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Įvadas 

Ypatingą reikšmę tarp senųjų Lietuvos alkviečių užima Šiau

rės Aukštaitijos - Žiemgalos krašto (Pasvalio, Pakruojo, Joniškio 

rajonų) vietovės, susijusios su senovės lietuvių (šiuo atveju

žiemgalių) pasaulėjauta, tikėjimu. Kaip žinoma, čia, šiauriniame 

Lietuvos pakraštyje, ilgiausiai išsilaikė senasis protėvių tikėjimas. 

Čia, Kriukų apylinkėse, Juozo Šliavo žiniomis, paskutinis pagonis 

mirė tik 1908 m. (Šliavas 1967: 46) . Deja, užmarštin nuėjo senoji 

ikikrikščioniška šio krašto istorija. Liko tik žemės kalba - vieto

vardžiai ir liaudies pasakojimai, be abejo, ir archeologijos radi

niai. Šiame lygumų krašte, kitaip nei kalvotoje Žemaitijoje, be

veik nežinomas "alko" toponimas. Užfiksuoti tik du - Aukkalnis 

prie Talkonių, Pasvalio r. (sunaikintas kasant žvyrą), ir Alkos pie

va Šukionyse, Pakruojo r.; Latvijos Žiemgaloje - 9 (Urtans 2008: 

34). Tačiau čia daug mitonimų su šaknimi veln-. Profesorius J. 

Urtans rašo, kad velnio vardu pavadintų Latvijoje žinomų objek

tų (kapinių, kulto akmenų) analizė parodė, jog nedidelė jų dalis 

buvo jau pirmame amžiuje pr. Kr. ir vėlesniais amžiais prieš iš

plintant krikščionybei Latvijoje (Urtans 2008: 32). Latvijos Žiem

galoje yra užfiksuota 57 vietos, į kurių pavadinimą įeina žodis 

Velns ar Vels (daugiausia akmenų) (Urtans 2008: 22). Lietuvos 

Žiemgaloje (daugiausia Pasvalio, Pakruojo ir Joniškio r.) mini

ma 74 vietos. Iš jų 26 - velniabalom vadinamų balų, raistų, 11 

kalvelių, vadinamų velniakalniais, 17 velnio akmenų, 9 miškai, 5 

šaltiniai, 1 dauba ir 5 pievos. 

Imtis šio darbo paskatino Žiemgalos krašto senosios istorijos 

tyrinėtojo Juozo Šliavo veikla. Praėjus daugiau kaip 30-40 metų 

buvo įdomu surasti J. Šliavo nurodytas senąsias Žiemgalos švent-
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vietes, papildyti duomenimis iš Lietuvos žemės vardyno (LŽV) an

ketų ir kitų šaltinių. 

Deja, nemažai šventviečių sunaikinta vykdant melioracijos dar

bu~ , kasant žvyrą, tačiau išlieka šių vietovių mitologinė vertė. J. Šlia

vo nuomone, alkvietes, anksčiau vadintas šventakalniais, ĮSigalėjus 

krikščionybei imta vadinti velniakalniais, o tos šventvietės, kuriose 

DUCvenuotųjų akmenų ekspozicija, surinkta Stapu/ionių, Pasvalys. 2008 

vėlhu buvo pastatytos bažnyčios, pradėtos vadinti bažnyčių, ko

plY'čių kalnais (Kalnelis, Joniškio r.; Didysis Plonėnas, Pakruojo r.) 

(Šlilavas 1996: 44). Kai kuriuose velniakalniuose vėliau imta laidoti 

mi4'usiuosius, taigi jie virto kapinėmis (Kriaušiškiai, Skėriai, Pasva

lio r.). Atskirai reikėtų paminėti šio krašto paveldo objektus - mito

log~inius akmenis, dubenuotuosius akmenis. Daugelis mitologinių 
aknnenų jau sunaikinta (Smilgelių, Pasvalio r.; Titonių, Pakruojo r.; 

Tal'būčių, Joniškio r.) arba pervežta (Sereikonių, Pasvalio r.) . Mi-
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tologinių akmenų išliko upių vagose arba miškuose. Sunkiausia 

buvo surasti ir kartografuoti J. Šliavo paminėtus "Velnio akmenis", 

pasislėpusius Pašvitinio ir Žeimelio miškų glūdumose. Dauguma 

(66) Pasvalio rajono akmenų su dubenimis saugomi kaip ekspo

natai A. Stapulionio dubenuotųjų akmenų ir girnų ekspozicijoje, 

2008 m. perduotoje Pasvalio krašto muziejui (Baronienė 2008: 3), 

Pakruojo r., Žeimelyje, J. Šliavo pagrindinės mokyklos kieme ir ki

tur. Joniškio r. dubenuotuosius akmenis detaliai aprašė archeologas 

E. Vasiliauskas (Vasiliauskas 2006: 404-406), Pakruojo r. - pamin

klosaugininkas J. Treškevičius (Treškevičius 1978). Tekste aprašomi 

tik tie dubenuotieji akmenys, kuriuos lankė pats autorius 2004-

2008 metais. 

Leidinyje aprašomi ir kiti mitologinę vertę turintys gamtos 

objektai: šaltiniai, upeliai, brastos, medžiai, miškai, kalnai, daubos, 

balos, pelkės ir kt. 

Autorius nuoširdžiai dėkoja žmonai Irmai, sūnui Auktumui už 

pagalbą ieškant Žiemgalos šventviečių, dėkoja už paramą buvu

siems bendradarbiams V Striužui ir A. Skrupskeliui, muziejinin

kui A. Stapulioniui, suteikusiam žinių apie Pasvalio rajoną. 
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PASVALIO R. ALKVIETĖS IR KITOS MITOLOGINĖS VIETOS 

1. Ąžuolpamūšė, Saločių seno - RAGANŲ TAKAS, PILIAKALNIS, vadi

namas DABUL:IU, BALTADUONIO VERDENĖ, ĄL:UOLAI 

Raganų takas - tai pylimas, skiriantis barono Ropo dvarą nuo 

Papyvesio. Žmonės pasakoja, kad tuo pylimu nuogos raganos lėk

davo į Papyvesį I . 

PILIAKALNIS, vadinamas OABUlIU, Ąžuolpamūšė, Saločių sen., Pasvalio r. 2008 

Įdomių pasakojimų išlikę apie Ą.žuoĮpamūšės piliakalnį, vadi

namą Dabužiu (VAK, b. 18: 202): "Ant to kalno buvęs didelis dva

ras, Pirmą Velykų dieną dvaro ponas varęs savo darbininkus arti. 

Darbininkai parjoję namo ir neberadę to dvaro. Dabar kiekvieną 

I LKI, 1983, užrašė V. Vasili auska itė. 
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Ryga 

.. 
Panevėžys 

nakti išeinančios dvi mergaitės, nulipančios laiptais prie vandens ir 

mazgojančios nosines ir lėkštes. Kai gaidžiai sugiedodavę, tuoj jos 

pranykdavę" (LTR 3409/143). 

Apie 0,5 km i pietryčius nuo piliakalnio, agės upelio krante, 

verčiasi Baltaduonio verdenė (Stapulionis 1984), prie Iešmens upe

lio puikuojasi net keturi senoliai ąžuolai. 
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2. Brazdigala, Pasvalio apyl. seno - DVILYPĖ ALKVIETĖ, vadinama 

VELN IAKALNIU, PAGOJUS 

Žiemgalių krašte, Mūšos baseine, alkvietės vadinamos velnia

kalniais. Jos dažnai susideda iš dviejų kalvelių, kurių viena yra ma

žesnė, o kita - didesnė. Tokia dvilypė alkvietė yra 3 km i pietryčius 

DVILYPĖ ALKVIETĖ, vadinama VELNIAKALNU, Brazdigala, Pasvalio apyl. sen., Pasvalio r. 
2000 

nuo Pasvalio, 0,3 km i rytus nuo Panevėžio-Rygos kelio, dešinėje 

Svalios upelio pusėje. Ją sudaro dvi kalvelės. Mažesnioji - 0,08 ha 

ploto, apvali, aplinkui apsodinta ąžuolais. Jie sudaro tarsi ąžuolų 

ratą· Kalvelė panaši i pilkapi, ant kurio senovėje turbūt stovėjo 

stabas. 50 m i šiaurės vakarus yra kita, didesnė, kalvelė - 0,24 ha 

ploto. Jos altitudė 35,7 m, ilgis šiaurės-pietų kryptimi siekia 40 m. 

Abi kalvelės vadinamos Velniakalniu. J. Šliavo nuomone, šie pa

vadinimai, ko gero, sako, kad jų dalyje būta kapinių. Tokius ne

Sustiprintus alkos kalnelius žmonės dažniausiai vadina kieno nors 

kapu. Galimas dalykas, kad ir čia šalia alkvietės (pietinės kalve

lės) buvo mirusiųjų laidojimo vieta - kapinės (Šliavas 1979: 26). 

"Senoji karta spėja, kad tas kalnelis buvęs senovės šventovė ir kad 

lietuvių atpratinimui nuo senovės tikybos ir apeigų pavadintas Vel-
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Ryga 
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niakalniu"2: "Seniai, labai seniai gyveno ūkininkas. Jis buvo labai 

neturtingas. Sykį velniai pakvietė ūkininką mušti ripkos ant to kal

no. Žmogus sutiko, nes velniai žadėjo didelę pinigų sumą. Kada 

žmogus praturtėjo, atsisakė su velniu žaisti. Tada velniai jį pakorė. 

Nuo to laiko žmogus vis žaidžia naktimis su velniais. Už tai šis kal

nas vadinasi Velniakalniu" (VAK, b. 18: 315). 

Žmonės šią alkvietę dar vadina Milžinų kapu, Milžinkapiu 

(LŽV, 1935). Brazdigalos Velniakalnis 2001 m. įrašytas į Nekilno-

2 LŽV, 1936, pasakojo Petra Brazdžionis, g. Velniakalnio vs. 
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jamųjų kultūros vertybių registro (toliau - Registras) Mitologinių 

vietų sąrašą (KPC, Šidiškis, 2001, dosjė M 205) . 

Bala prie Brazdigalos alkvietės vadinama Pagoju. 

3. Brenčiai, Saločių seno - RAUDĖS AKMUO. $ALTINIS 

Apie 0,4 km į pietryčius nuo Brenčių kaimo kapinių, Mūšos 

upėje, arčiau kairiojo kranto (Stapulionis 1981), ties Juozo Alilionio 

žeme, matyti didžiulis akmuo. Akmenyje išgręžtos skylės, aplink 

daug atplaišų. 1935 m. Juozas Gabriūnas, g. Brenčiuose, pasakojo 

mokytojui Ka~imierui Gaspariūnui: "Akmuo verkdamas ėjęs prieš 

vandenis. Pamatęs jį žmogus ir paklausęs: Ko tu verki, Raudžiau? 

RAUDtS AKMUO Mū50s UPtJE, 8renčiai, Saločių sen., Pasvalio r. 2008 

Akmuo sustojęs. Sustojęs todėl, kad atspėjo jo pavardę. Nuo tada 

ir vadinamas Raudžiaus (Raudos) vardu." Apie 0,3 km į pietryčius 

nuo Raudės akmens, Mūšos dešiniajame krante, Brenčių raguvoje, 

veržiasi šaltinis (Stapulionis 1984). 

Rybniks - tai neišdžiūstanti bala, buvusi kūdra Igno Kavaliaus

ko sodyboje. Juozas Gabriūnas porino apie jį: "Bėgiodamas gėrelis 

(ėriukas, avinėlis) ir vedžiodavęs žmones, vaikščiodavę žvakelės." 
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Panevėžys 

4. Daujėnai, Daujėnų seno - SVENTABALA 

Senovėje šaltinius lankydavo švenčių metu. Jie buvo skirti van

dens dievybei pagerbti (Šliavas 1979.: 30). Daujėnuose, apie 80 m 

į pietryčius nuo bažnyčios , yra šaltLnis, kurį žmonės Šventabala 

(Šventaduobe) vadino. Šaltinio vandenį žmonės manė turintį gy

domųjų savybių: ji gerdavo, juo trin..davo ir plaudavo skaudamas 
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vietas, pildavosi į įvairias talpas ir nešdavosi namo. Prieš pat An

trąji pasaulinį karą jaunalietuviai įrengė betoninį šaltinio rentinį, 

i špylė aplink smėliu ir sausą aikštelę ap tvėrė tvorele, apsodino gė

lėmis, medeliais (Kviklys 1991: 718). 

Buvo pasakojama, kad "Šventabaloj bažnyčia nuskendusi", ten 

visada buvo vandens (PKK). Deja, apie 1960 m. Šventabala buvo 

užpilta žemėmis. Kaip prisimena Veronika Dagienė, g. 1903 m. 

Diržių k.: "Dar tenai buvo ir mažų akmenukų. Su tais akmenukais 

pasimeldę žmonės trindavosi žaizdas, tikėdamiesi pagydyti - juos 

Pasvalys 

Porijai 

2 1 
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SVENTASIS SALTlNIS, Daujėnai, Pasvalio r. 2008 

laikė šventais" (Šliavas 1979: 30). Dabar šalia šaltinio išmūrytas ba

seinas, statomi apžadų kryžiai. 

5. Daukniūnai, Krinčino seno - VI$KAPIS 

Mitologinės vietos, kurių pavadinimai turi šaknį "gaid-", "višt-", 

matyt, susijusios su senovės aukojimo vietomis. Viena tokių vietų -

Viškapis3 yra apie 2,2 km į šiaurę nuo kelio Krinčinas-Gulbinėnai, į 

rytus nuo Upelio. Pagal padavimus, iš jo senovėje riedėdavę ugniniai 

kamuoliai. Daukniūnų kaimas kitados buvęs labai didelis ir tęsėsi 

nuo Kapelių iki Viškapio, tačiau jo žmonės išmirę maro metais. Vie

tos miške tebėra išlikusios ežios, kurios žymėjo buvusio kaimo ūki

ninkų žemės ribas. 

Netoli yra bala, žmonių vadinama Apluoku (apluokas - aptva

ras prie tvartų gyvuliams paganyti, žardas). Balos dugne seniau du-

3 LKI, 1983, užrašė A. Čepulytė. 

22 

PASVALIO R ALKVIETES IR KITOS MITOLOGIN~S VIETOS ........................................... .. ..... ... ......... .................... ... .......... 

ei. 
" 

Užusienis 

........ 

......... ' ·'1 ~ 
" ... f. 
~ ....... 

Į1'g& ~.l 
Į./ u . 8 ....... 

........ DAUKNIONAI 

./i;,;7 ....... ,., 
,>---- " 

( "" . \ 
al1 \ 

r- \ 

\ '!G.,) \ 
\ ( / I 

'--- ~ I 
I . !o.\ ( ( 

I . ~,;(..:-\ ~ 
.t:!.( ,"""'- ( 

dendavę, panašiai kaip sienojus ridenant. Greičiausiai apačioje yra 

vandens išplautų gipso sluoksnių (Kviklys 1991: 716). 

Viškapis (Aviškapis) buvo laikomas senkapiu - AR 753. 

1984 m. gruodžio 11 d. LTSR Kultūros ministerijos kolegijOS nu

tarimu Viškapis išbrauktas iš respublikinės reikšmės archeologi

jos paminklų sąrašo. 

6. Gaidynė, Pasvalio apyl. seno - GAIDYNĖS LAUKAS, DUNDULA 

4 km nuo Krinčino į pietvakarius yra mitologinė vietovė, vadi

nama Gaidyne, kitaip Malinskaviete. "Valdant Malinskui dabarti

nės Gaidynės laukuose vaidendavosi - gaidžiai giedodavo. Dėl to 

ir vardas Gaidynė. Kitoje Malinskavietės žemės dalyje taip pat vai

dendavosi - laukuose dundėdavo. Ten dabar gyvena Dundulos k. 
gyventojai. " 4 

4 LŽV, 1935, pasakojo Juozas Ambrazevičius, g. Patrakiuose, Daujėnų vlsč . 
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VAI5GINI5, Dovydai, Vaškų sen., Pasvalio r. 2008 

7. Grūž i ai, Dovydai, Vaškų seno - KOPLYl:KALNIS, VAISGINIS, RAGA

NYNĖ, GOJUS, GRŪL:MISK I S 

Į šiaurę ir vakarus nuo Grūžių tęsiasi labai įdomių kalvų gran

dinė, priklausanti vadinamajam Linkuvos kalvagūbriui. 0,8 km į 

šiaurės vakarus nuo Grūžių, dešinėje kelio Dovydai-Keliuotiškiai 

pusėje, Dovydų kaimo laukuose yra kalnelis, vadinamas Koplyč

kalniu. Tai maždaug 30 m skersmens ir 3- 4 m aukščio kalnelis. 

J. Šliavo nuomone, toks šios kalvelės pavadinimas rodo, kad se

novėje čia greičiausiai yra buvusi pagoniška šventykla (Šliavas 

1975: 54) . Šiuo metu Koplyčkalnis gerokai apnaikintas dėl kasa

mo žvyro. Pagal padavimus, Koplyčkalnyje prasmegusi bažnyčia 

ar koplyčia. Kiti padavimai byloja apie nugrimzdusius rūmus. 

0,3 km į š iaurės vakarus nuo Dovydų yra Vaisginis. Tai - sen

kapis. Jo apačioje trykšta šaltinis. Šiaurinėje Dovydų pusėje yra 

bala, vadinama Gojumi, o Grūžių k. šiaurėje yra 36 ha dydžio 

vietovė, vadinama Raganyne5. 

5 LŽV, 1935; LKI, 1983 už rašė J. Belopetravi čius . 
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Gedžiūnai 

Apie 2 km į rytus nuo Grūžių plyti ąžuolynas, vadinamas Grūž

miškiu. Apie šią vietovę V. Vaitkevičius užrašė pasakojimą, "kad 

kitados čia gyveno deivės laumės, kurios lemdavo gimusių vaikų 

likimą" (Vaitkevičius 2001: 200) . 

8. Katkūnai , Jon i škė li o apyl. seno - AKMUO SU L:ENKLAIS 

1971 m., vykdant melioraciją Katkūnuose, 20 m į rytus nuo 

Mažupės upelio su buvusios Povilo Zabilo sodybos likučiais buvo 

užverstas akmuo su "pėda" (Šliavas 1977: 24). Akmuo nesunai

kintas, tik įstumtas į duobę ir užkastas (Stapulionis 1981). Sody

bos šeimininkas Povilas Zabilas, g. 1894 m. Katkūnuose, J. Šliavui 

1974 m. pasakojo: "Akmuo pilkai melsvos spalvos, apaugęs sama-



nomis, maždaug 2 m ilgio, apie 1,2 m pločio, aukštesnysis galas 

apie 1 m išlindęs virš žemės, žemesnysis - kiek žemiau. Pėda buvo 

akmens viršuje beveik jo viduryje, natūralios žmogaus pėdos dy

džio, su keturiais pirštais, apie 3 cm gilumo. Šalia buvo dar lyg ko

kie "ispausti" pirštai - brūkšneliai, gal rašmenys. Žmonės prie to 

akmens anksčiau matydavę degant melsvą liepsnelę. Sakydavo, kad 

tai paslėpti auksiniai šviečiasi. Lietaus metu pėdoje susirinkusiu 

vandeniu gydydavo karpas" (Šliavas 1977: 24). 

1. Elisonas, remdamasis Panevėžio gimnazijos mokinių su

rinktomis žiniomis, taip pat mini ši akmeni: "Kaimo lauke guli 

akmuo su žmogaus kojos ir rankų pirštų ženklais" (Elisonas 

1925: 306). Reikėtų ši akmeni atkasti ir saugoti kaip mitologijos 

paminklą· 

9. Kyburiai, Vaškų seno - RAGANYNĖ 

1983 m. J. Belopetravičius mini 1 km i pietryčius nuo Kyburių 

bažnytkaimio, Yslykio upės kairiajame krante esančią 5 ha dydžio 

Raganynės pievą (LKI). "Žmonės kalba, seniau raganos maudy

davusios Yslyky ir tą vietą pradėjo vadinti Raganyne."6 Raganyne 

vadinamas ir buv. dvaro žemės Iciūnų pusėje. 

10. Kiemėnai, Nami š ių seno - TOTORKALNIS, PILIAKALNIS, $U KALlE

KNIS, VERDENĖS KALNAS, RAUDONASIS KAPLIUS 

0,3 km i šiaurės vakarus nuo Kiemėnų, i rytus nuo kelio Na

mišiai-Šalna, yra apskritos formos kalva, vadinama Totorkalniu. 

Kalvos plotas - 1 ha, absoliutus aukštis siekia 54,8 m. Matyti iš

kasto žvyro duobės, randama žmonių kaulų. Žmonės mano, kad 

6 LŽV, 1938, užrašė Stasys Kondrotas, pasakojo Povilas Grybė, g. Grošteliuose. 
1 LKI, 1983, užrašė G. Šimėna itė. 

"čia buvo totorių kapai - pasakoja, jog "kalną kepurėmis supylė 

totoriai, kurie šioje vietoje gyvena" (LTR 3783: 1896, 1906, 1909). 

1,5 km i pietryčius nuo Kiemėnų yra pelkė, vadinama Žydba

la. Apie ją pasakojama, kad "vaiduokliai rodosi" (LTR 378311911). 

"Prie Žydbalos, vidury servitutų, yra Juozapato kalnelis. Jo plotas 

0,2 ha. Čia arkliaganiai - pusberniai mėgdavo naktigones ruošti" 

(LŽV, 1935). 

1 km i pietvakarius nuo Totorkalnio yra buvęs Kiemėnų dva

ras. A. Butkaus teigimu, "Kiemėnų dvaras stovi ant piliakalnio" 

(LKI, 1983). 

2 km i pietryčius nuo Kiemėnų minima 20 ha dydžio Šukalie

knio bala, apaugusi karklais. "Pasakojama, kad seniau vedžiodavę 
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vaidinėliai ir ateidavę ponaičiukai iš Šukalieknio i vakaruškas šok

ti."8 Kiemėnuose nurodomas ir Verdenės kalnas (PKK) bei 2 km i 

šiaurę - Raudonasis kapčius, kuris skiria MedomiškĮ nuo Baltpa

mūšio miško. "Sako, nakti pakliūdavusius prie kapčiaus vedžioda
vę vaiduokliai."9 

11 . Kriaušiškiai, Va škų seno - DVILYPĖ ALKVIETĖ, vadinama VELNIA

KALNIAIS, VELNIABALA, GOJUS 

Kriaušiškiuose, 0,5 km i šiaurės vakarus nuo kaimo, abipus ke

lio Paliepiai-Kriaušiškiai, yra dvilypė alkvietė. Alkvietė susideda 

iš dviejų kalvelių, vadinamų velniakalniais (LKI, 1983). Tai neisti-

DVILYPĖ ALKVIETĖ, vadinama VELNIAKALNIAIS, Kriaušiškiai, Vaškų sen., Pasvalio r. 2008 

printi alkos kalneliai, kurie pagal vietinę tradiciją Mūšos baseine 

vadinami velniakalniais. Čia, šalia alkvietės, yra mirusiųjų laidoji

mo vieta - kapinės (Šliavas 1975: 62). 

8 LŽV, 1935, už rašė Antanas Rudis, pasakojo Juozas Rudis, g. Kiemėnuose. 
Ten pat. 
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Grūžmiškis 

Mažesnė kalvelė, esanti i rytus nuo kelio, jau tarpukariu iška

sus žvyrą, dabar apaugusi krūmais, dar vadinama Kapeliais . Kita 

kalvelė - didesnė, nuo minėto kelio i vakarus, apardyta po Antrojo 

pasaulinio karo. Kalva yra apie 100 m skersmens, apvali, apie 10 m 

aukščio, altitudė 75,2 m. Tai aukščiausia vieta Pasvalio rajone. Vaš-



kų seniūnijos bendruomenė čia švenčia Rasos (Joninių) šventes, 

rugsėjo mėnesį čia uždegama Baltų vienybės ugnis. 

Apie šias kalvas pasakojama daug įvairių padavimų. "Griau

džiant Perkūnui, ant didžiosios kalvos velniai kazoką šokdavę, - ne 

vienas tą matęs; nustojus griaudėti - išlakstydavę" (pasakojo Ona 

Kežienė, g. 1896 m. Žeimelyje). "Važiuojant pro šalį, iškinkydavę 

arklius; kartą, vežant pro šalį karstą, išlindę šunys nuėdę galą, kol 

parvažiavę; ant kelio velniai ateidavę pypkėmis pamainyti" (pasa

kojo Elena Lapinskienė, g. 1918 m. Kriaušiškių k.) (Šliavas 1975: 

116). Elisonas mini, kad kalne iškasama žmonių kaulų, laikrodžių 

ir pinigų, vadinamų "šilingais" (Elisonas 1925: 446). 

Velniakalnių rytinės dalies pietinėje pusėje yra bala, vadinama 

Velniabala. "Pasakojama, kad seniau baloje velniai gyvenę, nuo jų 

ir bala vardą gavusi."1O Gaila, kad jau sunaikinti Velniabalos pa

kraštyje buvę akmenys: su įduba ir su atlošu - "krėslu". Lietuvos 

žemės vardyne 1935 m. minima 26 ha dydžio dirva, vadinama Go

jumi (Gojs). Gal tai šventgirės liekana? 

12. Ližai, Pasva lio apyl. seno - VELNIABALA 

Nuo kaimo į vakarus minima 3,5 ha ploto Velniabalos pelkė. 

"Prieš 100 metų šioje vietoje vaidendavosi. Nakties metu pasirody

davo visokios šviesos žvakučių pavidalu, girdėdavęsi žvėrių balsai, 

verksmas, juokavimai ir deivių vaitojimai. Seneliai manė, kad ten 

velniai susirinkdavo ir net pats Belzebubas kartais atvykdavo. Nuo 

to ir pelkė pavadinta Velniabala."\ \ 

Velniabala, jau kaip ganykla, užrašyta Vietovardžių iš gyvosios 

kalbos kartotekoje (LKI, 1983, užrašė G. Kadžytė). 

10 LŽV, 1935, užrašė Petras Lisauskas, pasakojo Juozas Sinkevičius, g. Kriaušiš

kiuose. 
II LŽV, 1935, užrašė Antanas Matijošaitis, pasakojo Stasys Novickas, g. Leoniš-

kio vs. 
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13. Medomiškis, Saločių seno - (:ERTBALA, MAŽUKNOS VERDENĖ 

LŽV minima 0,3 ha dydžio duobė, esanti apie 1 km į rytus nuo 

buvusio Medomiškio dvaro, Stepono Trimako žemėje, vadinama 

Panevėžys 

Čertbala. "Šita vieta taip vadinasi todėl, kad seniau čia vaidenda
vosi."\2 

Nuo Medomiškio 0,5 km į vakarus, Mūšos dešiniajame krante, 

raguvos gale, trykšta šaltinis, vadinamas Mažuknos verdene. Šal-

12 LŽV, 1937, užrašė Jonas Janušonis, pasakojo Antanas Morkūnas. 



tinio vandeniu moterys prausdavosi veidus, sakydavo, kad sveika 

ir gražina. Aplinkinių vienkiemių moterys vandenį pašildydavo ir 

medinėse geldose maudydavo savo mažylius - girdi, greičiau pra

dės ią vaikščioti (Stapulionis 1979). 

14. Melėna i, Pumpėnų seno - AKMUO SU L:ENKLAIS, MILL:INKAPIAI, 

PE(IAVIETĖ 

1937 m. LŽV Melėnų k. anketoje nurodomas 0,3 km į rytus nuo 

Pyvesos, Juozo Gaigalo žemėje, vadinamuosiuose Valakuose, buvęs 

Iš VAK, b. 18. p. 60 
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akmuo su "velnio kojomis"'3. Rašoma, kad ant akmens buvo įžiūri

mos jaučio, avies ir mažo vaiko pėdos. Akmens skersmuo apie 1 m, 

virš žemės jis kyšojo vos apie 15 cm (VAK, b. 18: 53) . Atrodo, tas 

13 LŽV, 1937, užrašė A. Sokas, nurodė Andrius Mickeliūnas, g. Melėnuose. 
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pats akmuo paminėtas ir J. Elisono mokinių darbuose: "Prie kaimo 

yra akmuo su jaučio pėda" (Elisonas 1925: 306). Akmuo greičiau

siai neišlikęs. Dešiniajame Pyvesos krante yra milžinkapiai. Pasa

kojama, kad naktimis žmonės matydavę ugneles ir manydavę, kad 

dega pinigai (VAK, b. 18: 44). 

Melėnuose, 0,6 km į šiaurę, yra krūmynas - Duburai. "Pasakoja

ma, kad tuose Duburuose vaidendavosi. Pasirodydavęs, ypač naktį, 

žmogus iš medžio griūvantis" (LŽV, 1937). Ten pat minimas Pečia

vietės kalnelis. Nurodoma, kad jo dydis 400 m 2 (PKK). 

15. Meškaiaukis, Jon i škė l io apyl. seno - TRIBU KAS 

Žiemgalių žemėje labai stiprus buvęs mirusiųjų ir jų dievybės -

Velnio - kultas. Čia, Mūšos baseine, velnias buvo įsivaizduojamas 

su trimis galvomis ir vadinamas tribuku, todėl velniakalniai čia dar 

vadinami Tribuko kalnais (Šliavas 1979: 29). Vienas toks Tribuko 

kalnelis yra Lepšynės miško rytiniame pakraštyje, tarp MeškaIau

kio ir Stumbriškio. Anksčiau ši žemė priklausė Meškalaukio dvarui 

(LŽV, 1935; PKK). Ant Tribuko kalno dvarininko Karpio tėvas va

žiuodavęs arbatos gerti (PKK). 

Vakaruose, tarp kalnelio ir kelio, teka Juodelės upelis. Iš kitų 

pusių - vietos žemos, pelkėtos. Pats kalnelis yra 50 m ilgio iš pietų 

į šiaurę ir 30 m pločio, maždaug 2 m aukščio. 

Senovėje ant to kalno ir aplink jį augo stori ąžuolai. Povilo 

Murausko, g. 1901 m. Stačiūnų k., pasakojimu, prieš Pirmąjį pa

saulinį karą rusų kareiviai tuos ąžuolus iškirto ir išvežė į Pane

vėžį· Tik ant kalnelio augančių nelietė. Žmonės pasakodavę, kad 

tame kalnelyje esą nuskendęs dvaras: girdėdavę jame gaidžius 

giedant. Po karo Meškalaukio dvaro ponas Banevičius, numa

nęs būsiančią žemės reformą, iškirto ąžuolus ir kalnelyje. Arti 

kalnelis pradėtas dar visai neseniai, prieš suariant buvo palygin-
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Lepšynės miškas 

Tribukas 

tas. Kalvelės šiaurės vakarų kampe, suartame sluoksnyje, matyti 

maždaug 1 m skersmens kažkokia negili degėsių duobė. Kai ku

rios anglys ąžuolinės . 

Aplinkui laukai tebevadinami Ą.žuolynu, nors dabar jie dirba

mi. Petro Ridiko, g. 1904 m. Meškalaukio k. , pasakojimu, "anks

čiau tame miške kn ibždėte knibždėdavę vaiduoklių, velnių. Kokių 

tik ten dalykų neatsitikdavę : kleivius klaidindavę, ponaičiai kelią 

užstodavę kviesdami mainytis arkliais, iš kažkur atsirasdavę kaž

kokių ožiukų , kurie paskui vėl pradingdavę". 

Šie pasakojimai rodo, kad enovėje kalnelis ir aplinkui jį augęs 

ąžuolynas galėjo būti kulto vieta (Šliavas 1975: 77- 78). 
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16. Miesteliškiai, Pumpėnų seno - VELNISKIS, VĖLIŲ TAKAS 

Apie 1,5 km i šiaurės rytus nuo Miesteliškių, Moliūnų girios 

pakraštyje, yra upelio apjuosta pakiluma, vadinama Velniškiu. Ji 

užima apie 5 ha. "Pasakojama, kad toje vietoje vaidendavosi."'4 

Anksčiau čia buvo Valniakalnio viensėdis . 

1983 m. O. Boreišaitė užrašė ganyklos pavadinimą - Velniškis 

(LKI). Miesteliškių pilkapyne išlikęs akmenimis grystas Vėlių takas. 
;:;----::ž----

L V, 1936, užrašė Antanas Sokas, pasakojo Jonas Mulevičius , g. Miesteliškiuose. 
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17. Migoniai, Pasva lio apyl. seno - PILIAKALNIS, vadinamas 5IMON

KALNIU, VELNIAKALNIU, GIKUPIO 5ALTINIS 

5 km į vakarus nuo Pasvalio, dešiniajame Mūšos krante, Pu

šynės upelio ir Mūšos santakoje, yra vienas gražiausių Pasvalio r. 

piliakalnių, vadinamas Šimonkalniu, Velniakalniu. Senąjį kalno 

pavadinimą "Velniakalnis« archeologui P. Tarasenkai nurodė V. Vi

leišis (VAK, b. 8: 275). "Toje vietoje buvę dvaro rūmai. Ponas buvo 

labai žiaurus. Baudžiauninkai nekęsdami pono vieną naktį užpylę 
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dvarą su kepurėmis. Ilgus metus girdėjosi gaidžių giedojimas.« IS 

Kitas pasakojimas užrašytas ten pat: "Toje vietoje buvusi duobė. 

Švedų karo metu švedai traukdamiesi užpylė ginklus toje duobėje 
su žemėm. Dėl to palikęs kalnas, kurio viršūnė buvo gana smaila. 

Iš vakarų pusės buvęs išėjimas, jokių žymių nerasta. « ]. Elisono už

rašyta, kad "Šimonių kalne buvusi seniau maldykla, kurioje aukas 

degindavę" (Elisonas 1925: 445). 

IS 
LKI , 1974, užrašė Valerija Tručilauskienė, pasakojo Agota Lazickienė, 

g. 1903 m. Migonyse. 
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Tarp Migonių ir Mekšrių kaimų yra Gikupio šaltinis. Šaltinio 

vandeniu žmonės prausdavę akis ir sakydavę, kad padeda. Išlikęs 

pasakojimas, kaip "Migonių bernui Laurynui semiant iš šaltinio 

rentinio paskutinis kibiras nusikabindavęs ir neskęsdavęs, o atva

žiavęs kitą sykį, bernas rasdavęs jį prie verdenės ir pilną vandens" 

(Stapulionis 1984). 

18. Moliūna i , Kriklinia i, Pumpėnų seno - P ERKŪNIJA, PILIAKALNIS, 

AKMENYS, ĄLUOLAS 

Moliūnų kaime, Pyvesos dešiniajame krante, Onos Valentienės 

žemėje, auga senolis ąžuolas (Kazlauskas [?]: 62). Jo skersmuo 1 m 

aukštyje - 6 m, aukštis 24 m. Spėjama, kad jis galėjo būti čia augu

sio švento ąžuolyno reliktas. Nuo ąžuolo 1 km į pietryčius yra mi

tologinė vietovė, vadinama Perkūnija. Taip vadinamas 100 ha uži

mantis laukas (LŽV, 1938). Perkūnija (Perkūnijos laukas) - žemės 

plotas, susijęs su pasakojimu apie Perkūno sudegintą dvarponio 

Karpio medžioklės namelį (LKI, 1983, užrašė V. Skrebiškis). Dar 

"Perkūnija vadinama ir vieta, kur buvo rūmai, deguto bačkas leis

davo į Pyvesą· Bačkos plaukdavo. Esą perkūnija sudaužė akmenį· 

Rūmai buvo 4 aukštų" (PKK). Apie šią vietovę archeologui P. Ta

rasenkai mokinė J. Kiukytė atsiuntė pasakojimą: "Trenkė griaus

tinis ir užmušė daug ponų. Ir dabar stovi vienas mūras, niekas 

negyvena, tik gyvatės, stirnos, žalčiai ir kiti gyvūnai. Kai eini pro 

tą mūrą, klaiku darosi, todėl niekas nedrįsta jame gyventi. Ir nuo 

to laiko toji perkūno trenktoji vieta yra vadinama Perkūnmušiu" 

(VAK, b. 61: 33). Įdomiausia tai, kad kitoje Pyvesos pusėje, už 1 km 

į pietvakarius, buvusio Mo!iūnų dvaro miške, yra piliakalnis, kurį 

vietos gyventojai vadina "Perkūnine". Seniau ji laikyta šventa vieta. 

Vidury piliakalnio pastebima vieta, panaši į duobę, kurią kaimie

čiai spėja šuliniu buvus (Elisonas 1925: 307). 
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Kriklinių 

(buv. Moliūnų dvaro) 
ml§kas 

Daujėnai 

Archeologai šios vietos nelaiko piliakalniu, o mano čia buvus 

senovės gynybinius įtvirtinimus (A 543). Vieną įdomų pasako

jimą užrašė S. Daunys: "Piliakalnį su Perkūnija seniau jungęs 

per upę supiltas pylimas, kuriuo ponai važinėdavę iš Perkūnijos 

į piliakalnį baliavoti" (KPC, Daunys 1956). Apie 200 m į pietry-
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čius, prie Berželienės sodybos, yra akmuo su iškaltomis datomis 

(Apynys A. ir kiti 1997: 562). Kitas idomus riedulys, vadinamas 

Lobių akmeniu, guli kiek i pietus, kairėje kelio iš Kriklinių i 
F. Grabausko sodybą pusėje, Žaliojoje girioje, Kriklinių g-jos 

29 kvartale. Tos pačios g-jos Moliūnų miško 235 kvartale pieti

nėje dalyje guli didžiulis Moliūnų akmuo. Jo ilgis 4,65 m, plotis 

3,75 m, aukštis 1,35 m. 

19. Nereikoniai, Joniškėlio apyl. seno - RAMOJUS, ĄŽUOLAS 

2 krn i vakarus nuo ereikonių teka Ramojaus upelis. Pasako

jama: "kai kam gimdavo vaikas, tai iš Ramojaus ateidavo laumės ir 

šaukdamos nulemdavo vaiko likimą. Apsisiautusios tos laumės bū

davo baltomis ilgomis skaromis, kaip kad moterys." 16 Kaime auga 

senolis ąžuolas. 

20. Papyvesiai, Pasvalio apyl. seno - PERKŪNI$KIS, PEKLYNĖ 

0,3 krn i šiaurę nuo Papyvesių, 100 m i pietryčius nuo Rygos

Panevėžio kelio, yra laukas, vadinamas Perkūniškiu (Vaitkevičius 

2001: 200-201). Jo plotas apie 2 ha. Kaip nurodoma prieškarinėje 

PKK kartotekoje, anksčiau "čia buvusi bala, krūmai, dabar išarta". 

1935 m. Jonas Janušonis užrašė pasakojimą : "Seniau toje vietoje 

vaidenosi" (LŽV). 

Peklyne vadinama bala ir "duobė", 4 sieksnių gilumo, prie bu

vusio Adampolio palivarko. Pagal padavimą, "ten dvaras nusken
dęs"1 7 . 

16 1974, užrašė J. Šliavas, pasakojo Jokūbas Džiuvė, g. 1908 m., Nereikonių k. 
(Šliavas 1996: 123). 

17 LKI, 1983, užrašė L. Rinkev ič iiHė. 
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Panevėžys 

21. Petriškiai, Krinčino seno - RAGANYNĖ 

1937 m. LŽV Petriškių kaimo anketoje minimas Raganynės slė

nis, apie 0,5 ha dydžio. Seniau buvusi klampi bala. "Pasakojama, 

kad žvakelės vaikščiojančios." 18 

18 LŽV, 1937, užrašė Jonas Janušonis, pasakojo Jonas Kondrotas, g. Trečionyse. 

41 



Tadas $idi~kis VELNIAKALNIŲ KRA$TAS ................................................................................................. 

22. Ramužiai, Saločių seno - GOJAUS MISKAS, DRŪTASAI Ą:LUOLAS 

Toponimas su šaknimi ram- - Ramužiai, ko gero, liudija čia 

buvus senojo tikėjimo apeigų vietą. Tai patvirtina tarp Ramužių ir 

Pagojų (RŽPI) esantis nedidelis 5 ha dydžio Gojaus miškas (PKK) 

bei prisiminimai apie Ramužių k., Dinstromo sodyboje, dar visai 

neseniai augusį Drūtąjį ąžuolą (Drūtasė ūžals). "Ą.žuolas išpuvusiu 

viduriu, į kurį tilpdavo keli piemenys. Aplink 6 m , aukštis - apie 12 

m. Šiuo metu [1935 m.] beveik nugriuvo. Senovėje prie jo žmonės 

aukurą darydavę·"'9 

Gojaus miškas 

19 LŽV, 1935, užrašė Kazimieras Gaspariūnas, pasakojo O na Dinstmonienė, 

g. Ramužių k. 
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23. Saudogala, Saločių seno - AKMENYS ir ALKVIETĖ 

Apie 1,6 km į pietus nuo Saločių miestelio, kairiajame Mūšos 

krante, santakoje su Kamaties upeliu, yra senkapis (VAK, b. 6: 

50-62), kuris anksčiau archeologų buvo laikomas piliakalniu (AR 

763). Tai pleišto pavidalo kyšulys tarp Mūšos ir Kamaties slėnių . 

Kyšulio šiaurinėje dalyje - senosios kapinės. Dar iki 1974 m. šioje 

vietoje buvo laidojama. 

SENKAPIS-ALKVIETĖ, Saudogala, Saločių sen., Pasvalio r. 2008 

Nuo kapinių į pietryčius, Mūšos tėkmėje, yra sala, maždaug 

150 m ilgio ir apie 30 m pločio, iškilusi kokius pusantro metro virš 

dabartinio vandens lygio. Nuo šios salos į šiaurę yra didelis po

vandeninis akmuo, sakoma, perkūnijos perskeltas į keturias dalis, 

ir vadinamas Perkūno skeltu akmeniu. Kapelių papėdėje, prie pat 

Mūšos, buvęs dar ir kitas - pailgas, kaip kiaušinis akmuo, vadina

mas Velnio pavoliotu akmeniu. 

Kapinių šiaurės rytų pakraštyje, prie vandens augęs milžiniškas 

ąžuolas . Senelių laikais į jo drevę, sako, sulįsdavę penki žmonės ir 
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viduryje susikurdavę ugnį - toks storas jis buvęs. Žmonės prie jo 

laikydavę prirakintas valtis. 
Senkapio kyšulyje, dviejų upių santakoje, prie ąžuolo galėjo 

būti senovės šventykla. Tą rodytų ir Velnio bei Perkūno vardais pa

vadinti čia buvę akmenys (Šliavas 1975: 56). 
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24. Sereikoniai, Pumpėnų seno - AKMUO SU ,,vELNIO PĖDA" 

Sereikonių kaime, Emilijos Juzėnienės žemėje, buvęs akmuo su 

"velnio pėda" (V AK, b. 61: 341). J. Elisonas mini, kad į šiaurę nuo 

kaimo yra akmuo su "velnio pėda". Kaimiečiai kalba, kad "velnias 

lėkęs ir pataikęs koja į akmenį, kuriame išmušęs pėdą" (Elisonas 

Panevėžys 

1925: 307). Dar pasakojama, kad prekymečiais pasvaliečiai, grįž
dami iš Panevėžio, matydavę velnią, drybsantį pakelėje, už dagi

lių. "Sykį grįžtantis valstietis į TaIkonius vežėsi turguje neparduo

tą gaidį, kuris nei iš šio, nei iš to dar tik prieblandoje pragydęs. 
Snūduriavęs velniūkštis leidosi bėgti, bet susigriebęs, kad ne laiku 

gaidžio pragysta, šoktelėjo ant akmens pasižvalgyti. Taip ir likęs 
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akmenyje naginėtos velnio kojos atspaudas. Dar pasakodavo, kad 

velnias iki vėlumų užsibuvęs Sereikonių ar Pumpėnų karčemose, 

bet paskutiniųjų variokų ten nepalikęs, pro čia grįždamas, turėda

vęs juos sumesti į pakelėj padė tą aukštą ponaitišką to paties raguo

tojo cilinderį. Dar kiti rezga, kad tas dagilynų gyventojas neida

vo žeme, šokinėdavo nuo akmens ant akmens ir paliko akmenyje 

velnio pėdos atspaudas." Deja, apie 1979 m. melioruojant laukus 

akmuo ištemptas iš savo vietos ir pastatytas šalia kelio tarp Pum

pėnų ir Sereikonių žvyrduobių. Vėliau atvežtas į Pumpėnų parką 

prie tvenkinio. 

25. Smilgeliai, Pumpėnų seno - AUKURO AKMUO 

Garsusis Aukuro akmuo minimas archeologo P. Tarasenkos 

(Tarasenka 1928: 236). J. Elisonas rašo: "Kaimiečiai sako, kad jis 

senovėje buvęs aukuru" (Elisonas: 307). Akmuo gulėjęs apie 1,5 km 

į šiaurės vakarus nuo Pumpėnų, Smilgelių viensėdyje, Juozo Stan

kūno žemėje (VAK, b. 61: 117) (dabar Onos Smaliukienės sklypas). 

Akmuo buvęs apie 5 m3, perkūnijos suskaldytas į dvi dalis (KPC, 

Daunys 1956). Akmuo buvo pradėtas skaldyti statomo namo pa

matams, o pokariu melioratorių išverstas ir nutemptas prie Pum

pėnų-Pušaloto kelio (Stapulionis 1981). 

26. $edeikoniai, Pušaloto seno - PRANCŪZKALNIS 

Prancūzkalnis yra apie 0,25 km į pietvakarius nuo geležinke

lio tilto per Amatos upelį , 30 m į vakarus nuo Amatos upelio. 

Tai apvalios formos apie 10 m skersmens kalnelis. Vietos žmo

nių pasakojimu, kalnelį supylę Napoleono kareiviai kepurėmis, 

kai bėgo iš Maskvos. Dar pasakoja, kad "palaidota kunigaikščio 

skrynia su rūbais". 

Joniškėlis Pušalotas 

Ožkyčiai Bernatoniai 

Kalnelis buvo laikomas senkapiu (AV 912), tačiau niekas neat

mena, kad būtų čia laidojama (Smailys 1933). 

27. $ikšneliškiai, Pasvalio apy1. seno - MILŽiNO GRIOVYS, DUBURO 
AKMUO 

Milžino griovys (Milžina griovs) - nedidelis išdžiūstantis upe

lis, įtekantis į Pyvesos upę iš rytų pusės. "Vaidenasi kartais iš to 

griovio išeinąs gražiais žaliais rūbais ponaitis su gražia lazda, o iš 

gerklės ugnis liepsnojanti ."20 Jonas Kazilevičius nurodė 0,25 km į 

Š i aurės rytus nuo kaimo Pyvesos upėje esantį duburį. Tai gili, apie 

4 m gylio vieta (20x25 m) upėje. "Dubure yra nepaprastai didelis 

~kmuo - apie 4 m 3
. Sakoma, nemaža jo dalis žemėse" (LŽV). 

20 LŽV, 1936, užrašė V. Grubytė, pasakojo Jonas Kazilevičius. 



28. Si leikoniai, Vaškų seno - VELNIAKALNIS, GOJUS 

Kaimo pietryčiuose yra 0,5 ha dydžio kalnelis, vadinamas Vel

niakalniu. 

Vakarinėje kaimo pusėje yra vadinamasis Gojus. Dabar tai 2 ha 

ploto krūmynas su grioviais, vadinamas Gojumi21
• Tai galėtų būti 

anksčiau čia augusios šventgirės vieta. Pasakojimų apie šias vietas 

neužrašyta. 

29. Svobiškis, L:idoniai, Joni š kėlio apyl. seno - PIESTINĖ, AKMUO SU 

"VELNIO PĖDA", SVEDŲ KAPAI, ALKA 

Upeliai su šaknimi piest- siejami su kultu, nes apie tokius upe

lius pasakojama, kad prie jų vaidendavęsi , piesta buvęs daiktas, 

ant kurio jodinėdavusios raganos. Nuo Švobiškio 0,8 km į šiaurės 

rytus yra tiltas per Piestinės upelį. Nuo to tilto į šiaurės vakarus, 

pačiame upelio slėnyje, anksčiau buvęs ne vienas, o daug akme

nų su įvairiomis "pėdomis: ožkos, karvės, arklio" ir t. t. Elžbietos 

Jatulienės, g. 1886 m. Švobiškio k., pasakojimu, kai ji buvus dar 

piemenė, ganydami bandą, piemenys vis bėgdavę prie to upelio tų 

"pėdų" pasižiūrėti. Prie tilto, pačiame upelyje, buvo akmuo su "vel

nio pėda". Mykolo Grybės, g. 1892 m. Švobiškio k., pasakojimu, 

akmuo buvo melsvos spalvos, apie 1 m išsikišęs virš žemės. Jame 

buvo suaugusio žmogaus dydžio "pėda", maždaug 2 cm gylio. Visi 

kalbėdavę, kad tą akmenį nešęs velnias. Tačiau jis buvęs velniui per 

sunkus, todėl iškritęs, velnias jį paspyręs koja, ir nuo to laiko tame 

akmenyje likusi "pėda". Sakydavę, kad iš po to akmens girdėdavę 

vaitojimą, ten matydavę pilkus ožiukus. 

21 LKI, 1983, užrašė N. Ša l avelytė. 
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Prieš Pirmąjį pasaulinį karą akmuo buvęs suskaldytas ir įmūry

tas į statomą geležinkelio tiltą per Mūšą Švobiškyje. 

Daug akmenų iš čia išsivežė ir į savo statomos gryčios pa

matus įmūrijo Šiukštonių kaimo gyventojas Jurgis Džiūvė. Išli

kę pasakojimų, kad kai tik išmušdavo naktį 12 valanda, kažkas 

imdavęs papečkėje vištas vaikyti. Tekę netgi kunigą vežti, namą 

pašventinti. Dabar [1974 m.] tos sodybos nebėra. Akmenys buvę 

išlup ti ir įmūryti statomų kolūkio fermų pamatuose Švobiškyje 

(Šliavas 1974: 67-68). 

1,8 km į vakarus nuo Švobiškio kaimo yra vieta, vadinama Šve

dų kapais (Gylių kln., Miliasietynė). Tai nedidelė kalvelė - senka

pis Mūšos ir Ragupio santakoje. Pasakojama, kad čia buvę švedų 

kapai22
. "Pasikorė dar caro laikais žmogus Švobiškyje, toks Kazi

mieras Paltarokas. Kaip pakaruoklį palaidojo ant Gylių kalnelio 

prie Mūšos (anksčiau toje vietoje buvo kapeliai). Tai jis naktį iš to 

kalnelio vis pareidavo namo, atsikeldavo vartus. Jei kas vakare pro 

tą kalnelį važiuodavo, - įsikibdavo į ratų galą ir laikydavo. Tada 

žmonės jį atkasė, nukirto galvą ir padėjo tarp kojų (tą tikrai pada

rė) . Nuo to karto jau nebesivaidino" (pasakojo O. Džiūvienė). 

0,5 km į pietryčius nuo Švedų kapų, jau priešingame Mūšos 

krante, dviejų upelių - Ragupio ir Žagarynės - santakoje yra kalva, 

apaugusi medžiais. Čia yra seni kapai. Labai panašu, kad senovės 

laikais ši kalva buvusi alka (spėjama, kad vietovardžiai su šaknimi 

rag- buvo susiję su mirusiųjų kultu). Upelių santaka netoli Mūšos 

iš tiesų labai panaši į du iš vieno kamieno išaugusius ragus. Jaučio 

ragų simboliai, neretai aptinkami lietuvių liaudies mene, indoeu

ropiečių mitologijoje, kaip žinoma, buvo susiję ir su Saulės kultu 

(Šliavas 1975: 117). Ragupiu taip pat vadinama 1,5 ha ploto pieva 

abipus Ragupio upelio23. 

22 LŽV, 1988, užrašė I. Baltru ša itytė, pasakojo Žydrūnas Grapskis. 
23 LKI, 1975, užrašė R. Dinickaitė . 
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30. $vokštonia i, Vaškų seno - GAIDLIAKALNIS, RŪSIŲ KALNAS 

Apie 0,5 km į pietryčius nuo Švokštonių yra nedidelis, apie 10 

arų ploto kalnelis, vadinamas GaidŽiakalniu. "Pasakojama, kad ten 

žydas su gaidžiu pasismaugę. "24 

Nuo Gaidžiakalnio 1 km į pietryčius yra Rūsių kalnas. Jo aukštis 

apie 6 m, plotas apie 1 ha. Pasakojama, kad "ant Rūsių kalno bėgant 

piemenaitei, atėjusi žydelka ir prašiusi, kad piemenaitė sudrožtų 

ją žabu. Piemenaitė išsigandusi ir pabėgusi. Jeigu piemenaitė būtų 

žydę sudrožusi, tai toji žydė būtų pinigais pavirtusi" (LŽV) . 

31. Taikonia i, Pumpėnų seno - AUKKALNIS, VELNIABALA, 

BEDUGNIS EL ERAS 

Talkonyse po Antrojo pasaulinio karo, kasant ir vežant žvyrą, 

sunaikintas Aukkalnis25. Pasakojama, kad Talkonių kalne buvo pa

slėpti pinigai (Elisonas 1925: 324), "virš kalno pasirodydavę dideli 

gražūs rūmai su žiburiais, traukdavo lyg kokia jėga aplink kalną 

apvažiuoti ir tik apvažiavus kelius kartus aplink, tada galėdavo 

namo važiuoti. "26 Nepriklausomos Lietuvos laikais, prieš Antrą

jį pasaulinį karą, ant Talkonių kalno vykdavo gegužinės, švenčių 

naktimis degdavo stebulės (Čeponis ir kiti 2002). 

Kaimo laukuose yra nedidelis ežerėlis - duobė, vadinama Be

dugniu (Lipnickas 1931: 290-297). Tai gili tik 10 m skersmens 

duobė (Elisonas 1925: 324). 

Į šiaurę nuo Talkonių, už A. Morkevičiaus sodybos - buvusi 

Velniabalos pelkė (PKK). 

24 LŽV, 1935, užrašė Tekl ė Spudaitė. 
25 LKI, 1983, užrašė V. Skrebiškis. 
26 VAK, b. 61: 151, užrašė Mykolas Lipnickas. 
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32. Trečionys, Krinčino seno - RAGANYNĖ (AKMUO SU L:ENKLAIS), 

PERKŪNI$KĖS 

Biržų regioninio parko teritorijoje, pro Trečionių k. tekančio 

je Tatulos upėje gili vieta vadinama Raganyne. "Ten buvo didelis 

akmuo su pėdų žymėmis."27 Dar užrašyta, kad Trečionių kaimo 

pietvakarinė dalis prie Dagilynės miško vadinama Perkūniškėm 

(LKI). 

33. Velželiai, Namišių seno - PONAI(:JQ KALNAS 

0,3 km į šiaurę nuo Velželių k., Saudogalmiškio pietiniame pa

kraštyje, yra nedidelis kalnelis, vadinamas Ponaičio kalnu (Šidiškis 

1998). Kraštotyrininkė S. Kavaliauskaitė 1988 m. užrašė pasako

jimą apie šią mitologinę vietovę: "Kunigas sykį skaitęs knygą ant 

to kalnelio. Tuo metu viena mergaitė uogavo ir staiga, pamačiusi 

kunigą, pamanė, kad tai ponaitis velnias. " 28 

34. Vytartai, Pasvalio apy!. seno - VELNIAKMENIS, PERKŪNĖLlO 

ĄL:UOLAS, LIEPA 

1960 m. Angelė Kazitėnienė mini Vytartų kaimo rytinėje dalyje 

Drumzlio laukuose esantį Velni akmenį. Tai nedidelis, apie 0,5 m 

aukščio virš žemės paviršiaus iškilęs riedulys. Ji nurodė kaimo gy

ventoja Marijona Dumsienė, g. 1910 m. Gipiškių k. Jokių padavi

mų apie šį objektą neišliko. Šiaurinėje kaimo pusėje, prie keliuko, 

kuris eina nuo buvusio Vytartų dvaro į Maldučio sodybą, M. Dum

sienė nurodė esant ir Perkūnėlio ąžuolą (LKI, 1960). Kaimo centre, 

prie kelio į Grūžius auga senoji liepa. Jos aukštis 16 m, perimetras 

27 LKI, 1983, užrašė A. Ladukaitė. 
28 LKI, 1988, užrašė S. Kavaliauskaitė. 

SENOJI LIEPA, Vytartai, Pasvalio apyl. sen., Pasvalio r. 2008 

4,9 m. Pasakojama, kad po liepa "pietus kėlęs Napoleonas su savo ( 

kareiviais" (Apynys ir kiti 1997: 63). 

35. L:adeikiai, Pasvalio a py!. seno - VELNIAKALNIS, BOBKALNIS 

Pyvesos upės kairiajame krante, apie 0,6 km į rytus nuo Pasva

lio-Vabalninko kelio (Vaitkevičius 2001: 199), yra upės ardomas 

kalnelis, vadinamas Velniakalniu29. Gretimo Kurkli škių kaimo gy

ventojas Juozas Jakuška pasakojo: "vaidenasi kas tai, sapne prašęs 

jo palikti apie Velniakalnio duobelę plotelį neartos žemės, todėl ir 

palikdavęs". Velniakalnio duobutė - 4x4 m įdubimas30 • Velniakal

niu dar vadinamas griovys, įtekantis į Pyvesą (PKK). 

29 LŽV, 1935, užrašė B. Palaima. 
30 LŽV, 1935, užrašė V. Grubytė. 
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Apie 0,1 km į vakarus nuo Velniakalnio buvęs Bobkalnis, nedi

delis 10xlO m dydžio kalnelis. Deja, jis jau numelioruotas. "Sako

ma, kad ten boba pasikorusi, vaidenasi."31 

36. Žadeikoniai, Saločių seno - VELNIADUOBĖ, SENASIS ĄŽUOLAS, 

DVI5AKUMA 

1935 m. Lietuvos žemės vardyno Žadeikonių k. anketoje nuro

doma, kad ties Žadeikonių ir Saudogalos kaimų riba, Žadeikonių 

ūkininko Kazio Gervės žemėje, yra žolėmis apaugusi duobė, va

dinama Velniaduobe. "Pasakojama, jog ten dienos metu mergaitė 

pjovė rugius, pavargusi, atsisėdusi į tą duobę pailsėti. Tuoj nutūpęs 

jai ant galvos juodvarnis, mergaitė taip persigandusi, jog susirgo ir 

mirė. Sako, kad ten velnio būta."32 

Dar pasakojama, kad "pasirodydavęs baltais marškiniais žmo

gus. Kitus visą naktį vedžiodavęs ir [jie] nerasdavo namų."33 Žadei

konių kaimo Velniaduobė minima ir PKK kartotekoje. 

Ant Kamaties upelio kranto augęs senas legendinis ąžuolas. 

Skersmuo 1,8 m, aukštis 18 m. Šis ąžuolas - tai viskas, kas liko iš se

nųjų ąžuolynų (Apynys ir kiti 1997: 62). Ten augę kelių šimtų metų 

senumo ąžuolai. Vieno likęs kelmas. Suskaičiuota apie 400 jo rievių. 

Kas jį nukirto, niekas neatsimena. Vienas ąžuolas dar tebeauga, apie 

jį yra legenda: "Kažin kada seniai norėjo tą ąžuolą nupjauti, vos tik 

pamėgino, ėmė lietis kraujas ir tiek daug jo pribėgo, kad pasidarė 

pilnas Kamaties upelis, kraujas išėjęs iš krantų ir nudažęs abiem pu

sėm upelio skardžius raudonai. Iki dabar yra žymė, kad buvo norėta 

pjauti ąžuolą, o žemė toje vietoje labai raudona."34 

) 1 LŽV, 1935, užrašė V. Grllbytė, pasakojo Juozas Jakuška. 
)2 LŽV, 1935, užrašė Ona Vasiu l ytė, pasakojo Elena Remeikienė, g. Žadeikonyse. 
)) LŽV, 1935, užrašė Teodoras Rintalltas, pasakojo Gaurilka, g. Saudogaloje. 
)4 LŽV, 1935, užrašė Ona Vasiu lytė, pasakojo Petras Efertas. 
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Vakarinėje kaimo pusėje yra vadinamoji Dvišakuma - Kama

ties upelio dvi šakos. Čia "seniau vaidendavosi: dvasios vedžioda

vusios žmones."3S 

37. Žilpamūšis, Saločių seno - STOVYKLOS KALNAS, KAPŲ KALNAS 

Kalnas, vadinamas Stovykla, minimas 1935 m. LŽV Žilpamū

šio kaimo anketoje. Jis nurodomas esąs 200 m į vakarus nuo Nora

gėlių ir Rimšų žemės sklypų. Seniau čia buvo miškas. "Čia velniai, 

pasivertę ponaičiais, mainydavę su žmonėmis pypkėmis. Vietoj 

išmainytos aukso pypkės Mikas Palikonis parsinešė avies kulno 

kaulą·"36 

Kapų kalnas - buv. Žilpamūšio dvaro ponų kapai. 10x15 m 

dydžio molingas kalnas yra dvaro sodo pietiniame pakraštyje. Pa

laidoti buvę dvaro ponai. "Seniau čia važiuojant naktį pro kapus, 

daug kam nusmukdavo ratų tekiniai." Pasakojama, kad naktį iš 

kapų ateidavę ponaičiai ir šokdavę dvaro rūmuose37 . 

38. Žižmiai, Vaškų seno - VELNIAKALNA, VELNIO AKMUO. VELNIŲ 

MI5KELlS, VERGŲ KAPAI 

1 km nuo Žižmių vs. yra Velniakainos kalniukas ir balelė38 . PKK 

nurodoma, kad Velniakalnis yra Payslykio vs. Minimas ir Velnio 

akmuo39, esantis tame pačiame Payslykio viensėdyje. Akmuo bu

vęs šiaurinėje pusėje, o pietinėje - dar vienas su mitonimu "vel

nias" susijęs objektas - Velnių miškelis (90 ha dydžio miškas). Jį 

3S LŽV, 1935, užrašė Teodoras Rintautas, pasakojo Gaurilka, g. Saudogaloje. 
36 LŽV, 1935, pasakojo Kazys Lapinskas, g. Kiemėnuose. 
37 LŽV, 1935, pasakojo Petra Gabriūnas, g. Barklainių k. , užrašė Teodoras 

Rintautas. 
)8 LKI, 1983, užrašė A. Pribušauskaitė. 
)9 LŽV, 1935, užrašė Petras Lisauskas, nurodė Mykolas Morkūnas. 
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1983 m. nurodė A. Valaitytė (LKI). Netoli buvusio Payslykio dvaro, 

Y slykio kairiajame krante, yra "Vergų kapai". Vieni sako, kad ten 

esą prancūzai palaidoti, kiti - jog tai baudžiavos laikais palaido tų 

žmonių kapai (Elisonas: 311). 

39. Auril iškiai, Pumpėnų seno - GOJUS, laukas (LKI, 1983). 

40. Baluškiai, Daujėnų seno - PEKLlAMŪ$IS, upelis, $iltanupio inta

kas (Savukynas ir kiti 1963: 121). 

41. Biliūnai, Vaškų seno - PELIAVIETĖ, kalnas (LL:V, 1935). 

42. Budrionys, Pušaloto seno - BOBKALNIS, kalnas prie Lėvens (LKI, 

1983, užrašė R. Kareckaitė). 

43. Buojaragis, Pušaloto seno - ALKA, vadinama MIESTELIU ($Iiavas 

1979: 18). 

44. Dalinava, buv. vs., Daujėnų seno - VELNIOBALA, pieva 6 ha 

Guodžių miške (LL:V, 1935, užrašė J. L:ivatkauskas). 

45. Daukučiai, Pušaloto seno - $VENTO JONO pieva (LL:V, 1935, 

užrašė P Stasiūnas). 

46. Deglėnai, Pušaloto seno - BOBKALNIS (PASTAULINA), kalnas 

(PKK). 

47. Gustoniai, Joniškėlio apyl. seno - VERKALNIS (PKK). 

48. Jurgėnai, Pumpėnų seno - PERKŪNBALA, bala (LKI, 1983, užrašė 

J. Glosaitė) . 

49. Kaupai, Vaškų seno - VELNIABALĖ, miškelis j pietvakarius."Lia 

naktimis girdėdavę, kaip jų arkliais kažkas jodinėdavo" (LKI, 1983, 

užrašė J. Paišauskaitė). 

50. Kidžioniai, Pušaloto seno - OL:IO KALNAS."Seniau va idendavo

si - bliaudavo ožys" (LL:V, 1935, užrašė o. Stukytė). 

51. Laumekiškiai, Namišių seno - LAUMEKI$KIŲ $ALTINIS (LKI, 1983, 

užrašė R. Radavičiūtė. 

52. Leveikoniai, Vaškų seno - RAGANŲ PELKĖS, pieva 20 ha pietinė

je kaimo pusėje (LKI, 1983, užrašė J. Belopetravičius) . 

53. Miciulėn i šk i s, Vaškų seno - VERDENĖ, šaltinis - j šiaurę nuo 

kaimo"seneliai matė k l aidžiojančias ugneles" (LL:V, 1936, užrašė 

A. Strielčiūnienė). 

54. Migonėliai, Pušaloto seno - SKELTUVAS, akmuo (LL:V, 1935, 

užrašė A. Smailys). 

55. Morkūna i , Saločių seno -VELNIAKALNIS, senkapis, vad. Maldu

čionių kapeliais (A. Stapulionio žinios). 

56. Mikėnai, Daujėnų seno - VELNIAKŪDR I S, bala lauke (LKI, 1983, 

užrašė V. Skrebiškis). 

57. Niurkoniai, Pumpėnų seno - $VENTAS JONAS, upės vieta (LL:V, 

1935). 

58. Noreliai, Vaškų seno - VIENUOLYNO KALNAS (LKI, 1975). 

59. Noriai, Vaškų seno - VELNIO AKMUO, VELNIABALA, GOJUS, bala 

(LKI, 1983, užrašė o. Pribušauskaitė) . 

60. Pačeriaukštė, Sa l očių seno - VELN IADUOBĖ, linmarka 6x7 m 

(LL:V, 1936). 

61. Pagojis I, Pasvalio apyl. seno - $VENTABALĖ, bala (LKI, 1983, 

užrašė V. Lunkaitė) . 

62. Pajstriečiai, Pumpėnų seno - VELNIAKALNIS, senkapis (A. Stapu

lionio žinios). 

63. Pažąsai, Joniškėlio apyl. seno - VELNIABALA, bala ka imo rytuose 

(LKI, 1983, užrašė I. Malinauskienė) . 
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64. Porijai, Daujėnų seno - VELNIABALA, bala (LKI, 1983). 

65. Pumpėnai, Pumpėnų seno - PERKŪNLAUKIS, laukas (LKI, 

1975), AKMUO SU :LENKLAIS IR RAIDĖMIS"AM'; buvęs laukuose, 

0,5-0,6 km į šiaurės rytus nuo Pušaloto gatvės, 2,7 m ilgio ir 2,2 m 

pločio."Sako, po tuo akmeniu daug turto paslėpta" (Elisonas: 307). 

66. Ragujai, Pasvalio apyl. seno - SMAILAKALNIS, ka lnas B. Vaiče

kauskienės sodyboje. "Vaidenasi - kartais pasirodanti kiaulė ant 

licipedo važiuojanti" (L:LV, 1936, užrašė V. Grubytė). 

67. Raubonys, Saločių seno - DRAUDI NĖS Ą:LUOLAS (R:LPI) . 

68. Skėriai, Pasvalio apyl. seno - VELNIAKALNIS, kapinės (A. Stapu

lionio žinios). 

69. Stebeikiai, Pumpėnų seno - SVENTO JONO BALA, bala (LKI, 

1983, užrašė J. Glosaitė). 

70. Steponiškis, Krinčino seno - VELNIABALA, bala (L:LV, 1935). 

71. Suntautai, Krinčino seno - VAIDAI, pieva prie Jiešmens upelio. 

"Sako, seniau čia vaidendavosi" (LLv, 1935, užrašė B. Palaima). 

72. Svilpiškiai, Pumpėnų seno - DIDYSIS AKMUO, JUZĖS AKMUO 

(LKI, 1961 m.). 

73. Talačkonia i , Pasvalio apyl. seno - VELNIO AKIS, šaltinis į pietvaka

rius nuo Slamų miškelio (L:LV, 1937, užrašė R. Prašmataitė). 

74. Telžiai, Vaškų seno - VELNIABALA, bala (LKI). 

75. Tetirvinai, Vaškų seno - JUOZAPATO KALNAS, SAULĖS KALNAS 

(LKI, 1974, užrašė J. :Lagrakalys). 

76. Vidugiriai, Saločių seno - VELNIADUOBĖ, pieva (LKI, 1983, užrašė 

O. Vasiliauskaitė). 

77. Vytartėliai, Pasvalio apyl. seno - VELNIABALA, bala (L:LV, 1935). 

78. Vizoriai, Pumpėnų seno - TRISAKĖ LIEPA kapinėse (R:LPI). 

79. :Loliškiai, Krinčino seno - VELNIALIEKNELlS, miškas, durpynas 

4 ha į rytų pusę, pasakojama, kad "čia velniai gyvendavę, šokdavę" 

(L:LV, 1935, užrašė B. Palaima), (LKI, 1983, užrašė o. Kačinskaitė) . 



3. Binėnai, Pašvitinio seno - AKMENYS SU DUBENIMIS 

Binėnų pirmasis akmuo su dubeniu (M 314) yra pietinėje kai

mo dalyje, Adolfo Vadakojo sodyboje, į šiaurę nuo klėties. Akmens 

plotis 90 cm, ilgis 114 cm, aukštis 27 cm. Dubens skersmuo 19 cm, 

gylis 12 cm. Dubuo smailiadugnis. 

BINĖNŲ AKMUO SU DUBENIU A. Vadakojo sodyboje, Binėnai, Pašvitinio sen., Pakruojo r. 
2004 

Binėnų antrasis akmuo su dubeniu (M 315) yra šiaurinėje kai

mo dalyje, 15 m į rytus nuo Pašvitinio-Binėnų kelio, buv. Juozo 

Čepo sodybvietėje, krūmuose. Akmens plotis 95 cm, ilgis 76 cm, 

aukštis 25 cm. Smailiadugnio dubens skersmuo 19 cm, gylis 15 cm. 

Akmens paminklinė lenta nuplėšta. 

Šiaurinėje kaimo pusėje, apie 30 m į pietryčius nuo Kazio Radž

vilo sodybos, yra trečiasis akmuo su dubeniu (buv. AR 703). Akmuo 

nuskeltas, ilgis 90 cm, plotis 70 cm, aukštis 32 cm. Dubuo smailiadu

gnis, jo skersmuo 18 cm, gylis 10 cm (Treškevičius 1978: 17,22). 
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4. Butniūnai, Guostagalio seno - SIDABRO KALNAS, JOTKALNIS, 

TRAIDKALNIS 

LŽV nurodoma, kad 0,5 km į šiaurės vakarus nuo kaimo yra 

Sidabro kalnas. "Pasakojama, kad ten seniau buvo sidabro."41 

0,75 km į pietvakarius nuo kaimo yra nedidelis kalnelis, vadi

namas Jotkalniu. Jo viršuje - bala 5x6 m. "Sakoma, kad naktimis 

seniau ten tik velniai jodinėdavo." 

Traidkalnis - duobėtas kalnas, 1 km į šiaurės vakarus nuo Butniū

nų. "Sakoma, kad seniau velniukai baliavodavę" (VAK, b. 33: 283). 

5. (elkiai, Tarvydai, Rozalimo seno - BOBKALNIS, RAMYTĖ, RAGANŲ 

KALNAS, GAIDELIS, GOJUS 

Tarp Čelkių ir Tarvydų kaimų, 100 m į rytus nuo Ramytės upe

lio, yra Bobkalnis. Bobkalnio pietinėje pusėje, 150 m į šiaurės va

karus nuo aukštos įtampos elektros linijos, yra Bobkalnio akmuo. 

Čelkių kaime 1969 m. Z. Storpirštienė užrašė ir Raganų kalne

lio oronimą (LKI). Deja, pasakojimų apie juos neišliko. 

Tarvydų kaime nurodomas 3 ha dydžio kalnas, vadinamas Gai

deliu (PKK) ir Gojaus bala (LŽV, 1935). 

6. Didysis Plonėnas, Leimel io seno - ALKAKALNIS, vad inamas BAL

NY(IOS KALNU 

Plonėnuose, Plonės upelio dešinėje, kur vėliau buvo dvaro kal

vinų koplytėlė, yra alkvietė, vadinama Bažnyčios kalnu. Sakoma, 

kad čia stovėjusi kalvinų bažnyčia. 

Žmonės pasakoja, kad paskutinė kalvinų bažnytėlė čia, ant al

kvietės, sugriuvo 1905 m. ir vėliau jau nebuvo atstatyta (Šliavas 

., LŽV, 1935, užrašė Degesių pr. m-klos mokytoja Valentina Bulzytė. 
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1974: 81). 1935 m. Petras Lisauskas užrašė: "Ponui Veisbergui 

pasakojo senas žmogus Bilevič ius , kad jis girdėjęs iš savo tėvelio, 

jog čia buvusi pilis, kurios pamatai dar žymu žemėse. Vieta nea

riama" (LŽV) . 

7. Gač ioniai, Klovainių seno - PAGONIŲ KAPAI, 
PERKONAKMENIS 

Gačionių k., prie katalikų kapinių , yra vadinamieji Pagonių ka

pai. 1935 m. aklas senukas Danauskas pasakojo, kad čia "buvęs au

kuras, ąžuolai (kelmai), dideli pylimai, apdėti akmenimis" (PKK). 



PAGONIŲ KAPAI, Gačioniai, Klovainių sen., Pakruojo r. 2008 

1981 m. Gačionių kaime L. Duraitė užrašė toponimą - Perkūn

akmenis (LKI). Gaila, kad daugiau duomenų apie šį akmenį nėra. 

8. Gailioniai, Titoniai, Klovainių seno - VELNIOBALA, AKMUO 

"VELNIO KRĖSLAS" 

Tarp Gailionių ir Titonių kaimų buvusi Velniobala42. LŽV mini

ma, kad Velniobala - 20 ha pelkė. Tos pelkės pakraštyje seniau buvęs 

didelis akmuo, VELNIO KRĖSLU vadinamas, apie 2,5 m aukščio, 

apie 3 m pločio, su "pėdomis ir sėdyne". Seni žmonės pasakojo, kad 

ten sėdėjęs velnias. Šventadieniais velniukas, apsirengęs poniškais 

drabužiais, skrybėles siūdavęs. O siūdavęs jis jas iš žmonių nagų 

(LTR 4352/167). Dar pasakojama, kad "velnias nešęs akmenį ir čia 

jį numetęs"43. "Prieš karą tą akmenį žmonės išsprogdino ir išsive

žiojo"44, likusi tik ta dalis, kuri buvo žemėje, ir dabar tebėra. 

42 LKI, 1974, už rašė R. Kasparas. 
43 LŽV 1937, užrašė K. jurgaitienė. 
44 LŽV, 1935, užrašė Steponas Činčius . 
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9. Gaižūnai, Linkuvos seno - AKMUO SU DUBENIU 

Gaižūnų akmuo su dubeniu (M 319) yra centrinėje kaimo da

lyje, 28 m į rytus nuo Gaižūnų-Tulminių kelio, buvusioje Jono 

Vilimo sodyboje, 30 m į šiaurę nuo Alfonso Rauckio ūkinio pas

tato. Akmuo rausvo granito, ne taisyklingo stačiakampio formos. 

Senasis Gaižūnų kaimas. 2004 

Jo paviršius 0,83xO,80 m dydžio ir 26 cm aukščio. Smailiadugnio 

dubens gylis 17 cm, skersmuo 22 cm. Akmuo įtrauktas į Regis

trą (KPC, Šidiškis, 2004, dosjė M 319). Literatūroje (Treškevičius 

1978: 12) minimi kiti du Gaižūnų akmenys su smaili ad ugniais du

benimis nerasti. 

10. Gaubiai, Pašvit inio seno - AKMUO SU DUBENIU, KERTINIS 

AKMUO 

Šiaurinėje kaimo dalyje, 27 m į vakarus nuo Pašvitinio-Binė
nų kelio, Jono Drupo sodyboje, 12 m į pietus nuo gyvenamojo 
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namo, yra akmuo su smailiadugniu dubeniu (Treškevičius 1978: 

17). Akmuo pilko granito, apvalus. Jo paviršius 0,96xO,84 m dydžio 

ir 27 cm aukščio. Dubens gylis 11 cm, skersmuo 16 cm. Akmuo 

įtrauktas į Registrą (KPC, Šidiškis, dosjė M 317). LŽV minimas 

Kertinis akmuo, kuris yra laukuose, tarp Gaubių ir Binėnų kaimų. 

"Yra duobutė, būk tai velnio tupėta."45 

11. Gegiedžiai, Linkuvos seno - AKMUO SU DUBENIU 

Šiaurinėje kaimo dalyje, Valentinos Gilienės sodyboje, išlikęs 
akmuo su dubeniu (buv. AV 1900). Akmuo yra gėlių darželyje, 6 m 

nuo gyvenamojo namo į pietus. Jis keturkampio formos, jo dydis 

86x66 cm, aukštis 40 cm, dubuo smailiadugnis, 17 cm skersmens, 

10 cm gylio. Kitas akmuo su dubeniu, buvęs pas Vaičiulionį, deja, 

jau parduotas. 

45 LŽV, 1935, užrašė Jonas tepukas. 
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12. Gelčiai, Žeimelio seno - GAIDŽiŲ KALNAS, KUBILŲ KALNAS 

Nuo Gelčių kaimo 0,3 km į pietvakarius yra 1 ha dydžio Gai

džių kalnas. "Ant kalnelio augęs didelis beržas, ant jo kaimo ber

nai pakorė gaidį."46 Apie 0,5 km į vakarus nuo Gelčių yra Kubilų 

kalnas. Tai buvę kapai. "Ten vaikščioja žvakelės ir nuo kalno naktį 

kubilai ridenasi. Nuo to ir vardą gavo" (LŽV). 

13. Grikpėdžiai, Žeimelio seno - BAŽNYTKALNIS, VELNUPIS 

Kairiajame Viršyčio upelio krante yra Bažnytkalnis (LŽV, 1935). 

Jo pavadinimą paliudija ir J. Šliavas. Jo manymu, kalnas dar vadi

namas Koplyčkalniu. Deja, pasakojimų apie šį kalną neužrašyta. 

Velnupis - griovys (buv. upelis) , kuris prasideda Grikpėdžių k. 
laukuose (teka tik pavasarį) ir įteka į Švitinį. 

~--:------

46 LŽV, 1935, užrašė Juozas Smailys, pasakojo Rozalija Mačiulienė, g. 1905 m. 
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14. Guostagalis, Guostagalio seno - AKMUO "VELN IO KRĖSLAS ': 

PIKTAKMENIS, VELNIABALĖ 

0,95 km į šiaurės vakarus nuo Guostagalio-Degėsių kelio, Linku

vos g-jos 44 kvartalo pakraštyje (20 m nuo miško ribos) yra akmuo, 

o 

II .... 
lt 

Guostagalis 

vadinamas Velnio krėslu. Tai natūralus riedulys, 2,5 m (iš vakarų į 

rytus) ilgio ir 2 m (iš šiaurės į pietus) pločio, 1 m aukščio virš žemės 

paviršiaus. Akmuo yra su iškilusia rieve (25 cm) tarsi kėdės atlošu -

"krėslu". Akmuo yra Velniabalės pakraštyje (Šliavas 1970: 121). 

1 km į vakarus yra upelis Piktakmenis (Savukynas 1963: 124), 

Beržtalio dešinysis intakas. 

Guostagalio akmuo, vadinamas Velnio krėslu, 1998 m. įrašytas 

į Registrą (KPC, Šidiškis, 1998, dosjė M 82). 
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15. Kaireiiai, L:eimelio seno - AKMUO SU "VELNIO PĖDA", VELNIABALĖ 

1 km į rytus nuo Kairelių, Žeimelio g-jos Kratošino miško 7 

kvartalo vakarinėje pusėje, 50 m nuo kanalo į rytus, yra mitologi

nis akmuo su "velnio pėda". Jis yra maždaug 4,5 m ilgio iš pietų į 

Kaireiiai 

šiaurę, 3 m pločio ir 1,5 m aukščio, melsvos spalvos, kiek panašus 

į kairės kojos kurpalį, priekiu į pietus. Pietinis jo galas žemesnis, 

aukštesnioji akmens dalis patogi atsisėsti. Šiaurės rytų kampe -lyg 

du natūralūs laipteliai užlipti. Pietiniame akmens gale - lyg duobė, 

3 m pločio ir 2 m ilgio nuo akmens tolyn, 0,7 m gylio. Tai gali būti 

ledyninė išgrauža arba aukų duobė. Pasakojama, kad seniau joje 

buvęs tuščias katilas, toks, kad žmogus jame galėjęs tilpti. 

Akmens viršuje buvęs išmuštas kažkoks ženklas, kurį žmonės 

vadino "velnio pėda", bet vėliau ar nuo ugnies lietuje laužą degi

nant, ar taip kas tą ženklą iškapojo, belikusi viršuje tik plati nuos

kila - 1,1 m ilgio ir 0,7 m pločio, kurios vietoje dar ir dabar neauga 

samanos, nors aplink visas akmuo yra samanotas. Kiti sakydavo, 
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esą tai pats akmuo esąs velnio pėda47• Dar pasakojama, kad ta "pė

delė" esanti ant pietinio akmens galo, ir, kai velnias užšoko ant to 

akmens, tai vienas akmens galas ir nulinko žemyn, o toje vieto

je liko ispausta "pėdelė". 7 m i pietus yra dar vienas apsamanojęs 

akmuo. Jo skersmuo 0,8 m, aukštis 0,5 m (Šidiškis 1998: 18). 

Nuo to akmens i vakarus buvusi bala, kuria dabar prakastas 

griovys, vadinosi ji Velniabale, o pats miškelis aplinkui - Velnia

miškiu. Matyt, šis akmuo yra buvęs senųjų kaimo gyventojų pago

niškojo kulto vieta, dėl to i šlikę tiek daug padavimų apie mišką ir 

jame gyvenusius velnius. Be to, ir piemenų žaidimas, kuri žaisdavę 

prie jo piemenys, gali būti likęs iš pagoniškų laikų (Šliavas 1971: 

139- 141). 

16. Kareiviškis, Lygumų seno - PERKŪNIJOS AKMUO, ALKAKALNIS 

0,22 km i pietus nuo Pakruojo-Lygumų kelio, Kruojos upės 

vagoje, yra didelis, perkūnijos perskeltas i 3 dalis (maždaug 3 m 

PERKŪNIJOS AKMUO Kruojos upėje, Kareiviškis, Lygumų sen., Pakruojo r. 2008 

47 LTR 4809/28, pasakojo Petras Gasiūnas, 81 111 ., Lauksodis. 
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27 kv. 

Alkakalnis 

skersmens, 1,5 m aukščio) aukštyn kiek smailėjantis akmuo, var

du Perkūnija. 1935 m. mokytojas Aleksandras Kripas užrašė Petro 

Bauko pasakojimą: "Perkūnijos akmuo Aklingaiyje. Žymu velnio 

pėda" (LŽV). Šiauriniame Kruojos upės krante - graži aikštelė, 

žmonių vadinama Perkūnijos lankele. Pietiniame Kruojos krante 

auga 400- 500 metų senumo ąžuolas. Perkūnijos akmuo irašytas i 

Registrą 1998 m. (KPC, Šidiškis 1998, dosjė M 81). 

Kalnelyje, šalia šio didžiulio ąžuolo, greičiausiai buvo alkvietė 

(Šliavas 1975: 216-221) . Gal todėl tradicija garbinti ąžuolus čia yra 

išlikusi nuo seno? Anot senelių pasakojimų, tą akmeni labai seniai 

suskaldęs perkūnas. Ir aikštelės vardas - Perkūnijos lankelė - esąs 

labai senas (pasakojo Juozas Nakčiūnas, 80 m., Vištinės k.). Atski-
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Ius ios akmens dalys šiuo metu vienodai iš visų pusių apaugusios 

samanomis, o tai rodo, kad jis suskaldytas labai seniai. Paskutini 

žaibo trenksmą i ši akmeni jau prisimena dabartiniai žmonės (pa

sakojo Elena Buržaitė, g. 1924 m. , Vištinės k.) , tą patvirtina ir nau

jesni akmens skilimai. Perkūnijos akmuo irašytas i Registrą (KPC, 

Šidiškis, 1998, dosjė M 81) . 

17. Klovainiai, Klovainių seno - AKMUO SU DUBENIU, VEBRĖ 

Centrinėje miestelio dalyje, 9 m i pietryčius nuo Pušaloto 

g-vės , 10 m i š iaurę nuo Neringos Kryžinauskaitės gyvenamojo 

namo, yra akmuo su dubeniu (buv. AV 1888) . Akmuo pusiau 

stačias , dydis 0,95x0,49 m , storis 0,28 m, virš žemės paviršiaus 

iškilęs 0,5 m . Dubuo smailiadugnis, piltuvo formos , 0,19 m 

skersmens, 0,13 m gylio (Treškevičius 1978: 3). 

Vebrė - slėnis, 2 km i pietryčius nuo Klovainių . "Per naktigo

nius ateidavę juodi ponaičiai (vebriukais juos vadindavę), atneš

davę tabako ir kartu su naktigoniais rūkydavę, bet peržegnojus jie 

pranykdavę."48 Dabar šioje vietoje yra Vebriškio viensėdis (RŽPI). 

18. Krasn iškiai, Vydžiai, Leimelio seno - VELNMI$KIS, $UNKALNIS 

1935 m. LŽV Krasniškių anketoje nurodoma, kad 0,3 km i šiau

rę nuo Kupčiko sodybos yra pakiluma 1,5 ha dydžio, vadinama 

Šunkalniu49
. 

Apie 0,5 km i pietryčius nuo buv. Vydžių dvaro yra 1 ha miš

kas - Velnmiškis (RŽPI). Ji taip pat LŽV mini Ignas Asauskas, už

rašė Vladas Jurelevičius . 

48 LŽV, 1935, užrašė J. Grikina itė. 

' 9 LŽV, 1935, pasakojo Juozas Zakis. 
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19. Krembl iai, buv. ka imas Leimelio seno - VELNIO AKMUO 

o -,-3-
o \ o 

I buv. Kremblių k. 

"" o 

Žeimelio g-jos Kremblių miško 19 kvartalo centre, nuo kvar

talinės linijos apie 50 m i vakarus, eglyne yra mitologinis Velnio 

akmuo. Akmuo savo forma primena balną. Jo ilgis rytų-vakarų 

kryptimi - 4,3 m. Rytinė akmens pusė statesnė, jos aukštis 1,45 m, 

vakarinė pusė nuolaidėja iki 0,6 m aukščio. Vakariniame jo šone 

matyti dvi tarsi "jaučio šnervės" (Šidiškis 1998: 20). Šiaurinėje 

pusėje eina "siūlė" rytų-vakarų kryptimi. 1 m i pietus guli kitas 

mažesnis apsamanojęs rusvo granito riedulys, jo ilgis 1,6 m vaka

rų-rytų kryptimi, aukštis 0,5 m. Pagal padavimą, šis akmuo - tai 

vieno milžiniško akmens, kuri nešęs velnias, norėdamas sudau

žyti Pašvitinio bažnyčią, dalis. Benešant akmeni, pragydęs gaidys, 

PAKRUOJO R. ALKVIETES IR KITOS MITOLOGINES VIETOS ................................................................................................. 

VELNIO AKMUO Kremblių miške, Leimelio sen., Pakruojo r. 2008 

akmuo kritęs iš velnio nagų ir bekrisdamas suskilęs i tris dalis - dar 

ir dabar tos dalys teberiogsančios miške50
• 

20. Liesai, buv. ka imas Leimel io seno - VELNIO AKMUO 

Žeimelio g-jos Ą.žuolynės miško 15 kvartalo rytinėje dalyje 

yra dar vienas Velnio akmuo. Šis akmuo panašus i nuolaidų viena 

puse stalą, 3,3 m ilgio, 3,1 m pločio. Aukštesnysis šonas iš že

mės paviršiaus iškilęs 1,3 m, žemesnysis - 0,8 m. Jokių iškalinėtų 

ženklų ant jo nematyti. Per viduri eina griovys. Nuo šio akmens 

maždaug už 1 km i pietryčius , kairiajame Švitinio upelio krante, 

yra Liesų senkapis, vadinamas Švedų kapais, su buvusiais akme

nų vainikais ir gausiais archeologiniais radiniais (Šliavas 1975: 

16; Šidiškis 1998: 21). 

so LKI, 1977, pasakojo Mykolas Ba lčiūnas, g. 1915 m. Žeimelyje. 
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21. Linkavičiai, Guostagal io seno - VELNIABALA, SKREl:KAKALNIS 

Prie buv. Didžiųjų Linkaučių dvaro minima 15 ha dydžio pie

va, vadinama Velniabala (LŽV 1935). Į vakarus nuo dvaro (dabar 

čia isikūrę senelių namai) buvo Skrečkakalnis . Šis kalnas, latvių 

mokslininko E. Šturms nuomone, laikytinas kulto vieta (Šturms 

1946: 8). Skaista Griauzdaitė atsiuntė archeologui Petrui Tarasen

kai idomų pasakojimą apie ši kalną: "Prieš 200 metų toje vietoje 

buvusi bažnyčia , kurią kas tai apipylė žemėmis. Apie 50 metų atgal 

to dvaro nuomininkas Kontrimavičius pamatė ant to kalno degant 

pinigus" (VAK, b. 73: 29). Gaila, kad šis kalnas pokariu nukastas, 

nes iš čia buvo vežamas žvyras. 

PAKRUOJO R. ALKVIEHS IR KITOS MITOLOGIN~S VIETOS ................................................................................................. 

DOWDI5KIO KALNAS, Dovydiškis, Linkuvos sen., Pakruojo r. 2008. 

22. Linkuva, Linkuvos seno - RAGAKALNIS, VELNIOBALĖ, 

RAUKLAUKIO ĄŽUOLAS 

0,4 km i šiaurės vakarus nuo Linkuvos miesto kapinių yra alk

vietė, vadinama Ragakalniu. Seniau rytinė kalno dalis buvo saugo

ma kaip Linkuvos senkapis (AR 697). 

Iš vakarų i rytus pailga kalvelė iš visų pusių buvus apsupta van

dens. Didesnė dalis dar tarpukariu nukasta išvežant žvyrą . Kalve

lės pavadinimas - Ragakalnis - rodytų , kad anksčiau šioje vietoje, 

matyt, būta alkvietės, kurioje buvo laidojama, arba sprendžiant pa

gal aplinkui randamas keramikos šukes galbūt buvusi ir pilis. Kal

velėje esą buvę sušaudyti 1862- 1863 m. sukilėliai. Kaip iš tikrųjų 

buvo, sunku pasakyti. Kalvelė beveik visa iškasta. Tačiau saugoti ją 

vis tiek verta ir reikėtų išplėsti jos apsaugines ribas - kai kurie kal

velės šlaitai tebeišlikę, - ilgainiui jie gal dar atskleis savo paslaptis 

(Šliavas 1975: 26). 
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Minima, kad nuo Ragakalnio i šiaurę yra Velniobalė, o už jos -

nedidelis Rauklaukio miškas. Čia apie 0,3 km i šiaurę nuo Rau

klaukio viensėdžio, Linkuvos g-jos 51 kvartalo centrinėje dalyje, 

i rytus nuo kelio i Gaižūnus, auga senas ąžuolas. Prie jo kamieno 

Gaižūnai 

V 51 1 ,~ " ~ 1/ 
o • \ . tąt:UkiO ąžuolą§ {;I 

Rauklauklo '. " .' ":" .: ~~ 
miškas' : : . 
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skirtingame aukštyje prikaltos trys koplytėlės ir kryžius. J. Šliavo 

nuomone, čia buvęs ąžuolynas, matyt, susijęs su Perkūno garbi

nimu, galbūt buvo kūrenama šventoji ugnis ir aukotos aukos. Šis 

paprotys išlikęs iki šil) dienl) - tik transformavęsis i paproti kal-

RAUKLAUKIO ĄLUOLAS Rauklaukio miške, Linkuvos sen., Pakruojo r. 2008 

ti prie šio ąžuolo koplytėles (Šliavas 1977: 112, 113; Vaitkevičius 

2001: 200) . 

23. Medikoniai, Derveliai, Roza limo seno - VELNIABALA, GOJUPIS, 

AKMENYS SU DUBENIMIS 

Velniabala vadinama pelkė (dabar numelioruota) maždaug už 

kilometro nuo Medikonil) i šiaurės vakarus, pamiškėje. Pasakoja

ma, kad toje baloje vaidenosi velniaiSI . Jei koks ikaušęs iš Dervelil) 

karčemos vakare važiuodavęs pro Velniabalą, vis kažkas esą arkli 

5 1 LŽV, 1938, užrašė J. Stočkus . 
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atžagariai perkinkydavęs (pasakojo Jonas Kairys , g. 1898 m. Medi_ 

konyse, užrašė]. Šliavas). ]. Šliavo nuomone, čia galėjo būti šven_ 

tvietė, nes šilas ir upelis prie šios balos vadinosi Gojupiu (Šliavas 

1975: 40). 

AKMUO SU DUBENIU A. Jaramino sodyboje, Medikoniai, Rozalimo sen., Pakruojo r. 2008 

Kaimo centre, Aniceto Jaramino sodyboje, pietinėje lauko 

virtuvėlės pusėje, guli tarp kitų akmenų numestas Medikonių II 

akmuo su dubeniu. Akmens dydis 95x45 cm, aukštis 10 cm, jo du

buo smailiadugnis, 15 cm skersmens, 12 cm gylio. Įdomu paste

bėti, kad paminklinė akmens lenta stovi pakelėje šalia visai kito, 

nedubenuoto akmens. 

Dar vienas akmuo su dubeniu Dervelių II išlikęs už 1,5 km i 

vakarus, Derveliuose, prie ivažiavimo i buv. aštuonmetę moky

klą· Akmens dydis 85x75 cm, aukštis 20 cm, dubuo smailiadugnis 

20 cm skersmens, 18 cm gylio. 

PAKRUOJO R. ALKVIETtS IR KITOS MITOLOGIN~S VIETOS 
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24. Meldiniai, Rozalimo seno - BADUKALNIS 

1 km i rytus nuo Meldinių k. yra Badukalnis. Išlikęs pasakoji

mas, kad "ant Badukalnio buvusi bažnytėlė, žmonės eidavo mels

tis, nuo to ir kaimas pavadintas Meldiniais"52. 

\ '-.../ / (/";' 
I 

o 

25. Miciūnai, Pašvitinio seno - AKMUO SU DUBENIU, VELNIO 

AKMUO, AUDŲ KALNAS 

Rozalimas 

Miciūnų kaimas esą senovėje buvęs karališkas. Jo valstiečių 

žemė tęsėsi iki Mūšos. To kaimo valstiečiai, geriau gyvendami už 

kitus, daug gėrę, kas velniui patikę. Tas velnias, norėdamas kaimo 

52 LŽV, 1935, užrašė A. Ivanauskaitė, pasakojo 1. Tamošaitis. 
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žmonėms įsiteikti, prakasė Mūšos vagą nuo to kaimo kiek toliau į 

pietus ir nešė didžiulį akmenį, norėdamas senoje vietoje patvenkti 

Mūšą, kad ji imtų tekėti jo naujai prakasta vaga ir kad kaimas turė

tų daugiau žemės. Tačiau dėl kažkokių priežasčių pametęs tą vieną 

akmenį tėkmėje, arčiau jos pietinio kranto. Vietos žmonės akmenį 

pavadinę Velnio akmeniu. Akmuo yra apie 30 m į pietvakarius nuo 

Janinos Greiškanienės sodybos kluono, Mūšos vagoje, apie 10 m 

nuo jos dešiniojo kranto (KPC, Šidiškis, 2004, dosjė M 312). 

Akmuo yra maždaug 2,5 m ilgio išilgai vandens tėkmės, 1,4 m 

pločio, jo pasroviui esantis galas virš vandens iškilęs maždaug 1 m, 

kitas rusvai melsvos spalvos galas yra vandenyje. Atidžiau į jį pasi

žiūrėjus, susidaro įspūdis, tarsi tas akmuo bristų pasroviui. 

Akmenyje iškalta 13 taisyklingų pailgų duobučių, išsirikiavusių 

viena linija: 3 duobutės iškaltos šiauriniame, žvelgiant nuo upės 

vidurio, to akmens šone ir 10 - jo viršuje, arčiau aukštesniojo galo. 

Šalia upėje, sako, buvusi didelė gylė. Duobutės - 10 cm ilgio, 3 cm 

pločio ir 7 cm gylio, apačion kiek siaurėjančios. Atstumas tarp 

duobučių - maždaug po 2 cm (Šliavas 1975: 70). 

Kiek į rytus nuo Miciūnų kaimo, ant Mūšos kranto, yra nedide

lis kalnelis, žmonių vadinamas Audų kalnu. 

Greiškanienės sodyboje, 12 m į pietus nuo tvarto esančioje akme

nų krūvoje, išsiskiria akmuo su dubeniu. Jo ilgis 1,38 m, plotis 0,95 m. 

smailiadugnio dubens skersmuo 17 cm, gylis 13 cm (M 313). 

26. Mikoliškis, Žeimelio seno - BOBKALNIS, MURGINIS 

0,5 km į šiaurę nuo kaimo nurodomas nedidelis molio kalnelis 

20x50 m dydžio, vadinamas Bobkalniu. Dabar čia yra Laurinavi

čiaus sodyba. 

Kaimo rytų pusėje teka Murginis. Tai nedidelis 3-4 m pločio 

upelis, išdžiūstantis vasarą. "Žmonės pasakoja, kad seniau pas 

Murginį buvo supiltas pylimas, ant kurio per 3 metus buvę girdėt 

vaikščiojant ir dalgius plakant." 53 

27. Niūrai, Pašvitinio seno - VELNIO AKMUO 

Tai jau trečias iš Žiemelio g-joje esančių Velnio akmenų. Iš visų 

trijų Velnio akmenų šis Žeimelio g-jos Buletiškio miško 21 kvarta

le esantis akmuo yra didžiausias. Jis paskelbtas geologijos pamin

klu (Linčius 1994). Akmuo yra į šiaurę nuo miško keliuko. Jo ilgis 

šiaurės vakarų-pietryčių kryptimi - 5,63 m, plotis 2,91 m, aukštis 

vakariniame gale 1,76 m, rytiniame - 0,7 m. Akmenyje iškalta įvai

riausių raidžių, skaičių, ženklų. 

Pasakojama, kad tai esą akmeniu pavirtęs šykštuolis DaugaIo

nių dvaro ponas - Liakas. Buvę taip: dvarponiai Liakai turėję labai 

daug bičių . Vienam iš to dvaro ponų - proseneliui Apolinarui Lia

kui - jos su nešu sios didžiulius turtus, mat tos bitės buvusios nepa-

53 LŽV, 1935, užrašė Apolonija Petkauskienė, pasakojo Jonas Pakeltis, g. Mikoliš
kyje. 



VELNIO AKMUO Buletiškio miške, Niūrai, Pašvitinio sen., Pakruojo r. 2008 

prastos - vietoj duonos ir medaus i korius nešu sios aukso dulkeles. 

Tai tam Liakui jos prinešusios pilną katilą aukso, kuri jis slėpęs Bu

letiškio miške. Bet jam to aukso neužtekę. Kartą jis apiplėšęs ir už

mušęs pas ji atkeliavusius iš Rygos pirklius, ir bandęs užkasti juos 

toje pat vietoje, kur slėpė auksą. Tačiau bekasant duobę, i ji spyręs 

Perkūnas, klastingasis plėšikas dvarponis pavirtęs pilku akmeniu, 

užgulusiu auksą. Tą akmeni paritus esą iš tiesų būtų galima paimti 

iš ten auksą (Dapkus 1964: 233). 

Kiti apie šį akmeni pasakoja, jog turtingas ir gobšus grafas, pri

artėjus senatvei, nenorėdamas, kad jo turtas kam nors atitektų, po 

šiuo akmeniu pakasęs puodą aukso ir avili medaus. Kartą vienas 

neturtingas žmogus ši lobi norėjęs iškasti, bet kiek pakasęs, prilipo 

ir suakmenėjo. Ir dabar esą tas lobis neiškasamas: kas tik pabandys 

ji iškasti - suakmenės (Šliavas 1970: 119). 

Nuo šio akmens i pietryčius plyti didelė bala - Niūrbalė, arba 

Niiiri bala. Pagal š ią balą ir prie jos isikūręs dvaras vadintas Niū

rų dvaru. 
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28. Nociūnai, Žeimelio seno - ALKAKALNIS, BOBKALNIS, AKMUO SU 

DUBENIU 

Senovėje į rytus nuo Lauksodžio, Nociūnuose buvęs šventas 

ąžuolynas, kur degUSi šventoj i ugnis. 

J. Šliavas nurodo alkvietę esant i rytus, i šiaurės rytus nuo bu

vusio Remeikos vienkiemio, Žeimelio g-jos Nociūnų miško 62, 67 

kvartalo pakrašty. Gal tai tas pats kalnas, vadinamas Šunų kalneliu 

(Šliavas 1996: 100). Šunų kalnelis - nedidelė pakiluma i rytus nuo 

Nociūnų, J. Paltaroko ir J. Skrupskelienės žemėje. Kaimo pietry

~uose yra nedidelis 0,5 ha ploto kalnelis, vadinamas Bobkalniu54
• 

S4 LŽV, 1935, užrašė Paulina Dienienė, pasa kojo Antanas Molderis. 



Prie akmens su dubeniu Nociūnuose, 

Sidaugų sodyboje 

Apie tą kalneli pasakojama, kad karo su švedais metu ties No

ciūnų kaimu ivykęs didelis mūšis. Audrai praėjus, tamsų rudens 

vakarą i vieno valstiečio trobą pasibeldė švedų kareiviai: apiplyšę, 
purvini, nuvargę. Žmonės švedų labai neapkentę· Šiuodu isileidę, 
bet sugalvoję klastą: iš pradžių pavalgydino, o kai kareiviai sumigo, 

šeimininkė karštu vandeniu išplikino jiems akis, juos nugalabijo, 

ištempė i netoliese kaimo buvusi kalneli ir pakasė. Vėliau iš to kal

nelio šviesiomis naktimis vis esą išlisdavę du juodi šuniukai ir po 

tą kalneli bėgiodami, vis viauksėdami inkštę· Žmonės tos vietos iš 

tolo vengdavę. Todėl kalneli pavadinę "Šunų kalneliu". Senesnės 
kartos žmonės tiki, kad "ten vaidenasi" (LTR 4146/4). 

Nociūnų akmuo su dubeniu (M 318) yra vakarinėje kaimo 

dalyje, 30 m i vakarus nuo Lauksodžio-Nociūnų kelio, Petro Si

daugos sodyboje, 1 m i vakarus nuo gyvenamojo namo. Akmuo 

apsodintas serbentais. Akmuo pilkai rusvO granito, jo paviršius 

0,75xO,67 m dydžio ir 12 cm aukščio. Smailiadugnis dubuo 14 cm 

skersmens ir 11 cm gylio (KPC, Šidiškis, 2004, dosjė M 318). 
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29. Paežeriai, Rozalimo seno - ALKAKALNIS, vadinamas 

KOPLYl:KALNIU, AKMUO SU DUBENĖLlAI S 

ALKAKALNIS, vadinamas KOPLY(KALNIU, Ežerėlės tvenkinyje, Paežeriai Rozalimo sen 
PakruoJo r. 2008 ' ., 

Paežerių alkvietė, vadinama Koplyčkalniu, buvo Ežerėlės deši

niajame krante, pelkėtoje pievoje. Pastačius užtvanką, ji atsidūrė 

vandenyje kaip sala. Tai maždaug 35 m skersmens kalvelė, iškilusi 

tvenkinyje apie 4 m (Šernas 1998' 23-24 27 28) ZV . ky . , - . mones sa -

davo, kad tame kalnelyje yra užpustyta koplyčia. Ant kalnelio yra 

akmuo su duobutėmis - "velnio kulnų" atspaudais. Kalbėdavo, 

AKMUO SU OUBENĖLlAIS 
KOPLY(KALNYJE, Paeže
riai, Rozalimo sen Pa-
kruojo r. 2008 ., 



kad po tuo akmeniu yra paslėpta aukso. Duobutėse susirinkusiu 

lietaus vandeniu gydydavo akis (pasakojo Marijona Venslovienė, 

72 m., Paežerių k.) (Šliavas 1974: 37, 173). Akmuo šviesiai rausvO 

granito, apie 2,1 m ilgio pietų-šiaurės kryptimi (buldozeriu esą 

buvo pastumtas apie 10- 15 m į pietus) , 1,8 m ilgio ir nuo 0,45 

iki 0,87 m aukščio. Vakarinė akmens dalis ir iš dalies pietrytinė 

9° 
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nusėtos dubenėliais, kurių suskaičiuota 59. Dalis dubenėlių labai 

sunykę, iš jų šeši dubenėliai yra apie 3 cm gylio. 57 dubenėlių 

skersmuo yra nuo 3 iki 6 cm, vienas dubenėlis 7,5 cm ir vienas 

8 cm skersmens. Daugelis dubenėlių turi ryškias gludinimo žy

mes (Treškevičius 1978: 5). 

Paežerių akmuo su dubenėliais įtrauktas į Registro archeologi

nių vietų sąrašą (A 608), o Koplyčkalnis 2005 m. - į Mitologinių 

vietų sąrašą (M 245). 

30. Pal i ečiai, Pakruojo seno - DIDYSIS AKMUO, PAVAIDIS, LERBALlS 

Kaimo šiaurėje prie kelio Paliečiai-Daukščiogala nurodomas 

Didysis akmuo, kurio dydis 5x3 m. Marijona Prikockienė nurodė 

ir Pavaidžio pievas kaimo vidury. Pievos užimančios 2 ha plotą. 

"Sako, ten kipšiukai bėgioja, vaidenasi ir nuo to toks pavadini

mas."ss Taip pat su mitonimu "velnias" greičiausiai susijusi ir Čer

balio pieva (LKI, 1969, užrašė Z. Storpirštienė). 

31 . Pamūšis, Buč i ūnai, Klova i n i ų seno - ALKA, BUBA 

J. Šliavas nurodo Pamūšio ir Bučiūnų alką buvus Mūšos salos 

kalvelėje, kuri, deja, patvenkus Mūšą, apsemta. Kapinaitės Mūšos 

skardyje prie apsemtos alkos vadinamos Bučiūnų kapeliais. 

Senovėje buvęs aukuras, aplinkui augęs šventasis ąžuolynas. 

Vėliau šis ąžuolynas buvo iškirstas. Didelių senų ąžuolų ir beržų 

matyti tik ant aukštame skardyje įsikūrusių kapelių. Tai senovinių 

alkų medžiai. Ar tokie pat medžiai senovėje augo ir klonyje - sun

ku pasakyti (Šliavas 1975: 11). Buba vadinama pelkė netoli Bučiū

nų (PKK). "Buba" - velnio sinonimas. 

55 LKI. 1961, pasakojo Marijona Prikockienė. g. 1882 m. Taurakių k. 

91 



Tadas Sidiškis VELNIAKALNIŲ KRASTAS ........................................... . .................................................... 

Bučiūnų kapeliai 

32. Pašvitinys, Pašvitinio seno - AKMUO SU DUBENIU 

Miestelio centre, Švč. Trejybės bažnyčios šventoriaus tvo

ros pietinėje pusėje, yra akmuo su smailiadugniu dubeniu (buv. 

AV 790). Akmuo atgabentas iš kitur. Jis rausvo granito, plokščio
ji pusė iš dalies gludinta. Akmens paviršius 1,05xO,54 m dydžio, 

aukštis nežinomas. Smailiadugnis dubuo 15 cm skersmens ir 8 cm 

gylio. 2004 m. asfaltuojant automobilių stovėjimo aikštelę dubuO 

iki pusės užlietas (Treškevičius 1978: 11). 

33. Peleniškiai, Pašvitinio seno - PILIAKALNIS, JOKOBKALNIS 

V· _ . • • p TaraseO-
Apie Peleniškių piliakalnį O. ValanclUte atsIUnte. . da-

. . d . . vietoj 
kai tokį pasakojimą: "Žmones pasakoJa, ka senoveJe I bai 

bartinio kalno buvęs Peleniškių dvaras, kuriame gyvenęs a 

................ ... ........ ...... ~~.~~.Ų~~9 .. R .. A.L~xln~.~ .I.~ .~I.TO.~ .~.I.~C?~C?(~IN~S VIETOS . ............. . 

žiaurus ponas. Jis be pasigailėjimo žiauriausiu būdu varginda

vęs savo dvariškius ir jam priklausančius žmones ir net pirmą 

Kalėdų dieną, kai žmonės eidavę melstis, bažnyčioje būdavusios 

pamaldos, Peleniškių ponas išvarydavęs savo žmones malkų 

kapoti, kad tik labiau žmones varginus. Dievas už tokį nedorą 

pono gyvenimą užleidęs jam ir visam dvarui nelaimę - vieną 

naktį dvaras buvo apneštas smėliu. Žmonės dar ilgą laiką gir

dėdavę tame kalne girnomis malant ir gaidžius giedant. Velykų 

rytą kalne skambėdavo varpais, girdėdavosi vargonais grojant ir 

žmones giedant. 

Kiti gi pasakoja, kad čia senovėje būdavę laidojami mirusie

ji. Žmonės, atveždami vežimą malkų, sykiu atveždavo ir vežimą 
smėlio ar žemių, paskui degindavo lavoną ir sudegusio pelenus už

pildavo žemėmis. Keletas metų atgal kaimo žmonės buvo pradėję 

kasti kalną ir tikrai, pasirodo, rasdavo anglių ir smėlio ar žemių 

nestorus sluoksnius" (VAK, b. 73: 258). 

Už 2 km į šiaurę, kairiajame Piladžio upelio krante buvęs Jokūb

kalnis (dabar nukastas imant žvyrą). Šalia minimas niekad neiš

senkantis šaltinis. J. Šliavo nuomone, ši vieta galėjo būti alkvietė 
(Šliavas 1996: 76). 

34. Roza limas, Roza limo seno - AKMENYS SU DUBEN IMIS 

Miestelio centrinėje dalyje, Švč. M. Marijos bažnyčios švento

riaus vakarinėje pusėje, į šiaurę nuo varpinės, yra akmuo su du

beniu, stačiakampio formos, apskaldytas (buv. AV 796). Dydis 

O,75xO,52 m, aukštis 0,4 m. Dubuo nesimetrinis smailiadugnis, 
kersmuo 0,28 m, gylis 0,1 m. 

(b KitOje varpinės pusėje yra dar vienas dubenuotasis akmuo 

O ;v. AV 797). Jis keturkampio formos. DydiS 0,77xO,53 m, aukštis 

, 3111, dubuo smailiadugnis, kurio skersmuo 0,21 m, gylis 0,2 m. 
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Šiaurinėje miestelio dalyje, 6 m į pietryčius nuo Rozalimo- Klo

vainių kelio, šiaurinėje Algio Seniulio sodybos pusėje yra akmuo 

su dubeniu. Jo paviršius 1,05xO,8 m, aukštis 0,2 m. Centre yra 

smailiadugnis dubuo, kurio skersmuo 0,19 m, gylis 0,14 m. Dubuo 

pradžioje gilėja 10 cm statmenai, toliau - smailėja. 

AKMUO SU DUBENIU prie varpinės, Rozalimas, Pakruojo r. 2008 

6 m į šiaurę nuo Algio Seniulio gyvenamojo namo yra ki

tas dubenuotasis akmuo. Jo dydis 0,65xO,8 m, aukštis 0,45 m. 

Centre yra smailiadugnis dubuo, kurio skersmuo 0,16 m, gylis 

0,14 m. Dubens kraštai nuolaidūs, paskui staiga gilėja (Treške

vičius 1978: 7-8). 
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35. Rusliai, Lygumų seno - AKMENYS SU DUBENIMIS 

Ruslių kaimo pietinėje dalyje, 0,2 km į vakarus nuo Kruojos 

upės , Izidoriaus Tubio sodyboje, yra trys akmenys su smailiadug

niais dubenimis. Pirmasis akmuo yra į šiaurę nuo klėties. Riedulys 

rusvai melsvo granito, jo paviršius 0,95xO,7 m dydžio ir 0,28 m sto

rio. Smailiadugnis dubuo 18 cm skersmens ir 15 cm gylio. 

Antrasis akmuo yra 1 m į pietus nuo gyvenamojo namo. Akmuo 

rausvo granito, ovalo formos, šonai apskaldyti. Jo paviršius 1,07xO,7 

m dydžio ir 0,34 m storio. Smaili ad ugnis dubuo 20 cm skersmens 

ir 15 cm gylio. Nuo dubens 10 cm yra naujai iškaltos dvi duobutės . 

Matyt, norėta jį suskaldyti. 

Trečiasis akmuo yra 6 m į rytus nuo gyvenamojo namo. 

Riedulys pilkai melsvo granito. Jo dydis 0,77xO,71 m ir 0,21 m 

storio. Smailiadugnis dubuo 15 cm skersmens ir 12 cm gylio. 

Akmuo 1986 m. buvo atvežtas iš Vismantų kaimo (Treškevičius 

1978: 20-21). 

36. Sodeliškiai, Pašvitinio seno - AKMUO SU DUBENIU 

Pietinėje kaimo dalyje, 30 m į šiaurės rytus nuo kelio i Pe

leniškių k. Valerijos Garnytės-Lisikienės sodybos, 10 m į rytus 

nuo gyvenamojo namo, yra akmuo - vienas iš gražiausių Pa

kruojo rajono dubenuotųjų akmenų (M 316). Akmuo pilkai 

melsvos spalvos granito su balta siūle , apvalios formos. Jo pavir

šius 1,60xO,9 m dydžio ir 0,25 m aukščio. Dubuo yra 17x18 cm 

skersmens ir 10 cm gylio. Akmuo anksčiau buvo Jono Lukštos 

vienkiemyje, vėliau grąžintas į senąją Sodeliškių kaimavietę 

(KPC, Šidiškis, 2004, dosjė M 316). 
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37. Spilgiai, Klovainių seno - GAIDL:IAKALNIS 

Lietuvos žemės vardyno Sp ilgių k. anketoje minimas apie 1 ha 

ploto kalnas, labai akmenuotas, vadinamas GaidŽiakalniu. "Pasa

kojama, seniau ten buvę krūmai ir dabar yra didelis akmuo, ten 

gaidžius girdydavę giedant, bet gyventojų nebuvę, tai pasakojama, 

kad giedodavę laukiniai gaidžiai."56 

38. Steigviliai, L:eimelio seno - RAGANKELIS, BRASTA, JURGIO JONO 

KALNELIS 

Steigvilių kaime gyveno vadinamieji karališki valstiečiai . Stei

gvilių k. vakarinėje pusėje buvo kelias, vadinamas Ragankeliu. 

"Tuo keliu seniau eidavo kumečiai į Lauksodžio dvarą dirbti. Ei

nant raganos pastodavusios kelią·"57 

Karolis Mankūnas pasakojo ir apie Beržtalio upelio brastą: "Ten 

velniai vedžioja žmones, atėję iš Steigvilių kapų, neleidžia iš tos 

brastos išvažiuoti." Taip pat pasakojama, kad "Jono Požėlos šiau

riajame rėžyje buvęs akmuo mėlynos spalvos didumo beveik kaip 

Puntukas. Kai piemenys ganydavo kiaules, pietus valgydavo ant jo 

atsisėdę. "58 

1935 m. LŽV Steigvilių anketoje minimas nedidelis 0,3 ha ploto 

kalnelis, prie Beržtalio upelio, vadinamas Jurgio Jono kalneliu. 

39. $inkaučiškis, Klovainių seno - VELNIABALA 

s6 LŽV, 1935, užrašė Blažiej us Kazlauskas, pasakojo Jonas Masi lionis, g. Spil

giuose. 
57 LKI, 1960, užrašė Elena Grinaveckien ė, pasakojo Karolis Mankūnas, g. 

1880 m. Steigviliuose. 
58 LKI, 1960, užrašė E. Grinaveckienė. 

LŽV minima 0,5 ha dydžio bala vidury kaimo, vadinama Vel

niabala. "Pasakojama, kadaise gyvenę velniai ir jie padėdavę žmo

nėms išsikulti. "59 

40. $ukioniai, Lygumų seno - ALKOS PIEVA, $VEDŲ KALNAS, VEL

NIO BLIŪDELIS 

Šukionių kaimo šiaurėj e, Vėzgės upelio vingyje, yra Alkos 

pieva. V. Marozienė užrašė tokį pasakojimą: "ten vaidilutės ugnį 

59 LŽV, 1935, užrašė Julė G rikin aitė, pasakojo Stasys Dapšys, g. Šinkaučiškyje. 
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kūrendavo" (LKI, 1985 m., užrašė V. Marozienė). Švedukalnis, 

arba Švedkapis, yra už puskilometrio nuo Šukionių kaimo i pie

tus. Tai gana nemaža kalva, maždaug 150 m ilgio iš vakarų i rytus 

ir 16-20 m pločio dešiniajame Vėzgės upelio krante, i šiaurę nuo 

geležinkelio linijos Šiauliai-Biržai. Vakarinė kalvos dalis nukasta, 

nes iš čia buvo vežamas žvyras, o likusioji - duobėms užpilti dar 

tarpukario metais. Pasakojama, kad Švedukalnyje "kartais vaide

nasi" (LTR 768/167). 

Pietrytinėje kaimo dalyje yra šaltinis, vadinamas Velnio bliūde

liu (LKI, 1985, užrašė E. Benetytė). 

41 . $ulaičiai, L:eimelio seno - VELNIAKALNIS 

LŽV minimas Velniakalnis, kuris esąs 1 km i šiaurės rytus nuo 

kaimo, Marijos KateIienės ir Kazės Šalkauskienės laukuose. "Žmo

nės pasakoja, kad buvusi pakilesnė vieta ir ateidavę velniai šokti ir 

ripkos mušti, todėl taip ir pavadintas."6o 

42. Ūdekai, Linkuvos seno - AKMUO SU DUBENIU, GOJELIS 

Ūdekų akmuo su dubeniu (M 320) yra centrinėje kaimo dalyje, 

45 m i pietryčius nuo Linkuvos-Puodžiūnų kelio, Vidmanto Vitkaus

ko sodyboje, i pietus nuo gyvenamojo namo durų slenksčio (KPC, 

Šidiškis, 2004, dosjė M 320). Akmuo rausvo granito, jo paviršius 

0,79xO,64 m dydžio. Smailiadugnis dubuo 15 cm skersmens ir 9 cm 

gylio. Beveik visas akmuo yra žemėje, matoma tik viršutinė jo dalis. 

Kaimo vakarų pusėje yra nedidelis miškelis, vadinamas Gojeliu 

(LŽV, 1935, užrašė 1. Vilbrantienė). 

60 LŽV, 1935, užrašė J uzė Norvaišaitė, pasakojo Kazė Šalkauskienė, g. Tautgi
niuose. 

43. Vilūnaičiai, Juknaičiai, Lygumų seno - AKMUO SU L:ENKLAIS, 

AKMENŲ LINIJA 

Apie 1 km į šiaurės vakarus nuo Vilūnaičių ir 1,2 km i šiaurės 

rytus nuo Juknaičių , Gedžiūnų g-jos Juknaičių miško 317 kvar

tale, yra didžiulis 4 m ilgio, 2,7 m pločio, 1,1 m aukščio akmuo su 

nedidele 3 pirštų "pėda". Šiaurinėje akmens pusėje aptikta medžio 

anglies gabaliukų. Išlikę pasakojimų apie laumes, besislapstančias 

pamiškėje (Jurgaitis 1996: 3). Aplink šį didįjį akmenį yra i šlikę ir 

daugiau mažesnių riedulių. Ši akmenį 1960 m. Birutei Bruzgaitei 

nurodė Kazys Grinis, g. 1899 m. Montvydų k. Ši linija dar vadina

ma Akmenų linija (LŽV 1935). 

44. Voronėliai, Linkuvos seno - AKMUO SU "VELNIO PĖDOM", ĄL:UO

LŲ KALNAS 

Vakarinėje kaimo dalyje, 0,19 km i pietvakarius nuo Gegie

džių-Vaižgantų kelio, krūmais apaugusioje duobėje tarp dirbamų 

laukų, yra mitologinis akmuo su "velnio pėdom". Akmuo šviesiai 

pilko granito su juodais taškučiais. Jo paviršius 3,40x3,1 m dy

džio ir 1,65 m aukščio. Manoma, kad didesnioji akmens dalis yra 

žemėje . Viršuje, rytinėje dalyje iškaltos kulnais vidun dvi viena 

nuo kitos einančios dešinės kojos pėdos: 23 cm ilgio ir 4,5-7,5 cm 

pločio. Viena, pirštų galais į š iaurę, iškalta lygioje akmens dalyje. 

Ji 2,5-3 cm gylio. Kita 18,5 cm nuo pirmosios įstrižai pietryčių 

link, pirštų galais atgręžta i pietus. Pietvakariniame, vakariniame 

ir šiauriniame aknlens pakraščiuose yra duobutės . "Žmonės pasa

koja, kad po šiuo akmeniu esanti paslėpta statinė aukso ir kad tos 

pėdos esą velnio imintos" (Š!iavas 1970: 125-126). Šis mitologinis 

akmuo saugomas valstybės. 2003 m. įrašytas i Registrą (Šidiškis, 

dosjė M 246). 
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Apie 0,5 km į šiaurės vakarus už minėto kelio yra Vorlaukio 

miškas. Jame yra Ą.žuolų kalnas (Ožalų kalns), kuri nurodė 1961 m. 

Elžbieta Navickienė, g. 1878 m. Pelaniškių kaime (LKI). 

45. Zigmantiškiai, Rozalimo seno - AKMUO SU "MARIJOS PĖDA" 

0,37 km į rytus nuo Pakruojo-Rozalimo kelio, Rozalimo g-jos 

134 kvartale (E. Daugvilienei priklausančiame miške, alksnyne) 

yra vienas garsiausių mitologinių sakralinių objektų visoje Lietu

voje - Zigmantiškių akmuo su "Marijos pėda". Akmens ilgis šiaurės 

vakarų-pietryčių kryptimi 3,5 m, plotis 2,4 m, aukštis 0,3-0,7 m. 

Riedulys visas raukšlėtas, lyg sudėtas iš atskirų gabalų. Akmens vir

šuje iškalta keturkampė plokštuma - rombas, kur merkiamos gėlės, 
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ir pusmėnulis. Rytinėje akmens pusėje, apačioje, yra griovelis van

deniui surinkti. 15 m i šiaurės vakarus yra dar 4 mažesni akmenys 

0,8-1 m skersmens. Apie akmeni pastatyti du seni kryžiai ir vienas 

Valainiai 

ąžuolinis naujas (statytas Rozalimo mokinių 2004 m.). Akmuo nuo 

senų senovės laikomas šventu. Prie jo iš tolimiausių apylinkių rink

davosi žmonės ir sunešdavo aukų: pinigų, vilnų kuokšteli, rankš

luosti ir pan. Prie akmens melsdavosi ligoniai, dėjo ant jo aukas, 

aplink akmenį eidavę keliais, nors kunigai ir drausdavę. Jis labiau

siai lankomas per Devintines ir Dešimtines. 

"Žmonės pasakoja, kad ant to akmens sėdėdavęs velnias ir su 

piemenimis mainydavęsis pypkėmis. Baudžiavos laikais ant jo 

plakdavę baudžiauninkus", - pasakojo Julė Mačiulienė, g. 1931 m. 

Guostagalio k. Akmenį bandė skaldyti, bet tą, kuris bandė, paraly-
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AKMUO SU .MARIJOS PĖDA; Zigmantiškiai, Rozalimo sen., Pakruojo r. 2006 

žiavę. Čia "pasirodydavusi Marija - nuo to ir liko ta pėda akmenyje" 

(Šliavas 1974: 167-172). Šliavo manymu, akmuo yra saulės aukuras 

(Šliavas 1974: 167). Paprotys merkti gėles į vandenį įduboje sietinas, 

L. Klirnkos manymu, su laumių kultu (Šernas 1998: 24, 30-31). 

1998 m. šis akmuo įrašytas į LR nekilnojamųjų kultūros vertybių 

registro Mitologinių vietų sąrašą (KPC, Šidiškis, 1998, dosjė M 83). 

46. L:eimeli s, L:e imelio seno - AKMENYS SU DUBENIMIS 

Centrinėje miestelio dalyje, 30 m į vakarus nuo Vytauto Di

džiojo g-vės, J. Šliavo pagrindinės m -klos kieme, J. Šliavo iniciatyva 

buvo pastatyti atvežti iš apylinkių šie 7 akmenys su dubenimis (5 

akmenys ir 2 jų pusės) (Šliavas 1971: 136-141; Treškevičius 1978: 

14- 16): 

Kairelių I (buv. AV 802) akmuo melsvai rusvas, daugiakam

pio formos, dydis 1,10xO,96 m, aukštis 0,37 m, dubens skersmuo 

0,16 m, gylis 0,08 m. Dubuo įgaubto kupolo formos. 
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Leimelio senamiestis 

Kairelių II (buv. AV 803) akmuo melsvai rusvas, dydis 

O,90xO,80 m; aukštis 0,3-0,4 m, dubens skersmuo 0,20 m, gylis 

0,14 m. Dubuo smailiadugnis. 

Trumpakojų (buv. AV 804) akmuo rusvas, dydis O,90xO,80 m, 

aukštis 0,40 m, dubens skersmuo 0,18 m, gylis 0,09 m. Dubuo 

įgaubto kupolo formos. 
Pelaniškių (buv. AV 1917) akmuo rausvas, dydis l ,lOxO,80 m, 

aukštis 0,30 m, dubens skersmuo 0,23 m, gylis 0,17 m. Dubuo ke

turkampio formos, į jį iš dviejų šonų sueina "speneliai". 

Žeimelio (buv. AV 722) akmuo rusvas, apskaldytais kraštais, 

dydis O,55xO,55 m, aukštis 0,25 m, dubens skersmuo 0,18 m, gylis 

0,09 m. Dubuo įgaubto kupolo formos. 

Žeimelio VII (buv. AV 1918) akmuo-nuoskala pilkas, dydis 

O,50xO,35 m, aukštis 0,30 m, dubens skersmuo 0,15 m , gylis 0,14 m. 

Dubuo įsuktos parabolės formos. 
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Gelčių (buv. AV 805) akmuo rusvas su baltais intarpais, elip

sės formos, dydis O,98xO,70 m, aukštis 0,26 m, dubens skersmuo 

0,1 4 m, gylis 0,08 m. Dubuo smailiadugnis "spenelio" formos. 

47. Akmenėliai, Pakruojo seno - PERKŪNO LINIJA, miško linija (LKI, 

1982, užrašė D. Augutienė). 

48. Barysai, buv. k. Guostagalio seno - ME$KOS DUOBĖ, šaltinis 

(LL:V, 1935). 

49. Barvainiai, Klovainių seno - VELNIABALA, pelkė (LKI, 1982, užra

šė L. Petkevičienė). 

50. Butėnai, Linkuvos seno - $VENTO JONO PIEVELĖ, ariama žemė 

(LL:V, 1935, užrašė A. Venys). 

51. Dausiškiai, Pašvitinio seno - $KALMILL:IS (KAPMILL:IS), kalnelis. 

"Milžinai, būdami ant šio kalnelio, numesdavo kirvi iki kito L:elčių 

kalnelio" (LL:V, 1935, užrašė J. Stepukas). 

52. Dūčiai, Linkuvos seno - VELNIABALĖ, pelkė (LKI, 1974; RL:PI, 

1983, Pakruojo r."Aušros" kolūkio planas). 

53. Dvariūkai, Mūrdvaris, Guostagalio seno - RAGANDUBRIS, iduba 

Mūšos upėje (LL:V, 1935)."Mūšoje yra labai gili vieta. Toje gilumo

je yra skrynia su pinigais, o ant tos skrynios tupi šuniukas" (LTR 

338/666). 

54. Gataučiai, Linkuvos seno - PIKTUPIS, pelkė, GOJUS, laukas, 

LAIMI$KIS, vieta aplink Beržtalio upeli (LKI, 1974, užrašė J. $Iiavas), 

LERBALA, pelkė (RL:PI). 

55. Gesviai, Klovainių seno - VAIDULA, pakili vieta Puodi š kių miške, 

75, 76 kvartale."Pasakojama, kad prieš 1 00 metų toje vietoje vai

dendavęsi " (LL:V, 1935, užra šė V. Osipauskas). 
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56. Getautai, Klovainių seno - PE(:IAVIETĖ, kalnelis ir akmuo (LL:V, 

1936). 

57. Girbutkiai, Linkuvos seno - VAIDBALA, KARTUVĖS KALNAS (LL:V, 

1936, užrašė V. (:epulis). 

58. Jackoniai, Lygumų seno - PINIGŲ KALNELIAI (LL:V, 1935, užrašė 

J. Juozapavičius). 

59. Jomantoniai, Rozalimo seno - ~VENTO JONO KALNAS (LL:V, 

1936, užrašė A. Trumpienė). 

60. Joniškaičiai, Lygumų seno - GOJELlAI, krūmai . "Vaidenasi: kai 

kas matęs baisų didelį senį, ripką beridenant( (LL:V, 1935, užrašė 

L. Bojarskas), ~VENTKAPIS, kalnas (LKI, 1982, užrašė P. Kelevišienė) . 

Senasis Jovaišių kaimas. 2008 

61. Jovaišiai, L:eimelio seno - KAKMILL:Ė, senkapis. "Seniau buvę 

milžinų, kurie iš Kakmilžio į Margių mišką paduodavę kirvius" (LL:V, 

1935, užrašė J. Norvai šaitė). 
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62. Jurgaičiai, Linkuvos seno - ~VENTO JONO GRIOVYS (LKI, 1974). 

63. Juškoniai, Pakruojo seno - MIKI~KIO AKMUO (LKI, 1982, užra šė 

D. Augutienė). 

64. Kalevai, Pašvitinio seno - RAGANYNĖ, bala (LKI, 1982, užrašė 

K. Eigminas). 

65. Kauksnujai, Lygumų seno - PINIGINĖ, laukas . "Lmonės matę 

degančius pinigus" (LL:V, 1935, užrašė B. Brazauskas), VELNIŲ EGLY

NĖLlS, miškas (LKI, 1969, užrašė Z. Storpirštienė) . 

66. Kundročiai, Pakruojo seno - BOBKALNIS, kalnas (LKI, 1974). 

67. Laborai, Linkuvos seno - KATILĖLIS, Mūšos upės dalis, kur yra di

delis akmuo (LL:V, 1935, užrašė A. Gaidjurgis), KOPLY(:IOS STUKAI, 

dirvos (LL:V, 1939). 

68. Laipuškiai, Klovainių seno - BUBABALĖ, pelkė . "Seniau vaidenda

vęsis velnias Bubis" (LL:V, 1935, užrašė M. Gudmonaitė). 

69. Linksmučiai, Pakruojo seno - DĖGLlAKALNIS, kalnas (PKK). 

70. Mediniškiai, Rozalimo seno - VERDENĖ, šaltinis prie Tėkmelės 

upelio (LKI, 1982), VELNIŲ BALA (LL:V, 1995). 

71. Megučioniai, Linkuvos seno - RAGANYNĖ, kalnelis."Sako, vaide

nasi" (LL:V, 1936, užrašė V. (:epulis). 

72. Moniūnai, Beržinė, Rozalimo seno - PERKŪNBALA, pelkė (LKI, 

1969, užrašė Z. Storpirštienė; LKI, 1982, užrašė J. Mykolaitienė). 

73. Nadaukai, Lygumų seno -VELNI BALA, pieva (PKK, LL:V, 1936). 

74. Paverdenė, Pakruojo seno - ~VENTO JONO BALA, bala (LKI, 

1982, užrašė D. Augutienė). 

75. Preičiūnai, Pakruojo seno - VELNYNĖ, krūmai (RL:PI, 1983, Pa

kruojo r."Draugystės" kolūkio planas). 
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76. Puknioniai, buv. k., Pakruojo seno - SILALlS, miškas."Seniau ten 

vaidendavosi, buvusi bažnytėlė" (LL:V, 1935, užrašė E. Balčiūnienė). 

77. Ratkūnai, Linkuvos seno - SVENTO JONO PIEVA, pieva 0,5 ha 

(LL:V, 1935). 

78. Rimkūnai, Linkuvos seno - VAIDLAUKIS, laukas"senovėje vai

dendavęsi" (LL:V, 1935, užrašė J. Lepys). 

79. Rokoniai, Rozalimo seno - PERKŪNBALĖ, pelkė (LKI, 1982, užrašė 

V. Margytė). 

80. Sigutėnai, Pakruojo seno - KUNIGO KALNAS (SVEDKALNIS) (LKI, 

1977). 

81. Sitkūnai, Klovainių seno - MELlDO KALNELlS . "L:monės matę 

vaikščiojant žvakutes': BRUKAS, kelias."Tą kelią išgrindusi švedų 

kariuomenė, griždama i Svediją. Mikas Lerna radęs Bruke akmeni su 

iškaitomis raidėmis ir skaitmenimis" (LL:V, 1935, užrašė B. Kazlauskas). 

82. Stačiūnai, Lygumų seno - VAIDAI, laukas (LKI, 1961, užrašė 

K. Vosylytė). 

83. Staškav i ečiai, L:eimelio seno - GRAMZDUOBĖ (LL:V, 1935). 

84. Stūriškia i , Rozalimo seno - L:VANGULlŲ KALNAS."Pasakojama, 

kad seniau toje vietoje vaidendavosi raganos, ant šluotos arba 

ližės jodinėdavusios" (LL:V, 1935, užrašė A. Ivanauskaitė). 

85. Trivalakiai, Domančiai, Pašvitinio seno - KUKAKALNIS, kalnelis 

(LL:V, 1935, užrašė A. Apirubis). 

86. Vaigaiiai, Lygumų seno - SALTINKALNIS, kalnas."Pasakojama, 

kad ant šio kalno žmonės nakti matę baltus ėriukus" (LL:V, 1935, 

užrašė B. Avižienis) . 

87. Vaišvydžiai, Klovainių seno - GOJUS, ganykla (LKI, 1982, užrašė 

A. Statkuvienė). 
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JONI$KIO R. ALKVIETĖS IR KITOS MITOLOGINĖS VIETOS 

1. Bandoriai, L:agarės seno - BOBKALNIS, AU$RUITIS 

0,7 km i pietus nuo kaimo, Vilkyčio upelio kairėje pusėje, yra 

kalnas, vadinamas Bobkalniu. Čia buvusios kapinės. Pasakojama, 

kad "vaikščiodavo žvakutės" (LKI, 1975, užrašė R. Jagminaitė). 

Jonas Mačys, g. 1893 m. Bandorių k., J. Šliavui 1974 m. pasa

kojo: "Senovės žmonės sakydavo, kad ant Bobkalnio palaidoti 

du kareiviai. Kai tik moterys ant to kalnelio ateidavo grybau

ti, kažkoks šviesus kamuolys pasirodydavo ir sakydavo - "Nu, 

kad plikos" - ir moterys bėgdavo iš ten kiek galėdamos" (Šliavas 

1975: 109). Antanas Naglius, g. 1887 m. , pasakojo: "Kas metą 

I II 
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BOBKALNIS, Bandoriai, Lagarės sen., Joniškio r. 2008 

kryžiaunomis dienomis gyventojai atsilanko pamaidoms atlikti" 

(VAK, b. 73: 369). 
Kalnas labai apgadintas (iškastas). Objektas buvo laikomas ar-

cheologijos paminklu - senkapiu (AV 181), tačiau iš sąrašų 1984 m. 

išbrauktas. 
Nuo Bandorių 1,5 km į rytus yra kalnas, vadinamas Aušruičiu, 

o 0,5 km į pietus yra Buiškalnis. Juos 1935 m. LŽV nurodė Valen

tinas Danta, g. Bandoriuose (LŽV, 1935). 

2. Basiuiiškės, Laga rės seno - SVENTO JONO BRASTA, 

KOPLYTALĖS MISKAS 

Švento Jono brasta - šaltinis, Katmilžio upelio ištaka (LKI, 

1975, užrašė S. Krinickaitė), ant tako iš Basiuliškių į Dilbinėlius. 
Vadinama Šventu Jonu todėl, kad "prie tos brastos kitą kartą buvo 

Šv. Jono koplytėlė."6 J 1,8 km į pietvakarius nuo Basiuliškių, Juodei

kių g-jos 83 kvartale yra Koplytalės miškas (RŽPI, 1983). 

6 1 LKI, 1961, užrašė Aldona Jonaitytė , pasakojo Antanas Naglius, g. 1887 m. Ba

s iuli škių vs. 
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3. Byvainiai, Kepa lių seno - SVEDKALNIS, BYVAINIŲ BALA, 

KAl:MILLIS 

1977 m. LKI užfiksuotas Švedkalnis, kuris yra Byvainių kaimo 

pietryčiuose. Švedkalnis kaip senkapis (AR 230) buvo įrašytas į ar

cheologijos paminklų sąrašus. 

Pasakojama, kad "iš Byvainių balos esą išlįsdavęs aitvaras, pa

našus į kunigą" (Šliavas 1977: 110). 

Į šiaurės rytus nuo Byvainių kaimo teka Kačmilžio upelis (LŽV, 

1935, užrašė S. Barakauskienė, pasakojo V. Povilaitis). 

4. Bružas, Laga rės seno - RAGANKALNIS, VISTUPIS 

Pietinėje Bružo kaimo dalyje, Katiliškių pusėje, yra mitologinis 

Ragankalnis. Tai 1 ha ploto kalnas. Jis priklauso ūkininkams Kai

kariui ir Dijokui. Kazys Andrikaitis, g. Žagarėje, 1935 m. pasakojo, 
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kad "seniau toje vietoje raganas degindavo". Dabar Ragankalnis iš 

visų pusių apartas, pastatyta anotacinė pamin!<l0 lenta. 

Vištupiu vadinamas tiltas į Žiūrių pusę (LZV, 1935). 

5. Budraičiai, Skaistgirio seno - KIAU~IŲ (KIRMINO) KALNAS, 

RADVILO KALNAS 

0,6 km į šiaurės rytus nuo VilkijoS upelio, vadinamuosiuose Galų 
laukuose, yra 1 ha ploto senkapių kalnelis, vadinamas Kiaušių kalnu 

(LŽV, 1935). Ant šio kalno per Velykas ridendavę kiaušinius (Bartku

tė 2007: 35). Senasis kalno pavadll1imas - Kirmino kalnas - siejamas 

su žalčiu (kirminu čia, matyt, vadinamas žaltys) (Šliavas 1975: 76). 

Nors kalnas laikomas archeologijo paminklu (AR 240), jis turi nea

bejotiną mitologinę vertę. Deja, dabar kalnas išlygintas, užsėti javai. 

Prie vieškelio į Žagarę yra kalnelis įdomiu pavadinimu - Be

noskalnis. Kitas kalnas, vadinama istoriniu - Radvilo - vardu, yra 

Sk3stgirys 
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tarp Budraičių ir Kemsų kaimų, ūkininko Gunčio lauke. Tai senas 

kalnas, kuriame randama daug kaulų (PKK). 

6. Buivydžiai, Skaistgirio seno - VELNIO PRŪDELlS, GRUZDŽIAUS 

~ALTINĖLlS, GRAŽISKALNIS 

Buivydžių kaimo pietinėje pusėje buvusi bala - Velnio prūdelis, 

o šiaurinėje, prie Smalių kaimo - Gruzdžiaus šaltinėlis (LŽV, 1935, 

užrašė E. Ščesnulevičiūtė) . 

Buivydžiuose yra Gražiskalnio kalnas. Pasakojama, kad "toje 

vietoje esą užgriuvęs labai gražus kaimas, ten net šulinys buvęs" 

(Bartkutė 2007: 29). 

7. Cigonišk ia i, Kepalių seno - PINIGŲ KALNELIS 

Apie 0,8 km į šiaurės vakarus nuo kaimo, J. Karinausko sodyb

vietėje, yra apie 0,2 ha ploto kalnelis, vadinamas Pinigų kalneliu. 

Pasakojama, kad "tame kalnelyje yra paslėpta 12 antolikų (bačkų) 

auksinių pinigų"62. 

8. Dargaičiai, Kriukų seno - ADOMO KALNELIS ir AKMUO 

Į vakarus nuo Dargaičių, Žamdagelio pelkės vakaruose, yra 

Adomo kalnelis ir didelis akmuo (LKI, 1977, užrašė]. Blusienė). 

9. Daugalaičiai, Gataučių seno - PINIGYNĖS KALNAS 

1 km į pietvakarius nuo Daugalaičių kaimo, dešiniajame Kul

pės intako Paršupio krante yra Pinigynės kalnas. Jonas Mikšys, 

62 LŽV, 1935. užrašė Juozas Turčinskas. pasakojo Tadas Jurgelis. g. Gasčiūnuose. 
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1899 m. Daugalaičiuose, pasakojo: "Napoleonas bėgdamas čia 

!"aslėpęS kelias bačkas aukso. Tai užk~ikta vieta. "Piniginės" vardu 

vadinamas ir miškas, esąs nuo kalno, rytus" (LKI, 1977). 

10. Daukšiai, :Lagarės seno - GOJAI, MOMAITĖS KALNAS, DVILYPIS, 

;VEDŲ KELIAS, VELNIO AKMUO 

Gojais vadinama pieva prie Adomaitienės namo. Daukšių ba

I je yra Momaitės kalnelis 3 m aukščio ir Dvilypis kalnelis . Sena

iS kelias, ėjęs per Daukšių balą, pro dabar nukastą Stulgio kalną, 
vadinamas Švedų keliu. Pasakojama, kad "kadaise prie Žagarės 
lovyklavo švedų kariuomenė, tai tas kelias buvęs kariuomenės ke

li as"63. Daukšiuose minimas ir Velnio akmuo (LTR 5083/64). 

11 . Drąsutaičiai, Satkūnų seno - $ILĖ 

Šilė - durpėta, klampi pieva, apie 10 ha, esanti Drąsutaičių 

kaimo rytiniame pakraštyje. Iš Šilės i Virčiuvės upę eina griovys. 

"Seniau, žmonės pasakoja, kad Š ilė buvusi ežeru. Iškasus griovi 

ir paleidus vandeni i Virčiuvi, vanduo netekėjęs i upę, bet pakilęs 
i padebesius ir ūžaudamas nulėkęs pas Šiaulių miestą ir ten nu-

i1eidęs. "64 

12. Duobėdžiai, Saugėlaukio seno - GOJELlS, DIDYSIS AKMUO, 

ARKLIADANTIS 

Duobėdžių kaimo gyventojai ėjo baudžiavą Saugė1aukio dvare. 

enųjų žmonių pasakoj imu, daug rykščių ten gaudavę· 

03 LKI, 1960, užrašė Aldona Jon aitytė, pasakojo Antanas Šimkaitis, g. 1885 m. 
... LŽV, 1935, užrašė mokytojas Julius Miknev ičius, pasakojo J. Penkauskas. 
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Vakarinėje kaimo pusėje yra 2 ha ploto Gojelio pieva, apaugusi 

juodalksniais. Pasakojama, kad tame Gojely buvęs vandens malū 

nas, žymu pylimas. Pylime randama plytgalių65 . 

1935 m. LŽV Duobėdžių anketoje minimas Didysis akmuo, bu

vęs laukuose i vakarus nuo kaimo. Senieji žmonės atmena, kad toje 

vietoje buvęs didelis akmuo, kuri vėliau sutrupinę. Akmuo Arklia

dantis, išraižytas grioveliais, buvęs Klemenso Stanaičio rėžyje66 . 

13. Giminėnai, Saugėlaukio seno - VAR(IOS KALNAS, MIL:LINKAPIAI, 

$v. JONO GRIOVYS 

0,2 km nuo kaimo i pietus, Varčios baloje, yra Varčios kalnas 

(Varčkalnis), kuris tęsiasi apie 0,5 km. Pasakoja, kad "senovėje ten 

buvęs audros užverstas kaimas. Ausi pridėjus prie žemės, klausan

tis girdėdavęsi jame giedant". 

Pakiluma, esanti Zabynėje, vadinama Milžinkapiais (Milžinų 

kapais). Žmonės taip vadina tą kalneli todėl, kad ten iškasdavę 

milžinų didelių kaulų67. 

14. Jakiškiai, Joniškio seno - $VEDKALNIS, GOJUS, AKMUO SU 

DUBENIU 

1935 m. LŽV Jakiškių k. anketoje minimas Švedkalnis (Kapmil

žiai) . Tai seni kapai Alekso Impalio lauke. "Buvę kapai nuo Švedų 

karo." Taip pat minimi kiti du kalnai: Botkalnis ir Sklepkalnis bei 

Gojus68. 

Jakiškių koplyčios vakarinėje pusėje, 2,5 m i kairę nuo kampo, yra 

pastatytas ant plytų postamento juodo granito akmuo su dubeniu. Jo 

65 LŽV, 1935, užrašė mokytojas J. Jarašūnas . 
66 LŽV, 1935, už rašė mokytojas J. Jarašūnas. 
67 LŽV, 1935, užrašė Elena Vaičiulytė, pasakojo Juozas Demeckas, g. Giminėnuose. 
68 LŽV, 1935, užrašė Jonas Karitonas, pasakojo Pilypas Jankus, g. Jakiškiuose. 
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ilgis šiaurės-pietų kryptimi 1 m, plotis 0,6 m, aukštis 0,3 m. Dubuo 

smailiadugnis 18 cm skersmens, 13 cm gylio (Šidiškis 2005). 

15. Kalnelis, Joniškio seno - alkvietė, vadinama Sv. BRIGITOS KAL

NU, SVENTASIS MISKAS IR SALTINIS, AKMUO SU DUBENIU 

4 km nuo Joniškio link Žagarės yra senas Kalnelio kaimas, 

kuris buvo prieš Joniškiui isikūrus (Žemaičių Petras 1924). De

šinėje kelio pusėje, apie 0,2 km i šiaurę, yra Kalnelio piliakalnis 

su gyvenviete (A 582 KP), ant jo - bažnyčia ir kapinės. J. Šliavo 

nuomone, tai alkvietė. Pagal pasakojimus, čia palaidota karalai

tė Brigita. (Šliavas 1996: 99-100). Tą teigini patvirtintų tai, kad 

nuo alkvietės i šiaurės vakarus buvęs šventasis miškas, vadina

mas Ąžuolyne, o i šiaurės rytus - šventasis šaltinis (LKI, 1977). 

Buvusiai legendinei Sidabrei atminti pastatytas rusvo granito 

akmuo su dubeniu. Akmens aukštis 26 cm, dydis 100x83 cm. 
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ALKVIETĖ, vadinama .$V BRIGITOS KALNU, Kalnelis, Joniškio sen., Joniškio r. 2006 

Smailiadugnio dubens skersmuo 19 cm, gylis 12 cm (Vasiliaus

kas 2004: 405) . 
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Legenda porina apie milžinus, kurių vienas stovėdamas Kalne

ly, o kitas Šimkūnuose (11 km atstumu) galėjo vienas kitam paduo

ti kirvi (VAK, b. 8: 131-132). 

16. Liepiai, Kepa lių seno - SOSKALNIS 

Liepiuose yra 50 m kalnas, vadinamas Soskalniu (LKI, 1977, 

užrašė Z. Bijanskienė). Ant kalno pastatyti Kazio Dapkaus namai. 

"Pasakojama, kad senais laikais buvo kokia tai valdovo gyvenamoji 

vieta - sostas, už tai yra kilęs žodis Soskalnis."69 Dar kiti pasakoja, 

kad ant to kalno gyvenęs pats švedų kariuomenės vadas
70

. 

17. Linksmėnai, Kurmaičiai, Kepa lių seno - AKMUO SU DUBENIU, 

SVEDKAPIAI 

AKMUO SU DUBEN/U, Linksmėnai, Kepa/ių sen., Joniškio r. 2008 

Į pietryčius nuo kelio iš Kurmaičių i Joniškį, prie medinės 
Linksmėnų kapinių koplyčios vakarinio kampo, išlikęs akmuo su 

69 LŽV, 1935, užrašė Julija Mikniūtė, pasakojo Julijona lndrejūnienė, g. Mielaičių k. 
70 LŽV, 1935, užrašė Juozas Turčinskas, pasakojo Juozas Šlerpas, g. Kurmaičiuose. 
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smailiadugniu dubeniu (AR 231). Akmuo pilkai rusvo granito, 

80 cm skersmens, 30 cm aukščio. Dubuo 18 cm skersmens, 15 cm 

gylio. Akmuo buvo skirtas švęstam vandeniui supilti (Vasiliaus
kas 2004: 9). 

y .A~ie 1,~. km i ~iaurę nuo Kurmaičių k. kapinių, vadinamojoje 

Z~lrgzdyneJe, yra Svedkapiai. Žmonės pasakoja, "būk tai toje vie

tOJe buvusi 4 metus švedų kariuomenės stovykla"7'. 

71 LŽV, 1935, užrašė Juozas Turčinskas, pasakojo Juozas Šlerpas, g. Kurmaičiuose. 
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18. Mėdginai, Kepalių seno - VELNIO AKMUO, KĖK$TAKMENIS, 

BARONKALNIS 

1893 m. M. Slančiauskas mini Mėdginuose didelį akmenį: 

"Mėdginų sodžiaus lauke, balose yra akmuo labai didelis. Tai tą 

velnias neš ęs ant Pašvitinio bažnyčios durų užversti, bet kai įėjęs 

į balas ir nuklimpęs, ir gaidys ėmęs giedoti - nespėjęs" (Kerbelytė 

1999: 144). Gal tai tas pats akmuo, kuris LŽV 1935 m. anketoje 

minimas kaip Kėkštakmenis: "akmuo baloje, plotas 9 m2
, 2 km į 

rytus nuo ūkininko Noreikos. Dabar žmonės pradėjo šį akmenį 

skaldyti." Ten pat nurodomas ir Baronkalnis - nedidelis kalnelis 

0,5 m aukščio, esantis vadinamosiose Barainėse, 2 km į vakarus 

nuo Mėdginų kaimo72
• 

19. Mikaičiai, Gaižaičių seno - TYRELlO AKMUO SU L:ENKLAIS 

TYRELlO AKMUO SU LENKLAIS, Gaižaičių sen., Mikaičių g-ja, Joniškio r. 2004 

12 LŽV, 1935, užrašė Julė Mikniūtė, pasakojo Kazys Dryža, g. Mėdginuose. 
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0,23 km į pietvakarius nuo Juodupio upelio, Mikaičių g-jos 

69 kvartale, Tyrelio miške, Akmens saloje, yra akmuo su įdomiais 

ženklais. Tai rausvo granito riedulys (1,4 m aukščio, 3,8x2,7 m 

dydžio), apaugęs samanomis. Šiaurinėje pusėje - 26 cm ilgio 

duobutė, centrinėje dalyje iškaltos geometrinės figūros: jaučio 

ragai (ilgis 1,11 m), samtis (ilgis 1,2 m) ir kita. 3,5 m į pietvaka

rius stūkso dar vienas akmuo (ilgis 1,3 m). Visa teritorija apau

gusi žole, aplink lapuočių miškas. Akmens viršuje yra aukojimui 

skirta duobutė, į kurią , spėjama, buvo pilamas šventintas vanduo, 

aukojamų gyvūnų kraujas ar dedama maisto. Tyrelio akmuo su 

ženklais įrašytas į Registro mitologinių vietų sąrašą (KPC, Šidiš

kis, 2003, dosjė M 244). 
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Eksplikacija : 1. Tyrelio akmuo su ženklais 

20. Mitkūnai, Satkūnų seno - RAGANYNĖ, DUNDULIS 

Raganyne vadinamas buvęs gilus duburys Audruvio upelyje73
. 

Anksčiau šis duburys (sietuva) 80x30 m buvo Jono Jagrio lauke. 

J. Jagris pasakojo, kad "senovėje ten vaidendavosi: toje sietuvoje 

maudydavosi raganos"74. 1934 m. ištiesinus Audruvio upeli, Raga

nynės duburys yra sausas (Vasiliauskas 2008: 509). Kita Audruvio 

upelio sietuva ties Šilinsko lauku vadinta Dundulio vardu. Jos dy

dis 10x8 m75
• 

n LKI, 1977, užrašė O. Mačiulytė. 

7' LŽV, 1935, užrašė Jonas Miknevičius, pasakojo Jonas Jagris, g. Mitkūnuose. 
15 LŽV, 1935, užrašė Jonas Miknevičius, pasakojo Jonas Jagris, g. Mitkūnuose. 
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21. Pikcevičiai, Kriukų seno - $VENTASIS ĄŽUOLAS, vadinamas 
DIEVAI(IU, AKMUO 

o 

j • 

( 
.../ 

\ 
:O ' 

Ąžuolas senajame tikėjime siejamas su Perkūnu (Šliavas 1975: 

158). Prie pat Joniškio ir Pakruojo r. ribos, Ąžuolynės miško vaka

riniame pakraštyje Pikcevičių kaime (kaimo pavadinimas Pikce

vičiai susijęs su velniu (pikčius - tai velnias), buv. Mečislovo Janu

žio sodyboje, augo Šventasis ąžuolas, vadinamas Dievaičiu (LŽV, 

1935, užrašė E. Liesytė). Per Kryžiavas dienas prie ąžuolo rinkda

vosi žmonės melstis, palikdavo aukų (Šliavas 1996: 181). Ąžuolas 
dabar nupjautas. 

Apie 0,5 km i rytus nuo buvusio Dievaičio ąžuolo, senkelio i 

Liesus pietinėje pusėje (už 50 m), Ąžuolynės miške auga dar vie-
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nas senolis ąžuolas, už jo apie 0,3 km į rytus, kelio dešinėje stūkso 

didžiulis akmuo, 3x2 m dydžio, 1,1 m aukščio. Gal tai dar vienas 

"velnio" pamestas akmuo? (Šidiškis 1998: 36). 

Akmuo 

6 

22. Reibiniai, Ska istgirio seno - AKMENYS SU DUBENIMIS, DVIKA

MIENIS ĄŽUOLAS, KUN IGO KALNAS 

Prie tautosakininko Mato Slančiausko namo-muziejaus esan

čiame Genovaitės Dapkienės kluone yra 6 akmenys su dubenimis, 

iš kurių vienas skilęs per pusę. Dar vienas dubenuotasis akmuo, 

buvęs per 5 m nuo įėjimo į muziejų, pavogtas. Muziejaus kieme 

dėmesį patraukia įspūdingas 2 m skersmens, 6 m gylio akmeninis 

šulinys. Už kelių kilometrų į pietvakarius tęsiasi Reibiniškių miš

kas, kuris garsėja 20 kvartale augančiu dvikamieniu ąžuolu - gam-
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tos paminklu. Reibiniškių miško 7 kvartale yra 0,3 ha dydžio Ku

nigo kalnas (LŽV, 1937, J. Tamulionis) . 

Endriškiai 

23. Ročkiai, Gaižaičių seno - RAGANKALNIS 

Žmonių pasakojimu, Ročkių kaimas labai senas. Kaimiečiai ėjo 

baudžiavą Jankūnų dvaro ponui Komarui. 

Kaime yra mitologinis Ragankalnis - nedidelis kalnelis 0,5 ha 

ploto (VAK, b. 8: 391). Išlikęs padavimas, kad kažkas per Šv. Jono 

naktį netyčia palikęs vaiką. Rytojaus dieną jį rado labai gražiai ap-
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rengtą . Pasakojama, kad tai padariusios raganos. Jei kas vaikus ty

čia nešdavo, kad aprengtų , tai raganos juos nužudydavusios76
. 

24. Satkūnai, Satkūnų seno - PINIGŲ KALNAS IR AKMUO 

Satkūnų g-jos 22 kvartale, Satkūnmiškyje, prie kelio yra mito

loginis Pinigų kalnas. Pasakojama "būk tai Napoleonas, bėgdamas 
užkasęs pinigų"77 . Išliko pasakojimų, "kad užkasus skrynias su tur-

AKMUO PINIGŲ KALNE, Satkūnai, Satkūnų sen., Joniškio r. 2008 

76 LŽV, 1935, užrašė Stasys Kuzma, pasakojo Kazys Adomaitis, g. Ročkuose. 
77 LŽV, 1935, užrašė girininkas Jonas Valainis. 
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tais, kareiviai kepurėmis supylė kalvą ir užrideno ant duobės didelį 

plokščią akmenį" (Lipskytė 2004). 

Taip pat pasakojama, kad "kalne užkasti dvarininko Komaro 

pinigai, kuriuos vežęs su karstu slėpti . Žmonės matą juos degan

čius" (Bartkutė 2007: 34). 

25. Skaistgirys, Skaistgirio seno - AKMUO SU DUBENIU 

Šalia bažnyčios esančio ūkinio pastato sienoje, 12,5 m nuo pas

tato kampo yra įmūrytas juodo granito akmuo su smailiadugniu 

dubeniu. Akmens ilgis 52 cm, plotis 33 cm, dubuo 19 cm skers

mens, 11 cm gylio (Vasiliauskas 2006: 405). 

AKMUO SU DUBENIU, Skaistgirys, Skaistgirio sen., Joniškio r. 2008 
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26. Strėliai, L:agarės seno - RAGANŲ KALNAS 

Strėliuose Raganų kalnelis - dirbama žemė. Seniau buvęs miš

kas. "Seniau tame miške buvo daug žvėrių, vaidendavosi."78 

27. Tarbūčia i, Gaiža i č ių seno - VELNIO PĖDOS AKMUO, MILL:INO 

KAPELIAI 

Rytinėje Tarbūčių kaimo pusėje, prie Prūdo balos, buvo mitologi

nis Velnio pėdos akmuo (LŽV, 1937). "Šiuo metu (1975 m.) akmuo 

kiek pavilktas i pietryčius, už 30 m i šiaurės vakarus nuo Prano Sut

kaus sodybos. Akmuo mėlynos spalvos, 3 m ilgio, 1-1,8 m pločio, 

0,7- 0,4 m aukščio. Akmenyje yra trys duobutės natūralios, dvi šiek 

tiek panašios i pėdas: 20 cm ilgio, 5-7 cm pločio, 3-6 cm gylio. "79 Tar

būčių kaimo rytinėje pusėje esanti kalva vadinama Kykerio kalnu. 

Senkapis, esantis i šiaurės rytus nuo Tarbūčių, vadinamas Mil

žino kapeliais (AV 1860). Kaimo šiaurės rytų pusėje yra Stempeliš

kio kalnas80. 

28. Tausėnai, Skaistg irio seno - DIDYSIS PILKAKMENIS, 

KRAUJAKRYL:IS 

Didysis Pilkakmenis yra i šiaurę nuo Tausėnų centro, ūkininko 

Stasio Zigmanto lauke. Pasakojama, kad "po akmeniu esą pakasta 

9 bačkos pinigų"81 . 

Kraujak.ryžis, buv. kryžius Maldenmiškyje, 2 km nuo miško 

pradžios i vakarus. Dabar to kryžiaus nebėra . Apie ši kryžių yra 

78 LŽV, 1935, pasakojo Jonas Tiesnesis. 
79 LKI, 1975, užrašė Juozas Šliavas. 
80 LKI, 1975, užrašė Juozas Šliavas. 
81 LŽV, 1935, užrašė Elena Ščesnulev ičiūtė , pasakojo Juozas Vilčiauskas, g. Ma-

žučiuose. 
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padavimas: "Vagis, pavogęs arklius, ėjo pro mišką. Kada ji pavijo, 

jis Pipęs į medį. Kada jį pagavę, padarę iš to paties medžio kryžių, 

ant kurio ji prikalę." 

Žąstiltis - tiltas Žagarkely per Suodupinį griovį. Čia vaiden

davosi82. 

29. Treigiai, Satkūnų seno - VILKPLAUKIO AKMUO 

Rytinėje kaimo dalyje yra 2 ha ploto miškas, vadinamas Vilk

plaukiu (Vilko kūlynais). Miškas tęsiasi iki Užbalių. Miške yra va

dinamasis Vilkplaukio akmuo. Jis žmCigaus aukšči083 . 

30. Vytaučiai, Joniškio seno - BŪDOS KALNAS, KRUSTKELIS, 

ĄL:UOLAS 

Šiaurinėje Vytaučių kaimo pusėje, Joniškio miškų urėdijos 
Daunoravos g-jos 15 kvartale yra vadinamasis Būdos kalnas. Bau

džiavos laikais ten žmonės slėpėsi nuo trėmimo į caro rekrūtus. 

To paties miško 17 kvartale auga senolis ąžuolas. Jo skersmuo apie 

1,5 m. Pagal pasakojimus, prieš 200 m . prie ąžuolo buvusi sody

ba, yra likęs šulinys. 12 kvartale yra Blindos pušis. Jos amžius -

150 metų, skersmuo 0,8 m. 

Įdomus ir senkelis, vadinamas Krustkeliu. Jis prasideda nuo 

Juodaičių ir per Butniūnus, Vytaučius veda į Latviją. Išlikęs jo fra

gmentas Daunoravos miške, 7 kvartale, prie didžiosios kryžkelės 

(LKI, 1977). 

82 LŽV, 1935, užrašė Elena Ščesnulevičiūtė, pasakojo Meč islovas Venckus, g. To
!iočiuo e. 

83 LKI, 1977, pasakojo Teodora Daunora itė, g. 1900 m. 

131 



Tadas 5idlškiS VELNIAKALNIŲ KRA5TAS ........ . .... ............ . ..... . .............................. . . . . .. ...... . ......... . ... . ........ 

. O 
:~ \ I 

: o 
983 : o ..... . ~ ... "':;"xo-1 , 

...- (I" /. 
V 

31. Baravykai, Saugėlaukio seno - RAGANYNĖ, buv. viensėdis, 
dvaras (LKI, 1979, užrašė M. Ramonaitė). Dabar tai ariamas laukas 

aukštumoje keli šimtai metrų i pietryčius nuo kaimo (Vasiliauskas 

2008: 509) . 

32. Barysiai, Gataučių seno - GOJUS, Kulpės upelio vingis (LKI, 

1977). 

33. Bartkūnai, Rudiškių seno - ~VENTKAPIS, kapinės i Vaišnorių pusę 
(LKI, 1978, užrašė V. Sipavičiūtė). 

34. Bilžiai, Skaistgirio seno - DRIGOTO LIEKNELlS, ganyklos kaimo 

šiaurėje . "Pasakoja, ten vaidenasi: naktimis skambučiai skambėję ir 
dideli arkliai lakstydavo" (L2V, 1935, užrašė V. Brėdikytė) . 

35. Butniūnai, Joniškio seno - DANTINIS AKMUO, i rytus nuo Komaro 

dvaro."Akmuo labai išdantytas" (LLv, 1935, užrašė E. ~česnulevičiūtė). 

36. Dargiai, Gataučių seno - KLlNGALlS, bala i rytus nuo kaimo. 

"Baloje yra didelis akmuo, vadinamas Klingaliu" (LZV, 1935, užrašė 

J. Jonaitis). 

37. Darginiai, Kriukų seno - KARTUVIŲ KALNAS, 0,5 km i pietvaka

rius nuo kaimo (LZV, 1935, užrašė E. Lesytė) . 

38. Drąseikiai, Skaistgirio seno - GOJŲ BALA, i pietus, KAUKLAUKIS 

(KUKALYNAS), upelis iš Tyrelio ež. i Platuonę (LZV, 1935, užrašė 

E. ~česnulevičiūtė) . 

39. Gaižaičiai, Gaižaičių seno - AKMENO KALNAS."Ant kalno esąs 

didelis akmuo" (Bartkutė 2007: 35). 

40. Gaudikiai, Gaižaičių seno - GOJUS, ganykla 0,5 ha ploto (LKI, 

1979), KAUKARIŲ KAPELIAI, senkapis (LKI, 1975, užrašė R. Kasparas). 

41. Gedvainiai, Gataučių seno - VAIDGINIS (VAITGINIS), lyguma. 

"Pasakojama, kad Vaidginyje vaidendavosi: žvakelės vaikščiodavu

sios" (LZV, 1935, užrašė E. Paliulytė). 

42. Girdžiūnai, Satkūnų seno - VELNYNĖ, ariama žemė prie Nemeik

šių miško, 20 ha (LZV, 1935, užrašė M. Miknevičienė). 

43. Girkančiai, Gaižaičių seno - BOBKALNIS, kalnas Girkančių miške 

(LZV, 1935). 

44. Jauniūnai, Gataučių seno - VELNIOBALĖ, Mūšos upės dalis (Sa

vukynas ir kiti, 1963: 190). 

AKMUO SU DUBENIU 

Jauniūnuose, Saulės 

mūšio vietoje. 2000 
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45. Krikštanai, Skaistgirio seno - PEKLA (PAGIMBŪTĖ), miškas (LKI, 

1977, užrašė S. Striogaitė). 

46. Lankaičiai, Skaistgirio seno - GOJUS, ganykla (LKI, 1975, užrašė 

B. Kubaitytė). 

47. Maldeniai, Ska istgirio sen o - VELNIO BALELĖ, kaimo rytuose, 

prie Platuonės upelio (LL:V, 1935, užrašė E. Sčesnu lev i čiūtė). 

48. Maželių miškas, Satkūnų seno - VELNIO BALA, apaugusi karklais 

0,25 ha ploto bala (LL:V, 1935, užrašė J. Valainis). 

49. Melniai, Saugėlaukio seno - GOJUS, miškelis (LKI, 1979, užrašė 

M. Ramonaitė). 

50. Mergiūnai, Joniškio seno - DIDYSIS KAP(IUS - riboženklis, jun

giantis Mergiūnų, Butniūnų, Bertaučių ir Smalių laukų kampus."Ten 

vaidenasi nakti 12 val." (LL:V, 1935, užrašė E. Sčesnu lev i č iūtė) . 

51. Mikolaičiūnai, Joniškio seno - VELNIO PRŪDELIS, kūdra i vakarus 

už L:agarės vieškelio."Kai vyrai arklius ganydami dūdę mušdavę, 

velnias atnešdavęs tabako" (LL:V, 1935, užrašė M. Gaputytė), SIDA

BROS AKMUO (Sliavas 1980: 102). 

52. Minčaičiai, L:agarės seno - MERGIŲ KALNAS (Bartkutė 2007: 33), 

KIAULIŲ PEKLA, didelis lieknas."Ten kitą kartą kas važiuodavo - pa

siklysdavo" (LTR 4846/14). 

53. Mindaugiai, Saugėlaukio seno - SVEDKAPIAI, senkapiai (AV 

1858) K. Ramono lauke."Svedai milžinai buvę Melniuose ir Skutė

nuose, dirbdami apie 1,5 km atstumu vienas nuo kito, pasidalinda

vę kirviais" (LL:V, 1935, užrašė J. Jarašūnas, pasakojo L. Gasickas). 

54. Mišeikiai, Saugėlaukio seno - VAIDELIAI, miškas kaimo vakaruo

se, 5 ha dydžio (LL:V, 1935, užrašė E. Vaičiulytė, pasakojo D. Puipas). 
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55. Paudruvė, Satkūnų seno - RAGANYNĖ, sietuva Audruvės 

upelyje, prie Skilvionių k. ribos (LL:V, 1935, užrašė M. Miknevičienė, 

pasakojo K. Jaruiis). 

56. Pavirčiuvė, Saugėlaukio seno - VAIDUOKLIS, akmuo (LL:V, 1935). 

57. Puodžiūnai, Kriukų seno - BOBKALNIS, kalnel is miške (LKI, 1982, 

užrašė V. Valantavičiūtė) . 

58. Rukuižiai, L:agarės seno - POTERIŲ KALNAS, i rytus nuo kaimo, 

pamiškėje (LL:V, 1935, užrašė J. Tamulionis), SVĖTELĖ, upelis (Savu

kynas ir kiti, 1963: 170). 

59. Saugėlaukis, Saugėlaukio seno - SVENTOS ONOS DUOBĖ, Įle

knio miško vidury"ateidavo moterys pasimelsti" (LL:V, 1935, užrašė 
J. Jarašūnas) . 

60. Spirakiai, Satkūnų seno - VELNIO PURVAS, Daunoravos miško 

dalis, 13 kvartalas (LL:V, 1935, užrašė J. Valainis). 

61. Stelmokai, Gaižaičių seno - ROJAUS MISKAS, kaimo rytuose (LKI, 

1975, užrašė S. Krinickaitė). 

62. Stungiai, L:agarės seno - PIKTASIS LIEKNELlS, bala Sokuičiuose 
(LL:V, 1935, užrašė o. Baltytė). 
63. SIuostikia i, Skaistgirio seno - VELNIŲ BALA, ariama žemė 1 

ha kaimo vakaruose (LL:V, 1935, užrašė J. Sidlauskas, pasakojo T. 
Maižius). 

64. Trumpaičiai, Rudiškių seno - VAI DVALAKĖS, krūmai i šiaurės 

rytus."Buvo klaidūs krūmai, vaidendavosi" (LL:V, 1935, užrašė Z. Rū
bašiūtė). 

65. Tubiniai, Kriukų seno - VELNIABALA (VELNIABAL), pelkė (LKI, 

1982, užrašė V. Valantavičiūtė). 
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66. Veikšiai, Kriukų seno - LINKSMYBĖS KALNAS (LŽV, 1935, užrašė 

J. (:elkys). 

67. Vekonys, buv. k. Kepal i ų seno - $KA(:MILŽIS, senkapis, GALlN

BALA. "Vaidendavosi rusų kareivis, su vanta vanodavosi" (LŽV, 1935, 

užrašė J. Turčinskas). 

68. Z i niūnai, Joniškio seno - KALNELKRŪM IA I , ka lnas"naktim važiuo

jant vedžiodavę po krūmus" (LŽV, 1935, užrašė J. $Iežas). 

69. Ziniūnė l ia i , Joniškio seno - VELN IAPRŪDIS, upelis, Vi lkiaušio 

intakas (LŽV, 1935). 

70. Žagarė, Žagarės seno -~VENTOS BARBOROS KALNAS (LKI, 1975, 

užrašė J. $I iavas), $vĖTĖ, upelis (Savukynas ir kiti, 1963: 170). 

71 . Žeimiai, Žagarės seno - DEGU(: I Ų AKMUO. kaimo šia u rės vakari

nėje dalyje (LŽV, 1935, užrašė U. Skačk i enė) . 
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