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NAUJA ŽVĖRUNOS-MEDEINOS PERSPEKTYVA

VYKIN TAS VA ITK EVIČIU S

ĮVADAS

XIII a. Lietuvos valstybės religijos tema lig šiol pla

čiausia i nagrinėta baitų  m ito log ijos tyrinėtojų  

A. J. Greimo, Y  Toporovo, N. Vėiiaus. Pastaruoju me

tu šių tyrimų rezultatus pabandyta susieti su archeolo- 

giniais ir istoriniais duomenimis apie Lietuvos vaistybės 

kūrimąsi ir ankstyvąjį jos egzistavimo iaikotarpį. Priei

ta išvados, kad vienodos iaidojimo tradicijos (sudegin

tų mirusiųjų iaidojimo piokštiniuose kapinynuose) 

įsivyravimas baitų genčių teritorijoje XII-XIII a. ir Lie

tuvos vaistybės kūrimasis yra sinchroniški procesai. 

Apie šią valstybinės religijos reformą kaibama 1261 m. 
užrašytame Sovijaus mite, kuriame užfiksuotas prie
žastinis ryšys tarp mirusiųjų deginimo papročio įvedi
mo ir naujų (arba kanonizuotų) dievų: A ndo jo , 
Perkūno, Kaiveiio ir Žvėrūnos garbinimo. Šių dievų 

bruožai byloja, jog vaistybinė religija XIII a. Lietuvoje 

išreiškė valdančio karinio sluoksnio ideologiją (plačiau 

žr. V R B , 2001, p. 311-328).
Tokiame kontekste norime paieškoti atsakymų į 

klausimą, kodėl tarp XIII a. valstybės ir valdovo gar

binamų dievų yra Žvėrūna-Medcina. Anot A . J. G re i

mo, tai -  o rig ina lus  lie tu v ių  re lig ijos bruožas  

(Greimas, 1990, p. 395), kurį jau aiškinome tuo, jog 
Zvėrūna-Mcdcina atstovauja medžioklei ir karui -  pri

oritetinėms kunigaikščio ir didikų veiklos sritims 

(V R B , 2001, p. 325-328). Toliau plėtodami šią temą, 

norėtume plačiau pagrįsti ir nuomonę apie menamą 

ypatingą ryšį tarp M indaugo giminės, kuriai priklau
sė valstybės formavimo iniciatyva, ir deivės Žvėrūnos- 

Mcdcinos.

1. M ITINIAI Ž V Ė R U N O S -M E D E IN O S  B R U O Ž A I

A . J. Greimo studijoje apie Žvėrūną-Medeiną, kuri 

nors ir nebuvo baigta, atskleidžiama, kad dviem skir

tingais vardais vadinama, o dažnai ir dvilypė deivė yra 

medžiotoja su kurtais-vilkais, kuri negloboja medžio
tojų, o veikiau jiems trukdo. Ši deivė yra vieniša, 

mergaujanti, atsisakiusi vedybų, bet geismų persekio
jama ir išsiilgusi vedybinio gyvenimo. Ji -  gražiai pa

sipuošusi mergina arba vilkė (Greimas, 1993, p. 79-91, 
98-99) (plg. tn'/Aruerge „paleistuvė", L K Ž  X IX , p. 398). 

Šios išvados remiasi įvairių mitologijos ir istorijos šal

tinių duomenimis. Paminėtini keli lietuviški pavyz
džiai.

Ipatijaus metraštyje (1252) tarp dievų, kuriems 

Mindaugas slapčia aukojo, minimas „Zuikių dievas" ir 

Medeina (B R M Š I , p. 260-261), dėl ko pareikšta įvai

rių nuomonių (plg. Greimas, 1990, p. 383; Vėlius, 1993, 

p. 67-68). A . J. Greimo teiginį, kad „Zuikių dievo" epi

tetas priklauso deivei Medeinai, paremia tai, jog met

raštyje toliau pasakojamas epizodas, kuomet perbėgus 

kiškiui kelią, Mindaugas nedrįsdavo kelti kojos į miš

ką. Be to, mitologijos šaltiniai atskleidžia neabejotiną 

mitinį ryšį tarp Medeinos ir kiškių, kurie iškyla kaip 

„pačios Medeinos bruožus turį jos šaukliai ir palydo
vai" (Greimas, 1993, p. 99).

Malalos kronikoje (1261) tarp keturių dievų-suve- 

renų minimą Žvėrūną lydi apibūdinimas „kalė" (ссуди) 

(B R M Š  I, p. 266-268), kuris, atsižvelgiant į deivės var
dą, aiškintinas kaip „kurtė" arba veikiausiai „vilkė" 

(Greimas, 1990, p. 383; 1993, p. 88-S9)'. V ilkė vado
vauja vilkų rujai (plg. „Eina tabūnu, kaip vilkai paskui

' Beje, vieningas mitologinis vaizdinys šuo-vilkas gyvuoja ir po to, kai jie imami skirtingai vadinti (Нчанои, 1975,400).
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vilkę", L K Ž  X IX , p. 389). Su tokia palyda viikė taksto 

po miškus ir !aukus, puota, griebia ar plėšia, kas jai pa
tinka (Greimas, 1993, p. 90) ir „ką daro Vitkienė, tą daro 

ir vitkai" (!) ( L K Ž  X IX , p. 392).

J. Dtugošas Lenkijos istorijoje (X V  a. antroji pu

sė) aprašė didžiojo kunigaikščio Jogaitos įprotį, kurio 

jis taikėsi visą gyvenimą ir buvo „išsaugojęs iš pagony

bės taikų" -  batandžio mėnesio pabaigoje naktį eiti į 

mišką ktausytistakštingatos (Dtugossius, 1711, p. 650). 
Tokį aistringo medžiotojo etgesį interpretavome kaip 

vieną apeigų, skirtų Žvčrūnai-Medeinai, mat lakštin- 

gata -  tai dar viena, šį kartą ornitomorfinė, deivės raiš
kos forma (V R B , 2001, p. 326-327).

2. Ž V Ė R Ū N A - M E D E I N A  IR  K A R I A U N A

XIII a. vatstybės retigija reiškė vatdančio karinio 

stuoksnio ideotogiją. Visų dievų-suverenų sakratumo 

srityse aptikta karinės tematikos, kuri gati būti prigim
tinis šių dievų bruožas ir (arba) savotiškas infittratas, 

susijęs su karinės ideotogijos ptčtra (V R B , 2001, p. 323- 
328). Ryšys tarp Žvėrūnos-Medeinos ir kariaunos abe

jonių neketia: kariai, kaip pati Žvėrūna-Mcdcina, yra 

medžiotojai, ir v/Мкн arba АййтяЛ Be to, kariai, gati- 

mas datykas, yra bitininkai, miškuose turintys bičių ir 

per bites tarpusavyje susibičiuliavę bičiuliai.

2.1. Medžioklė, kaip karas **

Mitinės medžiok!ės ir karo koreliacijos remiasi tuo 

pačiu modeliu -  žvėries medžioklė atitinka kovą su prie

šu. Atrodo, kad kalbėdami apie karius, savaime kalba

me ir apie medžiotojus.

Anot Vygando Margburgicčio (1394), kartu su di
džiuoju kunigaikščiu Kęstučiu buvo sudeginti arkliai, 

drabužiai, ginklai, medžiokliniai paukščiai ir šunys 

(B R M Š  I, p. 463, 469). A no t Petro Dusburgicčio  

(XIV  a.), kartu su mirusiu kilminguoju prūsu buvo de

ginama visa, kas reikalinga karo tarnybai, taip pat ir žir

gai, kurtai ir sakalai (B RM Š I, p. 334,344). Palyginimui -  

Christburgo sutartyje (1249) buvo kalbama apie tai, kad 

prūsų pagonių kunigai, laidodami mirusius, pakėlę į dan

gų akis, tvirtina matą velionį, „skriejantį ant žirgo per 

vidurį dangaus, pasipuošusį žvilgančiais ginklais, nešan

tį rankoje vanagą ir su dideliu būriu palydos einantį į 
kitą pasaulį" (B R M Š I, p. 239,241).

Šventaragio religinė tradicija, kuri yra viena ryš
kiausių XIII a. valstybės religijos raiškos ir sklaidos 

formų (plačiau žr. V R B , 2001, p. 317-318), taip pat 

numato, kad mirę didieji kunigaikščiai ir didikai bus 

deginami kartu su žirgais, kurtais, sakalais ir vergais 

(Полное собрание, 1975, c. 31). Visų pirma tai liu

dija, kad didieji kunigaikščiai ir didikai buvo laidojami 

kaip kariai-medžiotojai. Kita vertus, tokia kario-medžio- 
tojo „laikysena", matyt, koreliavo su bendra valstybinės

0 10 cm

1 pav. Gotlandas. Fragmentai akmenų piešinių, vaizduojančių raitelį su sakalu ir šunimi: 1 -  Klintc, 2 -  Garda (pagal: 
GB, 1941, lent. 55; 1942, p. 46).
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religijos struktūra: žirgas, kurtas ir sakalas atstovavo trijų 

dievų -  Andojo, Žvėrūnos-Medeinos ir Perkūno -  sak- 

raiumo sritims^. Ketvirtąjį, Kaivciį, tokiu atveju, ma

tyt, reprezentavo iš geiežies nukaiti kario-medžiotojo 

ginkiai.
Pažymėtina, kad kario-medžiotojo reaiija gerai ži

noma kituose Šiaurės Europos kraštuose. Kitaip negu 

Lietuvoje apie ją leidžia spręsti ir rašytiniai šaltiniai 
(Hofmann, 1957/58), ir ikonografija (Akerstrom-Hou- 

gen, 1981), ir specialių archeologinės medžiagos tyri
mų rezultatai. Palyginimui -  Švedijos teritorijoje Tautų 

kraustymosi, o ypač Vikingų epochos karinės diduo
menės kapuose dažniausiai pasitaikanti kartu su žmo

gumi palaidotų gyvūnų kombinacija yra žirgas-šuo- 

paukštis (žr. MuHer-Wille, 1968/69, p. 65, 99) .̂ Beje, 

Gotlando saloje paplitę akmenys su piešiniais, būdingi 

VIII-XII a., taip pat gana dažnai vaizduoja raitelį -  

Odiną, -  ginkluotą ietimi, lydimą šuns ir medžioklinio 

paukščio (1 pav.). Turint omenyje nemažus panašumus 

tarp vikingų ir baltų karių šiame laikotarpyje (plg. pa
puošalai, ginkluotė, laidosena), tai iš dalies leidžia įsi
vaizduoti ir baltų kario-medžiotojo paveikslą.

2.1.1. V ilkai ir  kiškiai

Žvėrūnos-Medeinos raiška vilkais ir kiškiais ge
rai iliustruoja pradžioje jau minėtą šios deivės dvily

pumą. Mes vilko ir kiškio priešpriešą formulavome 

kaip medžiotojo ir aukos opoziciją (plg. „Vilko per

bėgimas per kelią pranašauja laimę, pasisekimą, gi zui

kio -  atvirkščiai", L M D 1 653/7). Kad ji realizavosi ne 

vien tik mitiniame plane, akivaizdžiai liudija Ipatijaus 

metraščio pasakojimas, kad Mindaugas paisė kelią 

perbėgusio kiškio, t. y. suprato šį ženklą kaip įspėji-

2 pav. Kuršas, XI-XI! a. kalavijo buoželė ir skersinis, ant 
kurio vaizduojami į šalis bėgantys kiškiai. Silmalciems kapi
nynas, Ventspilio r. (pagal: Latvijas arheolo^ija, 1974, 
lent. 47:12).

mą tapti nepalankiai nusiteikusios deivės auka (V R B , 

2001, p. 326). Tbkiu atveju suprantamas valdovo su 

kariauna siekis ir medžioklėje, ir kare, būti ne kiškio (au
kos), o vilko (medžiotojo ir nugalėtojo) rolėje. Šios 

rūšies palyginimą randame Henriko Latvio kroniko
je (1209), kur sakoma, kad rusinai bėgo miškais nuo 

lietuvių, kaip bėga kiškiai nuo medžiotojo (XIII §4; 
L K , 1991, p. 63). A n t vieno šio laikotarpio kuršių ka

lavijų skersinio net vaizduojami į šalis bėgantys kiš

kiai (!) (Šturms, 1936, p. 106, įklija tarp p. 108 ir 109) 
(2 pav.). Polocko kunigaikštis Vseslavas Vasilkovičius 

su kariauna, anot sakmės apie Igorį (1185), taip pat 

„lakstė vilkais" (сдою/ льлхьлгд) (Топоров, 1980, 

c. 48)  ̂(3 pav.).

* Į Šventaragio laidotuvių ritualo turinį panašiu aspektu pirmasis dėmesį atkreipė V  Toporovas (žr. Топоров, 1980, c. 33). 
' Beje, pastaruoju metu atlikti kruopštūs kapuose rastų gyvūnų kaulų tyrimai leidžia patikslinti, kad tarp rastų paukščių

paprastai yra vienas arba keli plėšrūnai -  sakalai arba vanagai (Vrctcmark, 1983, p. 48; Stcn, Vrctcmark, 1992, p. 97).
* Paminėtina, kad Vscslavo Vasitkovičiaus pusėje 1180 m. kovėsi ir lietuviai (Baranauskas, 2000, p. 157).
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V  Toporovas, savo ruožtu, atskleidė, kad didysis 

kunigaikštis Gediminas „visiškai natūraliai" susijęs su 

vilko tema, o jo kariauna -  su vilkais (Топоров, 1980, 

c. 48-50). Geležinis vilkas Gediminui išpranašavo ir bu

simosios sostinės Vilniaus tvirtumą, ir jėgą, ir karines 

pergales (Greimas, 1998, p. 69; plg. „Kai vilkai stau

gia, tai vaina bus", L M D 1 200/4).

Šioje vietoje paminėtinas ir kitas neabejotinai reikš
mingas punktas -  Vilkmergė (vėliau -  Ukmergė). Ji 
priklausė XIII a. valstybės pasienio apsaugos gran

džiai, nuo X I V  a. pirmosios pusės figūruoja kaip vals

čiaus centras (Dubonis, 1998, p. 78-81; Zabiela, 

Baranauskas, 1996, p. 6-9). Vilkmergės pavadinimą 

etimologizuoti taip, kaip jį liudija rašytiniai šaltiniai -  

И/А-я-лк?^ (plg. W//A:e/7ie;ge) arba, kitaip tariant, 

„vilko merga" A . Vanagui atrodė tikslu, bet seman- 

tiškai nelogiška (Vanagas, 1996, p. 259). Vis dėlto sak

ralinių gyvenamųjų ir gynybinių vietų pavadinimų 

baltų bei jų kaimynų kraštuose žinoma (plg. Veliuo
na (№&/otv), Laum čnai (Аонтяеле)). Menamas vei

kiausiai d idžiojo  kunigaikščio G e d im in o  įkurto  

gynybinio-politinio centro ryšys su deive Žvčrūna-Me- 

deina aptariamame kontekste taip pat būtų logiškas 

ir patvirtintų glaudžias deivės su vilkais (ar deivės- 

vilkės) sąsajas su karu ir kariaunai

Atskirai paminėtina, kad Аяня/-и//к?; yra labai raiš

ki indoeuropiejistikos tema (plg. Иванов, 1975, c. 399- 
408; McCone, 1987; E IE C , 1997, p. 631-635,646-648), 
kas, savo ruožtu, patvirtina ir baltišką šios mitologe- 
mos perspektyvą.

2.2. Kariai, bitininkai, bičiuiiai

Ryšiai tarp žvėrių ir miškų valdovės Žvėrūnos-Me- 

deinos ir karių gali būti projektuojami dar vienu pla

nu. A . J. G re im as, tirdam as senąsias socialines  

struktūras, pagrįstas tam tikromis kultūrinėmis vertė

mis ir mitinio pasitikėjimo santykiais, atkreipė dėmesį 
į tokią originalią lietuviškojo feodalizmo socialinę for

mą kaip bičiuliją (plg. Jablonskis, 1979, p. 154-156), 

kuriai priklausė „atliekami", t. y. negalintys pretenduoti 

į paveldėjimą tėvo sūnūs, visų pirma -  antrieji broliai 

(Greimas, 1990, p. 261-266). Jie bitininkaudavo šei

mose, kur augo keli broliai. Bitininkavimas suponuoja 

savotišką moralinį kodeksą, išplčtojama ypatinga bi- 

čiulystės-draugystčs dimensija. Santykiuose tarp biti- 

n inkų-b ič iu lių  m inėtas kodeksas realizuojam as

kontraktualine abipusių įsipareigojimų forma (Grei

mas, 1990, p. 264; taip pat žr. Bičiuliai, 1954; Butkevi

čius, 1964a, p. 146-148; plg. „Jie visi bitninkai, eina iš 

vieno", L K Ž I ,  p. 703). Taigi A . J. Greimas mato hipo

tetinę paralelę tarp bičiulijų, glaudžios draugystės tar
pusavyje siejamų jaunų vyrų grupių, praktikuojančių 

drevinę bitininkystę miškuose, ir kariaunos, kurią XIII a. 
rašytiniai šaltiniai taip pat vadina draugais (я/нкт, vru/i-

prį/яйей) -  tam tikra susigiminiavimo institucija 

(Lowmianski, 1983, p. 258-267, išn. 421; plg. Бенве- 

нист, 1995, c. 84-95).

Drevinė bitininkystė miškuose viduramžių Lietu

voje buvo neabejotinai svarbi ir plačiai praktikuojama. 

X III-X IV  a. individualia kunigaikščio, bajorų ir vals

tiečių nuosavybe jau buvo laikomi arimai, šienaujamos 

pievos ir bičių drevės giriose (Dubonis, 2001, p. 785). 

Daug istorijos šaltinių kalba apie bitininkus, kurie mo
kėjo duokles medumi ar vašku (plačiau žr. Piškinaitė- 
Kazlauskicnė, 1995, p. 15-34).

A . J. Greimo hipotezės peržiūra nėra šio straips

nio uždavinys. Turint omenyje bendrais bruožais jau 

aptartus karių ir deivės Žvėrūnos-Medeinos mitinius 

ryšius, ji nėra iš piršto laužta. Menamą ryšį tarp karių 

ir Žvėrūnos-Medeinos ši hipotezė leistų papildomai 

plėtoti Žvėrūnos-Medeinos valdose spiečiančių bičių 

tyrimų linkme. Jos visų pirma susiję su Perkūno sakra- 
lumo sfera (žr. Vaitkevičienė, 2001, p. 81-85). Sąsajos 

tarp Žvėrūnos-Medeinos ir Perkūno -  produktyvi, ta
čiau atskira ir todėl taip pat už šio straipsnio ribų išei

nanti tyrimų tema (plg. Pcrkūną-mcdžiotoją, Perkūnui 

skirtas kulto vietas šventuose miškuose ir pan.).

2.3. Žvėrūnos-Medeinos kultas

Duomenų Žvėrūnos-Medeinos kultui rekonstruo

ti, deja, nepakanka. Pradžioje paminėtas didžiojo kuni

gaikščio Jogailos įprotis „iš pagonybės laikų" balandžio 

mėnesio pabaigoje naktį miške klausytis lakštingalos tė

ra senųjų menamų apeigų fragmentas (plg. burtus iš 

paukščio čiulbėjimo karo žygio metu -  B R M Š I , p. 304, 

313). Tiesa, jis tam tikra dalimi pateisina X I X - X X  a. 

folkloro ir etnologijos duomenų naudojimą, nes tikėji

mų apie lakštingalą, giedančią šv. Jurgio naktį yra žino

ma (V R B , 2001, p. 326). Be to, pirmosios naktigonės, 

kuri sutampa su šv. Jurgio diena, metu latvių naktigo

niai „lakštingalos daliai" ir aukodavo (Lidcks, 1991, 

p. 168-169).

s Plg. Vilkiją (ий//я „vilkų gauja", LK Ž  XIX, p. 392) prie Paštuvos pilies, nuo X V  a. figūruojančią kaip karališkasis 
dvaras (plačiau žr. Makarevičius, 1971, p. 63).
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kėnai (Prienų r.); 4. Mičionys (Anykščių n); 5. Purveliai (Anykščių r.).
Akmenys su рс&мнй (3-9, 12) ir и7Аункй/7н'.у vadinamos vietos (1, 2,10,11) 
(pagal: autorių): 1 -  Benekainių valsčius (Beniakoni, Voranavos r., Baltarusija); 
2 -  Čižiškės (Utenos r.); 3 -  Gudeliai (Molėtų r.); 4 -  Guronys (Trakų r.); 5 -  
Jakėnai (Varėnos r.); 6 -  Kalviai (Rokiškio r.); 7 -  Kareivonys (Kaišiadorių r.); 8 -  
Sabališkės (Prienų n); 9 -  Vilkpėdė (Vilniaus m.); 1 0 -Vilkapėdžiai (Wilkopedzie, 
Suvalkų vaivadija, Lenkija); 11 -  Žostautai (Kaišiadorių r.); 12-Žuravecas (Žura- 
vec, Asipovičių r., Baltarusija).

Gyvulių globėjo šv. Jurgio bruožai rodo, jog jis iš 

dalies perėmė dievo Perkūno (Greimas, 1990, p. 453- 

458) ir deivės Zvėrūnos-Mcdcinos funkcijas (Greimas, 
1993, p. 88-90; V R B , 2001, p. 326). Tingi yra pagrindo 

ir jam skirtą šventę balandžio 23 d. laikyti atitinkamų 

senųjų apeigų laikotarpiu. Jurginių ryte, prieš saulėte

kį, siekdami sėkmės visus metus, aukojo latvių medžio

tojai: miško motinai (Mežn нм?е), kuri yra labai artima 

Zvčrūnai-Mcdcinai, jie skirdavo savo pirmą medžiok
lės laimikį, įdėdami jį į kiaurai išpuvusį kelmą (V R B , 

2001, p. 325-326). Tokios rūšies duomenų Lietuvoje 

neužfiksuota. Tačiau tam, kad šv. Jurgis saugotų gyvu

lius nuo vilkų, Lietuvos bažnyčiose prie altorių ir elge

toms dar visai neseniai buvo gausiai aukojama maisto

(M ilius, 1964, p. 96-99; Balys, 

1993, p. 168-172). Galbūt į prose- 

novinių apeigų kontekstą būtų ga

lima įrašyti ir 1375 m. balandžio 

pabaigoje vykusią bajoro Vaidilos 

medžioklę su kurtais ir palyda? 

(N P K , 1999, p. 148-149; V II  

§86c).
Antrasis laikotarpis, kuomet 

apeiginiais tikslais buvo rengiama 

kiškių medžioklė, yra gruodžio 

mėnuo, tiksliau -  Kalėdos. Ap ie  

tai liudija lietuvių adventinių dai

nų tipai (Kl,p. 63, 186-188), taip 

pat pavieniai liudijimai: „Kūčiom, 

būdavo, aina zuikių medžiot, už

tai Kalėdom būna mėsos" (UTR  

6467/455). Atskirai paminėtinas 

1583 m. šaltinis apie tai, kaip ke
liautojas R . Lubenau svečiavosi 

pas Kuršo kunigaikštį: „Kadan

gi buvo Kalėdos, jie nuvažiavo 

m edžioti į savo šventąjį mišką 

(Latvijos Kurše -  Им';.), kuriame 

šiaip per visus metus nė jokio  

žvėries ar paukščio nenumuša, 
nė jokio pagalio nenukerta. D a 
bar jie nunėrė kailį visiems su

medžiotiems elniams, stirnoms ir 

kiškiams, iškepė juos, sudėjo ant 

ilgo stalo < ...> "  (vert. pagal: 

B R M Š  II, p. 683-684).

Faktą, jog Žvėrūnos-Medei- 

nos sakralumo sferai priskirtini kiškiai buvo visų pir

ma aukojami žvėreliai, netiesiogiai patvirtina žinia, kad 

medžiotojai beveik nevalgydavo kiškienos, tačiau mė
go siūdintis žiemines kepures iš jų kailiukų (Butkevi

čius, 1964b, 132)\ Pažymėtini ir gausūs tikėjimai apie 

tai, kaip elgtis nušovus kiškį: „Nušauto zuikio negali

ma atiduoti kitam, nes nesiseks medžioklė" ( L T A 1440/ 

225), „< ...>  Reikia dešinė ausis nukirpt, tai geriau 

seksis medžioti" (1 Л А 1575/43), „< ...>  Nupjauna kiš
kio galvą ir duoda tą kraują šuniui laižyti. Paskui šuo 

geriau užuodžia kiškio pėdsakus" (1Л А 1400/328), „Kai 

medžiotojas nori, kad geriau sektųsi medžioti, tai kiškio 

krauju ištepa strides (?)" (1ЛА 1400/324) (pig. XIII a. 

prūsai karo belaisvius aukoja, kad susilauktų sėkmės ir

XIX a. valstiečio, dėvinčio kepurę iš kiškio kailiukų, portretą žr. EM , 1992-1993, priešlapyje.
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šlaksto jų krauju savo kalavijus ir ietis (sic!) (B R M Š I,
p. 220-221).

Žvėrūnos-Medeinos kultui pažinti yra ir kitos rū

šies duomenų. Analizuojant duomenis apie senąsias 

Lietuvos šventvietes, į akiratį pateko ЫЛнз 

< % 7/7iį.y  ir и / й р й / е м н л  arba vį/Ao p ė & ) / ? : į y  vadinamos 

vietos (4 pav.). Aplinkiniuose kraštuose jų neužfik

suota. Žuraveco Baltarusijoje pėduotas akmuo į ben
drą sąvadą įtrauktas su didelėmis išlygomis. Visų pir
ma tai -  ne tikrinis vietos pavadinimas, antra -  vilko 

pėda akmenyje yra tik viena iš keturių. Visas tas deri

nys (meška, vilkas, lapė, kiškis) rodytų, kad apie šių 

pėdų kilmę buvo pasakojami ne padavimai, o vienas 

iš gyvulinių pasakų siužetų, kur labai dažnai veikia 

šių gyvūnų grupė.

2.3.1. Kiškio bažnyčios

L Ž V  anketose, LK I abėcėlinėje vietovardžių karto
tekoje ir žvalgomųjų archeologinių ekspedicijų ataskai

tose užfiksuota informacija apie penkias Ы/из Ьяйтуйяу 

Anykščių, Kaišiadorių, Prienų ir Vhrėnos rajonuose.

1. Prie Genionių kaimo (Varėnos r.), Onuškio giri

ninkijos miško 46 kvartale iš seno žinomas КнМяз 

нуйя vadinamas akmuo. Tai netaisyklingos formos 

pilkas granitas, apie 2x2,7 m dydžio, iki 1,2 m aukščio, 
tačiau amžiaus viduryje akmens viršus buvo ženkliai 

apskaldytas (5 pav.). Buvo spėliojama, kad vietovės ir ak

mens pavadinimas kilęs iš to, „kad šį akmenį niekas ne
aplanko, kaip (tik) kiškiai" ( L Ž V :  D iržom cn ia i; 

J. Rūkas, 1935). Vietos gyventojai padavimų nežino,

tačiau L K C  archyvo vedėjos R . Balkutės prisiminimais, 

senelis Genionių kaime vaikystėje ją keldavo už ausų 

viršun, klausdamas: „A r matai kiškio bažnyčią?", kaip 

tik Kiškio bažnyčios akmens pusėn.

2. Guronių (Kaišiadorių r.) laukuose yra/GsM3o6#ž- 

нуйя arba Ля/'ян/сл Аярм vadinama kalva. Prie pagrindo 

ji 28 m skersmens, siekia 3-3,4 m aukštį (6 pav.). Viršu

je iškasta užslinkusi 6 m skersmens duobė (Tautavičius, 
1971, p. 31). Apie 0,5 km į šiaurę nuo Kiškio bažnyčios, 
geležinkelio Kaunas-Vilnius pietinėje pusėje, būta kito 

panašaus kalnelio, vadinamo Игя/я/туйя arba DztwH- 

/1уй'я (jis dažniausiai klaidingai lokalizuojamas į vaka

rus nuo Kiškio bažnyčios).

Apie Kiškio bažnyčios kalnelį pasakota, kad ten bu

vusioje bažnyčioje buvo palaidotas kunigaikštis Pajau

ta. O  kuomet Kiškio bažnyčioje vykdavo pamaldos, 

apie tai trimitais buvo pranešama iš Zvaninyčios kal
nelio (V A K  26: p. 60-61, 69). Taip pat menama, kad 

Kiškio bažnyčia buvo laikoma šventa vieta. Prieška

ryje jaunimas čia rinkosi į gegužines (Laurinavičius, 
Petkevičius, 1995, p. 4). K ita  siužetinė padavimų li

nija pasakoja apie žuvusį kunigaikštį Pajautą, ku

rio garbei kariai šalmais supylė jam kapą (pateikė 

J. Lukavičienė-Sladkevičiūtė, 45 m. Užrašė V  Almo- 

naitis, 1990).

Pastarųjų padavimų motyvai dar X V I  a. pateko į 
vieną Lietuvos metraščio redakcijų, kur kalbama apie 

tai, jog kunigaikštis Kukovaitis, mylėdamas savo miru
sią motiną Pajautą, pagal jos išvaizdą padirbo stabą 

(балван) ir pastatė jį ties Žaslių ežeru (вышей озера 

Жослий). Pajautos stabas-atvaizdas buvęs garbinamas 

(образ хвалили и за бога его мели). Vėliau stabas 

supuvo, jo vietoje išaugo liepos, ir imta jas garbinti 

(липы хвалили и за бога их мели во имя тое Пояты) 

(Полное собрание, 1975, с. 131)?.

5 pav. Gcnionys (Varėnos r.)-akmuo, vadinamas Kiškio baž- 6 pav. Guronys (Kaišiadorių r.) -  Kiškio bažnyčia arba 
nyčia. имя//: Pajautos kapas. If ий'янл нмс/к

7 Lietuvos metraščių pasakojimą apie Pajautos mirtį ir jos earbinimą su Guroniu Pajautos kapu pirmasis susiejo doc. 
R. Batūra (Batūra, 1966, p. 269-271).
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Manome, kad Žaslių apylinkių padavimai apie ku
nigaikštienę Pajautų buvo siejami su šalia Guronių  

esančiu Pajautiškių kaimu. Jis žinomas jau X V  a. vi

duryje (žr. Jasas, 1971, p. 205). Matyt, iigainiui pasa

kojimų apie Pajautą motyvai buvo priskirti senai 

šventvietei, vadintai Kiškio bažnyčia.
3. Liciškėnų (Prienų r.) šventvietė įvardijama АЖ- 

/mį йягяуая, tačiau pateiktame trumpame paaiškinime 

sakoma, kad ji esanti Kiškio: „Kalvelė su duburiu, pa
naši į namą, dėt to bažnyčia kiškio" (LŽV : S. Matulevi

čius, 1935). 2001 m. autoriaus žvalgymų duomenimis, 
Liciškėnų Kiškio bažnyčia yra į šiaurės rytus nuo kaimo. 

Tai aukščiausia apylinkių vieta, todėl iš seno čia stovėjo 

trianguliacijos bokštas, o per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinį 

karą buvo įsitvirtinę artilerijos daliniai. Apie 40x80 m 

dydžio (viršuje) smėlio kalva, supama pelkėtų, dabar nu

melioruotų slėnių (7 pav.), tolygiai aukštėja į šiaurės pusę 

ir aukščiausioje dalyje siekia 12-14 m aukštį. Pradėjus 

kasti smėlį vakariniame kalvos šlaite, rasta daug žmo

nių kaulų. Toliau į vakarus, kalno papėdėje, ariant rasta 

dešimtis akmeninių kirvelių su skylėmis kotui, o kalno 

viršuje -  X V II a. monetų lobis moliniame puode. Be to, 
į pietvakarius nuo kalno, melioratorių apardytoje kal
velėje taip pat rasta žmonių kaulų, akmenų pamatų (?) 
žymės ir trinamųjų girnų apatinė dalis, dabar gulinti 
M . Kazlausko sodybos pakraštyje.

1935 m. anketoje Kiškio bažnyčia vadinama vieta 

dabar turi Popšučių arba Popšų kalno pavadinimą, ta

čiau iki šiol žinoma pasakojimų apie tai, jog čia buvo 

„galvojama statyt bažnyčią" (pateikė M . Kazlauskas, 

75 m., Liciškėnuose. Užrašė D. ir V  Vaitkevičiai, 2001).

4. Mičionyse (Anykščių r.) АЖ/о ̂ я^нуая 1935 m. 

apibūdinta kaip „stačiais krantais gili smėlio duobė, 

apie 10 m aukštumo ir 20 m ilgumo" Šventosios upės

7 pav. Liciškcnai (Prienų r.) -  Popšų kalnas arba Kiškio 
bažnyčia. L  ИгМегйУямл /н/о/я

kairiajame krante. Pakilęs Šventosios vanduo, teigia

ma, pasiekia ir šią duobę. Toliau rašoma: „Kiškio baž

nyčia -  vaikų duotas vardas. Vaikai ten įžiūri lyg altorių, 

sakyklą ir kita. Sako, kad kiškiai čia susirenka melstis. 

<... > Vaikai labai mėgsta tą vietą lankyti ir jeigu turi 

kas iš Mičionių k[aimo] gyventojų svečių, tai pirmu- 

liausia veda parodyti didelės įdomybės -  Kiškio bažny
čios" (LŽV : V. Kapickicnė, 1935).

2000 m. nustatyta, kad Kiškio bažnyčios vietovė 

yra apie 0,8 km į vakarus nuo Šventosios ir Jaros san
takos, 0,52 km į šiaurės rytus nuo kaimo kapelių, 

Šventosios kairiajame krante, prie 10-12 m aukščio 

upės skardžio. Дя2яус/я buvo vadinama dauba ar 

griova, statmenai orientuota į upę. Ilgainiui, eroduo

jantis upės šlaitas didžiąją griovos dalį sunaikino, da

bar išlikęs tik jos galas, išsišakojęs į dvi dalis. Pirmoji 

(šiaurėje) atšaka yra 0,5-3,5 m pločio, 1,5-1,8 m gy

lio, siekia 10 m ilgį. Antroji (pietuose) -1,5-2,5 m plo
čio, 1,5 m gylio, vingiuota, siekia 20 m ilgį (Vaitkevičius, 

Zabiela, 2001, p. 8).
5. Nuo Purvelių (Anykščių r.) kaimo į pietryčius, 

Šventosios upės dešiniojo kranto slėnyje, yra pušy
nas, vadinamas ХШ но &я^ус/я (8 pav.). Pušyne yra 

kelios didesnės smėlio kalveles. Aukščiausia iš jų, 

pietuose, siekia 3 m aukštį. Pietrytinis jos šlaitas lei
džiasi į maždaug 20 m skersmens daubą. Pušyno šiau
rėje yra dar viena, apie 10x25 m dydžio, kelių metrų 

aukščio kalvelė. Pasakojama, kad „Kiškio bažnyčia -  

tokis pušynas, ty kalniukas šone, [čia] būdavo gegu
žinės. Nuo senų laikų vis „Kiškio bažnyčia", sakam, 

„bažnyčia". „Būva i tokias seserys davatkas, tai, bū- 

dava, juokaunam, [jūs] ty melstis ainat... į bažny

čią..." (Pateikė A . Eim untenč, 81 m., Bebrūnuose. 

Užraše V  Vaitkevičius, 1997).

8 pav. Purveliai (Anykščių r.) -  Kiškio bažnyčia vadinamas 
pušynas prie Šventosios. L  ямом



24 VYKINTAS VAITKEVIČIUS

2-3.2. Vilkpėdės (Vi!ko pėdos)

L Ž V  anketose, LK I abėcėlinėje vietovardžių kar

totekoje ir žvalgomųjų archeologinių ekspedicijų ata

skaitose užfiksuota informacija apie dvylika vį/Apėdž/ų 

( и й ю Vilniaus mieste, Kaišiadorių, Molėtų, Prie

nų, Rokiškio, Trakų, Utenos, Varėnos rajonuose, taip 

pat -  Suvalkų vaivadijoje Lenkijoje, Varcnavo ir Asi- 

povičių rajonuose Baltarusijoje.

1. Benekainių (Varenavo r., Baltarusija) valsčiuje 

žinomas й%хя girininkijos pavadinimas, kuriam 

lietuviškas atitikmuo nenurodytas (VsVĮ 1945, p. 64). To
kio vietovardžio nėra X X  a. pradžios žemėlapiuose. Jis 

neužfiksuotas Lietuvos miškų vardyne (LM V į 1994, 

p. 253-254 (И&-)). Matyt, р&/я vadinamas miško 

masyvas ieškotinas Baltarusijai tekusioje Benekainių 

valsčiaus dalyje.

2. Čižiškiuose (Utenos r.) žinomas Ийяре^я/ау 

гяй?е/й (VK , 1979). Ta pati vieta šalia Čižiškių esan

čiose Stasiškėsc minima ir kaip И/Аир&ййо
(VK , 1979). Vietovė nežvalgyta.

3. Gudelių (Molėtų r.) РТМк?р&йм miške būta „ga

na didelio" akmens su „įspaustomis dviem vilko pė

dom" (L Ž V : A . Malaiškaitė, 1935; Gudeliai). K iti 

akmenyje esančius įdubimus laikė vilko ir veršio pėdo

mis (LŽV : A . Mikolajūnas, 1935; Melnikai). 1936 ar 

1937 m. akmuo buvo suskaldytas ir įmūrytas į A . Šums

ko gyvenamojo namo pamatus.
4. Guronių (Trakų r.) akmuo, vadinamas РЖярс- 

dž/м, yra 0,28 km į pietvakarius nuo Asono ežero, be

vardžio upelio kairiojo kranto aukštumos šlaite. Akmuo -  

smulkiagrūdis, raudonas, netaisyklingos formos grani

tas natūraliai plokščiu paviršiumi, 1,9x2,6 m dydžio, sie

kia 0,85 m aukštį (9 pav.). Pasakojama, kad kitados ant 

akmens buvo žymūs „vilkų pėdai", „už tai pavadinta 

VillMpėdis" (LT R  6810/395). 2000 m., žvalgant akme

nį, įdubimų, primenančių „pėdas", ant jo nepastebėta. 
Paminėtina, kad žmonių atminime Guronių kaime dar 

buvo žmonių, mokančių staugimu prišaukti vilkus (LTR  

6489/402).

5. Jakėnuose (Varėnos r.) įvairūs šaltiniai taip pat 

mini akmenį su Е/Мюр<йя. 1938 m. pasirodė nepasira

šyta žinutė, kad Jakčnų laukuose, M . Mačionio sklype 

yra akmuo, „turįs 50 cm skersmens, netaisyklingos for

mos, apie 80 cm aukščio. A nt jo iš šono į šiaurę yra 

žymė, panaši į vilko pėdą, 15 cm ilgio ir 11 cm pločio. 
Apie ją iš šonų ir apačios yra dar po vieną neaiškios 

žymės pėdos". Ten pat pažymėta, kad apie akmenį pa-

9 pav. Guronys (Trakų r.) -  Vilkapėdis akmuo.

sakojami įvairūs padavimai, tačiau jie nereferuojami 
(Akmens, 1938).

1958 m. mokytojas H . Lizdenis laiške R  Tarasen

kai šį akmenį vadino akmeniu „su kiškio (pagal kitus -  

su vilko) pėda" ir rašė, kad „Didiką Stasys ir kiti pasa

kojo, jog kadaise, kol akmuo nebuvo paverstas, ant jo 

šono buvusi matyti pėda. Vėliau vyrai akmenį užver

tę" (M A B  E  235-402,1. 4). Be to, šiame laiške pami

nėtas dar vienas, Kemsynės pelkėje esąs akmuo, su avies 

ir vilko pėdomis. Jos esą apsemtos, „tai vandeniu iš
graužtos minkštesnės akmens dalys; savotiškas pana

šumas į pėdas yra" (M A B  E  235-402,1. 7).
6. Kalvių (Rokiškio r.) laukuose buvo „visai kai 

keturkampas" akmuo su įdubimu, vadinamu „vilko pė

da". Buvo sakoma, kad prie šito akmens vaidenasi. A k 

muo sunaikintas per melioraciją (Vaitkevičius, 1999, 

p. 13; L T R  6810/338).
7. Kareivonių (Kaišiadorių г.) Ийю  рс&м akmuo 

1980-aisiais taip pat jau buvo sunaikintas (VK , 1986).
8. Sabaiiškių (kitaip -  Sabaliaučiznos, Prienų r.) 

р&/ол akmens pavadinimas fiksuotas (VK, 1981),

tačiau nelokalizuotas. 2001 m. straipsnio autoriaus žval

gymai žymesnių rezultatų nedavė**.

9. Viiniaus ЕИАр&й yra bene garsiausia iš visų žino

mų. Dar dabar taip vadinamas miesto mikrorajonas ir 

gatvė jame (10 pav.). Vilkpėdės akmuo raide 1E pažy

mėtas 1646, 1648 m. Vilniaus planuose (Samalavičius, 
1964, p. 19,1 pav.; plg. Spclskis, 1964), kaip vietovardis 

figūruoja istoriniuose dokumentuose (pvz., И%хя^,яря, 

1785 -  Jurkštas, 1985, p. 46). Apie čia buvusį akmenį su

** Tiesa, Adelei Daudicnci (62 m., Intuponysc) apylinkių vietovardis lE&zn Аяря pasirodė girdėtas, tačiau ji nurodė tik 
pačią Sabaiiškių ir toliau už miško esančio Karapolio kryptį.
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10 pav. Vilniaus Vilkpėdės akmens vieta (antrame plane, ties 
elektros stulpais). И Ин/Лгсиаям  ̂мне;/:

11 pav. Žostautai (Kaišiadorių r.) -  Vilko pėdos raistelio vieta.

ийаэд&/я nekart užsimena įvairūs Х 1 Х -Х Х  a. autoriai, 

rašę apie Vilniaus ir jo apylinkių istoriją. Paminėtini ke

li išsamesni aprašymai.
X I X  a. viduryje A . H . Kirkoras rašė taip: „Įvažiuo

jame į krūmų prižėlusią griovą, kurios beveik pačiame 

viduryje guli stebėtinai didelis akmuo (aukštis -  2%, 
plotis -  3%, ilgis -  5Mt aršino [apie 1,8x2,3x3,7 m]), o 

prie pat kelio, kairėje pusėje, dunkso ir antras, gerokai 
žemesnis, 2H  aršino pločio, 3% aršino ilgio [apie 

1,8x2,3 m] akmuo, ant kurio yra žvėries pėdos atspau

das, kurį žmonės vadina Vilkpėde. Tai davė pavadini

mą keliui ir šiai griovai. < ... > Žmonės pasakoja įvairių 

padavimų, bet jais nelabai verta tikėti" (vert. pagal: K ir

koras, 1991, p. 200; keli labai suliteratūrinti padavimai 

apie Vilkpėdę, kur veikia velniūkštis vilko letenomis iš 

pragaro arba velnias, pasivertęs vilku, persekiojantis 

ožką, buvo paskelbti kur kas vėliau -  Zahorski, 1925, 

p. 131-132).

1904 m. M . Davainis-Silvestraitis rašė, kad „keliu 

žemyn nusileidžiant, yra ant vidurio kalno prie pat kelio 

po kairei didokas akmuo, turintis ožkų ir vilkų pėdų 

[spaudimus. Nuo kalno jau nusileidus, yra kaima, Vilko 

pėdos (И% ж /яду) vadinama. Kada aš užklausiau apie 

priežastį to teip dyvino vardo, tai vienas iš vietinių gas- 
padorių, Franciškus Lachavičia, nurodydamas man ant 
savo žemės anksčiau paminėtą akmenį, paaiškino, kad 

čia ir daugiau tokių akmenų buvo, bet tapo jie suskaldy

ti ir del budavonių sunaudoti" (DPSO, 1973, p. 133).
Ketvirtajame dešimtmetyje buvo suskaldytas ir ak

muo su иМго д&/я (Uzięblo, 1937). 1958 m. spaudoje 

pasirodė kelios žinutės, kad buvusioje akmens vietoje 

atkastos kelios didelės akmens su „pėda" skeveldros 

(Šalūga, 1958). Tačiau nėra aišku, ar tai iš tikrųjų V il

ko pėdos akmens dalys (plg. Šaulys, 1973).

10. И№яд&йй( (№?Маэде&/е, Suvalkų vaivad., Len
kija) kaimas yra senas (Wt&qpe^z/c, л/о/о, 1665 m. -  

VK(ist.)), tačiau žinomas tik vienas jo pavadinimo kil

mę aiškinantis padavimas. Pasakojama, kad čia „seniau 

buvo didūs tankumynai" ir „čia vilkai vedė vaikus" (PS, 

1998, p. 210).
11. Žostautų (Kaišiadorių r.) ИМи? д&Ам (И%хя 

^ядя) „raistelis, durpyne" (10 a. ploto) paminėtas tarp 

kitų kaimo vietovardžių prieš Antrąjį pasaulinį karą 

(LŽV: J. Medzikauskas, 1935). 2001 m. autoriaus žval

gymų duomenimis, Vilko pėdos raistelis yra buvęs 0,4 km 

į šiaurę nuo kelių Varkalės-Kazokai ir M ič iū n a i-  

Žiežmariai sankryžos, 0,22 km į šiaurės vakarus nuo 

J. Andriejauskienčs sodybos, buvusioje I. Žostauto že

mėje, dešiniajame numelioruoto bevardžio upelio aukš

tupio krante. Dabar numelioruota, 35-40 m skersmens 

daubelė (raistelio vieta) yra iš visų pusių supama aukš- 
tumų-plokštikalvių (11 pav.). Anot vietos gyventojų, čia 

augo tankūs krūmai, o norint Vilko pėdos raistelį perei
ti, reikėdavę iki juosmens bristi per vandenį. Pasakojimų 

apie šią vietą neužfiksuota. (Kitus pagrindinius duome

nis apie šią vietą pateikė J. Andriejauskienė, 70 m., Žos

tautuose. Užraše D. ir V  Vaitkevičiai, 2001.)

12. Žuravece (Žuravec, Asipovičių r., Baltarusija) 

žinomas akmuo su „meškos, v/Z/jo, kiškio ir lapės pė
domis". Pasakojama, kad žvėrys savo pėdas akmenyje 

įmynė tuomet, kai jis dar buvo minkštas (Ляукоу и др., 
2000, c. 46).

2.3.3. Interpretacija

АЖ /о /wz/rycMM pavadinimą turi (išlaikė) įvairios 

vietovės: akmuo Genionyse, griova Mičionyse, kalvos 

Guronyse, Liciškčnuosc, Purveliuose. Nors jų pava

dinimai motyvuojami tiesiog kiškiais, kurie tas vietas
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lanko, jose būna ar net meldžiasi (!), tikrinis šių pa

minklų pavadinimas yra ЛЖ/о Tuo tarpu lie

ka neatsakyta į klausim ą, ar šis kiškis yra, anot 

A . J. Greimo, „pačios Medeinos bruožus turintis jos 

šauklys ir palydovas", nieko bendro neturintis su „rea

liais" kiškiais (Greimas, 1993, p. 81, 99) ar galbūt kiš

kis buvo charakteringa šiose šventvietėse aukojama 

auka.
FaŽHyčįomįy vadinamų senųjų šventviečių nėra 

daug, tačiau jų pasitaiko (plg. Rainių, Čižiškių, Palma- 

jčs Bažnytkalnius, visi -  Ignalinos r.). Folkloro duome

nys rodo, kad &я2яу<%7М1Й tam tikrose situacijose 

įvardijamos tiesiog apeigų atlikimo vietosi Pažymėti

na, kad Guronių Kiškio bažnyčią iki X X  a. vis dar gau

bė savotiška šventumo aureole („bažnyčia šventa ir 

kalnas šventas" -  Laurinavičius, Petkevičius, 1995, p. 4). 

Kitos šios grupės šventvietės taip pat buvo siejamos su 

bažnyčiomis (Liciškėnai, Mičionys, Purveliai) bei išliko 

savotiškais traukos objektais, kurie buvo mielai lanko
mi, rodomi svečiams arba ten rinktasi linksmintis. Beje, 

su Ы И о  6ažiy(%M7?į.y buvo susijęs ne tik jaunimas, kuris 

ten rinkosi į gegužines, bet ir vaikai, kurie ten eidavo 

žaisti, arba kurių, keliant už ausų buvo klausiama: „Ar 

matai kiškio bažnyčią?" (plg. „Parodyk vaikui zuikio baž

nyčią" (už ausų, galvą suspaudus, pakelk) -  L K Ž  I, 

p. 569). Platesnei pastarosios realijos analizei, kol kas 

nepakanka duomenų, tačiau nesunku pastebėti, kad „ro

dant bažnyčią" vaikas imamas už ausų taip pat, kaip au
sų laikomas ir sugautas/sumedžiotas kiškis. Tokioje 

situacijoje „kiškio" paklausti: „Ar matai bažnyčią?" ar

ba jam „bažnyčią parodyti" galėtų reikšti kažką pana

šaus į klausimą: „A r žinai, kas dabar tavęs laukia?"

Hf/Ap&Aįy (v/M;o p&Zay), -  tai dažniausiai akmenys 

su įdubimais, primenančiais vilko letenos atspaudus 

Gudeliuose, Guronyse, Kareivonyse, Sabališkėse ir V il

niuje. Veikiausiai tokių akmenų būta ir likusiose šio 

pavadinimo vietovėse: Benekainių miškuose, prie Č i

žiškių bei Žostautų raistelių, taip pat prie kaimo Puns

ko valsčiuje. Be to, v/Мк?/кк/з/нй laikomų įdubimų yra 

Jakėnų, Kalvių ir Žuravcco akmenyse, nors tikrinis vie

tovardis ИЙЮ р&?я ten neužfiksuotas.
Akmenų su pėdomis problematikai skirta nema

žai dėmesio ir pareikšta įvairių nuomonių dėl jų reikš

mės bei funkcijų (plg. Baruch, 1907, p. 5-23; Tarasenka, 

1958, p. 20-33; Ляукоу, 1992, c. 147-155; Vaitkevičius, 

1997; Панченко, 1998, c. 55-59). Vis dėlto produkty **

vi baltų рс&м tematika ateityje dar laukia tyrinėtojų. 

Plačiau jos neanalizuodami, mes v/Mp&Zę arba ийк?pė-

šifruojame kaip vilko'" ženklą, pažymint; nuosavy

bę -  deivės Žvėrūnos-Mcdcinos arba kario-medžiotojo 

(= vį/Ao) valdą.

Nors įžvelgiame skirtingas su Žvčrūna-Medeina su

sijusių ЫАн'о ir p&Zų reikšmes, šias švent
viečių grupes tarpusavyje sieja bendras paplitimo  

arealas Rytų Lietuvoje. T ik  dvi nežymias išimtis suda
ro Vilkapėdžių kaimas Suvalkų vaivadijoje Lenkijoje 

ir Žuraveco akmuo su kiškio, vilko, meškos ir lapės pė

domis Baltarusijoje. Likusių penkiolikos paminklų are

alas plyti nuo Pietryčių iki Šiaurės rytų Lietuvos. 

Publikacijose Latvijos, Rytprūsių ir Baltarusijos švent

viečių tematika nei Ы/но &ažfiy<%į, nei и /Apč ẑ/ų dau

giau nepaminėta.

T ik  vienam kuriam nors regionui būdingų švent
viečių Lietuvoje yra nedaug. Remiantis šių šventviečių 

kultūrinės aplinkos analize, jos paprastai siejamos su 

priešistorinių archeologinių kultūrų (genčių) arba ad- 
ministracinių-teritorinių vienetų (žemių, valsčių) are

alais (plg. jve/Яяй vadinamų ežerų paplitimą Rytų ir 

Pietryčių Lietuvoje; Alkos kalnus kuršių ir žemaičių 

genčių teritorijoje; л?яЬя/н!йяй vadinamus šventus ak

menis Laukuvos žemėje).

КйТн'о įMz/iyč/oHįy ir v;7Ap&A?/7M' būdinga tai, jog 

dauguma taip vadinamų vietų yra išsidėstę nedideliu, 
iki 10 km, nuotoliu nuo didžiojo kunigaikščio kiemų 

(dvarų), valstybinių pilių, taip pat ir didikų valdų bei 
tėvonijų. Tai visų pirma galioja teritorijai tarp Nem u

no ir Neries (12 pav.). КйАтз ir УЙАрс&л

čia aptinkame iš dalies su Strėvos-Vcrknės-Lapainios 

takoskyra sutampančiame miškingame ruože 4-10 km 

atstumais nuo Žiežmarių, Žaslių, Semeliškių, Aukš

tadvario, Stakliškių ir Birštono, taip pat -  tarp D au

gų, Ž ilinų, Valkininkų ir Varėnos, kur X I V - X V  a. 

fiksuojamos valstybinės pilys, didžiojo kunigaikščio 

kiemai (dvarai) ir lcičių institucija (plg. Lowmianski, 

1932, p. 118-121; Ivinskis, 1940). Tas pats pasakytina 

apie Vilniaus Vilkpėdę, šalia kurios esančius Pane

rius su dvaru didysis kunigaikštis Jogaila 1390 m. pa

dovanojo V iln ia u s  vyskupijai; Purve lių  K išk io  

bažnyčią Picnionių valsčiaus ribose, kur XIII a. būta 

lcičių -  didžiojo kunigaikščio tarnybinių žmonių (D u

boms, 1998, p. 71-82); Kalvių Vilko pėdą 5 km į šiau

rę nuo Ju o d o n ių -M a la iš ių , sietinų su 1255 m.

** Pvz., viename vestuvinių dainų tipe bažnyčia vadinama pirtis (V 2611). „Seniau žmonės pirtį laikydavo antra bažnyčia 
<...>" (LTR 1717/21). Latvių dainose sekmadienio rytą Dievas ir Mara užuot ėję į bažnyčią, eina į pirtį (Diezais, 1955, 
p. 179) ir pan.

Šaltiniuose įsakmiai nesakoma -  vilko ar vilkes.
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12 pav. Kiškio bažnyčių ir Vilko pėdų geografija Nemuno ir Neries tarpupyje 
(pagal autorių).

Mindaugo Livonijos ordinui užrašytais Мя/суям? (Ba

ranauskas, 2000, p. 201); M ičionių  Kiškio bažnyčią 

7 km į rytus nuo Taurožės upelio, sietino su tame pa

čiame Mindaugo akte Livonijos ordinui užrašyta 7Ум?р- 

HMfc vietove (Baranauskas, 2000, p. 201).
Paminėtinos ir didikų valdos. Čižiškės, kur užfik

suota Vilkapėdclė, yra apie 7 km į pietus nuo XIII a. 

Dragelės pilies vietos Vosgėlių piliakalnyje, sietinos su 

kunigaikščiu Vaisgėliu (Ижде/е) (Zabiela, 1995, p. 172;

Baranauskas, 2000, p. 241); Bcnckai- 

nys, kurių valsčiuje fiksuota Vilko pė
da (й%хя ^яря), yra 10 km į vakarus 

nuo Stakų, sietinų Х Ш  a. pradžioje 

paminėtu kunigaikščiu Stakių ar Stek- 

šiu (*%сж) (Gudavičius, 1998, p. 140) 

ir 8 km į šiaurės rytus nuo Liubartų, 

galbūt sietinų su Gedim ino sūnumi 
Liubartu; Guronių Vilkapčdis yra apie 

5 km į pietvakarius nuo Gastautiškių -  

Goštautų valdos (ten pat -  ir vienas Tra
kų r. Laičių kaimų), apie 7 km į šiaurę 

nuo Aukštadvario. M ičionių Kiškio 

bažnyčia yra 3 km į vakarus nuo 

Antupių -  Viršuliškių -  istorinės Astikų 

valdos (Malczcwska, 1985, p. 133).

Atskirai pažymėtina, kad Ы/но 

^ž/iyČHį ir sritis tarp Nemu
no ir Neries koreliuoja su XIII-XIV  a. 

plokštinių kapinynų su degintiniais ka

pais arealu (Zabiela, 1998, p. 364-367). 

Tai pačiai teritorijai ypač būdingi, kaip 

manoma, iki II tūkst. pradžios naudoti 

miniatiūriniai piliakalniai-didžiūnų pi
laites (Zabiela, 1995, p. 170, pav. 172). 
Šiame regione paprastai lokalizuojama 

Lietuvos žemė (pig. Lowmianski, 1932, 

p. 110-111, 118-121), Mindaugo do
menas (plg. Гудавичюс, 1985, c. 226; 

Gudavičius, 1998, p. 141). Tokiame fo

ne Ы/но &я2/!у<%м ir и/Др&йж Šven

tosios upes vidurupyje tektų laikyti su 

Lietuvos valstybės teritoriniu formavi

musi, veikiausiai XIII a. pirmojoje pu

sėje, susijusia realija".

Įdomu pažymėti, kad .мт;:?ягя- 
g/яй vadinamų šventviečių, kurias lai

kėme valstybės religijos reformos 

rezultatu (V R B , 2001, p. 317), geografija skiriasi nuo 

ЫАг/о ir v/Mro p&Zų: яенгягядн; šventviečių

sklaida tarytum demonstruoja inovaciją, plėtojamą iš 

Nemuno ir Neries tarpupio (kuriame nėra л'ся/ягя- 
gįų), о ЫД/о Ья^яуемм ir vMro p&Z&y -  priešingai, by

loja apie šventviečių tradiciją, kuri plito Lietuvos 

valstybės ribose galbūt tik pačiu ankstyviausiu jos gy

vavimo laikotarpiu arba apskritai į Šventosios vidu

rupį buvo „perkelta" tik tai pačiai -  M indaugo -

" Pig. Х1Н a. didįjį kunigaikštį supančio politinio, karinio ir ūkinio elito -  leičių -  paplitimą (Dubonis, 1998, p. 24,122- 
125). Jis puikiai atskleidžia to laikotarpio valstybės geografiją: saugomą pasienio ruožą bei didžiojo kunigaikščio politinius ir 
ūkinius atsparos taškus.
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giminei priklausančių asmenų dėka. Specifinė Ы/но 

ir у/Мк? geografija visų pirma patvirti
na, kad tarp M indaugo giminės, kuriai priklausė vals

tybės formavimo iniciatyva, ir Žvėrūnos-Medcinos 

būta ypatingo ryšio. Vadinasi, deivė Žvėrūna-Medei- 

na dar iki Lietuvos valstybės formavimosi ir religijos 

reformos (arba pačioje šių procesų pradžioje) turėjo 

ypatingą statusą Mindaugo giminės religinėje tradi
cijoje arba tarp Nem uno ir Neries tarpupyje garbina
mų dievų.

IŠVADOS: NAUJA  Ž V Ė R Ū N O S -M E D E IN O S  

P E R S P E K T Y V A

Remdamiesi baltų ir lietuvių mitologijos, religijos 

bei etnologijos šaltiniais, manome, kad Ы/яо &я2лу- 

č/o/HM' vadinamos šventvietės buvo Žvėrūnos-Medei- 

nos kulto, praktikuojamo karių-medžiotojų, vietos. Dėl 
to, kad būdingas pasikartojantis kultūrinės
aplinkos elementas yra X I V - X V  a. valdovo kiemai 
(dvarai), valstybinės pilys bei vietovardžiai, sietini su 

didikų valdomis, galima teigti, jog v/Mro/7ė&*.y akmenys 

reiškė vietos priklausomybę deivės Žverūnos-Medei- 

nos valdai. Antra vertus, pasinaudojus mitiniu kodu 

taip galėjo būti „ženklinamos" ir realios didžiojo kuni

gaikščio bei didikų -  karių-medžiotojų statusą turin

čių asmenų -  valdos.

Taigi Žvėrūna-Medeina, atstovaudama prioriteti

nei valdančiojo karinio elito veiklos sričiai -  medžiok

lei (o mitiniu planu -  ir karui) -  neabejotinai atitiko 

valstybės dievų-suverenų rangą ir todėl pateko tarp jų. 

Tačiau šis originalus lietuvių religijos bruožas gali būti 

aiškinamas ir tuo, kad:
1) Žvėrūna-Medeina pasižymėjo didele mitine bei 

religine reikšme kariaunai, kurios nariai, manoma, kar

tu buvo ir bitininkai-b/ėm/m/, miškuose turintys bičių;
2) Žvėrūnai-Mcdcinai ir jos kultui buvo skirtas ypa

tingas dėmesys jau valstybę formuojančios giminės religi

nėje tradicijoje: pagrindinis su Žvėrūna-Medeina siejamų 

šventviečių arealas sutampa su menama Lietuvos žemės 

(siaurąja prasme) teritorija ir koreliuoja su ankstyvųjų val

dovo kiemų bei valstybinių pilių geografija.

/7ЯГСЛД/Я.У ГСЛЯЯ/Я/У /О рЯ//бУ /7ЯУЯ;/я!ЯЛО 

ргя/1бн/7!м. Ргяясуяляу уАяЯу/яу Я!. уряйо2^ į/. ИИ- 

HHi/f, Ао/т/оголст/Ь/е „Дяйй/л А л//я/; ybr/лау я*;*с№я/".
U? А:олуя//яс//я.у /г рядяй?% гелд/ял/ ля*яф.уя/ į/c/ro- 

;'м &  A  к" Дяи/Аулм/, /yro/į ЛяМ. &  / (/Ля*

ля/ /r &  D. Ил/йсуитеяс/.
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N E W  O U T L O O K  F O R  Ž V Ė R Ū N A -M E D E IN A  

Vykintas Vaitkevičius

Summary

The article further deals with researches in religion 
of the State of Lithuania in the 13th century (see V R B , 
2001). This time attempts are being made to answer why 
goddess Žverūna (<žvėnj "beast") -  Medeina (<H!fdįy 
"wood; forest") occupies the place among other State's 
and Sovereign's gods.

From the researches of A . J. Greimas, we learn that 
this goddess is a single, unwilling to get married, though 
voluptuous, beautiful huntress, girl or she-wolf (cf. 
и/ймнг/дё "wanton") with an escort of wolvcs-"grcy- 
hounds". Žvėrūna-Medeina does not protect hunters, but 
rather hinders them from killing. There are no sufficient 
data to reconstruct her cult, however, there is a reason to 
believe that each year the first kill was sacrificed to 

Žvėrūna-Medeina, as well as offerings for protection of 
domestic animals from wolves. The ritual hare hunting 

during Christmas is also related to this cult.

The article also depicts at large the Lithuanian sac
red sites of two types: 5 Hare Churches fixed in East 
Lithuania and 10 Wolf-footprints. Somewhat further from 
their range there is a Wolf-footprints (мМгоре&м?) vil
lage in Poland and a stone of Zhuravets with footprints 
of hare, wolf, bear and fox in Byelorussia (Fig. 4). All 
Hare Churches (stones, hills, forests) (Fig. 5-8) and Wolf- 
footprints (stones with hollows called as 1И?//^о;рпим) 
(Fig. 9-11) arc distanced by up to 10 km from royal es
tates, state castles, as well as noblemen's estates and pat
rimonies of the 14-15th centuries. The same is to be said 
about the region between the Nemunas and Neris Rivers 
(Fig. 12) where the land of Lithuania (in narrow sense) 
and the domain of Mindaugas, the first known king of 
Lithuania (circa 1236-1263), is usually localized.

Basing on mythological, religious and ethnological 
references, we think that the sacred sites, called as Hare
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Churches, were sites of the Žvėrūna-Medeina cult ex
ercised by warriors-hunters. The typical repeated ele
ment of cultural environment for Wolf-footprints was 
a Sovereign's estate, state castles of the 14-15th centu
ries and place-names related to noblemen's estates. 
This fact allows to state that Wolf-footprinted stones 
signified dependence to the domain o f goddess 
Žvėrūna-Medeina. On other part, by use of a mythic 
code, the real domains of the Great Duke and noble- 
men-persons with status of warriors-hunters -  might 
have been marked in this way.

Therefore, the goddess Žvėrūna-Medeina represent
ing priority activities of the ruling military elite - the hunt
ing (war), undoubtedly was ranked as a State's -  
Sovereign's goddess and therefore was accepted as one 
of them. This original trait of the Lithuanian religion may 
be explained in the following way:

1) Žvėrūna-Medeina was famous for her mythic and 
religious significance for warriors. Her members were 
believed to be also beekeepers -  friends who kept bees in 
woods (an old Lithuanian institute of relationship where 
friendship is based not on blood ties, but on bees shared 

among themselves);
2) A  particular heed was paid to Žvėrūna-Medeina 

and her cult in the religious tradition followed by the 
kin of Mindaugas who was already forming the State. 
The main area of Žvėrūna-Medeina sacred sites, called 
as Hare Churches and Wolf-footprints, between the 
Nemunas and Neris Rivers coincides with an imaginary 
territory of the land of Lithuania (in narrow sense) and 
correlates with the geography of early royal estates and 

state castles.

LIST O F ILLUSTRATIONS

Fig. 1. Gotland.
Fragments from pictures on stones, representing a 

horseman with falcon and dog: 1. Klinte; 2. Garda (ac
cording to: GB, 1941, Table 55; 1942, p. 46).

Fig. 2. Curonia, the ll-12th centuries.

Sword pommel and crosspiece representing hares 
scattered in all sides. Simalciems burial ground, Ventspils 
district (according to: Latvijas arheologija, 1974, Table 
47:12).

Fig. 3. Image of the Odin's warriors-wolfs on the rune 
stone at Lund in Sweden (according to: Roesdahl, 1987, 
p.77).

Fig. 4. Hills called as Hare Churches (2,5), stone (1), 
field (3), forest (4) (according to the Author): 1. Genionys 
(Varėna district); 2. Guronys (Kaišiadorys district); 3. 
Liciškėnai (Prienai district); 4. Mičionys (Anykščiai dis
trict); 5. Purveliai (Anykščiai district).

Stones with wolf-footprints (3-9,12) and sites called 
as Wolf-footprints (1, 2, 10, 11) (according to the A u
thor): 1 -Benekainiai countryside (Beniakoni, Voranavo 
district, Byelorussia); 2 -  Čižiškės (Utena district); 3 -  
Gudeliai (Molėtai district); 4 -  Guronys (Trakai district); 
5 -  Jakėnai (Varėna district); 6 -  Kalviai (Rokiškis dis
trict); 7 -  Kareivonys (Kaišiadorys district); 8 -  Sabališkės 
(Prienai district); 9 -  Vilkpėdė (Vilnius town); 10 -  
Vilkapėdžiai (Wilkopedzie, Suvalkai woewodstwo, Pol
ish Republic); 11 -  Žostautai (Kaišiadorys district); 12 -  
Žurovecas (Zhuravets, Asipoviczy district, Byelorussian 
Republic).

Fig. 5. Genionys, Varėna district. Stone called as a 
Hare Church.

Fig. 6. Guronys, Kaišiadorys district. Hare Church 
otherwise Grave of Pajauta.

Fig. 7. Liciškėnai, Prienai district, Popšai hill other
wise a Hare Church.

Fig. 8. Purveliai, Anykščiai district. Pinewood at the 
Šventoji River, called as a Hare Church.

Fig. 9. Guronys, Trakai district. Stone with wolf-foot
prints.

Fig. 10. Site of stone in Vilkpėdė, Vilnius (in the sec
ond ground, near the utility poles).

Fig. 11. Žostautai, Kaišiadorys district. Site of a small 
swamp called as a wolf-footprint.

Fig. 12. Distribution of Hare Churches and Wolf-foot
prints between the Nemunas and Neris Rivers.

Н О В А Я  П Е Р С П Е К Т И В А  Ж В Е Р У Н Ы -М Е Д Е Й Н Ы  

Викинтас Вайткявичюс

Резюме

Данная статья продолжает исследования религии 
Литовского государства в X!!! в. (см., VRB, 2001). На 
сен раз она посвящена поиску ответа на вопрос, 
почему среди богов государства и государя ХН1 в. 
находится богиня Жвсруна-Мсдсина (<zt'ėrįy -  

«зверь», <лдхйу- «лес; дерево»).

Исследования А.Ю . Грснма показывают, что эта 
богиня одинока, противница брачных уз, однако 
подвержена страсти. Это прекрасная девушка -  
охотница или волчица (rMė, ср. rMmc/gc -  девушка- 
волчица, распутница), сопровождаемая волками -  
«борзыми». Жвсруна-Мсдсина нс покровительствует
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охотникам, скорее им мешает. Данных для реконст
рукции ее культа недостаточно, однако есть основание 
предполагать, что Жверуне-Медейне ежегодно посвя
щалась первая охотничья добыча и приносились 
пожертвования с целью охраны скота от волков. С  ее 
культом также может быть связана рождественская 
ритуальная охота на зайцев.

В статье также широко представлены литовские 
священные места двух видов: 5 Заячьих костелов 
(АЖ/о йя2гяу<%м) и 10 «волчьих следов» (и/Ар&й/яг), 
зафиксированных в Восточной Литве. Чуть дальше 
от их ареала находится деревня Вилкпеджяй (Польша) 
и камень в Журавеце (Беларусь) со следами лап зайца, 
волка, медведя и лисы (рис. 4). Для Заячьих костелов 
(камни, холмы, леса) (рис. 5-8) и «волчьих следов» 
(камни с выемками, называемыми долю;/ следы) 
(рис. 9-11) характерно то, что большинство этих мест 
расположено на расстоянии до 10 км от дворов 
государя ХГУ-ХУ вв., государственных замков, а также 
от владений и вотчин магнатов. Это в первую очередь 
относится к региону, расположенному между реками 
Неман и Нерпе (рис. 12), в котором локализирована 
земля Литвы (в узком смысле) и домен первого 
известного короля Миндаугаса (ок. 1236-1263).

На наш взгляд, мифологические, религиозные и 
этнологические источники позволяют утверждать, что 
священные места, называемые Заячьими костелами, 
были местами культа Жверуны-Медейны, практи
куемого воинами-охотниками. То, что характерным 
повторяющимся элементом культурной среды 
«волчьих следов» является двор государя XIV-XV  вв., 
государственные замки и названия местностей, 
вероятно, связанные с владениями магнатов, позво
ляет утверждать, что камни с «волчьими следами» 
означали принадлежность к владениям богини 
Жверуны-Медейны. С  другой стороны, посредством 
мифического кода так могли быть «обозначаемы» 
настоящие владения великого князя и магнатов -  лиц, 
обладающих статусом воинов-охотников.

Итак, Жверуна-Медейна, представляющая охоту 
(войну), т.е. приоритетную область деятельности 
правящей военной элиты, несомненно соответствовала 
рангу государственных богов-суверенов и поэтому 
оказалась среди них. Эта оригинальная особенность 
литовской религии может быть объяснена и тем, что:

1) Жверуна-Медейна обладала большим мифи
ческим и религиозным значением для военного слоя. 
Существует мнение, что его члены одновременно 
являлись друзьями-пчеловодами (&клнйу), разводя
щими в лесах пчел (Ыйм/уу/с -  древний литовский 
институт вступления в родство путем взаимного обме
на пчелами).

2) Особое внимание Жверуне-Медейне и се культу 
уделялось уже в религиозной традиции рода Мнндау- 
гаса, создававшего государство: основной ареал

Dr. Vykintas Vaitkevičius 
Lietuvos istorijos institutas,
Kražių g. 5, LT-2001, Vilnius, te!. 261 49 35, 
c!, paštas: vikivait@takus.!t

священных мест Жверуны-Медейны, называемых 
Заячьими костелами и «волчьими следами», в между- 
речьи Немана и Нерис совпадает с предполагаемой 
территорией земли Литвы (в узком смысле) и 
коррелирует с географией ранних дворов государя и 
государственных замков.

С П И С О К  И Л Л Ю СТРАЦ И Й

Рис. 1. Готланд.
Фрагменты рисунков на камнях, изображающих 

всадника с соколом и псом: 1. Клинте; 2. Гарда (GB, 
1941, таб. 55; 1942, с. 46,).

Рис. 2. Куршас, Х1-Х11 вв.
Навершие и перекрестие меча, на которой 

изображены разбегающиеся зайцы. М огильник  
Силманциемс, Вентспилский р-н. (Latvįjas archeologija, 
1974, таб. 47:12).

Рис. 3. Изображение воинов-волков Одина на 
камне рун возле Лунда (Швеция) (Roesdahl, 1987, 
р. 77).

Рис. 4. Холмы (2, 5), камень (10), поле (30), лес 
(40), называемые Заячьими костелами (по автору): 
1. Генионис (Варенский р-н); 2. Гуронис (Каяшя- 
дорский р-н); 3. Лицишкенай (Пренайский р-н); 4, 
Мичионис (Аникщяйский р-н); 5. Пурвяляй (Аник- 
щяйский р-н).

Камни с «волчьими следами» (3-9, 12) и места, 
называемые Fa/yw/;? б/?ау(1, 2, 10, 11) (по автору): 1 -  
Волость Бенякони (Вороновский р-н, Беларусь); 2 -  
Чижишкес (Утянский р-н); 3 -  Гудяляй (Молет- 
ский р-н); 4 -  Гуронис (Тракайский р-н); 5 -  Якенай 
(Варенский р-н); 6 -  Калвяй (Рокишкский р-н); 7 -  
Карейвонис (Кайшядорский р-н); 8 -  Сабалишкес 
(Пренайский р-н); 9 -  Вилкпеде (Вильнюс); 10 -  
Вилкапсджяй (Wilkopedzc, Сувалкское воеводство, 
Польская Республика); 11 -  Жостаутай (Кайшядор
ский р-н); 12-Журавец (Осиповичский р-н, Беларусь).

Рис. 5. Гянионис, Варенский р-н. Камень, назы
ваемый Заячьим костелом.

Рис. 6. Гуронис, Кайшядорский р-н. Заячий костел 
или могила Паяуты.

Рис. 7. Лицишкенай, Пренайский р-н. Гора Поп- 
шай или Заячий костел.

Рис. 8. Пурвяляй, Аникщяйский р-н. Сосновый лес 
около р. Швянтойи, называемый Заячьим костелом.

Рис. 9. Гуронис, Тракайский р-н. Камень -  «вол
чий след».

Рис. 10. Место камня «волчий след» в Вильнюсе 
(на втором плане, рядом с элсктростолбами).

Рис. 1!. Жостаутай, Кайшядорский р-н. Место 
болотистого леска «волчий след».

Рис. 12. Распостранснис Заячьих костелов н 
«волчьих следов» в междуречьн Немана и Нерис (по 
автору).
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