
Mosėdžio ir Salantų apylinkių 
senosios šventvietės

Vykintas VAITKEVIČIUS

Kiekvienas, atklydęs į Salantų miestelį ar jo apylinkes, 
išgirs apie Alkos kalną, prie kurio šliejasi to paties vardo 
kaimelis (dažnai vadinamas ir Alko vardu).

Alkos kalnu čia vadinama pietinė, iš visų pusių Erlos ir 
Alkupio upelių slėnių supamo gūbrio dalis -  apie 200 m 
ilgio šiaurės-pietų kryptimi bei apie 40 m pločio vakarų-ry- 
tų kryptimi. Kalno šlaitai statūs, iki 10-13 m aukščio. Tai 
respublikinės reikšmės archeologinis paminklas (Ar-497).

Vietovė puikiai žinoma apylinkių žmonėms, lig šiol noriai 
pasakojami ir praeities atsiminimai: „Tėn un Salontas, кар 
anėi vadėn, Alkas kalns ė vadėnas. Alkas, mata, yr pramints, 
kad tėn a švedą, a kas bova anus apgolė, ta žmuonis išmėrė 
badu tam piliak... pri tuos pilies (...) ir Alkas kalns pramints
-  išalka žmuonis, i reiškia...“ (1). Kartu sakoma, kad: „Ognį 
on aukura tenai, vaidilutės jau tėn bova, ognį tou švento lai
kė. Mata, кар tų pirktų degtokų nebova, ta bova ognį tų už
kuri (...) vaidilutės, skaituos, ognės švėnts dalyks, kad anų 
neprarastum“ (2). Arba: „Ketą kartą dėdėle bova daug tų 
aukų tėn -  auksą vėsą sudies, panaše кар tėn, aš nežėnau. 
Aukų yr, aukuojė. Saka, lyg kuokių gyvų žmuonių aukas -  
auka, о кар tėn bova, nebžėnau“ (3). Ir panašiai.

Išgirstam čia ir kone žemaitiškų „epų“ motyvų apie šve
dus (žuvėdus), apie jų žygius rogėmis per užšalusią Baltiją, 
kovas Žemaitijoje, kapus bei štabus. Pasakojama, kad š̂ve
dą būk tai kalną supylė, apsigyvena tėn -  rabavuojė, tep“, o 
paskui „anėi tai turtus sava užsliepė, saka, kor tas ąžuols 
(Šventasis, Aukuro — V.V). Tada jo dar nebova. Paskiau jį 
кар kuokį, saka, lyg ženklą užsuodėna“ (4).
Švedai kalną net atpirkti norėjo ir perkąst
-  dėl savo aukso, vien karas jiems sutruk
dęs (5). Įdomiausia, jog nerimas dėl švedų 
antpuolio vietinių gyventojų sąmonėje likęs 
dar ir šiandien: 1993 m. žiemą vienas žmo
gus sapnavo, kad švedų kariuomenė atjoja 
Šv. Jurgio dieną savo aukso, paslėpto Alkos 
kalne, „ratavuot“ (6).

Užfiksuotas ir kiek kitoks pasakojamasis 
motyvas, apie tai, jog švedai lietuvių supiltą 
Alkos kalną turėjo užėmę, laivai, paruošti 
Šventosios uoste, per naktį tų kareivių lau
kė, bet moterys juos Alkos kalne per kažko
kią apgaulę išžudžiusios (7). Atrodo, tai pra
sminis painiojimas, nes esama kur kas labiau 
išplėtotų ir net dramatizuotų padavimų apie 
paskutines senojo tikėjimo dienas, kuomet 
šventosios ugnies gesinti atvykdavę kareiviai.

„Tėn tuoki Brigytasena (jau mėrusi) (...) 
yr pasakuojusi, kad vaina būdavus pėrma: 
ejė muštėi, anuos, tuos motrėškas (vaidilutės

Alkos kalne -  V.V), ejė muštėi. Anuos ginklų neturiejė, saka, 
tep kvartūgą pelėnų, va, iš pečiaus pasisiemė ir ejė vajavuo- 
tėis. Tada anuos tep už akis, tep, va, tems kareivems pylė, 
bet anėi, tėn, saka, turiejė kuokius tai ginklus, bet, saka, ne
šaudė ka gyvus žmuonis. Ka užgesint noriejė ognį, tou, šventą, 
ta tuos i neprileida“ (8), „nepasėdavė, dėl tuo anuos ė karia- 
va su palėnas (pelenais -  V.V.). Anuos vės dar užtęsė. Vėi- 
ną kartą, ketą kartą viel susirinka, viel... nu tep bova — kad 
tėn vėso paskiau užgesa — Lietuvuo vėsor bova užgesyta. 
Omžėnuoji ognės bova. Jau kitor vėsor Lietuvuo bova už
gesyta, jau įtikiejė, reiškia, įkatalėkų tikiejimą, o čė dar anėi 
nepasidavė. Nu bet paskiau gavuos, jeigu gesyt, ta nier кар... 
vaidilutės išei jau“ (9) ir pan.

Šie pasakojimai stebina tik iš pirmo žvilgsnio, nes štai ir 
vyskupas M.Valančius 1848 m. mini, kur reformacijos laiku 
vėl buvo užkurta šventoji ugnis: „Kaipogi nei katalikų, nei 
liuterių beklausydami, sugrįžo į seną tėvų savo stabmeldišką 
arba pagonišką tikėjimą, paskyrę sau vaidelotus, arba kuni
gus, vėl sukūrė šventą ugnį. Ant Aukos kalno pas Salantus, 
ir ant Birutos kalno pas Palangą apent pradėjo aukas arba 
apie ras dievui Perkūnui deginti“ (10). Tad šventvietės gyva
vimas čia nukeliamas net į X V I a. pab. -  XVII a. pr.

Pranoko lūkesčius Alkos kalno žvalgymas 1993 m.: piet
vakarinėje pašlaitėje aptiktas akmuo su iškalta įduba — du
beniu. Akmuo -  1,2 m ilgio, 1,0 m pločio, 0,9/1,1 m aukščio. 
Iškaltos įdubos dydis 35x50 cm, gylis iki 10 cm, dugnas — 
dubens pavidalo. Įdubos krašteliai dailinti, tarsi nusklembti.
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Laivių k. Imbarės ap. Laumės kūlis. Tarp Laivių (Erlėnų) piliakalnio ir Laivių senkapių,

Bubino upelyje. Fotografuota 1993 m. birželio mėn.
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Salantai. Laumės kulis 1 —asis. Salanto upėje. Fot. 1993 m. birželio mėn.

Salantai. Akm uo lygia plokštuma Gaidžio kalno senkapių šiaurinėje dalyje. 

Fot. 1993 m. birželio mėn.

Akmuo šiandien guli per 20 m į pietus nuo Šventuoju ar 
Aukuro vardu vadinamo ąžuolo bei apie 25 m į rytus nuo 
stebuklingu laikomo trykštančio šaltinėlio (11).

Dalis padavimų apie senojo tikėjimo apeigas šioje vieto
vėje siejama kaip tik su Šventuoju (Aukuro) ąžuolu, šiandien 
visai benudžiūstančiu („Vaidiluta bova, degins tėn aukas: jau 
avėną pjaus, degins žmuogų, kur tas ąžuols. Ąžuols, tai kad 
ir šešis šimtus metų gal tor. I va, iš pusės tuos, nu tuo lauža 
yr ė žymu, кар apdegėsyr. Kada pas ąžuolą tep bova, ta nieką 
čia nebova šąli -  ni suodybas šituos, nieką“ (4) ar pan. Be 
to, pokario metais žmonių dar buvo minimas ir Aukuro ak
muo, kurio numanomoj buvimo vietoj praėjusiame šimtmety
je per Jonines kūrenti laužai (12; 1,121-123). Taigi minėtos 
šventvietės Alkos kalno papėdėje gyvavimas galbūt sietinas 
su vyskupo M.Valančiaus nurodomu reformacijos -  kon
trreformacijos laikotarpiu (galbūt ir pasakojamoji tradicija

mena ne tokią seną dramą, kai į Alkos kalną at- 
vykusiems kareiviams buvo pasipriešinta?).

Galima pastebėti, jog j sąlyginai vėlyvą ak
mens su iškalta įduba A lko kaime kilmę nurodo 
ir daugelis kitų tokio tipo Lietuvos aukurų ak
menų (tiesa, tik dalis jų surasta, mat krikščiony
bės laikais senosios šventvietės buvo išstumtos į 
nuošalias vietoves, kur aukurų akmenys faktiš
kai nebebuvo susieti su jokiais padavimais ar sak
mėmis. Pavyzdžiui, nuodugniau atlikus lauko ty
rinėjimus, atrasta nemaža tokių aukurų akmenų 
grupė Dzūkijoje. Ir Kretingos rajone žinoma apie 
keletą akmenų su taisyklingomis ar mažiau dai
lintomis įdubomis bei dubenimis (Vaineikiai, 
Darbėnų apyl; Skaudaliai, Imbarės apyl. ir kt.). 
Išsamiau kalbėti apie „pokrikštinių“ laikų Žemai
tijos aukurų akmenis bei tradiciją dar stinga duo
menų.

Aprašomasis Alkos kalnas senojo tikėjimo 
šventviete buvo dar priešistoriniais laikais. Pava
dinimų su šaknimi alk-  esama visoje Lietuvoje 
(išskyrus Užnemunę). Alkos kalnai, Alkakalniai 
aptinkami pirmiausia šiandieninėje Žemaitijoje: 
Kretingos, Skuodo, Mažeikių, Plungės, Telšių, Ši
lalės, Akmenės, Šiaulių rajonuose maždaug še
šiasdešimtyje vietovių, o likusioje Lietuvos daly
je -  septyniose (pastaruoju atveju „kalnams“ ne
priskirtos ežerų salos, vadinamos Alkais (ketu
riose), bei pusiasaliai (dviejose). Šie skaičiai su 
laiku gali kiek pakisti.

Žinomas baltiškųjų šventviečių tyrinėtojas 
Latvijos archeologas Eduardas Šturmas (Eduard 
Šturms) apie istorinio Kuršo Alkos kalnus (lat. 
Elka kalni) yra parašęs atskirą straipsnį. Latviš
ka medžiaga jam leidžia nurodyti netgi būdingus 
istorinio Kuršo šventviečių -  Alkos kalnų -  
bruožus (13). Lyginamoji medžiaga, išsamesnis 
Alkos kalnų Vakarų Lietuvoje aptarimas -  ne 
šio straipsnio tikslas. Tik noriu pastebėti, kad Va
karų baltuose „kalną“ reiškęs žodis „garbis“ (14) 
rytinių baltų galbūt buvo perimtas religinio reiš
kinio apibūdinimo prasme („garbinti“). A r tik nė
ra buvę, kad vakariniai baltai tam tikras religi
nes apeigas atlikdavę kaip tik kalnuose (šia pras

me įdomus ir šiandien pasitaikantis „prasminis“ painiojimas, 
kai įvardijimas alk— keičiamas į auk—, net jei nebežinoma 
nė padavimų apie senąjį tikėjimą). Tad pasakojamoji tradi
cija praeityje bus bylojusi kaip tik apie kulto apeigas Alkos 
kalnuose. Palyginkime: Dzūkijoje buvo pastebėtas Kaukal- 
nių painiojimas su Auk(k)alniais ar pan.

Beje, vis dar mįslė — akmeninės eilės, maždaug 1 m plo
čio ir 0,6 m aukščio tvoros, skersai kertančios šiaurinę Alko 
kaimo Alkos kalno dalį, jos tarsi primintų vien padavimuo
se minimos čia buvusios bažnyčios ir kapinių pamatus (15).

Apibendrindamas Alkos kalno prie šiandieninio Salan
tų miestelio „bylą“, noriu dar kartą priminti čia, pelkių su
pamoje vietovėje, kur žmonių nebuvo gyvenama, tik pradžią 
randa kelios didesnės upės (Šventoji, Erla, Juodupis), buvus 
iškilią senąją šventvietę. Ta šventvietė — tai praeityje buvusi 
sala, apie kurią byloja ir padavimai, aiškinantys Salantų mies-
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Salantų mst. Laivių k. Laumės kūlis Salanto upėje, esą taip suskaldytas Perkūno.

Fot. 1993 m. balandžio mėn.

telio vardo kilmę: plaukiantys žmonės pamatę sa
lą sušuko: „Sala ontai“ (16). Minima sala yra ne 
kas kita kaip gūbrys, kurio pietinėje dalyje yra 
aprašytasis Alkos kalnas. Senesnis aiškinimas bū
tų toks: „Če, mata, bovės ežers tėn, o tėn ta bova 
sala tuoki — Alkas kaina, ko, mata, tu Salontas i 
pramėnė. Če bova tas ežers, ta saka: „Onta sala“
-  ė pramėnė Salonta“ (2).

Didelė Salantų apylinkių įdomybė -  Laumių 
kūliai (t.y. akmenys). Jų mitinio įprasminimo at
garsiai gerai iliustruoja pačios Laumės įsivaizda
vimą praeityje, su ja sietus tikėjimus.

Dažniausiai pasakojama prie šių akmenų lau
mes velėdavus skalbinius. „Baba mon, būdavo, 
vis pasakuo, tų akmenį i vadėn Laumės kūlis. Va
karas, liūbpasakuot baba, кар mėgla, i mauduos, 
skaituos, pasiruoda i drabužius skalb laumės.
Migluotė kada vakara, šėltė jau, tep būn. Kad 
skalb’ laumės, su koltovė muš, garse. Bet tik anų 
nieks nematė“ (17). „Girdietė bova, kad skalb 
bielyzną, tuoks ir tebovau... mažė bovuom, ma
mytė saka: „Skalb skalb Laumė“. Tieva, žmuonės onksčiau 
bielyzną -  pakluodes, vėskou, i su tuokė koltovė mušdamos 
jos skalbdava, a nueini -  nieką nier, -  a yr“ (3). „Tievielis 
jau sens bova... sakydava, kad Laumė kuoki tėn bovusi, kad 
ėjė skalbtė, kum baidė, a nieks tep jau nematė, nesu teka. 
Ka nemata, ta daug kas pasibaida, kad nemata, a girdi -  tep 
ruoduos“ (8). Ir panašiai.

Apie tai, jog laumių velėjimas — kone jų gyvavimo garan
tas, yra pastebėję mitologai (8). Atrodo, jog kultuvės laumių 
rankose -  kaip kad Perkūnui -  žaibas, kirvis, ledai (kruša) ir 
pan. (19). Sutapimai, pavyzdžiui, ir sąsajose su lietaus prašymu, 
prisišaukimu (20), gimtuvių -  krikštynų papročiais (21) ar kt.

Laumių kūlių įvaizdyje puikiai atsispindi senoji pasaulė
jauta, Laumės vaizdavimasis tiek dangaus, tiek žemės die
vybe, jos siejimas ir su chtoniškąja erdve, ir su dangumi. Chto- 
niškieji Salantų apylinkių Laumių bruožai („sakydava, bai
dyklės tėn liūb baidyt, yr tėn tuoks sūkurys bovės, ta, saka, 
tėn įtrauks į ondėnį. Aš irgi neliūbijau tėn vakų leistė, kad 
maudytėis“ (22), „mama tad’asaka, kad neikėt, vaka, da Lau
mė pagriebs pas tou kūlį“ (23) ir pan.) labai paryškina kaip 
tik Salantų — Mosėdžio apylinkėse plytėjusios žmonių ne
gyvenamos dykros galimą mitinį įprasminimą.

Minėtieji Salantų -  Laivių (Av-500), Salantų 1-asis 
(Ar-548), Salantų 2-asis (A r-5 4 9 ,1984 m. jau dingęs), Im
barės (buv. Kultūros paveldo inspekcijos įtrauktas į laikiną
ją apskaitą, toliau -  LA ) Laumių kūliai yra Salanto upelyje 
ir jo aplinkoje -  tarsi riboženkliai tarp žmonių ir „svetimos“ 
erdvės. Pavyzdžiui, Laivių Laumės kūlis (LA) guli Bubino 
upelyje, kuris skiria piliakalnį ( A r -  494) nuo plokštinio ka
pinyno ( A r -  495). Panašūs ir kai kurie kiti Kretingos rajo
no Laumės kūliai (Kartenos mst., Naujosios Įpilties k., Pryš- 
mantų k. vietovėse).

Salantų laumės, kurių pasireiškimo, pasirodymo numa
nomomis vietomis laikyti konkretūs akmenys Salanto upe
lio aplinkoje, aiškiai siejamos su chtoniškąja erdve, Velnio, 
Vėlino paveikslu (tokie laumių vaizdavimo bruožai žinomi 
ir mitologijos tyrinėtojams) (24).

Salantų apylinkėse Laumė kai kur, atrodytų, netgi už
ėmė Velnio vietą. Ji — Perkūno priešininkė. Pavyzdžiui, Sa

lantų-Laivių Laumės kūlis (iš tiesų tai du dideli ir vienas 
visai mažas akmuo, geologinių reiškinių metu nutolę vienas 
nuo kito per 30—50 cm) laikomas Perkūno suskaldytu: „Per- 
kūns i tų Laumės kūlį trenkė, i nu tuo... Dėl tuo yr dabar tas 
kūlis parskėlės“ (25). Arba sakyta, kad Perkūnas trenkęs į 
beskalbiančią ant akmens Laumę, tada akmuo suskilo (26). 
Kalbant apie Salantų 2 -ą jį Laumės kūlį, painiojamasi: vie
ni sako, jis yra laumių atneštas („a laumės tėn anų nešė, tų 
kūlį, a kuoki sustuojėma vėita, bova dėl tuo pravadyta“ (26), 
kiti mano tai buvus Velnio (27) ar pan.

Imbarės kaime buvo ir akmuo su dubeniu, vadintas Šven
tyklos vartais (12; I, 79). Toje vietovėje per kelis šimtus met
rų į pietus nuo Alkupio upelio kartu gulėjo akmuo su dau
geliu išglūdintų mažų dubenėlių, dabar Imbarės k., J.Balta- 
ro sodyboje (Ar—2033). „Liūb pasakuot, kad tas avis papjuo- 
vė laumės“ (23), „ka dėrbuom daržus, ta žmuonės liūb pasa
kuot, kad pas tų kūlį veršį papjuovė“ (24). Gausi lyginamoji 
medžiaga nurodytų, jog kaip tik tokia padavimų forma me
namos ir senojo tikėjimo apeigos prie Laumės akmens lau
kuose.

Labai įdomios žinios apie maisto, valgių aukojimą ant 
šventųjų akmenų: Antalksnės kaime būta akmens, ant kurio 
„dievuliui“ žmonės nešdavę medaus, kito maisto (28), No
reikiškių kaime pasakojama, kad žmogui, einančiam mėšlo 
vežti, Ragana pasiūliusi sūrio; žmogus paprašęs jį padėti „ant 
stulpelio“; grįždamas žmogus ten pamatė vien kirmėlių krū
vą (29) (šiame kaime yra net du stulpo pavidalo akmenys. 
Ant akmens Strumbagalvės kaime, kaip pasakodavo, žmo
nės senovėje nešdavę valgio, duonos) (30).

Norėtųsi prisiminti Laumių akmenų (jų identifikavimo 
požymiu pasirinkus, pirmiausia, sąsają su vandenimis: ak
menys upeliuose, prie ežerų ir pan.) Vakarų Lietuvoje arti
mumą Prūsijos Kurkęs (Curche) akmenims, kurių nemaža 
nurodo istorikas J.Voigtas (31). Kronikininko S.Grunau už
rašymą apie Kurkę ir šios dievybės garbinimą (32) galima 
interpretuoti ir kaip nuorodą į tam tikrą dėsningą šventvie
čių Kurkei pagerbti parinkimą -  tai akmenys prie vandens 
ar vandenyje (plačiai žinomas ir X V I a. aprašas apie pirmų
jų sugautų žuvų auką ant tokio akmens) (33).
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Beje, istoriniuose šaltiniuose 
Kurkė minima kaip dievybė, besi- 
siejanti su derlumu, vaisiais. Jos pri
gimtis mitologų nusakoma kaip 
konflikto tarp gamtos stichijos ir 
kultūros (žmonių) erdvės rezulta
tas (34). Taip charakterizuojamos 
ir laumės (35) ar slaviškoje tradici
joje joms tapačios „rusalki“ .

Taigi padavimai apie Imbarės 
Laumės kūlį kartu su kai kuriais ki
tais duomenimis (pavyzdžiui, prie 
Naujosios Įpilties Laumės kūlio bū
davo rengiamos gegužinės, ant ak
mens šokama) -  vien skurdūs liudi
jimai apie tam tikrą ryškesnį šios ak
menų grupės Vakarų Lietuvoje 
vaidmenį senojo tikėjimo tradicijo
je, numanytųjų (kaip aukurų?) pa
skirtį. Šiandien žmonėms bežinoma 
vien „demoniška“ šių akmenų pri
gimtis.

Salantų miestelyje, Salanto  
upėje, „pagarsėjusi“ ir sietuva ties 
malūnu, kur upę kerta kelias į Kre
tingą, Grūšlaukę. Miestelėnai ge
rai atsimena, kaip toje sietuvoje nu
skendo žmogus, pavarde Žioba. Jis 
šventą dieną jojo maudyti arklio. Žmonių perspėtas, tik už
sismaukęs kepurę ant akių ir pasakęs: „Velnias neraus savo 
vaikų“. Įjojęs į upę ir nuskendęs (18). Tam tikro mitologiš- 
kumo šiam pasakojimui suteikia tai, jog priduriama, kad „uo- 
želis (...) ons bova velnelis, ton Žiobą itraukė“ (9). Beje, Žio- 
bos ieškota plačiai žinomu būdu, -  kuomet paleistas plauk
ti ratų tekinys su pririšta „dermičine“ žvake sustoja ties ieš
koma vieta (9).

Salantų miestelio alkakalniu tradiciškai nurodomas piet
vakarinėje Salantų dalyje, apie 1 km į pietus nuo Salantų 
bažnyčios, per 650 m į rytus nuo Salanto upelio, slėnyje esan
tis Gaidžio kalnas (36). Šiandien ten senosios medinės kop
lyčios vietoje apie 1911 m. statyta mūrinė šešiakampė. Dėl 
jos panašumo į gaidį esą netgi vietovė gavusi saVo vardą. („Iš 
kur Gaidžio vardas?“) „Ту кар skiauterie gaidž\ A  nier? Ne? 
Ta išnyka, vo pirmiau aiške bova parašyta, iš metala, ont pat 
vėršūnės“ (3).

Kitiems čia tas gaidys realus, ne kartą matytas ar sutik
tas: „Gaidė kalne tai vaidenuos. Vaidenuos gaidys. Tep, tai 
dėinuos metu net. Ir dvyliktą valondą naktėis, irgi. Būdava 
gaidys su viedras lakiuo, ta da aš mažos buvau, būdava, mus 
mažus i gainiuo“ (37). Apskritai tokie pasakojimai apie Gai
džio kalną ne itin skiriasi nuo kitų, apie kitas Lietuvos šven
tąsias vietas žinomų. Sakoma: „Senam laikė liūb žmuonės 
pasakuot, bažnyčė tėn buvus“ (9). „Saka, dvars bova, Gaidė 
kalne, a paskou кар tai tas dvars pranyka i tėn kapa bova“ 
(23). „Gaidė kalne, ta tėn, saka, liūb sueit melstėis žmuo
nės, senė laika“ (27). „Tievs mona liūb pasakuot, kad bažny
čė, reiškia, nugrimzda į žemė tame kalne, i paskiau jau tik 
tuo vėituo bažnyčė pastatyta koplyčė. Tep saka ka ta bažny
čia bova i pagrimzda ana į žemė“ (38). Išraiškingas Salantų 
senbuvės Anastazijos Simaitytės, g. 1912 m., pasakojimas

apie Gaidžio kalną X X  a. pirmoje 
pusėje: „... vieliavom, viskuo, kad 
jau aplink bažnyčė apet, nues i lai
kys tėn mėšės (...) ta tėn jeigo kas 
skaud, a serg, a kas nuors, ta tėn 
apžadieje kų nuors -  kaspėną ar 
kuoke smėlgą Marije įsegtė, i liūb 
tėn rinkes (ratais) kėlės eit, i kad 
būdava pavasarį egzamėna gimna- 
zijuo, ta tėn būręs edava i edava kė
lės (mata, ka jau Šėta užejė rusa -  
nebleida). Ta tėn edava, kad tik pa
sisektų egzamėnus išlaikytė. Eda
va būręs, i čia liūbam matytė, kad 
eit kėlės (keliais). Kada apsižadie- 
dava, tėn bova kaspinų, aprėš...“ 
(9). Ne vienas pasakoja, kad čia ap
sižadėjęs pagijo nuo niežų, rankų, 
kūno skausmų.

Daugelyje vietovių aptinkant 
Gaidžio kalnus, Gaidkalnius, atro
dytų, vien Šiaurės Vakarų Lietuvo
je jie esti susiję su laidojimo pamin
klais. Salantų Gaidžio kalnas taip 
pat buvo laidojimo vieta: kalvoje ži
noma buvus bent 5 pilkapius (2 iš
likę) su degintiniais palaidojimais, 
datuojamais I tūkst. pr. m. e. vidu

riu ( A r - 1529), šiaurinėje dalyje -  senkapiai (Av-504). Beje, 
kraštotyrininkas I. Jablonskis vakarinėje kalvos atšlaitėje ap
tiko senovinės gyvenvietės pėdsakus ir manė čia buvus se
nuosius Salantus (Gaidžiūnus), vienaamžius su XIII a. neto
limos Imbarės papilio gyvenviete (12; I, 150. II, 150—153).

Senieji šaltiniai ne kartą liudija vykus iškilmingiems gai
džio aukojimams (39). Tokių atgarsių gausu ir tautosakoje, 
ir žemdirbiškuose tikėjimuose, priežodžiuose. Taigi šiuo atve
ju pirmiausia tektų kalbėti apie gaidžio auką, susijusią su 
žemės ūkio darbais (šienapjūte, rugiapjūte, kt.), o minėtieji 
Žemaitijos Gaidkalniai lyg ir papildytų šią bylą nuorodomis 
į gaidžio auką mirusiųjų pagerbimo, paminėjimo apeigose. 
Šitai primena ir kai kurie senieji laidotuvių papročiai (pavyz
džiui, „prieš pat išlydėjimą numirėlio vienas ar kitas palydo
vų pjauja gaidį ir meta ant žemės, o žmonės per jo dar kru
tantį kūną pereina. Gaidžio mėsa paskui suvalgoma“) (40).

Nepamirškime ir senojo tikėjimo palikimo — Gaidžio kal
no akmens „nulyginta“ plokštuma (neseniai išaiškintas pa
minklas -  IP-2406/A). Lygi viršutinė plokštuma 1,35x1,4 
m dydžio, akmuo — iki 70 cm aukščio. Beje, kaip tik prie 
tokio viena nuglūdinta plokštuma akmens (IP-2043/A), ty
rinėjant Imbarės priešistorinius paminklus (vad. V.Daugu- 
dis), buvo aptikta kulto vieta. Šventvietė datuojama: I tūkst. 
antroji pusė — II tūkst. pradžia (41; 64).

Kiek į pietus nuo Imbarės* Salanto upėje ties Kalnalio 
kaimu, sakyta, naktimis girdėdavosi balsas: „Adyna bėngas, 
vo žmuogaus nier“ (42). Lietuvių tautosakai tai ne naujiena: 
žmogaus, jo galvos reikalauja ežerai, aukas pasirenka upės... 
Čia dar daug netyrinėtų paslapčių. Pirmiausia, įdomūs tikė
jimai apie kasmetinę skenduolio auką upėse, ežeruose.

Įdomu, jog maždaug ties šia upės vieta (apie 550 m į rytus 
nuo jos) dideliame ąžuolyne yra Skaudalių kaimo šventvietė

Pasakoja Stefanija Stroputė Kazragienė, g. 1904 m. 
Salantų mst. Fot. 1993 m. birželio mėn.
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Salantų mst. Gaidžio kalnas iš šiaurės. Fot. 1993 m. birželio mėn.

(LA). Tai vienas iš užsitraukusių šalti
niuotos pašlaitės akivarų. Šalia jo ap
tiktas nedidelis 75 cm ilgio, 55 cm plo
čio ir apie 45 cm aukščio akmuo su 
jduba -  dubeniu (24 -  28 cm sker
smens, iki 6 sm gylio). Į vietovę dėme
sį atkreipęs archeologas V.Daugudis 
šventvietę pagrįstai priskiria laikams 
po krikščionybės įvedimo (41; 64-65).
Dar iki Antrojo pasaulinio karo čia 
stovėjo dydžiu išsiskiriantis išpuvusiu 
kamienu ąžuolas (beje, į jį spietė bi
tės, ir, kaip pasakojama, ne kartą čia 
lankėsi aistringas bitininkas kalbinin
kas A.Salys). Padavimai mena, kad 
vietovė buvo susieta su požeminio (po
mirtinio) pasaulio vaizdiniais. Pasako
jama apie čia nuskendusį dvarą: „M ū
sa kaimyns senis, būdava, sakys, ka yr senovinis dvars pa
skendęs tėn senuovie“ (43). Šiandieną „vaidenimaisi“, „bai
dymai“, „užkasti pinigai“ -  vien tradicinis senovės pamin
klais turtingų vietovių palydovas.

Taigi praeityje neapgyvendintos šiandieninių Mosėdžio ir 
Salantų apylinkių sandūros vietovės išsiskiria sakraliniu vaid
meniu senųjų žmonių pasaulėjautoje (44). Didingoji Alko kai
mo šventvietė, Salanto upės aplinkos Laumių akmenys, Ne- 
vočių Stabo kūlis , Salantų Gaidžio kalnas, taip pat Imbarės 
apylinkių senojo kulto vietos -  Šiaurės Vakarų Lietuvai bū
dingos priešistorinės senojo tikėjimo šventvietės. (42; 63-65).

Senųjų šventviečių tradicijai po krikščionybės įvedimo 
atstovautų, matyt, pirmiausia cilindriniai aukurų akmenys 
su plokščiadugniais dubenimis, kai kurie kiti aukurai su ne
taisyklingos formos dubenimis. Turint omenyje ir akmenų 
aplinkos archeologinių tyrinėjimų duomenis (aptiktos apei
ginės duobės, laužavietės ir kt.), peršasi mintis, jog tokiose 
šventvietėse vyko tam tikros aiškiai išskirtinės (galbūt atitin
kamai kanonizuotos?) kulto apeigos. Beje, vienas iš vėlyvų
jų tokių šventviečių bruožų -  jų buvimas prie ąžuolų, ąžuo
lynuose (Šilalės, Alko, Skaudalių kaimų šventvietės, kitose 
Kretingos r. vietovėse: Maloniškių, Plokščių, Vaineikių k.).

N U O R O D O S :

1. Papasakojo Juozas Domarkas, g. 1924 m. Šateikių apyl., Kadaičių k. 
Užr. VVaitkevičius 1993 06. Arba: „Kalnas Alkos, nes išein, nubaus 

žmogų, kad palik be maisto jau jį. Reiškia taip alko anie, tai nuo to 

Alkos“. Papasakojo Antanas Nongaudas, g. 1942 m. Jakštaičių k., da

bar gyv. Alkos k. Užr. V.V. 1993 02.

2. Papasakojo Kazys Budrys, Pranciškaus, g. 1914 m. Salantų mst. Užr. 

V.V. 1993 06. Dar 1935 m. buvo užrašytas pasakojimas, kad Alkos kal

ne būta aukuro, kur senovės lietuviai (vaidilutės) kūrendavę šventąją 

ugnį. Dvasiškiai laikydavę labai daug žalčių, kuriuos maitindavo jau 

Gaidžio kalno (Žvainių k.) vaidilutės (V AK , byla N r.20 .-R 199 ,206).

3. Papasakojo Stefanija Grigaitienė, Kazimiero, g. 1903 m. Salantų mst. 

Užr. V.V. 1993 06.

4. Papasakojo Antanas Nongaudas, g. 1942 m. Jakštaičių k., dabar gyv. 
Alkos k. Užr. V.V. 1993 02.

5. Papasakojo Janina Petrauskaitė-Nongaudienė, g. 1941 m. Alkos k. 
Užr. V.V. 1993 02.

6. Papasakojo Antanas Nongaudas. Beje, jo žmona Janina Petrauskai

tė-Nongaudienė šneka, kad švedai ledu čia ateisią, kai užšalsianti Bal

tijos jūra.

7. Papasakojo Stefanijos Grigaitienės augintinis -  Pranys, g. 1928 m. 

Užr. V.V.1993 06.

8. Papasakojo Stefanija Stroputė-Kazragienė, g.1904 m. Salantų mst. 

Užr. V.V. 1993 06.
9. Papasakojo Anastazija Simaitytė, Kazio, g. 1912 m. Salantų mst. Užr. 

V .V  1993 06.
10. Valančius M . Raštai. -  V ,  197 2 .-T .2 .-P 8 6-87 .

11. Žr.: ŠI i a va s J. Žem ė ir žmogus. -  Žeimelis, 1978. -  Saugoma V U  bib

liotekos rankraščių s k .-  F. 152-10.

12. Kanarskas J. Kretingos rajono archeologijos paminklai -  Kretinga, 
1989. I -II  d. -  Mašinraštis.

13. Šturms E. Elka kalni un pilskalni Kursą // Pagatne un tagadne. Vestu

res skolotaju biedribas rakštų kra j.-  Riga, 1936.- T.1.-P.83.

14. Zinkevičius Z . Lietuvių kalbos k ilm ė .-V , 1984.-T.1.-P286.

15. L T S R  M A  Istorijos instituto archeologinės ekspedicijos 1948 m. die
noraštis.-V , 1948.-P48-49 . -  Saug. Lietuvos istorijos instituto A r 

cheologijos skyriaus archyve -  sg. N r.l.

Palyginimui: Ne vienintelis latvių priešistorės tyrinėtojas J.Adamo- 

vičs laikėsi nuomonės, jog pats žodis „bažnyčia“ (lat. „baznica“), kas

kart girdimas ir daugelyje padavimų apie senąsias Šventvietes, žymįs 

bažnyčią kaip tokią, taip, kaip ją suprato padavimus sekę žmonės, jau 

praeityje bus ženklinęs kaip tik senojo -  ikikrikščioniškojo -  tikėji

mo šventyklą, pastatą. Žr.: Adamovičs J. Seni at viešu religija velaja 

dzelzs laikmeta //Vestures atzinas un telojumi: Rakštų kraj. -  Riga, 

1937.- P99-100.

16. Plg.: Pociūtė A  Apie Gaidžio koplyčią //Aitvaras.- 1990 01 20.

17. Papasakojo Zofija Jablonskienė, Kazio, g. 1949 m. Salantų mst., da

bar gyv. Nausėdų k., Darbėnų apyl. Užr. V.V. 1993 04.

18. Валек (...) рассматривается как своего рода магическое орудие

(соотнесенность валька с туч ом  ударяю щ его по воде, с 

орудием Громоверж а). Žr.: С у д н и к  T . М . ,  Ц и виьян  Т . В . К  

реконструкции одного м иф ологического  текста в балто- 

балканской перспективе // С тр уктур а  текста. -  М осква , 

1980.- С . 258.

Plg.: Sakmėje „Laumių kultuvėlės“ bernui, pasiėmusiam kultuves, at

ėjusios laumės sako: „Jakomėl, atiduok mūsų kultuvėles, jau daugiau 

neskalbsim. Meldžiam tave labai, tik atiduok. Šiaip mums labai piktai 
es. Atiduok, brolel, šiaip mes būsim žudytos“ . Žr.: Lietuvių tautosa- 

k a .- V ,  196 7 .-T .4 .-P . 552-553 (Nr. 551).

19. Plg. žemdirbiškus tikėjimus. Žr.: Balys J. Lietuvių žemdirbystės tikėji

mai.-S ilver Spring, 1986. Nr. 707, 633, 231.

20. Per Užgavėnes vandens (taip pat, kad derėtų linai) prašoma velėjant 

kultuve: „Pajema kubilą, prisodina vaikų jau girtų j tą kubilą ir už

dengia paklode, ir dar viens dykas pajema kultuvą, kur kulia, ir sėda 

užpakalyj ratų, už kubilo. O  tas furmonas, susijuosęs su šiaudų grįžte, 

važiuoja par sodžių, rėkdamas: „Vandenio, vandenio!“ Žr.: Davai
nis-Silvestraitis M . Pasakos. Sakmės. O ra c ijo s .-V , 1973.-P333  

(Nr.l 07).

21. „Kuomet puikiai žinomi naujagimio „tykantys“ pavojai būti apmainy

tiems, apsėstiems laikotarpyje iki pat krikšto, naujagimius atskiriant 

nuo motinos, dažnai matomas kirvis ir kultuvė (lygiagrečiai berniukų

15



ir mergaičių atvejais arba ir kartu). Naujagimį atskirti nuo motinos 

kirviu -  bus geras dailidė, gimus mergaitei J ą  atskirti kultuve -  velė
dama nebijos Šalčio.“ Žr.: Balys J. Vaikystė ir vedybos. -  Silver Spring, 

1984.-Nr.266 В - C .  Taip pat: Lemke E. Volkstumliches in Ostpreus- 

sen .- Allenstein, 1920.- Т.1. -  S.41,61-62.
22. Papasakojo O na Budrienė, Juozo, g. 1923 m. Vaineikių k., dabar gyv. 

Salantų mst. Užr. V. V. 1993 06.
23. Papasakojo M ilė  Donauskienė, g. 1940 m. Žvainių k., dabar gyv. Sa

lantų mst. Užr. V V . 1993 06.
24. Sealey R . Velnias lietuvių tautosakoje // Lituanistikos darbai. -  C h i

cago. -  1966. - N r . l . -  R74-79 ; Vėlius N. Chtoniškasis lietuvių mi
tologijos pasaulis.- V ,  1987.-P156-157.

25. Papasakojo Jonas Smulkys, Jono, g. 1921 m. Salantų mst. Užr. V.V. 

1993 02.
26. Papasakojo Pranas Enkis, g. 1950 m. Salantų mst. Užr. V .V  1993 06.

27. Papasakojo Marijona Rubinienė, Silvestro, g. 1914 m. Mockaičių k., 

Barstyčių apyl. Užr. V .V  1994 01.

28. Matulis R. Istoriniai akmenys. -  V ,  1990. -  P50 (N r.l4).
29. Papasakojo Domicėlė Ptašnikienė, Motiejaus, g. 1913 m. Noreikiškių

k. , Stakliškių apyl., dabar gyv. Juodupio k. Užr. V.V. 1992 03.

30. Papasakojo Alfonsas Žukauskas, Prano, g. 1907 m. Strumbagalvės k., 

Rudaminos apyl., dabar gyv. Kauno m., D.Pbškos 7. Užr. V.V. 1994 04.

31. Voigt J. Geschichte Preussens von den altesten Zeiten bis zum Unter-
gang der Herschaft dės deutschen Ordens.— Konigsberg, 1827. -B d .

l .  - S .  589-590.

32. Žr.: Mannhardt W. Letto-Preussische Gotterlehre.- Riga, 1936.- 

S. 198.
33. Plg. žr.: Beckherrn C. Merkwurdige Šteine in Ost und West Preussen 

//Altpreussische M onatsschrift.-Konigsberg, 1 8 9 3 .-B d .X X X .-  

Hf.2.-S.389.
34. Топ ор ов  B .H . Заметки по балтийской миф ологии // Балто- 

славянекий сборник. -  М осква, 1972.- С . 306-307.
35. Greimas A.J. Žvėrūna Medeina // Baltos lanko s.-V , 1993.-N r .  3 .-  

P 93— 111.

36. Plg.: Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. Telšių vyskupija. -  Chicago, 1980.

- T .  1. -Р271/
37. Papasakojo Algimantas Bierantas, Zakaušo, g. 1944 m. Salantų mst. 

Užr. V.V. 1993 02.
38. Papasakojo Adomas Beržonskis, Adomo, g. 1933 m. Kūlsodžio k., K ū

lupėnų apyl. Užr. V .V  1993 06.

39. Plg.: Balys J. Vaikystė ir vedybos. -S ilver Spring, 1979. -  P38 (Nr.551).
40. Basanavičius J. Iš gyvenimo lietuviškų vėlių ir velnių. -  Kaunas, 1928.

- P L - L I .

41. Daugudis V  Imbarės archeologiniai paminklai ir jų tyrinėjimai //Že- 

maičių p rae itis .-V , 1990.- P  64.
42. M .Užpelkio  1993 m. informacija.

43. Papasakojo Stefanija Kasperavičienė, Jono, g. 1926 m. Skaudaiių k., 
dabar gyv. Imbarės k. Užr. V. V. 1993 06.

44. Apie dykrų vaidmenį senojoje pasaulėžiūroje žr.: Žulkus V  Tarpgen

tinės dykros ir mirusiųjų pasaulis baltų pasaulėžiūroje //Vakarų bal

tų istorija ir archeologija. -  Klaipėda, 1989.-P107-114; Žulkus V. 

Mirusiųjų pasaulis baltų pasaulėžiūroje: archeologijos duomenimis // 

Žemaičių praeitis. -  V ,  1993.

Vykinto VAITKEVIČIAUS nuotraukos
(Pabaiga. Pradžia Nr.2)

T he ancient holy places in the

SURROUNDINGS OF MOSĖDIS AND SALANTAI

Vykintas VAITKEVIČIUS

T h e  article deals with the end o f the publication on the 

material about the ancient sacred places in M osėdis and Sa

lantai districts. It is wanted to draw one’s attention to indivi

dual groups o f the sacred places and their connections with 

plentiful m ithic images. Future investigations will show C u 

ronian traditions o f the arrangement, choice and use o f holy 

places and also the m odel o f a holy place itself.
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