nuo jo (17, 18 pav.). Tokie 
kapai buvo įrengti iki supilant pilkapio sampilą. Degintiniai kaulai buvo supilti 
duobių dugne arba paskleisti visame jų užpilde. Kai kurių kapų duobės buvo 
gana didelės – iki 1,5 m ilgio, iki 0,9 m pločio ir maždaug iki 0,4 m gylio. Panaši 
duobės forma ir jos padėtis pilkapyje sieja šiuos degintinius kapus su griautiniais. 
Dauguma kapų duobių buvo orientuotos šiaurės vakarų–pietryčių kryptimi, tiesa, 
su didesniais nuokrypiais tiek į vakarus, tiek į šiaurę. Galbūt taip mirusiuosius 
stengtasi simboliškai palaidoti griautiniams kapams būdinga kryptimi. Panašūs 
degintiniai kapai, įrengti lyg griautiniai, yra reti Rytų Lietuvos pilkapynuose ir 
būdingi tiktai trumpam laikotarpiui, kai 
regione įsivyravo kremacijos paprotys. 
Pavyzdžiui, viename iš Rudesõs pil-
kapyno pilkapių degintiniai kaulai ir 
įkapės buvo išdėlioti anatomine tvarka, 
simboliškai orientuojant mirusįjį galva 
į vakarus14, Rėkučių–Paversmio I pilka-
pyne ištirtas kapas, kuriame degintiniai 
kaulai greičiausiai buvo sudėti į karstą 
ir užkasti pailgoje duobėje.15 Degintinių 
kapų, kurių duobės forma ir orientacija 
imituoja griautinius, ištirta ir Eitulio-
nių16, Mošos–Naujasodžių17, Pakalnių18, 
Peršaukščio–Kasčiukų II19, Santakos20, 
Želmeniškės21 pilkapynuose. Tiek Ba-
liulių pilkapyne ištirti, tiek kiti minėti 
kapai, atspindintys mįslingą laidojimo 
papročių kaitos laikotarpį, dar laukia 
tyrinėtojų dėmesio.

13 Kai kurių Baliulių pilkapyne aptiktų dirbinių metalo-
grafinę analizę atliko P. Gudyno muziejinių vertybių 
restauravimo centro technologė J. Bagdzevičienė.

14 Kulikauskas P., Luchtanas A. Rudesos (Inturkės 
apyl., Molėtų r.) pilkapyno tyrinėjimai 1978 metais, 
1978, LIIR, f. 1, nr. 621, p. 12–13.

15 Semėnas V. Rėkučių–Paversmio I grupės pilkapyno 
1993 tyrinėjimai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
1992 ir 1993 metais, Vilnius, 1994, p. 111.

16 Bliujus A. Eitulionių pilkapynas, Muziejai ir pa
minklai, 1983, kn. 5, p. 34.

17 Abaravičius G. Mošos (Naujasodų) pilkapyno 
tyrinėjimai 1993 metais, Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje 1992 ir 1993 metais, Vilnius, 1994, p. 102.

18 Vaitkevičius V. Pakalnių pilkapiai (Vilniaus r.), 
Lietuvos archeologija, 2004, t. 26, p. 54.

19 Kurila L., Kliaugaitė V. Peršaukščio–Kasčiukų 
pilkapynas, Lietuvos archeologija, 2008, t. 33, p. 18.

20 Vaitkevičius V. Santakos pilkapynas, Archeologi
niai tyrinėjimai Lietuvoje 2001 metais, Vilnius, 2002, 
p. 103–104, pav. 17.

21 Butėnienė E. Želmeniškės pilkapynas, Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 1982 ir 1983 metais, Vilnius, 
1984, p. 52.
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15 pav. Pilkapio 12(15) griautinio kapo įkapės: 1–3 – įvijiniai žiedai, 4 – apvara iš stiklo  
ir gintaro karolių, 5 – titnagas, 6 – antsmilkinis, 7 – grandelė, 8 – įvijos, 9 – pjautuvas,  
10 – lankinė segė, 11 – smeigtukas (?) (pagal: Kurila L., Kliaugaitė V. Baliulių pilkapiai  
(Švenčionių r.), Lietuvos archeologija, 2007, t. 30, p. 170, 173, 174, pav. 62, 66, 68, 69)

16 pav. Pilkapio 8(11) griautinio kapo įkapės: 1 – lankinė segė, 2 – medienos fragmentas,  
3 – geležinio dirbinio fragmentas, 4, 5 – įvijiniai žiedai, 6 – apvara iš stiklo, gintaro karolių  
ir žalvarinės įvijos (pagal: Kurila L., Kliaugaitė V. Baliulių pilkapiai (Švenčionių r.), Lietuvos 
archeologija, 2007, t. 30, p. 164, 174, pav. 47, 67)
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17 pav. Pilkapio 3 
degintinis kapas 2 
(pagal: Kurila L., 
Kliaugaitė V.  
Baliulių pilkapiai 
(Švenčionių r.), 
Lietuvos archeologija, 
2007, t. 30, p. 147, 
148, pav. 14, 18)

18 pav. Pilkapio 5 
degintinis kapas 3 
(apačioje) (pagal:  
Kurila L.,  
Kliaugaitė V.  
Baliulių pilkapiai 
(Švenčionių r.), 
Lietuvos archeologija, 
2007, t. 30, p. 152, 
153, pav. 24, 30)
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Iš šių kapų ypač turtingomis kario įkapėmis išsiskyrė pilkapio 3 kapas 2 
ir pilkapio 5 kapas 3. Pirmajame buvo antskydis bei skydo rankena, siauraašme-
nis kirvis, ietigalis, peilis, geležinė sagtis, žalvarinė sagtelė su apkalu, geležinė 
grandis, neaiškaus dirbinio, pagaminto iš kaulo ir žalvario, fragmentas, žalvarinis 
įvijinis žiedas ir keli susilydžiusio žalvarinio dirbinio (lankinės segės?) fragmentai 
(19 pav.), antrajame – siauraašmenis kirvis, du ietigaliai, du peiliai, dvi sagtys, 
geležinė grandis, dvi geležinės lankinės segės, geležinis smeigtukas bei žalvarinis 
įvijinis žiedas (20 pav.). Kituose minėtos konstrukcijos kapuose rastos gerokai 
kuklesnės įkapės: pilkapio 2 kape – yla, dvi žalvarinės įvijos ir trys grandelės; 
pilkapio 5 kape 2 – pjautuvas, yla ir keramikos šukė; pilkapio 9(12) kape 1 – yla, 
kape 2 – žalvarinė grandelė ir titnagas; pilkapio 10(13) kape – geležinė sagtelė, 
žalvarinis įvijinis žiedas ir susilydžiusių žalvario gabalėlių.

Du kapai buvo ant pagrindo – degintiniai kaulai buvo išberti ant žemės 
paviršiaus iki pilant sampilą, maždaug būsimo pilkapio centre, prieš tai kapo 
vietoje nuvalius degėsių sluoksnį. Pilkapyje 6(9) buvusiame kape buvo sąlyginai 
didesnis įkapių kompleksas – siauraašmenis kirvis, ietigalis, yla, du stiklo karoliai 
bei titnagas, o pilkapio 3 kape 1 rasta tik yla.

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 – įvijinio žiedo fragmentai, 10 – dirbinio iš kaulo ir žalvario  
fragmentas, 11 – žalvarinių dirbinių fragmentai (pagal: Kurila L., 
Kliaugaitė V. Baliulių pilkapiai (Švenčionių r.), Lietuvos archeologija, 
2007, t. 30, p. 146, 149, pav. 13, 19)
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Dar du kapai, aptikti pilkapiuose 3 ir 5, greičiausiai buvo įkasti į jau anks-
čiau supiltus sampilus, netoli jų centro. Kapams buvo iškastos gilios, pagrindą 
siekiančios duobės, kurias, atrodo, irgi stengtasi orientuoti šiaurės vakarų–pietryčių 
ar jai artima kryptimi. Taigi laidojant šiuos mirusiuosius, nebuvo pilamas naujas 
pilkapis. Sunku pasakyti, ar toks laidojimo būdas buvo nulemtas giminystės ryšių 
su anksčiau šiuose pilkapiuose palaidotais mirusiaisiais, susijęs su kokiomis nors 
simbolinėmis laidojimo papročius reguliuojančiomis normomis, ar mirusiųjų padė-
timi visuomenėje. Laidojimas mažiau darbo sąnaudų reikalaujančiu būdu galėtų 
atspindėti žemesnį mirusiojo statusą. Galbūt tokią interpretaciją leidžia palaikyti 
ir labai negausios įkapės – pilkapio 5 kape 1 tebuvo geležinė sagtelė, o pilkapio 
3 kape 3 nerasta jokių įkapių. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad šie kapai buvo 
įkasti visai šalia giliau buvusių kapų, tačiau jų nesuardė. Tai (ir nemažai kapų 
kituose pilkapynuose) netiesiogiai patvirtina, kad įkasant į sampilą naują kapą 
anksčiau jame palaidotų asmenų kapų vietos dar buvo gerai žinomos, o galbūt 
pilkapio paviršiuje kaip nors pažymėtos.

Dauguma degintiniuose kapuose rastų įkapių buvo apdegusios, kai kurios – 
ugnies neliestos. Tai rodo kiek skirtingas laidojimo apeigas. Atrodo, dažniausiai 

20 pav. Pilkapio 5 degintinio 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 (pagal: Kurila L., Kliaugaitė 
V. Baliulių pilkapiai (Švenčionių r.), Lietuvos archeologija, 2007, t. 30, 
p. 154, pav. 31)
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mirusiųjų kūnai buvo kremuojami kartu su visomis įkapėmis, o kartais jos būda-
vo įdedamos į jau įrengtą kapą – galbūt kaip papildomos mirusiojo gedinčiųjų 
dovanos (?). Kai kurios įkapės buvo sudėtos įvairiose kapų (duobių) vietose, 
turtingesniuose kapuose, pavyzdžiui, pilkapio 3 kape 2 ir pilkapio 5 kape 3, – 
sudėtos kompaktiškose krūvelėse.

Ištirtuose pilkapiuose rasti ir keli atsitiktiniai dirbiniai, greičiausiai išarti 
iš suardytų kapų, galbūt atstumti iš gretimų pilkapių. Pilkapyje 12(15) aptiktas 
geležinis pentinas, pilkapyje 3 – apskritas tinklelis, supintas iš plonyčių žalvarinių 
vielučių, pilkapyje 7(11) – puodo šukių.

Baliulių pilkapynas istorinių procesų  
ir Rytų Lietuvos pilkapių kultūros  
raidos kontekste
Dalis Baliulių pilkapyne aptiktų radinių yra retų formų ar netgi unikalūs 

tiek Rytų Lietuvos, tiek visų baltų kapinynų kontekste, o kai kurie jų kreipia 
tyrėjų žvilgsnį į gerokai tolimesnius Pietų ir Vidurio Europos regionus.22 Be to, 
įkapių kompleksai išraiškingai iliustruoja du Rytų Lietuvos pilkapių kultūros 
raidos etapus – Ankstyvąjį ir Vėlyvąjį tautų kraustymosi laikotarpius – su jiems 
būdingais gana skirtingais bruožais.

Turtingi griautiniai moterų kapai yra būdingas Ankstyvojo tautų kraustymosi 
laikotarpio laidosenos pavyzdys. Šį laikotarpį (IV a. pabaigą–V a. pirmąją pusę) žymi 
tokios įkapės kaip labai savitos formos (nuo kitų panašių vienalaikių papuošalų jas 
skiria gamybos principas) lankinės segės iš pilkapių 1, 8(11) ir 12(15) (15:10, 16:1 
pav.), apyrankė, perdaryta iš antkaklės su kabliuku ir kilpele iš pilkapio 1, didelės 
stiklo ir gintaro karolių apvaros iš pilkapių 8(11) bei 12(15) (15:4, 16:6 pav.) (apvara 
iš pilkapio 12(15) karolių skaičiumi yra didžiausia iš visų, aptiktų to meto Lietuvos 
laidojimo paminkluose), žiedas išplatinta priekine dalimi iš pilkapio 4. Moterų ka-
puose rastosioms lankinėms segėms žinomos tik dvi analogijos visoje Rytų Lietuvos 
pilkapių kultūros teritorijoje: Laukininkų–Poliankų23 ir Pavajuonio–Rėkučių24 pilka-
pynuose. Tokio paties tipo žiedas kaip 
rastasis pilkapyje 4 bei sidabrinės arba 
žalvarinės antkaklės, analogiškos dirbi-
niui, kurio fragmentas buvo pilkapyje 1, 
žinomos iš tų pačių Pavajuonio–Rėkučių 
kapų25 bei Gudelių–Lenkiškių pilkapy-
no26. Šie įkapių kompleksai, kartu su 
kai kuriais kitais dirbinių tipais, aiškiai 
atskiria Baliulių pilkapyno griautinius 
kapus nuo ankstyvesnio etapo su jam 
būdingais kompleksais – Vėlyvojo romė-
niškojo laikotarpio. Tam tikra jungiamoji 
grandis tarp šių Rytų Lietuvos pilkapių 
kultūros etapų Baliulių atveju yra tik 
pjautuvai atriestu smaigaliu, žiediniai 
antsmilkiniai, karolių apvaros.

22 Bliujienė A., Curta F. Exotic Lands, Quixotic 
Friends: Eastern Lithuania and the Carpathian Basin 
in Late Antiquity and the Early Middle Ages (AD 
c 380 to c 620), Medieval Archaeology, 2011, Vol. 55,  
Iss. 1, p. 48–52.

23 Покровскiй Ф.   В. Случайная археологическая 
экскурсiя въ верховья р. Вилейки, Труды Виленскаго 
отделенiя Московскаго предварительнаго комитета 
по устройству въ Вильне IX археологическаго съезда, 
Вильна, 1893, отд. 1, p. 130; Tautavičienė B. III–
XVI a. sidabriniai ir sidabru puošti dirbiniai. Katalogas, 
Vilnius, 1981, p. 8, pav. 29; Vaitkunskienė L. 
Sidabras senovės Lietuvoje, Vilnius, 1981, pav. XXXIV.

24 Semėnas V. 1996 m. tyrinėjimų Pavajuonio–Rėku-
čių pilkapyne ataskaita, 1997, LIIR, f. 1, nr. 3019, 
p. 10–11, 34, pav. 3.

25 Ten pat, p. 8, 10–11, 32–33, pav. 1, 2.
26 Kurila L. Gudelių (Lenkiškių) pilkapynas, Arche
ologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais, Vilnius, 
2008, p. 161–162, pav. 3.
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Minėtųjų Baliulių pilkapyno kapų įkapių kompleksai priklauso mįslingam 
trumpo laikotarpio (ko gero, vos kelių dešimtmečių) ir nedaugelio paminklų re-
prezentuojamam kapų horizontui, kuriam taikliai panaudotas „sidabrinių moterų“ 
terminas.27 Šiuo laikotarpiu vykę procesai – pasikeitusios tarpgentinių kontaktų 
kryptys, kariniai konfliktai, kaip grobį atnešę į regioną sidabrinių dirbinių, o 
galbūt ir vienokiomis ar kitokiomis aplinkybėmis vykęs svetimšalių moterų pa-
tekimas į regioną (?) – gerokai pakei-
tė moterų įkapių kompleksus. Dalyje 
moterų kapų esama unikalių, turtingų 
nevietinės kilmės įkapių. Tuo tarpu 
vienalaikiuose vyrų įkapių komplek-
suose ryškesni socialinės struktūros ar 
ideologijos požymiai dar neatsispindi.

Iš retesnių degintinių kapų įka-
pių paminėtini siauraašmenis kirvis su 
atkraštėmis (19:2 pav.), rastas pilkapio 
3 kape 2, tame pačiame kape buvęs 
antskydis (19:5 pav.) ir skydo rankena 
(19:4 pav.), ietigaliai ilgomis įmovomis 
ir trumpomis lauro lapo formos plunks-
nomis (20:1, 2 pav.) iš pilkapio 5 kapo 
3 ir šiame kape rastas specifinės formos 
smeigtukas suplota galvute (20:12 pav.) 
bei lankinės vadinamojo Vilkonių tipo 
segės (20:5, 6 pav.), sagtis su apkalu 
iš pilkapio 3 kapo 2 (19:8 pav.). Šie 
dirbiniai yra būdingi vadinamajam „ka-
rių kapų“ horizontui, datuojamam V a. 
viduriu–VI a. pradžia, arba Vėlyvojo 
tautų kraustymosi laikotarpio pradžia. 
Jų analogijų Rytų Lietuvos pilkapiuose 
griautiniuose ir degintiniuose kapuose 
iki šiol rasta gana nedaug. Kirvių su 
atkraštėmis aptikta Cegelnės (dabartinis  
pavadinimas – Pavajuonio–Cegelnės)28, 
Poviliškės29, Rėkučių (Rėkučių–Pavers-
mio I?)30, Skersabalių II31, Smurgainių32, 
Sudotos I33, Taurapilio34, Žvirblių35 pil-
kapynuose. Antskydžių su rankenomis 
rasta tiktai Čiornaja Luža36, Degsnės–
Labotiškių II37 ir Sudotos I38 pilkapy-
nuose. Analogiškų minėtiesiems ar la-
bai artimos formos ietigalių žinoma iš 
Cegelnės39, Čiornaja Luža40, Grabijolų 
(Grabijolų–Žemaitiškių II)41, Kurganų42, 

27 Bliujienė A. Watershed between Eastern and Wes-
tern Lithuania during the Early and Late Migration 
Period, Archaeologia Lituana, 2006, t. 7, p. 127–131.

28 Kurila L. Vladimiro Kaširskio kasinėjimai Vajuonio 
ir Žeimenio tarpežerio pilkapynuose 1906 ir 1907 m., 
Lietuvos archeologijos šaltiniai Sankt Peterburge, Vilnius, 
2011, p. 132, pav. 34:2.

29 Šimėnas V. Poviliškės pilkapynas, Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 2005 metais, Vilnius, 2006, p. 104, 
pav. 43.

30 Kurila L. Vladimiro Kaširskio kasinėjimai Vajuonio 
ir Žeimenio tarpežerio pilkapynuose 1906 ir 1907 m., 
Lietuvos archeologijos šaltiniai Sankt Peterburge, Vilnius, 
2011, p. 125, pav. 26:4.

31 Šimėnas V. Skersabalių pilkapyno 2-osios grupės 
tyrinėjimai 1997 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lie
tuvoje 1996 ir 1997 metais, Vilnius, 1998, p. 166–167, 
pav. 16.

32 Рыков П. С. Могильникъ близъ станцiи Сморгонь, 
Записки Северо–западнаго отдела Императорскаго 
русскаго географическаго общества, 1913, кн. 4, p. 11, 
15–16.

33 Semėnas V. Sudatos I pilkapių grupės tyrinėjimai, 
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais, 
Vilnius, 2000, p. 198.

34 Tautavičius A. Taurapilio „kunigaikščio“ kapas, 
Lietuvos archeologija, 1981, t. 2, p. 35–36, pav. 40.

35 Iwanowska G. Cmentarzysko kurhanowe w Żwirblach 
pod Wilnem. Wprowadzenie w problematykę. Katalog, 
Warszawa, 2006, p. 270, lent. CXVI.

36 Покровскiй Ф. В. Къ изследованiю бассейна Вилiи въ 
археологическомъ отношенiи (Изъ Трудовъ X. Археол. 
съезда. Т. I), Москва, 1899, p. 40–41.

37 Tautavič ius A. Degsnės–Labotiškių pilkapių, 
Molėtų r., Dubingių apylinkė, 1970 m. kasinėjimų 
ataskaita, 1970, LIIR f. 1, nr. 291.

38 Semėnas V. Sudatos I pilkapių grupės tyrinėjimai, 
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1998 ir 1999 metais, 
Vilnius, 2000, p. 198.

39 Kurila L. Vladimiro Kaširskio kasinėjimai Vajuonio 
ir Žeimenio tarpežerio pilkapynuose 1906 ir 1907 m., 
Lietuvos archeologijos šaltiniai Sankt Peterburge, Vilnius, 
2011, p. 133, pav. 35.

40 Покровскiй Ф. В. Къ изследованiю бассейна Вилiи въ 
археологическомъ отношенiи (Изъ Трудовъ X. Археол. 
съезда. Т. I), Москва, 1899, p. 42, lent. IV.

41 Иохеръ   А .   А . О древностяхъ найденныхъ г. 
Ген. Лейтен. А. А. Иохеромъ при производстве 
раскопокъ въ именiи Грабялы, Виленскаго уезда, 
1890, Rusijos materialinės kultūros istorijos instituto 
Sankt Peterburgo archyvas, f. 1, nr. 185/1890.

42 Tautavičius A. Kurganai. Trakų r., Jagėliškių apyl., 
kolūkis „Už Tėvynę“. 1951, LIIR, f. 1, nr. 15, p. 4.
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Pamusio43, Peršaukščio–Kasčiukų II44, Ponizjės45 pilkapynų. Minėto tipo smeigtu-
kų rasta Dvyliškio–Paraisčių46, Peršaukščio–Kasčiukų II47, Santakos48, Žvirblių49 
pilkapynuose. Vilkonių tipo segių aptikta Cegelnės50, Čiornaja Luža51, Degs-
nės–Labotiškių II52, Dvyliškio–Paraisčių53, Maisiejūnų54, Peršaukščio–Kasčiukų II55, 
Riklikų56 pilkapynuose. Daugumą šių 
pilkapių tarpusavyje sieja tiek šie, tiek 
ir kai kurie kiti dirbinių tipai, įkapių 
kompleksų pobūdis (aiškiai dominuo-
jantys ginklai ir kitos karių įkapės), 
kai kurios specifinės laidojimo apeigos 
(vidinės duobės po pilkapių sampilais, 
degintinių kapų duobės, imituojančios 
griautinį laidojimą). „Karių kapų“ ho-
rizontas santykinai apima vėlyviausią 
inhumacijos papročio gyvavimo šioje 
Rytų Lietuvos pilkapių kultūros arealo 
dalyje laikotarpį ir kremacijos papročio 
sklaidos metą, kuris truko ne ilgiau 
kaip kelis dešimtmečius. Tai – staigių 
ir dramatiškų ideologijos ir socialinės 
organizacijos pokyčių, bent jau kiek 
juos iliustruoja laidosena, laikotarpis, 
kuomet išaugo karių ir karybos reikšmė 
socialiniame gyvenime.57 Minėtieji Ba-
liulių pilkapyno degintiniai kapai pui-
kiai iliustruoja šį dinamišką laikotarpį.

Baliulių pilkapyne, viename iš 
vos kelių Rytų Lietuvos laidojimo pa-
minklų, ypač ryškus perimamumas 
tarp šių dviejų kultūros raidos etapų, 
atspindintis sudėtingą socialinę, politi-
nę ir kultūrinę I tūkstantmečio vidurio 
situaciją regione. Ankstyvajam ir Vėly-
vajam tautų kraustymosi laikotarpiams 
būdingų kapų vienalaikiškumą (turbūt 
ne didesnį kaip vienos žmonių kartos – 
apie 20 m. – chronologinį atotrūkį) pa - 
tvirtina pilkapių su griautiniais ir de-
gintiniais kapais išdėstymas, griautinės 
laidosenos įpročių atgarsiai, matomi 
degintinių kapų duobių formoje, pil-
kapių konstrukcijos panašumai, pa-
vyzdžiui, identiškas vidinių duobių 
išdėstymas pilkapiuose 1 ir 5. Taip 
aiškiai abu etapus jungiančių pilkapių, 

43 Szukiewicz W. Kurhany ciałopalne w Pomusiu 
(pow. trocki, gub. wileńska), Światowit, 1900, t. 2, 
p. 9, lent. I.

44 Kurila L., Kliaugaitė V. Peršaukščio–Kasčiukų 
pilkapynas, Lietuvos archeologija, 2008, t. 33, p. 20, 
pav. 24.

45 Покровскiй Ф. В. Къ изследованiю бассейна Вилiи въ 
археологическомъ отношенiи (Изъ Трудовъ X. Археол. 
съезда. Т. I), Москва, 1899, p. 31.

46 Šimėnas V. Dvyliškio (Paraisčių) pilkapyno tyrinė-
jimai 1997 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
1996 ir 1997 metais, Vilnius, 1998, p. 163–164, pav. 15.

47 Kurila L., Kliaugaitė V. Peršaukščio–Kasčiukų 
pilkapynas, Lietuvos archeologija, 2008, t. 33, p. 20, 
23–24, pav. 24.

48 Vaitkevičius V. Santakos pilkapiai (Vilniaus r.), 
Lietuvos archeologija, 2007, t. 30, p. 206–207, pav. 53.

49 Iwanowska G. Cmentarzysko kurhanowe w Żwirblach 
pod Wilnem. Wprowadzenie w problematykę. Katalog, 
Warszawa, 2006, p. 86, 89, 163, 171, 294, lent. IX, 
XVII, CXL.

50 Kurila L. Vladimiro Kaširskio kasinėjimai Vajuonio 
ir Žeimenio tarpežerio pilkapynuose 1906 ir 1907 
m., Lietuvos archeologijos šaltiniai Sankt Peterburge, 
Vilnius, 2011, p. 130, pav. 32.

51 Покровскiй Ф. В. Къ изследованiю бассейна Вилiи въ 
археологическомъ отношенiи (Изъ Трудовъ X. Археол. 
съезда. Т. I), Москва, 1899, p. 38.

52 Tautavičius A. Degsnės–Labotiškių pilkapių, Mo -
lėtų r., Dubingių apylinkė, 1970 m. kasinėjimų 
ataskaita, 1970, LIIR, f. 1, nr. 291, p. 33, 36.

53 Šimėnas V. Dvyliškio (Paraisčių) pilkapyno tyrinė-
jimai 1997 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
1996 ir 1997 metais, Vilnius, 1998, p. 163–164, pav. 15.

54 Butėnas E. Maisiejūnų pilkapyno tyrinėjimai, Lie
tuvos archeologija, 1998, t. 15, p. 169, 171, pav. 14.

55 Kurila L., Kliaugaitė V. Peršaukščio–Kasčiukų 
pilkapynas, Lietuvos archeologija, 2008, t. 33, p. 20, 
23, pav. 24.

56 Tautavičius A. Riklikų pilkapių kasinėjimai 1969 
metais, Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietu
voje 1968 ir 1969 metais, Vilnius, 1970, p. 56, pav. 3.

57 Vaitkevičius V. Interpreting the East Lithuanian 
Barrow Culture, Interarchaeologia, 1. Papers from the 
first theoretical seminar of the Baltic archaeologists 
(BASE) held at the University of Tartu, Estonia, Oc
tober 17th–19th, 2003. Culture and material culture, 
Tartu–Riga–Vilnius, 2005, p. 75–80; Bliujienė A. 
Watershed between Eastern and Western Lithuania 
during the Early and Late Migration Period, Archa
eologia Lituana, 2006, t. 7, p. 131–138; Kurila L. V. 
Socialinė organizacija Rytų Lietuvoje III–XII a. (laidojimo 
paminklų duomenimis) (daktaro disertacija), 2009, 
p. 137–138, 144–146; Kurila L. Socialinis statusas 
ir lytis: Geležies amžiaus Rytų Lietuvos socialinės 
organizacijos analizė, Lietuvos archeologija, 2009, t. 35, 
p. 182.
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ko gero, buvo tiktai Cegelnės58 ir Sudotos I59 pilkapynuose, kuriuose rasti dvigubi 
vyrų ir moterų, palaidotų su turtingomis įkapėmis, kapai. Tai, be kita ko, yra ir 
gana tikslaus pilkapyno datavimo orientyras – ištirti pilkapiai greičiausiai buvo 
supilti V a. viduryje (antrajame–trečiajame šio šimtmečio ketvirčiais).

Žinoma, minėti teigi niai taikytini tiems kapams, kuriuo se rasti turtingi įkapių 
kompleksai. Kai kurie degintiniai kapai pilkapiuose 2, 6(9), 9(12), 10(13), neišsiski-
riantys išraiškingomis ir lengvai datuojamomis įkapėmis, galėjo būti ir kiek vėlyves-
ni. Visgi, vertinant visą pilkapyną kaip 
sąlyginai trumpai naudotą laidojimo 
vietą, chronologinis jų atotrūkis negali 
būti didelis.

Kaip minėta, dalis Baliulių pilka-
pyne rastų dirbinių yra akivaizdžiai ne-
vietinės kilmės ar bent jau pagaminti pa - 
gal įvežtinius pavyzdžius. Be abejo, nevie - 
tinės kilmės dirbiniai yra gintaro karo-
liai. Dėl formos paprastumo nelengva 
Baliuliuose rastus karolius datuoti ir nu-
statyti jų gamybos vietas pagal turimas 
tipologines schemas. Panašūs dirbiniai 
Europos Barbaricum teritorijoje būdingi 
II a. viduriui–V a. viduriui.60 Reikia many-
ti, jie įvežti ne iš Lietuvos pajūrio; gali  
būti Sembos, Gdansko įlankos, Mozūrijos 
ežeryno, Kujavijos regiono ar Pietvakarių 
Lenkijos dirbtuvių gaminiai.61 Panašių į 
buvusias griautiniuose kapuose segių ran-
dama į šiaurę ir į vakarus nuo Juodo sios 
jūros, Dunojaus žemupio, Dnestro, Pru-
to, Dnepro žemupio ir vidurupio basei - 
ne. Čia jos datuojamos IV a.–V a. pradžia, 
pavieniai dirbiniai – V a. antrą ja puse62, 
t. y. vėlyvuoju Černiachovo (Sân tana de  
Mureş) kultūros etapu ir jos nykimo lai -
ko tarpiu.63 Analogiškos rastosioms pilka-
pio 5 kape 3 Vilkonių ir panašios Pilvinų  
tipo segės buvo paplitusios ir to liau į ry - 
tus, dabartinėje Baltarusijoje, Ukraino-
je, taip pat tarp Vakarų baltų, Suvalkų 
krašte, Mozūrijos ežeryne, Dunojaus vi-
durupio regione, Vakarų Bugo, Dniepro, 
Dniestro, Pruto baseinuose. Jos naudotos 
ne ankstesniu kaip IV–V a. laikotarpiu, 
daugiausia pastarojo šimtmečio viduryje, 
kai kurios – galbūt ir VI a. pradžioje.64 

58 Kurila L. Vladimiro Kaširskio kasinėjimai Vajuonio 
ir Žeimenio tarpežerio pilkapynuose 1906 ir 1907 m., 
Lietuvos archeologijos šaltiniai Sankt Peterburge, Vilnius, 
2011, p. 131–135.

59 Merkevičius  A. Sudotos pilkapių tyrinėjimai, Ar
cheologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1988 ir 1989 metais, 
Vilnius, 1990, p. 55.

60 Templemann-Mączyńska  M. Perlen im mitte
leuropäischen Barbaricum, Mainz am Rhein, 1985, 
p. 65–70, lent. 15, 59, 60, 64, 65.

61 Bliujienė A. Lithuanian Amber Artifacts in the 
Middle of the First Millennium and their Prove-
nance within the Limits of Eastern Baltic Region, 
Acta Academiae Artium Vilnensis / Vilniaus dailės 
akademijos darbai, 22. Baltic Amber. Proceedings of 
the International Interdisciplinary Conference: Baltic 
Amber in Natural Sciences, Archaeology and Applied 
Arts. 13–18 September 2001, Vilnius, Palanga, Nida, 
2001, p. 177; Bliujienė A. Lietuvos priešistorės gin
taras, Klaipėda, 2007, p. 347.

62 Амброз А. К. Фибулы юга европейской части  СССР.  
II в. до н. э. – IV в. н. э., Москва, 1966, p. 66, lent. 11:20, 24:3.

63 Гей О . А. Хронология. Черняховская культура, 
Славяне и их соседи в конце I тысячелетия до н. э. – 
первой половине I тысячелетия н. э., Москва, 1993, 
p. 151; Harhoiu R. Das Ende der Sîntana de Mureş-
Černjachov-Kultur und die Phase der hunnischen 
Expansion, Die Sîntana de MureşČernjachovKultur. 
Akten des Internationales Kolloquiums in Copath vom 
20. bis 24. Oktober 1995, Bonn, 1999, p. 61–64.

64 Schulze-Dörrlamm M. Romanisch oder Germa-
nisch? Untersuchungen zu den Armbrust- und Bü - 
gelknopffibeln des 5. und 6. Jahrhunderts n. Chr. aus  
den Gebieten westlich des Rheins und südlich der  
Donau, Jahrbuch des RömischGermanischen Zentral 
 mu seums Mainz, 1986, Bd. 33, t. 2, p. 600–605; Teo-
dor D. G. Consideraţii privind fibulele romano–
bizantine din secole V–VII e. n. în spaţiul carpato-
dunăreano-pontic, Arheologia Moldovei, 1988, Vol. 12, 
p. 207, 220–221; Гавритухин И . Ю. Кодынские 
фибулы (Типы и некоторые проблемы интерпре - 
тации), Vakarų baltų archeologija ir istorija, Klaipėda, 1989, 
p. 78–80; Баран В. Д., Приход нюк О. М. Хро ноло -
гия и периодизация, Славяне юго–восточной Ев -
ропы в предгосударственный период, Киев, 1990, p. 248–
249, pav. 51; Tejral J. Einige Bemerkungen zur Chro -
nologie der späten römischen Kaiserzeit in Mittel eu - 
ropa, Probleme der relativen und absoluten Chronologie 
ab Latênezeit bis zum Frühmittelalter, Kra ków, 1992, 
p. 239; Bitner-Wróblewska A. Long Distance–Close  
Connections. Norway and the Balt Lands during Mi - 
gration Period, S¿rtrykk. Universitetets Oldsaksamling 
Årbok 1993/1994, 1995, p. 176–177; Tautavičius A. Vi
durinis geležies amžius Lietuvoje (V–IX a.), Vilnius, 1996, 
p. 193; Bliujienė A. The Main Sty lis tic Featu res of the  
Baltic Crossbow Brooches in the Migration Period, Ar 
chaeologia Baltica, 2002, Vol. 5, p. 148–149, pav. 3.
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Tokių dirbinių žinoma Wielbarko kultūros, turėjusios įtakos Rytų Lietuvos pilkapių 
kultūros raidai, laidojimo paminkluose.65 Segių forma (aukštas liemenėlis) sieja jas 
su vadinamuoju Prahos tipu. Jų prototipų aptinkama Kaukazo, Volgos žemupio III–
IV a. paminkluose. Šių dirbinių paplitimas Europoje siejamas su klajoklių gentimis.66 
Analogijų Vidurio Europoje turi sagtis su apkalu iš pilkapio 3 kapo 2.67 Unikalus 
dirbinys yra pilkapyje 12(15) aptiktas papuošalas – smeigtukas (?) (15:11 pav.). Lie-
tuvos archeologinėje medžiagoje analogų jam nežinoma. Kol kas nepavyko jų aptikti 
ir kaimyniniuose kraštuose. Taigi dirbinio kilmė bent kol kas lieka neaiški.

Baliulių pilkapynas yra Rytų Lietuvos pilkapių arealo dalyje, išsiskiriančioje 
didžiausia turtingų importinių dirbinių koncentracija, retais moteriškais papuošalais 
ir išskirtinai gausių kario įkapių kompleksais, kai kuriais savitais pilkapių kons-
trukcijos bruožais, pavyzdžiui, vidinėmis duobėmis po sampilu, poriniais kapais. 
Tai – apie 50–60 km ilgio rečiau ar tankiau išsidėsčiusių pilkapynų grandinė, 
nusidriekusi pietų–šiaurės kryptimi. Turimais duomenimis, šis savotiškas išskirtinių 
pilkapių ruožas prasideda nuo Baliulių pilkapyno ar dar toliau į vakarus nuo jo 
(Dvyliškio–Paraisčių pilkapynas) ir tęsiasi į šiaurės rytus (Ziboliškės III, Boravos–
Šilinės, Peršaukščio–Kasčiukų II pilkapynai), toliau į šiaurės vakarus, Žeimenos 
kairiuoju krantu (Liūlinės, Sudotos I, IV, Paduobės–Šaltaliūnės III pilkapynai), į 
šiaurę, Vajuonio ir Žeimenio tarpežeriu (Pavajuonio–Rėkučių, Pavajuonio–Cegelnės 
pilkapynai) ir šiaurės vakarus link Tauragno ežero (Taurapilio pilkapynas) (21 pav.). 
Šioje teritorijoje yra susitelkusi didžioji dalis visame kultūriniame areale aptiktų 
sidabrinių dirbinių, dauguma jų – akivaizdžiai nevietinės kilmės. Visi čia aptikti 
išskirtinai turtingi įkapių kompleksai datuojami trumpu laikotarpiu, greičiausiai 
V a. antruoju–trečiuoju ketvirčiais. 

Baliulių pilkapynas, tiksliau – jį palikusios bendruomenės gyventas mi-
kroregionas, atrodo lyg savotiški „vartai“ į Žeimenos kairiojo kranto ir ežeryno, 
nusidriekiančio nuo Kretuono iki Tauragno, regioną, kuris anuomet, atrodo, buvo 
bene tankiausiai apgyvendinta Rytų Lietuvos dalis. Akivaizdu, kad turtingi regi-
ono pilkapiai atspindi palyginti trumpo laikotarpio realijas. Visos turtingos įkapės 
minėtuose ir kai kuriuose kituose pilkapynuose į kapus veikiausiai pateko per 
kelis dešimtmečius. Reikėtų turėti omenyje tai, kad konkretus daiktas gali būti 
perduodamas ir palikuonims bei į kapą patekti ne su pirmąja savininkų karta. 
Todėl realus chronologinis atotrūkis tarp turtingų moterų kapų ir „karių kapų“ 
horizontų gali būti nedidelis. Susidaro įspūdis, kad didelis turto kiekis iliustruoja 
labai konkrečias istorines aplinkybes, kurios sąlygojo staigias transformacijas visuo-
menės socialinėje sanklodoje: pirma – „sidabrinių moterų“ fenomeną, kiek vėliau – 
„karių kapų“ atsiradimą. Įdomu tai, kad 
kapuose įžvelgiami moterų socialinio 
statuso pokyčiai, jei jie tikrai vyko (esa-
ma ir turtingų romėniškojo laikotarpio 
pabaigos moterų kapų; galbūt iš esmės 
pakito tik papuošalų formos, o ne jų 
socialinis turinys), greičiausiai neturėjo 
ilgalaikių ir plačių atgarsių. „Sidabri-
nių moterų“ kapus galima laikyti gana 

65 Jaskanis J. Cecele. Ein Gräberfeld der WielbarkKultur 
in Ostpolen, Kraków, 1996, p. 50, 161.

66 Corman I. L‘origine ethnique des „Antes“ fondée 
sur les découvertes archéologiques dans l‘espace 
d‘entre Prouth et Dniestr, Arheologia Moldovei, 1996, 
Vol. 19, p. 170–171.

67 Бажан И . А., Каргапольцев С . Ю. В-образные 
ри фельные пряжки как хронологический индика-
тор синхронизации, Краткие сообщения института 
археологии, 1989, вып. 198, p. 29–31, pav. 1, 2.
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lokaliu ir trumpalaikiu reiškiniu. Tuo tarpu vyrų kapai su tarp įkapių aiškiai 
dominuojančiais ginklais, akivaizdžiai skirtingo turtingumo ir tarsi atspindintys 
savotišką rangų sistemą, keliems šimtmečiams tapo būdingu Rytų Lietuvos pilkapių 
kultūros bruožu. Tam tikros Rytų Lietuvos pilkapių kultūros „militarizacijos“ išta-
kos, regis, buvo būtent šioje maždaug nuo Baliulių iki Taurapilio besidriekiančioje 
teritorijoje, o iš čia šis reiškinys nuvilnijo į kitas kultūrinio arealo dalis. Žinoma, 
socialinės organizacijos pokyčių visoje Rytų Lietuvoje siejimas su vienu impulsu 
gali būti ir pernelyg supaprastintas modelis.

Kokie istoriniai procesai lėmė importinių dirbinių ir bendrąja prasme turto 
koncentraciją šioje teritorijoje, tebėra intriguojanti tema ateities tyrimams. Vargu 
ar tą galima paaiškinti vien patogiu vandens keliu, vedančiu nuo Neries Žeimena 
iki patrauklaus gyvenimui ežeryno. Barbariškosios Europos mastu V a. buvo ypač 

21 pav. Rytų Lietuvos pilkapių kultūros teritorijos šiaurės rytinė dalis: 
1 – Rytų Lietuvos tipo pilkapių arealo šiaurinė ir rytinė riba,  
2 – turtingų kapų su nevietinės kilmės įkapėmis koncentracijos teritorija               
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dinamiškas laikotarpis. Išjudintos klajoklių hunų antplūdžio IV a. pabaigoje, įvai-
rios barbarų gentys nuolat migravo, kovojo, kūrėsi ir iro įvairios genčių sąjungos. 
Svarbus Tautų kraustymosi laikotarpio lūžio taškas buvo V a. vidurys, kuomet 
jungtinės germanų pajėgos sutriuškino hunus bei galutinai žlugo Romos imperija. 
Kelis dešimtmečius dar tęsėsi kovos su hunų pajėgų likučiais, įvairių plėšikaujan-
čių būrių klajonės. Ar šie įvykiai turėjo tiesioginės įtakos baltams ir konkrečiai 
Rytų Lietuvai, ar su jais galima sieti staigius pokyčius minėtojoje teritorijoje, sunku 
pasakyti. Tačiau neabejotina, kad bent jau netiesioginė išorės įtaka buvo gerokai 
stipresnė nei anksčiau. Apie galimus hunų nukariavimus turima tik labai abejotinų 
duomenų68, tačiau bent jau epizodinių klajoklių antpuolių, pasireiškusių greičiausiai 
tik plėšimais ar vertimu mokėti duoklę, įrodymų esama69 (tiesa, tribriauniai strėlių 
antgaliai, kurie laikomi aiškiausiu tokių antpuolių įrodymu, tiesiogiai nesietini su 
hunais70). Atrodo, kad Rytų Lietuvai nemažą įtaką padarė Černiachovo kultūros, 
dažniausiai tapatinamos su gotais, žlugimas – su šios tuomet jau nykstančios kultūros 
įtakomis galima sieti „sidabrinių moterų“ kapų horizontą.71 Minėtą Rytų Lietuvos 
pilkapių kultūros „militarizaciją“ galėjo sukelti būtinybė gintis tiek nuo tiesioginių 
žiaurumu pasižymėjusių klajoklių antpuolių, tiek nuo hunų išjudintų gotų arba jų 
stumiamų kitų genčių spaudimo. Rytų Lietuvą galėjo pasiekti plėšikaujantys hunų 
pajėgų likučiai ar įvairūs polietniniai karių ir plėšikų būriai. Tikėtina, kad ir dalis 
baltų įsitraukė į tokias pajėgas ar prasidėjo intensyvios vidinės kovos. Naujus dir-
binių tipus kapuose mėginama tiesiogiai sieti su anksčiau migravusių baltų grįžimu 
iš Dunojaus vidurupio regiono po hunų imperijos žlugimo (Nedao mūšio 454 m.).72 
Tokia tiesioginė interpretacija, žinoma, tegali būti prielaida, nors ir tikėtina.

Pilkapynas – Baliulių  
bendruomenės atspindys
Ištirtuose 16-oje kapų osteologiš-

kai identifikuota74 ne mažiau kaip 20-ies 
asmenų palaikai (pilkapio 2 kape buvo 
palaidoti mažiausiai du, pilkapio 5 kape 
3 – keturi asmenys) (1 lent.). Tarp jų iden - 
tifikuotos 5–9 suaugusios moterys (tikslų  
skaičių nurodyti sunku), 3 suaugę vyrai,  
vienas paauglys, 3 vaikai, vienas nenusta-
tytos lyties suaugusysis, trijų asmenų lytis  
ir amžius nenustatyti (pilkapyje 12(15), 
sprendžiant pagal duobės matmenis, grei - 
čiausiai buvo palaidotas suaugęs asmuo).  
Indeksuojant ištirtuose pilkapiuose pa-
laidotų asmenų skaičių pagal bendrą pa - 
minkle esančių pilkapių skaičių, tikėtina, 
kad jame buvo palaidoti maždaug 27 as - 
menys, o įvertinus galimus pilkapyno su - 
ardymus, galima numanyti, kad šis skai-
čius galėjo būti kiek didesnis – 30–35. 

68 Kurila L. V. Socialinė organizacija Rytų Lietuvoje 
III–XII a. (laidojimo paminklų duomenimis) (daktaro 
disertacija), 2009, p. 144–145.

69 Zabiela G. Lietuvos medinės pilys, Vilnius, 1995, 
p. 49; Лухтан А.   Б. Война V века в Литве, Гiс-
тарычна-археалагiчны зборник, 1997, № 11; Š i -
mėnas V. Etnokultūriniai procesai Vakarų Lietuvoje 
pirmojo mūsų eros tūkstantmečio viduryje, Vilnius, 2006, 
p. 108; Kurila L. Senieji Rytų Lietuvos pilkapių 
plėšikai, Lietuvos archeologija, 2009, t. 34, p. 54–55.

70 Bitner-Wróblewska A., Kontny B. Controversy 
about three-leaf arrowheads from Lithuania, Archae
ologia Lituana, 2006, t. 7, p. 104–122.

71 Bliujienė A. Watershed between Eastern and Wes-
tern Lithuania during the Early and Late Migration 
Period, Archaeologia Lituana, 2006, t. 7, p. 129–131.

72 Bliujienė A., Curta F. Exotic Lands, Quixotic 
Friends: Eastern Lithuania and the Carpathian Basin 
in Late Antiquity and the Early Middle Ages (AD 
c 380 to c 620), Medieval Archaeology, 2011, Vol. 55,  
Iss. 1, p. 44.

74 Analizę atliko Vilniaus universiteto Medicinos 
fakulteto Anatomijos, histologijos ir antropologijos 
katedros profesorius R. Jankauskas.
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1 lentelė 
Baliulių pilkapiuose aptiktų kapų osteologinės analizės rezultatai

Pilkapio Nr. Kapo Nr. Kapo pobūdis Lytis (amžius, m.) Ūgis (m)

1 1 griautinis ♀ (>40) ?
2 1 degintinis ♀? (25–35); ? (~5) ?
3 1 degintinis ♀ (>40) ?

2 degintinis ♂ (22–25) 1,71–1,75
3 degintinis ♀ (25–40) ?

4 1 griautinis ♀? (>20) ?
5 1 degintinis ♂ (>40) ?

2 degintinis ♂ (25–30) ?
3 degintinis ? (25–40); ? (6–10); ? (?); ? (?) ?

6(9) 1 degintinis ♀ (25–40) 1,55–1,59
7(10) 1 griautinis ? (~15) ?
8(11) 1 griautinis ♀? (>20) ?
9(12) 1 degintinis ♀? (>20) ?

2 degintinis ♀ (>30) ?
10(13) 1 degintinis ? (~5) ?
12(15) 1 griautinis ? (?) ?

Duomenų, be abejonės, yra per mažai patikimai demografinei analizei, 
tačiau visgi galima mėginti daryti nors preliminarias išvadas. Remiantis priimta 
paleodemografijos metodika75, duomenis, juos apdorojus76, galima panaudoti skai-
čiavimams, kurių rezultatai išreiškiami gyvenimo lentele (2 lent.). Iš jos matyti, 
kad vidutinė gyvenimo trukmė (e0

0) Baliulių bendruomenėje buvo apie 31 m. 
Sulaukęs 12 m. bendruomenės narys vidutiniškai dar gyvendavo apie 24 m. 
(e0

12), o tie, kurie išgyvendavo iki brandos (apie 20 m.), mirdavo vidutiniškai 
dar po maždaug 18 m. (e020). Dauguma žmonių (44 proc.) mirdavo (d20–40) jauno 
suaugusiojo, t. y. 20–40 m. amžiaus grupėje. Mirties tikimybė (q20–40) joje buvo 
net 59 proc. Iki 20 m. išgyvendavo (l20) 75 proc. žmonių, o iki 40 m. (l40) – tik 
31 proc. Šie ir kiti skaičiai bendrais bruožais atitinka apibendrintus visų Rytų 
Lietuvos pilkapynų duomenis.77

2 lentelė 
Baliulių bendruomenės gyvenimo lentelė

Amžiaus grupė (m.) Dx dx lx qx Lx Tx e0x

0–1 0,05  0,25 100,00 0,00    99,88 3 097,00 30,97
1–5 1,20  6,00  99,75 0,06   387,00 2 997,13 30,05
5–12 2,35 11,75  93,75 0,13   615,13 2 610,13 27,84
12–20 1,40  7,00  82,00 0,09   628,00 1 995,00 24,33
20–40 8,83 44,15  75,00 0,59 1 058,50 1 367,00 18,23
>40 6,17 30,85  30,85 1,00   308,50   308,50 10,00

Iš viso: 20 100,00 3 097,00

75 Pagal Acsãdi G., Nemeskéri J. History of human 
life span and mortality, Budapest, 1970.

76 Išsamiau žr. Kurila L. V. Socialinė organizacija 
Rytų Lietuvoje III–XII a. (laidojimo paminklų duo
menimis) (daktaro disertacija), 2009, p. 44–46.

77 Plg. Kurila L. Geležies amžiaus Rytų Lietuvos 
gyventojų demografija, Lietuvos aukštųjų mokyklų 
mokslo darbai: Istorija, 2007, t. 66, p. 6, lent. 2; 
Kurila L. V. Socialinė organizacija Rytų Lietuvoje 
III–XII a. (laidojimo paminklų duomenimis) (daktaro 
disertacija), 2009, p. 225, lent. 6.
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Reikia atkreipti dėmesį, kad kapuose neidentifikuota kūdikių palaikų, nors 
jų mirtingumas anuomet turėjo būti didelis.78 Išsamiau nesigilinant į šio visiems 
Rytų Lietuvos ir daugelio kitų regionų laidojimo paminklams būdingo bruožo 
priežastis ar galimas interpretacijas79, būtina pastebėti, kad tikrojo naujagimių ir 
kūdikių mirtingumo galbūt neatspindinčio laidojimo paminklo duomenys gali ge-
rokai iškreipti demografinius skaičiavimus, ir bendra vidutinė gyvenimo trukmė 
buvo mažesnė. Kita vertus, kitiems demografiniams parametrams ši aplinkybė 
didelės įtakos neturėjo.

Bendruomenės dydis80, laikant, kad pilkapyne palaidota 20 žmonių, o jo 
naudojimo laikas buvo 50 m., būtų apie 12 asmenų. Manant, kad realus palaidotųjų 
skaičius galėjo būti 30–35, tikėtina, kad bendruomenėje vienu metu gyveno 18–22 
asmenys, t. y. keturios ar penkios porinės šeimos, galbūt – susijusios tam tikrais 
giminystės ryšiais ir sudarančios daugeliui visuomenių būdingą išplėstinę šeimą.

Baliulių bendruomenės kapuose galima įžvelgti kai kuriuos socialinio gyve-
nimo aspektus – tiek būdingus visai Rytų Lietuvai, tiek išskiriančius paminklą iš 
bendro konteksto. Verta atkreipti dėmesį, kad pilkapyne nedegintos buvo palaido-
tos tiktai moterys, tuo tarpu degintiniai kapai yra tiek vyrų, tiek moterų. Galbūt 
įsivyraujant kremavimo papročiui trumpą laiką tai buvo vyrų prerogatyva (kaip 
minėta, pilkapiai su griautiniais ir bent kai kurie su degintiniais kapais yra viena-
laikiai). Tokios laidojimo pobūdžio priklausomybės nuo mirusiojo lyties, turimais 
duomenimis, kituose regiono pilkapynuose nepastebėta. Galima numanyti, jog šis 
Baliulių pilkapyno bruožas galėjo turėti ideologinę potekstę: vyro – kario statusas 
besikeičiančioje vertybių sistemoje buvo glaudžiai susijęs su ugnies vaidmeniu 
tikėjimuose ir ritualuose. Deginimo papročio ryšys su aukštesniu socialiniu statusu 
pastebimas kitų baltų genčių laidojimo paminkluose.81

Ištirti pilkapiai buvo labai skirtingos konstrukcijos, kuri rodo labai netolygias 
laiko ir darbo sąnaudas jiems supilti, greičiausiai atspindinčias nevienodą pilkapiuose 
palaidotų asmenų socialinį statusą. Tą 
patvirtina ir kapuose buvusios įkapės. 
Daugiau ir turtingesnių įkapių buvo 
kapuose sudėtingesnės konstrukcijos (su 
vidinėmis duobėmis, akmenų vainikais) 
pilkapiuose. Vertinant kapus pagal la-
bai nevienodus jiems skirtus resursus82, 
matyti, kad Baliulių bendruomenė buvo 
socialiai stratifikuota. Visais požiūriais 
aukščiausio socialinio statuso požymiai 
matomi pilkapyno vidurinėje ir šiaurės 
vakarinėje dalyje buvusiuose pilkapiuo-
se 1, 3, 5, 8(11) ir 12(15). Galbūt sociali-
niu požiūriu vienalyčius bei vienalaikius 
(konstrukcijos panašumai leidžia tokiais 
laikyti ir pilkapius 1 ir 12(15) bei 3 ir 5) 
pilkapius galima sieti su tam tikru ben-
druomenės segmentu – viena šeima (?).  

78 Rösing F. W., Jankauskas R. Infant deficit in 
Pre-modern burial sites, The 8th Tartu internatio
nal anthropological conference: 12–16 October, Tartu, 
Estonia: Dedicated to the 100th Birth Anniversary of 
Prof. Juhan Aul. Abstracts, Tartu, 1997, p. 50–52; 
Jankauskas R. Lietuvos gyventojų antropologija: 
nuo seniausių laikų iki XIII a., Lietuvos aukštųjų 
mokyklų mokslo darbai: Istorija, 2001, t. 49–50, p. 40.

79 Apie tai žr. Kurila L. V. Socialinė organizacija Rytų 
Lietuvoje III–XII a. (laidojimo paminklų duomenimis) 
(daktaro disertacija), 2009, p. 64–68.

80 Skaičiavimo metodiką žr. Ubelaker D. H. Human 
skeletal remains: Excavation, analysis, interpretation (2nd 
ed.) (= Manuals on Archaeology, 2). Washington, 1989, 
p. 140.

81 Šnē A. Sabiedrība un vara: Sociālās attiecības Aus
trumlatvijā aizvēstures beigās, Rīga, 2002, p. 174; 
Žulkus V. Kuršiai Baltijos jūros erdvėje, Vilnius, 
2004, p. 172.

82 Žr.: Tainter J. A. Mortuary Practices and the Stu -
dy of Prehistoric Social Systems, Advances in Ar
chaeological Method and Theory, New York, 1978, 
Vol. 1, p. 125–128.
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Visgi išsamiai paminklo analizei socialiniu požiūriu nepalankus veiksnys yra tai, 
kad keli pilkapiai neištirti, tarp jų – ir didžiausias pilkapyno pilkapis, kuriame 
galbūt dar slypi visus išsakytus teiginius galintys pakeisti kapai. Įdomu tai, kad iš 
12-os daugiau ar mažiau aiškiai osteologiškai identifikuotų asmenų palaikų, 9 buvo 
moterų ir tik 3 – vyrų. Galbūt tai atspindi neramaus laikotarpio, kuriuo dalis vyrų 
žūdavo svetur ir nebūdavo palaidojami bendruomenės kapavietėje, sąlygas. Kita 
vertus, nei tokiai, nei kokiai nors kitai (pavyzdžiui, daugpatystės) interpretacijai 
turima nedidelė duomenų imtis yra nepakankama.

Ryškus V a. Rytų Lietuvos socialinės organizacijos bruožas yra staigi jaunų 
ir vyresnio amžiaus (to meto matais – maždaug nuo 40 m.) vyrų socialinio statu-
so diferenciacija. Tikriausiai dėl paaštrėjusios politinės situacijos didesnę reikšmę 
visuomenėje įgavo jauni vyrai, daugiau realiai dalyvaujantys kovose, konkuruo-
jantys dėl padėties, ir tai išryškėja tiek bendru šios amžiaus grupės vyrų kapų 
turtingumu, tiek ginklų skaičiumi juose.83 Baliulių pilkapyne irgi galima įžvelgti 
ryšį tarp palaidotų vyrų amžiaus ir įkapių kompleksų, nors jis ir neakivaizdus. 
Turtingame pilkapio 3 kape buvo palaidotas 22–25 m. amžiaus vyras. Kito tur-
tingo kario įkapių komplekso (pilkapio 5 kapo 3) susieti su konkrečiu individu, 
deja, neįmanoma – jame buvo mažiausiai keturių asmenų palaikai. Tikėtina, kad 
įkapės buvo skirtos osteologiškai identifikuotam 25–40 m. asmeniui. Tame pačiame 
pilkapyje kape 1 palaidoto vyresnio amžiaus vyro įkapė tebuvo geležinė sagtis.

Socialiniu požiūriu įdomūs pilkapio 5 kapas 2 ir pilkapio 6(9) kapas. Pir-
majame buvo palaidotas vyras, kuriam į kapą buvo įdėtos dvi moterų kapams 
būdingos įkapės – pjautuvas ir yla. Antrajame, tikėtina, vienos moters kape, buvo 
ir vyrams, ir moterims būdingų dirbinių: kirvis, ietigalis, yla, du stiklo karoliai. 
Sunku pasakyti, ar toks laidojimas turėjo kokią nors simbolinę ar ideologinę 
reikšmę ir ar tai nėra tik klaidingų tyrimų rezultatas (pavyzdžiui, tikėtina, kad 
apardytame pilkapio 6(9) kape galėjo būti palaidoti ir du asmenys). Šiaip ar taip, 
kapai su priešingos lyties įkapėmis nereti Rytų Lietuvos pilkapiuose84, tačiau šis 
reiškinys tebėra iš esmės tik konstatuotas, bet netyrinėtas.

Baliulių pilkapynas yra vienintelis išsamiau tyrinėtas archeologinis paminklas 
gana plačiose apylinkėse. Neturint išsamesnių duomenų, nežinoma jį palikusios 
bendruomenės gyvenamoji vieta, jos ūkinės veiklos teritorija. Mikroregiono žvalgy-
mų metu aptikti dar keli pilkapynai, dalis jų – abejotini85, tačiau jų vienalaikišku-
mas su Baliulių pilkapynu, taip pat ir 
bendruomenės užimama erdvė ar kelių 
kaimyninių bendruomenių ryšiai yra 
neaiškūs. Vienintelė netoliese žinoma 
gyvenamoji vieta yra Baliulių piliakal-
nis su gyvenviete. Pats piliakalnis iki 
šiol netyrinėtas, vizualiai pagal įtvirti-
nimus jis datuojamas I tūkstantmečio 
viduriu–II tūkstantmečio pradžia86 arba 
tik II tūkstantmečio pradžia.87 Dabarti-
nė išvaizda, be abejo, yra suformuota 
vėlyviausiu jo naudojimo etapu, o pats 

83 Kurila L. V. Socialinė organizacija Rytų Lietuvoje 
III–XII a. (laidojimo paminklų duomenimis) (daktaro 
disertacija), 2009, p. 119–120, 146.

84 Kurila L. Osteologinis kremuoto individo lyties 
nustatymas: Patikimumo įvertinimas, paremtas Rytų 
Lietuvos pilkapių degintinių kapų duomenimis, 
Lietuvos archeologija, 2010, t. 36, p. 197–210.

85 Balakauskas L., Kurila L. Aplinka ir žmogus 
holocene Baliulių–Perūno mikroregione (Švenčionių 
r.): tarpdisciplininis tyrimas, Lietuvos archeologija, 
2012, t. 38, p. 126, 130, pav. 7.

86 Baubonis Z., Zabiela G. Lietuvos piliakalniai. 
Atlasas, Vilnius, 2005, t. 3, p. 64.

87 Zabiela G. Lietuvos medinės pilys, Vilnius, 1995, 
p. 224–225.
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piliakalnis galėjo būti gyvenamas ir anksčiau. Papėdės gyvenvietėje atliktų tyrinė-
jimų88 metu aptiktas kultūrinis sluoksnis, kuriame rastos šukės leidžia jį datuoti 
II a. pabaiga–V a. pirmąja puse.89 Taigi reikia manyti, kad šioje vietoje gyventa, 
galbūt su pertraukomis, bent tūkstantmetį, ir tam tikru paminklo raidos etapu 
piliakalnis galėjo priklausyti būtent Baliulių pilkapyną palikusiai bendruomenei. 
Kita vertus, akivaizdu, kad piliakalnį naudojo ne tik ji. Turimais duomenimis, 
piliakalnio ir gyvenvietės datavimas turbūt apima ir ankstesnį, ir daug vėlesnį 
už Baliulių pilkapyną laikotarpius. Žinoma, piliakalnio funkcija ir žmonių vei-
klos jame modelis galėjo keistis – skirtingais etapais jis galėjo būti gyvenamoji, 
gynybos vieta, diduomenės rezidencija. Kol kas sunku pasakyti, kokia buvo jo 
funkcija pilkapyno naudojimo laikotarpiu. Taip pat neaišku, koks buvo santykis 
tarp greičiausiai anksčiau ir vėliau nei V a. piliakalnio gyvenvietėje gyvenusios 
ir Baliulių pilkapyne pilkapius supylusios bendruomenių: ar stabili piliakalnio 
bendruomenė kažkuriuo etapu įkūrė naują pilkapyną, o vėliau mirusiuosius ėmė 
laidoti dar kitoje vietoje; ar pilkapius supylę žmonės buvo nauji gyventojai šioje 
teritorijoje, galbūt užėmę svetimą ar apgyvendinę tuo metu apleistą piliakalnį; 
galbūt Baliulių pilkapyne palaidota būtent piliakalnio įkūrėjų karta. Netoliese, į 
rytus–šiaurės rytus nuo pilkapyno ir piliakalnio esančioje užpelkėjusioje Perūno 
ežero pakrantėje išgręžtame gręžinyje paimtų žiedadulkių analizė rodo gana 
ryškius žmogaus veiklos pėdsakus mikroregione beveik visu pokristiniu geležies 
amžiumi.90 Taigi bet kuriuo atveju pilkapynas iliustruoja tik trumpą šio krašto 
apgyvendinimo laikotarpį.

Vietoje pabaigos
Baliulių pilkapynas neabejotinai yra vienas reikšmingiausių iš pastaruoju metu 

kasinėtų šios kategorijos paminklų Rytų Lietuvoje. Tyrinėjimų rezultatų vertė slypi 
ne tik muziejaus fondus papildžiusiuose gausiuose ir unikaliuose radiniuose ar 
užfiksuotuose savitų laidojimo papročių pėdsakuose. Ypač svarbu, kad tyrinėjimų 
medžiaga reikšmingai praplėtė žinias apie mįslingo V a. situaciją Rytų Lietuvoje, 
iškėlė naujų intriguojančių klausimų ir atkreipė dėmesį į kai kuriuos anksčiau 
nepastebėtus savitus iki tol tyrinėtų pilkapynų bruožus. Pavyzdžiui, garsųjį Tau-
rapilio „kunigaikščio“ kapą supusias duobes, tyrėjo palaikytas bulviarūsiais91, 
remiantis Baliulių analogijomis, ko gero, reikėtų traktuoti kaip vidines duobes po 
sampilu. Pilkapyno tyrinėjimai labai prisidėjo prie to, kad dabar galima kalbėti 
apie savitais bruožais išsiskiriančią teritoriją šiaurės rytinėje Rytų Lietuvos pilka-
pių kultūros arealo dalyje ir formuluoti 
hipotezes dėl šio savitumo priežasčių 
tuometinių istorinių procesų kontekste. 
Daugybė klausimų tebėra neatsakyti. 
Reikia manyti, šios srities tyrimai tik 
prasideda, ir Baliulių pilkapynas Rytų 
Lietuvos priešistorės tyrinėtojams dar 
pateiks nemažai atradimų – šįkart ne 
perkasoje, o dar ir dar kartą naujai pa-
žvelgiant į atliktų tyrinėjimų medžiagą.

88 Kurila L. Baliulių piliakalnio papėdės gyvenvietės 
(17197) (Švenčionių r.) archeologinių tyrinėjimų 2010 
metais ataskaita, 2010, LIIR, f. 1, neinventorinta.

89 Vengalis R. Grublėtoji keramika Rytų Lietuvoje, 
Lietuvos archeologija, 2007, t. 32, p. 118, 126–128.

90 Balakauskas L., Kurila L. Aplinka ir žmogus 
holocene Baliulių–Perūno mikroregione (Švenčio-
nių r.): tarpdisciplininis tyrimas, Lietuvos archeologija, 
2012, t. 38, p. 134.

91 Tautavičius A. Taurapilio „kunigaikščio“ kapas, 
Lietuvos archeologija, 1981, t. 2, 20–21, pav. 3, 4.
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