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Birutės kalnas – viena žymiausių visos Lietuvos 
ir viena brangiausių XIX a. pabaigoje–XX a. pra-
džioje iškilusios lietuvių tautos vietų. Pasakoji-
mas apie ją yra neatskiriama mūsų tėvų ir senelių 
kartos tapatybės dalis. Visuomenėje iki šiol vy-
rauja Birutės, kaip doros ir dievams pasišven-
tusios vaidilutės, tapusios Lietuvos kunigaikš-
tiene, vaizdinys. Tačiau norint apčiuopti ištakas, 
aprašyti raidą, kitais žodžiais tariant, paaiškinti 
Birutę ir jai pašvęstą kalną Palangoje, nepakanka 
vien tik archeologo kastuvo ar istoriko plunksnos. 
Istorija yra sena, daugiasluoksnė, ir pirminis šios 
vietos dvasios siluetas dar skendi miglose. Būtent 
vietos dvasiai – genius loci – skirtas Baltijos jūros 
šalių tyrinėtojų simpoziumas, surengtas 2019 m. 
gegužės 29–30 d. Klaipėdos universitete, sugrąži-
no prie Palangos Birutės kalno. 

Jau nuo 1940 m. baltų religijos ir mitologi-
jos tyrėjai Lietuvoje ir Latvijoje žinojo apie dei-
vę Birutę, kurią XVIII a. pirmajame ketvirty-
je paminėjo Daugpilio jėzuitai1, tačiau kultūros 
istorikas prof. Vytautas Ališauskas pirmasis tarė: 
„Tikėtiniausia, jog paskutinės [Lietuvos – aut.] 
metraščio versijos autorius (arba jo informatorius) 
suplakė į viena deivės Birutės, garbinamos Pa-
langoje, figūrą ir didžiojo kunigaikščio Kęstučio 
žmoną. Šią interferenciją natūraliausiai paaiškin-
tų prielaida, jog Kęstučio išrinktoji buvo kažkaip 
susijusi su Birutės kultu.“2 

Inga Baranauskienė į tai atsakė „tikėjimo 
puoselėjimui pasišventusią“ Birutę pavadindama 
dvasine palangiškių vedle ir karštai gindama Kęs-
tučio ir Birutės santuoką iš meilės: „Kęstučio ve-
dybos su Birute puikiai dera bendrame viduramžių 
kontekste, o [V. Ališausko – aut.] pastangos neigti 

1 Išsamiau žr.: Latvijas 1940: 391.
2 Ališauskas 2012: 20.

NAUJAS BIRUTĖS VEIDAS

Vyk intas  VAITKEVIČIUS

Straipsnyje dėmesys telkiamas į Birutę ir jos vardu vadinamą kalną Palangoje. Glaustai apibendrinęs archeo-
loginius ir istorinius duomenis autorius tęsia 2012 m. prof. Vytauto Ališausko pradėtus Birutės – menamos 
gyvulių vislumo deivės – tyrinėjimus ir, remdamasis tautosakiniais šaltiniais bei palyginamąja medžiaga, pa-
rodo, kad šios deivės globoje buvo ne tik gyvulių, bet ir moterų vaisingumo pradas, manytina, taip pat gimtis. 
Straipsnyje pirmą kartą skelbiamas Birutės kalnais vadinamų Lietuvos vietų žemėlapis leidžia spėti, kad tokio 
ar panašaus, iki šiol plačiau nežinomo senovės kulto būta daugelyje Žemaitijos ir Aukštaitijos vietovių. Sugrį-
žus prie 1983 m. Palangos Birutės kalne atrastos šventvietės astronominės interpretacijos, kurios autorius prof. 
Libertas Klimka, šiame straipsnyje siūloma kita prieiga prie duomenų ir, atradus naują pagrindinę šventvietės 
ašį, apsvarstomas galimas jos mitologinis pagrindas.  

Reikšminiai žodžiai: baltų religija ir mitologija, šventvietės, Palanga, Birutė, vaisingumo kultas, gimtis.

meilę, kaip pagrindinę jų priežastį, neturi jokio 
realaus pagrindo.“3 Tačiau tenka pastebėti, kad 
dviejų ilgų dalių straipsnyje minėtos autorės kriti-
ka buvo paremta spėlionėmis ir išvedžiojimais. 

Atsispyrus nuo V. Ališausko pradėto tyrimo 
šiame straipsnyje ne tik nauju žvilgsniu peržvel-
giami, bendrinami Palangos Birutės kalno ar-
cheologinių tyrimų ir susijusių istorinių šaltinių 
duomenys, bet taip pat pasitelkiamos tautosaki-
nės žinios, iki šiol neskelbti etnologijos šaltiniai ir 
palyginamoji senųjų šventviečių medžiaga. Tokia 
prieiga padeda atrasti naują Birutės veidą: tai bus 
buvusi baltų religijos deivė, kurios žinioje ir glo-
boje buvo visaapimantis vaisingumo pradas, ma-
nytina, taip pat ir gimtis.  

ARCHEOLOGINĖS IR ISTORINĖS ŽINIOS

Birutės kalnas – litorininės terasos smėlio kopa, 
turinti ovalią aikštelę. Šios 21 m aukščio kopos 
vakarinę papėdę iki pat XIX a. pabaigos skalavo 
Baltijos jūros bangos. Tačiau Palangos tiltas pa-
keitė priekrantės sroves ir kelių kilometrų ruože 
į pietus nuo jo pradėjo augti naujos kopos. Beje, 
1869 m. ant Birutės kalno, kitados stovėjusios 
medinės koplyčios vietoje, buvo baigta statyti 
raudonų plytų mūro Šv. Jurgio koplyčia4 (1 pav.); 
matyt, tuo pačiu metu klebono pakviesti parapi-
jiečiai sulygino pylimų liekanas, tokiu būdu padi-
dindami aikštelę5.

3 Baranauskienė 2013: 69.
4 Jos projekto autorius – Karlas Mejeris. Pažymima, kad tai 

vienas pirmųjų „plytų stiliaus“ bruožų turintis statinys Lie-
tuvoje (Levandauskas, Vaičekonytė-Kepežinskienė 2006: 
155).

5 Išsamiau žr.: Žulkus 1997: 16; plg. Zientarski 1882: 77.
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1976 ir 1983 m. akad. Vlado Žulkaus vado-
vaujami archeologai ištyrė didžiąją Birutės kal-
no aikštelės dalį (iš viso 263 m2 plotą), tuo pačiu 
metu dar buvo gręžiami gręžiniai ir žvalgoma 
kalno aplinka. Nustatyta, kad jau pirmaisiais m. 
e. amžiais 16 x 17 m dydžio Birutės kalno aikštelę 
iš rytų juosė 6 m pločio, 1,5–2 m aukščio pasagos 
formos smėlio pylimas; į vakarų pusę ji buvo at-
vira. Įtvirtinimai ant Birutės kalno ir jo papėdėje 
iškilo apie X–XII a., tuo metu gyvenvietės augo 
ir klestėjo ir kitose senosios Palangos vietose. 
Naujausi archeologiniai tyrimai rodo, kad seno-
vės gyvenvietės apie Birutės kalną būta net 7 ha 
plote6; maždaug XIII a. viduryje gynybiniai įtvir-
tinimai sudegė, gyvenimas šioje vietoje apmirė7. 

XIV a., kovų su Vokiečių ordinu įkarštyje, gy-
nybinės medžio ir molio konstrukcijos ant Birutės 
kalno buvo atstatytos (2 pav.) bet, neilgai trukus, 
dar kartą sudegė. XIV a. pabaigoje ar XV a. smėlio 
pylimas buvo išplatintas ir paaukštintas, o buvu-
sių statinių vietą užėmė mediniai stulpai, įkasti į 
minėto pylimo vidinę pusę. Spėjama, kad tuo metu 
ant Birutės kalno būta šventvietės, kurioje stebė-
tas Saulės ir Mėnulio judėjimas dangaus skliautu, 
derintos dvi skirtingos kalendorinės sistemos, dvi 
skirtingos – jūrinė ir žemdirbių – pasaulėžiūros8. 

6 Išsamiau žr.: Kraniauskas 2011; Žulkus 2014: 129.
7 Žulkus 1997: 284–287. 
8 Išsamiau žr.: Žulkus 1997: 45–54.

Praėjus daugiau kaip šimtui metų ant Bi-
rutės kalno buvo pastatyta medinė koplyčia. 
Pagrįstai manoma, kad ji iškilo tuo pačiu metu, 
kai buvo statoma ir 1540 m. funduota pirmoji 
Palangos bažnyčia, o atslūgus reformacijai, apie 
1590 m., dar kartą galėjo būti atnaujinta9. Ar-
cheologinių tyrimų duomenimis, XVII a. antroje 
pusėje–XVIII a. Birutės kalno aikštelėje, prie Šv. 
Jurgio koplyčios, kartkartėmis laidojama. Surasti 
iš viso keturi kapai, trys iš jų – mediniuose kars-
tuose (XV a. antroje pusėje–XVI a. laidota į rytus 
nuo Birutės kalno, ant žemesnės reliktinės kopos, 
vadinamos Žemaičių kalneliu).

Pirmasis apeigas ant Birutės kalno paliudi-
jo istorikas Motiejus StrIjkovskis, kuris Palangoje 
apsilankė ir rašė 1579 ar 1580 m. Anot jo, že-
maičiai ir kuršiai Birutės kalną vadina Šventos 
Birutės vardu „ir švenčia jos šv. iškilmes toje pat 
vietoje, kur užsuka ir Romos kunigas, iš žvakių ir 
aukų gaunantis nemažai naudos“ (obchadzią jeszc-
ze po dziś dzień jej Ś. Uroczyste, tam na tym miejscu, 
gdzie i kapłan Rzymski zajeżdża, a świec i z ofiar 
niemały pożytek biera)10. 

Rankraštinėje istorijoje „Apie šlovingo-
sios lietuvių, žemaičių ir rusų tautos ištakas...“ 
ir žymiojoje kronikoje M. StrIjkovskis kartojo ir 
plėtojo Lietuvos metraščio (Bychovco kronikos) 

9 Miltakis 2007: 26; Ališauskas 2012: 19.
10 BRMŠ: 528, 561.

1. Napoleonas Orda. Birutės kalnas, žvelgiant iš pietvakarių pusės. 1875 m. rugpjūčio 12 d.  
(Levandauskas, Vaičekonytė-Kepežinskienė 2006: 154).

mokslinia i  tyrimai
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legendą apie tai, kaip išgirdęs apie Palangoje gyve-
nančią mergaitę Birutę, davusią seniesiems die-
vams skaistybės įžadus, žmonių garbinamą kaip 
deivę (sama była chwalena od ludey za bohiniu), pas 
ją užsuko Žemaitijos, vėliau visos Lietuvos valdo-
vas Kęstutis. Pamilęs Birutę, Kęstutis paprašė jos 
rankos, o išgirdęs neigiamą atsakymą – „aš prisie-
kiau savo dievams skaistybę saugoti iki gyvenimo 
pabaigos“ (ja poszłubiła bohom swojm czystost‘ cho-
wat‘ do żywota swoieho) – jėga Birutę iš Palangos 
paėmė ir su didele pagarba į Trakus, savo sostinę, 
atvežė ir vestuves iškėlė11. 

XVI a. Šventos Birutės kalnas Palangoje jau 
buvo susietas su kunigaikštiene Birute. Neabejo-
tina, kad šis pasakojimas paremtas ankstyvesne sa-
kytine istorija – atsisakydama tekėti, Birutė prabyla 
tiesiogine kalba! V. Ališausko žodžiais tariant, tai 
esąs pirmas ir priešpaskutinis kartas kūrinyje, kuo-
met metraštininkas leidžia moteriai prabilti pačiai12. 

XVII a. Prūsijos istorikas, liuteronų pasto-
rius Matas Pretorijus nemini Birutės vardo ir juo 
labiau nekalba apie kalno netoli nuo Palangos ryšį 
su XIV a. Lietuvos kunigaikštiene. Tačiau jis pa-
brėžia seną šios šventvietės kilmę – vieta nuo senų 
laikų laikoma šventa (nahe bey Polangen ist ein Berg 
/ so vor Zeiten auch Heilig gehalten) bei kalba apie 
iki šiol žmonėse juntamą jos svarbą, išgyvenamą 
šventumą. Katalikai, tęsia M. Pretorijus, ten yra 
pastatę koplyčią, kurioje prūsai ir žemaičiai garbi-
na šv. Jurgį. O „pagonybėje įstrigę“ čia traukiantys 
senieji skalviai garbina senuosius stabus (alte und 
noch im Heydenthumb steckende Zalavonier ihre alte 

11 BRMŠ: 375; Istorikai spėja, kad šios vestuvės galėjo įvyk-
ti 1349 m. ar kiek anksčiau (Gudavičius 2004: 74).

12 Ališauskas 2012: 21, išn. 46.

Abgötter verehren13). Beje, žinoma, kad XVII a. 
koplyčioje buvo laikomas šv. Jurgio paveikslas su 
fundaciniu įrašu ir dedikacija globėjui ir gynėjui14; 
išliko du mažyčiai to paties laikotarpio Birutės 
kalno su koplyčia piešiniai (3, 4 pav.). Kaip ir ga-
lima tikėtis, Prūsijos kartografai Birutės nežino, 
kalną vienas iš jų vadina Palangos (Polangscher 
Berg), kitas – Šv. Jurgio vardu (S. Georgi).

1709 m. inventoriuje Birutės koplyčia (Ca-
pella Birutta) aprašyta kaip senas, jūros audrų ap-
gadintas pastatas išdužusiais langais, tačiau raki-
namomis durimis15. Po šimtmečio Adomas Liud-
vikas Jucevičius ant kalno rado tik raudono molio 
čerpių duženų ir seną medinį kryžių, aplink kurį 
keliais ėjo šv. Birutės kapą (grób świętéj Biruty) ap-
lankyti pažadėjusi moteris16. 

1884 m. „Aušroje“ – pirmajame lietuviškame 
laikraštyje – plačiai rašyta apie tai, kad ant Birutės 
kalno melstis vyksta katalikai ir liuteronai, neretai 
iš tolimų kraštų. Kasmet kovo 4 d. (šv. Kazimiero) 
ir balandžio 23 d. (šv. Jurgio dieną) lietuviai že-
maičiai, kuršininkai (latviai) ir vokiečiai (prūsai) 
atvedantys daug arklių, kuriuos iškilmingai aplink 
kalną vedžioja, melsdami Dievo, kad jis, šv. Jur-
giui padedant, apsaugotų arklius nuo ligų ir vagių. 
Be to, tądien Dievui buvo aukojami iš vaško nu-
lipdyti arkliai, „artojai gi dėjo akėčias, žambius ir 
kitus ūkės įnagius, o ūkininkės – veršius, paršus 
ir kitus vaškinius padarus“17 (5 pav.). Šie papročiai 
išliko ir vėliau, tačiau buvo siejami su šv. Jurgiu ir 

13 Pretorijus 2006: 124–125.
14 Išsamiau žr.: Paknys 2011: 859.
15 Žulkus 1997: 20.
16 Išsamiau žr. (Jucewicz 1842: 122).
17 Išsamiau žr.: Šliūpas 1884: 264.

2. XIII–XIV a. Birutės kalno ir priešpilio gynybinių įtvirtinimų rekonstrukcinis piešinys.  
Autoriai: V. Žulkus ir D. Trakumaitė (Žulkus, Klimka 1989: 45).
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šv. Roku (šis minimas rugpjūčio 16 d.). Menama, 
kad ant Birutės kalno aukoti pinigai, melsta žvejy-
bos sėkmės, sveikatos sau ir gyvuliams, o sūriais, 
sviestu, pienu, kiaušiniais, taip pat žuvimi buvo 
apdovanojami elgetos, plg.: 

Je kam koki nelaimė arba koki, esu girdėjus, 
ant kūno išmuš tokius kap skaudulius, tad liub 
žmonės nupirkti smilgų [= segtukų] kokį tuziną 
ar pusę tuzino, ir ten liub nunešti į tą koplyčią. 
Pasimelsti ir ten padėti, nu į ten nueis visi ne-
gerumā <...>. Arba kam koks pri gyvulio kas 
norint, ant to Birutės kalno, į tų koplyčią [reikia 
eit – aut.], ir ten pasimelsti, i tai paliks. Ar ten 
piningų, ar ten kap, tokius kap pažadus, reiškia.18 

Kai buvom paaugę, išėjom prie Palangos į 
kraštą [= krantą] su didele audra. Užėjom ant 
Birutės kalno, ten toj mažoj koplyčioj buvo 
tokia išpjova. Tai man draugas sako, kad reikia 
mesti pinigų, tai gerai seksis žvejyba. 

Kartais ten būdavo šventės. Žvejų moterys 
nešė žuvis – apdžiovintas menkes kaip aukas, 
kaip pažadus. Kitos moterys nešė žekes [= ko-
jines], pirštines nuo vočių. Sakė, kad jei avys 
nepasisekė, tai neša vilnų. 

Sako, kad ant Birutės kalno šventas Jurgis 
smaką [= slibiną] nudūrė.19

18 P. Margieta Gedgaudienė, 83 m., gim. ir gyv. Šventosios 
k. (Kuršių take). U. V. Vaitkevičius, 1993 m.; plg.: 
(Užpelkis 1995: 27).

19 P. Niklavs Vindigis, 88 m., gim. ir gyv. Šventosios k. 
(Ošupio take). U. M. Užpelkis, 1992 11.

XIX–XX a. sandūroje Birutės kalnas tapo 
grafų Tiškevičių rezidencijos dalimi. Architektas 
Eduardas Fransua Andrė iš uolos akmenų kūrė 
grotą kaip parko elementą, tačiau ji pavirto kulto 
vieta su Lurdo Dievo Motinos statula20. Paminė-
tinas Igno Končiaus liudijimas, kad „žemaičiai 
aiškiai piktinosi įrengus Lurdą – net šventovės 
įrengimu, pasirodo, žemaitiškai galvojant, galima 
senesniąją šventovę, senus papročius įžeisti“ ir pri-
duria: „nemėgo ir nemėgsta Palangos Lurdo, nors 
tai itin gražiai, meniškai ir brangiai įrengta“21. 

Užvis ilgiausiai Birutės kalną lankantys 
maldininkai laikėsi apžadų papročio – XX a. pir-
moje pusėje paaukotais raišteliais, karoliais ant 
medžių dar piktinosi Palangos klebonas Juozapas 
Šniukšta22.

BIRUTĖ IR BIRUTKALNIAI

1725 m. Daugpilio jėzuitai Livonijoje aptiko 
senųjų apeigų liekanų ir rašė, kad kai kur dar gar-
binamos dievybės, globojančios gyvulius: arklių 
dievas Ūsinis, galvijų deivė Birutė, kiaulių – Te-
nis (Auditus est illic praeses equorum Usins, dea pe-
cudum Biruta, genius suum quidam Tenis, orcinianis 

20 Išsamiau žr.: Omilanowska 2014: 75.
21 Končius 2001: 31.
22 P. Regina Andriekutė, 76 m., gim. ir gyv. Palangoje. U. 

Z. Baniulaitytė, 2009 03 14.

3. Palangos Birutės kalnas (Polangscher 
Berg). Ištrauka iš Klaipėdos valsčiaus rank-
raštinio žemėlapio, saugomo Berlyno vals-
tybinėje bibliotekoje. Nežinomas autorius, 
apie 1650 m. (skaitmeninė kopija iš Mažo-
sios Lietuvos istorijos muziejaus rinkinių).

4. Palangos Birutės kalnas (S. George). Ištrauka iš Klaipėdos valsčiaus 
rankraštinio žemėlapio, saugomo Slaptajame valstybės archyve Berlyne. 
Josefas Naronskis, 1670–1680 m. (skaitmeninė kopija iš Mažosios Lietuvos 
istorijos muziejaus rinkinių).
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commentis celebrari)23. Toliau šaltinyje cituojama 
moterims prie liepų aukojant sakoma malda, kuri 
patvirtina, kad Daugpilio jėzuitų dirbta ir Latga-
loje, ir Aukštaitijoje, arba mišriai lietuvių ir latvių 
gyvenamose vietovėse. Kartu tai paaiškina, kaip 
deivė lietuvišku vardu galėjo įsiterpti tarp seno-
sios latvių religijos dievų. 

Asmenvardžiai Birutė (mot.) ir Birutis (vyr.) 
yra lyties Bira arba Byra deminutyvai. Šie susi-
ję su žodžiais bira arba byra „derlius, naša“, bi-
rėti arba byrėti „birti, kristi, duoti derlių“ ir yra 
kilę iš sen. indoeuropiečių *bher- „nešti“24. Lie-
tuvių kalbos veiksmažodis subirti taip pat reiš-
kia ir gim dyti, ir atsivesti jauniklių (kalbant apie 
gyvulius) (plg. gotų bairan „nešioti, gimdyti“)25. 
Tai leidžia XVIII a. jėzuitų žinią apie galvijų dei-
vę Birutę jungti su XIX–XX a. pirmosios pusės 
duomenimis apie arkliams, veršiams, paršams 
skirtas maldas ir apeigas Palangos Birutės kal-
ne. Tad, V. Ališausko žodžiais tariant, Birutė bus 

23 Latvijas 1940: 391; Ališauskas 2016: 323–324; plg.: No-
daļa 2006: 191–192.

24 LPŽ 1985: 262.
25 Žr.: Ališauskas 2012: 18.

buvusi gyvulių vislumo deivė, kurios ypatingoje 
kompetencijoje buvo kaimenės: avių, ožkų, taip 
pat galbūt veršelių ir kiaulių patelės, jų vaisingu-
mas ir jauniklių vedimas26.

Kelis šimtus kilometrų vieną nuo kito nu-
tolusius Daugpilį ir Palangą sujungia kelios de-
šimtys visoje Lietuvoje paplitusių Birutės kalne-
lių, Birutkalnių, Birkalnių ir Birutinių kalnų (6 
pav.)27. Tikslių žinių apie daugumą jų trūksta, 
nes iki šiol sąsajų su baltų religija kryptingai nė 
nebuvo ieškoma. Dėmesį taip pat blaškė plačiai 
žinomas liaudiškas aiškinimas, esą minėti vardai 
kilo iš vietos panašumo į Palangos Birutės kalną. 
O kur dar XIX a. antroje pusėje Birutėmis pradė-
ti vadinti lietuvių visuomeniniai sambūriai, ini-
ciatyvos, kultūrinės organizacijos, šviesuomenės 
šeimose kilęs ir toliau visuomenėje plitęs Birutės 
vardas. Tačiau faktas, kad Suvalkijoje – labiausiai 
amžių sandūroje į tautos žadinimą įsitraukusia-
me krašte – Birutės vardo kalnai nepaplito, verčia 
visus Birutkalnius kruopščiai tikrinti. 

Žemaitijoje išsiskiria du Birutkalniais vadi-
nami piliakalniai kairiajame Dubysos krante. Nė 
vienas iš jų nėra archeologų tyrinėtas, tačiau fak-
tas tyrimui suteikia tam tikrą istorinį matmenį. 

1935 m. Žemės vardyno anketoje Kubilių 
(Kelmės r.) Birutkalnis paminėtas, tačiau liko 
plačiau neaprašytas. Apie Švilpinės kalną, esantį 
į šiaurę nuo Birutkalnio, pasakyta, kad prieš 60 
metų jis vadintas Ne[a]pkantų vardu, mat bau-
džiauninkai ten esą n e a p k e n t ę eiti lažo 
dienų28. Po dvidešimties metų kraštotyrininkas 
Petras Jagminas iš 1933 m. Birutkalnio savinin-
ku tapusio Prano Bartkaus išgirdo padavimą 
apie narsų „Gedimino laikų“ valdovą Švilpą ir jo 
žmoną Birutę Švilpienę: pastaroji prieš žūtį dar 
suspėjo paslėpti brangenybes nepaprasto akmens 
viduje. Palaidojus Birutę ant piliakalnio, kalnas 
pradėtas vadinti jos vardu; Švilpa buvęs palaido-
tas ant Švilpos kalno29. 

Tęsiant šiuos tyrinėjimus atkreiptinas dėme-
sys, kad Kubiliai priklauso Lyduvėnų, Tytuvėnų, 
Kelmės kraštui, kuriame doc. Eugenijus Savišče-
vas pagrįstai ieško žemaičių didikų Kantautų – iš 

26 Žr.: Ališauskas 2012: 19; plg.: „Jei dabosi kiaulę, kol 
subirs, gausi paršiuką“ – LKŽe: birti.

27 Naudojami duomenys iš Lietuvių kalbos instituto Var-
dyno skyriaus Abėcėlinės vietovardžių iš gyvosios kalbos 
kartotekos. Apibendrintai jie jau paskelbti (LVŽ 2008: 
489–490).

28 LŽV (Kubilių k., Tytuvėnų valsč., Raseinių apskr.). An-
ketą užpildė Kubilių pr. mokyklos mokytoja Marija Bali-
lionytė, 1935 m.

29 Išsamiau žr.: Jagminas 1958.

5. Birutės kalno koplyčia, nupiešta pagal A. Zientarskio 
eskizą, su įsivaizduojamais supančios aplinkos ir išvaizdos 
elementais. 1882 m. (Zientarski 1882: 77).
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šios giminės gali būti kilusi ir žymioji kunigaikš-
tienė – tėvonijos30.

Ariogala, kurios prieigose stūkso Gėluvos 
Birutkalnis (Raseinių r.), ankstyvojoje Žemaitijos 
istorijoje taip pat suvaidino svarbų vaidmenį31. 
Tačiau padavimai apie piliakalnį jau yra pasakoji-
mo apie Kęstutį ir Birutę perdirbiniai, plg.: 

Kodėl Birutkalnis? Dėl to, kad ten vaidilutės 
kūreno visą laiką ugnį, ir viena iš jų buvusi 
nepaprastai graži, pozynga, kaip sako, ir įsi-
mylėjęs ją vienas karžygis Domantas <...>. 
Nakties laiku (pritaikęs, kada ji budėjo prie 
ugnies, ta vaidilutė) jis ją pagrobė ir nešėsi nuo 
Birutės kalno, čia va, į tą akį [= šaltinį], kur 
sako „Birutės akis“. Ties tuo vietu Perkūns 
supykęs, žodžiu, trenkė, ir toj vietoj atsivėrė 
duobė, ir jie abu <...> prasmego. Nu, užtat 
Birutės akis32. 

Beje, 1935 m. Birute buvo vadinama 2 ha 
paupio pieva piliakalnio vakarinėje papėdėje, 
pasakota, kad čia „važiavęs ponas su b ė r a i s 

30 Išsamiau žr.: Saviščevas 2010: 32.
31 Išsamiau žr.: Almonaitis 1998: 79–85.
32 P. Povilas Tamulionis, 86 m., kilęs iš Mikėnų k., Pasva-

lio r., nuo 1949 m. gyv. Gėluvoje, Raseinių r. U. V. Vait-
kevičius, 1996 m.; plg.: LV 2011: 289.

arkliais ir joje [pievoje – aut.] esančioje klampy-
nėje nuskendęs“33. Reikšminga tai, kad Birutės 
vardą turinti šventvietė kitados buvo piliakalnio 
aplinkoje, vėliau, matyt, vyko vardo slinktis – 
nuo Birutės šaltinio prie Birutkalniu vadinamo 
piliakalnio.

Apie Pašešuvio (Raseinių r.) Birutkalnio 
ryšį su Graužų (Molavėnų) piliakalniu, apie Bilio-
nių (Šilalės r.) Birutės kalno ryšį su to paties kai-
mo piliakalniu, vadinamu Šventkalniu, tikslesnių 
duomenų nėra. Vaizdingame Gaugariškių viensė-
dyje (Kelmės r.), šalimais daugelio senojo geležies 
amžiaus pilkapių, Birutės kalnelis paminėtas kar-
tu su Kęstučio kalneliu34, kas rodytų, kad šie pa-
vadinimai yra iš lietuvių tautinio atgimimo metų, 
galbūt net sietini su Putvinskių kurstytu kultūri-
niu židiniu Šilo Pavėžupyje. 

Pažvelgus į Klaipėdos krašto pusę, labai 
reikšmingas Peskojų (Klaipėdos r.) Birutės kalnas 
(7 pav.). Byruta Kalns – tai vaizdinga, nuolaidžiais 

33 LŽV (Gėluvos k., Ariogalos valsč., Kėdainių apskr.). 
Anketą užpildė Žąsinų pr. mokyklos mokytojas Vladas 
Bilius, 1935 m. (Vėliau pasakojimuose išnirs ir Birutei 
giminingas Bironto vardas). 

34 LŽV (Gaugariškių vs., Kelmės valsč., Raseinių apskr.). 
Anketą užpildė Šaltinių pr. mokyklos mokytoja Juzė Gra-
bytė, 1935 m.

6. Birutės kalnai 
Lietuvoje:  
1 – vardas 
užrašytas 
iki 1940 m.;  
2 – vardas 
užrašytas 
po Antrojo 
pasaulinio karo.  
Brėžinys 
pagal Lietuvių 
kalbos instituto 
Vardyno skyriaus 
Vietovardžių 
kartotekos 
duomenis 
su autoriaus 
papildymais, 
2019 m.
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šlaitais kalva, kuri XX a. pradžios topografinia-
me Klaipėdos krašto žemėlapyje (M 1:100 000) 
buvo pažymėta už istorinės Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės sienos, į vakarus nuo Kretinga-
lės. Šiaurinėje papėdėje, pakelėje, išliko akmuo 
su įduba, kiek toliau ta pačia kryptimi yra rasta 
atsitiktinių radinių iš suardytų geležies amžiaus 
kapų. Apie Smalininkų (Jurbarko r.) Birkalnį 
žinių kol kas trūksta. Duomenys apie Žemaičių 
Naumiesčio (Šilutės r.) Birutės kalnelį tikslintini, 
mat iš šalia buvusio kaimo yra kilęs būtent kuršių 
šventvietėms būdingas ritinio pavidalo akmuo su 
plokščiadugniu dubeniu35. 

Aukštaitijos Birutkalniai iki šiol labai mažai 
pažįstami. Tačiau dėmesį atkreipia Dovydiškių 
(Ukmergės r.) Birutės kalnas, kur dar XX a. pir-
moje pusėje buvo rengiamos jaunimo gegužinės (8 
pav.). Ši vietovė priklauso istorinės Deltuvos že-
mės branduoliui, iš čia kilo įtakingieji Valmantai-
čiai su pirmaisiais Žemaitijos seniūnais Rumbau-
du ir Kęsgaila (spėjama, kad Valmantas į žmonas 
buvo paėmęs žemaičių bajoro Mazgino dukterį)36. 

Vidurio Dzūkijoje esančio Gilūšio (Elektrė-
nų sav.) Birutės kalno vardas gali būti susijęs su 
šalimais gimusio ir gyvenusio žymaus šio krašto 
knygnešio Motiejaus Grybausko visuomenine ir 
kultūrine veikla37, tačiau 1927 m. rugpjūčio 15 d. 
gegužinė čia buvo surengta pavasarininkų kuopos 
vadovės Marcelės Sinkevičiūtės pastangomis: 

35 2018 m. rugpjūtį V. Vaitkevičiaus surinktos žinios.
36 Išsamiau žr.: Petrauskas 2003: 250, 286, 306. Beje, Maz-

ginų tėvonijos ieškoma prie Apusino upės, Viešvėnų 
valsčiuje (Saviščevas 2010: 32), kaip tik tame krašte yra 
Uogučių (Plungės r.) ir Paparčių (Skuodo r.) Birutkalniai.

37 Išsamiau žr.: Kaluškevičius, Misius 2004: 154.

„Po visų pamaldų, dalyvaujant bemaž vi-
sai [Kietaviškių] parapijai, ant Birutės kalno 
Gilūšio kaime, įvyko nematyta sporto ge-
gužinė. Čia visus ateinančius pasitiko raitas 
Kęstutis su būriu savo palydovų, čia stovėjo 
gražiai papuošti vartai su užrašu „Valio Die-
vas ir Tėvynė“. Čia ant kalno degė aukuras 
ir tarnavo vaidilutės... Pavasarininkai parodo 
„misteriją“ – šventos ugnelės deginimą <...>“ 
(Švogžlys-Milžinas 1927). 

Beižionių piliakalnį (Elektrėnų sav.) Birutės 
kalnu, atrodo, praminė XX a. 4-ajame dešimtmety-
je čia dirbęs tvirtų tautinių pažiūrų kunigas, vėliau 
Lietuvos partizanas Steponas Rudžionis (slap. Vėja-
s)38. Dar toliau į pietus nutolęs Želkūnų (Prienų r.) 
Birutos kelalis 1936 m. jau buvo ariamo lauko dalis39, 
šiandien apie jį tikslesnių duomenų surinkti nepa-
vyko. Tai būdinga situacija – dažnai net Birutėmis 
vadinamų savinin kų palikuonys senojo vardo pa-
liudyti nebegali. Peršasi išvada, kad XX a. 4-ajame 
dešimtmetyje jie jau galėjo būti nykstantys, o su že-
mės reforma, vėliau kolektyvizacija ir melioracija, 
galutinai pasimiršo. Ryški išimtis – dviejų Žemaiti-
jos piliakalnių pavadinimai; mat žinia apie juos pli-
to, įsitvirtino ir iki šiol kursto tiek vietos gyventojų, 
tiek kraštotyrininkų vaizduotę. 

VAISINGUMO IR GIMTIES DEIVĖ

Užmarštin nugrimzdus Birutkalnių pavadini-
mams sunku tikėtis, kad žmonėse išliks šventumo 
liudijimų ar kokių konkrečių žinių. Išimtis – Pa-
langos Birutės kalnas, kurio pažinimui svarbius 
šaltinius reikia dar kartą atidžiai perskaityti.

1822 m. Simonas Daukantas pirmasis pa-
minėjo situacinį posakį „Į Birutę kūlių krauti“, 
kuris buvo sakomas klausiančiam „Kur eisi?“40 
Vėlesni užrašymai labai panašūs, pavyzdžiui: 
„Eik į Birutę kūlių krauti“ (2 var.)41. Posakis iš-
liko iki šiol, tačiau pasikeitė jo reikšmė ir (arba) 
vartojimo situacija. Kalbininkė Birutė Jasiūnaitė 
dabar jį priskiria keiksmams su augalų ar negyvo-
sios gamtos daiktų ir reiškinių pavadinimais – 
norint nusikratyti pašnekovo į klausimą: „Kur 
eisi?“ gali būti atsakyta: „Į šikučių daubą morkų 
(variantuose – grybų) rauti.“42  

38 Plg.: LTR 6167: 153–163.
39 LŽV (Želkūnų k., Stakliškių valsč., Alytaus apskr.). An-

ketą užpildė Gripiškių pr. mokyklos mokytojas Vytautas 
Dunderis, 1936 m.

40 Daukantas 1976: 96.
41 LPP: Birutė.
42 Žr.: Jasiūnaitė 2007: 269.

7. XX a. pradžios Klaipėdos krašto topografinio žemėlapio 
M 1:100 000 fragmentas su pažymėtu Peskojų Birutės kalnu 
(skaitmeninė kopija iš Jevgenijaus Žikulino kartografinio 
rinkinio).
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Senovinis posakis „Į Birutę kūlių krauti“ 
tiksliai atitinka Žemaitijoje žinomą apžadų pa-
protį – moterys prijuostėse (sterblėse) į šventvie-
tę nešdavusios akmenis (kūlius). Pakapės kaime 
(Telšių r.) šis paprotys išliko ypač ilgai ir iki šiol 
yra siejamas su Sterblės43, arba Garbės, vardu va-
dinamu kalneliu: 

Būta čia keisto papročio – aukai ar apžadui at-
nešti ant kalnelio akmenį. Nešdavo juos vyrai 
ir moterys, jaunos merginos ir paliegę seniai – 
visi, kas tik tikėjo, kad atlikus tokį įžadą, iš-
sipildo norai: ligoniai pasveiksta, merginos 
išteka, o bevaikės moterys susilaukia kūdikių 
<...>. Moterys, norėdavusios susilaukti vaikų, 
nešdavusios akmenis sterblėse ir kraudavusios 
juos ant kalnelio44. 

Kadangi tas toks pavadinimas „Sterblė“ ne-
labai gražus, tai Viešvėnų klebonas pasiūlė tokį 
pavadinimą kalneliui: „Garbės kalnas“. O dėl to 
„Garbės“, kad atseit ant to kalnelio švedmečiu 
vienai merginai buvo atimta nekaltybė. „Nu-
plėšta garbė“. Nu ir po to, kai jau krikščionybė 

43 Sterble žemaičiai vadina į rankas suimtą prijuostės apa-
tinę dalį, taip pat klubų sritį, žr.: (LKŽe: sterblė).

44 Andriusevičius 1994: 21–22; plg.: Vaitkevičius 1998: 
318–320; Butrimas 2005: 444; Valatka 2006: 160–161.

visa perėmė, čia kryžiai jau buvo pradėti statyti. 
Pastatė koplytėlę. Stebuklinga vieta… <...>. O 
šiaip tai yra tikrai tokia apžadų vieta. Pagrindi-
nė auka yra akmenėlis, nešti akmenį, arba kele-
tą tų akmenų. Aš tai nešu vieną, nešam mes su 
dukra, žinau, nešu nuo vaikystės. Nu jau aš ne-
pasakosiu, kokiu tikslu, ko aš ten prašau <...>. 

[Kaip Jūs akmenį pasirenkate?] – Bet kokį, 
nuo vieškelio pasiimu, bet kokį akmenėlį, ku-
ris krito man į akį. Man gal spalva patinka ir 
nešu saujoj, nunešu ir padedu ten kalvelės vir-
šuj. Aš tai dedu prie kryžiaus akmenėlį, kur 
man vieta. 

Ir, tiesa, dar buvo prisiminimai, užrašyti 
[iš] Vaitkevičiaus, tas žmogus buvo 80 metų, 
tai dabar jau koks 100 metų, daugiau yra pra-
ėję. Tai tas žmogus buvo pats tvėręs tvorą ap-
link koplytėlę ir sakė, kad dar jo laikais, kai 
jis prisimena, ant kalvelės tos buvo prinešta 
krūsnis akmenų. Jis prisimena tokias dideles 
krūsnis tų prineštų, suaukotų akmenėlių. Va 
tokia buvo tradicija. Man papasakojo mano tė-
vas, kuris taip pat nešė tą akmenėlį.45 (9 pav.)

45 P. Dalia Andriusevičiūtė-Karalienė, 52 m., gim. Tučių 
k., Akmenės r., gyvenusi Gaulėnuose, Telšių r., dabar 
gyvenanti Telšiuose. U. V. Vaitkevičius 2011 m. kovą.

8. Dovydiškių Birutės kalnas žvelgiant iš šiaurės vakarų. 2019 m. V. Vaitkevičiaus nuotrauka.
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Priežodis iš Skuodo krašto: „Pilve burga, 
tartum ant Birutės kalno kūlius ritinėja“46 (beje, 
veiksmažodis burgėti „gurgėti“ taip pat turi reikš-
mę „veržtis iš gilumos, tekėti“) patvirtina, kad 
kalbama iš tikrųjų apie ypatingus akmenis (čia 
dera mitinis įsivaizdavimas, kad Birutės kalną 
prijuostėmis kitados sunešė moterys ir „čia kiek-
vienas žemės žiupsnelis prakaitu sulaistytas, mal-
dų prikalbėtas“47). Atnešti apžadėtieji akmenys 
ant Birutės kalno galėjo būti toliau naudojami 
apeigose, tam tikru būdu kilnojami iš vienos vie-
tos į kitą, galbūt ritinėjami, tačiau apie tai jokių 
tikslesnių žinių neišliko. 

Pateikti duomenys verčia manyti, kad deivės 
Birutės kompetencija kitados buvo ne tik gyvulių 
vislumas ir prieaugis, ką liudija rašytiniai šaltiniai 
iš Palangos ir Daugpilio jėzuitų misijų erdvės, 
bet bendras, visuotinis vaisingumo pradas, o at-
sižvelgiant į Birutės vardo reikšmę, manytina, ir 
gimtis. Tokio pobūdžio Birutės kultas, būdingas 
Palangai, gyvavo čia iki XX a. pradžios.

46 Žr.: LKŽe: burgėti.
47 Končius 2001: 30.

1898 m. Peterburge leidžiamame savaitra-
štyje „Kraj“ viena iš korespondenčių apie Birutės 
kalną dar rašė, kad „gerieji žemaičių žmonės <...> 
labai garbina tą vietą, o bevaikės moterys mel-
džiasi, kad susilauktų palikuonių“48. Tiesa, tuoj 
pat sekė kun. Tado Ronkaičio atsakymas, iš kurio 
matyti, kad su Birutės kulto apraiškomis to meto 
dvasininkai nebesitaikstė: 

Birutės kalnas čionykščių žmonių yra gar-
binamas todėl, kad pasak padavimo (ne pa-
goniško), ant jo buvo rastas Dievo Motinos 
paveikslas. Paveikslas buvo pakabintas bažny-
čios didžiajame altoriuje. Jo radimui atminti 
buvo pastatyta koplyčia, ir joje meldžiamasi, 
bet meldžiasi ne bevaikės moterys, kad su-
silauktų palikuonių, ir ne kažkokiai prasi-
manytai šventajai, o Dievui ir Švenčiausiajai 
Mergelei meldžiasi čionai visi žmonės, taipgi 
nemažai atvykėlių, traukiančių į jūrą maudy-
tis.49 (10 pav.)

48 Warnka 1898; cit. pagal: Omilanowska 2014: 74.
49 Ronkajtis 1898; cit. pagal: Omilanowska 2014: 74.

9. Pakapės (Telšių r.) Streblės kalnelio kryžius su apžadėtais akmenėliais. 2008 m.  
V. Vaitkevičiaus nuotrauka.
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Beje, XIX a. antroje pusėje–XX a. pirmoje 
pusėje ant Birutės kalno buvo meldžiama vaikų, 
o prieigose, Tiškevičių dvaro parke, prie dviejų 
šaka suaugusių pušų, – šeimyninės laimės, plg.: 
„Tai buvo „Šeimos medis“. Vedantieji [= sutuok-
tiniai] eidavo prie tos pušies laimės paprašyti.“50

PALANGOS ŠVENTVIETĖS  
(RE)KONSTRUKCIJA

Po 1983 m. V. Žulkaus vadovaujamų archeologi-
nių tyrinėjimų apie Birutės kalną buvo daug ir 
plačiai rašyta. Žinia, kad čia aptikta alkvietė ar 
alkvietės statinys51, kitaip dar vadinamas alkvie-
te-observatorija52 ir paleoastronomine observatori-
ja53, sulaukė didelio susidomėjimo. Norint atsa-
kyti į klausimą, ar astronominė Birutės kalno 
šventvietės interpretacija dera su nauju Birutės, 
kaip vaisingumo, gimties deivės, paveikslu, reikia 
sugrįžti prie pirminių tyrimo duomenų.   

Maždaug XIV a. antroje pusėje Birutės kal-
no aikštelė buvo apie 13 x 16 m dydžio, iš rytų 

50 P. Emilija Adiklienė, gyv. Palangoje. U. J. Dovydaitis, 
1956 09 03 (LTR 3984/182; plg. Vaitkevičienė 2008: 150).

51 Žr.: Klimka 1986; Žulkus 1986.
52 Žr.: Žulkus, Klimka 1989: 75.
53 Žr.: Žulkus 1997: 51.

juosiama 2,5 m aukščio pylimo. Ant buvusio 
žemės paviršiaus (jį rodė 3–15 cm storio juodos 
žemės sluoksnis su angliukais, perpuvusiais spyg-
liais, smulkiomis šakelėmis ir sudegusių lentų da-
limis) rasta daugelis 0,3 x 0,5–0,4 x 0,6 m dydžio 
laužaviečių; deja, be radinių (11: I pav.). Vidinėje 
pylimo pusėje buvo aptikta vienuolika 15–28 cm 
skersmens apdegusių stulpų; keturi iš jų (1, 2 ir 
3, 5)54 pavadinti statinio – stoginės be sienų – at-
ramomis. 

Prof. Libertas Klimka šešis stulpus (9, 8, 6, 
7, 1 ir 10) brėžinyje sujungė į 16 m skersmens ratą, 
o per atokiau įkastą stulpą 4 ir vidurines stogines 
atramas 1 ir 2 išvedė aikštelės ašį, kuri buvo pa-
vadinta alkvietės pagrindine ašimi (11: I pav.). Po 
svarstymų, kaip patogiau per stulpus žiūrėti jūros 
link, stebėjimo vietų nustatymo, tam tikrų išlygų 
ir modeliavimo „abejonių nelieka – Birutės kalno 
statinys skirtas astronominiams stebėjimams“55. 

Tačiau knygos recenzentui doc. Gintautui 
Zabielai astronominių stebėjimų ant Birutės kal-
no aprašas sukėlė abejonių: ilgiausios dienos sau-
lėlydžio stebėjimui nuo stulpo 4 per stulpus 1 ir 2 
bus kliudžiusi pati stoginė, o trumpiausios dienos 
saulėlydžio stebėjimas nuo stulpo 2 (stoginės at-
ramos) per stulpą 10 – tik menamas, nes tiksli 
stulpo 10 įkasimo vieta tyrėjų liko nenustatyta 
(žr. 11: I pav.)56. 

Pripažindami, kad 9-ojo dešimtmečio vi-
duryje lietuvių tyrinėtojų galimybės buvo labai 
ribotos57, archeoastronomija Oksforde  žengė pir-
muosius žingsnius, o visapusiškas proveržis reli-
gijos archeologijos tyrimuose įvyko tik per pasku-
tinį XX a. dešimtmetį, apsvarstykime naujos Bi-
rutės kalno šventvietės interpretacijos galimybes.

Šiandien užtenka duomenų kalbėti apie 
apskritimą arba ratą, kuris visoje žemyninėje 
priešistorinės Europos dalyje yra matomas kaip 
šventybės požymis58. Tai veda prie minties, kad 

54 Straipsnyje laikomasi pirminės stulpų numeracijos, kurią 
tyrėjai vėliau pakeitė, žr.: Žulkus 1997: 50.

55 Išsamiau žr.: Žulkus, Klimka 1989: 73–79.
56 Išsamiau žr.: Zabiela 1990: 89–90. 
 Beje, apibendrintose alkvietės statinio schemose vaizduo-

jamos stulpų 4, 1 ir 2 ašies tikrovėje galėjo ir nebūti – tokių 
abejonių kelia knygoje „Palangos viduramžių gyvenvietės“ 
paskelbtas šios tyrimų vietos planas. Jame stulpų 4 ir 1ašį 
laužia stulpas 2 (Žulkus 1997, p. 31, pav. 11).

57 1986 m. publikacijoje nurodytas vieno užsienio auto-
riaus – Johno Edvino Woodo knygos „Saulė, Mėnulis ir 
stovintys akmenys“ (pirmą kartą išleista 1978 m., papil-
dyta – 1980 m.) vertimas į rusų kalbą (Klimka 1986: 36, 
išn. 2).

58 Išsamiau žr.: Bradley 2011.

10. Elgetos, maldininkai ir Birutės kalno lankytojai prie 
Šv. Jurgio koplyčios durų. XX a. pr. Paulinos Mongirdaitės 
nuotrauka (Senoji 2009). 

mokslinia i  tyrimai



50

BŪDAS. 2019. Nr. 6 (189)

į Birutės kalno aikštelėje buvusį medinių stulpų 
pusratį – netrukus pamatysime, kad jį galima va-
dinti ir pravertu ratu – reikia žiūrėti ne iš išorės, 
atsitraukus, ką iki šiol siūlė daryti L. Klimka, o 
žengti į vidų ir čia ieškoti nebe dangaus kūnų 
stebyklos, o šventvietės struktūros. Astronominė-
je interpretacijoje išskirtinėmis aikštelės vietomis 
buvo laikoma stoginė (stulpai 1, 2, 3, 5) ir stulpas 
4 už jos. Tyrimų brėžinys rodo, kad tose vieto-
se aptikta daugiausia laužaviečių, o maždaug 3 m 
ruože nuo stulpo 4 iki stoginės atramos 1 žemės 
paviršius žemėja net per metrą. Visai kas kita būti 
stulpų rato viduryje, nes laužavietės lieka nutolu-
sios po 2,5–3 metrus ir minėtą tašką gražiu pus-
račiu supa iš pietų, rytų bei šiaurės (žr. 11: I pav.). 

Kokia prasmė būti stulpų rato, kuris, svarbu 
pabrėžti, tiksliai atkartoja ir Birutės kalno pyli-
mo formą, viduryje? Čia prieš akis atsiveria re-
ginys į vakarus, į Baltijos jūrą. Šio 15 m pločio 
ekrano kraštuose, smėlio pylimo galuose, buvo 
aptiktas iš žemės kyšančio aptašyto keturkampio 
stulpo 9 galas ir 1,4 m ilgio suanglėjusi aptašy-
to keturkampio stulpo 10 dalis, – pastaroji galėjo 

būti išgriuvusi arba, kas lygiai taip pat tikėtina, 
buvo išrauta vėliau statant kryžių59. Visi likę de-
vyni Birutės kalno aikštelės stulpai buvo netašyti, 
apskrito pjūvio, ir tai yra pagrindas stulpams 9 
ir 10 suteikti simbolinę įėjimo reikšmę, vadinti 
juos šventvietės vartais. Kur jie vedė? Atsakymas 
vienas, dėl jo abejonių neturėjo ir astronominės 
interpretacijos autoriai. Birutės kalno šventvietė 
buvo atverta jūrai, judėjimo galimybė iš sausumos 
į vandenį, iš vandens į sausumą yra šios šventvie-
tės mitinis pamatas. 

Pakeista prieiga, buvimas rato viduryje ir 
šventvietės vartų atradimas, verčia keisti švent-
vietės pagrindinę ašį. Nuo stulpų 4, 1, 2 ją turime 
perkelti į matematinį vidurį, tarp stulpų 9 ir 10, ir, 
su tam tikromis išlygomis, tarp stulpų 11 ir 3 (11: 
II pav.). Net ir pripažindami matavimų paklai-
das, kurios buvo ir yra neišvengiamos archeologų 

59 Žr. tyrimų planą (Žulkus 1997, 37, pav. 17); akivaizdu, 
kad „vėliau įkastas stulpas“ yra vienas iš XIX a. paveiks-
luose ir XX a. pirmos pusės fotografijose ant Birutės kal-
no matomų kryžių ir stogastulpių. 

11. Birutės kalno šventvietės tyrimų planas: 1 – žemė su angliukais, 2 – laužavietės, 3 – stulpai, 4 – spėjami ir išvirtę stulpai, 
5 – stoginės kontūras, 6 – šventvietės pagrindinė ašis (pagal Žulkus 1986: 24, 2 pav. su stulpų numeriais pagal archeologinių 
tyrimų ataskaitą).  
Dešinėje – tas pats brėžinys su straipsnio autoriaus nustatyta pagrindine šventvietės ašimi.
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darbe, gauname nelauktai įdomų šventvietės 
vaizdą: pagrindinė jos ašis kerta Šv. Jurgio ko-
plyčios altoriaus vietą! 

Atsižvelgiant į tai, kad ištirtuose plotuose 
senųjų koplyčių vietos nerasta, o kapai su menko-
mis XVII a. antros pusės–XIX a. datuojamomis 
įkapėmis buvo aptikti prie 1869 m. pastato, ga-
lima pagrįstai teigti, kad pirmoji ir vėlesnės ko-
plyčios ant Birutės kalno buvo statomos vienoje 
ir toje pačioje vietoje60, kuri yra ant pagrindinės 
senosios šventvietės ašies. Koplyčia, o dar tiks-
liau – jos altorius, laikytinas deivės Birutės garbi-
nimo vieta. Ir tai paaiškina, kodėl vieta koplyčiai 
kitados buvo parinkta ne kalno aikštelės viduryje, 
o pylimo papėdėje, iš dalies ant pylimo keteros, 
tačiau ne aukščiausioje (rytinėje) pylimo vietoje, 
ką esame įpratę matyti, žvelgdami į ant kalvų pa-
statytas bažnyčias, koplyčias ir kryžius. 

Ne mažiau svarbu tai, kad Birutės kalno 
šventvietės stulpų rate yra tarpas nuo stulpo 7 į 
rytus, ir net jeigu ateityje stulpaviečių dar bus 

60 Nuo XVI a. pabaigos iki XVIII a. pabaigos koplyčia ant 
Birutės kalno turėjo būti perstatyta ne mažiau kaip du–
tris kartus (aut.).

atrasta po koplyčia61, tai šventvietės rekonstruk-
ciniame piešinyje čia vis tiek liks 8–10 m tarpas 
be stulpų. Kaip tik per jį veda nauja pagrindinė 
ašis (11: II pav.). Nauji išsamūs šios vietos matavi-
mai, stulpaviečių tyrimai ir jų paskirties aiškini-
mas yra svarbus ateities uždavinys. Tačiau atrodo, 
kad minėta ašis išsaugo tam tikrą Birutės kalno 
šventvietės astronominį matmenį, nes yra artima 
Saulės laidos azimutui gruodžio 22-ąją. 

Šventviečių tyrinėjimai rodo, kokia svarbi jų 
vieta geografinėje aplinkoje, lydintis mitinis pasa-
kojimas. Tačiau tam tikru būdu orientuota švent-
vietė nebūtinai buvo naudojama kaip observatori-
ja. Birutės kalno šventvietės ašis galėjo vesti į sau-
lėlydį žiemos saulėgrįžos vakarą arba, pažvelgus iš 
jūros pusės, Birutės kalnas buvo vieta, kurioje tą 
nepaprastą vakarą prieš atgimdama Saulė sėdosi – 
besileidžiančios Saulės spinduliai švietė į smėlio 
pylimą, turintį krėslo atkaltės ir nuolaidėjančių 
ranktūrių formą62 (12 pav.). Mitologiniu požiūriu 

61 Jos dažnai klaidingai vaizduojamos kaip faktiškai buvu-
sios, plg.: Žulkus, Klimka 1989: 78, pav. 35, 79, pav. 36.

62 Išsamiau apie šį vaizdinį žr.: Vaitkevičius 2013: 89–96; 
plg.: Greimas 1990: 467–473.

12. Birutės kalno šventvietės maketas, sukurtas remiantis astronomine šventvietės interpretacija. Stulpai –  su 
įsivaizduojamomis profiliuotomis viršūnėmis, prie ugnies – rankas aukštyn iškėlęs žynys. Čia pagrindinė ašis vedama tarp 10 
ir 11 stulpų. Iš Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus ekspozicijos. 2015 m. V. Vaitkevičiaus nuotrauka.

mokslinia i  tyrimai
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gali būti taip pat reikšmingas faktas, kad ties Bi-
rutės kalnu jūroje žmonės žinojo Rėvę – akmenų 
krūvą ligi pat Naglio kalno63. (Plg. jau aptartą ap-
žadėtų akmenų nešimo ant Birutės kalno paprotį.) 

Šv. Jurgio titulas, suteiktas koplyčiai, pa-
statytai ant Birutės kalno šventvietės, verčia ma-
nyti, kad, be jūros ir Saulės mitologijos64, čia dar 
būta vaisingumo ir gimties deivės Birutės pasa-
kojimo. Jo mitiniu pagrindu laikytinas kasmet 
balandį vykstantis Perkūno, kitaip šiuo konk-
rečiu atveju dar vadinto Pergrubiu, ir Žemynos 
susijungimas. Algirdo Juliaus Greimo žodžiais 
tariant, mūsų neturėtų stebinti faktas, kad šv. 
Jurgio kultas buvo pavestas moterims ir būtent 
vedyboms tinkančioms merginoms, nes „dieviš-
kos vestuvės, šis pirmasis, žemę apvaisinąs su-
sijungimas, yra nekantriai laukiamas merginų, 
kaip archetipas, įgalinąs ir įprasminąs jo pamėg-
džiojimą“65. 

Belieka pridurti, kad toks šv. Jurgio, pakeitu-
sio Perkūną (Pergrubį) vaidmuo lietuvių kultūroje 
apie XVI a. jau buvo nustelbtas visiškai kito šv. 
Jurgio – gyvulių globėjo ir vilkų valdovo – vaiz-
dinio66. Tą patvirtina straipsnio pradžioje pateiktos 
istorinės žinios apie maldininkus Palangos Birutės 
kalne. Reikšmingo ir gyvybingo Birutės kulto po-
būdis nuo XVI a., o galbūt net ir anksčiau, kei-
tėsi, pagrindinius deivės ar ją įkūnijusios (deivei 
pasišventusios?) moters bruožus perėmė Lietuvos 
kunigaikštienė – didžiojo kunigaikščio Kęstučio 
žmona. Tokiomis aplinkybėmis daugiasluoksnis 
ir margaspalvis Birutės kultas Palangoje išliko iki 
XIX–XX a. sandūros, paskutines jo apraiškas liu-
dija prisiminimai iš XX a. pirmos pusės. 

APIBENDRINIMAS IR IŠVADOS

Po ilgesnės pertraukos vėl perskaityta Birutės ir 
vienos žymiausių Lietuvos šventviečių – Palan-
gos Birutės kalno byla paskatino tęsti V. Ališausko 
pradėtus deivės Birutės tyrinėjimus, imtis plačiai 
Žemaitijoje ir Aukštaitijoje paplitusių Birutkalnių 
žvalgymų bei kritiškai įvertinti astronominę Palan-
gos Birutės kalne aptiktos šventvietės interpretaciją. 

Tyrimas apsiribojo archeologinių ir istori-
nių šaltinių bendrinimu, tačiau atkreipė dėmesį 

63 (LKŽe: rėvė). Plg. ir ne visiškai aiškų, tačiau kitą įdomų 
pavyzdį: „Į Šakšinius nuo Birutės yra didelė kūlija [= ak-
menynas]“ (LKŽe: kūlija).

64 Išsamiau žr.: Greimas 1990: 453–464; Žulkus 1991.
65 Greimas 1990: 456. 
66 Greimas 1990: 457.

į neskelbtus etnologinius duomenis, kai kurias 
tautosakines žinias ir palyginamąją senųjų švent-
viečių tyrimų medžiagą. Išvydome naują Birutės 
veidą – tai baltų religijos deivė, kuri išreiškė ir 
globojo bendrą vaisingumo pradą, manytina, taip 
pat gimtį (tokia nuoroda slypi deivės varde).

Kelis šimtus kilometrų vieną nuo kito nu-
tolusius Daugpilį – 1725 m. tarp jo apylinkėse 
gyvenančių lietuvių buvo užrašytas galvijų deivės 
Birutės vardas – ir Palangą jungia kelios dešimtys 
visoje Lietuvoje paplitusių Birutkalnių. Faktas, 
kad jų iš seno buvo Klaipėdos krašte, o Suvalki-
joje toks vietovardis nežinomas, verčia visus Bi-
rutkalnius šiandien ir ateityje kruopščiai tikrinti. 

Remiantis palyginamaisiais duomenimis iš 
Pakapės Sterblės kalnelio (Telšių r.) šventvietės, 
S. Daukanto paskelbtą posakį „Į Birutės kalną 
kūlių krauti“, nežiūrint į vėlesnių jo variantų aiš-
kinimus, reikia suprasti tiesiogiai: kitados būta 
papročio moterims, meldžiant vaikų, į Palangą 
nešti atitinkamai apžadėtus akmenis, juos krauti, 
o galbūt ir toliau naudoti apeigose ant Birutės 
kalno. Pagrįsta manyti, kad dvasininkija su šiuo 
papročiu kovojo, prisidėjo prie jo kaitos ir (arba) 
išnaikinimo. 

Noras suderinti naują Birutės, kaip vai-
singumo, gimties deivės, veidą su archeologi-
niais duomenimis apie Palangos Birutės kalno 
šventvietę paskatino kritiškai pažvelgti į iki šiol 
vienintelę – astronominę prieigą prie šios švent-
vietės, dažniausiai vadinamos alkviete-observa-
torija arba paleoastronomine observatorija. At-
kreiptas dėmesys į tai, kad šventviečių ratai prieš-
istorinėje Europoje buvo įrengiami ir naudojami 
iš vidaus, o ne iš išorės, kaip siūlo L. Klimkos 
interpretacija. Stovint Birutės kalno aikštelės pa-
kraščiuose įkastų medinių stulpų rato viduje prieš 
akis atsiverdavo smėlio pylimo neužstotas reginys 
į Baltijos jūrą; šio ekrano kraštuose būta dviejų 
aptašytų keturkampių stulpų, kuriuos drįstame 
vadinti simboliniu įėjimu į šventvietę arba jos 
vartais, atvertais į jūrą, suteikiančiais galimybę 
judėti abiem kryptim. 

Buvimas šventvietės rato viduje, jos vartų 
atradimas naujoje interpretacijoje verčia žengti 
patį svarbiausią žingsnį – pakeisti Birutės kalno 
šventvietės ašį. Tai atlikus matyti, kad Šv. Jurgio 
koplyčia, dar tiksliau – jos altorius, buvo pastaty-
tas ant pagrindinės senosios šventvietės ašies, 
tarpe tarp ratu įkastų stulpų, labiausiai tikėtinoje 
deivės Birutės garbinimo vietoje. Remiantis A. J. 
Greimu, iki XVI a. šv. Jurgio kultas dar buvo 
grįstas ne gyvulių globėjo ir vilkų valdovo, o 
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senoviniu, kasmet balandį vykstančių dieviškų 
Perkūno ir Žemynos vestuvių vaizdiniu.    

Reikšmingo ir gyvybingo Birutės kulto po-
būdis nuo XVI a., o galbūt net ir anksčiau, Palan-
goje keitėsi, pagrindinius deivės bruožus perėmė 
kunigaikštienė – didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Kęstučio žmona. Tokiomis aplinkybėmis dau-
giasluoksnis ir margaspalvis Birutės kultas Palan-
goje išliko iki pat XIX–XX a. sandūros. 
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THE NEW FACE OF BIRUTĖ

Vykintas VAITKEVIČIUS

On 29–30 of May 2019, the University of Klaipėda hosted 
a symposium of researchers from the countries around the 
Baltic Sea. The theme: spirit of a place – genius loci. He en-
couraged the return to research of Birutė’s Hill in Palanga. 
This is one of the most famous places in Lithuania, which was 
particularly significant at the end of the 19th–early 20th c., as 
the Lithuanian nation was forming. Stories about it are part of 
the identity of our parent’s and grandparent’s generation. To 

this day, in the public mind Birutė is imagined as a priestess 
(vaidilutė), who had dedicated her life to the gods, yet later 
became the Duchess of Lithuania. 

In 2012, culturologist Vytautas Ališauskas called Birutė a 
goddess, who cared for the fertility of animals. In this article, 
this conclusion is adjusted: Birute is a goddess from the Baltic 
religion, an expression and protector of any origin of ferti-
lity, possibly even birth itself (this meaning is coded in her 
name Birutė < Bira “harvest, yield”, cf. birėti “sprinkle, drop, 
yield harvest”, subirti “to give birth [human or animal]”). Not 
only the hill in Palanga is associated with Birutė. In Samogi-
tia and Aukštaitija, several dozen hills of Birutė, Birutkalniai, 
Birkalniai have been discovered (meanwhile in Suvalkija this 
place-name is unknown). There is lack of data still, which is 
why it is important to carefully study the hills associated with 
this name. 

In 1822, Simonas Daukantas published the saying “To Bi-
rutė’s Hill to pile stones”, which reminds of a tradition related 
to vows, still remembered in the 20th c.: when praying for 
happiness, health, or children, one should bring stones to the 
Pakapė sanctuary (Telšiai d.). We can claim that the custom 
of carrying vow stones is related to Birutė’s Hill in Palanga. 

The interpretation of Birutė, as the goddess of fertility and 
birth, encourages to look anew at the data from archaeological 
digs in 1983. The sanctuary of Birutė’s Hill in Palanga, disco-
vered at that time by archaeologists, has to this day been in-
terpreted as an ethno-cosmological observatory for the night 
sky (the works of Libertas Klimka). This article offers up a 
different interpretation. At the edges of the sanctuary, a circle 
of dug-in wooden poles was discovered, making up the nearly 
16 m.-in-diameter Birutė’s Hill clearing – a space common to 
European sanctuaries. When standing in the centre, in front 
an unobstructed view of the Baltic Sea becomes visible. At the 
borders of this almost 15 m. “screen” there were two carved 
rectangular columns, a symbolic entrance-way to the sanc-
tuary or gates opening up to the sea.

Between the poles, buried in a circle, on the main axis of 
the sanctuary, is likely the location where the goddess Birutė 
was worshipped. Currently in this place there stands an altar in 
a chapel dedicated to St George (the first chapel was built there 
in the mid-16th c.). According to the reconstruction by Algir-
das Julius Greimas, until the 16th c. the cult of St George was 
associated with the ancient imagery of the divine marriage of 
Perkūnas and Žemyna, taking place in April every year. Later, St 
George become the patron saint of animals and ruler of wolves.  
Therefore, from the 16th c., maybe even earlier, the nature 
of the Birutė cult in Palanga changed, the key features of the 
goddess were taken over by the duchess, wife of the Grand 
Duke Kęstutis. In such circumstances, the multi-faceted and 
multi-coloured cult of Birutė in Palanda remained until the 
19th–20th c.
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