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Pilkapiai lietuvių prigimtinės kultūros lauke
Vykintas VAITKEVIČIUS

Pilkapiai – ilgaamžis, savitas senovės lietuvių religijos reiškinys, į jį žvelgiama iš prigimtinės kultūros
lauko. Remiantis archeologijos, kalbos ir tautosakos
duomenimis, straipsnyje nagrinėjamas supiltų kalnų
(piliakalnių ir pilkapių) vaizdinys, pilkapių išvaizda ir
simbolinės reikšmės. Autorius kalba apie tai, kad iš biraus įvairiaspalvio smėlio supiltas pilkapis figūratyviai
reiškia gyvenimo kalną ir (arba) mirusiojo gyvenimo
metus. Smiltys gyvuosius su mirusiaisiais vienu metu
sujungia ir atskiria: sujungia, nes pilkapio pylimas yra
visų gyvųjų rūpestis, mirusiesiems skirtų apeigų grandinė; atskiria, nes kartu su mirusiuoju laidojama praeitis, kapas padalija erdvę, gyviesiems palikdamas tai,
kas ant žemės, mirusiems – kas po ja.
Ryškiausias senovės lietuvių pilkapių bruožas –
š v e n t u m a s , kylantis iš patirto mirties artumo. Šiandien pilkapių šventumas atpažįstamas iš jiems būdingos apskritimo formos, sampilą juosiančio akmenų
rato – vainiko; ilgainiui jį pakeitė duobės arba grioviai, kuriuose su pertraukomis buvo kūrenama ugnis.
Reikšminiai žodžiai: pilkapiai, laidosena, baltų religija ir mitologija, lietuvių tautosaka, prigimtinė kultūra.

Pastarųjų metų tyrimai atvėrė akiratį, kuriame senovės lietuvių pilkapiai nebėra vien tik archeologijos paveldo vertybės. Istoriniuose aktuose minimas kapmilžis
arba milžkapis – į vieną vietą sužertų žemių kauburys,
kapas – yra seniausias Šiaurės Lietuvos ir Žemaitijos
pilkapių pavadinimas; jam artimas Rytų Lietuvos ir
Vakarų Baltarusijos pilkapių pavadinimas kapčiai „apkaupta vieta, kapas“.
Kauprelė – nežymiai iškilusi dirbamos ar kitaip
judinamos, sujudintos (apkauptos, sukauptos arba užkauptos) žemės vieta – gali būti lyginama su senstančio
žmogaus siluetu. Metai ant žmogaus pečių kaupiasi lyg
kupra, kuprelė ir mirties akimirką ji prislegia žmogų,
figūratyviai virsta žemių kauburiu virš palaikų palaidojimo vietos.1 Gyvenimo – kopimo aukštyn vaizdinys
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ir visuotinai žinomas gyvenimo naštos palyginimas su
kalnu leidžia spėti, kad kalbama apie tą patį kalną, kurio viršūnė, pasiekta gyvenimo pabaigoje, yra apledėjusi, įveikiama jau po mirties.
Laimė, istorijos ūkuose pilkapiai nedingo be pėdsakų, o paliko žymę, kuri yra šiuolaikinės lietuvių kultūros dalis. Minėtinas visuotinai žinomas milžinkapio
vaizdinys, paprotys virš mirusiojo palaikų pilti kapą –
žemės kauburį, mažais ir dideliais akmenų vainikais
ženklinti laidojimo, žūties vietas ir pan. Visapusiškas
pilkapių pažinimas – tai kelionė į tautos praeitį, iki šiol
mažai išnaudota galimybė atskleisti gyvųjų ir mirusiųjų ryšius, pažinti vieną iš seniausių atminties saugojimo formų. Prieš kelerius metus pradėti pilkapių tyrimai
šiame straipsnyje tęsiami ir plėtojami: ieškoma simbolinių pilkapio reikšmių, remiantis archeologijos, kalbos
duomenimis, pasakojamąja tradicija, papročiais ir tikėjimais – atsakymų į sudėtingus, iki šiol neišspręstus
lietuvių archeologijos klausimus.

Senovės lietuvių pilkapiai
Seniausieji pilkapiai dar bronzos – ankstyvajame
geležies amžiuje (I tūkst. pr. Kr.) buvo supilti pajūryje.
Tyrinėjimai Ėgliškiuose ir Kurmaičiuose (abi vietovės
Kretingos r.) rodo, kad 10–26 m skersmens pilkapius
su įspūdingomis akmenų konstrukcijomis Vakarų Lietuvoje nustota pilti apie erų sandūrą2, bet kapai ir toliau
buvo juosiami akmenų vainikais. Apie I–II a. laidojimo pilkapiuose paprotys išplito didelėje Žemaitijos
dalyje, Šiaurės Lietuvoje–Pietų Latvijoje ir gyvavo
iki V–VI a. Nustojus čia pilti 4–14 m skersmens pilkapius su akmenų vainikais juose dažnai ir vėliau buvo
laidojama; kai kuriose vietovėse net iki XIX a.–XX a.
pradžios!3
Pirmaisiais mūsų eros amžiais iš žemės supilti arba
iš akmenų sukrauti pilkapiai plito Pietų Lietuvoje, jie
siejami su jotvingių (sūduvių) kultūra. Vėliau čia, taip
pat Vakarų Baltarusijoje, susidarė su lietuvių gentimi
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siejama Rytų Lietuvos pilkapių kultūra (III–XI a.)4, kuriai straipsnyje bus skirta daugiausia dėmesio. Vėlyvajame šios kultūros raidos laikotarpyje visuotiniu tapo
ugnies kūrenimas pilkapį supančiose duobėse. Tarpsluoksniai jų užpilde rodo, kad laužai buvo kūrenami ne
kartą, o per pertraukas anglių ir pelenų storymes duobėse neretai perklostydavo švarus pilkapių smėlis.5
Kartais Rytų Lietuvos pilkapiuose ir tarp jų sudegintų mirusiųjų palaikai dar buvo laidojami apie XIII a.6,
pavienių griautinių kapų rasta iš vėlesnio – XV a. laikotarpio.7 Kartais prie pilkapių prisišliejo naujųjų laikų
kaimo kapinės; kai kuriuose Rytų Lietuvos pilkapius
juosiančiuose grioviuose rasti XVI–XVIII a. žiestos
keramikos indai8 su deramu atsargumu gali būti laikomi senovės apeigų žymėmis.
Lietuvių gentis, arba lietuvių genčių sąjunga, mirusiuosius laidojo iš smėlio pildama pilkapius, apjuosdama juos akmenų vainikais, duobėmis arba grioviais. Šių
pilkapių skersmuo svyruoja nuo 3–4 m iki 30–35 m,
aukštis – nuo 0,2 m iki 3,5 m (1 pav.). Praėjus daugeliui metų Rytų Lietuvos–Vakarų Baltarusijos miškuose

ir laukuose tebestūkso apie 6000 pilkapių; jie paprastai
laikomi milžinų, senovės lietuvių, o dažniausia – švedų
arba sušalusių prancūzų kareivių kapais.
2012 m. Jutonių, Dubingių (Molėtų r.) pilkapio 62
tyrinėtojai pirmą kartą tiksliai apskaičiavo, kad 16 m
skersmens, 0,9 m aukščio pilkapis buvo supiltas iš
121 m3 smėlio. Jį iš visų pusių supo 7 pailgos duobės,
tačiau jų tūris – tik 33 m3. Klausimas, kas ir kokiu būdu
į šią vietą atgabeno dar 88 m3 žemių, liko atviras.9
Manoma, kad Rytų Lietuvos pilkapius pylusių bendruomenių dydis svyravo nuo 5 iki 15 vyrų, moterų ir
vaikų10, o krašto apgyvendinimo tankumas, remiantis
Žeimenos baseino tyrimais, galėjo svyruoti nuo 0,32
iki 1,08 žmogaus 1 m2.11 Peršasi išvada, kad I tūkst.–
II tūkst. pradžioje pilkapių pylimas buvo vienas iš kelių senovės lietuvių laidojimo būdų.12 Deja, apie kitus
šiandien mažai ką galima pasakyti. Tik archeologiniai
tyrinėjimai Obelių ežere (1983), Bajorų (2006–2014)
ir Semeniškių kapinynuose (2009–2010) liudija apie
sudegintų mirusiųjų palaikų bėrimą į vandenį XIV a.–
XV a. pirmoje pusėje.

1. Rytų Lietuvos pilkapių kultūra. Baltadvario miško (Molėtų r.) pilkapis. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2012 m.
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Pilkapiai ir piliakalniai
Bronzos ir geležies amžiaus kultūrai būdingos įtvirtintos gyvenvietės – piliakalniai (pažodžiui, s u p i l t i
kalnai), kurie XI–XV a. tapo mažų ir didelių pilių vietomis. Devynis šimtmečius Rytų Lietuvoje mirusiems
buvo pilami pilkapiai, kai kuriose vietovėse išliko kelių
šimtų pilkapių grupės. Didžiausioje, esančioje prie Gedžiūnėlių kaimo, Ignalinos r. – net 560 pilkapių! Panašumas tarp pilkapių ir piliakalnių akivaizdus, reikšmingas, kylantis iš vieno senosios pasaulėžiūros šaltinio. Mat kitados dievai pirmieji iš smilčių žėrė kalnus,
kalvas arba kaupreles, ir šis darbas kaip švenčiausia
apeiga per amžius buvo kartojamas piliakalnių ir pilkapių kūrėjų rankomis. Pabrėžtina, kad piliakalniai neretai laikomi supiltais kapais, plg.: Vieni sako, kad nuo
karo, kiti sako, kad potvynis susuko kalną. Na, tai gal ir
būta? Tai generolas palaidotas, jau tas pulkvedys, kur
buvo. Mano tėveliukas sakydavo, kad taip buvo – tai
didelis karas, galėjo kareiviai su kepurėmis sunešti šitą
piliakalnį (Moškėnai, Rokiškio r.).13
Nepaisant materialinės kultūros kaitos, pilkapių pylimo paprotys Rytų Lietuvoje gyvavo iki valstybės išvakarių, kai sudegintų mirusių palaikus imta laidoti plokštiniuose kapinynuose. Viduramžiais, naujaisiais laikais
pilkapiai bei piliakalniai saugojo prisiminimus apie senovės žmones, neretai stiprino, palaikė, įkvėpė ateinan-

čias kartas. Lig šiol daro įspūdį dr. Jono Basanavičiaus
prisipažinimas, kad jaunystėje belankant gimtojo krašto
piliakalnius „susitvirtinęs jo lietuviškumas“.14
1930 m. du didingi 12 × 17 m dydžio, 4 m aukščio
stačiašlaičiai pilkapiai buvo supilti Vytauto Didžiojo ir
Dionizo Poškos garbei prie Baublių Bijotuose (2 pav.).
Nuostabą kelia 1969 m. gegužės 9 d. Stepono Dariaus
gimtosios sodybos kieme Dariškėje, Klaipėdos r., žygeivių supiltas Milžinkapis. Šis pilkapis buvo skirtas
„Lituanikos“ didvyriams, išsaugojo S. Dariaus tėviškę
nuo sunaikinimo ir kūrėjus simboliniu būdu sugrąžino
prie lietuvių tautos vertybių.
Maždaug 60–80 darbingų žmonių grupė, naudodama kastuvus ir neštuvus, per vieną pavasario dieną Dariškėje supylė pilkapį, kuris šiandien yra 9 m skersmens
ir siekia 2,5 m aukštį. Ant akmenų vainiku apjuosto
pilkapio buvo išpilta ir žygeivių su savimi atgabenta
žemė iš Kauno, Vilniaus, Marijampolės, Vilkaviškio ir
kitų vietovių (3 pav.). Baigus darbą į pilkapyje įstatytą
vamzdį buvo nuleista dėžutė su keliomis „Lituanikos“
nuolaužomis ir laišku. Vaidilutės uždegė aukurą ir giedodamos pradėjo lakūnų pagerbimo šventę. Minėto
laiško, parašyto Lietuvos partizano, kraštotyrininko
Andriaus Dručkaus ranka, turinys žinomas. Paskutinės
jo eilutės skelbia: „Didvyrių nemirtingam žygdarbiui
atminti milžinkapį supylė Tavo sūnūs ir dukros – Lietuva, 1969 V 9“.15

2. 1930 m. prie Baublių Bijotuose (Šilalės r.) supilti du didingi pilkapiai Vytauto Didžiojo (kairėje) ir Dionizo Poškos garbei (dešinėje).
V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2012 m.
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3. 1969 m. gegužės 9 d.,
Dariškė. Žygeiviai pila
Milžinkapį Dariaus ir Girėno
garbei (Almonaitis V.,
Almonaitienė J. Karšuva.
Keliautojo po Šilalės kraštą
žinynas. Kaunas, 2006,
p. 128).

Poetas Jonas Graičiūnas šventėje perskaitė šia proga sukurtą eilėraštį:
Senoviškai milžinkapį supylėm –
Pagal tuos senkapius žilų dienų!
Kaip kad senoliai Margiriam, Živilėm
Ant jų šventų kapų ar pelenų!
Ko būtų be svajų, be įkvėpimo,
Be užmojų tautos būtis verta?
Suplūdo štai įamžint jūsų atminimo
Sparnuota dvasios polėkiais karta!16
Neilgai trukus, per karinius mokymus Pabradės poligone, Vilniaus universiteto žygeiviai buvo priversti,
tik visiškai kitomis priemonėmis ir su kitu nusiteikimu,
supilti raudoniesiems partizanams pilkapį prie Peršaukščio ežero (Švenčionių r.). Į pilkapį buvo vežama žemė
iš Gedimino kalno, Antakalnio karių kapinių, Pirčiupių
kaimo, Kauno IX forto, taip pat Bresto tvirtovės, Oriolo
ir kitų atmintinų vietovių. 1972 m. ant Kryžkalnio kalvų
(Raseinių r.) buvo supiltas apie 25 m skersmens, 4 m
aukščio Šlovės pilkapis; ant jo iškilo Broniaus Vyšniausko sukurta bronzinė Motinos skulptūra...

Pilkapio vainikas
Daugelio senovės lietuvių pilkapių formą atkartoja
akmenys. Jie buvo rūpestingai dedami vienas prie kito,
juosė mirusiojo kapo duobę. Žemaitijoje ir Šiaurės Lietuvoje laidojant pilkapio vainiko išorėje buvo pritveriami
tam tikri priestatai. Rytų Lietuvoje tarp vainiko akmenų
dažnai stūkso vienas didesnis, arba kyšo kurio aukštes-

nio akmens viršūnė. Apie VII–VIII a. paprotys juosti
Rytų Lietuvos pilkapius akmenimis išnyko, juos galutinai pakeitė ratu išdėstytos duobės, kartais – grioviai.
Senosios Šiaulių Aušros muziejaus Archeologijos
skyriaus kartotekos įrašai leidžia manyti, kad XX a.
4-ame dešimtmetyje pilkapius juosiantis akmenų ratas
jau turėjo vainiko pavadinimą, kad jis nebuvo išverstas iš
kurios užsienio kalbos, kaip daugelis kitų archeologijos
terminų. Palyginimui, prie Išdagiečių kaime, Pakruojo
r., rasto akmeninio kirvio radimo aplinkybių nurodyta:
Atsitiktinis radinys, greta yra akmenų vainikas.17 Neaišku, ar tai radėjo žodžiai, veikiau muziejininko įrašas,
tačiau šiuo atveju žodis vainikas pavartotas neatsitiktinai, nes Šiaulių Aušros muziejaus darbuotojai Balys
Tarvydas (1897–1980), Vincas Vaitekūnas (1908–1987)
ir kiti buvo artimi lietuvių prigimtinei kultūrai.
Čia pat minėtini Didžiojo lietuvių kalbos žodyno duomenys, veiksmažodžio vainikuoti reikšmė „(ką
nors) dėti vainiku, ratu“, pvz.: Iš apačios akmenus reikia vainikuot (Ramygala).18 Taigi vainikuotas – ne vien
skaistus, iškilus, pagerbtas, bet ir apdėtas, apjuostas arba
apeitas (plg. žodžio apeiga kilmę). Prieš akis iškyla vainikuotos nuotakos paveikslas, rugiapjūtės pabaigtuvių
šventė, virš pastatyto namo iškeltas vainikas. Nuo šiol
čia turėtų būti minimas ir pilkapį juosiantis akmenų vainikas (4 pav.). Neturime galimybės atsigręžti į seniausią praeitį, pažvelgti į pilamus pilkapius, tačiau kai kas
pilkapių vainikavimo paprotyje tvirtai liudija šventumą.
Pastaraisiais metais anglų archeologas Ričardas
Bredlis (Richard Bradley) pirmą kartą plačiai, įtikinamai atskleidė, kad priešistorinėje Europoje apskritimo
ir keturkampio formos struktūros – namai, kapai, taip
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4.Santakos pilkapio 1
(Vilniaus r.) tyrinėjimų
akimirka: iš karto po
miškožemiu aptiktas kapą
juosiantis akmenų vainikas,
jo išorėje – anglių ir
degėsių pripildyto griovelio
paviršius. V. Vaitkevičiaus
nuotrauka. 2000 m.

pat daiktus puošiantys motyvai – yra p r i e š p r i e š i n a m o s . Kartu su plintančia žemdirbyste vėlyvajame
neolite (apie IV tūkst. pr. Kr.) įsivyravo keturkampiai
pastatai; išimtį sudaro Didžiosios Britanijos salos, kur
būta apskritų gyvenamųjų namų. Stačiakampio plano
pastatų gyventojams būdingi apskritimais išpuošti keraminiai indai, ratu sustatyti akmenys – senovės apeigų
ir susirinkimų vietos; mirusieji per šimtmečius buvo
laidojami apskrituose pilkapiuose, kitais būdais įrengtuose kapuose.19
Vakarų Europos tyrinėtojams mažai pažįstamos
bronzos ir geležies amžiaus baltų kultūros pasižymi
tais pačiais bruožais. Kaip rodo tyrinėjimai Tušemlioje,

Gorodoke ir kitose Rusijos vietovėse, VII–VIII a. rytų
baltų genčių kulto vietos – tai apskritos, apie 5–6 m
skersmens aikštelės su stulpu viduryje, juosiamos nedidelio griovelio (5 pav.).20 Remiantis I tūkst.–II tūkst.
pradžios gyvenviečių tyrimais, apskritų, vainikuotų pilkapių pylėjai gyveno kvadrato arba stačiakampio plano, apie 2 × 2 m, 2 × 2,4 m dydžio būstuose su atvirais
ugniakurais arba iš akmenų sukrautomis krosnimis.21
Skirtį taip pat pabrėžia tūris – dviejų arba keturių šlaitų
pastatų stogai, o pilkapis – tai žemių kaupas, kupolas
arba kūgis nupjauta viršūne.
Pagrįsta manyti, kad apskriti pilkapiai reiškia šventumą, kylantį iš patirto mirties artumo. Vainikuojant

5. Tušemlios piliakalnio
aikštelės tyrinėjimų planas:
keturkampiai pastatai ratu
juosė kiemą, kurio vakarinėje
dalyje būta apskritimo plano
apeigų vietos; jos ribas žymi
griovelis (Третьяков П. Н.,
Шмидт Е. А. Древние
городища Смоленщины.
Москва–Ленинград, 1963,
c. 61, 23 pav.).

42

Vykintas VAITKEVIČIUS. Pilkapiai lietuvių prigimtinės kultūros lauke

6. Gėlių darželis vienoje iš
Kadaičių kaimo (Plungės r.)
sodybų. V. Vaitkevičiaus
nuotrauka. 1994 m.

ženklinama tai, kas brangu, ką siekiama išsaugoti (neretai aptveriamos, vainikuojamos ir palaikams skirtos vietos). Prabėgs daug metų, ir akmenų vainikai,
kaip taikliai pažymi prof. Viktorija Daujotytė, apjuos
gėlių darželius – švenčiausią lietuvio sodybos vietą
(6 pav.).22 Senovės lietuvių namuose taip pat buvo elgiamasi su atvira ugnimi – židinį juosė akmenų vainikas, buvo daroma, atskiriama vieta, šventesnė už likusį
gyvenamojo būsto plotą. Panašumas tarp akmenimis
vainikuoto židinio ir pilkapio dar akivaizdesnis, pastebėjus, kad daugumos Rytų Lietuvos–Vakarų Baltarusijos pilkapių pagrindas vainiko rate buvo nudegintas
arba išbarstytas pelenais. Archeologiniai duomenys
teikia peno tolesniems apmąstymams ir ieškojimams.

Gyvieji – mirusiems
Pilkapis – tai šeimos kapas, kuriame palaidota nuo
vieno iki kelių ar keleto mirusiųjų. Tiriant pilkapius su
degintiniais kapais nustatyta, kad paprastai jie buvo

Pilkapiai su vaikų kapais
Vaikai palaidoti su suaugusiais asmenimis
Pilkapiai su 20–40 m. amžiaus moterų kapais
Pilkapiai su vyresnių nei 40 m. amžiaus moterų kapais
Moterys palaidotos su kitais asmenimis
Pilkapiai su 20–40 m. amžiaus vyrų kapais
Pilkapiai su vyresnių nei 40 m. amžiaus vyrų kapais
Vyrai palaidoti su kitais asmenim

pilami suaugusiesiems ir paaugliams nuo 12–15 metų;
jaunesnio amžiaus mirusiuosius buvo įprasta laidoti bendruose kapuose su vyresniais šeimos nariais.23
Šioje vietoje atkreiptinas dėmesys ir į kitą išvadą –
įvairiose vietose tyrinėtuose Rytų Lietuvos pilkapiuose pastebėta, kad be įkapių buvo laidojami sudegintų
vyresnio amžiaus (vidutiniškai 35–40 m.) mirusiųjų
palaikai. Tačiau be įkapių nebuvo palaidotas nė vienas
vaikas ar paauglys.24 Tai verčia abejoti archeologinėje
literatūroje vyraujančia nuostata, kad įkapės – turto ir
visuomeninės padėties atspindys. Pabrėžtina simbolinė
jų reikšmė.
Pilkapių pylimo paprotys taip pat kupinas ne išeik
votų darbo valandų ir jėgų, inžinierinio sumanumo, bet
religinio turinio. Tai senovės lietuvių apeiga, kurios
mastą lėmė ne mirusiojo amžius ar turtas. Šie dėmenys
nesusiję su pilkapių skersmeniu ir aukščiu, nes vidutinis pilkapių su vaikų, įvairaus amžiaus moterų ir vyrų
kapais, taip pat kapais, kuriuose palaidotas ne vienas, o
keli mirusieji, iš esmės nesiskiria (1 lentelė).25
Vidutinis skersmuo (m)
9,53
9,18
9,91
9,47
9,22
10,55
9,12
9,47

Vidutinis aukštis (m)
0,8
0,78
0,76
0,78
0,76
0,81
0,64
0,76

1 lentelė. Rytų Lietuvos pilkapių kultūra (III–XI a.): vidutinis pilkapių skersmuo ir aukštis, remiantis L. Kurila.
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Pilkapių vidutinių matmenų apskaičiavimas gali
klaidinti, sudaryti įspūdį, kad pilkapiai yra bemaž
vienodo dydžio. Tačiau dauguma mažų ir visos didelės pilkapių grupės pasižymi tuo, kad pilkapių dydžio
skirtumai pastebimi plika akimi. Atsakymo į klausimą,
kodėl pilkapių dydis skiriasi nepriklausomai nuo palaidoto mirusiojo lyties, amžiaus ir įkapių gausos, ieškau
ten pat, kur slypi pilkapių pylimo papročio galia. Ja
apibendrintai vadinu tai, kas, pilant mirusiems skirtus
pilkapius, sutelkia gyvuosius, teikia darbui aiškų ir nepaprastai stiprų pagrindą, kas motyvuoja.
Dešimtys, šimtai padavimų apie supiltus kalnus pasakoja, kad žemes nešė seni ir jauni, vyrai ir moterys,
kariai, belaisviai ir baudžiauninkai. Žemės buvo gabenamos saujomis, rieškučiomis, prijuostėmis, batais, kepurėmis, šalmais, taip pat dėžėmis, neštuvais, vežamos
karučiais ir vežimais. Mintis apie šių padavimų istoriškumą dažniausia kelia šypseną. Tačiau viena vieta
visuose šiuose pasakojimuose yra panaši, nekintanti. Ji
pabrėžia, kad žemę nešė visi, k i e k v i e n a s. Jau minė-

tas piliakalnių ir pilkapių panašumas akivaizdus ir čia.
Pilant kalnus siekiama įamžinti asmenį, įvykį, laiką,
pasirinktą vietą padaryti matomą, atmintiną, plg.: Piliakalnis ten, tai sako, kad karas buvo ir tį jų ajo, kap
karas buvo, nešiojo kareiviai. Sako: „Ar mes grįšim,
ar ne, pa kepurį...“ Kepurę prisisemia žemės ir neša,
sako, ir pila vis ant to kalno, pila, pila. Ir, sako, pažiūrėsim, kap grįšim, ar mes daug pripylėme, ar tį daug
nuvejom in kariuomenę – voinon.
Nu, vo, tai tį supylė, tai vis sako „pilakalnis“ i „piliakalnis“. Nu, tai jau praminė „Piliakalnis“. Pirma
ovaž didelis buvo, supilta. Kepurėm, sako, ejo tenai į
karą, tįnai kare, sakė jie, ka kožnas, sako, ant pomentkų
[atminčiai, – Vait.]. Ai, – sako, – nešim, jei grįšim, tai
atsiminsim, ka mes pylėm (Žuklijai, Trakų r.).26
XVII a. baltų religijos ir mitologijos šaltiniai liudija27 ir iki pat XX a. pirmos pusės buvo įprasta kiekvienam laidotuvių dalyviui į kapo duobę mesti žemių
žiupsnį arba saują, plg.: Įleidus [karstą, – Vait.] į duobę
ir kunigui metus pirmąją saują žemės, kiekvienas turi

7. Pelkės prie Bajorų kaimo (Elektrėnų sav.) tyrinėjimų akimirka – tekančio vandens nešamos smiltys ir ten pat slūgsantis mėlyno stiklo
karolis su balta bangele. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2011 m.
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8. Baigti Pašekščių
miško (Molėtų r.)
pilkapio 18(6)
tyrinėjimai: moters
ir vaiko griautinius
kapus, datuojamus
IV–V a., supo
iš dalies išlikęs
akmenų vainikas, jo
išorėje – puslankio
formos duobės,
pripildytos anglių ir
degėsių. Gyčio Grižo
nuotrauka. 2004 m.

savo saują mesti,28 Ir visi žmonės dabar ėjo prie duobės ir bėrė žemių po tris žiupsnius;29 Kiekvienas pakasynų dalyvis beria ant karsto žemių, kad būtų lengviau
kentėti (Ariogala).30 Reiškiu mintį, kad priešistorinių
pilkapių dydis sietinas su laidotuvių dalyvių skaičiumi.
Kiekvienas neša pilkapio žemę, ją kaupia, žeria.

„Lyg smiltys srūvantis laikas“
Kauprelės, kauburio, kapo – virš palaikų supilto gyvenimo kalno vaizdinys veda prie minties, kad pilamas
žemės žiupsnis, sauja, rieškučios kartu reiškia l a i k ą.
Pilkapiai supilti ne iš derančios, derlingos žemės, o
smilčių, kitaip tariant, biraus įvairiaspalvio smėlio arba
priesmėlio, kuris kartu reiškia prabėgusį laiką, nugyventus metus. Šios smiltys gyvuosius su mirusiaisiais
vienu metu ir sujungia, ir atskiria. Sujungia, nes laidotuvės, taip pat pilkapio pylimo apeiga yra gyvųjų rūpestis – mirusiems, visoms išėjusioms kartoms skirtų
apeigų grandinė; atskiria, nes kartu su mirusiuoju laidojama praeitis, kapas padalija erdvę, gyviesiems palikdamas tai, kas ant žemės, mirusiems skirta tai, kas
po ja. Po vėjo suneštomis smiltimis palaidotų senovės
pilių, dvarų, miestų ir bažnyčių vaizdinys yra visuotinai žinomas, plg.: Sako, kad Šiaulės kalną užpustę
yr. Buvo didelis pustymas, nešė i nešė, i nešė – būktai
užpustė bažnyčią. Būdavo, kad girdėdavo, kad varpai
skambydavo31 arba: Čia labai seniai tas buvo. Atseit,

tikrai, kad būktai bažnyčia buvo užpustyta smėliu, nu
ir labai, ten, atseit, daugiau tų namų užpustyta. Tē gi
vieni kalniukai apaugen medžiais! (Kudinai, Radviliškio r.).32
Iš pirmo žvilgsnio laikas lietuvių kultūroje dažniau
matomas ir nusakomas kaip tekantis vanduo, pvz.: Laikas leka, kaip [v]anduo teka (Rodūnia), Pereina tas
žmogaus gyvenimas kap vanduo (Jieznas).33 Tačiau
prieštaravimo tarp tekančio vandens ir pučiančio vėjo
nėra. Jo nelieka tuomet, kai paaiškėja, jog vanduo ir
vėjas yra tik laiką tolyn nešančios jėgos. Ir vienu, ir
kitu atveju nešamos smiltys! Jas gairina, nešioja vėjas, visur kur prateka vanduo, ten pat jis neša ir smiltis (7 pav.). Atkreiptinas dėmesys, kad vėjo ir vandens
darbas apibūdinamas tais pačiais veiksmažodžiais apdumti (Apdumtas su dulkėmis ir Akmuo upėje smiltimis
apdumtas), išdumti (Vėjis išdūmė smiltį ir Vanduo per
tvanus didelę duobę išdūmė).34 Toks pat jau minėtas
žodis užnešti: Bažnyčia buvus, užėjė uraganas koks,
a velnia čiere kokie, i tą bažnyčią užnešė, i pasidarė
kalns. Šiaulės kalns35 ir Tai vot skaitė, kad bažnyčia
buvo užgriuvus, užnešta. Potvyniai koki iš senovės.36
Be to, smiltis gali būti sausa ir šlapia, klampi, sugerianti vandenį, permirkusi, plg.: Čia jauri pelkė, smiltis,37
arba Į smiltę [v]anduo didliai greitai susėsta.38 Galų
gale daugelį kartų minėtos smilčių kauprelės susidaro
ne vien sausumoje, bet ir po vandeniu, plg.: Nuo gulinčio šakoto medžio vandens smarkumas susitrukdė, dėl
to ėmė čia sustoti smiltys, pasidarė kauprelė.39
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Vienas Jašiūnų (Gojaus miško) plkapių (Šalčininkų r.). Apie IX-XI a. V. Vaitkevičiaus nuotrauka. 2012 m.

Apibendrinimas ir išvados
Pilkapių paveikslas šiame straipsnyje tam tikru mastu apibendrina archeologijos duomenis apie ilgą Lietuvos priešistorės laikotarpį, kai virš mirusiojo palaikų
buvo kaupiamas arba iš akmenų kraunamas ir žemėmis
apipilamas kapas – kauprelė, kauburys, sampilas.40
Iš prigimtinės kultūros lauko žvelgiant į pilkapius –
senovės lietuvių kapus – jų pylimo paprotys yra visuotinė, tūkstančius kartų pakartota apeiga. Taip buvo
laidojami, į požeminį pasaulį perkeliami mirusiųjų palaikai. Kapo pylimas – kaupimas, žėrimas – prilygsta šventos vietos kūrimui (8 pav.). Susitelkia gyvieji,
juos suvienija ne vien žemių gabenimas ir pylimas, bet
ir pilkapis, nes vienija visa, kas apskrita, apeinama, iš
visų pusių vienodai pasiekiama.
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Supiltas pilkapis – tai vieta, kurioje laikas sulaikytas, sustojęs, žemės nešėjų – laidotuvių dalyvių dėka
įgijęs pavidalą ir regimas kaip tam tikras tūris. Su tuo
glaudžiai susiję kiti šventumo požymiai: keturkampio
gyvenamojo namo planui priešinga apskrita pilkapių
forma, iš daugelio senovės lietuvių švenčių pažįstamam vainikui prilygstantis pilkapį juosiantis akmenų
ratas ir pilkapio papėdėje gyvuosius su mirusiaisiais
jungianti ugnis. Svarbu pabrėžti, kad ryšys su protėviais per ugnį buvo saugomas ir puoselėjamas, todėl iki
šiol išliko gyvas, gajus.
Straipsnis parengtas šeštajame Prigimtinės kultūros
seminare „Gyvieji ir mirusieji“ (2014 m. kovo 15 d., Užutrakis) skaityto pranešimo „Gyvieji – mirusiems: žvilgsnis į pilkapius iš prigimtinės kultūros lauko“ pagrindu.
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