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Pratarmė

Prieš daugelį metų aplankiau pirmąsias šventvietes, išgirdau jų var-
dų skambesį ir pajutau padavimų žavesį. Susirūpinimas, siekis aprašyti ir 
išsaugoti šventvietes tapo svarbiausiu mano tikslu, kuris veda naujais ke-
liais ir neleidžia nurimti. Gali būti, kad net rašant šiuos žodžius iš nežino-
jimo, dėl aplaidumo netekome švento ąžuolo arba akmens, gali būti, kad 
amžinybėn iškeliavo tas, kuris žinojo taką prie šventos versmės.

Su džiaugsmu ir palaima skelbiu Joniškio rajono šventviečių sąva-
dą – pirmąjį po leidinių, skirtų Žemaitijai (1998) ir Rytų Aukštaitijai (2006). 
Svarbu, kad šis tyrimas yra visiškai naujas – Joniškio šventvietės su talki-
ninkais buvo išžvalgytos ir jų aprašymai parengti per 2015–2016 metus. 
Prieš akis – Pakruojis, Radviliškis, Panevėžys, Pasvalys, Biržai, Kupiškis.

Pradėdamas šią knygą dėkoju visiems Joniškio šventviečių žvalgyto-
jams: Andriui Kaniavai, Aistei Kazimieraitytei, Žilvinui Montvydui, Daliai 
Motik, Aistei Petrauskienei, Ievai Stachovaitei, Dariui Vičui, Vitai Vitkaus-
kienei, Stasiui Vaitekūnui, dr. Daivai Vaitkevičienei, Vykintui Tauriui Vaitke-
vičiui, už ekspedicijos dalyvių globą – Laimai ir Jurgiui Čepuliams. 

Savo žiniomis dalijosi ir taip pat visapusiškai padėjo: Eigidijus Balčiū-
nas, kraštotyrininkai Jonas Briedis ir Eugenija Butkevičienė, prof. Juozas 
Galkus, Irena Grigutienė, Antanas Jokūbaitis, kraštotyrininkas Juozas 
Kazlauskas, skulptorius Audrius Liaudanskas, bibliotekininkė Rita Mačiu-
kienė, miškininkas Laimonas Marijauskas, Kazys Kigas, Zigmas Radvilas, 
mokytojas Valentinas Ramonas, Zita Sūrienė, miškotvarkos inžinierius ir 
kraštotyrininkas Antanas Urbonas, Ugnė ir Gendrutis Vaineikiai, Stasė Vi-
partienė, mokytojas ir kraštotyrininkas Aleksandras Žalys ir daugelis kitų 
geros valios žmonių.

Dėkoju pirmiesiems šios knygos skaitytojams – doc. Birutei Salatkie-
nei ir dr. Ernestui Vasiliauskui; malonu prisiminti, kad prieš daugelį metų 
su Ernestu pradėjome Joniškio šventviečių tyrinėjimus, o šiandien šie 
duomenys jau bendrinami.

Viso šio didelio darbo sūkuryje kartu su manimi buvo Rasa Ališaus-
kienė, Jurgina Jankauskienė ir Lina Vaitekūnienė – joms ypač nuoširdžiai 
ačiū!

Vykintas Vaitkevičius





Joniškio rajonas  9  

Įvadas

Joniškio rajono 
šventviečių 
tyrinėjimai

1850 m. vienas iš mokytų žemaičių, Šiaulių ekonomijos iždininkas 
Mauricijus Griškevičius (1801–1864), pateikė pirmąsias žinias apie Joniš-
kio krašto šventvietes. Šiaulių ekonomijos istorijos rankraščio lenkų kalba 
neišliko, tačiau Augustino Janulaičio fonde saugomas 1905 m. Mečislovo 
Davainio-Silvestraičio atliktas vertimas (išsamiau žr.: Miknys 2008). Pušy-
nas prie Rukuižių vandens malūno tvenkinio ir stebėtina ten gyvenančių 
žalčių gausa M. Griškevičiui anuomet atrodė lyg senosios religijos žymė, 
tolimas jos aidas; istorinio Krikštanų bajorkaimio (jis buvo Reibinių kaimo 
kaimynystėje) pavadinimą autorius siejo su krikščionybės įvedimo laiko-
tarpiu (Griškevičius 1850, 97, 124v).

Netrukus duomenų apie šventvietes pateko į siuvėjo, lietuviškos 
spaudos platintojo Mato Slančiausko iš Trumpaičių (1850–1924) ir arti-
miausio jo bičiulio Juozo Trumpulio iš Sargūnų (apie 1862–1943) tautosa-
kos rinkinius (1 pav.). 1902 m. Trumpaičių kaime iš Marijonos Čeputytės 
užrašyta sakmių apie Miknaičių ežerą ir Akmens salą, pateiktas vertin-
gas penkiolikos Mūšos Tyrelio salų pavadinimų sąrašas (ŠLSA 273–275 
(Nr. 479–481); tautosakininkai Žagarėje vėl dirbo po daugelio metų per-
traukos, žr.: LTR 4845, 4846 ir kt.).

Visą senųjų šventviečių įvairovę atspindi Žemės vardyno anketos, 
kurias 1935–1939 m. Švietimo ministerijos pavedimu pildė Drąsutaičių 
pradinės mokyklos mokytojai Julius ir Marcelė Miknevičiai, Dvelaičių 
mokytoja Zuzana Rubašiūtė, Ežeikių mokytojas Jonas Šležas, Gasčiūnų 
mokytojas Juozas Turčinskas, Ivoškių mokytojas Juozas Jonaitis, Joniš-
kio mokytojai Mauša Evenšteinas, Zuzana Gaigalaitė, Monika Gaputytė, 
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Marija Liūdžiūtė, Jonas Rutkauskas, 
Ona Smalstytė, taip pat Joniškio gi-
rininkijos girininkas Jonas Valainis, 
Skaistgirio girininkijos tarnautojas 
Juozas Tamulionis ir daugelis kitų.

Į daugiau kaip 275 Joniškio, 
Gruzdžių, Kriukų, Meškuičių, Pašvi-
tinio, Skaistgirio ir Žagarės valsčių 
viensėdžių, kaimų, bažnytkaimių ir 
girininkijų Žemės vardyno anketas 
buvo surašytos Apidemės, Gojai, 
Peklos, Ragankalniai, Raganynėmis 
vadinamos gelmės, Velnio balos, 
taip pat Dievaičiu vadinamas ąžuo-
las, Gražiškalnis, Kėkštakmenis, Var-
čios kalnas, Žvirgzdyne vadinamas 
šaltinis ir daugelis kitų išskirtinių 
vietovardžių, padavimų, paaiškini-
mų – neįkainuojamas Joniškio ra-
jono šventviečių tyrimų šaltinis! Ši 
gija mus jungia su senuoju Lietuvos 
kaimu, per amžius vienoje vietoje 
gyvenusiomis bendruomenėmis, jų 
kultūra ir pasaulėžiūra.

1970 m. Joniškio rajono ir visos 
Žiemgalos vietovardžius vėl nuodug niai rinko Žei-
melio vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytojas, 
kraštotyrininkas ir muziejininkas Juozas Šliavas. 
2002–2004 m. šį darbą tęsė ir Joniškio vietovar-
džius išsamiai tyrinėjo kalbininkė Nerija Bartkutė. 
Deja, jų skelbiami duomenys stokoja tikslesnio 
geografinės padėties apibūdinimo (plg.: Šliavas 
1980; Bartkutė 2007).

Endriškių matematikos mokytojas Aleksan-
dras Žalys (g. 1926 m.) buvo pirmasis, kuris aštun-
tojo dešimtmečio pradžioje susirūpino meliora-
torių raunamų ąžuolų ir skaldomų akmenų likimu 
(2 pav.). Jau buvo numelioruota apie 50 000 ha Jo-
niškio rajono laukų (Zabarauskas 2014, 31), o prie 
Endriškių mokyklos aidėjo sprogdinamų akmenų 
garsas. Tuo metu Vaclovas Intas gelbėjo Mosė-
džio akmenis ir jo pastangas viename iš laikraščių 

1. Padavimas apie Mėdginų 
Kėkštakmenį Mato Slančiausko 
tautosakos rinkinyje. 1874–1893 m. 

2. Aleksandras Žalys prie Juodeikiuose, 
gimtosios sodybos kieme saugomų 
akmenų. 2015-05-23 .
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palankiai įvertino rašytojas Juozas Baltušis. Tas 
mane padrąsina. Padrąsina tada daugiaU. Ir va, ir 
prasidėjo, ir po šiai dienai negaliu nuo tos minties 
atsisakyt – akmenys tai yra... nuo senų senovės lie-
tuviai juk... ir šventosios girios, ir ąžuolai, viskas. Ir 
akmenys šventi buvo, viskas šventa buvo nuo seno-
vės lietuviams, – šiandien prisimena A. Žalys.

Akmenis su smailiadugniais dubenimis A. Ža-
lys gabeno prie pradinių mokyklų, prašė saugoti 
pažįstamų žmonių, tris akmenis iš Tarbūčių atve-
žė į gimtųjų namų kiemą Juodeikiuose.

1971 m. rugpjūtį archeologo Vytauto Urba-
navičiaus (g. 1935 m.) vadovaujama ekspedicija 
kasinėjo prie akmens su dubeniu Jono Briedžio 
namų kieme Radikiuose, bet reikšmingesnių 
rezultatų negauta (Urbanavičius 1972, 28–29). 
1974 m. kasinėjimus prie Blauzdžiūnų akmens su 
dubeniu surengė J. Šliavo (1930–1979) vadovau-
jami Žeimelio kraštotyrininkai (Šliavas 1974, 42).

1975 m. vasarą J. Šliavas žvalgė daugelį kitų 
Joniškio rajono archeologijos ir mitologijos pa-
minklų. Peršasi mintis, kad žymusis kraštotyrinin-
kas vadovavosi 1973 m. paskelbtu Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašu, 
keliavo naudodamasis 1915 m. vokiečių kariniu topografiniu žemėlapiu 
(M 1 : 25 000), kalbino daugelį senųjų vietos gyventojų, tiksliai matavo, 
fotografavo, nuo pražūties gelbėjo archeologinius radinius, etnografi-
nius reikmenis ir kai kuriuos kitus istorinę vertę turinčius daiktus (3 pav.).

Rinkiniuose Šiaurės Lietuvos lygumos (1974) ir Mūšos senovė (1975) 
J. Šliavas pateikė ne vien konkrečių Joniškio krašto vietų aprašymus ir kai 
kuriuos kitus surinktus duomenis. Čia jis dalijosi mintimis, įžvalgomis apie 
žiemgalių religiją ir šventvietes, plg.:

Kalvos su palaidojimais Mūšos upyne šiandien beveik išimtinai vadi-
namos Velniakalniais, o be palaidojimų – bažnytkalniais arba koplyčkal-
niais. Alkos, kurios buvo ne kalvose, iš viso vardų beveik neturi. Atsižvel-
giant į šiuos senovinių alkų Mūšos upyne ypatumus kyla klausimas, ar tai 
buvo skirtingos alkos, susiję su skirtingų dangaus ar žemės mitologinių 
būtybių garbinimu, ar visa tai tėra tik atsitiktinumas, kad vienose iš šių 
alkų vėliau buvo prilaidota, o kitose – prilaidota nebuvo?

Iš vienos pusės čia galima būtų spėti, kad vadinamuose šiandien baž-
nytkalniais arba koplyčkalniais kalvose seniau buvo garbinamos dangaus 
dievybės – Saulė, Mėnulis, Perkūnas, kaip kad vėliau dangaus dievybės 
buvo garbinamos bažnyčiose ar koplyčiose, o kalvos, vadinamos Velnia-
kalniais, buvo susiję su mirusiųjų garbinimu, kai tuo tarpu kitose alkose, 
buvusiose lygumose – prie ąžuolų ir liepų žmonės atlikinėjo įvairias kitas 
apeigas, susijusias su įvairiomis progomis aukojimais įvairioms dievybėms, 
ką iš dalies paliudytų išlikę pasakojimai bei archeo logija (Šliavas 1976, 13).

3. Juozas Šliavas pakeliui į Žagarę.  
1961-06-19.
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Visuomenei, deja, iki šiol mažai žinomas Vilniaus universiteto bibliote-
kos Rankraščių skyriuje saugomas gausus J. Šliavo rankraštinis palikimas. 
Tiesa, rengdamas istorinių akmenų sąvadą juo dažnai rėmėsi žygeivis Ri-
mantas Matulis, vėliau – Tadas Šidiškis.

2001–2005, 2007 m. Joniškio rajono šventvietes žvalgė iš Skaistgirio 
kilusio archeologo Ernesto Vasiliausko (g. 1976 m.) vadovaujamos eks-
pedicijos. Buvo tyrinėjama Šventos Brigitos šaltinio vieta Kalnelyje (deja, 
reikšmingesnių rezultatų negauta), atkreiptas dėmesys į Mūšos Tyrelio 
akmenį su ženklais, Raganynėmis vadinamas kalvas ir upelių gelmes, pa-
rengtas išsamus akmenų su smailiadugniais dubenimis sąrašas ir paskelb-
tas jų paplitimo žemėlapis (Vasiliauskas 2005c, 198, pav. 6) (4 pav.). Tuo 
metu paaiškėjo, kad, be A. Žalio akmenų su smailiadugniais dubenimis, 
akmenų rinkinius Joniškio rajone dar turi Albinas ir Nijolė Dantos Kalne-
lyje (2 akmenis), Virgilijus Sruogis Jurdaičiuose (2), Gendrutis ir Ugnė Vai-
neikiai Joniškyje (5).1

Pabrėžtina, kad apie 2000 m. G. ir U. Vaineikiai keturis akmenis rado 

1 2015–2016 m. žvalgymų duomenimis, pas Zigmą Radvilą Daukšiuose sau-
gomi dar trys akmenys su smailiadugniais dubenimis, Mikšiūnuose pas 
Simą Gylį ir Satkūnuose pas Romą Užkuraitį – po du.

4. XII–XIII a. žiemgalių žemės.
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ieškodami jų iš laukų su-
rinktų akmenų krūsnyse. 
Labai norėjau turėti du-
beninį akmenį. Man [tai] 
buvo tokia neįtikėtina 
realybė... visi užkasti, pa-
kavoti, o čia – patys atei-
na, pasiimkite, – pasakoja 
Gendrutis ir prisimena, 
kad trys akmenys buvo 
rasti tą pačią dieną skirtin-
guose Joniškio apylinkių 
kaimuose! (5 pav.).

2008 m. latvių ar–
cheo logas Jūris Urtanas 
(g. 1952 m.) paskelbė mo-
nografiją apie latviškosios 
Žiemgalos dalies šventvietes; ši knyga mums visapusiškai reikšminga 
palyginamuoju požiūriu, joje skelbiamas ir glaustas šventviečių sąrašas 
(Urtāns 2008). 2009 m. žygeivis, geografas ir paveldosaugininkas Tadas 
Šidiškis parengė lietuviškosios Žiemgalos dalies šventviečių sąvadą, šį 
darbą skyrė šviesiam J. Šliavo atminimui. Deja, autorius aplankė vos kelias 
Joniškio rajono šventvietes, o kiti aprašymai ir sąrašai stokoja tikslesnių 
duomenų, neretai – aiškumo.

2014 m. spalio 17 d. Joniškio istorijos ir kultūros muziejus surengė 
Šiaurės Lietuvos mitologiniam paveldui skirtą konferenciją, jai pasibaigus 
kilo mintis išleisti sąvadą. Netrukus, 2015 m. sausį, Joniškyje prasidėjo šių 
eilučių autoriaus vadovaujama ekspedicija; balandžio mėnesį paramą lau-
ko tyrimams ir visapusiškai šventviečių sklaidai skyrė Lietuvos kultūros 
taryba.

Ekspedicijos nariai per 16 dienų automobiliu aplankė 65 vietoves, 
žvalgė 107 akmenis, medžius, šaltinius, kalvas ir kitas su baltų religija bei 
mitologija susijusias vietas. 2016 m. pavasarį Joniškio istorijos ir kultūros 
muziejaus darbuotojai aplankė dar dvi dešimtis vietų; visų jų aprašymai, 
istorinių ir šiuolaikinių žemėlapių iškarpos, nuotraukos tapo išsamaus Jo-
niškio rajono šventviečių sąvado pagrindu.

5. Susitikimas su Gendručiu Vaineikiu. 2015-05-22.
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Joniškio rajono 
šventviečių 
apsauga

1919 m. įkurta Valstybės archeologijos komisija dėmesį telkė į priešis-
torinių Joniškio krašto laidojimo paminklų apsaugą ir tyrimus. 1935 m. Žei-
mių kaimo (Skaistgirio vls., Šiaulių aps.) Žemės vardyno anketoje pirmą 
kartą buvo paminėtas akmuo su smailiadugniu dubeniu, rastas Degučių 
vietovėje (rastas didelis apvalus akmuo iškaltu viduriu, kam nors grūsti), 
tačiau dar daug metų turėjo praeiti, kol šventviečių apsaugai buvo skirta 
šiek tiek dėmesio; deja, dar nedovanotinai mažai.

1958 m. Lietuvos istorinių 
akmenų sąraše Joniškio kraštui 
atstovavo tik Mėdginų kaimo 
Kėkštakmenis (Tarasenka 1958, 
70). Daugelis vietos gyventojų 
nuotraukų rodo, kad jis buvo 
apylinkių pasididžiavimas, tačiau 
šeštajame dešimtmetyje Kėkš-
takmenis jau buvo sprogdinamas 
(6 pav.).

1966 m. apie Ragaišiuose 
buvusį akmenį su smailiadugniu 
dubeniu J. Šliavas pranešė ar-
cheologui Adolfui Tautavičiui 
(1925–2006) (AK), bet jo vado-
vaujama ekspedicija 1968 m. bir-
želį žvalgė tik akmenį prie Kur-
maičių (Linksmėnų) koplyčios 

6. Mėdginiečių Ignotų vestuvių dalyviai ant 
susprogdinto Kėkštakmenio.  
1961.
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durų. Pabrėžtina, kad į sos-
tinę J. Šliavas nuolat siuntė 
žinias apie Šiaurės Lietuvos 
akmenis su dubenimis.

1973 m. gegužę Moks-
linės metodinės kultūros 
paminklų apsaugos tarybos 
ekspedicija, vadovaujama 
archeologo Mykolo Čer-
niausko (1912–2001) aprašė, 
kartografavo Ežeikių, Kur-
maičių (Linksmėnų), Radikių 
ir Senosios Žagarės akmenis 
(Černiauskas 1973); visi jie 
įrašyti į pirmąjį kultūros ir is-
torijos paminklų sąrašą (Lie-
tuvos 1973, 113, 115).2 Deja, 
devintajame dešimtmetyje iš sąrašo buvo išbrauktas pradingęs Blauz-
džiūnų akmuo, Ežeikių ir Senosios Žagarės akmenys pripažinti neturintys 
archeologinės vertės (plg.: Kuncevičius 1983, 66).

Radikių akmuo su dubeniu dingo vos atkūrus Nepriklausomybę. Ta-
čiau 1993 m. teisinė apsauga buvo suteikta Sidabrės pilies ir kovų su Livo-
nijos ordinu vietai Kalnelyje, kartu ir iš nežinomos vietovės atgabentam 
akmeniui su smailiadugniu dubeniu. 2003 m. apsauga suteikta tokiam pat 
akmeniui Saulės (Šiaulių) mūšio vietoje Jauniūnuose; deja, jis dingo tik 
pradėjus šią vietą tvarkyti.

2005 m. valstybės saugomu paskelbtas Mūšos Tyrelio akmuo su 
ženklais, tačiau pagrindinis Joniškio krašto tyrėjų dėmesys, kaip ir iki tol, 
buvo sutelktas į akmenis su smailiadugniais dubenimis. Jų skaičius nuo 
1975 m. išaugo beveik 7 kartus! (nuo 6 iki 41). Tačiau padidėjęs susidomė-
jimas sutapo su vagysčių banga: 2004–2005 m. dingo Jankūnų ir antrasis 
Žučių akmuo, pavogtas Reibiniuose eksponuotas akmuo su dubeniu; ne-
nustatytiems kolekcininkams buvo parduoti Drąseikių ir Šašių akmenys. 
Laimė, vagys sugrąžino kiek vėliau iš Vytauto Didžiojo paminklo papėdės 
Juodeikiuose pavogtą Ročkių, o iš Z. Radvilo kiemo Daukšiuose – pirmąjį 
Žučių akmenį su dubeniu.

2015–2016 m. Joniškio r. akmenų su smailiadugniais dubenimis skai-
čius dar kartą padvigubėjo (išaugo nuo 41 iki 90; 7 pav.) ir akivaizdu, kad 
jis toliau augs.

Per 2015–2016 m. žvalgomąją ekspediciją surinkti duomenys atsklei-
džia Joniškio rajono šventviečių įvairovę. Sąvadas rodo, kad valstybinės 
apsaugos laukia ir nuolatinio visuomenės dėmesio reikalauja ne dvi trys 

2 Į vietinės reikšmės archeologijos paminklų sąrašą dar buvo įrašytas Blauz-
džiūnų akmuo, o žinybiniame 1974 m. Joniškio rajono gamtos, istorijos ir 
kultūros žemėlapyje (M 1 : 100 000) pažymėtas Ivoškių akmuo su dubeniu.
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7. Joniškio r. akmenys su smailiadugniais dubenimis. 2016.
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vietos, o kelios dešimtys krašto istorijai, šiuolaikinei joniškiečių kultūrai 
ir tapatumui svarbių šventviečių. Nežinomos, nesaugomos, netvarko-
mos, jos žalojamos ir net naikinamos. Antai 2014 m. rugsėjo 27 d., minint 
725-ąsias Sidabrės pilies sudeginimo metines, per šventę buvo sudegin-
tas Kalnelio akmuo su dubeniu. Daugelis Joniškio rajono akmenų su smai-
liadugniais dubenimis yra išvežti iš savo senųjų vietų ir apylinkių, kai kurie 
net į Kauno (1 akmuo), Radviliškio rajoną (1), Šiaulius (3), Vilnių (4). Be 
to, 2015 m. balandžio 16 d. rajono administracijos leidimu buvo nupjautas 
šventasis Jauneikių ąžuolas...
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Baltų genčių 
ir Lietuvos 
Didžiosios 
Kunigaikštystės 
laikotarpio 
šventvietės

Krikščionybė pakeitė baltų religijos šventvietes: miškai ir medžiai 
buvo kertami, o akmenys skaldomi; baltų dievybių pėdsakus šiandien 
žymi piktosios dvasios vardas, kitur stovi bažnyčios ir kryžiai. Šis tyrimas 
iš dabarties pasaulio mitologijos ir istorijos keliais veda gilyn į praeitį, sie-
kia atrasti mūsų aplinkoje slypinčio senojo šventumo apraiškas ir senąsias 
apeigų vietas. Tam tikslui telkiami vietovardžiai, tautosaka, archeologi-
niai radiniai, mitologiniai vaizdiniai ir istorinės žinios.

Pirmiausia tyrėjo žvilgsnis krypsta į Žagarę ir Kalnelį. Ankstyvoji jų is-
torija nušviesta rašytinių šaltinių, daugelį metų tyrinėjama archeologų. Su 
Sidabrės pilimi pagrįstai siejama K a l n e l i o kaimo Ąžuolynė. J. Šliavo 
duomenimis, XX a. pradžioje ji dar buvo apie 10 ha dydžio, supo Pilkalniu, 
arba Sidabros kalnu, vadinamą piliakalnį, ten stovinčią koplyčią bei kapi-
nes ir senolių buvo vadinama Šventuoju mišku (Šliavas 1975, 70–71; 1980, 
101).3

Šventų miškų ir giraičių paplitimas prie politinės, ūkinės, religinės ga-
lios vietų yra gerai žinomas. Antai rytinis Kernavės pakraštys siekia Gojų, 

3 1922 m. Kalnelio ir Mikolaičiūnų kaimo išskirstymo į vienkiemius plane šio-
je vietoje pažymėtos ganyklos, bet ganoma galėjo būti ir Ąžuolynėje (žr.: 
Planas 1922).
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kur žmonių atmintyje dar augo šventi ąžuolai, o Trakuose, šiaurinėje Gal-
vės ežero pakrantėje, remiantis XVI a. rašytiniais šaltiniais, augo Šventų 
Liepų miškas (Vaitkevičius 2003, 57; 2006, 62–65). Už 1,4 km į pietus nuo 
Kalnelio piliakalnio, buvusio Ziniūnėlių kaimo laukuose, iki mūsų dienų 
išliko ąžuolų giraitė – Čiutos ąžuolynas (8 pav.). Remiantis 1840 m. kari-
niu topografiniu carinės Rusijos žemėlapiu, šis ąžuolynas anuomet buvo 
42 ha dydžio, šiaurėje siekė Kalnelį; kitados ąžuolynas, matyt, driekėsi ir 
vakarų kryptimi – XVIII a. antroje pusėje apie Šliūpiškes dar plytėjo 300 ha 
miškų (žr.: Karta 1780b). Prie kitos svarbios išvados veda ankstyvoji Joniš-
kio bažnyčios ir parapijos istorija.

1536 m. Vilniaus vyskupas Jonas, kartu būdamas Šiaulių valsčiaus lai-
kytojas, matydamas didelį skaičių mūsuose esančių tokių žmonių, kurie to-
liau, sekdami pagoniška klaida, gerbė girias, žvėris, upes, roplius ir garbino 
dievybes, įsteigė Joniškyje parapinę bažnyčią, jos klebonu paskyrė Bugi-
nionių (Bugieniany) kleboną Morkų Liackį ir naujajai parapijai parūpino ne 
tik kalėdos mokestį, tris kapas lietuviškų grašių iš Joniškio karčemų, bet ir 
aštuonis valdinius su jų turtu bei teisėmis (Codex 1984, 206 (Nr. 133); Jo-
vaiša 2006–2007, 4; Bumblauskas 2014, 193). Iš 1607 m. Zigmanto Vazos 
akto aišku, kad po Valakų reformos Joniškio bažnyčios valdos sudarė sta-
čiakampį ištęstą plotą nuo Satkūnų šiaurės rytuose iki Šliūpiškių pietvaka-
riuose; jam priklausė ir Čiutos ąžuolynas (Karta 1780b). Buginionių kaima-
vietė, – šį kartą pavadinimas buvo užrašytas su raidele d (gdzie siedziało 
śiołko Budginie), – ribojosi su Ziniūnais, Ežeikiais ir Krampiais, kitaip Ver-
bušaičiais, taigi buvo Pociūnų, Pociūnėlių ir, labiausiai tikėtina, būsimojo 
Kalnelio vietoje (Codex 1984, 616–617 (Nr. 345); Blaszczyk 1990, 180–181; 
Misius 2011, 79; plg.: Griškevičius 1850, 156). 

Pirmoji bažnyčia ir parapija Buginioniuose, arba Budginiuose, su 
lenkų kilmės žemesniųjų šventimų dvasininku klebonu M. Liackiu liudija 
tąsą, priklauso Sidabrės pilies ir jos šventojo miško erdvei. 1536 m. ši val-
da tapo Joniškio bažnyčios turtu, čia buvo įkurtas Pasidabrės palivarkas, 
vėliau pavadintas Kalnelio vardU. Atokiau, pamiškėje, ant Sidabrės kalno, 

8. Ziniūnėlių ąžuolynas, žvelgiant iš šiaurės rytų. 2015-05-23.
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1676 m. Joniškio bažnyčios vizitacijos akte pirmą kartą minima Kalnelio 
koplyčia (Joniškio 2012, 91). Manytina, kad Buginionių parapinė bažnyčia 
kitados buvo koplyčios vietoje, tik istoriografijoje šis teiginys iki šiol sto-
kojo pagrindžiančių duomenų.

Klausimas, iš kur Vilniaus vyskupas Jonas, nesantuokinis būsimojo 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žygimanto Senojo sū-
nus (Jovaiša 2006–2007, 4), Šiaulių valsčiuje turėjo žemių ir valdinių, yra 
atviras. Neatmestina, kad Sidabrės pilies, vėliau – Buginionių (Budginių) 
valda kitados buvo didžiojo kunigaikščio nuosavybė. Mūsų tyrimuose ši 
aplinkybė svarbi, nes tai gali būti valstybinės reikšmės šventvietės požy-
mis (plg.: Vaitkevičius 2003, 205).

Apie Raktės pilies šventovę istorinėje Žagarės žemėje iki šiol duo-
menų, deja, nėra. Spėjama, kad tai galėjo būti kalva Švėtės ir bevardžio, 
dabar jau sunaikinto upelio santakoje, kur XV a. pabaigoje stovėjo pir-
moji Žagarės bažnyčia (Šliavas 1975, 36–38; plg. Miškinis 2007, 374–375) 
(9 pav.).

Parapinės Naujosios Žagarės bažnyčios įkūrimas ir aprūpinimas sieja-
mas su jau pažįstamo Vilniaus vyskupo Jono veikla XVI a. pirmoje pusėje 
(žr.: Jarockis 2001, 362; Miškinis 2007, 375). Joniškyje minėtas vyskupas 
parapinę bažnyčią įkūrė Buginionių (Budginių) bažnyčios kaimynystėje, o 
Žagarėje tą patį padarė iš dešiniojo Švėtės kranto žvelgdamas į Senosios 
Žagarės bažnyčią.

Naujosios Žagarės bažnyčios valda, iš viso apie 1000 ha, plytėjo į šiau-
rės rytus nuo Žagarės, apėmė vėliau valakais išmatuotus Daukšius ir Pa-
balius, didžiąją P a b a l i ų pelkės (balos) dalį (Karta 1780b; Карта 1843). 
Manoma, kad pastaroji Žagarę skyrė nuo istorinės Silenės žemės ir jos pi-
lies ant Silakalnio piliakalnio šiaurės rytiniame Pabalių pelkės pakraštyje, 
už valstybinės Lietuvos ir Latvijos sienos. Padavimuose minėta pelkė sie-
jama su baltų mitologija, vėliau čia buvusi apgyvendinta piktoji dvasia...

Pasakojama, kad teršiama, užpykusi Rėkyvoje prie Šiaulių telkšojusio 

9. Senosios Žagarės bažnyčia, žvelgiant iš rytų. 2016-01-30 .
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ežero dalis pakilo ir at-
skriejo į Pabalius (Šliavas 
1975, 88–89).4 Kitų teigia-
ma, kad ežeras atskriejęs 
iš latvių pusės lyg dova-
na – skaidrus ir žuvingas, 
bet lietuviai jo nebrangi-
nę, mėtę vandenin viso-
kias maitas nuodvasas, 
tad neapsikentęs ežeras 
pakilęs, iškeliavęs tolyn, 
Pabaliuose belikęs durpy-
nas (Vaitkai 2008, 9; paly-
ginkime: ežeras iš Drąsu-
taičių Šilės pakilęs nuūžė 
pas Šiaulių miestą ir ten 
nusileido – LŽV: J. Mikne-
vičius, 1935).

Keliaujantys ežerai – tai mitinės būtybės, su kuriomis žmonių santy-
kiai klostosi skirtingai. Pirmiausia reikia įminti keliaujančios būtybės var-
dą. Ežerų atsiradimas lietuvių ir latvių padavimuose dažnai siejamas su 
nuskendusiais žmonėmis, tai liudija, kad antroji susitarimo dalis – auko-
jimas. Tikėjimai apie kasmetinių aukų reikalaujančius vandens telkinius 
rodo kartotinį apeigų pobūdį (išsamiau žr.: Vaitkevičienė 1996, 46–54).5

Šioje vietoje minėtina radimvietė nusausintoje D a u g a l a i č i ų 
kaimo pelkėje, prie ribos su Sereikėliais, kur kitados buvo paaukota sep-
tyniolika X–XI a. įvijinių apyrankių ir antkaklių, sudėtų, kaip spėjama, į ber-
žo tošies krepšį (Žiemgaliai 2005, 172–173) (10 pav.). Pastaraisiais metais 
pareikšta nuomonė, kad tokios ir panašios moterų nešiotų papuošalų 
aukos yra susijusios su simbolinėmis apeigomis, pavyzdžiui, jaunamartės 
apiprausimu arba siekiu užmegzti ryšį su dievais ir protėviais (must have 
been related to symbolic rites, such as the washing of the bride and further 
communication with the gods and the ancestors – Bliujienė 2010, 156).

Baltų religijos ir mitologijos duomenys patvirtina jaunamarčių ryšį 
su pelkėmis ir dievaičiu Jaučių Baubiu, kuris reiškiasi kaip retas, šiandien 
į Lietuvos raudonąją knygą įrašytas paukštis – didysis baublys (Botaurus 
stellaris). Tačiau jaunamartės aukojo aiškią, apibrėžtą simbolinę reikšmę 
turinčias aukas – drobės stuomenis (tiek, kiek reikia medžiagos marški-
niams pasiūti). Jie buvo skirti mirusiųjų vėlėms – dar negimusių žmonių 
sieloms – aprengti. Tikėta, kad vėlės taip bus priartintos prie žmonių 

4 Galbūt šio ežero vardas buvo Žabuotinis (< žaboti „tramdyti, valdyti“), nes 
kaip tik taip buvo vadinama aukščiausia, šiandien nukasta Daukšių pelkės 
kalva.

5 Joniškio rajone tokie tikėjimai paliudyti pasakojant apie gyvenimą Žagarė-
je, prie Švėtės (P. Juozas Kazlauskas, 74 m., kilęs iš Pailių k., d. gyvenantis 
Žagarėje. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 2016).

10. Daugalaičiuose surasti papuošalai, saugomi Šiaulių Aušros 
muziejuje (Deimantės Bačiulės nuotr.)
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pasaulio, o jaunamartė įtvirtins naują padėtį šeimoje ir visuomenėje – ji 
nustojanti būti rengiama ir rengtis pati, bet ima rengti kitus (išsamiau žr.: 
Greimas 1990, 276–278; Astramskaitė 1993, 117–121; plg.: LLV 170–171).

Daugalaičiuose rastų neišsklaidytų papuošalų skaičius rodo, kad jie 
priklausė keliems arba keletui asmenų. Poromis nešiotos apyrankės – ti-
kėtina, trims moterims, o antkaklių savininkų skaičius gali svyruoti nuo 
4–5 (jei skirtingo dydžio antkaklės nešiotos viena virš kitos) iki 11 (jei ant-
kaklės buvo nešiotos po vieną). Tad menamas Daugalaičių auką sudėjusių 
asmenų skaičius gali svyruoti nuo 4–5 iki 14.6

Laidojimo paminklų tyrimai rodo, kad Daugalaičiuose paaukotos ant-
kaklės apie X–XI a. galėjo priklausyti ir moterims, ir vyrams (plg.: Žiemga-
liai 2005, 72). Tad ieškant atsakymo į klausimą, ko meldė aukotojai, galima 
remtis tik bendrais duomenimis: būrelis arba būrys žmonių aukojo žalva-
rines (vario arba bronzos lydinio) apyrankes ir antkakles, kurių išvaizda 
panaši – visi šie papuošalai buvo apskriti ir dar daugiau – visi suvyti, jų 
galai užkeisti.

Baltų mitologijos duomenimis, varis yra kito pasaulio medžiaga, po-
žeminių išteklių ir mirusiųjų dievo Velino metalas, iš kurio ne tik liejami, 
kalstinėjami papuošalai, bet ir gaminami pinigai. Kiti požymiai veda į 
rato, vainiko, galbūt ritinio, kamuolio simbolinių reikšmių lauką, kuris yra 
daugiau ar mažiau susijęs su deive Saule ir jos figūratyvinėmis raiškomis. 
Beje, plačiai tikėta, kad vėlės į kitą pasaulį keliaujančios įkandin Saulės, 
jos keliu.

Dar viena Joniškio krašto 
vandenų šventovė – M ū š o s 
T y r e l i s, plytintis Naujosios 
Žagarės parapijos pakraštyje, 
prie ribos su Šakyna, Gruzdžiais ir 
Joniškiu (plg.: ŠLSA 273 (Nr. 479). 
Šventvietės branduolį sudaro Mi-
knaičių ežeras7 ir Mūšos – vienos 
iš didžiausių Lietuvos upių – iš-
takos. Pagal 1890 m. carinės Ru-
sijos karinį topografinį žemėlapį 
M 1 : 21 000 upės pradžia yra pel-
kaitėje tarp Akmens ir Akmens 
salos, ją maitina čia pat šiaurėje 
esanti aukštapelkė (11 pav.).

Mūša srūva iš akimis neaprėpiamo Tyrelio, kuriame tyvuliavusio eže-
ro šiandien likusi tik maža vidurinė jo dalis. Bet pradėdama kelionę upė 
savo kelyje dar turi įveikti neparitinamo akmens kliūtį; šis paveikslas atpa-
žįstamas iš daugelio kitų baltų šventviečių tyrinėjimų – akmens ir vandens 

6 Žinoma, neatmestina galimybė, kad trys apyrankių savininkės galėjo turė-
ti ir antkaklių.

7 Deja, senasis jo vardas jau pamirštas.

11. Prie Mūšos ištakų. 2015-05-22.
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vaizdinys (akmuo upelyje arba akmuo mariose) laikytinas vienu iš pama-
tinių, baltų ir slavų mitologijoje jis susijęs su gyvybės ir mirties samprata 
(išsamiau žr.: Vaitkevičienė 2001, 144–148).

Remiantis Neries ištakų tyrimais, akmuo tokioje šventvietėje esąs įže-
mintas vyriškasis pradas, ženklas, kad kol jis stovės, tol vanduo čia tekės. 
Moteriškoji šventvietės dalis – plūstantis vanduo arba mitinės jaunamar-
tės ašaros. Kad tokio mito būta ir Joniškio krašte, netiesiogiai patvirti-
na padavimai apie Mūšos Tyrelio ežere nuskendusius vestuvininkus; kitų 
ši nelaimė vaizduojama kelyje pro ežerą, ten, kur į Raubaičius vedantis 
Žiemkelis, dar vadinamas Senvieškeliu, priartėja prie Mūšos ištakų! Tiesa, 
nelaimingi vestuvininkai, pasakojama, Tyrelyje ne ašaroja, o graudžiai ai-
manuoja – kalbama apie tą patį.

Mūšos ištakos priklauso istorinio Ramutaičių kaimo erdvei. Šis pa-
vadinimas8 primena lietuvių prigimtinėje kultūroje įsišaknijusią ramios – 
malonios, tinkamos, priimtinos vietos sąvoką (išsamiau žr.: Vaitkevi-
čienė 2012, 39–40); su ja sietina ir baltų Ramuvos, Romovės samprata. 
Tiesa, apie Akmenę, Gruzdžius, Viekšnius, Žagarę yra paplitusi pavardė 
Ramutis (LPŽ II 572; plg. Ramučius, Akmenės r., ir Romučius, Šiaulių r.). 
Bet paskutiniai Ramutaičių gyventojai bajorai turėjo kitą retą, sudurti-
nę Daugmaudžių pavardę (LPŽ I 470). Ji gali būti aiškinama kaip „labai 
maudžiamas, liūdesio ar ilgesio kankinamas“ arba šiuo atveju taip pat 
tikėtina – „tarp pelkių gyvenantis, šlampantis, daug besimaudantis“.

Iš Ramutaičių Mūša teka į rytus (plg.: ŠLSA 275 (Nr. 481)) ir prime-
na Daugyvenės, Kražantės, Ventos ir daugelio kitų upių padėtį. Į rytus, 
arba prieš Saulę, tekančių šaltinių ir upių vanduo teikia sveikatą, grožį 
bei laimę ir, be mažiausios abejonės, yra švento, gyvybės kupino pa-
saulio dalis. Jame ryškiausiai spindi kasdien dangaus skliautu riedanti, 
kitaip tikima – kalnan kopianti deivė Saulė.

Užnugaryje, vakaruose, lieka ir mitinę pusiausvyrą saugo Mūšos Ty-
relis – mirusiųjų erdvė, senovės lietuvių paskandos (plg.: Greimas 1990, 
147–151). Čia veda ne tik regimi, tokie kaip Žiemos kelias (Senvieškelis), 
bet ir nematomi, požeminiai keliai; sakoma, jais ežeras bėgąs į Švėtę. 
Atrodo, kad maždaug dviejų metrų ilgio lydeką su arklio didumo galva 
ir galinga uodega – šio paslaptingo, nugrimzdusio pasaulio viešpatį arba 
jo svitos narį – žvejys kartą sugavo ir nors ši iš paskutiniųjų priešinosi, 
buvo nukirsdinta ir sukapota. Tačiau naktimis žvejys neturėjęs ramybės 
ir turėjo visą lydeką sumesti atgal ežeran. Tikėtina, kad ji ten sugijusi 
arba buvusi sugydyta, kaip kad tokius įvykius vaizduoja pasakos.

Tai išskirtinis, vienintelis toks Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose 
mitinis pasakojimas, jis tebėra gyvas apie Juodeikius ir kiekviena karta 
su juo save sieja, jį savinasi. Tačiau tiksliai nustatyti šio mito ir visos Mū-
šos Tyrelio šventvietės amžių šiandien neturim jokių galimybių.

Seniausias žinomas radinys iš Mūšos Tyrelio apylinkės – akmeninis 

8  Plg.: W[ieś] Romataycie (Karta 1780a), Romutaycie, obręb [1 sod., 8 gyv.] 
(Wizyty 1821, 55v).
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gludintas kirvis su skyle kotui, rastas aukšta-
pelkės šiaurinėje pakrantėje, istorinio Ročkių 
kaimo laukuose.9 Pas Skaistgirio gyventojus 
saugomas kirvis yra 3–4,2 cm aukščio, 7,5 cm 
ilgio, be penties – šioje vietoje smailėja, lyg 
būtų dviašmenis (12 pav.). Radinys būdingas 
1800–500 m. pr. Kr. laikotarpiui ir netiesiogiai 
patvirtina, kad Mūšos Tyrelio akmens pavir-
šiuje, be paslaptingų, šiandien nesuprantamų 
besijungiančių griovelių, bronzos amžiuje taip 
pat galėjo būti iškaltos arba išgludintos ketu-
rios 5,5–7 cm skersmens, 0,5–0,75 cm gylio 
duobutės. Panašūs akmenys ir uolos su tokio-
mis duobutėmis žinomos ne tik Vakarų, Vidu-
rio Europos šalyse, bet ir plačiai apie Baltijos 
jūrą. Pastaraisiais metais vienas toks akmuo 
aptiktas Gurbų kaimo laukuose (Gruzdžių se-
niūn., Šiaulių r.), už 8,5 km į pietus nuo Mūšos 
ištakų.

Senovės lietuvių paskandų temą tęsia ir 
plėtoja kelios kitos Joniškio krašto balos ir lie-
knai – taip čia vadinamos pelkės, raistai arba 
klampios pievos. Minėtina M i n č a i č i ų 
Kiaulių Pekla, lieknas didelis, kur, pasakojama, buvo vežami skandinti 
savižudžių, pakaruoklių kūnai. Sakmė apie Kūčių vakarą šioje vietoje pa-
siklydusį keliautoją patvirtina, kad tikrai kalbama apie piktosios dvasios 
buveinę – peklą (LTR 4846/14). 

B y v a i n i ų Rudbalėje, pasakojama, gyveno būtybė, kuri nešė ba-
jorui Zubrevičiui turtus (Šliavas 1975, 110). Pinigai ir apskritai visi naudingi 
ištekliai yra požemio ir mirusiųjų dievo Velino žinioje, todėl iš balos išlįsda-
vęs ubagas, čigonas arba kunigas turėtų būti suprantamas kaip dievybė, 
su kuria Byvainių dvarininkas buvo užmezgęs palankius, sau naudingus 
ryšius.

Tarp kaimo ir Rudbalės buvo randama dirbinių iš suardytų priešistori-
nių kapų – tai leidžia manyti, kad šventvietės čia būta nuo seno; ilgainiui 
keitėsi su ja susijęs mitinis pasakojimas.

G i m i n ė n ų šventvietės – kalvos ir jos vakarinėje papėdėje telk-
šančios pelkės – pavadinimas Varčia sietinas su mitologiniais vaizdiniais 
apie kitą pasaulį, ten link vedantį kelią ir įėjimą – varčią (plg. Vaitkevičius 
2006, 294). Tačiau lieka neatsakyta į klausimą, kaip Giminėnų Varčia taip 
nutolo nuo pagrindinio daiktavardžio varčia „vartų stulpas; durų rėmas; 
pavartė; skląstis; tarpstaktis; durys, vartai“ vartojimo ploto apie Ignaliną, 
Švenčionis, Molėtus, Ukmergę, Anykščius (žr.: LKŽe).

9 Lietuvos muziejuose iš šios apylinkės nėra nė vieno akmens ar bronzos 
amžiaus radinio (žr.: Ramanauskaitė-Ostašenkovienė 2003, 4, žemėL. 1).

12. Istorinio Ročkių kaimo lauke rastas 
kirvis.
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Atsižvelgiant į tai, jog 1780 m. Šiaulių ekonomijos Joniškio gubernijos 
žemėlapyje Varčios vietoje tarp Giminėnų ir Mėdginų vaizduojamas miš-
kas, nereikėtų atmesti galimybės, kad tai vieno kurio XVIII a. pradžioje iš-
mirusio kaimo vieta (senovėje ten buvęs audros užverstas kaimas... – LŽV: 
E. Vaičiulytė, 1935).
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Baltų religijos 
šventvietės 
įvedus 
krikščionybę

Sekant baltų religijos pėdsakais jau įvedus krikščionybę, joniškiečių 
santykis su senove ir protėviais yra labai reikšmingas. Per šimtmečius jis 
buvo palankus, kupinas pagarbos ir šventumo. Kai kurios priešistorinės 
laidojimo vietos iki šiol yra vadinamos švedkapiais, tačiau padavimuose 
ir sakmėse kalbama ne apie užkariautojus. Antai apie Melnių ir Skutenų 
švedkapius, taip pat kaip apie Linkaičių kapmilžius, sakoma, kad ten gyve-
no, vėliau buvo palaidoti milžinai, kurie dalijosi su savo kaimynais – tokiais 
pat milžinais – kirviais, pjūklais ir kitais įrankiais.

Žagarės apylinkės Kapmilžio paminėjimas 1426 m. Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės ir Livonijos sienos aprašyme: „Iki kapmilžio, kuris vokie-
čių kalba reiškia kapines“ (an kapmyll, up Dutsch genometh ein kerck-
hoff – UB 326), yra seniausias Lietuvoje ir nepalieka jokios abejonės, kad 
minėtas pavadinimas ir jį lydintys pasakojimai mūsų laikus pasiekė iš gilios 
senovės (išsamiau žr.: Vaitkevičius 2014, 55–57). 

Milžinų – miško kirtėjų paveikslas apie Joniškį ir Skaistgirį labai iš-
kalbingas, nes vaizduoja tuos, kurie ruošė dirvą savo palikuonims ir įpė-
diniams tiesiogine žodžių prasme (13 pav.). Palyginkime: apie Kušleikių 
pilkapį, vadinamą Kapmilže, kitaip Velniokapiu, esantį Kelmės r., XIX a. 
viduryje dar buvo pasakojama, kad ten palaidotas nepaprastas milžinas 
karžygys, krašto geradarys ir išlaisvintojas. Jis įveikęs priešus, iškasęs 
upes ir dalgiu iššienavęs miškus. Kažkoks senolis, laikantis save šio milži-
no palikuonimi, testamentu pavedė sūnums pilkapį puoselėti, o milžino 
kapą gerbti kaip šventenybę! (LLV 22–23).

1935 m., dirbant žemę Švėtelės pakrantėje R u k u i ž i u o s e, 
buvo aptikti karių kapai, bet apie juos vietos gyventojai jau nieko nežino-
jo. Archeologiniai radiniai perduoti į Kirlio muziejų Žagarėje, o iškastieji 
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kaulai tais pat metais sudėti į didelę medinę dėžę ir palaidoti. Dabar ta vieta 
J. Nemunio rūpesčiu apkasta grioviu, nejudinama (LŽV: K. Kigaitė, 1937). 
1937 m. rugpjūtį buvo pastatytas kryžius su užrašu: „Pagerbimui tų, kurie 
čia palaidoti iš niekam neatmenamų laikų“; kryžius iki šiol prižiūrimas ir 
gerbiamas (14 pav.).

13. Joniškio krašto padavimų apie milžinus sklaida: 1) Milžinai dalijasi kirviu ir kitais įrankiais; 
2) Milžinai (var.: velniai) mėto vienas į kitą akmenis.

14. Paminklas Rukuižių 
kapinyno pakraštyje.  
2016-01-30.
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Čia pat minėtinas niekur kitur nežinomas paprotys ridenti velykinius 
margučius ant Kiaušinkalniu vadinamos B u d r a i č i ų priešistorinio ka-
pinyno kalvos (Bartkutė 2007, 35). Kasmetinė apeiga telkė bendruome-
nę, ją stiprino, saugojo gyvųjų ir mirusiųjų ryšį. Giliausia prasme margučiai 
buvo figūratyvinė deivės Saulės išraiška, riedėdami jie didino pavasarinę 
galią ir kėlė šioje vietoje palaidotus protėvius.

Per Kryžiaunas dienas balandžio pabaigoje moterys rinkdavosi į pa-
maldas prie kryžiaus ant B a n d o r i ų senkapių, vadinamų Bobkalniu, 
ir meldė lietaus pasėliams (VAK 8/369). Iš pirmo žvilgsnio visuotinis krikš-
čioniškas paprotys Joniškio šventviečių tyrimuose liudija, kad nuošali ir 
paslaptinga vieta per šimtmečius buvo branginama, šventa.

Pasakojimas apie stebuklingais laikomus T u l m i š k i o kapelius 
toliau plėtoja šias žinias – žmonės aplink juos keliais vaikščiodavo, Dievo 
malonės prašydami. Apžadų paprotys reiškia, kad čia su mirusiųjų pagalba 
gyvieji meldė sveikatos, laimės ir pasisekimo sau ir savo šeimos nariams. 
Kaip galima tikėtis, ryšys su mirusiaisiais čia buvo palaikomas ne tik per 
maldas, bet ir sapnus (JPŽP 383). Be to, Dameliuose buvo pasakojama, 
kad ši vieta – kitados per marą išmirusio kaimo kapinės.

Joniškio krašto gyventojus su senove ir protėviais savitai siejo per 
1710 m. marą išmirusių kaimų vietos. Šiaulių ekonomijos šiaurės vakarinė-
je dalyje, apie Joniškį, taip pat Žagarę ir Gruzdžius jos buvo apleistos, ap-
sodintos arba savaime užaugo mišku, kitur – paverstos dirbamais laukais. 
Tačiau praėjus dviems šimtams metų joniškiečiai dar žinojo daugelio šių 
sodžių pavadinimus ir likimus, plg.:

Iš tų marų metų daug paliko sodviečių, tarpmiškiais didelės eikštės, ku-
riose dar žymu rėžių laukų būta, ežios, trūkstant žmonių, neapgyvendintos. 
Man žinoma: Berneliai, kur da ir ūlyčia žymu, ten pat Vitkūnai, dabar išarti 
ir Medumo grapo naujatninkai susodinti (Joniškės par.), Puodžiūnai, dabar 
mišku apsodinti (Gruzdžių par.), Gaigaliai, Degučiai, Kušliškės (Žagarės par.) 
(ŠLSA 302–303, Nr. 511).

Panašūs pasakojimai gyvavo visą praėjusį šimtmetį ir vaizduotę kurs-
to iki šiol: Mano mama dar draugę [slaugė]. Sirgo maru ir nieks nedrįsdava 
įeit. Kiti žmonės net va, ant... duoną kaip kepė, tokia buvo vadinama ližė, 
tai bliūduką... pradarydava duris ir, skaitos, tai ligonei duodava maistą (...). 
Mano mama ėja lankyti tą draugę, jinai ten gyveno Meškuičių parapijoj [Ta-
mošiūnų kaime]. Mano mamos laikais buvo maras. Daug tada, sakė, žmonių 
išmirė (P. Angelė Motuzaitė, 78 m., kilusi iš Rūdiškių k. ir ten pat gyvenan-
ti. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 2016 m.) arba: Ten senais laikais, kažkada, kai-
mas... oi, ten į mišką tikrai, kaimas kažkada buvo! Oi! Tai čia jau labai senai, 
čia jau kokie 1918 metai gal čia, aš jau tikrai neprisimenu (...). Buvo kaimas, 
buvo gatvė, į mišką įein (P. Aleksas Ramašauskas, 69 m., kilęs iš Ročkių k., 
d. gyvenantis Joniškyje. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 2015 m.) (15 pav.).

Vienos iš sodviečių padėtis ir aprašymas Įleknio miške tarp S a u g ė -
l a u k i o ir Bariūnų susieja ją su pasakojimais apie tris duobes to paties 
miško viduryje, kur apylinkės gyventojai kitados slėpėsi nuo karo pavojų: 
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Laimės duobėje žmonės buvo saugūs ir laimingi, Prakeiktoje duobėje esą 
surasta sprogmenų, o į Šv. Onos duobę, Pirmajam pasauliniam karui pa-
sibaigus, vyresnės moterys ateidavusios pasimelsti (LŽV: J. Jarašūnas, 
1936). Palyginkime: Lietuvos partizanų Žvelgaičio rinktinės štabo bunke-
rio būta Didmiškyje ant Lelijų kalno, kuris siejamas su išmirusiu Gaigalių 
kaimu ir, 2015–2016 m. ekspedicijos duomenimis, laikomas šio sodžiaus 
kapinėmis. Tvirtoms išvadoms daryti šių duomenų nepakanka, tačiau 
galima teigti, kad prieglobstį teikiančios išmirusių kaimų vietos artimos 
šventvietėms – jos taip pat labai saugios.

Niekur kitur Lietuvoje nežinomas, gyvybingas Joniškio krašto pasa-
kojimas apie išmirusius kaimus10 kelia nuostabą ir perša mintį, kad tai gali 
būti susiję su deive Apidėme, apie kurią pirmą kartą išgirstame iš XVI a. 
antros pusės šaltinių.

1557 m. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje pradėta Valakų reforma 
sukėlė iki tol neregėto masto gyvenviečių pertvarką – viensėdžiai, lais-
vo plano kaimai buvo verčiami taisyklingą stačiakampį plotą užimančio-
mis, į valakus (rėžius) padalytomis gyvenvietėmis. Iki reformos pradžios 

10 Metuose 1710 ir 1711 buvo tenais marai, kurie visiškai išmarino Šiaulių Tra-
ke 23 kaimas, Joniškių Trake 7 kaimas, Žagarės Trake 10 kaimų, Užmūšės  
[= Gruzdžių] Vaitystėje 18. Viso labo 58 kaimas (Griškevičius 1850, 12v).

15. Menama per marą išmirusio ir mišku apsodinto Gaigalių kaimo vieta tarp Žeimių, Mančių ir Ročkių 
1780 m. Šiaulių ekonomijos Žagarės gubernijos žemėlapyje. 
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apidėmė rašytiniuose šaltiniuose paminėta vieną, o jai prasidėjus – ke-
liasdešimt kartų! (žr.: Спрогис 1888, 12–13; plg. Mulevičius 1990, 93). Žo-
dis plito kaip bendrinis buvusios sodybos vietos pavadinimas, tuo pačiu 
metu – kaip vietovardis (16 pav.). Apidėmę šiandien suvokiame kaip esan-
čią virš ir tuo pačiu metu – aplink arba prie tos vietos, kurioje buvo namai, 
sodyba (išsamiau žr.: Vaitkevičius 2013, 76–78).

1573 m. Volfenbiutelio postilėje užsimenama apie apidėmės – pikto-
sios dvasios – garbinimą (BRMŠ 446); įkandin Janas Lasickis rašo, kad Api-
dome – tai pakeistos, t. y. paliktos, buvusios gyvenvietės deivė (Lasickis 
1969, 20). Remiantis A. J. Greimo tyrimais, ji susijusi su protėviais, šeimos 
židinio šventumu, juoda žeme apie namus (Greimas 1990, 91–92). Iš čia 
kyla iki šiol išlikusi pagarba sodybvietėms ir kaimavietėms, kur šventinami 
kryžiai, statomi atminimo ženklai, sodinami ir puoselėjami medeliai.

Žinia, kad vienas iš Joniškio krašto akmenų su smailiadugniais dube-
nimis kadaise yra gulėjęs Apidėme vadinamoje Daugalaičių kaimo vieto-
vėje, itin svarbi. Tai reikšmingas liudijimas apie akmenis su dubenimis se-
novės lietuvių namuose iki Valakų reformos. Ne visi minėti akmenys buvo 
paimti į naująsias rėžines gyvenvietes, dalis galėjo likti apidėmėse įkasti ar 
net užkasti (plg. Juodeikių, Ročkių, Svirplių ir kai kurias kitas radimvietes 
dirbamuose laukuose atokiau nuo sodybų) (17 pav.).

XVII a. pirmos pusės jėzuitų misijų ataskaitose šventieji sodybų akme-
nys, dar vadinami Deivėmis (Deyues), taip pat paprastai vaizduojami že-
mėje, plg.: Kai kur svirnuose yra saugomi į žemę įkasti nemaži akmenys, 
plokščiu paviršiumi apversti aukštyn, ne užkasti žeme, bet apkloti šiaudais; 
juos vadina Deivėmis ir kaip grūdų bei galvijų saugotojus pamaldžiai garbi-
na (BRMŠ 628). Istoriografijoje šie akmenys siejami su namuose laikytų 
žalčių ir deivės Žemynos kultu; manoma, kad jie buvo gyvenamųjų namų 
pamatuose, tame pačiame kampe, kuriame stovėjo girnos. Atsižvel-
giant į tai daugelio akmenų dubuo iš vidurio buvo patraukiamas į kraštą 

16. Apideme vadinama vieta laukuose į rytus nuo Daugalaičių rėžinio kaimo. Apie 1890.
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ir sąspara, matyt, sukertama išorėje, dubenį paliekant vidinėje pusėje – 
namų kertėje (išsamiau žr.: Vaitkevičius 2005, 197–203).

Į rėžinius kaimus, kurie 1589 m. tapo istorinės Šiaulių ekonomijos dali-
mi11, atgabenti akmenys su smailiadugniais dubenimis, manytina, naudoti 
įvairiais tikslais – ir apeiginiais, ir ūkiniais. Ilgainiui daugelis šių akmenų 
buvo suskaldyti į dalis, kartais aptašyti taip, kad tiktų padėti į laiptus, pa-
matus arba senu papročiu – į kampą.12

Perstatant gyvenamuosius namus kitados buvo rasti Ežeikių ir Veršių 
akmenys, o kasant rūsį priemenėje – Bariūnų akmuo su dubeniu. Pastarai-
siais metais archeologai akmenį su smailiadugniu dubeniu rado Kalnelyje 
gyvenamojo namo pamatų kampe (Vasiliauskas 2008c, 114) ir tyrinėdami 
vieną Joniškio senamiesčio pastatų (Vasiliauskas 2006d, 158; plg. Edmun-
do Vaičiulio atsitiktinai rastą akmens skeveldrą Naujojoje Žagarėje). Be 

11  Išimtį sudaro Vytaučiuose prie Pranciškaus Baltoko namo buvęs akmuo 
su smailiadugniu dubeniu. Tikslesnė šio akmens kilmės vieta nežinoma, 
tačiau Vytaučių kaimas priklauso istorinei Daunoravos dvaro erdvei (išsa-
miau žr.: Misius 2011, 55–56).

12  Perskelti, apskaldyti ne mažiau kaip 28 iš 90 šiuo metu žinomų Joniškio 
rajono akmenų su smailiadugniais dubenimis.

17. Akmenys su smailiadugniais dubenimis Joniškio rajone: 1) Sodybose ir laukuose, ten pat, kur 
akmenys surasti arba išsaugoti; 2) Prie koplyčių ir bažnyčių; 3) Atvežti iš tiksliau nenustatytų 
vietovių; 4) Išvežti į kitas Joniškio rajono ir Lietuvos vietoves; 5) Suskaldyti, pavogti, nežinomomis 
aplinkybėmis pradingę; 6) Trūksta duomenų. 2016.
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to paminėtina, kad akmenys su dubenimis iš 1765–
1769 m. nugriautų kaimų pateko į jų vietoje iškilusių 
Juodžių, Petraičių, taip pat Naisių palivarkų pastatų 
mūrus arba liko kurioje pašalėje (išsamiau žr.: Griške-
vičius 1850, 21–23v). 

Vis dėlto krašto christianizacijos istorija perša 
mintį, kad XVIII a. antroje pusėje kai kurių akmenų su 
smailiadugniais dubenimis reikšmė dar nebuvo ga-
lutinai pamiršta. 1754–1773 m. laikotarpiu Mintaujos 
jėzuitų misijos rūpesčiu Joniškio parapijoje pastatyta 
daugelis misijos punktų – Balkaičių, Ivoškių, Jakiškių, 
Kurmaičių koplyčios, į akmenis su smailiadugniais du-
benimis ten buvo pilamas švęstas vanduo (žr.: Joniš-
kio 2011, 129, 159; 2012, 350–351) (18 pav.).

Nuo seno švęsto vandens buvo pilama ir į Ra-
dikių akmens dubenį Jono Briedžio sodybos kieme, 
gyvenamojo namo dešinėje: Sako, kad šio akmens du-
benyje senovėje laikydavę švęstą vandenį, parsineštą 
iš bažnyčios per Šv. Jurgį arba per Velykas; išeinant į 
darbą ir iš jo grįžtant, jame pasidažydavę pirštus ir per-
sižegnodavę (Šliavas 1975, 116); panaši buvo Burnickų 
akmens padėtis Melniuose, švęsto vandens dar buvo 
pilama į Šimkūnuose brolių Galkų namų prieangyje 
buvusio akmens dubenį (P. Juozas Galkus, 83 m., kilęs iš Šimkūnų k., d. 
gyvenantis Vilniuje. U. V. Vaitkevičius, 2015 m.).

Šį reiškinį būtų galima laikyti liaudiško pamaldumo išraiška, taip galė-
jo būti kartojamas krikščioniškas paprotys, pažįstamas iš minėtų koplyčių 
aplinkos. Tačiau negalima atmesti, kad dubenys akmenyse iš seno buvo 
naudojami kaip tik šiuo tikslu – dubenyje susirinkusiu vandeniu praus-
tas veidas, akys, gydytos žaizdos arba ligos. Šią mintį sustiprina 2016 m. 
ekspedicijos duomenys, kad XX a. pirmoje pusėje perskeltas akmuo su 
dubeniu prie Senosios Žagarės bažnyčios dar buvo 
siejamas su senąja religija: Ten, sakydavo, nuo sta-
bmeldžių laikų tas akmuo (...) ar melsdavos stabmel-
džiai, ar ką ten darydavo (P. Juozas Kazlauskas, 74 m., 
kilęs iš Pai lių k., d. gyvenantis Žagarėje. U. V. Vaitke-
vičius ir tlk., 2016 m.); Ragaišių kaime gyvenę Balčiū-
nai, vadinti pagonimis, prausėsi vandeniu iš akmens 
su smailiadugniu dubeniu (Šliavas 1967), o jų giminai-
čiai kaimynai – Ropėdų pagonys – mena, kad vanduo, 
susirinkęs ant akmens šalia esančiame miške, buvo 
nepaprastas ir todėl mergaitės bėgdavo rytą akyčių 
prasiplaut (...). Ašaras, traiškanas nuim, mergaičių 
oda veido minkštesnė palikdavo (P. Eigidijus Balčiū-
nas, 68 m., kilęs iš Ropėdų k. ir ten pat gyvenantis 
U. V. Vaitkevičius ir tlk., 2016 m.) (19 pav.). Tai buvo 
tolimas senosios religijos apeigų, kurias paveldėjo ir 
puoselėjo šioje apylinkėje gyvenę Balčiūnai, aidas.

18. Akmuo su smailiadugniu dubeniu 
prie Ivoškių kapinių koplyčios durų. 
2015-05-24.

19. Eigidijus Balčiūnas sklaido šeimos 
nuotraukų albumą. 2016-01-31.
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Kaip ir galima tikėtis, Balčiūnų pasakojimo apie senąją religiją dalis – 
sakmė apie namuose laikomus žalčius:

Tėvas pasakojo, kai jie persikėlė iš seno namo į tą naują, tai, sako, mus 
vaikus pakeldavo iš ryto, būdavo tokie ilgi mediniai suoliukai. Ateina visi, 
sako, visi būdavom su baltais ilgais marškinėliais, sako, ateina, visiem po 
molinį bliūdelį (...). Vieną kartą... persikėlėm ne tik mes, sako, bet persikėlė 
į rūsį ir žalčiai. Ir, sako, įslinko vienas, laka iš mano bliūdelio. Sako, Mamytė 
paėmė pagalį – pliauską, ir jau norėjo, sako, dėt, suduot, varyti tik nuo... 
sako, Tėvelis paėmė Mamytę už rankos ir sako: „Nedrįsk tu šito daryti, – 
sako, – nedrįsk, negalima. Čia, – sako, – mūsų Žemaitij... žemaičių... šitie, 
žiemgalių dievai. Šventi gyvulėliai“ (P. Zita Balčiūnaitė-Sūrienė, 76 m., kilusi 
iš Ropėdų k., d. gyv. Klaipėdoje. U. V. Vaitkevičius, 2016 m.; plg. ŠLSA 145, 
Nr. 233).

Z. Sūrienė taip pat pasakoja apie prosenelės Balčiūnienės gebėjimą 
užkalbėti, gydyti žolelėmis, rupūžėmis, ligoniams dovanojamą medų; at-
rodo, kad ji šias apeigas atlikdavusi pirtyje. Beje, Ropėdų Balčiūnų sody-
boje augęs ir labai senas ąžuolas.

Medžiai senoliai: ąžuolai, liepos, vinkšnos, kai kurių rėžinių kaimų 

20. Joniškio krašto šventvietės, siejamos su raganomis: 1) Raganų kalnai; 2) Raganynėmis vadinamos 
Audruvės upelio gelmės; 3) Spėjama Raganynė, dabar Velnio vardu vadinama gelmė Mūšoje. 2016.
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sodybose ir šalikelėse du–tris, galbūt net keturis šimtus metų saugojo 
juos sodinusių, išauginusių protėvių atminimą. Tą rodo Mato Slančiaus-
ko užrašyta įtaigi sakmė apie 1902 m. Jauneikiuose parduotą ir nupjautą 
ąžuolą: 

Pasivaidenęs jų senelis [orig.: bočius] per sapną pas juos atėjęs į jų klė-
ties pastogę ir atsisėdęs. Tai jie iš to pabūgę ir visus 12 rublių ant mišių atida-
vę, kad kas iš jų namų nenumirtų (ŠLSA 238–239, Nr. 434). O Reibiniuose, 
pasakojama, mirusi kaimo gyventoja sapne savo kaimynei pasisakiusi, 
kad ji ten pat, senoj vinkšnoj, kenčianti čysčių ir prašius, kad pro tą eidama, 
kalbėtų „Amžiną atilsį“... (ŠLSA 250, Nr. 446).

Apie šventvietes, kurias jau įvedus krikščionybę būtų naudojusios ne 
šeimos, o kaimų bendruomenės, apie sambarius, gegužines ir kalendori-
nes šventes surinkta mažai duomenų. Tačiau pravėrėme duris į paslaptin-
gą ir dažnai baugų raganų, arba laumių raganų, pasaulį.

XVII a. pabaigoje – XVIII a. pradžioje raganavimu apkaltintų vyrų ir 
moterų teismų dokumentuose gausu senųjų papročių apraiškų, užkal-
bėjimų bei kerų. Antai Liucija Vaičiulytė iš Jankūnų kartu su kitomis tris-
dešimčia moterų ir gauruotu vokiečiu, vardu Povilas, maudėsi iki gaidžių 
kūdroje prie Lukošiaus Dvylio namų Maželiuose ir per Šv. Joną rinko ru-
gių žiedus; Agnieška Lukošienė-Martynaitienė iš Melnių rugius mezgiojo, 
avižas rankomis trynė, kalbėjo, kad tas avižas turinti su liepų lapais į duoną 
kepti, jog per Šv. Jono žaidynes gelda nešė ugnį iš lauko... (žr.: Jucevičius 
1959, 477–491).13

XX a. pirmoje pusėje – XXI a. pradžioje užrašytos sakmės, daugiausia 
jų nuotrupos, pasakoja apie tai, kad raganos kitados rinkdavosi į šventes, 
gąsdindavo arba klaidindavo, o palankiai nusiteikusios – žmonėms padė-
davo, plg.: Yra padavimas, kad kas tai per Šv. Jono naktį palikęs (netyčia) 
vaiką. Rytojaus dieną rado labai gražiai aprėdytą. Pasakoja, kad tą įvykdžiu-
sios raganos (Ročkių Ragankalnis – LŽV: S. Kuzma, 1935).

Su raganomis siejamas šventvietes žmonės kartais laiko jų teismo ir 
bausmės vietomis, bet istoriniai šaltiniai to nepatvirtina. Raganų kalnai 
vakarinėje Joniškio rajone pusėje sudaro 5–10 km atstumu išsidėsčiusių 
šventviečių tinklą, kuris tęsiasi ir vakarų, ir šiaurės rytų kryptimi (plg. 
Urtāns 2008, 197) (20 pav.). Iškalbinga daugelio šių šventviečių padėtis – 
tai kaimų ir dvarų paribiai, vietovės tarp jų, kur patogu nuošaliai rinktis ne 
vieno, bet dviejų ir daugiau kaimų bendruomenėms.

Tokios buvo ir Raganynėmis vadinamos apie 80–120 m ilgio, 30 m 
pločio Audruvės upelio sietuvos tarp Mitkūnų ir Girdžiūnų, Paudruvės ir 
Skilvionių kaimų. Tai vidurvasario maudynių, merginų sveikatos ir laimės 
apeigų vietos (21 pav.) (išsamiau žr.: Vaitkevičius 2003, 168). Jas ir daugelį 

13  Dėmesį atkreipia tai, kad dar ir sovietmečiu Buivydžiuose gyvenusi seno-
lė Mačiulytė buvo visuotinai vadinama ragana, nors visa ką ji darė kitaip, 
tebuvo gebėjimas sumaldyti gyvulius, vaistažolės namuose ir atkakliai gi-
nama nuosavybė: žemė, ganykla, sodas... 
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sveikatą teikusių šaltinių pražu-
dė melioracija. Apie Bružo Šul-
nelį, Melnių Verdenėlį, Rudiškių 
Šaltąją, Saugėlaukio Verdulį ir 
daugelį kitų liko tik sauja žinių, 
prisiminimas.

Įvedus krikščionybę, kei-
čiant žemės valdymą ir per-
tvarkant gyvenvietes, galų 
gale sausinant laukus ir pelkes, 
daugelis Joniškio rajono šven-
tviečių buvo apardytos, pakeis-
tos arba sunaikintos. Archeolo-
ginės ir istorinės žinios, kalbos 
ir tautosakos duomenys piešia 
lyg išsklaidytų krašto šventvie-

čių paveikslą (net akmenys su smailiadugniais dubenimis čia dažniausiai 
randami po vieną, rečiau po du ar tris). Remiantis kitų Žemaitijos ir Aukš-
taitijos vietovių tyrimais, baltų religijos šventvietės paprastai buvo ne pa-
vieniai medžiai, kalvos ar šaltiniai, o jų židiniai. Deja, Joniškio rajone tokių 
išliko labai mažai.

Baltų religijos šventviečių skirstymas į laikotarpius iki krikščionybės 
ir ją įvedus – tik vienas iš požiūrių, galimybė, kuri priimtina su deramu at-
sargumu ir išlygomis. Joniškio rajono ir visos Lietuvos šventviečių tyrimai 
veda prie išvados, kad išlikusios žinios apie šventviečių įkūrimą, naudoji-
mą ir likimą tėra ilgos mūsų istorijos blyksnis. Sąvade pristatomas nuos-
tabus, išskirtinis šventas paveldas, iki šiol mažai žinoma Joniškio krašto ir 
joniškiečių savasties dalis. Ji neatsiejama nuo plačių baltų genčių, lietuvių 
tautos kultūros ir religijos tyrimų, nuo šiuolaikinės Lietuvos kultūros.

21. Maudynės Audruvės upelyje, Mitkūnų Raganynės vietoje. 
2007.
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JONIŠKIO 
RAJONO 
ŠVENTVIEČIŲ 
SĄVADAS

Sąvade aprašomų vietų šventumas kyla iš baltų mitologijos vaizdi-
nių ir religinių apeigų. Vienur buvo pastebėtos šventviečių žymės, Dau-
galaičiuose, Nartaučiuose ir Šluostikiuose rasta paaukotų daiktų. Dažnai 
vietos šventumo atgarsius saugo padavimai ir sakmės, kartais – prisimi-
nimai apie maldas ir apžadų paprotį. Atsižvelgiant į tai, sąvade kartu su 
kalvomis, medžiais, akmenimis ir šaltiniais yra aprašytos priešistorinės 
laidojimo vietos Budraičiuose, Linkaičiuose, Melniuose, Skutenose, pa-
minėti Žeimių pilkapiai, taip pat Sidabrės pilies vieta Kalnelyje, senkapiai 
Bandoriuose, Bartkūnuose, Gaudikiuose, Medsėduose. Yra pagrindo ma-
nyti, kad tam tikru laiku ir tam tikru būdu jos atliko šventviečių vaidmenį. 
Laužtiniuose skliaustuose rašomi numeriai tų vietų, kurios turi šventvie-
čių požymių – įsidėmėtiną pavadinimą ar kurį būdingą išorės bruožą, ta-
čiau šiandien daryti tvirtesnių išvadų negalima. Nenumeruoti liko bendro 
pobūdžio gyvenamųjų vietų, jų gyventojų aprašymai, padavimai apie Jo-
niškio ir Skaistgirio įkūrimą. Pastarieji skelbiami norint palyginti, kaip bū-
dingos šventumo apraiškos naujaisiais laikais.

 Sąvade laikomasi abėcėlės tvarkos; vietų aprašymai pradedami vieti-
niu, jam nesant – suteiktu pavadinimu didžiosiomis raidėmis. Toliau patei-
kiamos žinios apie geografinę padėtį, atstumai, koordinatės, matmenys, 
ypatumai, istoriniai ir (arba) archeologiniai duomenys. Ypatingas dėme-
sys aprašymuose skirtas padavimams, pasakojimams, tikėjimams; vertin-
giausi šaltiniai pateikiami nesutrumpinti. 

Vietų aprašymai piešia ir šventviečių aplinkos paveikslą, nurodomi 
atstumai iki gretimų šventviečių, svarbiausių archeologijos paminklų; 
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pateikiamos nuorodos į šaltinius ir literatūrą. Daugelio vietų aprašymus 
lydi ir svariai papildo istorinių: 1780 m. Šiaulių ekonomijos (M 1 : 78 000), 
1840 ir 1890 m. carinės Rusijos karinių topografinių (M 1 : 126 000 ir 
1 : 21 000), 1949 m. sovietinių žemėlapių (M 1 : 25 000) iškarpos. Visi šie že-
mėlapiai buvo nagrinėjami ir spaudai parengti naudojant QGIS programą.
Gyvenamųjų vietų ribos ir pavadinimai juose nurodyti remiantis Lietuvos 
Respublikos adresų registro įrašais, spalvotais taškeliais pažymėtos, nu-
meruojamos šventvietės – žvalgymų duomenimis. Didesnį plotą užiman-
čias šventvietes žymi rutuliukai vidurinėje jų dalyje.   

Renkant sąvado nuotraukas siekta, kad jose būtų matoma šventvie-
tės aplinka, pagal galimybes – tikslus jos dydis ir ypatumai. Kokybės rei-
kalavimai nebuvo keliami žmonių išsaugotoms ir (arba) archyvinėms nuo-
traukoms, kurios liudija aplinkos kaitą, mena pražuvusius akmenis, kitas 
sunaikintas šventvietes.

Atkreiptinas dėmesys, kad sąvade paminėtų vietų, asmenų, dalykų 
ir temų rodyklės yra pagrindinės skaitytojui skirtos paieškos priemonės.

22. Alselių akmuo su dubeniu. 2015-11-11. 

23. Perskeltas 
Alselių akmens 
dubuo.  
2015-11-11.

ALSELIAI, Skaistgirio sen.
1. AKMUO su SMAILIADUGNIU Dubeniu. 
Rastas kaimo dirbamuose laukuose – truk-
dė arimui, vyrai atkasė, atvilko; gulėjo prie 
J. ir O. Čižauskų sodybos, vėliau ji buvo nu-
griauta melioratorių. Tada Laima Čižauskai-
tė-Žukauskienė akmenį atvežė į darželį prie 
namų D a u n o r i š k ė j e, Gėlių g. 1, var-
telių (LKS94: 472532, 6242378).

Akmuo stambiagrūdis ir vidutinio rupumo, 
raudonos spalvos, plokščias, lygus, išli-
kusi jo dalis 0,58 × 0,65 m dydžio, 0,48 m 
aukščio, šonai apskaldyti. Dubuo buvo 
21 cm skr., 17,5 cm gylio (kraštas nuskeltas) 
(22–23 pav.).

Š. Vait. ir tlk. (2015-11-11).
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ALSIAI, Skaistgirio sen.
2. AKMUO su SMAILIADUGNIU Dubeniu. 
Apie 2010 m. rastas akmenų krūsnyje prie 
fermų ir atvežtas prie k. autobusų stotelės 
(Šaltinio g.) (24 pav.).

Akmuo smulkiagrūdis ir vidutinio rupumo, 
rausvos spalvos, netaisyklingos formos, ly-
giu paviršiumi, 0,75 × 0,80 m dydžio, 39 cm 
aukščio. Viduryje iškaltas dubuo 20 cm skr., 
13 cm gylio (25 pav.).

Š. JšM (2016-04-03).

ĄŽUOLYNĖ, Skaistgirio sen.
3. ĄŽUOLYNAS. Augo Ąžuolynės kaimo 
vietoje (26 pav.), per daugelį metų buvo 
iškirstas.

Tai buvo miškas, ąžuolynas grafo Komaro. 
Čia jis įkūrė palivarką. Dabar gi iš to ąžuo-
lų miško likęs tik vienas visoje Ąžuolynėje 
ąžuolas (P. Juozas Norutis, daugiau kaip 
80 m., Gudaičių k. U. E. Sčesnulevičiūtė, 
1935 m. – LŽV).

1923 m. Vlado Komaro Ąžuolynės-Dembuv-
kos palivarko žemė (157 ha) su pastatais 
buvo paimta valstybės žinion ir parduota iš 
varžytynių (Misius 2011). Naujaisiais Ąžuo-
lynės savininkais tapo Povilaičiai iš Kriukų 
valsčiaus (27 pav.).

Taip pat ↑ Kalnelis, Ąžuolynė; ↑ Ziniūnėliai, 
Čiutos ąžuolynas

Š. LŽV (E. Sčesnulevičiūtė, 1935; Dabartiniai gyventojai 
yra atėjūnai). L. Misius 2011, 48.

25. Alsių akmuo su dubeniu. 2016-04-03. 

26. XVIII a. antroje pusėje Ąžuolynės palivarko vietoje 
dar augo miškas.

27. Ąžuolynės 
palivarko 
savininkai 
Povilaičiai. XX a. 
pirma pusė. 

24. Prie Alsių autobusų stotelės – akmuo 
su dubeniu. 2016-04-03. 
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BAČGALIAI, Kriukų sen.
4. AKMUO SKAMBUTIS. Minimas J. Budrio 
žemėje, apie 2 m aukščio. XX a. 4 deš. jau 
buvo suskaldytas (LŽV, Bačgaliai). Tuo pa-
čiu pavadinimu buvo vadinamas Bučiūnų k. 
laukas (1 ha; LŽV, Bučiūnai).

Kai Pašvitinio bažnyčioje skambinę varpais, 
į tą akmenį atsimušdavo atgarsis (P. Juozas 
Mataitis, apie 50 m., vietinis. U. A. Končiū-
tė, 1935). 

Š. LŽV (A. Končiūtė, 1935; Bačgaliai); LŽV (A. Končiūtė, 
1935; Bučiūnai).

BALKAIČIAI, Saugėlaukio sen.
5. AKMUO su SMAILIADUGNIU Dubeniu. 
Kaimo kapinių Švč. Mergelės Marijos ko-
plyčios, pastatytos XVII a., prieangyje, de-
šinėje (LKS94: 483174, 6240034; 28 pav.); 
ant pastato sienos virš akmens nuo seno 
būta kryžiaus su Nukryžiuotoju (Šliavas 
1975) (29 pav.).

Akmuo vidutinio rupumo ir stambiagrūdis, 
raudonas, netaisyklingo keturkampio for-
mos, 0,63 × 0,66 m dydžio, 0,32 m aukščio; 
dubuo atitrauktas į kraštą, 17 cm skr., 17 cm 
gylio (30 pav.). „Tai labai retas, pereina-
mojo tipo tarp šio krašto plokščiadugnių 
ir smailiadugnių akmenų, egzempliorius“ 
(Šliavas 1975; „dubuo aukštaitiškasis, iš-
suktas, bet dugnas plokščias“ – Matulis 
1990).

XIX a. koplyčią gausiai lankė aplinkinių kai-
mų ūkininkai, per atlaidus žmonės viduje 
netilpdavę (Joniškio 2011).

Užrašas ant 2007 m. Lietuvos Tūkstantme-
čio atminimui prie kapinių vartelių pasta-
tyto lauko akmenų paminklo skelbia, kad 
ši vieta – XII a. Balkaičių alkakalnis (Vait. ir 
tlk., 2015). 

Š. LŽV (J. Jarašūnas, 1935; „Martynaičio laukuose“; at-
laidai – rugpjūčio 24 d.); Šliavas 1975, 65; Vasiliauskas 
2005a, 1; Vait. ir tlk. (2015-01-29). L. Matulis 1990, 51 
(Nr. 17); Vaitkevičius 2005, 200; Joniškio 2011, 23–28 (la-
biau tikėtina, kad koplyčia pastatyta XVIII a. pabaigoje); 
Misius 2011, 48 (nuotr.); Juzumas 2013, 474.

28. Balkaičių kapinių koplyčia, žvelgiant iš pietvakarių.  
2015-01-29. 

30. Balkaičių akmuo su dubeniu. 2015-01-29. 

29. Akmuo su dubeniu 
prie Balkaičių kapinių 
koplyčios durų. 1975.
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BANDORIAI, Žagarės sen.
6. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBENIU I. 
Niprikų, šiuo metu Bronislavos Gasparai-
tienės, sodybos kieme prie šulinio (Vilkijos 
g. 29; LKS94: 462908, 6246630; 31 pav.).

Akmuo smulkiagrūdis ir vidutinio rupumo, 
melsvos, pilkšvos spalvos, visiškai plokščia, 
lygi, 0,54 × 0,77 m dydžio, 10–14 cm aukš-
čio granito skeveldra; dubuo prie krašto, 
18 cm skr., 12 cm gylio, pjūvyje – hiperbolė 
(32–33 pav.). 

B. Gasparaitienė (80 m.) apie dubens pa-
skirtį pasakoja: Kartais pripilu, paukšteliams 
reikia atsigert. Kaip paukšteliams neduosi, 
ar škada to vandenio? Tam tyčia iškalė duo-
belę, kad būtų vandenio kur pripilt. | Ant to 
tai mum gerai labai.

Š. Vait. ir tlk. (2015-05-24).

7. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBENIU II. 
Buvo Vytauto Daugmaudžio kieme, apie 
2012 m. padovanotas Zigmui Radvilui ir 
šiuo metu yra jo gėlyne, į ŠV nuo gyvena-
mojo namo D a u k š i u o s e, Plento g. 3 
(LKS94: 459077, 6247576; 34 pav.).

Akmuo vidutinio rupumo, pilkšvos ar 
balkšvos spalvos, lygiu plokščiu paviršiu-
mi, 0,73 × 1 m dydžio, 14–19 cm aukščio, 
apskaldytais krašteliais (35 pav.). Dubuo 
23 × 24 cm dydžio, 9 cm gylio, nugludinta 
briaunele (kad žalčiai galėtų prislinkti ir ger-
ti), pjūvyje – hiperbolė.

Anot Z. Radvilo (65 m., kilęs iš Rukuižių k.), 
V. Daugmaudis irgi labai gerbė tą akme-
nį, saugodavo ir išsiskyrė su akmeniu tik 

32. Bandorių akmuo su dubeniu I.  
2015-05-24

31. Bronislava 
Gasparaitienė iš 
Bandorių prie šulinio, 
kur guli akmens su 
dubeniu skeveldra.  
2015-05-24. 

33. Bandorių akmuo su dubeniu I. 2015-05-24. 

34. Bandorių akmuo su dubeniu II. 2015-05-24. 
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matydamas nepakeliamą Zigmo sielvartą 
dėl Žučių akmens su dubeniu (↑) vagystės.

Gerai išvalai, įpili lietaus vandens, visa. 
Paukšteliai geria, prausias. Ateini, čia viskas 
ištaškyta. | Ir aš anksčiau ryte nusipraus-
davau, nuo ryto atsikeldavau, būdavo šva-
rus vandenėlis akis pasiplaut, – priduria 
Z. Radvilas.

Š. Vait. ir tlk. (2015-05-24).

[8.] BOBKALNIS, kitaip – KAPELIAI (buvo 
saugomas kaip archeologijos paminklas – 
senkapiai AV 181). Į PV nuo k., prie Bando-
rių ir Petraičių k. ribos, Vilkyčio uP. kair. 
krante, slėnyje (LKS94: 462278, 6245826; 
36–37 pav.); Aniceto Zalogos, buvusioje 
Kosto Dantos, žemėje.

Bobkalnis – apskrita, 27 × 27,5 m dydžio, 
1,5 m aukščio kalvelė tarp dirbamų laukų, 
kuri anksčiau pavasarį užlietame slėnyje ky-
šodavo iš vandens „lyg kepurė“ (38 pav.). 
Baiminantis vaiduoklių, 1915 m. čia buvo 
pastatytas medinis kryžius (Černiauskas 
1973), bet XX a. pirmoje pusėje iš Bobkalnio 
V šlaito pradėjus kasti žvyrą aptikti kareivio 
palaikai (Šliavas 1974; buvo randama kalkė-
mis apipiltų kaulų – VAK 8/369); susirūpinta 
vietos apsauga, 1936 m. kovo 20 d. iš Pe-
traičių seniūnijos seniūno Prano Eismonto 
Valstybės archeologijos komisija gavo Pa-
sižadėjimą Bandorių senkapius, vadinamus 
Bobkalniu, saugoti (VAK 8/373).

Bandorių Bobkalnis – senovės laidojimo 
vieta, su kuria siejami kai kurie baltų mito-
logijos vaizdiniai ir tradicinės lietuvių kultū-
rų papročiai: Kas metą Kryžiaunomis dieno-
mis [tuoj po Šv. Jurgio – Vait.] gyventojai 
atsilanko pamaldoms atlikti (1936 m. – VAK 
8/369; skaita, kad šventa vieta – Vait.).

Senovės žmonės sakydavo, kad ant Bobkal-
nio palaidoti du kareiviai. Kai tik moterys 
ant to kalnelio ateidavo grybauti, kažkoks 
šviesus kamuolys pasirodydavo ir sakydavo: 
„Nu, kad plikos.“ Ir moterys bėgdavo iš ten, 
kiek galėdavo (P. Jonas Macys, 81 m., vieti-
nis. U. J. Šliavas, 1974 m.). Palei senų žmo-
nių, kai an grėbialkos lakstydavo... kažkokia 

36. Bandorių Bobkalnis. Apie 1890.

37. Bandorių Bobkalnis. Apie 1949.

35. Bandorių akmuo su dubeniu II. 2015-05-24. 
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boba yra pasikorusi, ir nuo to, skaitos, pra-
minta. Ir kita versija senų žmonių – pro tą 
Bobkalnį eidavo arklių kelias į Rygą. Kažkur 
gal senuose žemėlapiuose yra (P. Anicetas 
Zaloga, 58 m., vietinis. U. V. Vaitkevičius, 
2015 m.); Nu bobos, saka, kai eidavo į Rygą 
tuo keliu, pailsėt atsisėsdavo (P. Irena Grigu-
tienė, 54 m., kilusi iš Rukuižių k. ir ten pat 
gyvenanti. U. V. Vaitkevičius, 2015 m.).

Š. VAK 8/369–373; LŽV (K. Kigaitė, 1937; „stovi vienas 
kryžius“); LTR 4632/2; Černiauskas 1973, 11; Šliavas 1974, 
47–48; Vait. ir tlk. (2015-05-24). L. Šliavas 1980, 103; Ši-
diškis 2009, 111–112 („vaikščiodavo žvakutės“).

BARAVYKAI, Saugėlaukio sen.
[9.] VIETOVĖ RAGANYNĖ (RAGANINĖ). Į Š 
nuo k. (ist. Pavirčiuvės palivarko, priklau-
siusio Jaloveckiams, vietos), apie 0,73 km 
į V nuo Šeševėlės uP. kairiojo kranto, 
0,65 km į R nuo kelio į Baravykus, atsiša-
kojančio iš vieškelio Mindaugiai–Skakai. 
Tai vos aukštesnė, lygi, apie 0,5 ha vieta 
tarp dirbamų laukų, dvarvietė (viduryje – 
LKS94: 486927, 6234724).

1840 m. karinis topografinis žemėlapis 
M 1 : 126 000 šioje vietoje žymi tarp miškų 
esančią eiguvą, kuri veikė iki XIX a. pabai-
gos ar XX a. pradžios (39 pav.). Pasakoja-
ma, kad tuo metu čia įsikūrė vienas iš trijų 
Jaloveckių palikuonių ir buvo pastatyta 
dvaro sodyba, mediniai rūmai su daug kam-
barių. Juos mena daugelis vietos gyventojų 
ir tvirtina, kad rūmai, kuriuose po Antrojo 
pasaulinio karo buvo apgyvendinti kolcho-
zo darbininkai (40 pav.), aplinkinių buvo 
praminti Raganyne, plg.: Raganynė – čia 
negražus žodis. Paprasčiausiai gyveno tokie 
suvargę žmonės ir kibo tas žodis... Mums vi-
siems tas nepatiko (P. Veronika Petrikaitė-
Dabriegienė, 60 m., kilusi iš Baravykų k. ir 
ten pat gyvenanti. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 
2015 m.), arba: Netoliese gyveno keista mo-
teriškė. Jai vieną kartą atėjus į daugiabutį, 
pasitaiko, kad ir kolūkio pirmininkas lankosi. 
Šis ir sakąs: „Kokia čia Raganynė, kad raga-
nos laikosi!“ (Gliwa 2007–2008, 7).

Raganynės vietovardžio nėra Baravykų ir 
šalia esančių kaimų 1935–1937 m. Žemės 
vardyno anketose, ir tai iš dalies patvirti-
na, kad tik XX a. antroje pusėje aplinkinių 
kaimų gyventojai su baltų religija ryšio 

38. Bandorių Bobkalnis, žvelgiant iš vakarų.  
2015-05-24. 

39. Baravykų 
Raganynė.  
Apie 1840.

40. Baravykų Raganynė. Apie 1949.

neturinčią vietą – apleistus dvaro rūmus 
ir jų gyventojus – tarpusavyje ėmė vadinti 
bendriniu, taip pat šventvietėms būdingu 
Raganynės vardu.

Š. VK (M. Ramonaitė, 1979; „vienkiemis Baravykuo-
se“); Vait. ir tlk. (2015-01-31). L. Bartkutė 2007–2008, 
12 („sodyba Baravykų k., kur gyvenusios 7–8 šeimos, o 
jų moterys buvusios labai piktos“); Gliwa 2007–2008, 
3 (klaidinga lokal.), 7; Vasiliauskas 2008a, 509–510 
(klaidinga lokal.); Šidiškis 2009, 132 (klaidinga lokal.); 
Misius 2011, 97–98.
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BARYSIAI, Gataučių sen.
10. GOJUS. „Kulpės upelio vingis“ (VK), 
kitų duomenų nėra.

XX a. antroje pusėje Kulpė numelioruota, 
jos vaga ištiesinta.

Š. VK (1977). L. Šidiškis 2009, 132.

BARIŪNAI, Saugėlaukio sen.
11. AKMUO su SMAILIADUGNIU Dubeniu. 
2013 m. spalį rastas Ramonams priklausan-
čios sodybos Senoji g. 3 gyvenamojo namo 
virtuvės ar kamaros patalpoje (LKS94 
479559, 6235426; 41 pav.). Kasant rūsį apie 
27 cm gylyje buvo aptikta anksčiau šioje 
vietoje stovėjusio pastato pamatų akmenų 
eilė; čia buvo ir akmuo su smailiadugniu du-
beniu (42 pav.).

Akmuo netaisyklingo, ištęsto trikampio 
formos, 0,51–0,77 × 0,9 m dydžio, 32 cm 
aukščio. Dubuo – 20 cm skr., 20 cm gylio, 
užpildas – degėsiai. Dr. Ernesto Vasiliausko 
duomenimis, po šiuo akmeniu yra susida-
ręs dar apie 40 cm kultūrinis sluoksnis; įže-
mis (smėlis) pasiektas 0,97–1,03 m gylyje.

Š. E. Vasiliausko inform. (2015-01-30); Vait. ir tlk. 
(2015-01-31).

BARTKŪNAI, Rudiškių sen.
[12.] ŠVENTKAPIS, kitaip – ŠVEDKAPIS. Re-
miantis Stasio Šniuko (73 m., kilęs iš Vaiš-
norių k., d. gyv. Šiauliuose) pasakojimu, ši 
laidojimo vieta yra ant Joniškio ir Šiaulių r. 
ribos, už 0,23 km į PR nuo istorinės Bart-
kūnų palivarko vietos, 0,11 km į ŠV nuo 
tilto per kanalu tekantį Kūros up., senų 
kelių kryžkelėje, tankiame miške (LKS94: 
455604, 6223727; JšM).

Š. JšM (2016-07-19). L. Šidiškis 2009, 132 („į Vaišnorių 
pusę“).

41. Ramonams 
priklausanti 
sodyba 
Bariūnuose. 2013.

42. Bariūnų akmuo su dubeniu, rastas kasant rūsį po 
gyvenamuoju namU. 2013.
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BERŽININKAI, Kepalių sen.
↑ Šlapakiai, akmuo su smailiadugniu 
dubeniu

BIČIUŠIAI, Rudiškių sen.
14. AKMUO su SMAILIADUGNIU Dubeniu. 
Rastas kaimo akmenų krūvoje, atvežtas į 
J a n k ū n u s, prie parduotuvės. 2005 m. 
liepą pavogtas.

Akmuo rusvos spalvos (nuskeltoje vieto-
je – pilkos), keturkampio formos, apskal-
dytais šonais, 0,52 × 0,57 m dydžio, 0,26 m 
aukščio; dubuo prie krašto, 16 cm skr., 
15 cm gylio (43 pav.).

Š. Vasiliauskas 2005a, 2; Vait. ir tlk. (2015-01-30; „buvo 
ant griovio krašto“). L. Vasiliauskas 2005c, 292 (C pav.), 
405; Misius 2011, 51.

Taip pat ↑ Rudiškiai, akmuo su smailiadu-
gniu dubeniu

BILŽIAI, Skaistgirio sen.
15. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU I. Nuo seno buvo J. Blažio sodyboje. 
2005 m. Virgilijus Sruogis akmenį nupirko 
ir perkėlė į savo sodybą J u r d a i č i u o -
s e, Dvaro g. 4a, po berželiu (LKS94: 
460470, 6232699; 44 pav.).

Akmuo vidutinio rupumo, raudonos spal-
vos, netaisyklingos formos, aptašytu kraš-
tu, lygus, plokščias, 0,67 × 0,88 m dydžio, 
15–19 cm aukščio granitas; dubuo prie kraš-
to, 20–20,5 cm skr., 20 cm gylio.

Š. Vasiliauskas 2005a, 3; Vait. ir tlk. (2015-02-01; Bašio). 
L. Vaitkus, Vasiliauskas 2000, 547; Vasiliauskas 2006c, 
292 (CI pav.), 405; Misius 2011, 52.

BASIULIŠKĖS, Žagarės sen.
[13.] ŠVENTO JONO BRASTA. Minima 
ant tako iš Basiuliškių (ist. dvaro vieta) 
į Dilbinėlius; prie brastos per Katmilžio 
uP. kitados buvusi šv. Jono koplytėlė (Ši-
diškis 2009), o dirbamas laukas vadintas 
Jono vardu (spėjama vieta – apie LKS94: 
448985, 6240776).

Pasakojama, kad šv. Jono statula buvusi 

įkelta į medį (LŽV: Basiuliškės). 1933 m. 
Katmilžio upelis – Švėtės deš. intakas – pa-
verstas kanalu (LŽV: Dilbinėliai).

Kažkur apie šią vietą buvo palaidoti žuvę 
Raudonosios armijos kariai. Jų kūnai iškasti 
1947–1948 m. (Černiauskas 1973).

Š. LŽV (M. Ramonaitė, 1935; Basiuliškės, Jono dirva); 
LŽV (M. Ramonaitė, 1935; Dilbinėliai); Černiauskas 
1973, 16. L. Šidiškis 2009, 112 („šaltinis, Katmilžio upelio 
ištaka“).

43. Bičiušių akmuo su dubeniu.

44. Bilžių akmuo su dubeniu I. 2015-02-01. 
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16. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBENIU II. 
Sovietmečiu rastas kaimo laukuose, buvo 
padėtas traktorininko Lengvenio sody-
boje. Apie 2008 m. Audrius Liaudanskas 
akmenį nupirko ir perkėlė į savo sodybos 
kiemą V i l n i u j e, Nemenčinės pL. 40/9 
(LKS94: 585891, 6067204; 45 pav.).

Akmuo stambiagrūdis, raudonos spalvos, 
netaisyklingos formos, sueižėjęs ir apskal-
dytas, 0,57 × 0,8 m dydžio, 0,25–0,28 m 
aukščio granitas; dubuo prie krašto, 16 cm 
skr., apie 13 cm gylio (46 pav.).

Š. Vait. (2015-02-06).

BYVAINIAI, Kepalių sen.
17. RUDBALĖ (RŪDBALĖ). Remiantis LŽV 
duomenimis, Rudbalės būta didelėje, be-
veik 15 ha žemumoje (vidurinėje dalyje – 
apie LKS94: 478344, 6228932; 47 pav.). 
Šiandien numelioruotoje vietovėje – Kirie-
nos uP. (deš. Audruvės int.) aukštupys.

Dvaro valdytoją bajorą Zubrevičių visi laikę 
burtininku: jis nuo kaimynų karvių, sakyda-
vo, atimdavo pieną, iš Rudbalės prisišaukda-
vo aitvarą, kuris jam nešdavo visokių turtų. 
Iš balos tas aitvaras naktį išlįsdavęs panašus 
į ubagą, čigoną arba į kunigą, o kai skris-
davęs ir nusileisdavęs ant stogo, būdavęs 
panašus į raudoną pantį (P. Jurgis Purlys, 
74 m., Byvainiuose. U. J. Šliavas, 1975 m.).

Netoli nuo Rudbalės buvo aptinkama ar-
cheologinių radinių iš suardytų I tūkst. 
kapų (Šliavas 1975).

Š. LŽV (S. Barakauskaitė, 1935; „bala, 0,25 ha“); Šliavas 
1975, 110 (į PV nuo k., didelė bala); Vait. ir tlk. (2015-05-
21). L. Šliavas 1980, 101 (į R nuo k.); Šidiškis 2009, 113.

47. Byvainių Rudbalės vieta. Apie 1890.

45. Bilžių akmuo su dubeniu II. 2015-02-06.

46. Bilžių akmuo su dubeniu II. 2015-02-06. 
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BLAUZDŽIŪNAI, Kriukų sen.
18. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBENIU 
(buvo AV 1857). Buvo apie 0,15 km į V nuo 
k. gatvės, R. Nainio (anksčiau Mačiulių) so-
dybos gale, pakluonėse, prie senos kriau-
šės (48, 49 pav.). 1976 m. akmuo pateko į 
krūsnį, tolesnis jo likimas nežinomas (Ma-
tulis 1990).

Akmuo mėlynos spalvos, 0,88 × 0,92 m 
dydžio; dubuo arčiau nuskelto plonesniojo 
galo, 22 cm skr., 11,5 cm gylio, „įgaubto ku-
polo formos“ (Šliavas 1974).

1974 m. gegužės 16 d. Blauzdžiūnų akmenį 
surado Žeimelio kraštotyrininkai. Tų pačių 
metų birželio 1 d. prie akmens buvo su-
rengti J. Šliavo vadovaujami archeologiniai 
kasinėjimai. Užfiksuotas sluoksnelis molio 
su anglimis. Vėliau išsiaiškinta, kad už 5 m 
į PR nuo akmens stovėjo klojimas ir molinė 
jauja. Ją nugriovus mūras kartu su degė-
siais buvo išsklaidytas, į šalį nustumtas ir 
akmuo su dubeniu (Šliavas 1974).

Š. Šliavas 1974, 42; Vasiliauskas 2005a, 4. L. Matulis 
1990, 51 (Nr. 18); Misius 2011, 53.

BRUŽAS, Žagarės sen.
19. RAGANKALNIS (RAGANTKALNIS). 
0,59 km į PR nuo kelio Žagarė–Veršiai, ant 
Bružo ir Katiliškių k. ribos, abipus lauko ke-
lio, vedančio į buvusią Žagarės dvaro nau-
jakurio Jankausko sodybą (LKS94: 454174, 
6245365; 50, 51 pav.).

Kalva ilgus metus arta, aplyginta, apie 
40 × 80 m dydžio, 4–5 m aukščio, nuolai-
džiais šlaitais (juodžemis su moliu, 1 ha – 
LŽV, Žagarė; molis, 10 × 100 m – LŽV, Kati-
liškės; žvyro kalniukas, 1 ha – LŽV, Bružas) 
(52 pav.).

Žmonės pasakoja, kad seniau toj vietoj ra-
ganas degindavo (P. Kazys Andrikaitis, dau-
giau kaip 80 m., Žagarėje. U. L. Stasiulis, 
1937 m. – LŽV, Žagarė). Kalbama, kad ant 
Ragankalnio Jankauskams gyvenimas ne-
sekė [= nesisekė], šios vietos iki šiol vengia, 
baidosi gyvuliai (Vait. 2015-11-10).

50. Bružo Ragankalnis. Apie 1890.

48. Duomenys 
apie Blauzdžiūnų 
akmenį su 
dubeniu Adolfo 
Tautavičiaus 
kartotekoje. 
(AK).

49..Blauzdžiūnų akmuo su dubeniu. 1974. 
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Už 0,75 km į ŠR nuo Ragankalnio yra Švedų 
kapais vadinamas kapinynas (KVR 16126), 
kurį ariant aptikta I tūkst. radinių.

Š. LŽV (L. Stasiulis, 1937; Žagarė); LŽV (M. Kirlienė, 1938; 
Katiliškės); LŽV (U. Kačkienė, 1939; Bružas); Vait. (2010-
06-13; 2015-11-10). L. Gliwa 2007–2008, 3, 7, 8 (4 pav.); 
Vasiliauskas 2008a, 511 (pav.); Šidiškis 2009, 113–114 
(klaidinga lokal.); LLV 260–261.

20. ŠALTINIS. Buvo vadinamas šulneliu ga-
nyklose, tikslesnių duomenų apie šią vietą 
nėra.

Švogeris ėja arklių ganyti. I tin buva toks šul-
nelis ganykloj. Saka, daba ateinu prie arklių, 
saka eina, ka šniokšč, ka šniokšč, kai vėjs, 
saka, atein prieky didžiausia moteris su to-
kia balta paklode apsisiautus. Saka, kai vėjs, 

kad ein pro šalį žiū-ū-ū-ū. Saka šniokšč bai-
siai. Saka, nuvej į tą šulnelį.

Šulnels toks buva, tik dzing-dzing-dzing nu-
skambeja. Pasake, saka: „Šimtų metų gyve-
nau tame šulnely, i da šimtų metų gyvensiu.“ 
Tai, saka, ti pinigai ten buva (P. Malvina 
Leškienė, 63 m., Bružo k. U. G. Meilutytė ir 
M. Augulytė, 1975 m.).

Š. LTR 4845/12.

51. Bružo Ragankalnis. Apie 1949.

52. Bružo Ragankalnis, žvelgiant iš 
pietryčių. 2010-06-13. 

BUDRAIČIAI, Skaistgirio sen.
21. BENOSKALNIS, kitaip – RAGANKALNIS. 
Buvo prie Budraičių (iš R), Petraičių (iš Š) 
ir Petraitėlių (iš V) k. ribos, abipus kelio Jo-
niškis–Žagarė (spėjama vieta – apie LKS94: 
459892, 6243499; 53 pav.). Kai į jį žiūrėdava 
iš šona, tai atrodydava kaip veids be nosies. 
Daba Benoskalnis beveik sulygints (Tautosa-
ka 1969; 8 pėdų aukščio [= apie 1,5 m] kal-
nas carinės Rusijos valdymo metais išvež-
tas ant kelių – LŽV).

Netoli Skaistgire ira kalnas, iš kurio žmonis 
jima ir veža smiltis. Kitą kartą, saka, tame 
kalne, smiltis bejimdami, užtikę skrinę su 
auksa piningais. Tą skrynę noreja išymti. 

53. Budraičiai: 1) Benoskalnio vieta; 2) Kiaušinkalnis. 
Apie 1949.
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Taigi atkasė aplinkui smiltis ir buvo beiškelią 
ją su medžejs, kaip viens žmogus, pamatęs 
pamiškeje gražų ponaitį jojant ant žąsino, 
sukeikė: Koks če velns teip navatniai joj! Ir 
skrynė nužvangeja į galą. [Užrašytojo nu-
braukta dalis:] Antrą kartą tada žmonės 
pakviete pas tą skrinę kuningo iš Skaisgi-
rio. Pradeja klausitis, skrinioje judeja ka-
žykas givs ir sake toks balsas ten buva gir-
dėtis, kad [be pabaigos] (U. J. Trumpulis, 
1893 m. – LMD I 907/1).

Ant to kalniuko rado žmogų be nosies (Vait., 
2015). Kai jį are, tai rada kirvukų ir kitokių 
varinių daiktų. Išarė da ir kaulų, kaukuo-
lių. Saka, čia daug švėdų esą palaidota. Da 

pasakodava, ka važiuojant tarp vežima ratų 
pindavos degančios žvakės. Ir žmonys steng-
davos greičiau pravažiuot (P. Kazys Baltru-
šaitis, 72 m., Budraičių k. U. B. Bugytė ir 
G. Jurgutavičiūtė, 1969 m. – Tautosaka).

Kazio Kigo (45 m., kilęs iš Stungių k., d. gyv. 
Katiliškėse) pasakojimu, Benoskalnis kitaip 
dar vadintas Ragankalniu (Vait., 2010).

Apie 0,8 km į ŠR nuo Benoskalnio yra Kiau-
šinkalnis (↑).

Š. LMD I 907/1 (sutapatinimas spėjamas); LŽV (E. Sčes-
nulevičiūtė, 1935; Buivydžiai, Benotskalnis); Tautosaka 
1969, 4; Vait. (2010-06-10); Vait. ir tlk. (2015-05-24). 
L. ŠLSP 79 (Nr. 69; sutapatinimas spėjamas).

22. KIAUŠINKALNIS (KIAUŠIŲ KALNELIS, 
KIAUŠKALNIS), kitaip – KIRMINO KAL-
NELIS (KVR 2025). 0,8 km į ŠR nuo kelio 
Joniškis–Žagarė, 0,6 km į ŠV nuo Vilkijos 
up., prie istorinės k. ribos su Petraičių dva-
ru, tarp laukų (LKS94: 460453, 6244059; 
53 pav.).

Kalnelis apskritas, apie 50 m skr., nuolai-
džiais šlaitais, iš Š apie 2,5 m aukščio, iš P – 
vos 0,5 m (54 pav.). Į ŠR nuo Kiaušinkalnio 
plyti kita kalva, kurioje, J. Šliavo nuomone, 
galėjusi būti senovės gyvenvietė.

Ariant Kiaušinkalnį buvo randama žmonių 
kaulų ir įkapių iš suardytų kapų. Kai kurie 
V–IX a. radiniai pateko į Telšių Alkos muzie-
jų, kirvių ir ietigalių buvo saugoma Skaistgi-
rio mokyklos muziejuje (Tautavičius 1968; 
Šliavas 1975).

Su priešistorine laidojimo vieta buvo su-
siję tradicinės lietuvių kultūros papročiai: 
Ant šio kalnelio per Velykas ridendavę kiau-
šinius (Bartkutė 2007), pasakojamos sa-
kmės, plg.: Vieną kartą pavakariais pro ten 
iš turgaus važiava ūkininks. Bevažiuojant 
pro kalnelį išgirda paukštį šaukiant: „Čia yr, 
čia yra!“ Tas žmogus sustabde arklį ir klaus: 
„Kur yr, kur yr?“ Ale paukštis nulėke, nie-
ka nepasakęs. Teip jis ir parvažiava namo. 
Paukštis lizde kiaušinius saugojęs, bet visi 
juokės iš ūkininka, ir sake, ka lizde pinigai 
buvę (P. Vincas Norvaišas, 70 m., „žaga-
rietis – girdėjo pasakojant senus skaistgi-
riečius“. U. B. Bugytė ir G. Jurgutavičiūtė, 
1969 m. – Tautosaka).

Š. Tautavičius 1968, 5; Tautosaka 1969, 5 (Kiaušinio 
kalnelis); Černiauskas 1973, 6–7; Šliavas 1975, 76; Vait. 
ir tlk. (2015-05-24; Kiaušinkalnis). L. Šliavas 1980, 103; 
Bartkutė 2007, 35; Šidiškis 2009, 114–115; Misius 2011, 
54.

54. Budraičių 
Kiaušinkalnis, 
žvelgiant iš rytų. 
2015-05-24. 
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BUIVYDŽIAI, Skaistgirio sen.
23. GRAŽIŠKALNIS. Nurodomas į P nuo k., 
2 ha. Ten pat buvusi ir Gražišbala (0,5 ha).

Pasakojama, kad tai užgriuvęs kaimas. At-
simena, kad ten net ir šulinys yra buvęs. 

24. VELNIO PRŪDELIS. Buvo į P nuo k., nuo 
XX a. pirmos pusės – dirbama žemė. Tiks-
lesnių duomenų nėra.

Š. LŽV (E. Sčesnulevičiūtė, 1935).

Kaimas buvęs labai gražus, nuo ko ir kilo tas 
vardas (P. Kazimieras Našliūnas, daugiau 
kaip 80 m., vietinis. U. E. Sčesnulevičiūtė, 
1935 m.).

Š. LŽV (E. Sčesnulevičiūtė, 1935). L. Šidiškis 2009, 115.

[25.] RAGANYNĖ. Taip buvo vadinamas 
Mačiulių vienkiemis 0,59 km į PV nuo kelio 
į Maldenius atsišakojimo iš kelio Joniškis–
Žagarė, 0,26 km į ŠV nuo Platonio uP. kair. 
kranto (LKS94: 468613, 6236279). Viena 
iš seserų Mačiulyčių (senos panos ir visos 
neženotos buvo) turėjo Raganos pravardę.

O dėl ko ji tą Raganą gavo? Augindavo jau-
čius. Dideli tie jaučiai užaug, vėliau ir aš 
tokius pat šėriau čia Valiūnuose, fermoj. 
Didelis tas jautis, gal kokių 500 kilogramų. 
Niekaip tie vyrai nesuvaldo, niekaip negal 
įvest į mašiną, kad jis įliptų – išvežt parda-
vimui. O ta Ragana kaip niekur nieka: priėja, 
kaktą paglostė tam jaučiui, už ragų pačiupi-
nėja. Toks visai nedidelis šniūrelis, ant ausų 
abiejų užmovė tą šniūrelį, jin pirma, tas 
jautis iš paskos. Ir įėja į mašiną. Nu ir dau-
giau visi eina sakyt, kam būtų ragana, saka, 
jautis jos klauso, [kurio] keturi vyrai negal 
įvest. Nu, ir ji nuo to laika gavo Raganos var-
dą. O tų raganų nieks ten nematė ir nieks jų 
nežina... (...).

Ji buva sulinkus, į kuprą susimetus, nešdava 
ji tam jaučiui... gūnią, tokią nemažą gūnią 
pasideda ant žemės, šiaudų prisided, ir su 
viena ranka švyst ant nugaros! Ir ein susilen-
kus, palei pat žemę susilenkus, ein parnešt 
tam jaučiui pašarą. Šiaudų. Nu, ir iš kur jai 
tos sveikatos šitiek buvo, tai aš nežinau.

Ir daugiau žinau, Rimavičius, duok Dieve 
jam sveikatos, atein pas manį, sako: „Žinai, 
kaimynka, ko? Važiuojam, – saka, – pas Ra-
ganą, aš noriu, kad tu įeitum į kambarį, kad 

tu pamatytum, kaip ji gyvena. Tu, – saka, – 
tikrai nežinai.“ Dabar nueinam ten, nuei-
nam ten. Nebežinau, už ką dabar tą Ragana 
turėjo susimokėt. Rimavičius, tas [kolūkio] 
ūkvedys iš jos prašė pinigų. Dėl dviejų ka-
peikų susibarė jie, į kambarį mus įvedė. O 
tas Rimavičius man saka: „Tu tik, – saka, – 
pasidairyk apie sienas.“ Jos langelis tikrai, 
kaip mano šitas durų stiklo langelis, va tik-
tai toks. O sienos, visos sienos apkabinėtos 
šluotełėm ir šluotełėm, čia toks augals, čia 
toks augals. Visur kur vaistiniai augalai pas 
ją buvo apkabinti ir kaip įeini į kambarį, tas 
kvaps tai tiesiog svaiginantis kvaps nuo visų 
tų augalų (...).

Ji tarp žmonių neidavo niekada. Iš namų ji 
niekur neidavo. Jeigu nueidavo, tai Joniškin 
nueidavo. Sesuo kaip mirė, Kalnely yra pa-
laidota, tai ant kapo nueidavo. O daugiau 
taip su žmonėm ji nesusieidavo. Jai žmonės 
buvo nereikalingi, ne draugai. Jin tokia at-
siskyrėla buvo ir viskas. Ir kalbėt mokėja, ir 
lietuvė buvo, nu bet va, už savo tą skūpumą, 
už savo tą bjaurumą žmonės jos ir nekentė. 
Jeigu eini ten pat pro šalį, dirbi kartais viso-
kius darbus dirbdavom, ten būdavo rugiai 
pasėti, ir kviečiai, obuolį nuėjęs pasiimsi, 
Jėzau! Atein su lazda rėkdama. Jie pūna ant 
žemės, bet vis tiek jai iškada ir viskas. Nieko 
nepadarysi, toks žmogaus įkyrums (P. Ona 
Paliukaitė-Skridulienė, 79 m., vietinė. 
U. Lina Vaitekūnienė, 2016 m. kovo mėn.).

Tokia sena eidava, amžinai tamsiai apsiren-
gia, balta skarytė būdavo, visada čia tas 
žiogelis būdavo, bet toks didelis, prisegts. 
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Galbūt, kad ta skarytė nenusmuktų. Tai aš 
atsimenu, kad ji eidavo, ir visada jai ant gal-
vos būdavo [skarelė] (...). Kaip jinai, būda-
vo, nešdavo tas naštas tokias, prisidėdavo 
šiena ten, bet šitokios didžiausios kupetos! 
Pati susilenkus, eidavo su tokiu... atrodo, 
kad tas kupetis pats eitų (...).

Buvo tarybiniai laikai, iki pat sodo ardavo, 
kolūkio laukai būdavo. Ji, žinau, sakė, kad 
buvo aparę, ir... ir... ir per naktį jinai atvertė 
visą. Kaip su plūgu suarė, tai per naktį visą 
atarė. Vienu žodžiu, čia yra mano, ir nelie-
čiama yra. Ir kam tu aparei, ir neleisdava... 
Čia aplinkui būdavo bulvės pasodintos, iš 
mokyklų atvažiuodavo rinkt, tai jau gink 
Dieve, neįeisi į sodą, neįeisi, nieka nepaimsi 

nei obuolia, nei nieka. Jau ji neleisdava, to-
kia savotiška tokia buvo.

Jeigu su ja geruoju, tai ji bendraus, bet jeigu 
ne, tai jau ji irgi ne. Aš karves rišau ten vi-
siškai netoli, visiškai taip prie pat nevedžiau 
tos jos sodybos. Nueinu persikelt – viskas, 
tos karvės surištos lenciūgais į vieną vietą, ir 
viskas, vienu žodžiu, aš jau į jos įlindau, nors 
ten valdiška buvo, kolūkio laikais (P. Vijolė 
Martinaitytė-Zanickauskienė, 63 m., vie-
tinė. U. L. Vaitekūnienė, 2016 m. vasario 
mėn.; gyvenusi Mačiulytė, praminta Raga-
na, ji buvusi smarki susirietusi senikė, labai 
stipri ir pikta – Bartkutė 2007–2008).

Š. JšM (2016-02-09, 2016-03-03). L. Bartkutė 2007–
2008, 12.

26. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBENIU I. 
Buvo Albino Zajinčkausko sodyboje, prie 
šulinio (pasilipdavo semt vandenį šeiminin-
kai, ar kokios žąsys ten atsigers). Perkeltas į 
A. ir N. Dantų sodybos kiemą K a l n e l y -
j e, Taikos g. 9, prie medinio kryžiaus (past. 
1994 m.; LKS94: 471967, 6234565; 55 pav.).

Akmuo smulkiagrūdis ir vidutinio rupumo, 
melsvos su balkšvomis priemaišomis spal-
vos (juostuotas), netaisyklingos formos, 
apskaldytas, 0,69 × 0,86 m dydžio, 23 cm 
aukščio (56 pav.). Dubuo – 20 cm skr., 
16 cm gylio; prie dubens iškalti 2 cm aukš-
čio skaičiai 1830 (griovelio plotis 2 mm; 
57 pav.).

Šiandien šią vietą – akmenį su dubeniu prie 
kryžiaus – labai mėgsta sodybos šeiminin-
kų anūkė, ji čia atnešusi kryželių, angelų 
statulėlių, smulkių monetų; kai šilta, van-
deniu iš dubens plauna rankas. Tą patį van-
denį labai mėgsta lakti šunys (Vait. ir tlk.).

Š. Vasiliauskas 2005a, 5; Vait. ir tlk. (2015-02-01); JšM 
(2016-02-15). L. Vasiliauskas 2006b, 308; 2006c, 292 
(CII pav.), 405; Misius 2011, 54.

57. Įrašas ant Buivydžių 
akmens su dubeniu I.  
2015-02-01. 

55. Buivydžių akmuo 
su dubeniu I.  
2015-02-01.

56. Buivydžių akmuo su dubeniu I. 2016-02-15.
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27. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU II. Bronislovo Stankaičio sodyboje, 
prie tvenkinio.

Akmuo stambiagrūdis ir vidutinio rupu-
mo, raudonos spalvos, netaisyklingo 
stačiakampio formos, lygiu paviršiumi, 
sueižėjęs; 0,6 × 0,77 m dydžio, įsmigęs į 
žemę (58 pav.). Dubuo atitrauktas į kraštą, 
17 cm skr., 12 cm gylio, pjūvyje – parabolė 
(59 pav.).

Š. JšM (2016-02-09).

DAMELIAI, Žagarės sen.
28. VELNIO BALA, kitaip – ANDRIEJŪ-
NO LIEKNAS. Kaimo P ar PV pakraštyje, 
pamiškėje.

[Andriejūna] lieknas sakydava, ka Velnia 
bala. Kad ten siena būdava kai, žinai, kaip 
miško siena nuo rubežiaus, tai negalėdava – 
eidava aplinkui, toli eit, negalėdavai išbrist 
a išvažiuotie. Klimpdavo baisiai, taip kaip 
Tyrely (P. Leokadija Džiugytė-Merkelienė, 
82 m., kilusi iš Damelių k., d. gyv. Joniškyje. 
U. V. Vaitkevičius ir tlk., 2015 m.).

Š. Vait. ir tlk. (2015-05-23).

[29.] VINKŠNA. Auga kaime, kelio į Juo-
deikius PR pusėje, matyt, sodybvietėje 
(LKS94: 453878, 6237399). Medis 5,1 m 
apimties (1,3 m aukštyje), viršūnė nupjauta 
arba nulūžusi (60 pav.).

Š. Vait. ir tlk. (2015-05-22).

Taip pat ↑ Skaistgirio g-ja, Tulmiškio, ki-
taip – Cūdauni, kapeliai

60. Damelių vinkšna, žvelgiant iš pietvakarių.  
2015-05-22.

58. Buivydžių akmuo su dubeniu II. 2016-02-09. 

59. Buivydžių akmuo su dubeniu II. 2016-02-09. 
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DARGIAI, Gataučių sen.
[30.] AKMUO KLINGALIS. Į R nuo k., „neto-
li plento; didelis akmuo“ (LŽV).

Tuo pačiu Klingalio pavadinimu buvo va-
dinama ir bala (1,5 ha, juodžemis), tikslių 
duomenų nėra.

Š. LŽV (J. Jonaitis, 1935). L. Šidiškis 2009, 132.

DARGINIAI, Kriukų sen.
[31.] KARTUVIŲ KALNAS. 0,5 km į PV 
nuo k., „aukštuma, 1 ha“ (LŽV), kitų žinių 
trūksta.

Š. LŽV (E. Lesytė, 1935). L. Šidiškis 2009, 133.

32. AKMUO su SMAILIADUGNIU Dubeniu. 
Į Genovaitės ir Petro Valiulių sodybą (Lais-
vės g. 26) atvežtas iš k. laukų.

Akmuo smulkiagrūdis, rausvas, apskaldy-
tas, išlikusi dalis yra 0,71 × 0,84 m dydžio, 
44 cm aukščio (61–62 pav.). Dubuo 18 cm 
skr., 12 cm gylio.

Š. JšM (2016-01-19).

DAUGALAIČIAI, Gataučių sen.
33. AUKOJIMO VIETA. 1959 m., ariant nu-
sausintą pelkę prie Daugalaičių ribos su 
Sereikėliais, buvusioje Roko Pilkos žemėje 
(apie 0,35 km į ŠR nuo jo sodybos; 63 pav.) 
buvo išartas, spėjama, beržo tošies krep-
šys su X–XI a. įvijinėmis apyrankėmis ir 
antkaklėmis.

Pirmoji apyrankė trikampio pjūvio, 11,5 
apvijų, 6,7 × 6,9 cm dydžio viename ir 
7,4 × 7,7 cm – kitame gale; smailėjančiais 
galais, kurie papuošti taškeliais ir brūkšne-
liais. Apyrankės išorinis paviršius labai nu-
kentėjęs nuo aplinkos poveikio, išgraužtas, 
viduje – patina (ŠAM I–A 220: 1; 64 pav.).

Antroji apyrankė trikampio pjūvio, 13 
apvijų, 6,7 × 6,8 cm dydžio viename ir 

62. Darginių 
akmuo su 
dubeniu.  
2016-08-07. 

61. Darginių akmuo su dubeniu. 2016-08-07.

63. Daugalaičių aukojimo vieta. Apie 1949.
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6,7 × 7,1 cm – kitame gale; smailėjančiais 
galais, kurie papuošti trikampėlių ir brūkš-
nelių raštU. Apyrankės išorinis paviršius 
išgraužtas (lyg didesnė dirbinio dalis būtų 
buvusi panardinta į rūgštį), viduje – patina 
(ŠAM I–A 220: 2; 65 pav.).

Trečioji apyrankė trikampio pjūvio, 14 ap-
vijų, 6,7 cm skr. viename ir 6,7 × 7,1 cm dy-
džio kitame gale; smailiais, kiek išplotais 
galais, papuošta laužyta bangele ir trikam-
pėliais. Apyrankės išorinis paviršius (pusė 
dirbinio) pasidengęs patina (ŠAM I–A 220: 
3; 66 pav.).

Ketvirtoji apyrankė trikampio pjūvio, 13 
apvijų, 6 cm skr. viename gale (papuoštas 
pynimo raštu). Antrasis apyrankės galas, 
papuoštas taškeliais, užkliudytas ir palenk-
tas, tikslus pirminis jo dydis nežinomas. 

Išorinis apyrankės paviršius nuo aplinkos 
poveikio mažai nukentėjęs, patina dengia 
mažesniąją dirbinio dalį (ŠAM I–A 220: 4; 
67 pav.).

Penktoji apyrankė trikampio pjūvio, išliko 
11 apvijų (vienas galas nulaužtas), 6,7 cm 
skr.; brūkšnelių ir taškelių raštu papuoštos 
pirmosios dvi apvijos. Apyrankės išorinis 
paviršius išgraužtas (lyg didesnė dirbinio 
dalis būtų buvusi panardinta į rūgštį), vidu-
je – patina (ŠAM I–A 220: 5; ; 68 pav.).

Šeštoji apyrankė trikampio pjūvio, išliko 
8 apvijos (vienas galas nulaužtas), 6,7 cm 
skr., papuošta brūkšnelių, trikampėlių ir 
robelių raštU. Apyrankės išorinis paviršius 
išgraužtas (lyg didesnė dirbinio dalis būtų 
buvusi panardinta į rūgštį) (ŠAM I–A 220: 
6; 69 pav.).

64. 65.  66. 

67.  68. 69.  

Apyrankės iš Daugalaičių aukojimo vietos.
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Pirmoji antkaklė 20,8 × 21,8 cm dydžio, vy-
tinė (smulkus vijimas), kilpiniais užkeistais 
galais (vienas nulaužtas) (ŠAM I–A 220: 7; 
; 70 pav.).

Antroji antkaklė 17 × 17,8 cm dydžio, vytinė 
(stambus vijimas), kilpiniais užkeistais ga-
lais (ŠAM I–A 220: 8; ; 71 pav.).

Trečioji antkaklė 21,8 × 23,5 cm dydžio, vy-
tinė (stambus vijimas), kilpiniais užkeistais 
galais (ŠAM I–A 220: 9; 72 pav.).

Ketvirtoji antkaklė 21,7 × 22 cm dydžio, vy-
tinė (stambus vijimas), kilpiniais išplotais ir 
užkeistais galais (ŠAM I–A 220: 10; 73 pav.).

Penktoji antkaklė 19,8 × 21,4 cm dydžio, vy-
tinė (stambus vijimas), kilpiniais užkeistais 
galais (ŠAM I–A 220: 11; 74 pav.).

Šeštoji antkaklė 23 × 24 cm dydžio, vytinė 
(smulkus vijimas), kilpiniais užkeistais ga-
lais (ŠAM I–A 220: 12; 75 pav.).

Septintoji antkaklė 19,7 × 20 cm dydžio, vy-
tinė (stambus vijimas), kilpiniais užkeistais 
galais (ŠAM I–A 220: 13; 76 pav.).

Aštuntoji antkaklė apskrito pjūvio lankeliu, 
20,4 × 21,8 cm dydžio, storėjančiais galais 
ir vėl smailėjančiais (lyg nedideliais trimiti-
niais) galais, papuoštais lygiagrečiais grio-
veliais (ŠAM I–A 220: 14; 77 pav.).

70. 

Antkaklės iš Daugalaičių aukojimo vietos.

71. 72. 

73. 74. 75. 

76. 77. 
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Devintoji antkaklė apskrito pjūvio lankeliu, 
19,6 × 21,5 cm dydžio, storėjančiais, lyg ke-
turkampio pjūvio galais, kurie smaigalyje 
vėl suplonėja ir yra papuošti negiliomis 
duobutėmis. Ant antkaklės lankelio – pati-
nos žymė (ŠAM I–A 220: 15; 78 pav.).

Dešimtoji antkaklė apskrito pjūvio lanke-
liu, 19,5 × 20,2 cm dydžio, storėjančiais, lyg 
keturkampio pjūvio galais, kurie smaigaly-
je vėl suplonėja ir yra papuošti negiliomis 
duobutėmis. Ant lankelio – patinos žymės, 
antkaklė sulankstyta (ŠAM I–A 220: 16; 
79 pav.).

Vienuoliktoji antkaklė apskrito pjūvio lan-
keliu, 18,3 × 18,4 cm dydžio, į galus nežy-
miai storėja ir yra jau keturkampio pjūvio; 
galai – nusmailinti, lyg užapvalinti (ŠAM 
I–A 220: 16; 80 pav.).

Daugalaičių radimvietė yra 1,3 km į PR nuo 
k., 1 km į P nuo Mūšos kair. kranto, į ŠV nuo 
miškelio prie k. ribos su Sutkūnais, tarp 
dirbamų laukų. Šlapynės vietoje dar žymi 
ŠV–PR pailga, 0,8–1 m žemesnė ir drėgnes-
nė loma (viduryje – apie LKS94: 476297, 
6217299; 81 pav.).

Už 1,5 km į V nuo radimvietės, prie Dauga-
laičių kapinių, yra priešistorinis kapinynas, 
kurį ariant buvo rasta dirbinių iš suardytų 
kapų (Šliavas 1975).

Š. Планъ 1914; Šliavas 1975, 126; Vait. ir tlk. (2015-01-30). 
L. LAA III 131 (Nr. III); Žiemgaliai 2005, 172–173; Bliujienė 
2010, 158; Misius 2011, 56.

81. Daugalaičių aukojimo vieta, žvelgiant iš vakarų. 2015-01-30. 

Antkaklės iš Daugalaičių aukojimo vietos.

78. 79. 80.
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34. AKMUO su DUOBUTĖMIS. Liucija 
Porakytė-Daukšienė (71 m., kilusi iš Iš-
dagiečių k., d. gyv. Mekiuose) iš tetos 
Onos Porakytės-Paškūnienės girdėjusi, 
kad Daugalaičių laukuose, R–PR pusėje 
buvo akmuo su duobutėmis, laikomomis 
Švč. Mergelės Marijos pėdomis: Sakė buvo 
nusileidus Marija, ir palika tokias duobutes 
kai kojas. | Senų bobų pasakos.

Padavimas atsargiai gali būti siejamas su 
išvežtu į Pamūšį, Pakruojo r., akmeniu su 
duobutėmis. Žinoma, tai galėjo būti ir visai 
kitas akmuo, apie kurį šiandien jokių papil-
domų žinių nėra.

Š. Vait. ir tlk. (2015-01-30).

35. APYDEMĖ, kitaip – APIDĖMĖ. Dirbama 
žemė, juodžemis, 40 ha.

Remiantis L. Daukšienės pasakojimu, Apy-
deme vadinama kaimo dirbamų laukų 
dalis apie vienišą beržą (LKS94: 476046, 
6216893; 16 pav.), jos atmintyje čia vedė 
kelias į Sutkūnus, Pamūšį.

Š. LŽV (E. Paliulytė, 1935); Vait. ir tlk. (2015-01-30).

36. AKMUO su SMAILIADUGNIU Dubeniu. 
Buvo į PR nuo k., Petro Porakio viensėdy-
je (LKS94: 475909, 6216768), Apydėme 
vadinamoje Daugalaičių vietovėje arba jos 
prieigose (↑). Vykstant melioracijai šeimi-
ninkas sugalvojo akmenį parsivežti, sako 
duktė Liucija Porakytė-Daukšienė (71 m.), ir 
padėti naujosios sodybos sodelyje po aly-
vos krūmu (LKS94: 474815, 6217324).

Akmuo vidutinio rupumo, melsvai pilkšvas, 
plokščias, labai apsamanojęs; 0,72 × 1,07 m 
dydžio, 24 cm aukščio (82–83 pav.). Du-
buo pritrauktas prie lygaus stataus šono, 
17 × 18 cm dydžio, 12 cm gylio.

Š. Планъ 1914; Vasiliauskas 2005a, 6; Vait. ir tlk. (2015-
01-30); JšM (2016-02-11). L. Vasiliauskas 2005c, 194 
(2 pav.; Daugelaičiai); 2006b, 309; Misius 2011, 56.

83. Daugalaičių akmuo su dubeniu. 2016-02-11.

82. Daugalaičių akmuo su dubeniu. 2016-02-11. 
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DAUKŠIAI, Žagarės sen.
37. DAUKŠIŲ, kitaip – PABALIŲ, PJAUNIO, 
RUKUIŽIŲ, ŽUČIŲ BALA. Žemapelkė ply-
ti už 1 km į Š nuo k., Latvijos Respublikos 
pasienyje, užima 420 ha plotą. „Durpynė 
su smėlio kalneliais [iš viso aprašyta aštuo-
niolikos kalnelių eilė – Vait.]. Išdalinta atski-
riems ūkininkams, kurie kasasi ten durpes, 
gano gyvulius“ (LŽV).

Vienų tvirtinama, kad Daukšių bala atsira-
do išskriejus ežerui, kitų – kad nusileidus, 
plg.: Kai Rėkyvos ežerui prie Šiaulių kartą 
nusibodę, kad žmonės į jį vis pila visokius ne-
švarumus, kartą jo dalis pakilusi ir nuskridus 
į šiaurę, nukritus prie Daukšių kaimo. Taip ir 
atsiradus čia ši bala (P. Danas Vališauskas, 
80 m., Žagarėje. U. J. Šliavas, 1975 m.). Se-
niai seniai, vieną kartą nuo latvių pusės lėkęs 
didelis didelis ežeras su skaidriu vandeniu ir 
jame plaukiojusiomis žuvimis. Netoli lėkęs, 
nusileido ant lygaus lauko žmonių labui, bet 
lietuviai (leišiai) dovanos nebranginę – mėtę 
vandenin visokias „maitas“ nuodvasas. 
Kentė ežeras dieną ir naktį, dieną ir naktį... 
Paskui pakilo ir iškeliavo, o Pabaliuose liko 
balotas durpynas (Vaitkai 2008).

Buva tris dienas ežeras, ir jis išėjęs prie... prie 
Jielgavos, mūsiaU. I žuvys skridusios! Cha 
cha cha, a čia teisybė, ar neteisybė, tai kas 
čia žino. Man močiutė [Barbora Skripkutė-
Žakienė, 1873–1963] pasakodavo, čia visur 
buvo ežeras, ir jis išėjęs. Išėjęs, ir daugiau at-
sirado tos... pradėja medžiai [augt], pradėja 
durpė dėl to. Kaip kasdavom tą durpę, iki 5 
metrų gylio... Apie tą ežerą tai jau yra, yra 
pasakojimų. A prie Jielgavos, a prie Rygos, 
nu nežinau, kažkur, sak. Tai čia kai mano 
močiutė buvo mažiutė, skaitos, jau jai tą le-
gendą pasakojo, o kiek tos teisybės (...). Kad 
skaitos čia buva tas ežers toks didelis ir... o 
daugiau atsirado tos pelkės. Oi, sakydavo, 
kiek paukščių būdavo, tetervinai burkuo-
davo, viskas. Nieko nelika, viskas paskiau 
išnyka (P. Augustina Žakytė-Dementiškie-
nė, 74 m., vietinė. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 
2016 m.).

Be to, pasakojama, Daukšių baloje gyvenęs 
Velnias, kuris visą laiką gundė žmones viso-
kiomis blogybėmis; kitas Velnias gyvenęs 
prie Luponių (Šiaulių r.) ir blogo žmonėms 
nedarydavo. Kartą šis [Daukšių] Velnias 

perpykęs ant ano, kad jis nieko blogo žmo-
nėms nedarąs, sviedė didžiulį akmenį, kad 
jis ten nukritęs ir dabar dar tebestovįs pu-
siau prasmegęs į žemę (P. Pranas Žlabys, 
92 m., Daukšiuose. U. J. Šliavas, 1975 m.; 
taip pat ↑ Gražaičiai).

Eilė Daukšių balos kalnelių, sekant ją kalne-
lius lengva surasti, atsekti. 1. Jaučių kalnelis; 
2. Kačių kalnelis; 3. Tiltų kalnas; 4. Riestinis; 
5. Kūlynų kalnas; 6. Ilgasis; 7. Mėlynių kane-
lis; 8. Purkšlių kalnelis; 9. Burkulų kalnas; 
10. Čižo kalnelis; 11. Erškėtkalnis; 12. Stulgis; 
13. Žabuotinis; 14. Dvilypis; 15. Viškio kalnas; 
16. Briedžio kalnas; 17. Černis; 18. Žvaigždės 
kalnelis (P. Antanas Šimkaitis, apie 50 m., ir 
Skripkus, apie 70 m., Daukšiuose. U. K. Ki-
gaitė, 1937 m. – LŽV; 84 pav.).

84. Daukšių bala, Žabuotinio vieta (1) ir Adomaičio 
šaltinis (2). Apie 1890.

85. Daukšių bala, Žabuotinio vieta (1) ir Adomaičio 
šaltinis (2). Apie 1949.
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Žabuotinis – didžiausias Daukšių balos 
kalnas (apskritas, 4 ha; LKS94: 460071, 
6249710). XX a. pirmoje pusėje Žabuotinis 
buvo bendrai kaimo gyventojų valdomas 
smėlio karjeras, ilgainiui nukastas (LŽV; 
85 pav.). Iš kur tas Žabuotinis atsirado? Būk 
tai kareiviai sunešę. Bet kiek tos teisybės... 
(P. Stasė Lipskytė-Vipartienė, 71 m., kilusi iš 
Rukuižių k. ir ten pat gyvenanti. U. V. Vait-
kevičius ir tlk., 2016 m.).

Už 0,2 km į V nuo Žabuotinio buvo Stulgis 
(ilgainiui taip pat nukastas), už 0,4 km į 
R – Dvilypis (LŽV; Šliavas 1975). Žvaigždės 
kalnelis minimas už 0,4 km į Š nuo Černio 
kalno (LŽV).

Š. LŽV (K. Kigaitė, 1937); LTR 5083/64; Šliavas 1975, 
88–89; Vait. ir tlk. (2016-01-30). L. Vaitkai 2008, 7, 9.

38. ADOMAIČIO ŠALTINIS. 1,1 km į ŠR nuo 
k., 0,8 km į P nuo valstybinės Lietuvos 
Respublikos sienos, ten link vedančio lau-
ko kelio PR pusėje, Daukšių balos (durpy-
no) žemumoje, Stanislovo Žakio žemėje, 
vienoje iš lomų (LKS94: 459343, 6249159; 
84–85 pav.). Kitados šaltinio versmės buvo 
žemumoje už kelių šimtų metrų į pietus 
(86 pav.), dabar vanduo iš tos pačios gys-
los srūva R (70–80o) kryptimi vamzdeliu 
iš po žemių ir pripildo maždaug 8 × 20 m 
dydžio gilų, žiemą neužšąlantį duburį (dre-
nuojamo vandens rinktuvą?); toliau, ŠR 
kryptimi, prasideda vienas iš daugelio me-
lioracijos kanalų (87 pav.).

Ir kažkur toj baloj, sakė, kažkoks šaltinėlis. 
Nuo senų laikų kažkas manęs klausia (...). 
Daukšių baloj šaltinėlis. Dar taip juokės, 
saka, tai tu nežinai, eisim kast, ir vandenį 
semsim, kiek pinigų gausim! (P. Irena Grigu-
tienė, 54 m., kilusi iš Rukuižių k. ir ten pat 
gyvenanti. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 2015-
06-07; kalbėjo, kad sveikas tas vanduo. Nuo 
Daukšių link Latvijos, link Žabuotinio kal-
no, kažkur toj baloj – V. Vaitkevičius ir tlk., 
2015-05-24).

Už 0,89 km į ŠR nuo aprašyto Adomaičio 
šaltinio duburio yra Žabuotiniu vadinto kal-
no vieta (↑ Daukšiai, Daukšių bala).

Š. Vait. ir tlk. (2015-05-24; 2015-06-07; 2016-01-30).

39. GOJAI. Pieva 0,5 km į Š nuo k., „smėlis 
su durpe“, 3 ha (LŽV).

Seniau augę medžiai. Žmonės nebeatmena, 
tik yra girdėję. Iš tų medžių pasistatydavę 
trobas (LŽV).

Š. LŽV (K. Kigaitė, 1937). L. Šidiškis 2009, 116.

87. Adomaičio 
šaltinio duburys, 
žvelgiant iš 
vakarų.  
2016-01-30.

86. Numelioruotos Adomaičio šaltinio 
ištakos, žvelgiant iš šiaurės. 2016-01-30. 

Taip pat ↑ Bandoriai, akmuo su smailia-
dugniu dubeniu II; ↑ Kemsiai, akmuo su 
smailiadugniu dubeniu; ↑ Žučiai, akmuo su 
smailiadugniu dubeniu.
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DAUNORIŠKĖ, Satkūnų sen.
↑ Alseliai, akmuo su smailiadugniu dube-
niu; ↑ Joniškio g-ja, Velnio purvas; ↑ Joniškio 

g-ja, Blindos pušis; ↑ Svirpliai, akmuo su 
smailiadugniu dubeniu

DILBINĖLIAI, Žagarės sen.
[40.] ĄŽUOLO VIETA PIVINYČIA. Minima 
ūkininko Rudausko žemėje, tikslesnių duo-
menų nėra.

Vaikai, piemen[y]s lipdavo vis į didelį ąžuolą, 

skersm[ens] 1,5 m (P. Mikalina Macytė, apie 
10 m., vietinė. U. M. Ramonaitė, 1935 m.).

Š. LŽV (M. Ramonaitė, 1935).

DOMEIKIAI, Žagarės sen.
[41.] ŽEMĖPATYNĖ. Kaimo gyventojų 
Žemėpačių viensėdis (LKS94: 457223, 
6239641), kurio erdvioje daržinėje dar ir 
sovietinės okupacijos metais buvo rengia-
mi sambariai (JšM).

Š. JšM (2016-05-10). L. Bartkutė 2007–2008, 12 („vien-
kiemis, kur vykdavo sambūriai“).

DRĄSEIKIAI, Skaistgirio sen.
42. GOJŲ BALA. Kaimo Š dalyje, buvusioje 
Stepono Šimaičio žemėje; „vasarą išdžiū-
va“ (LŽV).

Š. LŽV (E. Sčesnulevičiūtė, 1935). L. Šidiškis 2009, 133.

43. AKMUO su SMAILIADUGNIU Dubeniu. 
A. Žalio duomenimis, 2004 m. Drąseikių 
akmuo su dubeniu buvo parduotas Vil-
niaus kolekcininkams.

Š. Vasiliauskas 2005a, 7. L. Vasiliauskas 2006c, 405; Mi-
sius 2011, 59.

DRĄSUTAIČIAI, Satkūnų sen.
44. ŠILĖ. Buvo kaimo R pusėje. „Durpėta, 
klampi pieva“, apie 10 ha (88 pav.).

Seni žmonės pasakoja, kad Šilė seniau buvu-
si ežerU. Iškasus griovį ir paleidus vandenį į 
Virčiuvį, vanduo netekėjęs į upę, bet pakilęs 
į padebesius ir ūždamas nulėkęs pas Šiau-
lių miestą ir ten nusileidęs (P. J. Penkaus-
kas, apie 70 m., vietinis. U. J. Miknevičius, 
1935 m.).

Š. LŽV (J. Miknevičius, 1935). L. Šidiškis 2009, 116.
88. Drąsutaičių Šilės vieta. Apie 1890.
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DUOBĖDŽIAI, Saugėlaukio sen.
[45.] AKMUO ARKLIADANTIS. „Stanaičio 
rėžyje; išraižytas grioveliais“ (LŽV), tiksles-
nių duomenų nėra.

Š. LŽV (J. Jarašūnas, 1935). L. Šidiškis 2009, 117.

[46.] DIDYSIS AKMUO. Į P nuo k., prie Žvi-
nių miško.

Senieji atmena, buvęs labai didelis akmuo, 

kurį per laikus ugnimi ir kūjais sutrupinę 
(LŽV).

Š. LŽV (J. Jarašūnas, 1935). L. Šidiškis 2009, 117.

ENDRIŠKIAI, Skaistgirio sen.
47. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Rastas k. laukuose, „nedidelis“.

A. Žalio pastangomis akmuo buvo atvežtas 

prie mokyklos pastato, netrukus pavogtas 
(važiavo vyrukai pro šalį ir įsimetė).

Š. Vait. ir tlk. (2015-01-30).

[48.] AKMUO su DUBENIU. V. Kirnos (bu-
vusios E. Naudužo) sodybos kieme, prie 
kelio (LKS94: 460831, 6234494).

Akmuo pilkai rusvas, nelygiu paviršiumi, 
aptašytas, ritinio formos, 0,93 × 0,99 m 
dydžio, 27 cm aukščio. Dubuo viduryje, 

nebaigtas kalti, 16 cm skr., 2 cm gylio, 
plokščiu dugnu (Vasiliauskas 2006c). Pri-
mena girnapuses (Vait.).

Š. Vasiliauskas 2005a, 8; Vait. ir tlk. (2015-01-29). L. Va-
siliauskas 2006c, 292 (CIII pav.), 405; Misius 2011, 61.

EŽEIKIAI, Joniškio sen.
49. ĄŽUOLUPIS. Kairysis Vilkiaušio intakas, 
5 km ilg., numelioruotas; išteka Sliekių k., 
žiotys – Ežeikių k. (89 pav.)

Atrodytų, kad ten turėjo augti ąžuolų. Bet 
dabar jokio medžio nėra ir seni žmonės taip 
pat neatsimena ten augus ąžuolų (LŽV).

Už 3 km į Š yra Čiutos ąžuolynas (↑ 
Ziniūnėliai).

Š. LŽV (J. Šležas, 1935 m.). L. Vardynas 1963, 11.

50. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBENIU 
(buvo AR 232). XX a. 3 dešimtmetyje ras-
tas perstatant Indriulių gyvenamąjį namą, 
išimtas iš pamatų (Šliavas 1975; iš pamatų 

kampo – Matulis 1990). Buvo padėtas tarp 
šulinio ir Leono Indriulio namo durų (prie 
klėties – Šliavas 1975), o XX a. pabaigoje 
perkeltas į Stasio Grunskio sodybos kiemą 

89. Ežeikių Ąžuolupio tėkmė. Apie 1890.
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Ežiukų g. 6 – kitapus kaimo gatvės (LKS94: 
471961, 6231089). Pas mane garbingiau sto-
vi, – sako S. Grunskis ir 2015 m. ekspedici-
jos apsilankymo proga akmenį su dubeniu 
imasi plauti (retai prausiams, nors kartą 
metuose).

Akmuo stambiagrūdis, raudonas, lygiu 
plokščiu paviršiumi, 0,65 × 0,84 m dy-
džio (du kraštai apskaldyti), 21 cm aukš-
čio (įsmegęs į žemę); dubuo atitrauktas į 
kraštą, 18 cm skr., 9 cm gylio, kiek netaisy-
klingas, hiperbolės formos (Vait.; įsuktos 
parabolės – Šliavas 1975) (90–91 pav.). 
Naudotas dar prieš girnų atsiradimą grū-
dams grūsti – grucei ruošti (Pranešimai).

Š. Černiauskas 1973, 3; Šliavas 1975, 114; Pranešimai 
1976, 44; Vasiliauskas 2005a, 9; Vait. ir tlk. (2015-05-23). 
L. Matulis 1990, 51 (Nr. 19); Misius 2011, 62.

GAIŽAIČIAI, Gaižaičių sen.
↑ Pailiai, akmuo su smailiadugniu dubeniu

GASČIŪNAI, Kepalių sen.
51. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBENIU I. 
Buvo Prielaidų ūkyje, giliai susmegęs į 
žemę. Apie 2010 m. Audrius Liaudanskas 
akmenį nupirko ir perkėlė į savo sodybos 
kiemą V i l n i u j e, Nemenčinės pl. 40/9 
(LKS94: 585891, 6067204; 92 pav.).

Akmuo vidutinio rupumo, raudonas, netai-
syklingos formos, 0,9 × 1,22 m dydžio, 20–
28 cm aukščio granitas; dubuo prie krašto, 
19 × 21 cm dydžio (93 pav.). Už 31 cm nuo 
dubens, akmens viršutinėje plokštumoje 
dar yra trikampė 5 × 5 cm dydžio, 3–4 cm 
gylio duobutė.

Š. Vasiliauskas 2005a, 10 („rausvai pilkos spalvos“); 
Vait. (2015-02-06).

90. Ežeikių akmuo su dubeniu. 2015-05-23. 

91. Ežeikių akmuo 
su dubeniu.  
2015-05-23.

93. Gasčiūnų 
akmuo su 
dubeniu I.  
2015-02-06. 

92. Gasčiūnų akmuo su dubeniu I. 2015-02-06. 
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52. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU II. Buvo Vaclovo Andriejūno sodybo-
je. Akmenį su dubeniu, nustumtą į pakelę 
prie medžio pastebėjo Juozas Paškūnas 
(g. 1933 m.). 2004 m. pavasarį jis jį atvežė į 
sesers kraštotyrininkės Birutės Pranciškos 
Paškūnaitės (1939–2008) sodybos gėly-
ną Pataušės g. 13, D a u g ė l a i č i ų  k., 
Radviliškio r. (LKS94 6179515, 468592; 
94 pav.).

Akmuo stambiagrūdis, raudonos su juo-
domis ir balkšvomis priemaišomis spal-
vos, netaisyklingos formos, lygus, plokš-
čias, 0,87 × 1,05 m dydžio, 40 cm aukščio 
granitas; viename šone nežymiai sueižė-
jęs (95 pav.). Dubuo pjūvyje parabolė, 
21 × 22 cm dydžio, 16 cm gylio.

Š. Vait. ir tlk. (2014-06-04).

53. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU III. Pasakojama, kad ilgą laiką buvo 
prie 1909 m. pastatytos kapinių koplyčios 
zakristijos sienos (P. Vytautas Motiejaitis, 
80 m., kilęs iš Linksmėnų k., nuo 1961 m. 

gyvenantis Gasčiūnuose. U. V. Vaitkevičius, 
2015 m.).

Šiuo metu nurodytoje vietoje akmens su 
dubeniu nėra.

Š. Vait. ir tlk. (2015-01-30).

GATAUČIAI, Gataučių sen.
54. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Iš nenustatytos vietos atvežtas į 
sklypą M. Katiliūtės g. 12 (buvęs kaimo ba-
ras), padėtas patvoryje prie rūsio (LKS94: 
470602, 6224554).

Akmuo vidutinio rupumo ir stambiagrū-
dis, raudonos su juodomis priemaišomis 
spalvos, plokščiu, lygiu paviršiumi, netai-
syklingos formos, aptašytas, 0,85 × 1,02 m 
dydžio, 23–29 cm aukščio (96 pav.). Dubuo 
pritrauktas prie lygios kraštinės, 18 × 19 cm 
dydžio, 18 cm gylio, lygiomis stačiomis sie-
nelėmis, užapvalintu dugnU. Be to, 6,5 cm 
ilg., 2 cm pl., 0,7–2,5 cm gylio grioveliu du-
buo jungiasi su 3,5 × 4 cm dydžio, 2 cm gylio 
nenustatytos paskirties duobute (97 pav.).

Š. Vasiliauskas 2005a, 11; Vait. ir tlk. (2015-05-21). L. Vasi-
liauskas 2006b, 309 (pav.); Misius 2011, 63.

 95. Gasčiūnų akmuo su dubeniu II. 2014-06-04.

94. Gasčiūnų akmuo 
su dubeniu II.  
2014-06-04.

 
97. Gataučių 
akmens su 
dubeniu 
griovelis.  
2015-05-21. 

96. Gataučių akmuo su dubeniu. 2015-05-21.
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GAUDIKIAI, Gaižaičių sen.
55. GOJUS. „Ganykla – duobėta ir dum-
blynė, 0,5 ha“ (LŽV), tikslesnių duomenų 
nėra.

Š. LŽV (S. Kuzma, 1935). L. Šidiškis 2009, 133.

[56.] KAUKARIŲ (KAUKORIŲ) KAPAI. 
Buvo kaimo R dalyje, 0,1 km į ŠR nuo kelio 
į Juodeikius, Morkelių žemėje, tarp dirba-
mų laukų (LKS94: 450205, 6235910). 

„Senovės kapai – 1 m aukščio kalnelis, 
0,25 ha“ (LŽV; 98 pav.). 

Laidota čigonai ir vietos žmonės. Dabarty 
kapeliai labai apleisti ir be tvoros (LŽV).

Š. LŽV (S. Kuzma, 1935). L. Šidiškis 2009, 133; JPŽP 196, 
302.

GEDVAINIAI, Gataučių sen.
57. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Įmūrytas į ūkinio pastato pamatus 
(Pamūšio g. 24; 99 pav.).

Matoma akmens dalis yra 0,58 × 0,95 m 
dydžio; dubuo patrauktas link krašto, 
20,5 cm skr., 10,5 cm gylio.

Š. Vasiliauskas 2005a, 12; Vait. ir tlk. (2015-01-30; ne-
lokal.); JšM (2016-02-11). L. Vasiliauskas 2005c, 194 
(3 pav.); 2006b, 309; Misius 2011, 64.

GIMBŪČIAI, Skaistgirio sen.

58. GOJAI. Kaimo P dalyje, „lygi vieta, aria-
mas laukas; 1,5 ha“.

Š. LŽV (J. Kondratas, 1935).

GIMINĖNAI, Saugėlaukio sen.

59. VARČIOS KALNAS (VARČKALNIS), ki-
taip vadinamas TILKEVIČIAUS KALNU. Kai-
mo pietinėje dalyje, Jokūbaičių žemėje, 
Varčios vietovėje („juodžemis, bala; apie 
5 ha“) (100–102 pav.). Remiantis Antano 

98. Gaudikių Kaukarių kapai. Apie 1949.

99. Gedvainių akmuo su dubeniu.  
2016-02-11.

100. Giminėnų Varčios kalnas (1) ir Mėdginų 
Kėkštakmenio vieta (2). Apie 1780.
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Jokūbaičio (66 m., vietinis) pasakojimu, tai 
su pertrūkiais kelis šimtus metrų iš ŠR į PV 
besitęsianti, vingiuojanti 19–22 m pločio, 
1–2 m aukščio ariama moreninė aukštuma 
(žvyras su moliu, akmenuota; apie 0,5 km 
ilg. – LŽV: Giminėnai; 103–105 pav.). Aukš-
čiausia Varčkalnio vieta – 52,1 m virš jūros 
lygio (LKS94: 482858, 6229787), už 0,1 km 
į PV nuo jos – Mėdginų k. riba, už 0,28 km 
į ŠR – Tilkevičiaus (Tilkaus) kapas (LKS94: 
483007, 6230029) – pasikorusio Tilkevi-
čiaus nepriėmė į kapines, bet Klemensas 
Jokūbaitis leidęs palaidoti ant Varčkalnio.

Pasakoja, kad senovėje ten buvęs audros 
užverstas kaimas. Ausį pridėjus prie žemės 
klausantis girdėdavęsi jame lyg giedant 
(P. Morta Juozapaitienė, apie 50 m., vieti-
nė. U. E. Vaičiulytė, 1935 m. – LŽV).

Žabyne vadinamoje Giminėnų vietovėje 
(apie 20 ha, kaimo P dalyje) būta Milžka-
piais vadinamos 1 a ploto akmenuotos 
kalvelės, spėjama, pilkapio. Apie 1,3 km į P 
nuo Varčkalnio, Mėdginų kaimo laukuose 
būta Kėkštakmenio (↑).

Š. Šiaulių 1931a; LŽV (E. Vaičiulytė, 1935; Giminėnai); 
LŽV (J. Mikniūtė, 1935; Mėdginai, Varškalnis); LŽV 
(A. Rimdžius, 1935; Stoniūnai, Varčia); Vait. ir tlk. (2015-
01-31). L. Šidiškis 2009, 117.

105. Antanas Jokūbaitis 
Giminėnų kaimo laukuose. 
2015-01-31. 

101. Giminėnų Varčios kalnas (1) ir Mėdginų 
Kėkštakmenio vieta (2). Apie 1890.

102. Giminėnų Varčios kalnas (1) ir Mėdginų 
Kėkštakmenio vieta (2). Apie 1949.

103. Giminėnų Varčios kalnas. (Ištrauka iš trimačio Lietuvos žemės 
paviršiaus modelio)

104. Giminėnų Varčios kalnas, žvelgiant iš šiaurės. 2015-01-31. 
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[60.] ĄŽUOLAS. Auga sunykusio k. ryti-
nėje dalyje (likusi paskutinė sodyba), ant 
nevažinėjamos gatvės P krašto (LKS94: 
483736, 6230455).

Ąžuolas 5,75 m apimties, apie 3,5 m 
aukštyje kamienas šakojasi į tris lieme-
nis (106 pav.). Medis džiūsta, atsiranda 
drevės.

Š. Vait. ir tlk. (2015-01-31).

GIRDŽIŪNAI, Satkūnų sen.
61. VELNYNĖ. Kaimo ŠR dalyje, prie Ne-
meikšių miško. „Apie 20 ha, juodžemis, 
lygi vieta“ (LŽV).

Š. LŽV (M. Miknevičienė, 1935). L. Šidiškis 2009, 133.

GIRKANČIAI, Gaižaičių sen.
62. BOBKALNIS. „Girkančių miške.“ Tiks-
lesnių duomenų nėra.

L. Šidiškis 2009, 133.

GRAŽAIČIAI, Žagarės sen.
63. AKMUO. Minimas k. lauke, siejamas su 
Luponiuose (Šiaulių r.) gyvenusiu Velniu.

Pas Šiaulius ar dar toliau yr viens kalns, o 
antrs – mūsų Raktuvė. Tame gyveno viens 
Velns, o aname – kits. Nu, tai jie kai susipy-
ko, tai ėmė mėtyt tokius baisius akmenis. 
Tas Raktuvės Velns kai metė į aną pusę, tai 

nukrito ten kažkur netoli ano Velnio – Pun-
tuks tas akmuo. O tas Šiaulių (ar Zarasių) 
[?] Velns kai metė, tai tas akmuo nukrito čia 
kažkur, Gražaičių lauke.

Nebetoli jau viens kitam būt sudavę (P. Ma-
rijona Ušeckienė, 76 m., Švedlaukio k. 
U. D. Šilainytė, 1965 m.; taip pat ↑ Daukšiai).

Š. LTR 3831/13.

[64.] ŽVIRBLIO AKMUO. Minimas Kazio 
Valio lauke, „pailgas, trapus, 1,5 × 2 m; 
skaldytas, norėta padaryti kryžių, bet per 
minkštas [akmuo. – Vait.]“ (LŽV, O. Balty-
tė). Tikslesnių duomenų nėra.

Š. LŽV (O. Baltytė, 1935); LŽV (J. Laurinaitis, [be datos]; 
Žvirblių akmuo).

106. Giminėnų ąžuolas, 
žvelgiant iš šiaurės 
vakarų. 2015-01-31. 
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IVOŠKIAI, Gataučių sen.

[65.] LAIMUŽĖ. Taip buvo vadinamas vie-
nas iš k. vienkiemių.

L. Bartkutė 2007–2008, 12.

66. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Kaimo kapinių Šv. Jono Nepomuko 
koplyčios durų dešinėje (LKS94: 471916, 
6222898). Prie XVIII a. antroje pusėje pasta-
tytos koplyčios sienos virš akmens kabo Nu-
kryžiuotasis (Šliavas 1975; Vait.) (18 pav.).

Akmuo vidutinio rupumo ir smulkiagrūdis, 
rausvai melsvas, nežymiai įtrūkęs granitas 
lygiu plokščiu paviršiumi, 0,64 × 0,93 m 
dydžio, 16 cm aukščio (30 cm – Šliavas 
1975). Dubuo bemaž tiksliai viduryje, 18 cm 
skr., 13 cm gylio, pjūvyje – parabolė („įsuk-
tos parabolės formos“ – Šliavas 1975) 
(107–108 pav.).

Š. Šliavas 1975, 121; Vasiliauskas 2005a, 13; Vait. ir tlk. 
(2015-05-24). L. Matulis 1990, 51 (Nr. 20); Vaitkevičius 
2003, 111; 2005, 200; Vasiliauskas 2004b, 9; 2005c, 195; 
Joniškio 2011, 129–145; Misius 2011, 67.

JAKIŠKIAI, Joniškio sen.
67. GOJUS. Nurodomas į V nuo k., Povilo 
Skupeikos ir Jurgio Tamošaičio žemėje; 
apie 8 ha.

Seniau buvęs miškas, krūmai, kurių dabar nė 

žymės nebėra. [Vardas] žinomas tik senajai 
kartai (LŽV).

Š. LŽV (J. Karitonas, 1935; „ariama žemė“). L. Šidiškis 
2009, 117.

68. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Kaimo kapinių Šv. Ignaco koplyčios prie-
angyje, dešinėje (LKS94: 471238, 6227905; 
109–110 pav.). Anksčiau virš akmens kabėjo 
Nukryžiuotasis (Šliavas 1975).

Akmuo smulkiagrūdis ir vidutinio rupumo, 
mėlynos su balkšvomis priemaišomis spal-
vos, plokščiu, lygiu, lyg gludintu paviršiumi, 
0,82 × 0,96 m dydžio (vienas šonas nuskel-
tas; 111 pav.), 19–24 cm aukščio; dubuo 18 cm 
skr., 14 cm gylio, pjūvyje primena parabolę, 
bet šonuose nežymiai išpūstas (Vait.; įsuk-
tos parabolės formos – Šliavas 1975).

107. Ivoškių 
akmuo su 
dubeniu.  
2015-05-24.

108. Ivoškių akmuo su dubeniu. 2015-05-24. 

109. Jakiškių kaimo kapinių koplyčia. 2015-05-21.
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Akmenyje būdavęs laikomas švęstas van-
duo. Šventindavę jį per Ignaco atlaidus, lie-
pos 31 d., žmonės buteliais po to nešdavosi 
namo. Maždaug prieš 50 m. [apie 1925 m.] 
ant to akmens dubens uždengti buvo pada-
rytas dangtelis [paimtas į Žeimelio muzie-
jų – Vait.] (Šliavas 1975).

Š. Vasiliauskas 2005a, 14; Vait. ir tlk. (2015-05-21). L. Ma-
tulis 1990, 51 (Nr. 21); Vasiliauskas 2004; 2005c, 195; 
Vaitkevičius 2005, 200; Šidiškis 2009, 117–118; Joniškio 
2011, 159–179 (įsteigimas ir globa siejama su jėzuitais); 
Misius 2011, 67, 68 (nuotr.).

JANKŪNAI, Rudiškių sen.
↑ Bičiušiai, akmuo su smailiadugniu 
dubeniu

JAUČIŪNAI, Gataučių sen.
69. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Rastas ir saugomas Benediktos Ste-
ponaitienės sodyboje (Tiesioji g. 31).

Akmuo smulkiagrūdis ir vidutinio rupumo, 
rausvas, plokščias, vienu nuskeltu šonu, 
0,45 × 0,97 m dydžio, 48 cm aukščio. Du-
buo vos pradėtas kalti, 19 × 20 cm dydžio 
(iškaltas apskritimas) (112 pav.).

Š. JšM (2016-05-10).

JAUNEIKIAI, Joniškio sen.
70. ĄŽUOLAS I. Augo Maižių sodyboje, 
1902 m. šeimininkų buvo parduotas ir nu-
kirstas, iš jo pagamintas malūno volas.

Kad kas kokį didelį medį savo namuose 
nukert – seną ąžuolą ar kitą kokį medį, tai 
reik už senučius prosenučius atminimą pa-
daryt – už tuos, kas sodino tą medį. O kad 
nepadarysi atminimo, tai numirs kas nors 
tuoj iš tų namų.

Joniškės parapijoj, Jauneikių sodžiuj, Maižių 
kieme pardavė ąžuolą už 12 rublių 1902 m. – 
malūnui volą. Ir jiems pasivaidenęs jų senelis 
[orig.: bočius]: per sapną pas juos atėjęs į jų 
klėties pastogę ir atsisėdęs. Tai jie iš to pa-
būgę ir visus 12 rublių ant mišių atidavę, kad 
kas iš jų namų nenumirtų (U. M. Slančiaus-
kas, 1903 m.).

L. ŠLSA 238–239 (Nr. 434).

110. Akmuo su dubeniu Jakiškių koplyčios 
priešakyje. 2015-05-21.

111. Jakiškių 
akmuo su 
dubeniu.  
2015-05-21.

112. Jaučiūnų akmuo su dubeniu.  
2016-05-10.
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71. ĄŽUOLAS II. Augo kelio į Joniškį R pu-
sėje, priešais J. ir O. Jatulių (buvusį Janso-
nų) gyvenamąjį namą Jurginų g. 8 (LKS94: 
469271, 6231058; 113–114 pav.). Jatuliai 
ilgai siekė leidimo ąžuolą pjauti; drevėtas, 
daugelį kartų perkūno trenktas, bet žaliuo-
jantis medis nupjautas 2015 m. balandžio 
16-ąją (115–116 pav.). Ąžuolo būta 6,85 m 
apimties, 1,6 m skr. (1,3 m aukštyje); maž-
daug 3,5–4 m aukštyje jis šakojosi į keturis 
kamienus (Valatkevičienė 2001; Vait.).

„Vyras nenorėjo pjauti, bet aš sakiau – 
pjauk, nes kitaip iš namų išeisiu!“ – prisime-
na Oksana Jatulienė. Ąžuolo kelme vaikai 
rado juodą gyvą gyvatę. Vėliau čia pat apti-
ko ir jos išnarą. Krūva stambių ąžuolo malkų 
stūkso kieme prie šulinio. Prie kelio išvydę 
kamieną pas Jatulius užsuko skulptoriai ir 
prašė medieną parduoti, bet moteris nesu-
tiko: „Siūlė mažai pinigų, net malkų prieka-
ba nebūtų išėjusi. Nesileidau į kalbas. Vyras 
pjausto dalelėmis – gal suolą, stalą padary-
sime. Kūrenimui ąžuolas nelabai tinka (Va-
luckytė 2015).

Pasakojama, kad medį pasodinę Janso-
nų proseneliai latviai. Esą ant to ąžuolo 
Napoleonas pražygiuodamas pasidžiovęs 
išdžiūti marškinius. Porą kartų į tą ąžuolą 
trenkęs perkūnas, todėl iš kelio pusės jo 
šakos šiek tiek apdžiūvusios (P. Marytė Ba-
čienė, 70 m., Jauneikiuose. U. J. Šliavas, 
1975 m.). Apie 600 metų gal... žaibas tan-
kiai mušdava... nuo senų laikų buva tvorela, 
kad gyvulėliai nešokinėtų, buva prižiūrims! 
(P. Stasys Maižius, 70 m., kilęs iš Jaunei-
kių k., nuo 1975 m. gyv. Dapkūnų k., Šiau-
lių r. U. V. Vaitkevičius ir Ž. Montvydas, 
2015 m.).

Kelių kartų Jauneikių žmonės savo kaimo 
ir savo gyvenimų neįsivaizduoja be senojo 
ąžuolo (Valatkevičienė 2001). Daugelį metų 
po juo įrengtoje autobusų stotelėje stovi-
niuodavo, šnekučiuodavosi Jauneikių žmo-
nės. Be to, šio ąžuolo lapų vainikai papuošė 
ne vieną aplinkinių kaimų Joną (Valuckytė 
2015).

Š. Šliavas 1975, 117; Vait. ir tlk. (2015-05-23; 2015-06-12). 
L. Valatkevičienė 2001; Vaitkevičius 2015; Valuckytė 
2015.

113. Jauneikių 
ąžuolas II, 
žvelgiant iš 
vakarų. 1975. 

114. Jauneikių ąžuolas II, žvelgiant iš pietvakarių.  
2012-06. 

115. Jauneikių 
ąžuolo II vieta, 
žvelgiant iš 
vakarų.  
2015-05-23. 

116. Jauneikių ąžuolo II kelmas ir liemuo. 2015-05-23. 
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72. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Julios Aldonės Maižiūtės viensėdyje, 
jos brolio Stasio tvirtinimu, dar XX a. 3 de-
šimtmetyje buvo įmūrytas į gyvenamojo 
namo pamatus (iš P pusės). Šiuo metu 
akmuo arba apneštas žeme, arba aptin-
kuotas (JšM).

Iškalta, saka, švęsts. Anksčiau sakydavo, 
kad švęstas vanduo, ir prie bažnyčios būda-
vo švęstas. O ten ne švęstas, ten miltus malt 
buvo. Tėvas yra sakęs, kad ten grūdus grūs-
davo prie caro (P. Stasys Maižius, 70 m., 
gyv. Dapkūnų k., Šiaulių r. U. V. Vaitkevi-
čius ir Ž. Montvydas, 2015 m.).

Š. Vait. ir tlk. (2015-06-12); JšM (2016-07-25).

JAUNIŪNAI, Gataučių sen.
73. GELMĖ VELNIOBALA (VELNIO BALA). 
Apie 10 × 10 m dydžio Mūšos gelmė kaimo 
Š pusėje, apie 0,4 km į V nuo Tautinio žio-
čių (apie LKS94: 469684, 6220814). Iška-
sus naują Mūšos vagą liko lyg jos senvagės 
dalis, lyg kūdra – palikęs maldyns toks, ko-
dželka (Vait.; 117–118 pav.).

Žmonės pasakoja, kad toji Mūšos upės vieta 
seniau buvusi labai gili ir niekas negalėjęs 
maudytis, nes kas tik maudydavos, nuskęs-
davo (P. Ignas Daukšas, apie 70 m., vieti-
nis. U. O. Melnykaitė, 1935 m.). Velnioba-
la – kad labai gili, labai! Katrie nebijodava, 
tai ten buva pagrindinė maudykla. | Tik tai 
tiek, kad žmones traukdava tas gylis. | Aš ir 
pati esu čiut neprigėrus. Yra prigėręs jaunas 
vaikinukas – Gintaras Rungis – ėja maudytis 
su arkliu. | Visi sakydava: „Neikim, ka į Vel-
niobalą nepatrauktų“ (P. Genovaitė Aliuly-
tė-Katinienė, 79 m., kilusi iš Jauniūnų k., d. 
gyv. Joniškyje. U. V. Vaitkevičius, 2015 m.).

Š. LŽV (O. Melnykaitė, 1935; „į dešinę nuo Mūšos til-
to“); Vait. ir tlk. (2015-05-21). L. Vardynas 1963, 190 (Vel-
nióbalė); Šidiškis 2009, 133.

74. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. 1989 m., minint Sidabrės pilies sude-
ginimo 700 metų sukaktį, iš nenustatytos 
Joniškio r. vietos atvežtas prie Saulės mū-
šio atminimui skirto akmens. Dingo atlie-
kant šios vietos tvarkymo darbus (Vait.).

Akmuo vidutinio rupumo ir stambiagrūdis, 
raudonos spalvos, plokščiu, lygiu pavir-
šiumi, netaisyklingo apskritimo formos. 
Sprendžiant iš kerpių, šis akmuo (taip pat 

117. Menama Jauniūnų Velniobalos vieta. Apie 1890.

118. Menama Jauniūnų Velniobalos vieta. 2012.

119. Jauniūnų 
akmuo su 
dubeniu.  
2009-09-26.
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ir jo dubuo) dešimtmetį ar net kelis buvo 
po kitu akmeniu, tikėtina, po girnapuse 
(119 pav.).

Š. Vait. ir tlk. (2015-05-21; tvarkų darė ir nelika). L. Šidiš-
kis 2009, 133 (nuotr.).

JONIŠKIO g-ja
75. VELNIO BALA. Nurodoma Maželių miš-
ko 34 kvartale; 0,25 ha (LŽV).

Š. LŽV (J. Valainis, 1936; Joniškio g-ja, „lieknas“). L. Ši-
diškis 2009, 134.

76. VELNIO PURVAS (VELLA PURVELIS). 
Daunoravos miško 9 kvartale, „kadaise 
buvusios ganiavos“ (LŽV).

Š. LŽV (J. Valainis, 1936; Joniškio g-ja). L. Šidiškis 2009, 
135.

[77.] BLINDOS PUŠIS. Minima Daunoravos 
miško 12 kvartale; 0,8 m skr. Tikslesnių 
duomenų nėra.

L. Šidiškis 2009, 131.

JONIŠKIS
Seniai seniai gyvena toks žmogelis, visiškai 
biednas, šaukiams Jons Jonyla. Jis klajoja ir 
klajoja miškU. Jis buvo pavargęs ir išalkęs. 
Užėja naktis i jis užmiga. Užmigęs susapna-
va Švenčiausią Panelą rodančią su pirštu 
jam, kur yr pakasts auksas. Kitą rytą jis at-
sikėle ir pradėja kast. Ir iškasė tris dideles 
skrynias, pilnas auksinių pinigų.

Jons toj vietoj, kur susapnavo Panelą Šven-
čiausią, pastatė iš tų auksinių pinigų didelą 
bažnyčią. Netoli jos ir sau namus užsibuda-
voja. Aplink tą bažnyčią pradėjo ir daugiau 
žmonių budavotis ir taip atsirada Joniškis 
(U. M. Skablauskaitė, 1936–1938 m.).

Š. LTR 2368/679.

78. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBENIU I. 
Rastas 2004 m., atliekant archeologinius 
tyrinėjimus sklype Žemaičių g. 9, gyvena-
mojo namo pamatuose (past. 1938 m.); 
šiuo metu saugomas R e i b i n i u o s e, 
M. Slančiausko muziejaus pirtelėje (LKS94: 
461007, 6239585).

Akmuo vidutinio rupumo, mėlynas su 
balkšvomis priemaišomis (pilkai juodos 
spalvos – Vasiliauskas 2006d), 0,68 × 0,8 m 
dydžio, 25 cm aukščio, apskaldytas, 
buvo suskilęs į tris dalis (išlikusios dvi – 
120–121 pav.), aplipęs cementu; dubuo 120. Joniškio akmuo su dubeniu I radimo vietoje. 

2004. 
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atitrauktas į kraštą, 20 cm skr., 20 cm gy-
lio (18 cm skr., 22 cm gylio – Vasiliauskas 
2006d), pjūvyje – parabolė (122 pav.).

Prieš panaudodamas akmenį pamatams 
akmenskaldys jį norėjo aptašyti lyg sta-
čiakampį kubą – viršutinėje plokštumo-
je liko du kampu susikertantys 4 cm pl., 
1,5 cm gylio grioveliai (sumanymas nebuvo 
įgyvendintas).

Š. Vasiliauskas 2005a, 15-1; Vait. ir tlk. (2015-02-01). 
L. Osipova 2005; Vasiliauskas 2006d, 158.

79. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU II. Rastas 2004 m., tyrinėjant XVI–
XVII a. Joniškio dvaro sodybos kultūrinį 
sluoksnį sklype Žemaičių g. 9, ūkinėje 
duobėje 1 (123 pav.). Šiuo metu saugomas 
R e i b i n i u o s e, M. Slančiausko muzie-
jaus daržinėje (LKS94: 461007, 6239585).

Akmuo smulkiagrūdis, melsvas su balkš-
vomis priemaišomis, netaisyklingos for-
mos, plokščiu, visiškai lygiu paviršiumi, 
0,62 × 0,7 m dydžio, 38–41 cm aukščio. Du-
buo – seklus, nebaigtas kalti, 8,5 × 10 cm 
dydžio, vos 2 cm gylio (124 pav.).

12,5 cm aukštyje nuo viršaus yra 1,7–1,8 cm 
pločio kalimo aplink žymė – lyg norėta 
akmens viršutinę dalį nuskelti, atidalyti; 
viršutinė 2,5 cm aukščio akmens briauna 
dailiai užapvalinta (125 pav.).

Be žiestos keramikos šukių, duobėje kar-
tu su šiuo akmeniu aptikta arklio kaukolė 
(4,5–5 m. amžiaus) ir du kiaulės kaulai (Va-
siliauskas 2006d).

121. Joniškio akmuo su dubeniu I. 
2015-02-01. 

122. Joniškio akmuo su dubeniu I.  
2015-02-01.

123. Joniškio dvarvietės tyrimų plotas 1 ir akmens su 
dubeniu II radimo vieta ūkinėje duobėje 1. 

124. Joniškio akmuo su dubeniu II. 2015-02-01. 



Joniškio rajonas  71  

Š. Vasiliauskas 2005a, 15-2; Vait. ir tlk. (2015-02-01). 
L. Osipova 2005; Vaitkevičius 2005, 195–196 (9 pav.); 
Vasiliauskas 2005c, 204; 2006d, 158–159 (nuotr.).

Taip pat ↑ Kalnelis; ↑ Juodeikiai, akmuo su 
smailiadugniu dubeniu; ↑ Mėdginai, akmuo 
su smailiadugniu dubeniu I; ↑ Pošupės, 
akmuo su smailiadugniu dubeniu; ↑ Reibi-
niai, akmenys su smailiadugniais dubeni-
mis I–III; ↑ Sabačiūnai, akmuo su smailiadu-
gniu dubeniu; ↑ Skaistgirio sen., akmuo su 
smailiadugniu dubeniu; ↑ Šilmikiai, akmuo 
su smailiadugniu dubeniu

JUODEIKIAI, Gaižaičių sen.
80. PUŠIS. Augo kaimo PR dalyje, Lenki-
mais vadinamoje vietovėje (apie 8 ha), Vin-
co Pociaus rėžyje. Didelė sena pušis. „Kur 
eisim šieno grėbti? Pas pušį“ – sakydavę. 
Toli toli matėsi (JPŽP).

Štai ką vieną kartą juodeikiečiai sužinojo Ry-
goje. Šioj pusėj Dauguvos buvo toks kiemas 
su nakvynės namais „Zelta zirgs“. Čia žmo-
nės apsistodavo, nakvodavo.

– Kartą ir aš buvau su tėvu, – pasakojo tė-
velis. Buvo ir daugiau lietuvių. Priėjo tokia 
senutė ir lietuviškai ėmė klausinėti, ar nėra 
ko nuo Juodeikių. Pasisakėme. Tada ji sako: 
„Esu jau sena, noriu jums kai ką pasakyti. 
Ar tebėra ten jūsų laukuose nuo Tyrelio 
pusės tokia vieniša, didelė, stora pušis?“ 
„Tebėr“, – sakom. „Na, tai klausykitės, ką 
jums pasakysiU. Aš noriu, kad geri žmonės 
pasinaudotų. Ten, apie tą vietą yra užkasti 
pinigai ir kiti brangūs daiktai.“ Klausytojai 
net išsižiojo!

„Tai buvo per metežą (sukilimą). Aš tada 
buvau jauna ir kartu su sukilėliais traukė-
mės į Žemaitiją. Mus apsupo besivejantys 
kazokai. Išsisklaidėme ir gelbėjomės kaip 
išmanydami. Brangenybes nutarėme už-
kasti. Atėjus progai tikėjomės pasiimti, už 
jas pirkti Vokietijoje ginklų... Iškasė duobę, 
sudėjo bačkutes su auksiniais, kitus daiktus 
ir vėl gražiai velėnomis užklojo. Vadovybė 
įsakė trauktis per Tyrelį, kad nepakliūtume 

į nagus. Išsiskyrėme. Buvo ir bajorų, ir 
prasčiokų. Ne vieną sugavo. Aš atsidūriau 
Rygoje. Esu sena, greit mirsiU. Tegu, sa-
kau, žino šio krašto žmonės. Pakasė ne po 
pušim – atokiau...“

(...) Visi juodeikiečiai pušį mylėjo. Stovėjo 
lyg kokia rodyklė į Lenkimus.

– Pocius, – pasakojo teta Apolonija, – už-
sispyrė pušį nukirsti. Nupjovė. Kasė, rovė 
kelmą! Kiek jis ten dirbo! Kas galėjo neleisti? 
Jo rėžy!

– Kam jis taip darė? – klausiau.

– Pinigų ieškojo.

– Ar rado?

– A, bala jį žino! Užvirtęs žiemą ant rogių va-
žiuoja ir dainuoja: „Augo girioj aukšta pušis, 
ant tos pušies dzinguliukai. Dzingul dzingul 
dzinguliukai, dzinguliukai u cha cha!..“ Bet 
ne į gerą išėjo jam. Tą pat metą susirgo rau-
pais jo vaikai ir plapt, plapt, plapt trys vie-
nas paskui kitą ir išmirė...

Žmonėse buvo išlikęs įsitikinimas, kad senų 
medžių nevalia liesti – atkeršys. Ir kai atsi-
tinka tokia nelaimė, tas įsitikinimas tik sti-
prėjo (U. Aleksandras Žalys – JPŽP). Prie 
seniau buvusios pušies esą paslėpti dideli 
pinigai (LŽV).

Š. LŽV (S. Kuzma, 1935). L. JPŽP 33–34.

125. Joniškio akmuo su dubeniu II. 2015-02-01.
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81. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Apie 2000 m. rastas akmenų krūsny-
je netoli Tyrelio (Vait. ir tlk.), saugomas 
Ugnės ir Gendručio Vainekių sodyboje 
J o n i š k y j e, Pašvitinio g. 14, prie šuli-
nio (LKS94: 476504, 6233465).

Akmuo smulkiagrūdis, pilkos, vietomis 
melsvos spalvos, plokščiu, lygiu paviršiu-
mi, 0,57 × 1,12 m dydžio (du šonai nuskel-
ti), 33 cm aukščio; dubuo 16 cm skr., 11 cm 
gylio (17 cm skr., 12 cm gylio – Vasiliauskas 
2002) (126–127 pav.).

Š. Vasiliauskas 2005a, 17; Vait. ir tlk. (2015-05-22). L. Va-
siliauskas 2002, 211; Misius 2011, 73 (pasak gyventojų, 
buvo keletas tokių akmenų).

Taip pat žr. ↑ Tarbūčiai, akmenys su smailia-
dugniais dubenimis I–III, ↑ Ročkiai, akmuo 
su smailiadugniu dubeniu

JUODŽIAI, Gataučių sen.
82. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Įmūrytas į Juodžių palivarko (dabar 
Onos Juodienės sodybos) apie XIX a. pa-
statyto akmenų mūro ūkinio pastato už-
pakalinę (ŠR) sieną, virš pamato (LKS94: 
466884, 6225414; 128 pav.).

Akmuo stambiagrūdis, raudonas, matoma 
jo dalis yra 0,59 × 0,67 m dydžio, dubuo 
15 × 16 cm dydžio, 7 cm gylio, pjūvyje – 
hiperbolė (129 pav.). Šalia, sienoje, senas 
metalinis absoliutinio aukščio ženklas.

Š. Vasiliauskas 2005a, 18; Vait. ir tlk. (2015-05-23). 
L. Vasiliauskas 2005c, 195 (4 pav.); 2006b, 309; Misius 
2011, 74.

JURDAIČIAI, Skaistgirio sen.
↑ Bilžiai, akmuo su smailiadugniu dubeniu; 
↑ Žagarės sen., akmuo su smailiadugniu 
dubeniu

126. Juodeikių akmuo su dubeniu. 2015-05-22. 

127. Juodeikių 
akmuo su 
dubeniu.  
2015-05-22.

128. Juodžių 
akmuo su 
dubeniu.  
2015-05-23. 

129. Juodžių akmuo su dubeniu. 2015-05-23.
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KALNELIS, Joniškio sen.
83. SIDABROS KALNAS, PILKALNIS. Pilia-
kalniu (KVR 23854) laikoma 45 × 70 m dy-
džio, 4–6 m aukščio kalva, ant kurios stovi 
medinė kapinių koplyčia (130 pav.). P ir Š 
kalvos papėdėje būta šiuo metu užslinku-
sio 4 m pl., 2 m gylio griovio; į Š nuo koply-
čios plyti 40 × 130 m dydžio, iki 3 m aukščio 
papilys, kuriame taip pat laidojama (LPA; 
nuo XVIII a. pabaigos iki XX a. 3 dešimtme-
čio čia veikė Joniškio parapijos kapinės – 
Joniškio 2012).

Eiliuotoji Livonijos kronika 1289–1290 m. 
Kalnelyje mini paskutinę žiemgalių pilį – 
Sidabrę (Sydobre, Sydobren, Sidobren – 
Livländische 1998, 11210, 11235, 11428 
ir kt.), 1426 m. LDK ir Livonijos sienos 
nustatymo akte paminėtas Sidabrės, 
arba Sidabros, kalnas (ein geberg Sydob-
ber... Suddobrschen bergh – UB 472, 473; 
1545 m.: ad montem Silberberg dictum – 
Čelkis, Antanavičius 2011). Naujausių ty-
rinėjimų duomenimis, su šia vieta sietina 
Buginionių (kitaip vadinamų Budginių) 
bažnyčia, kuri buvo 1536 m. įkurtos ir ap-
rūpintos Joniškio parapinės bažnyčios 
pirmtakė. Kalnelio koplyčia pirmą kartą pa-
minėta 1676 m. vasario 24 d. Joniškio baž-
nyčios vizitacijos akte – ji stovėjo ne kai-
me ar gyvenvietėje, neturėjo pavadinimo 
(spėjamas – Šv. Jurgio), pamiškėje, ant kal-
no (na górze – Joniškio 2012, 91). Dabartinė 
koplyčia pastatyta 1795 m. (Misius 2011, 75; 
Joniškio 2012). Švenčiamas Šv. Jurgis (Jur-
giai), Šv. Jonas ir Vėlinės (Vait. ir tlk.; plg. 
Joniškio 2012; Juzumas 2013). Seni žmonės 
labai tų vietų garbino, apie koplyčių keliais 
eidavo (P. Janina Silickienė, 59 m., vietinė. 
U. V. Vaitkevičius, 2004 m.).

Į P nuo piliakalnio aptikti II–IV a. kultūriniai 
sluoksniai, į ŠR, R, PR ir PV nuo piliakalnio – 
V–X a. Tame pačiame plote ir toliau į R–PR 
randami XI–XIII (XIV) a. sluoksniai (2007 m. 
duomenimis, bendras piliakalnio ir jo pa-
pėdės gyvenvietės plotas siekia 5,5–6 ha); 
kalvelėje į PR, PV ir ŠV užfiksuoti XVI–XIX a. 
kaimavietės kultūriniai sluoksniai.

Už 0,75 km į Š nuo piliakalnio, Rimdžiaus 
ir Skablausko žemėje buvo kalnelis, kur 
randama milžinų kaulų: Žinoma, žmonėms, 

ypač piemenims, randantiems tuos kau-
lus, atrodė jie labai dideli: blauzdikauliai 
už žmogų didesni, dantys baisūs. Dėl to 
[kilo] legenda apie milžinus, kurių vienas, 
stovėdamas Šimkūnuos, kitas Kalnely ga-
lėjo paduoti vienas kitam kirvį (per 11 km) 
(U. B. Tarvydas, XX a. 4 deš. – VAK).

XIX a. pabaigoje Vincentas Juzumas rašė: 
Tik Piłkalnis kalnas, šiandien vadinamas Kal-
neliu, tėra žmonių atmintyje likęs iš seno-
vės paminklų šioje parapijoje. Ant šio kalno 
kadaise būta žemaičių gynybinės pilaitės, 
o tai rodo ir pats žemaitiškas pavadinimas 
Piłkalnis – pilies kalnas. Šioje pilaitėje būta 
ir pagonių šventyklos. Atvertus šiame pa-
kraštyje žemaičius, čia iš karto buvo pasta-
tyta bažnytėlė, kad toje vietoje, kur buvo 
atiduodama pagarba dievams, dabar, gavus 
tikrų žinių, būtų garbinamas tikrasis Pasau-
lio ir visų daiktų Kūrėjas (Juzumas 2013; 
M. Paknio vertimas).

XX a. antroje pusėje J. Šliavo surinkti pa-
davimai liudija apie pasakojimų įvairovę, 
pabrėžia šv. Brigitos – Švedijos ir keleivių 
globėjos (minima liepos 23 d.) – vaidmenį 
ir rodo, kad Pilkalnį pirmiausia reikia aiškin-
ti kaip s u p i l t ą kalną: Žmonės pasakoja, 
kad tas kalnas esąs supiltas: buvęs didelis 
maras, mirusiuosius toje vietoje palaidoję 
buvusiose kapinėlėse ir paskui, kad liga ne-
plistų, skraistėmis nešę žemes ir ant jų su-
pylę kalną, o ant to kalno pastatę bažnyčią.

130. Kalnelio Sidabros kalnas, žvelgiant iš pietryčių. 
2010-06-13. 
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Kiti pasakoja, kad toje vietoje seniau buvęs 
didelis mūšis, ir po to mūšio žuvusiuosius 
palaidoję toje vietoje, ir apipylę žemėmis, ir 
pastatę bažnyčią. Dėl šio kalnelio vardo dar 
pasakoja, kad karų ir maro metu visi gyven-
tojai išnykę, viena tik sena karalaitė Brigita 
palikus, ji ir pastačius čia tą bažnyčią.

Dar sako, kad šventoji Brigita tą vietą išgel-
bėjus nuo galutinio sunaikinimo, ugnies. Ji 
ir pati esanti tame kalne palaidota, o antroji 
bažnyčia pastatyta esanti kaip tik jai (P. Julė 
Viečienė, 63 m., Julija Radišauskienė, 

63 m., ir Elžbieta Ramašauskienė, 75 m., vi-
sos gimusios ir gyv. Kalnelyje. U. J. Šliavas, 
1975 m.).

J. Šliavo duomenimis, apie Kalnelio pilia-
kalnį – kaimo kapines – augo ąžuolynas, 
vadinamas Šventuoju mišku (↑).

Š. VAK 8/133; Šliavas 1975, 71–72; Vait. (2004-07-17); 
Vait. ir tlk. (2015-01-31). L. Stepiņš 1942/2003, 237–238 
(pav.); Kviklys 1966, 66; Šliavas 1969, 95; Šidiškis 2009, 
120; LPA 208–209; Jovaiša 2006–2007, 4; Misius 2011, 
69–70, 75–76; Joniškio 2012, 91–102; Juzumas 2013, 
473–474 (Piłkalnis).

84. ĄŽUOLYNĖ, kitaip – ŠVENTASIS MIŠ-
KAS. Augo apie Kalnelio piliakalnį, maž-
daug 10 ha plote, ir buvo išpjautas XX a. 
3  dešimtmetyje – tuoj po žemės reformos 
(Šliavas 1975).

XIX a. pabaigoje miškas augo į V nuo kapi-
nių koplyčios, kelio į Žagarę Š pusėje, apie 
15 ha plote (131 pav.). 1922 m. šioje vietoje 
buvo Barbės Skablauskienės su sūnumis 
Izidoriumi ir Pranu (Š dalyje), taip pat Alek-
sandro ir Liudviko Varašauskų (P dalyje) 
ganyklos (Planas 1922). Šiuo metu į V nuo 
bažnyčios auga apie 1,5 ha lapuočių girai-
tė (viduryje – LKS94 6234977, 472364), 
atokiau – pavieniai ąžuolai (132 pav.). Išli-
kusiuose lopinėliuose abipus kalnelio, į va-
karus ir į rytus, auga ąžuolai, uosiai, beržai, 
liepos šermukšniai, lazdynai (...). Žmonių 
atminime prie kelio į Žagarę, ąžuolyne po 
dešine prie ąžuolų buvo pritvirtintos dvi ko-
plytėlės, stovėjęs kryžius, nors sodybų arti 
tuo metu dar nebuvę (Šliavas 1975).

Žmonės pasakoja, kad tame [Šventajame] 
miške senovėje gyvenęs žynys ir jame buvu-
si kūrenama šventoji ugnis (P. Liucė Rimku-
tė, 61 m., vietinė. U. J. Šliavas, 1975 m.).

Š. Planas 1922; Šliavas 1975, 70–71; VK (R. Kasparas, 
1975; laukas k. šiaurinėje dalyje); VK (J. Šliavas, 1975; 
1977); Vait. ir tlk (2015-01-31). L. Kviklys 1966, 66 („Kal-
nelio vietoje žaliavusi ąžuolų giria. Jos kirtimas prasidė-
jo įvedus krikščionybę“); Šliavas 1980, 101, 102 (į ŠV nuo 
Kalnelio bažnyčios kalno); Šidiškis 2009, 118.

Taip pat ↑ Ziniūnėliai, Čiutos ąžuolynas

131. Kalnelio Sidabros kalnas (1), Ąžuolynė (2), Šventos 
Brigitos šaltinio (3) ir Kalnelio šaltinio vieta (4).  
Apie 1890.

132. Kalnelio Ąžuolynės vieta, žvelgiant iš rytų.  
2015-02-01.
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85. ŠVENTOS BRIGITOS ŠALTINIS, kitaip – 
ŠVENTASIS ŠALTINIS. Tryško į ŠR nuo 
kapinių koplyčios, piliakalnio papėdėje, 
drėgnoje pievoje (131 pav.). Remiantis ilga-
metės kapinių sargės Julijos Žemrytienės 
(85 m., kilusi iš Višeikių k.) liudijimu, šalti-
nio vieta yra apie 6–7 m nuo kapinių tvo-
ros, medinio lauko tualeto PV pusėje (apie 
LKS94: 472495, 6235000; 133 pav.). XX a. 
antroje pusėje virš šaltinio buvo medinis 
dangtis, į vandenį įleistas rentinėlis: šuli-
nėlis buvo lentom apdėts, kubiliuks tuoks 
įdiets (Vait.).

Dar dabartinių senelių laikais žmonės – mo-
terys – net iš Rygos atvažiuodavo prie to šal-
tinio, jo vandeniu plaudavo akis, laikydavo 
šventu, gydančiu (P. Liucė Rimkutė, 61 m., 
vietinė. U. J. Šliavas, 1975 m.). Ta Brigita 
buvo švedė. | [Kur šaltinis] žmonės labai 
praregėdavo, labai akis plaudavo, žaizdas 
labai gydė (P. Janina Silickienė, 59 m., vie-
tinė. U. V. Vaitkevičius, 2004 m.).

2004 m. menamoje Šv. Brigitos šaltinio 
vietoje ištirtas 18,3 m2 dydžio plotas 1 
(vad. E. Vasiliauskas). Viena šalia kitos ras-
tos dvi keturkampių tašytų stulpų vietos 
(134 pav.), atsitiktinai – lipdytos keramikos 
grublėtu paviršiumi šukė. Vienas iš dviejų 
šioje vietoje stovėjusių nenustatyto lai-
kotarpio medinių kryžių buvo apkrautas 
akmenimis (Vasiliauskas 2006a).

Kaime prie Sidabros menami dar du šalti-
niai (↑).

Š. Šliavas 1975, 70; VK (J. Šliavas, 1975); Vait. (2004-07-
17; 2004-09-18). L. Vasiliauskas 2006a, 54 (16 pav.).

86–87. ŠALTINIAI. Vienas šaltinis tryško 
nebylio Baltrušaičio ūkio gale, netoli ir 
antrasis – reikšmingas – prie tilto per Si-
dabros uP. kelyje Krampiai–Kalnelis per 
Ziniūnėlius (apie LKS94: 472488, 6234301; 
131 pav.).

Čia šaltinėlių buva ir daugiaU. Čia buva už 
to... Piliakalnio [paminklo Sidabrės pilies 
atminimui – Vait.] irgi buvo šaltinėlis. Čia, 
kur žvyrduobės, ten netoli to kelia buva šal-
tinėlis. Buva... gyvena toks Baltrušaitis (...) i 
ten, gale jo ūkelia buva šaltinėlis, i ten eida-
va (...). Ten toks n e r e i k š m i n g s, bet 
irgi buva šaltinėlis.

O antras buva palei t i l t ą čia. Čia tai buva 
didelis, čia eidava ir vandenia žmonės sem-
ti, sakydava, kad čia labai gers vanduo iš 

kažkur tai trykštantis (...). Va čia tuojau 
už tų... nu dirbtuvės, žinai, kai buva, už Zi-
gmanto dabar kur yra... (ten buvo anksčiau 
žolės miltų agregatas), kur užtvanka pada-
ryta, va panašiai apie tą vietą buva (...). Van-
duo sveiks labai, nu ką jie kita kałbėdava? Ka 
labai sveiks (...).

Čia buvo upelis, o panašiai čia toliau buvo 
šaltinėlis (...). Nuo tos pačios vagos upelio 
gal buvo kokie du mėtrai ar ten pusantro. 
Matydavos toks kaip virdulys, kai pasižiū-
rėdavai (...). Ten stovėjo labai didelis gluos-
nis, toks išsišakojęs, labai plačiom šakom, 
toks s t o r s (P. Monika Čiutaitė-Rudienė, 
91 m., kilusi iš Ziniūnėlių k., d. gyv. Kalnely-
je. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 2015 m.).

Š. Vait. ir tlk. (2015-01-31).

133. Kalnelio 
Šv. Brigitos 
šaltinio vieta, 
žvelgiant iš 
pietryčių.  
2004-07-17. 

134. Archeologiniai tyrimai menamoje Šv. Brigitos 
šaltinio vietoje. 2004. 
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88. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU  I. 1989 m., minint Sidabrės pilies 
sudeginimo 700 metų sukaktį, iš nenu-
statytos Joniškio r. vietos atvežtas ant Kal-
nelio piliakalnio I kalvos (LKS94: 472475, 
6234207).

Akmuo stambiagrūdis ir vidutinio rupumo, 
rausvas, netaisyklingos formos (vienas 
kampas – stačias), 0,81 × 0,94 m dydžio, 
apie 20 cm aukščio (0,83 × 1 m dydžio, 
0,26 m aukščio – Vasiliauskas 2006c, 405) 
(135 pav.). Dubuo kiek atitrauktas į kraštą, 
pjūvyje pusrutulio formos, buvo 21 cm skr., 
12 cm gylio (Vait., 2004 m.).

Per Kalnelio bendruomenės šventes čia 
pradėjus kurti ugnį akmuo su dubeniu 
sueižėjo, ėmė skilinėti. 2014 m. rugsėjo 
27 d., švenčiant 725 m. Sidabrės pilies su-
deginimo metines ir deginant šiaudinę pilį, 
akmuo visiškai sutrupėjo (136 pav.).

Š. Vait. (2004-07-17); Vasiliauskas 2005a, 19; Vait. ir tlk. 
(2015-02-01). L. Vasiliauskas 2006b, 309; 2006c, 293 
(CIV pav.), 405; Šidiškis 2009, 118–119; Misius 2011, 75; 
Vaitkevičius 2015a.

89. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU II. Rastas 2007 m., atliekant archeolo-
ginius tyrimus Ramybės g. 3, perstatomo 
R. Čalnaro gyvenamojo namo pamatų PV 
kampe (apie LKS94: 472415, 6234797) ir 
kartu su kitais radiniais perduotas saugoti 
į Š i a u l i ų Aušros muziejų (I-A 323: 187). 
Šiuo metu kartu su kitais šventais akmeni-
mis yra kieme prie muziejaus administraci-
nio pastato (Vytauto g. 89; LKS94: 457257, 
6199449).

Akmuo vidutinio rupumo, raudonos su 
melsvomis priemaišomis spalvos, ap-
skaldytas, 0,51 × 0,62 m dydžio, 23 cm 
aukščio (45–48 cm – Vasiliauskas 2008b) 
(137 pav.). Dubuo 16 × 18 cm dydžio, 12 cm 
gylio.

Š. Vasiliauskas 2008b, 8; Vait. ir tlk. (2012-03-15). L. Va-
siliauskas 2008c, 114.

Taip pat ↑ Buivydžiai, akmuo su smailiadu-
gniu dubeniu; ↑ Vytaučiai, akmuo su smai-
liadugniu dubeniu

135. Kalnelio akmuo su dubeniu I. 2004-07-17.

136. Sudegintas 
Kalnelio akmuo 
su dubeniu I. 
2015-02-01.

137. Kalnelio akmuo su dubeniu II. 2012-03-15.
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KANČIŪNAI, Rudiškių sen.
90. ĄŽUOLYNĖ. Minima į P nuo k., „pamiš-
kė“ (VK), tikslesnių duomenų nėra.

Š. Marijauskienė 1978, 1; VK (R. Šlančiauskaitė, 1978).

KEMSIAI, Skaistgirio sen.
91. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Buvo Gedminų viensėdyje, jų valdos 
pakraštyje, giliai žemėje. Apie 2012 m. 
šeimininkai akmenį su dubeniu padova-
nojo Zigmui Radvilui ir šiuo metu jis yra 
gėlyne į ŠV nuo Z. Radvilo gyvenamo-
jo namo D a u k š i u o s e, Plento g. 3 
(LKS94: 459077, 6247576; 138 pav.); šalia 
guli Bandorių akmuo su smailiadugniu 
dubeniu II (↑).

Akmuo vidutinio rupumo, raudonas, lygiu 
plokščiu paviršiumi, 0,86 × 0,9 m dydžio, 
32 cm aukščio. Dubuo beveik viduryje, 
22 × 23 cm dydžio, 16 cm gylio; už 11 cm 
nuo dubens krašto iš seno buvo skylutė, 
kurioje Z. Radvilas įtaisė 69 cm ilgio ge-
ležinį strypą-grūstuvą. Jo gale – 12–17 cm 
skersmens, 18 cm aukščio, geležiniais 
lankais apkaustytas netaisyklingos for-
mos akmuo, kuris juda aukštyn žemyn ir 
leidžia įsivaizduoti, kaip dubenyje galė-
jo būti grūdama (139 pav.). Anot Zigmo, 
senoliai [čia] grūdus grūsdavo kviečių ar 
rugių, buvo prietaisas toks. Daugiau kep-
davo tokią rupią, kaip pyragą duoną. Esu 
girdėjęs, kad smulkindavo senoliai į rankas 
[grūstuvą] paėmę. Priberdavo, daužydavo 
grūdus. Ir būdavo rupūs miltai, ne taip kaip 
dabar.

Š. Vait. ir tlk. (2015-05-24).

KRIKŠTANAI (ist. k.), Skaistgirio sen.
Iš Krikštonių (Kryksztany) pavadinimo gale-
ma sąprotauti, kad toji vieta gavo savo var-
dą dar pagonystės laike, o su nauju tikejimu 
gavo ir naujį vardą (Griškevičius 1850).

Remiantis istoriniais duomenimis, Krikš-
tanai, kitaip Krikštanaičiai, buvo dvaras, 
vėliau – bajorkaimis (apie LKS94: 460385, 

138. Kemsių akmuo su dubeniu. 2015-05-24.

139. Kemsių akmuo su dubeniu. 2015-05-24.

140. Istorinio Krikštanų kaimo vieta. Apie 1780.
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6239402; 140 pav.). Sunyko XX a. antroje 
pusėje (Misius 2011).

Š. Griškevičius 1850, 124v (Krikštoniai); LŽV (J. Kondra-
tas, 1935; Krikštanai). L. Kviklys 1966, 57 (gyveno nusi-

gyvenę bajorėliai); Misius 2011, 79.

92. MIŠKAS PEKLA, kitaip – PAGIMBŪTĖ. 
Tikslesnių duomenų nėra.

Galbūt ta pati Reibiniškių Pekla (↑).

L. Šidiškis 2009, 134.

KRIUKAI
↑ Stagariai, akmuo su smailiadugniu 
dubeniu

KURMAIČIAI, Kepalių sen.
93. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU I (KVR 2016). Padėtas Šv. Mato apaš-
talo kaimo kapinių koplyčios (KVR 12226) 
durų dešinėje, po užlaida (LKS94: 479177, 
6226687; 141 pav.). Prie koplytėlės sienos, 
dešinėje durų pusėje prikaltas Nukryžiuota-
sis, o prie jo kojų, prie koplyčios pamatų guli 
(...) lygiu plokščiu viršumi akmuo (Tauta-
vičius 1968). Akmuo esąs čia padėtas taip, 
kad į jį lietaus metu vandens pritekėtų nuo 
stogo. Jo, esą sakydavo, judinti negalima 
(P. Bladziejus Šlerpus, 72 m., Kurmaičiuo-
se. U. J. Šliavas, 1975 m.).

Manoma, kad pirmoji koplyčia šioje vie-
toje pastatyta XVII a., joje buvo rengiami 
Šv. Mato atlaidai (Juzumas 2013; Šv. Mo-
tiejaus – Šliavas 1975); pirmą kartą Joniškio 
parapijos mirties metrikų knygoje paminė-
ta 1792 m. gruodį (Joniškio 2012).

Akmuo vidutinio rupumo, rausvos su 
balkšvomis priemaišomis spalvos, netaisy-
klingo trikampio formos, plokščiu paviršiu-
mi, 0,77 × 0,94 m dydžio, 18–28 cm aukš-
čio; dubuo atitrauktas prie krašto, 21 cm 
skr., 10 cm gylio (Vait., 2015; Šliavas 1975) 
(142–143 pav.).

Į ŠR nuo koplyčios, prie Ašvinės upelio ply-
ti Linksmėnų, Kurmaičių kapinynas (KVR 
2598) ir pilkapių vieta (KVR 30331). Žmonių 
padavimai dirbinius iš suardytų kapų sieja 

141. Kurmaičių 
kaimo kapinių 
koplyčia, 
žvelgiant iš 
vakarų.  
2015-01-30. 

142. Kurmaičių akmuo su dubeniu I. 2015-01-30. 

143. Kurmaičių 
akmuo su 
dubeniu I.  
2015-01-30.
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su švedais (Šliavas 1975; taip pat ↑ Liepiai, 
Sąskalnis).

Š. Tautavičius 1968, 7–8 (Linksmėnai); Černiaus-
kas 1973, 3 (Linksmėnai, Kurmaičiai); Šliavas 1975, 
112–113 (Linksmėnai–Kurmaičiai); Vait. (2004-07-17); 

Vasiliauskas 2005a, 20; Vait. ir tlk. (2015-01-30). L. Ma-
tulis 1990, 51 (Nr. 22, Linksmėnai; „Dubenyje buvo lai-
komas švęstas vanduo“); Vaitkevičius 2003, 111; 2005, 
200; Vasiliauskas 2004; 2005c, 195; Vaitkevičius 2005, 
200; Šidiškis 2009, 120–121 (Linksmėnai); Misius 2011, 
81 (nuotr.); Joniškio 2012, 301–311; Juzumas 2013, 474.

94. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU II. Buvo prie Karklių sodybos daržinės, 
dabar atvežtas į Onos Jodšienės sodybą 
(Malūno g. 9) ir padėtas ant akmenų krūs-
nies kaip puošmena (144 pav.).

Viena akmens dalis smulkiagrūdė (mels-
vos spalvos), kita – stambiagrūdė (baltai 
rausva), vienas akmens šonas lyg nuskel-
tas (145 pav.); akmens dydis 0,66 × 0,77 m, 
dubuo 20 cm skr., 19 cm gylio.

Š. JšM (2016-02-15).

LANKAIČIAI, Skaistgirio sen.
95. GOJUS. „Ganykla“ (VK). Tikslesnių 
duomenų nėra.

Š. VK (B. Kubaitytė, 1975). L. Šidiškis 2009, 134.

LIEPIAI, Kepalių sen.
[96.] SĄSKALNIS (SASKALNIS), kitaip – 
SOSTO KALNAS. 0,47 km į ŠV nuo Ašvinės 
uP. kair. kranto, 0,39 km į ŠV nuo kelio 
į Kurmaičius atsišakojimo iš kelio Joniš-
kis–Linkuva, abipus pastarojo vieškelio 
(LKS94: 479190, 6227356). Tai pakili, apy-
linkėje vyraujanti vieta, tačiau dirbami, 
nuolaidūs Sąskalnio šlaiteliai iškyla vos 
2–3 m (Vait. ir tlk.; „kalnelis apie 50 m2 plo-
to, 1 m aukščio, juodžemis su moliu“ – LŽV, 
Liepiai) (146 pav.).

Remiantis Šiaulių ekonomijos Joniškio gu-
bernijos žemėlapiu, Sąskalnis buvo kelių 
kryžkelėje, Skarių kaimo pakraštyje, prie ri-
bos su Mielaičiais. Matyt, tuo metu čia jau 
stovėjo ir karčema (Karta 1780c; 147 pav.). 
1840 m. karinis topografinis carinės Rusi-
jos žemėlapis M 1 : 126 000 Sąskalnį vadina 

Zaskalne (Заскальне) ir kelio vakarų pu-
sėje vaizduoja karčemą (148 pav.; plg., 

144. Kurmaičių 
akmuo su 
dubeniu II.  
2016-02-15.

145. Kurmaičių akmuo su dubeniu II. 2016-02-15.

146. Liepių Sąskalnis, žvelgiant iš pietų. 2016-01-28.



80   Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės

Sąskalnio viensėdžio būta Gruzdžių vals-
čiuje, apie Maniūšius – LŽV).

Senelis yra pasakojęs, kad buvus karčema 
ant to kalniuko. Aludė buvo pravažiuojan-
čių žmonių – pagrindinis kelias į Vilnių ėjo 
iš Joniškio (P. Stasys Gailiūnas, 65 m., Lie-
pių k. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 2016 m.). 
XX a. pirmoje pusėje šioje vietoje buvusios 
sodybos šeimininku tapo Dapkus.

Pasakojama, kad senais laikais buvo kokio 
tai valdovo gyvenamoji vieta – sostas – už 
tai yra kilęs žodis Saskalnis – Sosto kal-
nas (P. Julijona Indrejūnienė, daugiau 
kaip 80 m., Mielaičių k. U. J. Mikniūtė, 
1935 m. – LŽV: Liepiai); nuo Žvirgždinės Jo-
niškio linkui yra prie pat vieškelio kalnelis, 
vadinamas SaskalniU. Pasakojama, kad ant 
Saskalnio gyvenęs pats švedų kariuomenės 
vadas (P. Juozas Šlerpas, apie 70 m., Kur-
maičių k. U. J. Turčinskas, 1935 m. – LŽV, 
Linksmėnai). 

Sąskalnis yra už 0,45–0,47 km į ŠV nuo 
I tūkst. – II tūkst. pradžios Linksmėnų, 
Kurmaičių kaimų laidojimo vietų: pilkapių 
vietos (KVR 30331) ir plokštinio kapinyno 
(KVR 2598).

Š. LŽV (J. Mikniūtė, 1935; Liepiai); LŽV (J. Turčinskas, 
1935; Linksmėnai); Tautavičius 1968, 7 („vardas ki-
lęs nuo čia pakelėje stovėjusios karčemos“); Vait. ir 
tlk. (2016-01-28). L. Šidiškis 2009, 120 (Kazio Dapkaus 
namai).

LINKAIČIAI, Joniškio sen.
97–98. KAPMILŽIAI. Pirmasis (KVR 2019) 
yra patvenkto Sidabros uP. kair. krante, 
Stasio Urmono žemėje, krūmuose (LKS94: 
467061, 6228323; 149–150 pav.). Pilkapis 
plokščias, 13 × 15 m dydžio, 1–1,3 m aukščio, 
su akmenų vainiku (kalnelis, gražiai su dide-
liais akminais iš senovės apridinėtas – LP).

1932 m. šią vietą tyrinėjo ŠAM (vad. Ba-
lys Tarvydas) ir surado III–IV a. pilkapių 
liekanas, 13 griautinių kapų su pavienė-
mis įkapė mis. Atpreparuoti palaidojimai 
nustebino darbininkus ir šeimininkus, šie 
pranešė savo kaimynams ir paplito garsas 
apie „atkastuosius milžinus su visais rūbais 
ir šarvais“ (Tarvydas 1933, 2; plg.: LAA). 
Nuo seno šioje vietoje stovėjo mediniai 

kryžiai – matyt, buvo laidojama ir naujai-
siais amžiais (151 pav.).

Už 0,85 km į Š, tarp Linkaičių sodybų 

147. Liepių Sąskalnis. Apie 1780.

148. Liepių Sąskalnis. Apie 1840.

149. Linkaičių Kapmilžiai: 1932 m. tyrinėjimų vieta (1) 
ir pilkapis tarp kaimo sodybų (2). Apie 1890.
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yra antrasis Kapmilžis (LKS94: 467043, 
6229170; netikslia laikytina M. Slančiausko 
nuoroda, kad antrasis Kapmilžis nuo pir-
mojo nutolęs per varstą į vakarus ir esąs 
arti upelio, žr. LP). Išlikęs pilkapis visiškai 
plokščias, lygus, 14 × 17 m dydžio (pailgas 
R–V kryptimi), 1–1,5 m aukščio, su akmenų 
vainiku (matomas Š pusėje). Viršuje, vidu-
ryje, stovi akmeninis paminklas su iškalta 
1892 m. data ir nulaužtu metaliniu kryžiu-
mi; šalia pasodintas ąžuoliukas (Vait. ir tlk., 
2016; 152–153 pav.).

Anot M. Slančiausko, XIX a. antroje pusėje 
šioje vietoje stovėjo senas ąžuolinis kry-
žius, o greta įsikūręs gyventojas (dešimti-
ninkas) tą kryžių medeliais apsodinęs užtai-
sė per sodnelį (LP).

Kitąkart tose vietose gyvenę du milžinai. 
Jiedu, nuo savo namų neeidami, viens kitam 
pasidalydavę kirvius, kaltus, pjūklus ir grąž-
tus (P. Petras Stasiulis. U. M. Slančiauskas, 
XIX a. antroje pusėje – LMD).

Š. LMD I 1063/1249; Tautavičius 1968, 7; Černiaus-
kas 1973, 5; Vait. ir tlk. (2016-01-29). L. Tarvydas 1933, 
2–7; ŠLSA 132 (Nr. 206); LAA III 64 (Nr. 351); EMD 38 
(Nr. 16); LP 388; Misius 2011, 84.

MALDENIAI, Skaistgirio sen.
99. VELNIO BALELĖ. Į R nuo k., prie Platuo-
nio up., buvusioje Jonaičio žemėje. „Dabar 
ten ariamas laukas; 0,25 ha, juodžemis“ 
(LŽV).

Š. LŽV (E. Sčesnulevičiūtė, 1935). L. Šidiškis 2009, 134.

150. Linkaičių Kapmilžiai: 1932 m. tyrinėjimų vieta (1) ir 
pilkapis tarp kaimo sodybų (2). Apie 1949.

151. Linkaičių 
Kapmilžis: 
1932 m. 
tyrinėjimų vieta, 
žvelgiant iš rytų. 
1935. 

152. Linkaičių Kapmilžis tarp kaimo 
sodybų, žvelgiant iš pietų. 2016-01-29.

153. Linkaičių Kapmilžis tarp kaimo 
sodybų, žvelgiant iš šiaurės. 2016-01-29.
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MANČIAI, Rudiškių sen.
100–101. AKMENYS su SMAILIADUGNIAIS 
DUBENIMIS I–II. XX a. 8 dešimtmetyje 
buvo rasti k. laukuose, A. Žalio pastan-
gomis melioratoriai rudenį juos ant skar-
dos lakšto nuvilko prie Ežerskių sodybos 
(154 pav.; planuota, kad išsikeldami į Jan-
kūnus šeimininkai akmenis pasiims).

Netrukus skubotai, žiemą, Ežerskių sody-
ba buvo nugriauta, o akmenys, manoma, 
užkasti (Vait. ir tlk.).

Š. Vasiliauskas 2005a, 22; Vait. ir tlk. (2015-01-30). 
L. Vaitkevičius 2005, 191 (nuotr.); Vasiliauskas 2005b, 
294.

MAŽIEJI LIESAI, Kriukų sen.
102. ĄŽUOLAS DIEVAITIS. Nurodomas į P 
nuo k. – istorinės Mažųjų Liesų palivarko 
vietos – miške (P. Rudolfa Rimgailienė, 
apie 50 m., Mažuose Liesuose. U. E. Le-
sytė, 1935 m.; R. Rimgailienė, g. 1878 m., 
buvo Mažųjų Liesų palivarko savininkė, 
vėliau išvykusi į Lenkiją – Šimoliūnas 2013, 
62).

T. Šidiškis šią žinią sieja su Gaideliškių pa-
livarko, dabar Pikcevičių kaimo, lauke nuo 
seno augančiu ąžuolu (↑). Labiau tikėtina, 
kad Dievaičiu buvo vadinamas Ąžuolynės 
miško, esančio prie Laumekių k., Pakruo-
jo r., ąžuolas (LKS94: 492344, 6233188; 
155–156 pav.).

Š. LŽV (E. Lesytė, 1935; Dievaits). L. Šidiškis 2009, 125.

154. Mančių 
akmenys su 
dubenimis 
vežami prie 
Ežerskių sodybos. 
1976.

155. Mažųjų Liesų palivarkas (1), Laumekių Ąžuolynės 
miško ąžuolas (2) ir akmuo (3), Pikcevičių ąžuolas (4). 
Apie 1840.

156. Mažųjų Liesų palivarko vieta (1), Laumekių 
Ąžuolynės miško ąžuolas (2) ir akmuo (3), Pikcevičių 
ąžuolas (4). Apie 1949.
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MĖDGINAI, Kepalių sen.
103. KĖKŠTAKMENIS. Buvo k. rytiniame 
pakraštyje, Vinco Noreikos (Noreikėlos) že-
mėje, numelioruotoje ir dirbamu lauku pa-
verstoje Rėžgalės baloje („rudinė, 0,5 ha“; 
LKS94: 482667, 6228552; 101–102 pav.).

Akmens būta 9 m2 dydžio, 2 m aukščio. 
XX a. 4 dešimtmetyje jis pradėtas skaldyti 
(LŽV), tačiau 1953 m. nuotraukose iš Al-
donos Fabijanskienės ir Marcijonos Igno-
tienės albumų akmuo dar atrodo sveikas 
(157–158 pav.). 1961 m. Ignotų vestuvių da-
lyviai jau fotografavosi ant susprogdinto 
Kėkštakmenio (JšM; 6 pav.). Akmens vie-
toje laukuose ilgai žiojėjo duobė, sklidina 
švaraus vandens, čia dviračiais maudytis 
važiuodavo Mėdginų ir Giminėnų vaikai; 
buvo kalbama, kad žemėje likusi apatinė 
akmens dalis (Vait., 2015-11-10). 

Apie 1975 m. rašytojo Jono Avyžiaus žmo-
na Alfonija Beinoraitė-Avyžienė Kėkš-
takmenio vietą parodė J. Avyžiaus duk-
terėčiai, paauglei Janinai Valančiūtei. Ši 
atminimui pasiėmė dvi Kėkštakmenio ske-
veldras, vieną jų padovanojo Juozui No-
reikai, o kitą iki šiol saugo ir brangina savo 
namuose (JšM; 159 pav.). Kėkštakmenio 
būta įstabaus – stambiagrūdžio, raudonai 
juodo akmens.

Mėdginų sodžiaus lauke, balose, yra akmuo 
labai didelis. Tai tą velns nešęs ant Pašvitinio 
bažnyčios durų užversti, bet kai įėjęs į balas, 
ir nukliumpęs, ir gaidys ėmęs giedoti – ne-
bespėjęs (P. Povilas Rutkus iš Trumpaičių k. 
U. M. Slančiauskas, 1874–1893 m. – ŠLSA; 
1 pav.; Nešė i, sako, a iškrita, a išmetė, kaip 
ten. Esu girdėjęs. Velns nešė akmeną – 
P. Antanas Jokūbaitis, 66 m., kilęs iš Gimi-
nėnų k. ir ten pat gyvenantis. U. V. Vaitke-
vičius ir tlk., 2015 m.).

Kitų pasakojama, kad dėl vieno nusikaltė-
lio sielos tarp velnių kilo ginčas: pasiginčiję 
sutarę, kad siela teksianti tam nelabajam, 
kuris toliau numesiąs vienodo didumo 
akmenį. Abudu pasirinkę po akmenį ir pa-
sikeisdami pakilnoję, pasitikrindami svo-
rį. Pirmasis sviedęs savąjį, kuris nukritęs 
Laumakių [Laumekių k., Pakruojo r., apie 
10 km į ŠR nuo Mėdginų – Vait.] laukuose. 
Antrasis sučiupęs savąjį, apsisukęs dešimtį 

kartų ir taip smarkiai metęs, kad akmuo 
nukritęs beveik dvigubai toliau – į Medginių 
laukus. Tokiu „garbingu“ būdu laimėjęs nu-
sikaltėlio sielą (Kviklys 1966).

1,3 km į Š nuo Kėkštakmenio vietos, Gimi-
nėnų kaimo laukuose, yra Varčkalnis (↑).

Š. LMD I 561a/229; LŽV (J. Mikniūtė, 1935; „2 km į rytus 
nuo Mėdginų k.“); JšM (2016-03-29); Vait. ir tlk. (2015-
01-31); Vait. (2015-11-10). L. LLS 222 (Nr. 495); Tarasenka 
1958, 70 (Nr. 53); LT 600 (Nr. 638); Kviklys 1966, 64; 
ŠLSA 202 (Nr. 346); EMD 50 (Nr. 42); Šidiškis 2009, 122.

157. Mėdginų Kėkštakmenis. XX a. 6 deš. 

158. Mėdginų 
Kėkštakmenis – 
nuotrauka atminimui 
(ne visos moterys 
ir tiksli jų padėtis 
žinoma): Bronė Svytytė, 
Marcelė Noreikaitė, 
Aldona Tamulytė, Valė 
Tamulienė, Janina 
Juškaitė. 1953.

159. Mėdginų 
Kėkštakmenio 
skeveldra.  
2016-03-11.
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104. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Apie 2000 m. rastas akmenų krūsnyje 
(Vait.), saugomas Ugnės ir Gendručio Vai-
neikių sodyboje J o n i š k y j e, Pašviti-
nio g. 14, kartu su kitais akmenimis (LKS94: 
476504, 6233465).

Akmuo smulkiagrūdis, melsvas, plokščiu 
paviršiumi, 0,54 × 0,98 m dydžio (ske-
veldra), 28 cm aukščio; dubuo 18 cm 
skr., 16 cm gylio (išlikusi tik dubens dalis) 
(160–161 pav.).

Š. Vasiliauskas 2005, 21 (Kurmaičiai); Vait. ir tlk. (2015-
05-22). L. Vasiliauskas 2002, 211–212 („iš Ivoškių kai-
me esančių akmens apdirbimo dirbtuvių“); 2004 
(Kurmaičiai).

MEDSĖDAI (ist. k.), Gaižaičių sen.
[105.] KAPINYNAS. 0,5 km į P nuo Raistų 
k., 0,1 km į Š nuo Juliaus Alsio viensėdžio, į 
V nuo Lieknu vadinamos balos. „Nedidelė 
dirbama kalvelė. Išsiversdavę kaulų, saky-
davę, kad palaidojimai kalvelėje buvę nuo 
švedų laikų“. Nukasta imant žvyrą.

XX a. 4 dešimtmetyje Juozapavičienė iš 
Pai lių kaimo, kuri šioje vietoje pastatė 

kryžių, sakė, kad sapnuodama čia matė 
Švč. Mergelę Mariją ir dabar toji vieta esan-
ti šventa (P. Juozas Šutkus, 73 m., Tarbū-
čiuose. U. J. Šliavas, 1975 m.).

Š. Šliavas 1975, 107.

MEKIAI, Gataučių sen.
[106.] DIDYSIS MŪŠOS AKMUO. JšM sau-
goma keletas XX a. 4 dešimtmečio nuo-
traukų su dideliu rieduliu Mūšos pakran-
tėje (162 pav.). Akmenį buvo labai pamėgę 
vietos gyventojai ir jų svečiai. XX a. antroje 
pusėje akmuo sunaikintas (Vasiliauskas 
2005a).

Taip pat ↑ Stupurai, pieva.

Š. JšM; Vasiliauskas 2005a, 23.

107. GOJUS. „Pieva kaimo viduryje, rytų 
pusėje; apie 6 ha, juodžemis.“

Š. LŽV (O. Melnykaitė, 1935).

160. Mėdginų akmuo su dubeniu. 2015-05-22. 

161. Mėdginų 
akmuo su 
dubeniu.  
2015-05-22.

162. Didysis Mekių akmuo. XX a. 4 deš.
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108. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU-
BENIU. Rastas 2013 m. kaime, Miežio 
žemėje, ant dirvono (šabakštyne) ir atga-
bentas į šalia esančią Juozapo Petrausko 
sodybą (Mūšos g. 13), šonu padėtas prie 
gyvenamojo namo durų (LKS94: 471244, 
6218286).

Akmuo vidutinio rupumo, rausvos su juo-
domis priemaišomis spalvos, plokščiu, 
lygiu paviršiumi, 0,45 × 0,73 m dydžio (nu-
skeltas per dubenį), 23 cm storio; dubuo 
17 cm skr., 15 cm gylio (163 pav.).

Š. Vait. ir tlk. (2015-01-30).

MELNIAI, Saugėlaukio sen.
109. ŠVEDŲ KAPAI. Kaimo vidurinėje daly-
je, Ašvinės (Ašvynės) uP. dešiniajame kran-
te, buvusioje Valiaus Kilčiausko žemėje 
(LKS94: 483156, 6234819; 164 pav.). Išlikęs 
vienas sveikas 10,5 × 11 m dydžio, 1 m aukš-
čio pilkapis su pavieniais vainiko akmeni-
mis, šalia – dviejų tokio pat dydžio pilkapių 
sampilų liekanos ir lygus žemės plotelis, 
kuriame galėjo būti laidojama naujaisiais 
amžiais (Vait. ir tlk.).

Čia būk tai skaitydavos švedų kapai (P. Juo-
zas Šiurna, 92 m., kilęs iš Vagariškių k., d. 
gyv. Melniuose. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 
2015 m.; Pagal Vinkšnios upeliuką kasant 
šulinį rado žmogaus kaulus. Pasakoja, kad 
ten buvę švedų kaulai. Kiek toliau radę 
kelis mažus pinigėlius – P. Stasys Burnic-
kas, apie 50 m., vietinis. U. E. Vaičiulytė, 
1935 m. – LŽV).

Taip pat ↑ Skutenos.

Š. LŽV (E. Vaičiulytė, 1935); Vait. ir tlk. (2015-01-29).

110. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Buvo kaime, prie kitados Stasiui Bur-
nickui – Joniškio krašto partizano Juozo 
Burnicko-Miškinio (mirusio 1945 m. gruo-
džio 7 d.) tėvui – priklausiusio gyvenamojo 
namo durų, kairėje pusėje, įsaulyje (LKS94: 
483302, 6234899; 165 pav.). Rytinė saulė 
jau būna akmenį pakaitinusi, tai labai mėg-
davo vaikai atsisėsti, – prisiminimais dalija-
si Valentinas Kemėšis, kurio pastangomis 
1980 m., paminėjus S. Burnicko 100-ąsias 
gimimo metines, akmuo su dubeniu buvo 

163. Mekių akmuo su dubeniu. 2015-01-30.

164. Melnių pilkapiai, vad. Švedų kapais (1) ir Skutenų 
kapinynas (2). Apie 1949.

165. Melnių akmuo su dubeniu prie Burnickų 
gyvenamojo namo durų. 1979.



86   Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės

atvežtas į Kemėšių namų kiemą Š i a u -
l i u o s e, S. Nėries g. 8e ir padėtas prie 
mūrinio garažo kampo (LKS94: 456660, 
6200013).

Akmuo vidutinio rupumo, rausvas, plokš-
čiu, lygiu paviršiumi, 0,66 × 1,14 m dydžio, 
29 cm aukščio (prie namo kitados buvo 
priglaustas lygiąja kraštine; 166–167 pav.); 
dubuo viduryje, 21,5 × 23 cm dydžio, 14 cm 
gylio (2 litrų talpos), „smailiadugnis, du-
gne šiek tiek užapvalintas“ (A. Šapaitės 
inform.).

Š. A. Šapaitės informacija (2002-06-26); Vasiliauskas 
2005a, 24; Vait. ir tlk. (2015-01-29).

[111.] ŠALTINIS VERDENĖLIS. Buvo k. vidu-
ryje, prie Kilčiauskų sodybos. Tikslesnių 
duomenų nėra.

Š. Vait. ir tlk. (2015-01-29).

MIKAIČIŲ g-ja
112. MŪŠOS TYRELIS, MIKNAIČIŲ EŽERAS, 
AKMENS SALA (KVR 29615) ir AKMUO su 
ŽENKLAIS (KVR 28181). Mūšos Tyrelis yra 
Joniškio r. PV pakraštyje, tarp Juodeikių 
(šiaurėje), Šakynos (pietuose) ir Jankūnų 
(rytuose), Tyrelio miškų Š–ŠR dalyje (168–
169 pav.). Iš Mūšos Tyrelio V–ŠV kryptimi 
išteka Juodupis (4 km, deš. Švėtės inta-
kas), R–PR – Mūša (157 km). XX a. antroje 
pusėje aukštapelkės R dalyje veikė pramo-
ninis durpynas.

Kitą kartą ėjęs žmogus čia par tą Tyrelį, įėjęs 
į tokį baisiausį švendryną. Einąs tokiu taku, 
gyvuolių pramintu, ir radęs ten tokį mažą 
pliką vaiką – kokių 3–4 metų. Tas žmogus 
jo klausinėjąs: – Iš kur tu, vaikel, esi? Kas 
tu toks esi? Tas vaiks atsakęs: – Iš Plikių 
Plikelis! (Marijona Čeputytė iš Trumpaičių. 
U. M. Slančiauskas, 1902 m. – ŠLSA 274 
(Nr. 479).

M. Slančiausko duomenimis, Mūšos Tyre-
lyje yra iš viso 15 nedidelių, pavadinimus tu-
rinčių salų. Apie 1864 m. visos jos dar buvo 
lyg nedidelės aikštelės (eikštės), aplinkinių 
kaimų gyventojų ariamos ir ganomos. Tai 

tarp tų salučių ir upė Mūša prasideda tekė-
ti iš vakarų į rytus, toliaus atsisuk į žiemį ir 
plauk į jūrę Baltikos. Ant tos paskutiniosios 
Akmens salos kitą kartą eidavę iš aplinkui 
šiauliai glušokų [= tetervinų] šaudyti (...). 
Vieną kartą subatos [= šeštadienio] vakare 
ten šiaulys slenkąs pilvu, kad ką jis ten gautų 
nušauti. Šit atbėgąs zuikis jam priešais ir at-
situpiąs. Jis tą šovęs – zuikis nė jud, nė krut. 
Prė to kits atsiradęs. Šis užsitaisęs muškietą, 

166. Melnių akmuo su dubeniu. 2015-01-29. 

167. Melnių 
akmuo su 
dubeniu.  
2015-01-29.

168. Mūšos Tyrelis ir Miknaičių ežeras. Apie 1840.
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šaun tam – teip pat. Tas šiaulys nebespėjąs 
nė muškietos užtaisyt, kai pradėję kiškiai 
rinktis: trečias, ketvirtas, penktas ir t. t. – 
koks 12. Tas nusigandęs namo bėgt – tie visi 
zuikiai jam paskui. Tai tik pasilikę už durių, 
kai į savo grinčią parbėgęs (P. Marijona Če-
putytė iš Trumpaičių. U. M. Slančiauskas, 
1902 m. – ŠLSA 275 (Nr. 481; 170 pav.).

Akmens sala (viduryje – LKS94 452731, 
6230047) yra apie 1 ha dydžio, iki 1,5 m 
aukščio kalvelė nuolaidžiais šlaitais. 

169. Mūšos Tyrelis ir Miknaičių ežeras. Apie 1949.

170. Mūšos 
Tyrelio 
aprašymas 
M. Slančiausko 
tautosakos 
rinkinyje. 1902.
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2001 m. birželio 22 d. Skaistgirio parapijos 
klebonas Remigijus Katilius Akmens sa-
loje pašventino paminklinį akmenį Genio 
kuopos, vadovaujamos ltn. Martyno Kliau-
siaus-Tautvydo, partizanų stovyklos atmini-
mui. 1944 m. pabaigoje – 1945 m. pradžioje 

čia susibūrė apie 200 kovotojų, jie pastatė 
šešias žemines ir įrengė šulinėlį. 1945 m. 
lapkritį ši stovykla buvo užpulta ir išblašky-
ta (Norbutas 1999, 12; Bačionis 2005; kie-
kviena iš Akmens salos žeminių buvo skir-
ta dvidešimčiai kovotojų – P. Stanislovas 

171. Lietuvos partizanų žeminės vieta 
Akmens salos stovyklavietėje. 2015-05-22. 

172. Mūšos ištakos (1), Akmens sala (2) ir akmuo su 
ženklais (3). (Ištrauka iš perklotų 1840 ir 1949 m. 
topografinių žemėlapių)

173. Žiemkelis į Gruzdžius, remiantis 1890 m. kariniu topografiniu žemėlapiu M 1 : 21 000 (a), tas 
pats kelias, remiantis 1949 m. kariniu topografiniu žemėlapiu M 1 : 25 000 (b), ir žiemkelis į Šakyną, 
remiantis 1949 m. žemėlapiu (c).
Pažintinio tako pradžia (1), Miknaičių ežeras (2), Nugrimzdusių vestuvininkų vieta (3), Akmens sala 
ir Lietuvos partizanų stovyklavietė (4), Akmuo su ženklais (5), Mūšos ištakos, remiantis 1890 m. 
žemėlapiu (6), Ramutaičių kaimavietė (7). 
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Butautis, 83 m., Miknaičiuose. U. V. Vaitke-
vičius, 2004 m.; 171 pav.).

Remiantis 1890 m. kariniu topografiniu 
žemėlapiu (M 1 : 21 000), Akmens salos 
vakarinėje papėdėje esanti pelkėta, iš Š 
į P besitęsianti loma yra Mūšos ištakos 
(apie LKS94: 452603, 6230253). Į R–ŠR 
nuo jų Mūšai yra iškastas gilus kanalas, 
kuris ŠV–PR kryptimi kerta Akmens salą 
(172–173 pav.).

0,28 km į V nuo Akmens salos, už Mū-
šos ištakų, pažintinio tako Š pusėje yra 
Mūšos Tyrelio akmuo su ženklais (LKS94 
452465, 6230048). Jis smulkiagrūdis, 
balkšvos su juosvomis ir rausvomis prie-
maišomis spalvos, netaisyklingos for-
mos, 3,65 × 3,65 m dydžio (net 10,8 m 
apimties prie pagrindo), 1–1,3 m aukš-
čio granitas (174–175 pav.). Jo viršuje, V 
pusėje, yra 24 × 44 cm dydžio laužytas 
lanko ženklas. Į V pusę nuo jo veda dvi 
statmenos ataugėlės (12,5 cm atstumu 
viena nuo kitos); grioveliai 2,5 cm gylio, 
5 cm pločio (viršuje), į dugną siaurėjan-
tys (176 pav.). Už 0,9 m į Š nuo pirmojo 
yra antrasis ženklas, lyg atviros D raidės 
formos, 40 × 45–48 cm dydžio; griovelių 
gylis siekia 6,5–7 cm (Vait., 2004 m.; plg. 
„centrinėje dalyje iškaltos geometrinės fi-
gūros: jaučio ragai (ilgis 1,11 m), samtis (il-
gis 1,2 m) ir kita“ – Šidiškis 2009). Akmens 
V pusėje, 0,78 m nuo žemės, yra trys: 
5,5 cm, 6,5 cm ir 7 cm skr., 0,5–0,75 cm 
gylio duobutės (jas skiria 6 ir 7 cm atstu-
mas; 177 pav.). Dar viena 9 × 10 cm dydžio, 

1,5 cm gylio duobutė yra akmens Š pusėje 
(Vait., 2015 m. gegužės mėn.).

Į Š–ŠR nuo akmens su ženklais iš žemių 
kyšo dvi dešimtys nedidelių akmenų, 
dar keletas akmenų yra P pusėje (Vait., 

174. Akmuo su ženklais, žvelgiant iš pietryčių.  
2014-07-16.

175 Akmuo su ženklais, žvelgiant iš vakarų. 2015-05-22. 

176. Vienas iš ženklų ant Mūšos Tyrelio akmens.  
2015-05-22.

177. Monetomis paženklintos duobutės 
Mūšos Tyrelio akmens plokštumoje.  
2015-05-22.
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2004 m.). Už 1,2 km į V nuo akmens, miškų 
ir pelkių apsuptyje, kadaise buvęs Ramu-
taičių kaimas.

Daug pasakojimų apie Miknaičių ežerą (vi-
duryje – LKS94 453564, 6231640) – 6 ha 
atvirą vandens telkinį aukštapelkės vidu-
rinėje dalyje (178 pav.). Ežeras turįs po-
žeminius kelius, plg.: Čia, skaitos, nuo Bi-
čiušių bėgąs ežers, požeminis vanduo. Taip 
nesimato. Tai mano tėtušis, amžiną atilsį, 
saka, jis nuėja į Tyrelį, skaitos, vėja nėra, 
nieka, vanduo ramus i tas žabiuks... (...). 
Tai plauk iš ežero į tą [požemį], pasineria 
(...). Sakydavo, ežers bėg į Švėtę (P. Stanis-
lovas Butautis, 94 m., kilęs iš Miknaičių k., 
d. gyv. Joniškyje. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 
2015 m., jo vanduo labai minkštas, dugne 
privirtę medžių, o žuvys – nepaprastos: 
To ežero dugnas esąs pilnas prigriuvęs vi-
sokių medžių lūžčių, žvejai negalią žvejoti. 
Įvairių žiuvių ten nėsą, tiktai lydekos ir ly-
dekos. Su meškeriais iš aplinkinių sodžių 
daugums ten einą meškerioti.

Seniai ten kitą kartą viens su meškeriu 
ištraukęs tokią labai didelę žiuvį be uode-
gos. Teip buvus sunki, kad ką tik tik namo 
apsūdę ir padėję dėl rytojaus. Šit naktį ir 
išgirdę toj pusėj nuo ežero bešaukinant: – 
Čiuka čiuka, striukauodege! Čiuka… Ir at-
ėjęs bešaukydams į tuos namus prė lango, 
sakąs: – Atiduok mano kiaulą! Tie žmonys 
nusigandę. Ant rytojaus nunešę tą sukapo-
tą žiuvies mėsą ir sumetę į ežerą. Daugiaus 
nieks nieko nebesakęs (P. Marijona Čepu-
tytė iš Trumpaičių. U. M. Slančiauskas, 
1902 m. – ŠLSA 274 (Nr. 480); Tai senovės 
žmonės pasakodava – Vait., 2015 m. gegu-
žės mėn.).

[Aleksandras] Žalys sakė, kad jo tėvas, 
jauns būdams, su draugu tam Tyrely rin-
ko... liepos pabaigoj – rugpjūčio pradžioj 
(vieną šventadienio popietę – Žalys 1998) 
miškines braškes. Miškinės braškės, paskui 
dar jas vadindavo miško avietėm (...). Kaip 
jos išnokdavo, tai jos būdavo minkštos ir 
geltonos, nu... kaip koks medus (...). Tai 
dabar Žalys pasakoja: mano tėvas, jauns 
buvo, su draugu ėja rinkti tų miška braš-
kių... aviečių... tekšlių, kaip anos ten dar 
vadindavos (...). Ir jie girdi, kad kažkas 

lyg šaukia: „Gelbėkit padėkit! Gelbėkit pa-
dėkit!“ Nu jie prieina prie to ežero, taigi 
[Antanas] Žalys žiūr, kad jau pažįstams, 
draugas – Niprikas, reiškia, Miknaičiuose 
gyvenęs. Senovėj, reiškia, jie darydavos 
iš kažkokio lazdyno meškeres storas, sti-
prias, galingas. Reiškia, sugavęs žuvį, bet 
jis negali niekaip ištempt iš ežero. Tai, sakė, 
sukibo, ištempė tą didžiulę lydeką. Sakė jos 
galva – sulig arklia [galvos] diduma. O tą 
lydeką, kaip reikėjo jau nudaigoti, tą galvą 
pjovė, tai ta lydeka išleidė tokį keistą gar-
są, jis man sakė... cypsėjimą, kažkokį garsą, 
kaip tą galvą pjovė, ir ji su uodega kaip dėjo 
per pakinklius tam Niprikui, tas jau, sako, 
suklupa. Vienu žodžiu, kaip jau nudaigoja, 
tempė... užsidėja tą galvą ant pečių, tai 
uodega vilkos žeme, reiškia, dviejų metrų 
ilgia.

Tai parsivelk... parsitempė jis... čia tas 
ežers, tie Miknaičiai, viskas čia pat, kur jau 
jis gyveno. Padėjo tē partempt, supjaus-
tė, buvo tokios bačkutės, apsūdė, nu jau 
ir viskas, tai jau valgys. Nu, ir sakė, pirmą 
naktį barbenasi į langą: „Atiduokit mano 
kiaulę.“ Nu tai jis nekreipia, sako, dėme-
sio. Nu ir, sakė, ateina antra naktis, ir vėl 
tas pats. Reiškia, ir vėl barben į langą, ir vėl 
saka: „Atiduokit mano kiaulę.“ Nu, jis biškį 
suklusa, nu sakė ai, gal man vaidenas. Tre-
čią naktį ateina, vėl barškin į langą ir sakė: 
„Atiduokit mano kiaulę. Jeigu neatiduosit, 
jums bus blogiau, bet aš daugiau neatei-
siu prašyt.“ Nu tai tas Nipriks tada paėmė 
visą, nuvežė tą supjaustytą lydeką i sumetė 
į ežerą, ir tada viskas užsibaigė (P. Eugenija 
Butkevičienė, 83 m., kilusi iš Juodeikių k., 

178. Žvejų luoto liekanos Miknaičių ežere. 1977.
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d. gyv. Jotainių k., Panevėžio r., pasako-
jimą išgirdusi iš Aleksandro Žalio, 89 m., 
kilusio iš Juodeikių k. U. V. Vaitkevičius, 
2015 m.; plg.: Tokios lydekos ančiukus ryja, 
net antis griebia... gali besimaudančiam 
už kojos griebti, o vaikui ir nukąsti – Žalys 
1998, 889).

Kitų pasakojama apie Miknaičių ežere 
nuskendusius vestuvininkus: Važiava per 
ežerą vestuvininkai i nuskenda. Tai būdava 
tiesus taks per ežerą, tiesus kelias. Čia tie-
siai pro ežerą, čia kažkur važiuodava. Nu, 
ir nuskenda, vestuvininkai įlūža ir... tai tą 
mama pasakodava, mamos mama [Bar-
bora Truškauskienė iš Damelių k. – Vait.] 
pasakodava. Labai sena legenda.

Kažkaip po tiesumais važiavo, vienu žo-
džiu, čia nuo Miknaičių. Čia kažkoks kelias 
eidavo pro ežerą. Žiemos laike, kada suša-
lus. Važiuodavo (Senvieškėlis kaip te va-
dindavos, per Tyrelį važiuodavo Senvieškė-
liu – Vait.). Nu, jie važiavo, nu, skaitos nuo 
Miknaičių čia važiava ant Rukaičiai, a kas 
ten yr toliau [Raubaičiai – Vait.] (...). Nu tai 
va, kai lūža ir nuskenda. Taip sakydava, aš 
tai nežinau, tiktai mama pasakodava, ka 
jos... (...).

Ji sakydava, kad kada jau kada vakarais, 
kad, vienu žodžiu, kad vaidenas. „Ai, 
ai“, – kad teip dejuoj. Sakydava senovėj, 
kad dejuodavo vakarais tos dūšelės. Čia 
tiesa, ne tiesa, kas ten žino (P. Leokadija 
Džiugytė-Merkelienė, 82 m., kilusi iš Da-
melių k., d. gyv. Joniškyje. U. V. Vaitke-
vičius ir tlk., 2015 m.; 173, 179 pav.). Ėjo 
ten keliai, Šakynkelis ten vienoj pusėj, ten 
nuo Juodeikių to kelio, paskui kits ten an 
to Didmiškio – tai antroj pusėj (...). Reiškia, 
tie veseilninkai pirmiausia, paskui važiavo 
piršliai, kučeris, reiškia, ten su rogėm, ir 
sakė arkliai tokie greiti buvo, kai lėkė, jau-
nieji pirma... ledas lūžo, jaunieji pirma po 
ledu, piršliai iš paskos, ir... vienu žodžiu, 
viskas dinga tam ežere.

Ir vis, sako, žmonės kalbėdavo, kad jau ten 
tais laik... kada ten dinga, kas jau ten eida-
va į tą mišką ten a rinktis tų sausuolių, ar ko 
ten, tai, sako, vis girdėdavo tokią graudžią 
lyg aimaną (P. Eugenija Šimaitytė-Butkevi-
čienė, 83 m., kilusi iš Juodeikių k., d. gyv. 

Jotainių k., Panevėžio r. U. V. Vaitkevičius, 
2015 m. gegužės mėn.; var.: girdėdavosi 
tos aimanos, iš to ežero. A i m a n o s  – 
Vait., 2015 m. gegužės mėn.). Palyginimui: 
Prieš kokį blogą orą ežeras mauroja, pana-
šiai lyg tolimos kuliamos mašinos gaus-
mas... O vieną kartą važiavau, sako tėvelis, 
žiemą tiesiai per ežerą ir sugalvojau pra-
kirsti eketę! Vyreli tu mano, kad pradėjo 
švilpti! Kaip kuliamosios garo katilo švilpis! 
(Žalys 1998, 889).

Šiuose padavimuose minimas žiemos ke-
lias (Žiemkelis, kitaip – Senvieškelis) per 
Tyrelį prasideda sunykusio Miknaičių kai-
mo palaukėse (LKS94: 454061, 6232112), 
į V nuo pažintinio tako pradžios ir veda 
rytine Miknaičių ež. pakrante į Raubai-
čius (180 pav.); brastos per Mūšą (apie 
LKS94: 453181, 6229352) būta 0,9 km į PR 
nuo jos ištakų prie Akmens salos. Jonas 
Briedis (59 m., kilęs iš Normantėlių k., d. 
gyv. Skaistgiryje) yra girdėjęs pasakojant, 

179. Pasakoja Leokadija Džiugytė-Merkelienė iš 
Damelių. 2015-05-23. 

180. Žiemkeliu – vedami Jono Briedžio. 2015-05-22.
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kad vestuvininkai nuskendę ne ežere, o 
toje vietoje, kur 4–5 m pločio Žiemkelis 
trumpam nutrūksta, pavirsta siauru vin-
giuojančiu taku per pelkę (ir, sakė, nugar-
mėjo, pražuvo). Šioje vietoje (apie LKS94: 
453370, 6230575) Žiemkelį nuo Akmens 
salos skiria tik 0,82 km PV kryptimi, tačiau 
kelias krypteli į P ir ima tolti (Vait., 2015 m. 
gegužės mėn.; 173 pav.).

Š. Inwentarz 1781, 8v (Zascianek nad T y r e l l ą); LMD 
I 318: 2–4; LMD I 1063: 1304, 1306; Vait. (2004-09-19); 
Vait. ir tlk. (2015-02-01; 2015-05-22; nebuvo jokio Velnio, 
sakė, ten rasi akmeną didelį...). L. LLS 385 (Nr. 807); 
ŠLSA 273–275 (Nr. 479–481); Žalys 1998, 888–889; Osi-
pova 2001; Ripskytė 2001; Bačionis 2005, 46–47; Šidiš-
kis 2009, 122–124 (Mikaičiai); JPŽP 37–39.

MIKNAIČIAI (ist. k.), Gaižaičių sen.
↑ Mikaičių g-ja, Mūšos Tyrelis, Miknaičių 
ežeras ir akmuo su ženklais

MIKOLAIČIŪNAI, Joniškio sen.

113. VELNIO PRŪDELIS. Į V nuo k., „už Ža-
garės vieškelio“, Dagilynės pievų viduryje; 
„baigianti užslinkti duobė“ (LŽV).

Kai vyrai, arklius ganydami dūdę mušdavę, 
Velnias atnešdavęs tabako (LŽV).

Š. LŽV (M. Gaputytė, 1935). L. Šidiškis 2009, 134.

[114.] SIDABROS AKMUO. Buvo Sidabros 
uP. vagoje, prie kaimo. „Didelis akmuo“, 
apie kurį tikslesnių duomenų nėra.

Š. Šliavas 1975, 71. L. Šliavas 1980, 102.

MIKŠIŪNAI, Kepalių sen.

115. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU I. Buvo Rimdžių sodyboje (paskutinis 
šeimininkas – Stanislovas Rimdžius), prie 
šulinio. Vandeniu iš dubens buvo įprasta 
pasiplauti rankas, „tokia jo paskirtis“.

Vykstant melioracijai akmenį su dube-
niu krūsnyje pastebėjo Juozas Paškūnas 
(g. 1933 m.) ir atvežė į Šiaulių meliora-
cijos valdybos kiemą. 2003 m. J. Paškū-
nas akmenį perkėlė į savo namų kiemą 
Š i a u l i u o s e, K. Donelaičio g. 24 
(LKS94 6198789, 456519; 181 pav.).

Akmuo smulkiagrūdis, rausvos su juodo-
mis priemaišomis spalvos, netaisyklingo 
trikampio formos granitas, natūraliai ly-
giu paviršiumi, 0,42–0,75 × 1,05 m dydžio, 
0,3–0,32 m aukščio (182 pav.). Dubuo 
kiek atitrauktas ilgosios kraštinės link, 

181. Mikšiūnų 
akmuo su 
dubeniu I.  
2014-08-28.

182. Mikšiūnų akmuo su dubeniu I.  
2014-08-28.
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18,5 × 19,5 cm dydžio, 12 cm gylio, pjūvy-
je – hiperbolė; vanduo, pabuvęs dubenyje, 
nuspalvina sieneles sodria raudona spalva.

Š. Vait. (2014-08-28).

116–117. AKMENYS su SMAILIADUGNIAIS 
DUBENIMIS II–III. Saugomi ūkininko 
Simo Gylio sodyboje, kurioje ir buvo rasti 
(183 pav.).

Antrasis Mikšiūnų akmuo su dubeniu 
yra vidutinio rupumo, raudonas, nelygiu 
paviršiumi, 0,64 × 0,92 m dydžio, 39 cm 
aukščio (184 pav.). Dubuo iš vidurio nežy-
miai atitrauktas, 18 cm skr., 15 cm gylio, 
pjūvyje – parabolė.

Trečiasis akmuo – vidutinio rupumo, rau-
donas, netaisyklingo lygiagretainio for-
mos, lygus, 0,65 × 0,82 m dydžio, 19–26 cm 
aukščio (185 pav.). Dubuo iš vidurio nežy-
miai atitrauktas, 20 cm skr., 14 cm gylio, 
pjūvyje – hiperbolė, tačiau plokščiu dugnu.

Š. JšM (2016-05-17).

MINČAIČIAI, Žagarės sen.
118. KIAULIŲ PEKLA. Buvo k. pietryčiuose, 
ūkininkų Stabrausko ir Nipriko žemėje. 
Kiaulių Pekla vadinta kaimo dalis (plg.: Tas 
iš Kiaulių peklas, gyven Kiaulių pekloj... – 
Vait. ir tlk., 2015) arba apie 20 ha plytinčios, 
ilgainiui nusausintos balos, lieknas (vidu-
rinėje dalyje – LKS94: 450517, 6242697; 
186–188 pav.).

Pamiškes ten tas [vadino]. Kampas visas ta 
Kiaulių Pekla, ten buvo labai blogos žemės, 
pelkynai, žmonės ten nieko negalėjo užsiau-
gint. Nei javų, nei daržovių, paskendus ten 
buvo tokia | p e k l a (...). Gyveno gyvento-
jai irgi, vargo. Krikščiūnas Stanislovas, Duns-
kis, Brazauskas, Urbonienė, Stabrauskas, 
Ūdrakis, Skudulienė (...). Į Sibirą ištrėmė Ni-
prikus, Dunskius, Brazauskus, išvežė į Sibirą, 
Jasučius – ten tuos bagotuosius vadinamus, 
o tie biednieji vargšai palika, tai jie ten ir 
skurdo toj Kiaulių Pekloj (...). Žmonių toks... 
pragyvent negalėjo ant tos žemės.

Dar dėl įdomuma: tokia Krikščiūnų šeima 
neleisdava vaikam anksti keltis, kad neno-
rėtų valgyt, reišk. Neturėja šeima ko val-
gyt, tiktai kažkokius pašarinius burokus 
virdavos, ten toj Kiaulių Pekloj. Tai tas tėvs 

183. Mikšiūnų akmenys su dubenimis II ir III. 
2016-05-17.

184. Mikšiūnų akmuo su 
dubeniu II. 2016-05-17.

185. Mikšiūnų akmuo 
su dubeniu III. 
2016-05-17.

186. Minčaičių Kiaulių Peklos vieta. Apie 1890.
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sakydavęs: „Vaikai, jūs ilgai miegokit, ma-
žiau valgyt norėsit.“ Taip buvo, žinokit, po-
kariai labai sunkūs buva. Kars viską nudegi-
na, mūsų kraštą, kitur ne taip (P. Genovaitė 
Greitjurgytė-Krikščiūnienė, 75 m., vietinė. 
U. V. Vaitkevičius ir tlk., 2016 m.).

Už Minšačiu čia īra lieknas didelis, i tas lie-
knas vadinas Kiauliu pekla. I ten visus žmo-
nis kita karta, kas važiuodava, tai tas ten 
pasiklīsdava. Pasiklisdava i gana. Nebežina 
kur. Vedžioj, kaip sakīdava. Tai čia vis tankiai 
teip pasitaika. Matai, ten buva, ka kita kar-
ta žmonis nusižudīdava savi, a pasikardava, 
tai ten vesdava kavoti. Tai jau senū senoves 
laikai. Tai ten, kas jau prisimen, senieji žmo-
nes, tai saka, už tai ten, saka, vedžioj, ka ten 
daug savažudžiu prikavota īra.

Senoves laikuose prieš Kalėdas, Kūčiu diena 
īra pasakīta, ka i kelione niekur nevažiuoti, 
i didele kelione. Visiem reikia būt sava na-
muosi, labai šventas vakaras. Daba pasitai-
ke vienam žmogeliui važiuot iš didelios ke-
liones. Važiava, tas buva Kūčiu vakari, kaip 
tik atvažiava pas ta pekla kiauliU. Daba va-
žiuoj, jau vėlus vakars. An karta sustoja ar-
klis, nebepatrauki, i sustoja, arklis iš vietos 
nebepain i gan. Nu, ans žiūr, a susirga ma 
tas arklelis, a kā. Niuo niuo, niuo niuo, nein 
i gana tas arklis. Ai, užsiganda žmogelis, kas 
daba, kas daba, niuo niuo, kas čia daba? Ogi 
žiūr, kad ano rogėse šuva juods tuP. Persi-
žegnoja, nusėme kepurėle, atsiklaupe, niuo 
niuo, niuo niuo. Pradėja bėgti tas arklelis, 
o ans kā tik mok, kokias giesmeles, kokias 
maldeles kalb, gied. Jau tas arklelis pradėj 
daugiau bėgti. Nu daba ans važiuoj.

Važiuoj, tas arklelis puč‘ tik vien, puč‘ tik 
vien, priilsa. I vėl‘ susto, pailsin tā arkleli, i 
vėl‘ tas arklelis bėg, vėl‘ bėg. Nu jau ans pri-
važiava, jau mata sodžiaus šviesas jaU. Dė-
kui ponui Diev. Nu jau jis privažiava. Ir iva-
žiava i tā gaspadoriaus kiema, pas sava tikra 
sesele. Visas tas arklelis sušiles, sušlapes.

– Ta kur daba teip, brolat, buvai, kad tas vi-
sas tava arklelis sušla...

– Teip teip pasakīsiu, leiskit mani pasilsėt.

– Gerai, gerai.

– Ineškit ta mana maišali, kur ten mana nu-
pirkti daikteliai (Rīgo buva).

Pakėle tā jo maišeli, gi juods šuva ir iššoka 
iš tū rogiu (...) (P. Pranciška Pamparaitė-
Sruogienė, 76 m., Žiurių k. U. M. Augulytė 
ir G. Meilutytė, 1975 m. – LTR).

Palyginimui – Joniškio krašte Žagarė nuo 
seno siejama su kiaulėmis: Trys vyrai susi-
tarę, varė kiaulę į Žagarę... (Šliavas 1975). 

Š. LŽV (M. Ramonaitė, 1935; „Didelės balos buvę, sken-
dę gyvuliai; prasta ir šiurkšti žolė“); LTR 4846/14; Šlia-
vas 1975, 95; Vait. ir tlk. (2015-05-23, 2016-01-30); JšM 
(2016-07-30). L. Šidiškis 2009, 134.

187. Minčaičių Kiaulių Peklos vieta. Apie 1949.

188. Minčaičių Kiaulių Peklos vieta, žvelgiant iš vakarų. 
2016-07-30. 
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MITKŪNAI, Satkūnų sen.
119. SIETUVA RAGANYNĖ (RAGANINĖ). 
Buvo 1,3 km į P–PV nuo tilto per Audruvę 
kelyje Plikiškiai–Kriukai, buvusioje Jono 
Jagrio žemėje, prie senkapių Audruvės 
kair. krante (LKS94: 481267, 6243755; 
189–190 pav.). Remiantis 1912 m. Mitkūnų 
išskirstymo į vienkiemius planu, sietuva 
buvo 25 × 75 m dydžio, 50 m į Š nuo Mit-
kūnų ir Girdžiūnų (istorinio Klenavos Pau-
druvės dvaro) ribos, prie vienos iš kaimo 
brastų (sietuva 30 × 80 m dydžio – LŽV) 
(191 pav.). Už 30 m į P, upeliu aukštyn, būta 
dar vienos 35 × 60 m dydžio gelmės, kurią 
Mitkūnų kaimo siena dalijo pusiau.

Sraunus ir vaizdingas Audruvės upelis per 
melioraciją buvo paverstas kanalU. Plg.: 
Upėj buvo labai švarus vanduo, dabar tai 
prižėlę žolių, o ten buvo tokia nuosekli upė, 
senas tas Audruvės upelis buvo, jis ten buvo 
nekastas, jis ten buvo labai toks... žvyrus, 
gražus, ten eidavom skalbtis. Paskui kaip 
iškasė su mašinom didžiausią kanalą pro 
Girdžiūnus, tai ten tada jau nieks nebegalė-
jo eit (...). Ties mum buvo giliau, sakydavom 
gyla, tai būdavo giliau, tai ten pasimaudy-
davom, tiesiai ties mūsų daržU. Ten paskui 
brasta buvo, į šiaurę nuo mūsų, ir į šiaurę, 
ir į pietus buvo brasta. Per tą brastą perva-
žiuodavom, į Joniškį važiuodavom, su arkliu 
galėdavai pervažiuot (P. Ona Makarevičiū-
tė-Mačiūnienė, 93 m., kilusi iš Girdžiūnų k., 
d. gyv. Balkaičių k. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 
2016 m.) 1949 m. kariniame topografinia-
me žemėlapyje po pirmosios melioracijos 
Audruvė prigludusi prie senkapių kairia-
jame krante. Dabar Audruvė vėl kiek ati-
traukta į rytų pusę, paplūdusi, 4–5 m plo-
čio (192 pav.).

Pasakoja, kad senovėj ten vaidindavosi. 
Toje sietuvoj maudydavosi raganos (P. Jo-
nas Jagris, apie 70 m., vietinis. U. J. Mi-
knevičius, 1935 m. – LŽV). Raganynė ir va-
dydavos, r a g a n o s apstoja, apstodavo 
raganos. Apstoja! Žmonės bėgiodavo, bijo-
jo. Vadina vadina Raganynė, kad raganos | 
kad raganos apstoja biškį.

Aš taip girdėdavau, kad girti paklysdavo, 
kad vedžioja, nebegali į namus pareit. Bi-
jodavo žmonės, ka ragana apstoja, raga-
nienė... Raganynė vadinasi. Gal ten taip ir 

nebuva, bet man sakydavo žmonės (...). 
Raganynė – tai daug kałbėdava. Kapai buvę, 
kapeliai buvį pakelėj, prie pat miška, ir prie 
pat miškelia Jagria valdomas... (P. Juozas 

189. Mitkūnų Raganynės vieta. Apie 1890.

190. Mitkūnų Raganynės vieta. Apie 1949.

191. Mitkūnų Raganynė kaimo išskirstymo į 
vienkiemius plane. (Планъ 1912; ištrauka iš perkloto 
1912 m. plano ir 1949 m. topografinio žemėlapio)
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Dundulis, 79 m., vietinis. U. V. Vaitkevičius 
ir tlk., 2016 m.).

Senieji Girdžiūnų gyventojai Raganyne 
vadina ne kairįjį, o dešinįjį Audruvės kran-
tą, upelio pakrantėje augusį seną gluosnį 
arba šalia plytėjusį lauką. Raganynės pa-
vadinimo kilmę kai kurie iš jų siejo su pa-
sivaidenimais, plg.: Iš kur tos raganos? Kiek 
tėtušis yra pasakojęs, ka senais laikais buva 
kruogai, kaip ten vadydavo. Eidavo išgert, 
ar kaiP. Tai senų senų laikais. Tiek aš esu gir-
dėjęs, to aš nežinau, cha cha cha (P. Algirdas 
Kaziulis, 69 m., kilęs iš Girdžiūnų k. ir ten 
pat gyvenantis. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 
2016 m.).

Apie 3 km į P, Audruvėje buvo kita Ragany-
nė (↑ Paudruvė).

Š. Планъ 1912; LŽV (J. Miknevičius, 1935); VK (V. Mačiu-
lytė, 1977; „Gilus duburys, dabar – sureguliuota“); Vait. 
ir tlk. (2016-01-29, 2016-01-31). L. Vaitkevičius 2002, 166; 
2003, 166 (27 žemėl.); Gliwa 2007–2008, 3; Vasiliauskas 
2008a, 509–510 (pav.); Šidiškis 2009, 124.

NARTAUČIAI, Satkūnų sen.
[120.] AUKOJIMO VIETA. 1921 m., išartoje 
k. ganykloje – menamoje aukojimo vie-
toje – buvo rasta puodo šukių ir 32 XII a. 
žalvarinių dirbinių lizdas (193 pav.). 1936 
m. gruodį šiuos radinius: 8 zoomorfinius 
kabučius ir trijų tokių kabučių dalis, 3 kir-
velio formos ir 2 kryželio formos kabučius, 
8 įvijinius žiedus bei 8 žvangučių dalis iš 
Prano Baleniūno įsigijo VDKM (837: 1–22). 

Š. Vasiliauskas 2008d, 95–98, 101, 104, 106, 115, 116. 
L. Puzinas 1938, LIV; Navickaitė-Kuncienė 1964, 120–
121, pav. 3; Kuncienė 1972, 190 (15 pav.), 250; LAA III 132 
(Nr. XIV); Misius 2011, 93.

NIŪRAIČIAI, Gataučių sen.
121. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Rastas Marijonos Štikūnienės sody-
bos tvarto pamatuose, padėtas kieme, 
po uosiu priešais gyvenamojo namo duris 
(LKS94: 472431, 6225970; 194 pav.).

Akmuo smulkiagrūdis, rausvos su juosvo-
mis ir balkšvomis priemaišomis spalvos, 
šonu įsmigęs į žemę. Matoma dalis yra 

192. Mitkūnų Raganynės vieta, žvelgiant iš pietų. 
2016-01-29

193. Nartaučių lobis (Puzinas 1938, pav. 92)

194. Marijona 
Štikūnienė prie 
jos sodyboje 
rasto Niūraičių 
akmens su 
dubeniu.  
2014-10-03.
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0,56 × 0,89 m dydžio, 41 cm storio, lygiu, 
nežymiai įdubusiu paviršiumi (195 pav.). 
Dubuo – 19 cm skr., 11 cm gylio.

Š. Vait. ir tlk. (2015-01-30).

NORIŪNAI, Kepalių sen.
122. ŠALTINIS ŽVIRGZDYNĖ. Minimas 1 km 
į P nuo k., prie Byvainių k. ribos (LŽV; „la-
bai švarus vandenėlis buvo, akmenėliai“ – 
Vait.). Remiantis Dalios Pagojienės (72 m., 
vietinė) pasakojimu, nustatyta šaltinio vie-
ta yra į P nuo Misių sodybos vietos (196–
197 pav.). Nežymiai į P–PV pusę nuolaidė-
jančiame lauke yra buvusią šaltinio lomą 
primenanti vieta (apie LKS94: 477572, 
6230283; 198 pav.).

Pasakoja, kad šaltinis ateinąs iš Šiaulių mies-
to ežero, kad klausantis galima girdėti esą, 
kaip Šiauliuose varpai skambina (P. Pranas 
Misius, apie 50 m., ir Valerija Tamošaus-
kienė, apie 70 m., abu vietiniai. U. S. Bara-
kauskaitė, 1935 m. – LŽV).

Š. LŽV (S. Barakauskaitė, 1935); Vait. ir tlk. (2015-05-21).

PABALIAI, Žagarės sen.
[123.] ŠALTINIS SRAUTAS. Minimas į R nuo k.

Galbūt tas pats Daukšių šaltinis (↑).

Š. LŽV (A. Cieška, 1935; „versmė“).

 195. Niūraičių akmuo su dubeniu.  
2016-08-07

196. Noriūnų šaltinio vieta. Apie 1890.

197. Noriūnų šaltinio vieta. Apie 1949.

198. Noriūnų šaltinio vieta, žvelgiant iš šiaurės 
vakarų. 2015-05-21. 
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PAILIAI, Gaižaičių sen.
124. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Rastas Pailių akmenų skaldykloje, 
A. Žalio pastangomis atvežtas prie seno-
sios Gaižaičių pradinės mokyklos (dabar – 
gyvenamasis namas), Vilties g. 4 (LKS94: 
447974, 6236928; 199 pav.).

Akmuo stambiagrūdis, rupus, raudonas 
granitas, pastatytas ant šono ir įkas-
tas. Matoma akmens dalis sueižėjusi, 
0,75 × 1,05 m dydžio, 27–30 cm storio (bu-
vęs akmens aukštis; 200–201 pav.). Dubuo 
vidurinėje dalyje, 19 × 20 cm dydžio, 13 cm 
gylio. Matomos dviejų 3 cm pl., 2–3 cm 
gylio vienas priešais kitą iškaltų griovelių, 
vedančių į dubenį, žymės.

Š. Vasiliauskas 2005a, 41; Vait. ir tlk. (2016-01-30). L. Mi-
sius 2011, 127.

PAUDRUVĖ, Satkūnų sen.
125. SIETUVA RAGANYNĖ. Paminėta „Au-
druvio upėje, toj vietoj, kur Paudruvės km. 
prieina Skilvionių km.“ (P. Klemas Jarulis, 
apie 70 m., vietinis. U. M. Miknevičienė, 
1935 m. – LŽV). Remiantis šia nuoroda ir Ju-
liaus Jarulio (kilęs iš Paudruvės k., d. gyv. 
Joniškyje) pasakojimu, Raganynė buvo 
0,47 km į V nuo kelio Skilvioniai–Drąsutai-
čiai, prie Satkūnų miško kampo (26 kv.) ir 
senosios eiguvos (vėliau – Valantinų sody-
bos) (480691, 6240084; 202--203 pav.).

Iki melioracijos šioje vietoje Audruvėje 
buvo net 110 m ilg., 30 m pL. sietuva (gel-
mė), kuri vasaromis neišdžiūdavo, buvo 
mėgstama žvejų (JšM). Dabar didžioji Ra-
ganynės dalis yra Skilvionių k. dirbamas 

199. Pailių akmuo 
su dubeniu. 1991.

200. Pailių akmuo su dubeniu. 2016-01-30.

201. Pailių akmuo 
su dubeniu. 
2016-01-30.

202. Paudruvės Raganynė. Apie 1890.
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laukas, o Audruvės kanalas – 3–4 m pl., pa-
plūdęs, vos srūva (204 pav.).

Apie 3 km į Š, Audruvėje buvo kita Ragany-
nė (↑ Mitkūnai).

Š. Šiaulių 1931b; LŽV (M. Miknevičienė, 1935); VK 
(V. Byla, 1977; Raganinė „Audruvės upelio sietuva“); 
Vait. ir tlk. (2016-01-31); JšM (2016-02-02). L. Bartkutė 
2007–2008, 12 („Pieva šalia kapelių, nuošali vieta“ – 
matyt, painiojama su Mitkūnų Raganyne); Gliwa 2007–
2008, 3 (nepavyko lokal.); Šidiškis 2009, 135.

126. ŠALTINIS VERDENĖ. Buvo kaimo ŠR 
dalyje, prie Audruvės up., netoli nuo Ilgo-
sios sietuvos.

„Seniau buvęs šaltinėlis, senieji yra iš jo 
gėrę, dabar maža kas jį atmena“ (P. Kle-
mas Jarulis, apie 70 m., vietinis. U. M. Mi-
knevičienė, 1935 m. – LŽV).

Š. LŽV (M. Miknevičienė, 1935).

PAVIRČIUVĖ, Saugėlaukio sen.
[127.] AKMUO VAIDUOKLIS. Buvo S. Petri-
ko ūkyje, XX a. pirmoje pusėje suskaldytas 
(LŽV).

Š. LŽV (A. Končiūtė, 1935). L. Šidiškis 2009, 135.

PETRAIČIAI, Žagarės sen.
Krikštijant Lietuvą Petraičių kaimo, kuris 
tuo laiku turėjęs kitą vardą, visi gyvento-
jai vyrai buvę pakrikštyti Petrais. Nuo ko ir 
pats kaimas ėmęs vadintis tuo vardu, atseit 
Petraičiais (P. Liudas Naglius, apie 50 m., ki-
lęs iš Stungių. U. O. Baltytė, 1935 m.).

Š. LŽV (O. Baltytė 1935).

128. PUŠIS auga prie Petraičių dvaro liepų 
alėjos kampo, kelio į Bandorius (Pušies g.) 
PR pusėje, vaizdingoje vietoje (LKS94: 
460572, 6245578; 205 pav.).

Medis 1,28 m apimties, labai graži jo laja, 
žievės raštas. Kamieno P pusėje, maždaug 

203. Paudruvės Raganynės vieta. Apie 1949.

204. Paudruvės Raganynės vieta, žvelgiant iš pietų. 
2016-01-31. 

205. Petraičių pušis, žvelgiant iš vakarų. 2015-05-24.
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2 m aukštyje, matyti dvi vinys 25 cm atstu-
mu viena nuo kitos – lyg būta kryželio ar 
koplytėlės.

Pušis nuo seno vietos gyventojų buvo 

gerbiama ir mėgstama, tačiau jokių pasa-
kojimų apie ją neišliko (P. Antanas Šutkus, 
84 m., vietinis. U. V. Vaitkevičius, 2015 m.).

Š. Vait. ir tlk. (2015-05-24).

129. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU buvo Petraičių dvarininko Drigoto 
valdoje, apie 20 m į PR nuo kelių, vedančių 
į Žagarę, Bandorius, Petraitėlius ir Skaistgi-
rį, kryžkelės, apie 3 m nuo pastarojo kelio 
krašto į ŠR pusę (LKS94: 460496, 6245473; 
206 pav.), giliai žemėje, tarp alyvų. Apie 
2005 m. akmenį pastebėjo vietos gyven-
toja Aleksandra Vaitekūnienė, kilusi iš Vaiš-
norių k., ir atvilko į savo sodybos Pušies g. 
kiemą (LKS94: 460632, 6245653), pastatė 
tarp kitų akmenų – namie apsigalvoju, nu-
einu, atrandU. Čia kaip liga kokia. Jie man 
gražūs!

Akmuo vidutinio rupumo raudonos su 
juodomis priemaišomis spalvos, gra-
nitas plokščiu, nepaprastai lygiu (lyg 
nugludintu) paviršiumi, netaisyklingos 
formos, 0,84 × 0,85 m dydžio, 45 cm 
aukščio (207 pav.). Dubuo nežymiai ati-
trauktas į kraštą, 20 cm skr., 13 cm gylio, 
pjūvyje – parabolė.

Pabaigoje A. Vaitekūnienė priduria: Dar 
kaimynai parūgojo, kad parsitempei tokį 
akmeną, tai Tau nelaimės... tačiau lieka ne-
aišku, kuo, anot kaimynų, Petraičių dvaro 
akmuo su dubeniu reikšmingas.

Š. Vait. ir tlk. (2015-05-24).

PIKCEVIČIAI, Kriukų sen.
130. ŠVENTASIS ĄŽUOLAS. Auga į Š nuo 
sunykusio Pikcevičių k. vietos, istorinio 
Gaideliškių palivarko (vėliau – to paties pa-
vadinimo kaimo) laukuose, į V nuo Ąžuoly-
nės miško (LKS94: 491326, 6233206); šalia 
būta Janužio viensėdžio (155–156 pav.).

Ąžuolas 3,1 m apimties, apartas ir džiūs-
tantis. 2004 m. apie 3,5 m aukštyje šalia 
senos, į PR atgręžtos medinės koplytėlės 
liekanų prie ąžuolo buvo prikalta nauja 
maža koplytėlė su Nukryžiuotoju (Vait.; 
1976 m. 30 × 40 cm dydžio Nukryžiuotasis 

206. Petraičių 
akmuo su 
dubeniu.  
2015-05-24. 

207. Petraičių akmuo su dubeniu.  
2015-05-24. 

208. Pikcevičių 
ąžuolas, žvelgiant 
iš pietryčių.  
2010-06-13.
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iš senosios koplytėlės paimtas į Žeimelio 
kraštotyros muziejų – Šliavas 1977, 169) 
(208–209 pav.). 2010 m. Šventajame ąžuo-
le su koplytėlėmis buvo įrengtas medžio-
tojų bokštelis, į sukaltą aikštelę ąžuole 
buvo patenkama medinėmis kopėčiomis 
(Vait.).

J. Šliavo duomenimis, apie Pikcevičių ąžuo-
lą žmonės šnekėję, kad jis šventas. 1895 m. 
Pilicijono Janužio padirbtą koplytėlę įkėlę 
tam, kad netrenktų perkūnas. Prie ąžuolo 
žmonės rengė gegužines pamaldas (moja-
vas giedodavom prie tos koplytėlas – Vait., 
2004), per Kryžiavas dienas meldė lietaus 
ir giedros, prašė gero derliaus (Šliavas 
1977, 168; kitų pasakojimu, po šiuo ąžuolu 
buvęs palaidotas Nociūnų kaimo elgeta – 
Šliavas 1977, 169). Prie Šventojo ąžuolo ko-
plytėlės žmonės melsdavosi klūpodami, o 
nueidami palikdavo smulkių monetų (Šlia-
vas 1977, 169).

Š. LTR 4809/26; Šliavas 1977, 168–171; Vait. (2004-07-
13; 2010-06-13). L. Šliavas 1996, 181–182; Šidiškis 2009, 
125, 126 (klaidingai laikomas nupjautu); LLV 34, 36–37 
(nuotr.).

POŠUPĖS, Saugėlaukio sen.
131. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Apie 2000 m. rastas „už kaimo, pa-
miškėse, krūmuose“, akmenų krūsnyje 
(Vait. ir tlk.). Saugomas Ugnės ir Gendru-
čio Vaineikių sodyboje J o n i š k y j e, 
Pašvitinio g. 14, kartu su kitais akmenimis 
(LKS94: 476504, 6233465).

Akmuo vidutinio rupumo, rausvas, plokš-
čiu, lygiu paviršiumi, netaisyklingos for-
mos (turi statų kampą), 0,82 × 0,87 m dy-
džio, 28 cm aukščio (210–211 pav.). Dubuo 
beveik viduryje, 18 × 19 cm dydžio, 14 cm 
gylio.

Š. Vait. ir tlk. (2015-05-22). L. Vasiliauskas 2002, 211 („ra-
dimvietė nežinoma“).

PUODŽIŪNAI, Kriukų sen.
132. BOBKALNIS. „Kalnelis miške“ (VK). 
Tikslesnių duomenų nėra.

Š. VK (V. Valantavičiūtė, 1982). L. Šidiškis 2009, 135.

209. Pikcevičių ąžuolas, žvelgiant iš pietryčių.  
2004-07-13. 

210. Pošupių akmuo su dubeniu. 2015-05-22. 

211. Pošupių 
akmuo su 
dubeniu.  
2015-05-22.
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PUPLESIAI, Kepalių sen.
133. APIDĖMĖS. Taip buvo vadinama vidu-
rinė k. dalis, kur stovėjo Pilipuičio, Kaniušo, 

Rumbausko ir Gamulio sodybos (2,25 ha; 
„juodžemis su moliu“).

Š. LŽV (J. Turčinskas, 1935 m.).

RADIKIAI, Joniškio sen.
134. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU (KVR 2021). Buvo k. viduryje, Jono 
Briedžio sodyboje, gyvenamojo namo 
durų dešinėje (LKS94: 473705, 6231143; 
212–213 pav.); dingo po Nepriklausomybės 
atkūrimo.

Akmuo mėlynos spalvos, 0,64 × 0,87 m 
dydžio, 29 cm aukščio (214 pav.). Dubuo – 
18 cm skr., 13 cm gylio (Černiauskas 1973; 
piltuvėlio formos – Urbanavičius 1972). 

Sako, kad šio akmens dubenyje senovėje lai-
kydavę švęstą vandenį, parsineštą iš bažny-
čios per Šv. Jurgį arba per Velykas; išeinant 
į darbą ir iš jo grįžtant, jame pasidažydavę 
pirštus ir persižegnodavę. Tokia su šiuo 
akmeniu susijusi tradicija šioje [Briedžių – 
Vait.] šeimoje tęsusis, kaip pasakoję seneliai, 
iki Pirmojo pasaulinio karo (P. Jonas Briedis, 
64 m., Radikiuose. U. J. Šliavas, 1975 m.).

1971 m. liepos 26 d. Joniškio vaismedžių 
medelyno direktorius J. Rimkus laiške Lie-
tuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos 
instituto Archeologijos skyriui pranešė 
apie medelyne – Ežeikių ir Radikių kaimuo-
se – esančius akmenis su dubenimis. Tais 
pačiais metais LII archeologinė ekspedici-
ja (vad. V. Urbanavičius) ištyrė artimiausią 
akmens aplinką (kadangi akmuo yra tik apie 
1 m nuo gyvenamojo namo, perkasa buvo 
iškasta tik aplink patį akmenį) ir rado po 
akmeniu 25 cm storio supiltinį sluoksnį. Gi-
liau slūgsojo 5–10 cm degėsių sluoksnis su 
apdegusiais akmenimis, glazūruotų puodų 
šukėmis, kaltinių vinių gabalėliais ir langų 
stiklo šukėmis. Matyt, tai anksčiau buvusios 
sudegusios sodybos liekanos (Urbanavičius 
1972; 2011).

Š. Urbanavičius 1972, 28–29; Černiauskas 1973, 5; Šlia-
vas 1975, 116; Pranešimai 1976, 44; Vasiliauskas 2005a, 
25. L. Matulis 1990, 51 (Nr. 23); Vaitkevičius 2003, 111, 
229; Šliavas 2010, 71; Misius 2011, 101; Urbanavičius 2011, 
158.

212. Radikių akmuo su dubeniu. 1990. 

213. Radikių akmuo su dubeniu. 1990.

214. Radikių akmuo su dubeniu. 1975. 



Joniškio rajonas  103  

RAGAIŠIAI, Kriukų sen.
Vienoje iš dviejų sunykusio kaimo sodybų 
kelio Blauzdžiūnai–Veikšiai vakarų pusėje, 
Rūdupės kair. krante (gyvenamojo namo 
pamatų PV kampas – LKS94: 493858, 
6239651; 215–217 pav.) nuo seno gyveno 
Balčiūnų šeima.

J. Šliavas apie senąjį šeimininką, Malgū-
žėlių dvaro eigulį Minvydą Vincą Balčiū-
ną (mirusį 1908 m., 86 m. amžiaus) rašė, 
kad tai buvęs paskutinis lietuviškosios 
Žiemgalos dalies pagonis. Bažnyčion jis 
nueidavo tik pono išvarytas, o pats slap-
ta garbino senuosius dievus: pasakojama, 
kad iš ryto, saulei tekant, ir vakare, saulei 
leidžiantis, jis garbindavo saulę, lenkdama-
sis jos pusėn, abiejų rankų pirštais užsiden-
gęs akis, kalbėdavo kažkokius žodžius (...).

Namuose laikydavo žalčius, kuriuos taip 
pat garbindavo. Juos laikė papeliučkyje 
(papečkėje) niekam neleisdavo skriausti. 
Kai kada jiems aukodavo. Kai žmona būda-
vo dvare, o jis pats išeidavo į mišką, kam-
bario viduryje puode palikdavo vaikams 
valgyti. Susėdus jiems aplink puodą, žalčiai 
irgi kišdavo į jį galvas, o vaikai per jas tvo-
davę šaukštais, tačiau tik tėvui nematant.

Balčiūnas turėjo rankų darbo kankles, ku-
riomis kankliuodavo ir giedodavo giesmes 
apie saulę ir perkūną. Giedodavo pasidėjęs 
kankles ant kelių, atsisėdęs kambaryje arba 
lauke ant akmens. Kanklės buvo nedidelės, 
rudai dažytos, tik viršus žalias, su gėlėmis. 
Kaip pasakojama, senelis savo dievams 
melsdavosi daugiausia prieš darbymečius, 
prašydamas gero derliaus, gero oro, o taip 
pat sausrų ir didelių liūčių metU. Saulę gi 
sveikindavo ir jai melsdavosi kasdien (Šlia-
vas 1967).

1821–1827 m. Kriukų parapijos gimimo me-
trikų knygoje Minvydas Vincas Balčiūnas 
nepaminėtas. Tačiau iš jos įrašų matyti, 
kad Balčiūnai tuo metu Ragaišiuose jau 
gyveno. Antai 1827 m. lapkričio 16 d. Do-
minyko Balčiūno ir Barboros Kupčikaitės 
šeimoje iš Ragaišių (de Ragaysze) buvo 
pakrikštytas naujagimis Paulius (Kruki 
169; kaimynystėje gyveno, matyt, Domi-
nyko sesuo Elžbieta, išleista už Kazimiero 
Rudžio – plg. Kruki 129, 133). Ropėduose 

215. Ragaišių Balčiūnų sodyba (1), Ropėdų Balčiūnų 
sodyba (2) ir Ropėdų švento akmens vieta (3).  
Apie 1840.

216. Ragaišių Balčiūnų sodyba (1), Ropėdų Balčiūnų 
sodyba (2) ir Ropėdų švento akmens vieta (3).  
Apie 1890.

217. Ragaišių Balčiūnų sodyba (1), Ropėdų Balčiūnų 
sodyba (2) ir Ropėdų švento akmens vieta (3).
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tuo pačiu metu šeimininkavo Andrius Bal-
čiūnas ir Justina Avyžytė, kurių šeimoje 
1824 m. balandžio 27 d. buvo pakrikštytas 
naujagimis Antanas (Kruki 107).

J. Šliavo nurodytą Minvydo Balčiūno var-
dą primena Šašių kaimo gyventojo Ignoto 
Milvydo (Kruki 12) ir į vakarus nuo Ropėdų 
esančių Lieporų bajorų Minginų pavardė 
(Kruki 3, 69, 97, 143; beje, 1848 m. tarp jų 
buvo ir Vincentas Minginas – žr. Vasiliaus-
kas 2016).

1928 m. Ragaišiai buvo nedidelis, 43,48 ha 
užimantis kaimas, kuriame gyveno du ūki-
ninkai – Kajetonas Balčiūnas ir Albinas 
Rudis (Šimoliūnas 2013). Kajetono sūnus 
Petras (g. 1913 m.) – 1941 m. Birželio su-
kilimo Kriukuose dalyvis, vėliau dirbęs 
priešgaisrinėje tarnyboje, kooperatyve 
(218 pav.). 1944 m. spalio 7 d. P. Balčiūnas 
buvo suimtas, nuteistas; 1945 m. gruo-
džio 9 d. mirė Vorkutlage, Komijoje (LYA). 
Po to Balčiūnų namuose šeimininkavo 
valdžia, gyveno svetimi.

Netiesiogiai J. Šliavo paskelbtas ži-
nias patvirtina ir tam tikra dalimi pa-
pildo giminaičių – Ropėdų kaimo 
Balčiūnų – pasakojimai.

Remiantis Zitos Balčiūnaitės-Sūrienės 
(76 m., kilusi iš Ropėdų k., d. gyv. Klai-
pėdoje) liudijimu, kitados Balčiūnų žemė 
buvusi padalyta tarp dviejų brolių. Ra-
gaišių Balčiūnų ūkis galėjęs būti 43,48 ha 

dydžio, vėliau padalytas tarp brolio ir 
sesers, o Ropėdų Balčiūnų – 48 ha. Nors 
pastarieji nebuvo bajoriškos kilmės, ta-
čiau apie 1900 m. Z. Sūrienės senelis Po-
vilas Balčiūnas (gimęs apie 1860 m.) vedė 
kilmingą Stanislovą Sabaitę (gimusią apie 
1880 m.). Šioje arba, tikėtina, ankstesnė-
je kartoje Balčiūnai laikėsi senojo tikėjimo 
ir už tai esą kažkas grasinęs išžudyti jų 
vaikus. Tada Balčiūnas, surinkęs šeimos 
auksą, nukaldino Kriukų bažnyčiai tau-
rę, iš kurios kunigas geriąs vyną (Vait., 
2016-02-22).

Eigidijus Balčiūnas (68 m., kilęs iš Ropė-
dų k. ir ten pat gyvenantis) pasakoja: Dar 
ir mane mažą vadindavo Ropėdų pago-
niuks (...). Ir mieste mamos seserys gyve-
no, ten giminių buvo. Ai, – saka, – tie Ropė-
dų pagonys! (Vait. ir tlk., 2016).

135–136. AKMENYS su SMAILIADUGNIAIS 
DUBENIMIS I–II. Buvo Balčiūnų sodyboje. 
J. Šliavo duomenimis, vienas akmuo su 
dubeniu gulėjo po didele laukine kriauše, 
vėliau jį suskaldė melioratoriai. Paveldė-
damas iš savo tėvų senovinį tikėjimą, Bal-
čiūnas, matyt, paveldėjo ir akmenį, kuris 
sodyboje stovėjęs nuo neatmenamų laikų. 
Vėliau ant jo buvo prausiamasi (Šliavas 
1967).

Akmuo buvęs juodos spalvos, aptašytas, 
keturkampio formos, 0,6 × 0,7 m dy-
džio, 70 cm aukščio; dubuo atitrauktas į 

218. Petras 
Balčiūnas. 1931.

219. Duomenys 
apie Ragaišių 
akmenį su 
dubeniu Adolfo 
Tautavičiaus 
kartotekoje.
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kraštą, su dviem latakėliais (Šliavas 1969; 
219 pav.).

Z. Sūrienės pasakojimu, pas Ragaišių Bal-
čiūnus buvo ne vienas, o du akmenys su 
smailiadugniais dubenimis. Kaip minėta, 
vieną jų melioratoriai suskaldė, o kito kaž-
kas neleido, sakė, užtrauksi Dievo bausmę. 

Pastarasis ilgą laiką buvo po Balčiūnų gy-
venamojo namo langais ir spėliojama, kad 
J. Šliavas jį galėjęs išvežti į Žeimelį (Vait., 
2016-02-02). 

Š. Kruki; LYA f. K–1 aP. 58 b. P–159654, 33–33v, 92–95; 
Vasiliauskas 2005a, 26; Vait. ir tlk. (2016-01-31); Vait. 
(2016-02-02, 2016-02-22). L. Šliavas 1967; 1969, 96; 
2010, 66–67, 69 (Nr. 12); IA 52 (Nr. 24); LGG 127; Šimo-
liūnas 2013, 60; Vasiliauskas 2016, 56.

RAMOŠKIAI, Skaistgirio sen.
137. AKMUO. Buvo prie kaimo balų, prie 
keliuko, kur tryško šaltinis.

Kai žmonys vėliau vakare eidava pro šalį, 
dažnai matydava velnį sėdint ant akmens. 
Bet nieks į jį stengdavas nežiūrėt ir leisda-
vas bėgti. Paskui tas akmuo nei iš šio, nei iš 
to parskila. Saka, nuo velne sėdėjima.

Po kiek laika puse to akmena sudėja ūki-
ninks į pamatus. Antrą pusę mes su vyrais 
suskaldėm ir sudėjom į kryžius (P. Apolina-
ras Motuzas, 83 m., „šiaulietis“. U. B. Bu-
gytė ir G. Jurgutavičiūtė, 1969 m.).

Š. Tautosaka 1969, 3 („tas šaltinis ir dabar tebėr“).

138. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Buvo k. lauke, prie Vilkijos upelio.

XX a. 7 dešimtmetyje suskaldytas (Šliavas 
1969).

L. Šliavas 1969, 96; Matulis 1990, 52 (Nr. 52).

REIBINIAI, Skaistgirio sen.
139. ĄŽUOLUPĖ. Minimas k. pietinėje da-
lyje, „3,5 pėdų pločio griovys“. Teka iš 
Žandako vietovės, įteka į Šaltinį (LŽV, Rei-
biniai; Vardynas 1963).

Š. LŽV (S. Sandanavičiūtė, 1935; Reibiniai, Ąžuolupė); 
LŽV (S. Sandanavičiūtė, 1935; Taučiūnai, Ąžuolupis). 
L. Vardynas 1963, 11.

140. VINKŠNA. Mirusi kaimo gyventoja 
sap ne savo kaimynei pasakiusi, kad ji ten 
pat, senoj vinkšnoj, kenčianti čysčių ir pra-
šius, kad pro tą eidama, kalbėtų „Amžiną 

atilsį“ (P. Ona Zalogaitė-Slančiauskienė, 
Reibinių k. U. M. Slančiauskas, 1901 m.). 

Tikslesnių duomenų nėra.

L. ŠLSA 250 (Nr. 446).

141. AKMUO su PĖDA. Buvo k. laukuose, 
„didelis akmuo“, mėgstamas piemenų.

Tas akmuo buva nepaprasts. Seniai seniai 
kažkas smarkiai išgandinęs velnį. Tas bėga 

bėga i, radęs akmeną, užlipa pasižiūrėt at-
gal, kas jį vejas. Bet nieka nepamatęs. Velns 
nuėja sava keliais, o ant akmena palika jo 
pėda. Piemenėliai iš tos pėdos po lietaus 
gerdavę.
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Paskiau, kai žmonys nustoja velniais tikėti, 
tą akmeną kažkas ant pamata kertės pa-
dėja, nes tas labai kiets buvęs, ir negalėja 

suskaldyt (P. Vladas Jonelis, 78 m., vietinis. 
U. B. Bugytė ir G. Jurgutavičiūtė, 1969 m.).

Š. Tautosaka 1969, 2.

142. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU I. Kilęs iš nežinomos vietovės, saugo-
mas M. Slančiauskio muziejaus daržinėje 
(LKS94: 461010, 6239571; 220 pav.).

Akmuo vidutinio rupumo ir stambiagrūdis, 
rausvos su balkšvomis priemaišomis spal-
vos, netaisyklingo stačiakampio formos, 
lygiu paviršiumi, 0,5 × 0,7 m dydžio, 31–
38 cm aukščio. Dubuo viduryje, 20 cm skr., 
11 cm gylio, pjūvyje – parabolė (Vait. ir tlk.). 

Š. Vasiliauskas 2005a, 16-1; Vait. ir tlk. (2015-02-01). 
L. Vasiliauskas 2006b, 308.

143. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU II. Kilęs iš nežinomos vietovės, saugo-
mas M. Slančiauskio muziejaus daržinėje 
(LKS94: 461010, 6239571; 221 pav.).

Akmuo vidutinio rupumo ir stambiagrūdis, 
raudonas, labai lygiu, lyg gludintu paviršiu-
mi, 0,67 × 0,71 m dydžio, aptašytais šonais, 
27–28 cm aukščio. Dubuo 19,5 × 20 cm dy-
džio, 14 cm gylio, stačiomis nugludintomis 
sienelėmis (Vait. ir tlk.).

Š. Vasiliauskas 2005a, 16-2; Vait. ir tlk. (2015-02-01). 
L. Vasiliauskas 2006b, 308.

144. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU III. Kilęs iš nežinomos vietovės, buvo 
saugomas M. Slančiauskio muziejuje; 
2005 m. liepą pavogtas.

Akmuo pilkos spalvos, rombo formos, 

0,88 × 0,94 m dydžio, 26 cm aukščio. Du-
buo 16 cm skr., 17 cm gylio (Vasiliauskas 
2006b; 16 cm aukščio, dubuo 17 cm skr., 
16 cm gylio – Vasiliauskas 2005a).

Š. Vasiliauskas 2005a, 16-3. L. Vasiliauskas 2006b, 308.

REIBINIŠKĖS, Skaistgirio sen.
145. PEKLA. Už Skaistgirio kelio, prie Gim-
būčių k. ribos.

„Krūmai, 15 ha; dabar krūmai raunami ir 
dalis jau išarta.“

Š. LŽV (J. Kondratas, 1935).

220. Reibinių akmuo su dubeniu I. 2015-02-01.

221. Reibinių 
akmuo su 
dubeniu II.  
2015-02-01.
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ROČKIAI (ist. k.), Gaižaičių sen.
146. RAGANKALNIS (RAGANŲ KALNAS). 
Į R nuo sunykusio k. vietos, 0,36 km į ŠR 
nuo kelio Rudiškiai–Juodeikiai, tarp dirba-
mų laukų (LKS94: 456401, 6232011; 222–
223 pav.). Tai pušimis apaugęs, 29 × 35 m 
dydžio, R–V kryptimi kiek ištęstas kalnelis; 
iš P jo šlaitelis nuolaidus, 1 m aukščio, iš Š – 
vidutinio statumo, kyla apie 4 m (224 pav.). 
Nuo seno Ragankalnis priklausė dviem sa-
vininkams: Kaziui Adomaičiui (vėliau – jo 
žentui Aleksui Kvedarui) ir vienam iš trijų 
brolių Jurevičių.

Trūksta duomenų apie tai, kada ant Ragan-
kalnio pradėta laidoti. XX a. viduryje čia 
vietos gyventojai laidojo žuvusius nuo karo 
ir ne taip mirusius, taip pat ten yra užkastų 
kritusių gyvulių, šuo. Šiuo metu Ragankal-
nio viduryje – į V atgręžtas medinis kryžius, 
kelių kapelių žymės (Vait.; 225 pav.). Vie-
name iš jų Lietuvos partizanai palaidojo 
Ročkių rugių lauke per apsuptį nušautą, iš 
šio kaimo kilusį bendražygį Kostą Mituzą 
(1915–1945) (JPŽP; Vait. ir tlk. 2015 m. sau-
sio mėn.).

Yra padavimas, kad kas tai per Šv. Jono 
naktį palikęs (netyčia) vaiką. Rytojaus die-
ną rado labai gražiai aprėdytą. Pasakoja, 
kad tą įvykdžiusios raganos. Jei kas vaikus 
tyčia nešdavo aprėdymui, tai raganos nužu-
dydavusios. Nešėjai vaikus rasdavę nebegy-
vus (P. Kazys Adomaitis, apie 70 m., Tadas 
Rimdžius, apie 70 m., ir Kostas Stulginskis, 

222. Ročkių Ragankalnis. Apie 1890.

223. Ročkių Ragankalnis. Apie 1949.

224. Ročkių Ragankalnis, žvelgiant iš pietų. 2015-06-21. 
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apie 90 m. – visi vietiniai. U. S. Kuzma, 
1935 m. – LŽV). 

K. Adomaičio vaikaitė Liucija Kvedaraitė-
Valterienė (86 m., kilusi iš Ročkių k., d. gy-
venanti Šventojoje) mena sakmę (pasaką) 
apie tai, kaip kitados laukuose dirbusi mo-
teris pamiršo savo mažą vaiką: Taip pavar-
go, skubėjo į namus, parlėkė ir... laksta laks-
ta ir žiūr, kad vaiką užmiršo. O jau laumės, 
skaitos, dainuoj: „Netyčia paliktasis, netyčia 
užmirštasis.“ Jos tokią dainą kažkokią dai-
nuoj, liūliuoj. Ir, reiškia, tą kūdikėlį apreng 
gražiais rūbeliais, dar kažkokią dovanėlę jos 
prided.

Motina radus apsidžiaugė, ka vaikelis gyvas, 
parsinešė į namus, džiaugės. O kaimynka 
sugalvoja ir tada nuneš savo dukrytę, reiš-
kia, paliek. Nu, laumės dainuoja: „Tyčia 
paliktasis, neužmirštasis.“ Jos taip liūliuo-
ja, liūliuoja. Nu ir... (...) ta moteris randa 
numirusią (U. V. Vaitkevičius, 2015 m.; Tē 
Raganų kalns. Kad susirinkdavo tos raganos 
ant to kalna. Man mama pasakodavo, kad 

laumės – P. Eugenija Šimaitytė-Butkevi-
čienė, 83 m., kilusi iš Juodeikių k., d. gyv. 
Jotainių k., Panevėžio r. U. V. Vaitkevičius, 
2015 m.).

Š. LŽV (S. Kuzma, 1935; „kalnelis, raudonas molis; 
0,5 ha“); Vait. (2015-05-20; 2015-05-28); Vait. ir tlk. 
(2015-01-29; 2015-06-12). L. Bartkutė 2007–2008, 12; Ši-
diškis 2009, 127–128; JPŽP 288, 296. 

147. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Buvo Juozo Jurevičiaus žemėje, ant 
ežios netoli nuo jo namų. Šienaudamas 
pas tetą akmenį žemėje pirmasis paste-
bėjo Aleksandras Žalys. Vėliau meliorato-
rių jis buvo padėtas Ročkių pakelėje, prie 
seno kaštono. A. Žalys kartu su Juozu 
Navicku akmenį su dubeniu perkėlė prie 
J u o d e i k i ų devynmetės mokyklos, 
padėjo pakelėje. Po kiek laiko kelininkams 
ėmus tvarkyti kelią A. Žaliui dingt tokia 
mintis, kad šitą akmenį reiktų prie Vytau-
to paminklo padėt – tegul Vytauts saugo! 
(Vait., 2015).

Ilgus metus akmuo su dubeniu gulėjo Juo-
deikiuose prie Vytauto Didžiojo paminklo 
(past. 1936 m.; 226 pav.), akmens pasi-
gesta 2009 m. rugsėjo 25 d. rytą. Po kele-
rių metų vagišiai iš Kužių, Šiaulių r., patys 
akmenį sugrąžino į aikštelę priešais An-
tano Buivydo pradinės mokyklos pastatą 
(LKS94 451728, 6234504; 227 pav.).

Akmuo vidutinio rupumo ir stambiagrū-
dis, raudonos su juodais ir balkšvais intar-
pais spalvos, netaisyklingo penkiakampio 

225. Ročkių Ragankalnis, žvelgiant iš pietų. 2015-06-21.

226. Ročkių 
akmuo su 
dubeniu 
Vytauto Didžiojo 
paminklo 
papėdėje.  
2010-06-13.

227. Ročkių 
akmuo su 
dubeniu prie 
Juodeikių 
pradinės 
mokyklos.  
2015-05-23.
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formos, lygus, plokščias 0,85 × 1,1 m dy-
džio, 24 cm aukščio granitas (0,78 × 1,05 m 
dydžio, 0,33 m aukščio – Vasiliauskas 
2006c; 228–229 pav.); dubuo kiek ati-
trauktas į kraštą, 19 × 20 cm dydžio, 17 cm 
gylio (17,5 cm skr. – Vasiliauskas 2006c), 
beveik stačiomis sienelėmis, užapvalintu 
dugnU. Už 19,5 cm nuo dubens yra trikam-
pė 1,7 × 2 cm dydžio, 1,2 cm gylio duobutė, 
primenanti geležinio kalto žymę.

Š. Vasiliauskas 2005a, 28; Vait. (2010-06-13); Vait. ir tlk. 
(2015-05-23). L. Vasiliauskas 2006c, 293 (CV pav.), 405; 
Misius 2011, 103.

ROPĖDAI, Kriukų sen.
Zita Balčiūnaitė-Sūrienė (76 m., kilusi iš 
Ropėdų k., d. gyv. Klaipėdoje) mena tė-
velio Antano Balčiūno (1908–1980) pasa-
kojimus, kad senosios religijos šventvietė 
buvusi Balčiūnų sodybos pakraštyje, kur 

vėlesniais laikais buvo iškasti tvenkiniai (jie 
sovietmečiu užlyginti) ir iki XX a. 4 dešimt-
mečio augo be galo didelis ąžuolas (Vait., 
2016).

148. AKMUO. Buvo 0,23 km į PR nuo Bal-
čiūnų sodybos, prie ribos su Madvilionių 
(ist. pavadinimas – Medvilionių) kaimu, 
Zigmo Masiliūno miške, išdžiūvusio melio-
racijos griovio vakariniame krante (LKS94: 
492911, 6239432; 215–217 pav.). Apie 
1918 m., kasant minėtą griovį, akmenskal-
dys Zaleckis didelį tamsiai mėlynos spalvos 
su rausvomis gyslomis akmenį susprogdi-
no. Kelias skeveldras, kyšančias iš žemės 
(nuo 37 × 37 cm dydžio, 14 cm aukščio iki 
35 × 50 cm dydžio, 24 cm aukščio; 230–
231 pav.) šioje vietoje atrado Eigidijus Bal-
čiūnas (68 m., vietinis), kuris akmenį sieja 
su Ropėdų Balčiūnų giminės pagonybe (iš-
samiau ↑ Ragaišiai).

Akmens paviršius buvo įdubęs, galėjusios 

228. Ročkių akmuo su dubeniu. 2010-06-13. 

229. Ročkių akmuo 
su dubeniu.  
2010-06-13.

230. Ropėdų švento 
akmens skeveldra. 
2016-01-31.
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būti ir kelios duobutės, nes, E. Balčiūno pa-
sakojimu, girdėtu iš dėdienės ir krikšto ma-
mos Zofijos Blažytės-Balčiūnienės, taip pat 
kitų artimų giminaičių, ant akmens rinkda-
vosi vanduo. Mergaitės bėgdavo rytą aky-
čių prasiplaut, traiškanojančias akis gydė ir 
mergaičių oda veido minkštesnė palikdavo 
(Vait. ir tlk., 2016).

Š. Vait. ir tlk. (2016-01-31); Vait. (2016-02-02). L. Vasi-
liauskas 2016, 58 (Medvilionių valdos planas).

RUDIŠKIAI, Rudiškių sen.
149. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Rastas už šventoriaus tvoros, po ža-
bais ir šiukšlėmis. Kurį laiką buvo padėtas 
prie Rudiškių pagrindinės mokyklos durų, 
o šiuo metu saugomas B i č i u š i ų kai-
me, G. ir G. Kinderių sodyboje, į V nuo gyve-
namojo namo (LKS94: 457883, 6229866).

Akmuo melsvos, vietomis pilkšvos spal-
vos, smulkiagrūdis ir vidutinio rupumo, 
lygiu plokščiu paviršiumi, 0,49 × 0,63 m 
dydžio, 24–26 cm aukščio granitas (šonai 
apskaldyti; 232–233 pav.); dubuo 18 cm 
skr., 15 cm gylio, pjūvyje – parabolė gana 
stačiomis sienelėmis.

Š. Vait. ir tlk. (2015-06-21).

150. ŠALTINIS, kitaip – ŠALTOJI. Tryško į 
PV nuo bažnytkaimio, Mūšos kair. krante, 
prie brastos; sunyko atliekant melioracijos 
darbus (spėjama vieta – LKS94: 464157, 
6224023; 234–235 pav.).

Vanduo koks skaidrus buva! Vieni akme-
nukai, net dugnas visas matydavos. Kad ir 
vasarą karščiausią tas šaltinėlis neišdžiūda-
va (...). L a b a i švarus vanduo buva (...) 
vadinamas šaltinėlis (...). Kol buvo neiškas-
ta mūsų Mūša, labai graži buvo Mūša, labai 
gražių vingių buvo, ir tam vingy buvo šalti-
nėlis. Iš kažkur vis, iš žemių tas vanduo vis 
sunkdavos (...). Kaip tiktai iškasė kanalą, ir 
nebeliko to šaltinėlio (P. Angelė Motuzai-
tė, 78 m., vietinė. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 
2016 m.).

Į Š nuo šaltinio vietos yra Rudiškių 

231. Ropėdų 
švento akmens 
skeveldra.  
2016-01-31.

232. Rudiškių akmuo su dubeniu. 2015-06-21. 

233. Rudiškių 
akmuo su 
dubeniu.  
2015-06-21.

234. Rudiškių šaltinio vieta. Apie 1890. 234) Rudiškių 
šaltinio vieta. Apie 1890.
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kapinynas (KVR 12405), jo paviršiuje ap-
tikta daugelis radinių iš suardytų I tūkst. 
kapų. Remiantis Žemės vardyno anketa, 
pastaroji vieta buvo vadinama Popedeme 
(„aukšta vieta, molis su juodžemiu; apie 
4 ha, ariama žemė“ – LŽV); artimiausioje 
aplinkoje, tiksliai nenustatytoje vietoje, 
būta ir Epidėmių (Marijauskienė 1978).

Š. LŽV (J. Čižinauskas, 1935); Marijauskienė 1978, 6 (Epi-
dėmės ir Popedemė); Vait. ir tlk. (2016-01-29). 

[151.] ŠUNKARA. Minima apie 0,15 km į R 
nuo k., „žema vieta, durpynė; apie 0,5 ha“ 
(LŽV). Tikslesnių duomenų nėra.

Š. LŽV (J. Čižinauskas, 1935); Marijauskienė 1978, 7 
(griovys), 9 (bala).

RUKUIŽIAI, Žagarės sen.
152–153. ŠALTINIAI. Trykšta į ŠR nuo k., 
0,15 km į ŠV nuo tilto per Švėtelę, dirba-
mų laukų pakraštyje, kanalu tekančios 
Švėtelės kair. kranto šaltiniuotoje lanko-
je (LKS94: 460610, 6247356; 236 pav.). 
Pirmojo šaltinio akis maždaug 0,8 × 1 m 
dydžio, sekli. Siaura protaka vanduo vin-
guriuodamas srūva į Švėtelę (ŠR, 55o kryp-
timi; 237 pav.). Antrasis šaltinis trykšta į V 
nuo pirmojo, 0,5 × 1,5 m dydžio duburėlyje 
(pailgas R–V kryptimi); siaura protaka van-
duo srūva tiksliai į Š ir už maždaug 6 m su-
silieja su pirmojo šaltinio protaka.

Vieną kartą ėjau čia tų... kur žydi anksti... 
purienas... vaistažolių pasirinkti, taigi žiūriu 
kas čia dabar, žiūriu, kad verd vanduo. Nu 
galvoju čia dabar! (...).

Ten tokia gyveno Cilė Radvilaitė, čia daug 
tokių seniukių, dar aš prisimenu dar, nu... 
tai nešdavos visą laiką iš to šaltinio vande-
nį (...). Kažkaip įsivaizduodavo, kad šaltinio 
vanduo labai sveik (P. Stasė Lipskytė-Vi-
partienė, 71 m., vietinė. U. V. Vaitkevičius ir 
tlk., 2016 m.).

Š. Vait. ir tlk. (2016-01-30).

235. Rudiškių šaltinio vieta. Apie 1949.

236. Rukuižių šaltiniai. Apie 1949.

237. Pirmasis 
Rukuižių šaltinis, 
žvelgiant iš pietų. 
2016-01-30. 
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154. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Buvo kaime, senos Jono ir Danutės 
Šalkauskių (dabar – Vytauto Grigučio ir 
Irenos Šalkauskaitės-Grigutienės) darži-
nės viduje, prie durų: vienoj pusėj šiens, o 
toj pusėj – akmuo pas duris stovėjo; įeini, ir 
jis buvo, ten durpes laikydavo. Sovietme-
čiu nugriovus pastatą akmuo su dubeniu 
pastatytas po senais medžiais prie keliu-
ko į sodybą (LKS94: 460045, 6246659; 
238 pav.).

Akmuo stambiagrūdis ir vidutinio rupumo, 
raudonas, 1 × 1,19 m dydžio, 31 cm aukščio. 
Dubuo kiek atitrauktas į kraštą, 20 × 21 cm 
dydžio, 21 cm gylio, stačiomis sienelėmis 
užapvalintu dugnu (239–240 pav.).

Šventu vandeniu gali rankas nusiplaut – 
apie akmens dubenyje susirinkusį vandenį 
šypsodamasi kalba I. Grigutienė, po aki-
mirkos pasakoja toliau: Seni žmonės svars-
tė, kad galėjo būti girnos senovėj, kad [ten] 
galėjo buomą įstatyti ir prie arklių pritaisy-
ti, kad jie malė, ratu eidami. O siūlantiems 
akmenį pirkti Irena atsakanti: Man vieno-
dai, man pinigų nereikia...

Š. Vasiliauskas 2005a, 29; Vait. ir tlk. (2015-05-24). L. Va-
siliauskas 2006c, 293 (CVI pav.), 405; Misius 2011, 105.

Taip pat ↑ Žagarės g-ja

SABAČIŪNAI, Kepalių sen.
155. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Rastas k. laukuose, atvežtas į J o -
n i š k į ir saugomas Remigijaus Šopio so-
dyboje (Livonijos g. 45).

238. Rukuižių 
akmuo su 
dubeniu.  
2015-05-24. 

239. Rukuižių akmuo su dubeniu. 2015-05-24. 

240. Rukuižių 
akmuo su 
dubeniu.  
2015-05-24.

241. Sabačiūnų akmuo su dubeniu.  
2016-05-10. 

242. Sabačiūnų akmuo su dubeniu. 2016-05-10.



Joniškio rajonas  113  

Akmuo vidutinio rupumo, raudo-
nas, lygiu paviršiumi, nuskeltu šonu, 
0,54 × 0,91 m dydžio, 36 cm aukščio 

(241–242 pav.). Dubuo 19 cm skr., 17 cm 
gylio, pjūvyje – parabolė.

Š. JšM (2016-05-10).

SATKŪNAI
156–157. AKMENYS su SMAILIADUGNIAIS 
DUBENIMIS I–II. Saugomi Romo Užkurai-
čio sodyboje (Knygnešių g. 4). Kilmės vieta 
nežinoma.

Pirmasis akmuo smulkiagrūdis, tam-
siai mėlynas, aptašytais šonais, lygus, 
0,86 × 0,88 m dydžio, 32 cm aukščio 
(243–244 pav.). Dubuo viduryje, 14 cm skr., 
12 cm gylio.

Antrasis akmuo vidutinio rupumo, raus-
vas, netaisyklingo trikampio formos, ly-
gus, 0,41 × 0,64 m dydžio, virš žemės ma-
toma 12 cm aukščio dalis (245 pav.). Dubuo 
13 cm skr., 8 cm gylio.

Taip pat ↑ Satkūnų g-ja, Pinigų kalnas

SATKŪNŲ g-ja

158. PINIGŲ KALNAS. Buvo Satkūnų miško 
22 kvartale, 4 sklype, tarp pelkėtų žemu-
mų, apie 1 ha dydžio (LŽV; 246–247 pav.). 
Šiandien kalno vietoje yra nedidelė miško 
laukymė, medienos sandėliavimo vieta; 
į Š pakraštį nustumtas vidutinio rupumo 
rausvos spalvos, 2,1 × 3 m dydžio, 1,15 m 
aukščio, viršuje nežymiai įdubęs padavi-
muose minimas akmuo (LKS94 478721, 
6240857; 248 pav.).

Nuvargę prancūzų armijos kariai nakvy-
nei pasirinkę Satkūnmiškį. Armijos gretos 
buvo išretėjusios, kariai nualinti bado, 

243. Satkūnų akmuo su dubeniu I. 2016-05-23. 

244. Satkūnų 
akmuo su 
dubeniu I.  
2016-05-23.

245. Satkūnų 
akmuo su 
dubeniu II.  
2016-05-23.

246. Satkūnų miško Pinigų kalno vieta ir akmuo.  
Apie 1890.
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šalčio, kovų. Gabentas prisigrobtas bran-
genybes – auksą, sidabrą – nutarta užkas-
ti nakvynės vietoje. Skryniose užrakintos 
brangenybės buvo sudėtos į iškastą gilią 
duobę. Ant skrynių paguldytas eilinis nužu-
dytas prancūzų kareivis su visa amunicija, 
kad jo siela saugotų užkastus turtus. Ant 
užkastos vietos kareiviams buvo liepta 
kepurėmis supilti kalvą, ant kurios vėliau 
prancūzai užritino didžiulį akmenį (Rips-
kytė 2004; Būk Napoleonas bėgdamas 
[čia] užkasęs pinigus – LŽV; Napoleonkeliu 
buvo vadinamas senasis Joniškio–Rygos 
kelias, kuris veda Satkūnmiškio V pakraš-
čiu). Kitų pasakojama, kad čia dvarininkas 
Komaras slėpęs savo pinigus karste (Bart-
kutė 2007).

Mes gyvename netoli Satkūnmiškio. Vie-
ną vakarą prie pat miško krovėme dobilų 
kaugę. Neužbaigėm viršūnės, nes pritrūko 
šieno. Su seserimi, pasiėmusios gūnias, nu-
ėjome parsinešti dar. Jau temo. Netoli Pini-
gų kalno pamačiau priešais atjojantį raitelį 
ant gražaus bėro žirgo. Raitelis neištarė nė 
žodžio, nesigirdėjo kanopų stuksenimo. Iš-
sigandau, norėjau seseriai parodyti. Bet ji 
nusisukusi buvo ir nepamatė. Kai atsisuko, 
raitelio nebebuvo. Nežinom, nei iš kur jis 
atjojo, nei kur nujojo. Reikėjo gi per strė-
nas tam žirgui uždrožti! Sako, tada būtų 
pinigai pabyrėję (...).

Teta Marcijana Zalogienė pasakojo, kas jai 
atsitikę apie 1893–1895 metus. Ėjo uogauti. 
Žiūri, ogi ant Pinigų kalno akmens kažko-
kia moteris, apsigobusi skara, besėdinti. 
Tik atrodė tokia keista, nežemiška – kaip 
baidyklė. Teta, norėdama būti mandagi, 
pasisveikino ir užklausė: „Sėdi, cioce?“ 
Keistoji moteris nieko neatsakė, o išsi-
gandusi M. Zalogienė pabėgo. Kitą dieną 
M. Zalogienę, einančią dirbti pas ūkininką, 
ėmė sekti didžiulis šuo, kuris vėliau tar-
si ištirpo ore. O vakare, grįžtančias jas su 
mama, praėjusias pro Pinigų kalną, vijosi 
ugnies kamuolys, kuris dingo moteriai su 
dukra priartėjus prie namų (...).

Apie 1900-uosius Ramanauskų kaimynas 

ėjo namo, pjovęs šieną, pusryčiauti. Lyg iš 
po žemių priešais išdygo jauna mergaitė. 
Rankose ji laikė kaspiną. Vyriškio mergaitė 
paprašė kaspiną perpjauti pusiaU. Kaimy-
nas, pasijutęs nejaukiai, mergaitę apėjo 
ir nužingsniavo toliaU. Mergaitė jį dar tris 
sykius vijosi ir prašė kaspiną perpjauti, ža-
dėdama, kad tada jis tapsiąs laimingas. Bet 
kaimynas vėl nieko neatsakė. Tada paslap-
tingoji mergaitė tarė: „Šimtą metų gulėjau 
po žeme, ir dar šimtą teks gulėti.“ Po tų 
žodžių kažkas suskambėjo, lyg į duobę mo-
netos byrėtų, ir netikėta kaimyno pakelei-
vė dingo (P. Joana Ramanauskaitė, 80 m., 
Satkūnų k. – Ripskytė 2004).

Š. LŽV (J. Valainis, 1936; Joniškio g-ja, Pinigų kalnas); 
Vait. (2009-12-30). L. Ripskytė 2004; Bartkutė 2007, 34; 
Šidiškis 2009, 128–129 (nuotr.); LLV 116–117.

247. Satkūnų miško Pinigų kalno vieta ir akmuo.  
Apie 1949.

248. Satkūnų miško Pinigų kalno akmuo. 2015-11-03.
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SAUGĖLAUKIS, Saugėlaukio sen.
159. ŠALTINIS VERDULIS. Minimas netoli k. 
kapinių, Juozo Ramono žemėje. „Sausrų ir 
šalčių metu neišdžiūsta, 1 × 1,5 m; aplinkui 
žinomas“ (LŽV). Veždavosi labai [vandenį] 
visi žmonės, ūkininkai (P. Anicetas Ramo-
nas, 79 m., kilęs iš Saugėlaukio k., d. gyv. 
Bariūnuose. U. V. Vaitkevičius, 2015 m.).

Lietuvos kariuomenės savanorio J. Ramo-
no viensėdis buvo prie Ašvinės uP. bras-
tos, 0,15 km į ŠR nuo k. kapinių; sodyba 
nugriauta 1974 m. (apie LKS94: 482055, 
6236700). Šaltinis esą atsivėręs J. Ramo-
nui kasant šulinį (Vait.), šiuo metu jo vietą 
primena į Š–ŠV nuo Ramonų sodybvietės 
dirbamuose laukuose esanti nedidelė loma 
(apie LKS94: 482040, 6236853; 249 pav.).

Š. LŽV (J. Jarašūnas, 1936); Vait. ir tlk. (2015-01-29).

160. GOJUS (GOJS). Minimas prie Melnių k. 
ribos, „krūmai, raunami ir sėjami linai; 
26 ha“ (LŽV). XX  a. 3–4 dešimtmetyje buvo 
Oto Bišmano ir Augustos Bišmanaitės, o 
nuo 1940 m. – Marijonos Šampinskaitės-
Bišmanienės nuosavybė (Šiaulių 1942).

Šiandien Gojumi vadinamas 7,5 ha miškas 
į R nuo k., kairiajame Ašvinės uP. krante, 
prie Melnių k. sienos (viduryje – LKS94 
482526, 6235564).

Š. LŽV (J. Jarašūnas, 1936); Šiaulių 1942 („pieva; 
25,22 ha“); Vait. ir tlk. (2015-01-29). L. Šidiškis 2009, 134 
(Melniai).

161–163. LAIMĖS, PRAKEIKTA ir ŠV. ONOS 
DUOBĖS. Minimos į V nuo Oto Bišmano 
sodybos, abipus kelio į Joniškį esančio Įle-
knio miško (apie 60 ha) viduryje; „2 × 3 m 
duobės“ (LŽV: Saugėlaukis). 1940 m. vasa-
rį O. Bišmanas savo valdas padalijo Augus-
tinai Bišmantaitei, Zenonui Jonui Bišma-
nui, Marijonai Šampinskaitei-Bišmanienei, 
Liucijai Bišmantaitei ir Karoliui Jokūbui Biš-
manui (Šiaulių 1942; miškas su duobėmis 
atiteko M. Bišmanienei).

Visos trys vardus (tiesa, mažai žinomus) 
turinčios duobės esą buvo iškastos Pirmo-
jo pasaulinio karo metais slėptis nuo karo 
pavojų. Laimės duobė – l a i m i n g a i iš-
saugojusi pasislėpusius joje karo metu žmo-
nes; Prakeiktoje duobėje esą rasta pora 
granatų, todėl [ji] prakeikta; į Šv. Onos 
duobę karui pasibaigus ateidavę moterėlės 

pasimelsti, kad gyvos liko (P. Zigmas Kry-
ževičius, 70 m., vietinis. U. J. Jarašūnas, 
1936 m. – LŽV: Saugėlaukis).

Anicetas Ramonas (79 m., kilęs iš Saugė-
laukio k., d. gyv. Bariūnuose) apie duobes 
negirdėjęs, tačiau prisiminė Katino iš Mel-
nių pasakojimą, kad toje vietoje buvęs kai-
mas, bet užėjo maras ir visas kaimas išmirė. 
To miško, saka, nebuva, kaimas buva. Netoli 
visai tų Bišmanų, sakė, toj vietoj. | Ir kapčių, 
ir duobių, sako, visko [ten] būdavo, jeigu 
teisingai (U. V. Vaitkevičius, 2015 m.). Gali 
būti, kad Bariūnų kaimo anketoje ta pati 
vieta yra vadinama Žvinių miškeliu („gale 
kaimo“) ir jame būta Sodvietėmis vadina-
mų aikštelių: Jų vietoje būta s o d ž i ų; 
maro metu išmirė visi žmonės (P. Monika 

249. Saugėlaukio šaltinio vieta (1), Gojus (2) ir 
menamos Įleknio miško duobės (3). Apie 1949.
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Šimaitienė, daugiau kaip 80 m., Kazokų k. 
U. O. Smalstytė, 1935 m. – LŽV: Bariūnai).

Žvalgant Įleknio mišką (jo pavadinimas 
šiandien jau pamirštas) už 0,34 km į V nuo 
O. Bišmano sodybos vietos, kur vėliau 
buvo pastatytas gamybinis kompleksas, 
netoli viena nuo kitos aptiktos trys duo-
bės, kurios primena 1936 m. aprašymą ir 

atsargiai gali būti siejamos su išmirusio 
kaimo vieta. Pirmoji duobė 3,5 × 4,5 m, 
0,8–1 m gylio (LKS94: 481258, 6235810), 
už 18 m antroji – 3 × 4,5 m, 0,5 m gylio, 
XX a. antroje pusėje užversta šiukšlėmis 
(LKS94: 481257, 6235797). Trečioji duobė 
kiek atokiau, 3,2 × 3,3 m dydžio, 0,8–1 m 
gylio (LKS94: 481284, 6235822).

Š. LŽV (O. Smalstytė, 1935; Bariūnai); LŽV (J. Jarašūnas, 
1936; Saugėlaukis); Vait. ir tlk. (2015-01-29). L. Šidiškis 
2009, 135.

SKAISTGIRIO g-ja
164. ĄŽUOLAS. Auga 0,94 km į V nuo ke-
lio Reibiniai–Endriškiai (istorinio Bijeikių 
palivarko vietos), 0,21 km į PR nuo Žeimių 
kelio, 15 m į ŠV nuo Trumpės uP. kanalo, 
Reibiniškių (Kušliškių) miško 18 kvartale 
(LKS94: 459293, 6236934; 250 pav.).

Ąžuolas tvirtai ir plačiai išsišaknijęs, dvie-
jų suaugusių kamienų, 4,35 m apimties 
(pietinis liemuo 3,25 m apimties, o šiauri-
nis – 2,15 m). 1,55 m aukštyje nuo žemės 
paviršiaus susidariusi 12 cm pločio, 37 cm 
aukščio ertmė (251–252 pav.).

Už 90 m į ŠV nuo šios vietos yra senovės 
laidojimo vieta – nežinomo kaimo senka-
piai (LKS94: 459252, 6237022).

Š. JšM (2015-11-03); Vait. ir tlk. (2016-01-28). L. LGP 68; 
Šidiškis 2009, 126–127 (20 kvartale).

250. Skaistgirio girininkijos ąžuolas. Apie 1949.

251. Skaistgirio 
girininkijos 
ąžuolas.  
2015-11-03. 

252. Skaistgirio 
girininkijos 
ąžuolo ertmė. 
2016-01-28. 
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165. TULMIŠKIO KAPELIAI, kitaip – CŪDAU-
NI KAPELIAI, BARSIUKYNAS. Tulnių miško 
50 kvartale, 0,57 km į PR nuo Cūdgriovio 
deš. kranto (Vilkijos deš. int.), 0,56 km nuo 
V. Adomaičio sodybos Tulniuose, senkelio, 
atsišakojančio iš vieškelio Dameliai–Tul-
niai R pusėje (LKS94: 455056, 6236603; 
253–255 pav.). Tikslų smėlio kalvelės plotą 
nustatyti sunku, visas žemės paviršius su-
ardytas barsukų urvų (200 m2 – LŽV). Vidu-
tinio statumo kapelių šlaitai pakyla į 3 m 
aukštį, iš Š pusės matyti 27 m ilg., vidutiniš-
kai 0,8 m aukščio sukasto šlaitelio (volo) 
žymės, iš R – 4 m ilg. (plg. „keturkampė 
dirva“ – LŽV) (256 pav.).

Kapelių viršuje – du seni paminklai. Pirmo-
jo granitinis pamatas ir iš ketaus išlietas 
kryžius su užrašu JOHNES ADOMEITIS (čia 
pat ir du žemėn susmegę lauko akmenys), 
antrojo paminklo pamatas betoninis, kry-
žius – nukaltas iš geležies (257–258 pav.). 
Pasakojama, kad medinių apžadų kryžių 
čia buvę daugiaU. Svarbiausia – kitados 
kapeliuose augo trys, vėliau liko dvi se-
nos eglės, kurių viršūnės matėsi nuo kelio 

Juodeikiai–Žagarė (JPŽP; Ant tų kapelių iš 
tola matydavos anksčiau, da aš vaiks būda-
vau, trys didelės didelės eglės – Vait. ir tlk., 
2016). Ir būdavo didelės didelės eglės, tų 
eglių niekas nepjaudavo; ten buvo įkeltos 

253. Tulmiškio kapeliai. Apie 1780.

254. Tulmiškio kapeliai. Apie 1840.

255. Tulmiškio kapeliai. Apie 1949.

256. Tulmiškio kapeliai, žvelgiant iš vakarų. 
2015-05-23.

257. Pakeliui į Tulmiško kapelius, vedami Vytauto 
Adomaičio. 2015-05-23.
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koplytėlės, jas partizaninio karo metais 
išniekino vietos stribai (Vait. ir tlk., 2015).

Tai ten anksčiau kaims buva, kiek yra išpa-
sakota. Ten kaims anksčiau buva, bet dabar 
jis apžėlęs mišku, nebelika to kaimo. Ir apie 
tuos kapelius buva apkasts kanals – griovis. 
Apie tuos kapelius. O už tų kapelių [į rytų 
pusę – Vait.] buvo dideli pamatai. Ten, sakė, 
anksčiau buva kažkoks didelis pastats. Aš 
jo nemačiau, bet pamatus tai mačiaU. Iš 
akmenų | didelis didelis pastats kažkoks yra 
buvįs. Tetė [Stasys Kavalas, 1898–1963] 
man yra rodęs tą (...).

Jis man sakydavo: „Čia, vaikeli, buva kaims“, 
cha, ir tokią istoriją pasakojo. Aplink kapelį 
[kapelius – Vait.] buva toks griovis. Nebe gi-
lus tas griovis buva. Sakė, kažkoks ten vyrs 
naktį pasapnavęs tris seseris: „Iškask aplin-
kui kapelį griovį.“ Vieną naktį pasapnavo, 
nežinau, gal čia anekdots, gal čia teisybė 
buvo, paskui antrą naktį pasapnavo, tai jis 
ėja, žmogus, apkasė aplink visą tą (kapelis 
toksai tiktai kalniuks buva, pakilims, i ten 
matės tie kryžiai pastatyti, i ten tie kapai). 
Apkasė tą griovį, kitą – trečią naktį sapnuoj: 
„Ačiū, kad Tu mum iškasei tą griovį, bet 
mum trečią seserį atskyrei.“ Cha cha, nu ne-
žinau, ar čia anekdots, ar čia teisybė buvo. 
Pasakodavo taip mūsų seni žmonės. | Taip 
pasakodavo, bet aš pati tai to nežinau.

Prašė jo naktį, trys seserys prašė: „Apkask 
griovį.“ Dvi naktis prašė, tetė sakė i tą pa-
vardę, to žmogaus, bet aš dabar nebeprisi-
menu, i tą trečią dieną jau jis paėmė, apkasė. 
I saka: „Ačiū, kad apkasei, bet trečią seserį 
mum atskyrei“ (P. Ina Kavalaitė-Stonienė, 
71 m., kilusi iš Damelių k., d. gyv. Jonišky-
je. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 2016 m.; „Ačiū 
tau, kad išpildei mūsų prašymą, tik va, gaila, 
kad viena mūsų seselė liko už volo, atskirta 
nuo mūsų visiems laikams“. Nuo to laiko 
atskirtoji sesuo krečianti miške visokiausius 
pokštus – JPŽP).

[Pasakoja Feliksas Kavalas, kilęs iš Dame-
lių k., gyvenęs Šiauliuose:] Ėjom su draugu į 
mišką, dar vaikigaliai buvom. Žiūriu: ant ka-
pelių žvakutės dega, o mišku ateina „skiau-
terėti“ vyrai, tokiomis kepurėmis kaip 
gaidžio skiauterė... kaime mums pasakojo, 
kad kapeliuose šitie „skiauterėti“ vyrai 

laikydavę mišias, o kartais, žmogui einant 
mišku, jį lydėdavusios degančios žvakutės 
(JPŽP). Feliksas, sakė, matė tokius vyrus su 
skiauturėm, kažkokiom tom skiauturėm, 
cha cha cha, nežinaU. Saka, ėja, bet, sakė, 
mes, kad movėm greitai iš to miško laukan, 
nu i paskui irgi tokia kalba buva, kad atseit 
tie skiauterėti vyrai ateidavo ant tų kapinių 
i melsdavos. Bet irgi nežinau, ar čia tikrai, ar 
netikrai. Sakė, tokiom didelėm skiauturėm 
vyrai (...). S k i a u t e r ė t i vyrai, saka, 
b a i s ū s buva (P. Ina Kavalaitė-Stonienė, 
71 m., kilusi iš Damelių k., d. gyv. Joniškyje. 
U. V. Vaitkevičius ir tlk., 2016 m.).

Tuose kapeliuose, sakydavo, kad vaidenas. 
Kad ėja per tuos kapelius, ir pamatė, kad ku-
nings mišias laikęs. Kad kunings su gaidžia 
kepure buva. Kai gaidžia tokia kepurė. Tokia 
patarlė eidava (...).

Vienu žodžiu, ten eidavo žmonės keliais, 
kažkokie jie c ū d a u n i buvo. Apie tuos 
kapelius, aplinkui (Kapeliai buvo stebuklin-
gi – žmonės aplink juos keliais vaikščiodavo 
Dievo malonės prašydami – JPŽP). Jis toks 
lopinėlis buvo (...) toks apvalus. Tai tē apie 
tą eidavo, sakydavo, kad kokius apžadus 
padaro, ein Tulnių kapely keliais. Bet aš tai 
vaiks buvau, neteko man nė eit, bet aš tik 
atsimenu, kad žvakės per Visus Šventus... 
degdavo Tulniai žvakes, giedodavo ten (...). 
Sakydavo cūdauni. Šventi.

Kažkoks Kavals Feliksas iš Damelių, su senu-
čiu ėja jis į grybas, i pamatė jie ten. Išsigandę 
pabėga. Šventa diena [buvo]. Tai ten, saky-
davo, kad ten tie kapeliai nuo maro laikų 
(...).

258. Vienas iš Tulmiško kapeliuose išlikusių antkapių.  
2015-05-23.
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Atsimenu, dar maža buvau, kada kažkokį... 
biednus kokius tai žmonelius laidojo į tą... 
į tą mišką, į tuos kapelius. Tai aš kaip per 
sapną. Atsimenu, kad ir kunings ėja (...). 
Pas Skripkų būdavo kryžius. Nu ir per Kry-
žiaunas dienas vaikščiodava, bet jau man 
netekę, tik tėtė sakydavo, ka vaikščiodavo, 

mama. [Kryžius] buvo špižinis (P. Leokadija 
Džiugytė-Merkelienė, 82  m., kilusi iš Da-
melių k., d. gyv. Joniškyje. U. V. Vaitkevi-
čius ir tlk., 2015 m.).

Š. LŽV (J. Tamulionis, 1937; Skaistgirio g-ja); Vait. ir tlk. 
(2015-05-23; 2016-01-29). L. Vardynas 1963, 24 (Cudgrio-
vis, kitaip Šūdgriovis); JPŽP 383.

[166.] LELIJŲ KALNELIS. Remiantis Jono 
Briedžio ir Laimono Marijausko duomeni-
mis, yra Gaigaliais vadinamoje vietovėje 
1,8 km į P nuo Žeimių kaimavietės, 0,24 km 
į PV nuo Vingrio up., Didmiškio 61 kvartale 
(LKS94: 457187, 6233608; 259–262 pav.).

Tai raudono smėlio, 140 × 150 m dydžio 
(pailga PV–ŠR kryptimi), 2–3 m aukščio 
kalva vidutinio statumo ir nuolaidžiais šlai-
teliais. Dėmesį atkreipia lygi plokščia jos 
aikštelė, kurioje menka augmenija (Vait. 
ir tlk., 2016). Kitados Lelijų kalneliu galėjo 
būti vadinama šios nemažos aukštumos 
dalis (plg.: „Kalnelis apaugęs augalotomis 
pušimis; smėlis su moliu, 0,6 ha“ – LŽV), 
tačiau tikslių duomenų nėra.

Kalvos ŠR pusėje (LKS94: 457194, 
6233688) yra 2,7 × 4,65 m dydžio, 0,9 m 
gylio Lietuvos partizanų bunkerio duobė. 
Spėjama, kad 1951 m. sausio 19 d. čia žuvo 
Prisikėlimo apygardos Žvelgaičio rinktinės 
štabo nariai.

Gaigaliai – pieva, baigiama atželdyti miš-
kU. Seniau buvo kaimas, pavadinimu Gai-
galiai. Vietomis randasi pamatų liekanos 
(LŽV).

Vadinosi Lelijų kalnelis. | Lelijų kalnelis, ka-
dangi reiškia ten dar... kaip sako, darželių 

259. Skaistgirio girininkijos Lelijų kalnelis. 
Apie 1780.

260. Skaistgirio girininkijos Lelijų kalnelis. Apie 1840.

261. Skaistgirio girininkijos Lelijų kalnelis. Apie 1890.

262. Skaistgirio girininkijos Lelijų kalnelis. Apie 1949.
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labai s e n o s gėlės ten augdavo, ir buvo 
dar tokia, kaip ir pamatų liekanos. Šita vie-
ta | šita vieta vadinasi Gaigaliai. Gaigaliai. 
Tarp Ročkių, tarp Mančių (P. Aleksandras 
Žalys, 89 m., kilęs iš Juodeikių k. ir ten 

pat gyvenantis. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 
2015 m.).

Š. LŽV (J. Karbauskas, 1935; Jurdaičių g-ja, 72 kv.); Vait. 
ir tlk. (2015-01-30, 2016-01-28).

[167.] KUNIGO KALNAS. Nurodomas Rei-
biniškių miško 7 kvartale, prie 9 ir 8 kvar-
talų kampo. „Apvalus, su žvyro duobė-
mis; 0,3 ha“ (LŽV). Laimono Marijausko 
teigimu, žvyrduobės šioje vietovėje yra už 
0,12 km į ŠV nuo Trumpės uP. kanalo, ant 
Reibiniškių (Kūšliškių) miško 25 ir 26 kvar-
talų ribos, kelio į Žeimius V pusėje (LKS94: 
458474, 6236627).

Tai apie 40 m ilg. (ŠR–PV), 25 m pL. (ŠV–
PR), 1–2,5 m aukščio kalvelė, kurios ŠR 
dalis senai nukasta, dar dvi duobės – PV 
pusėje. Viršuje išlikusi 3,6 × 6,3 m dydžio, 
1,4 m gylio bunkerio duobė su 2,4 m ilg., 
1,4 m pL. išėjimU. Istorinių duomenų apie 
ją nėra.

Š. LŽV (J. Tamulionis, 1937; Skaistgirio g-ja); Vait. ir tlk. 
(2016-01-29). L. Šidiškis 2009, 127.

SKAISTGIRIO sen.
[168.] UPELIS KUKALYNAS. Platono kair. 
intakas, apie 10 km ilgio. Kartais teigiama, 
kad Kukalynas išteka iš Miknaičių ežero 
(↑ Mūšos Tyrelis), teka ŠR–R kryptimi; žio-
tys – Buivydžių kaime.

Jį dar vadina Kaukála, Kaũklankis ir Kukála 
(LŽV).

Š. LŽV (E. Sčesnulevičiūtė, 1935; Drąseikiai). L. Vardy-
nas 1963, 82 (Kukūlynas); Šidiškis 2009, 133.

169. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU I. Rastas Lankaičių akmenų skaldyklo-
je, paruoštas sprogdinti. Antanas Vaidutis 

263. Joniškiečiai Mačiuliai prie kryžiaus savo namų 
kieme; tolumoje – akmuo su dubeniu. 2015-05-23.

264. Skaistgirio seniūnijos akmuo su 
dubeniu. 2015-05-23. 

265. Skaistgirio seniūnijos akmuo su dubeniu.  
2015-05-23.
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Mačiulis (77 m., kilęs iš Skaistgirio) akmenį 
su dubeniu surado ir atvežė į savo namų 
kiemą J o n i š k y j e, Šiaulių Senoji g. 13 
(LKS94: 476289, 6233955). Šiuo metu 
akmuo yra prie garažo kampo, po kašto-
nu; už 5 m į PV – dailus medinis koplytstul-
pis ir senas ąžuolas (263 pav.).

Akmuo stambiagrūdis, melsvos su pilkš-
vomis ir balkšvomis priemaišomis spalvos, 
šonu įsmigęs į žemę. Matoma dalis yra 
0,52 × 1 m dydžio, 30 cm storio, plokščiu 
paviršiumi (264–265 pav.). Dubuo – 20 cm 
skr., 12 cm gylio, stačiomis sienelėmis, už-
apvalintu dugnu.

Š. Vait. ir tlk. (2015-05-23).

170. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU II. Antano Vaidučio Mačiulio žiniomis, 

antrasis akmuo su dubeniu Lankaičių 
akmenų skaldykloje buvo susprogdintas.

Š. Vait. ir tlk. (2015-05-23).

171. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU III. Buvo rastas Lankaičių akmenų skal-
dykloje ir A. Žalio pastangomis nuvežtas į 
Skaistgirį, prie Dauginių namų (buvusios 

pradinės mokyklos pastato). Akmuo čia 
gulėjo apverstas dubeniu žemyn, bet din-
go vedant kanalizaciją.

Š. Vasiliauskas 2005a, 22; Vait. ir tlk. (2015-01-30).

SKAISTGIRYS
Dabar ką esu girdėjęs iš senelių apie Skaist-
girio atsiradimą, tai šiek tiek galiu papa-
sakot. Ten buvo didela gyria. Dėl to jis 
šiandien yra pavadintas Skaistagiris. Tai ta 
gyria kai buva, vienas ponas važiuoja po tą 
gyrią ir pasiklyda. Važinėja dieną, važinėja 
naktį, niekaip negali iš tos gyrios išvažiuot. 
Alkanas palika ir gyvulėlis nebeina. Atsisė-
da ant kelmelia, ir ėmė verkti. Ėmė verkt ir 
užsnūda. Praplėš akis – mato senelis toks 
sėdi. Sako, ko tu verki pakelėj. Sako, kad 
nebegaliu išvažiuot. Sako, važiuok tuo keliu 
ir išvažiuosi. Ponelis atsikėlė ir išvažiavo. Ir 
išvažiavo tuo keliu.

Paskui jis pastatė koplytėlą ten, kad jį iš-
gelbėjo. O kas tas senelis buvo, tai nieks 
nepasako. Kai jis pastatė koplytėlą ten, at-
sirado kunigs, atsirado tarnai, ėmė statytis 
namelius, būdelas šiokias tokias. Tai paskui 
susidarė kaimelis, iš to kaimelia ėmė raut 
tas pušis, pradėjo dirbt žemę ir atsirada, 
pavadina Skaistagiris (P. Vincas Čičinskas, 
80 m., Bandorių k. U. V. Šliažas ir S. Zalo-
ga, 1980 m. – LTR). Plg., pavakary pasikly-
dusi graži kunigaikštytė. Ji ilgai klaidžiojo 

ir priėjo kalnelį, kur pušys buvo retesnės ir 
dangaus mėlynė aiškiai matėsi. Nusiminus 
mergaitė pasižadėjo ant to kalnelio pasta-
tyti bažnyčią, jei ras kelią iš girios namo. 
Kunigaikštytei beeinant, giria ėmė šviesėti, 
s k a i s t ė t i. Ir buvo pastatyta toje vie-
toje bažnyčia, kurią pavadino „skaisčios gi-
rios“. Ir didžiai žmonėms patiko ta bažnyčia 
ant kalnelio vidury girios. Pradėjo ją kirsti ir 
statyti aplink bažnyčią sau namus. Taip atsi-
rado Skaistgirio bažnytkaimis. O nuo šven-
toriaus, kur tik pažiūrėsi, aplink mėlynuoja 
miškai. Ir tai – tik maža dalelė buvusios 
„skaisčios“ girios (P. Aleksandra Buožytė-
Mitiekienė, 65 m., vietinė. U. B. Bugytė ir 
G. Jurgutavičiūtė, 1969 m. – Tautosaka).

Š. Tautosaka 1969, 1; LTR 5221/46.
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172. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Įmūrytas į akmenų mūro pastato 
(arklidės ar ratinės, vėliau naudota kaip 
grūdų sandėlis) prie bažnyčios PR sieną; 
0,8 m aukštyje, į dešinę nuo vartų (LKS94: 
462101, 6241724; 266 pav.).

Akmuo smulkiagrūdis, melsvos su balkš-
vomis priemaišomis spalvos, apskaldy-
tas, išlikusi dalis yra 0,32 × 0,52 m dydžio 
(267 pav.). Dubuo 19 cm skr., 11 cm gylio. 

Š. Vasiliauskas 2005a, 30; Vait. ir tlk. (2015-02-01). L. Va-
siliauskas 2006b, 308; 2006c, 293 (CVII pav.), 405; Šidiš-
kis 2009, 129 (nuotr.); Misius 2011, 108. [PAV]

SKILVIONIAI, Saugėlaukio sen.
173. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU-
BENIU. Kaimo laukuose rado Tomas 
Čepas, dabar atvežtas į Čepų sodybą 
(Vienybės g. 1).

Akmuo vidutinio rupumo, rausvas, apskal-
dytas. Likusi dalis yra 0,34 × 0,61 m dydžio, 
34 cm aukščio (268 pav.); dubuo 14 cm 
skr., 8 cm gylio.

Š. JšM (2016-05-16).

SKUTENOS, Saugėlaukio sen.
174. ŠVEDKAPIAI, kitaip – MINDAUGIŲ 
KAPINYNAS (KVR 13055). Kaimo ŠV daly-
je, dešiniajame Virčiuvio uP. krante, buvu-
sioje Klemenso Ramono žemėje (LKS94: 
484069, 6236205; 164 pav.).

Randama didelių kaulų, kad rastų ginklų – 
negirdėt. | Švedrai milžinai buvę: Melniuo-
se ir Skutenuose dirbdami (apie 1,5 km 
atstume) pasidalindavę kirviais (P. Leonas 

Gasickas, apie 70 m., vietinis. U. J. Jarašū-
nas, 1935 m. – LŽV).

Už 1,6 km į P–PV Melniuose yra Švedų 
kapai (↑), su kuriais sietinas Skutenų k. 
padavimas.

Š. Pavirčiuvės 1924; LŽV (J. Jarašūnas, 1935; Mindau-
giai, „apie 40 m2 smėlynas“); Vait. ir tlk. (2015-01-29). 
L. Šidiškis 2009, 134.

266. Skaistgirio akmuo su dubeniu.  
2015-02-01. 

267. Skaistgirio akmuo su dubeniu. 2015-02-01.

268. Skilvionių akmuo su dubeniu. 2016-05-11.
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STAGARIAI, Kriukų sen.
175. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU-
BENIU. Buvo vienoje iš k. sodybų, prie 
kūdros. Apie 2004 m. Gintautas Vilimas 
akmenį atvežė į K r i u k u s, prie parduo-
tuvės-aludės (K. Donelaičio g. 6).

Akmuo vidutinio rupumo, rausvos spalvos, 
plokščiu paviršiumi, 0,77 × 0,96 m dydžio, 

18 m aukščio (28 cm – Vasiliauskas 2005a) 
(269–270 pav.). Dubuo, kuriame pastaruo-
ju metu buvo sodinamos gėlės, šiek tiek 
atitrauktas į akmens kraštą, 20 cm skr., 
17 cm gylio (dubuo 19 cm skr., 15 cm gylio – 
Vasiliauskas 2005a).

Š. Vasiliauskas 2005a, 31; JšM (2016-05-17). L. Vasiliaus-
kas 2006c, 293 (CVIII pav.), 405; Misius 2011, 111.

STONIŪNAI, Kepalių sen.
[176.] ŠATRIKALNIS. Nurodomas k. ryti-
niame kampe; „žvyras, lygi vieta, 0,5 ha“ 
(LŽV).

Atsargiai gali būti siejamas su Šatrijos kal-
nais vadinamomis šventvietėmis.

Š. LŽV (A. Rimdžius, 1935). L. Vaitkevičius 2003, 41 
(5 žemėl.).

177. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Buvo Jono Katino (dabar – Genės 
Vaičiulienės) sodybos kieme, prie šulinio. 
Apie 1970 m. akmuo su dubeniu šeimininko 

Vaičiulio prašymu buvo išvežtas traktoriu-
mi, tačiau kur ir kodėl – nežinoma.

Š. JšM (2016-02-09). 

269. Stagarių akmuo su dubeniu.  
2016-05-17 

270. Stagarių akmuo su dubeniu. 2016-05-17.
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STRĖLIAI (ist. k.), Žagarės sen.
178. RAGANŲ KALNAS (RAGANKALNIS). 
Minimas ūkininko Benco Kleino valdo-
je, „dirbama žemė, seniau buvo miškas“ 
(LŽV). Sako, kad seniau ten, tame miške 
daug žvėrių buvo. Ir taip buvo slėpininga 
vieta. Sako, kad seniau vaidindavos (P. Jo-
nas Tiesnesis, apie 70 m., vietinis. U. M. Kir-
lienė, 1938 m. – LŽV).

Remiantis Ernos Mituzienės (98 m., gyv. 
Žagarėje; 271 pav.) pasakojimu, spėjama 
Raganų kalno vieta yra 1,6 km į Š nuo lau-
ko kelio į Strėlių kaimavietę atsišakojimo iš 
kelio Žagarė–Naujoji Akmenė, 0,59 km į R 
nuo Lietuvos ir Latvijos valstybinės sienos 
(LKS94: 449991, 6247382; 272–273 pav.). 
Kalnas esą buvęs Zalogo, vėliau – Ikveldo 
žemėje. Tai 2–3 m virš aplinkinių laukų iš-
kylanti ŠR–PV kryptimi pailga 70 × 160 m 
dydžio kalva nuolaidžiais šlaitais, prieš kurį 
laiką apsodinta mišku (Vait.; 274 pav.).

Sak, kad bijis Raganų kalns. Tas yr pasaka. | 
Raganu kalns – tai nosaukums bijis. | Mano 
tėveliai, ten visados šokiai būdavo, zaliuma 
placis. Rengiai [kaimas – Vait.], visi šitie su-
eidavo (P. Erna Kalniņš-Mituzienė, 98 m., 
kilusi iš Žagarės ir ten pat gyvenanti. 
U. V. Vaitkevičius, 2010 m.).

Už 1,4 km į PV nuo spėjamo Raganų kalno 
valstybinės siena kerta Gaispilį – kalvą, kur 
aplinkiniuose kaimuose gyvenantys latviai 
švęsdavo Janius (Vait.).

Š. LŽV (M. Kirlienė, 1938); Vait. (2010-06-13). L. Vasi-
liauskas 2008a, 511 (Strieliai; nelokal.); Šidiškis 2009, 
130; LLV 260–263.

271. Pasakoja šimtametė Erna Kalniņš-
Mituzienė. 2010-06-13. 

272. Menama Strėlių Raganų kalno vieta. Apie 1890.

273. Menama Strėlių Raganų kalno vieta. Apie 1949.

274. Menama Strėlių Raganų kalno vieta, žvelgiant iš 
šiaurės vakarų. 2010-06-13.
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STUNGIAI, Žagarės sen.
179. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Rastas apie 2005 m., prie kelio Joniš-
kis–Žagarė, Vilkyčio uP. kairiajame krante 
buvusioje akmenų krūsnyje (apie LKS94: 
458436, 6244938), saugomas Valento Ra-
mono namuose J o n i š k y j e (J. Basa-
navičiaus g. 111).

Akmuo smulkiagrūdis, melsvos su balto-
mis priemaišomis spalvos, išlikusi jo dalis 
yra 4,5–17 cm pl., 35 cm ilg., 18 cm aukš-
čio (275–276 pav.). Likusi dubens dalis yra 
11 cm skr., 6 cm gylio, pjūvyje dubuo pana-
šus į pusrutulį.

Š. Vait. ir tlk. (2015-11-11).

STUPURAI, Gataučių sen.
180. PIEVA. Šiaulių „Aušros“ muziejuje 
saugoma 1937 m. muziejininko Stasio Vait-
kaus (1907–1989) daryta Mūšos pakrantės 
nuotrauka, ant kurios nugarėlės parašyta: 
Stabmeldystės laikais čia degė amžinoji 
ugnis (277 pav.).

Taip pat ↑ Mekiai, Didysis Mūšos akmuo.

Š. ŠAM ng. 1843; Vasiliauskas 2008d, 35, 298 (110 pav.; 
Alkos pieva Mūšos upės slėnyje).

181. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Buvo prie Balčiūno, vėliau Narbu-
to, o šiuo metu – Eugenijos Bernotienės 
gyvenamojo namo PV kampo, prie seno 
kadagio. Nuo 2008 m. saugomas T i r -
k i l i š k i u o s e (Kauno priemiestis), 
A. Sakalausko g. 32, E. ir A. Jankauskų so-
dybos kiemo PR dalyje, užkeltas ant kitų 
trijų akmenų pamato (LKS94: 490986, 
6079961; 278 pav.).

275. Stungių akmuo su dubeniu. 2015-11-11. 276. Stungių akmuo su dubeniu. 2015-11-11.

277. „Stupurai. Stabmeldystės laikais čia degė 
amžinoji ugnis“. 1937.

278. Stupurų akmuo su dubeniu. 2015-03-23.
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Akmuo pilkai melsvas, vidutinio rupumo, 
lygus, plokščias, 0,75 × 1 m dydžio (du šo-
nai nuskelti), 14–33 cm aukščio granitas; 
dubuo atitrauktas iš vidurio, 16 × 17 cm dy-
džio (279 pav.).

Š. Vait. ir tlk. (2015-01-30; 2015-03-23).

SVIRPLIAI, Satkūnų sen.

182. ŠVENTOJI ŽEMĖ. Remiantis Valento 
Ramono (55 m., kilusiu iš Svirplių k., d. gyv. 
Joniškyje) liudijimu, taip vadinamas laukas 
yra į P nuo apleistų kaimo sodybų, deši-
niajame Sidabros uP. krante (apie LKS94: 
475868, 6243270; 280–281 pav.); dabar 
priklauso Romualdui Povilaičiui, dirbamas 
Žydrūno Utakio.

Anot V. Ramono, čia būdavusi labai vešli 
žolė, labai gerai viskas augdavo. Vieta dau-
giausia buvo ganoma.

Š. Vait. ir tlk. (2015-11-11).

183. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Apie 2000 m. rastas akmenų krūsny-
je dirbamame lauke kairiajame Sidabros 
uP. krante (apie LKS94: 475694, 6243243) 
ir buvo perkeltas į Žydrūno Utakio sodybos 
kiemą D a u n o r i š k ė j e (Gėlių g. 24). 
Prieš kelerius metus darbininkai akmenį 
įvertė į lietaus vandens nutekėjimo griovį, 
užkasė ir užgrindė (po takeliu, vedančiu į 
šiltadaržį – LKS94: 472899, 6242427; Vait. 
ir tlk.).

Akmuo pilkos spalvos, apskaldytas, išliku-
si dalis yra 0,50 × 0,67 m dydžio, 0,37 m 
aukščio (apačioje – 2,5 cm skr., 7 cm gylio 
nežinomos paskirties duobutė); dubuo – 
16 cm skr., 10 cm gylio (Vasiliauskas 2006c; 
282 pav.).

Š. Vasiliauskas 2005a, 33; Vait. ir tlk. (2015-11-11). L. Va-
siliauskas 2006c, 293 (CIX pav.), 406; Misius 2011, 113.

279. Stupurų 
akmuo su 
dubeniu.  
2015-03-23.

280. Svirplių 
Šventoji žemė. 
Apie 1890.

281. Svirplių Šventoji žemė, žvelgiant iš pietų.  
2015-11-11. 

282. Svirplių 
akmuo su 
dubeniu. 2005.
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ŠAŠIAI, Kriukų sen.
184. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Buvo J. Laduko sodyboje, ant klėties 
slenksčio. 2004 m. parduotas.

Š. Vasiliauskas 2005a, 34. L. Vasiliauskas 2006c, 406; 
Misius 2011, 114.

ŠILMIKIAI, Rudiškių sen.
185. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Apie 2000 m. rastas tarp akmenų, 
suverstų į Lepšių žvyrduobes (Vait. ir tlk.), 
saugomas Ugnės ir Gendručio Vaineikių 
sodyboje J o n i š k y j e, Pašvitinio g. 14, 
kartu su kitais akmenimis (LKS94: 476504, 
6233465).

Akmuo vidutinio rupumo ir stambia-
grūdis, raudonas, plokščiu paviršiumi, 
0,47 × 0,9 m dydžio (išlikusi tik pusė 
akmens), 38 cm aukščio; dubuo 22 cm skr., 
16 cm gylio (perskeltas per dubenį), beveik 
stačiomis sienelėmis, užapvalintu dugnu 
(283 pav.).

Š. Vasiliauskas 2005a, 40; Vait. ir tlk. (2015-05-22). L. Va-
siliauskas 2005b, 294 (su plokščiadugniu dubeniu); Mi-
sius 2011, 127 (Žmirkliai).

ŠIMKŪNAI, Joniškio sen.
186. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU I. Kitados buvo brolių Juozo ir Jono 
Galkų sodyboje, gyvenamojo namo (gry-
čios) prieangyje (priesienyje), kampe (apie 
LKS94: 465229, 6227536) (284 pav.). Į 
dubenį būdavo įpilta švęsto vandens, at-
ėjusieji vilgydavo pirštus ir žeg nodavosi. 
Antrojo pasaulinio karo išvakarėse šie 
namai buvo nugriauti, akmuo atsidūrė 
krūsnyje prie šulinio ir gulėjo ten iki XX a. 
7 dešimtmečio. Prasidėjus melioracijai J. 
ir J. Galkų brolienė Marija Galkutė-Gal-
kienė paakino sūnų Juozą Galkų išgelbėti 
akmenį su dubeniu (tas akmuo šventas!) 
ir apie 1968 m. Vilniaus dailės instituto 
sunkvežimiu jis kartu su girnapusėmis ir 
kai kuriais kitais daiktais buvo atgaben-
tas į V i l n i ų . Nuo 1976 m. akmuo su 
dubeniu saugomas J. Galkaus namuose, 
Šilo g. 29–11 (LKS94: 585360, 6063576; 
285 pav.).

283. Šilmikių akmuo su dubeniu. 2015-05-22.

284. Prie gyvenamojo namo, kuriame buvo laikomas 
Šimkūnų akmuo su dubeniu I (iš kairės): Jonas Galkus, 
Marijona Galkienė su Juozu Galkumi ant kelių ir 
samdinė. 1933.
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Akmuo smulkiagrūdis, rausvos su juosvo-
mis ir pilkšvomis priemaišomis spalvos, sta-
čiakampio užapvalintais kampais formos, 
kiek iškiliu paviršiumi, 0,47–0,52 × 0,69 m 
dydžio, 14–24  cm aukščio (286 pav.). 

Dubuo atitrauktas į kraštą, 19,5 cm skr., 
15,5 cm gylio, pjūvyje – parabolė. Kai prily-
ja, varnos labai čia skrenda.

Š. Vait. (2015-09-04).

187. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU II. Rastas k. laukuose, atvežtas į Juo-
zo Sasnausko sodybą (Draugystės g. 6; 
287 pav.).

Akmuo vidutinio rupumo ir stambiagrūdis, 
mėlynas, su raudonomis priemaišomis, 
apskaldytas. Likusi dalis yra 0,65 × 0,66 m 

dydžio, 24 cm aukščio (288 pav.). Dubuo 
stačiomis sienelėmis, 15 × 16 cm dydžio, 
10 cm gylio.

Š. JšM (2016-05-29).

285. Šimkūnų akmuo su dubeniu I.  
2015-09-04. 

286. Šimkūnų akmuo su dubeniu I. 2015-09-04.

287. Šimkūnų 
akmuo su 
dubeniu II.  
2016-05-28. 

288. Šimkūnų akmuo su dubeniu II.  
2016-05-28.
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ŠLAPAKIAI, Kepalių sen.
188. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. XX a. 7 dešimtmetyje iš Šlapakių kilęs 
muziejininkas Vincas Vaitekūnas (1908–
1987) į giminaičio Antano Jonaičio sody-
bą B e r ž i n i n k ų kaime, Vyturio g. 18, 
atgabeno akmenį su dubeniu. Ketino vežti 
į ŠAM, tačiau neturėjo galimybių. Dabar 
akmuo padėtas priešais Angelės Jonaity-
tės-Valančiuvienės gyvenamojo namo du-
ris (LKS94 477552, 6231752; 289 pav.).

Akmuo vidutinio rupumo, raudonas, plokš-
čiu, lygiu paviršiumi, 0,76 × 0,82 m dydžio 
(akmenį norėta sunaikinti – labai apskal-
dytas), 39–47 cm aukščio (290–291 pav.). 
Dubuo 18 × 20 cm dydžio, 14 cm gylio.

Š. Vait. ir tlk. (2015-01-30); JšM (2016-02-15).

ŠLUOSTIKIAI, Skaistgirio sen.
189. VELNIŲ BALA. „Beveik kaimo vidury-
je; 1 ha, ariama žemė, juodžemis, truputį 
įdubusi“ (LŽV).

Š. LŽV (J. Šidlauskas, 1935). L. Šidiškis 2009, 135.

190. RADIMVIETĖ. 1956 ir 1958 m. gilinant 
griovį (spėjama – Vešėtinio upelį) po plokš-
čiu akmeniu buvo rastas geltonos uolienos 
ritinio formos verpstukas ir trys geležiniai 
sunykę ietigaliai, datuojami VI–IX a.; radi-
niai saugomi ŽAM (292–293 pav.).

E. Vasiliausko nuomone, tai paaukoti dirbi-
niai arba tokio pobūdžio lobio dalis.

Š. Oras 2014, 177, 210, 519. L. Vasiliauskas 2009, 255–
256; Bliujienė 2010, 161 (Nr. 30).

289. Šlapakių 
akmuo su 
dubeniu.  
2015-01-30. 

290. Šlapakių akmuo su dubeniu.  
2015-01-30. 

291. Šlapakių akmuo su dubeniu. 2016-02-15.

292. Šluostikiuose 
rasti ietigaliai, 
kurie buvo 
saugomi Žemaičių 
Alkos muziejuje. 
(Oras 2015, 340)

293. Šluostikiuose 
rastas verpstukas, 
saugomas 
Žemaičių Alkos 
muziejuje.
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TARBŪČIAI, Gaižaičių sen.
191. AKMUO VELNIO PĖDAS. Buvo Prūdu 
vadinamos balos P pakraštyje, apie 0,5 km 
į ŠV nuo Milžinų kapais vadinamų senųjų 
kaimo kapinių (KVR 13057), į R nuo Goju-
mi vadinamo Stelmokų k. miškelio. XX a. 
antroje pusėje melioratoriai akmenį nustū-
mė už kelių šimtų metrų į PR nuo senosios 
vietos, jis stūksojo už 0,4 km į Š nuo trian-
guliacijos bokšto, 30 m į ŠV nuo Prano Šut-
kaus viensėdžio (Šliavas 1975).

Akmuo buvęs tamsiai mėlynos spalvos, 
1–1,8 × 3 m dydžio (vienas jo galas plates-
nis, vienas šonas kiek įsmaugtas, kitas – tie-
sus), 40–70 cm aukščio, „panašus į didelę 
mėlyną pėdą“. Aukštesniojoje akmens da-
lyje, prie tiesiojo krašto ties viduriu, buvo 3 
duobutės: dvi greta, panašios į stat menai 
viena kitai įmintas pėdeles, 20 cm ilg., 
5–9 cm pL. ir 3–6 cm gylio. Trečioji duo-
butė, lyg griovelis, buvusi arčiau „kulno“ 
(Šliavas 1975).

Žmonės sako, kad tokių akmenų duobutėse 

susirinkusiu vandeniu seniau gydydavę akis 
(P. Pranas Šutkus, 75 m., Tarbūčiuose. 
U. J. Šliavas, 1975 m.).

Iš Tarbūčių kilusios Nijolės Rimeikaitės-
Šulcienės pasakojimu, P. Šutkaus sodyba 
seniai nugriauta ir jokių tikslesnių žinių 
apie akmenį su pėdomis nėra. Vis dėlto per 
2016 m. žvalgymus prie vienos iš Tarbūčių 
sodybų, už 0,7 km į V nuo k. senųjų kapinių 
ir 0,13 km į R nuo kelio Juodeikiai–Žagarė, 
buvo pastebėtas kitados atvilktas akmuo 
(LKS94: 447686, 6239206). Jis stambia-
grūdis ir vidutinio rupumo, mėlynas su 
raudonomis gyslomis, netaisyklingos 
formos, 2,1 × 2,7 m dydžio, 1,2 m aukščio 
sueižėjęs granitas; visi trys šio akmens pa-
viršiuje esantys įdubimai primena dešinės 
kojos pėdos žymes (20 cm ilg., 4–7 cm pl., 
3–4 cm gylio; 20 cm ilg., 6–8 cm pl., 3 cm 
gylio ir 31 cm ilg., 4–10 cm pl., 6 cm gylio).

Š. Šliavas 1975, 106; Vait. ir tlk. (2016-01-30). L. Šliavas 
1980, 104; Šidiškis 2009, 130.

192. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU I. XX a. 8 dešimtmetyje rastas netoli 
Rimeikos namų, prie Švėtės upės (Vait. 
ir tlk.); su melioratorių pagalba buvo at-
vežtas į Aleksandro Žalio sodybą J u o -
d e i k i u o s e, saugomas sode (LKS94: 
451511, 6234199).

Akmuo smulkiagrūdis, rausvas, su mels-
vomis priemaišomis, plokščiu, lygiu pavir-
šiumi, 0,79 × 0,94 m dydžio, 23 cm aukš-
čio (294–295 pav.). Dubuo – viduryje, 
18 × 19 cm skr., 15 cm gylio.

Š. Vasiliauskas 2005a, 35-1; Vait. ir tlk. (2015-05-23). 
L. Vasiliauskas 2005b, 294; 2006c, 406 (nuotr.); Misius 
2011, 116.

193. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU II. XX a. 8 dešimtmetyje rastas kaime 
(sodžiuje), matyt, buvęs pamatuose (Vait. 
ir tlk.). Tuo metu atvežtas į Aleksandro Ža-
lio sodybą J u o d e i k i u o s e, saugo-
mas sode (LKS94: 451511, 6234199).

294. Tarbūčių akmuo su dubeniu I. 2015-05-23. 

295. Tarbūčių 
akmuo su 
dubeniu I.  
2015-05-23.
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Akmuo smulkiagrūdis ir vidutinio rupumo, 
rausvas, su nedidelėmis juodomis priemai-
šomis, plokščiu, lygiu paviršiumi, perski-
lęs per dubenį (296 pav.). Skeveldra yra 
0,5 × 0,78 m dydžio, 24 cm aukščio, išliku-
si dubens dalis – 7 × 20 cm dydžio, 12 cm 
gylio (dubuo buvo kiek didesnis ir gilesnis; 
16 cm gylio – Vasiliauskas 2005b).

Š. Vasiliauskas 2005a, 35-2; Vait. ir tlk. (2015-05-23). 
L. Vasiliauskas 2005b, 294; 2006c, 294 (CX pav.); Misius 
2011, 116.

194. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU III. XX a. 8 dešimtmetyje rastas kaime 
(sodžiuje), matyt, buvęs pamatuose (Vait. 
ir tlk.). Tuo metu atvežtas į Aleksandro Ža-
lio sodybą J u o d e i k i u o s e, saugo-
mas sode (LKS94: 451511, 6234199).

Akmuo vidutinio rupumo ir stambiagrū-
dis, raudonas, apskaldytas (lyg būtų treč-
dalis ar ketvirtis – 297 pav.). Skeveldra 
0,27 × 0,36 m dydžio, 18 cm aukščio, išlikusi 
dubens dalis yra 11 × 13 cm dydžio, 12 cm 
gylio (dubuo buvo didesnis; 14 cm gylio – 
Vasiliauskas 2005b).

Š. Vasiliauskas 2005a, 35-3; Vait. ir tlk. (2015-05-23). 
L. Vasiliauskas 2005b, 294; 2006c, 294 (CXI pav.); Mi-
sius 2011, 116.

TAUČIŪNAI, Skaistgirio sen.
195. LAUKAS APIDĖMĖ. Kaimo pietrytinėje 
dalyje, „juodžemis, lygi vieta“; 1 ha.

Š. LŽV (S. Sandanavičiūtė, 1935).

TAUSĖNAI, Skaistgirio sen.
196. DIDYSIS PILKAKMENIS. Minimas į Š 
nuo k., Stasio Zigmanto žemėje.

Po akmeniu esą pakasta 9 bačkos pinigų 
(P. Juozas Vilčiauskas, apie 50 m., vietinis. 
U. E. Sčesnulevičiūtė, 1935 m.).

Š. LŽV (E. Sčesnulevičiūtė, 1935). L. Šidiškis 2009, 130.

296. Tarbūčių akmuo su dubeniu II. 2015-05-23.

297. Tarbūčių akmuo su dubeniu III. 2015-05-23.
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TOLIOČIAI, Rudiškių sen.
197. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Rastas apie 2007 m., Gražinos Nar-
vydaitės-Šimkienės tėvų žemėje, vienoje 
palei mišką sukrautoje akmenų krūsnyje. 
Buvo išgabentas į Skaistgirį pas Gintarą Le-
sutį, vėliau pateko į skulptoriaus Audriaus 
Liaudansko rankas, kuris akmenį papuošė 
dviem bronziniais Rožių angelais, o šiuo 
metu yra V i l n i u j e, J. ir L. Magelinskų 
namų terasoje (LKS94: 585263, 6068567; 
298 pav.).

Akmuo smulkiagrūdis, melsvos su balkšvo-
mis priemaišomis spalvos, netaisyklingos 

formos, plokščiu, nelygiu paviršiumi, 
0,89 × 1,14 m dydžio, 35–36 cm aukščio; du 
jo šonai nutašyti taip, kad sudarytų buką, 
apie 110–120 laipsnių kampą (299 pav.). 
Dubuo 19 cm skr., 11 cm gylio (300 pav.), 
pjūvyje – hiperbolė. 

Š. Vait. ir tlk. (2015-02-01); Vait. (2015-09-11).

TREIGIAI, Kriukų sen.
[198.] VILKPLAUKIO AKMUO. Nurodomas 
į R nuo k. esančiame Vilkplaukio (Vilko Kū-
lynų) miške.

Akmuo esąs „žmogaus aukščio“ (P. Te-
odora Daunoraitė, 77 m., vietinė. 
U. 1977 m. – VK).

Š. VK (1977). L. Šidiškis 2009, 131 (klaidinga lokal.).

TUBINIAI, Kriukų sen.
199. GANYKLA GOJUS. Minima k. šiaurėje, 
prie ribos su Bučiūnais; juodžemis, 15 ha.

Š. LŽV (S. Gelažiūtė, 19...[?]).

298. Toliočių akmuo su dubeniu.  
2015-09-11. 

299. Toliočių akmuo su dubeniu. 2015-09-11. 

300. Toliočių 
akmens dubuo. 
2015-09-11.
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[200.] VELNIABALA. Minima tarp k. vieto-
vardžių (VK). 

1935 m. duomenimis, ši vieta buvo vadina-
ma Vidurbale (LŽV).  

Š. LŽV (S. Gelažiūtė, 19...[?]); VK (V. Valantavičiūtė, 
1982; „pelkė“). L. Šidiškis 2009, 135.

VAINEIKIAI, Satkūnų sen.
[201.] GUMBUOTASIS ĄŽUOLAS auga išre-
tėjusio rėžinio kaimo vidurinėje dalyje, prie 
gatvės (LKS94: 473273, 6244164; 301 pav.). 

Medis 6,2 m apimties, 28 m aukščio, prižiū-
rimas, aptvertas; gumbai susidarę žaibo 
trenktose vietose (LGP; Vait. ir tlk.; 302 pav.).

Š. Vait. ir tlk. (2015-11-11). L. LGP 70.

202. BALA PUTKA. Minima ant kaimo ri-
bos, „apaugusi karklynais“, tikslesnių duo-
menų nėra.

Tai sako, jogei senovėj ten gyvendavę vel-
niukai. Kad aplinkiniuose kaimuose postu-
viais susirinkdavę zėnai [bernai, samdiniai – 
Vait.] ripkų mušt, tai ateidavę tie velniukai 
no balos ir padėdavę ripkas mušti. Kiteip 
negalėdavę jų pažinti, kaip kad pasistebė-
davę, kad nosis be skylaičių, tai ir supras-
davę, jogei tas yra velniuks (P. Sargūnų k. 
U. J. Trumpulis, apie 1885 m. – LMD).

Š. LMD I 978/1. L. LLS 307 (Nr. 655); ŠLSP 35 (Nr. 1).

VAIŠNORIAI, Rudiškių sen.
[203.] BAISUS AKMUO. Minimas į PV nuo 
k., „didelis“. Tikslesnių duomenų nėra.

Š. LŽV (S. Petrauskaitė, 1935).

VEIKŠIAI, Kriukų sen.
204. LINKSMYBĖS KALNELIS. „Kapčius, 
8 m2“ (LŽV), tikslesnių duomenų nėra.

Šventadieniais 12 vaL. girdėdavosi muzika 

(padavimas) (P. Antanas Mataitis, apie 
50 m., vietinis. U. J. Čelkys, 1935 m. – LŽV).

Š. LŽV (J. Čelkys, 1935). L. Šidiškis 2009, 136.

301. Vaineikių 
ąžuolas, 
žvelgiant iš rytų. 
2015-11-11. 

302. Vaineikių ąžuolas, žvelgiant iš pietų. 2015-11-03.
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VERŠIAI, Žagarės sen.
[205.] ĄŽUOLAS. Auga k. šiaurės rytinėje 
dalyje, rytinėje Senojo Ąžuolo vardu pa-
vadintos gatvės pusėje (LKS94: 454258; 
6242967; 303 pav.). Ąžuolas 5,4 m apim-
ties (1,3 m aukštyje), matyt, prie jo būdavo 
segami kaimo skelbimai.

Š. Vait. (2010-06-13)

[206.] LIEPA. Auga k. šiaurės rytinėje da-
lyje, vakarinėje gatvės pusėje (LKS94: 
454469,5; 6243101,2). Liepa 5 m apimties 
(1,3 m aukštyje), šalia – apleista sodyba.

Š. Vait. (2010-06-13).

207. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Kaimo viduryje, Jeronimo Jonkaus 
vaikaičių sodybos kieme, prie šulinio 
(LKS94: 454076, 6242800); surastas per-
statant gyvenamąjį namą, išimtas iš pama-
tų (Šliavas 1975; iš pamatų kampo – Matu-
lis 1990).

Akmuo vidutinio rupumo, rausvai balkš-
vas (mėlynas – Šliavas 1975), gana ly-
gus, 0,82 × 1,12 m dydžio, 20 cm aukščio 
(304–305 pav.). Dubuo atitrauktas į galą, 
net 36 cm skr. viršuje, 6 cm – dugne, 17 cm 
gylio (35 cm skr., 19 cm gylio – Šliavas 
1975), pjūvyje – hiperbolė (Vait. ir tlk, 2016; 
„Smailas, jo kraštai lėkšti, be kiek aštres-
nės briaunos; tai vienintelis su tokiu dide-
liu lėkštu dubeniu smailiadugnis akmuo 
visame Mūšos baseine“ – Šliavas 1975).

Perstatant Jonkų gyvenamąjį namą buvo 
rastas ir 0,35 × 0,4 m dydžio akmuo su iš-
kaltu skaitmeniu 200 (Šliavas 1975).

Š. Šliavas 1975, 104; Vasiliauskas 2005a, 36; Vait. ir tlk. 
(2016-01-30). L. Matulis 1990, 52 (Nr. 26).

VYTAUČIAI, Joniškio sen.
208. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU. Buvo Pranciškaus Baltoko sodyboje, 
prie gyvenamojo namo. Kaip laiptukas, 

kojas nusivalyti... vaiks, prisimenu, tai jis 
ten ir būdavo (Nijolė Baltokaitė-Dantienė, 
60 m., kilusi iš Vytaučių k.; 306 pav.). Apie 

303. Veršių ąžuolas, žvelgiant iš pietų. 2012-09-29.

304. Veršių akmuo su dubeniu. 2016-01-30.

305. Veršių 
akmuo su 
dubeniu.  
2016-01-30.
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1990 m. akmuo buvo perkeltas į Dantų so-
dybos kiemą K a l n e l y j e, Taikos g. 9 
(LKS94: 471967, 6234565).

Akmuo smulkiagrūdis, mėlynas, lygiu 
paviršiumi, apskaldytas, išlikusi dalis yra 
0,56 × 0,68 m dydžio, ne mažiau kaip 

10 cm aukščio (įsmigęs žemėje) (307 pav.). 
Dubuo 18 cm skr., 17 cm gylio; šalia iškalti 
2 cm aukščio skaičiai 1900, žemiau – 2,7 cm 
aukščio raidės BP (senojo šeimininko var-
das ir pavardė; 308 pav.).

Š. Vait. ir tlk. (2015-02-01); JšM (2016-02-15).

ZINIŪNĖLIAI (ist. k.), Joniškio sen.
209. ČIUTOS ĄŽUOLYNAS. Vakarinėje 
sunykusio Ziniūnėlių k. dalyje, 0,52 km į 
PV nuo Kalnelio, Užupių kapinyno (KVR 
5903), kairiajame Vilkiaušio krante, isto-
rinėje Čiutų (buvusioje Radvilo), o šiuo 
metu – Rimo ir Ritos Mačiukų valdoje (apie 
vidurį – LKS94: 472291, 6233336).

Tai istorinė Joniškio bažnyčios (Pasida-
brės, vėliau – Kalnelio palivarko) valda. 
1840 m. ąžuolynas dar plytėjo 42 ha plote 
ir Š pusėje siekė Kalnelį. 1890 m., remian-
tis kariniu topografiniu žemėlapiu, Čiutos 
ąžuolynas buvo 6,15 ha, 1949 m. – 4,9 ha, 
o 2010 m. – 2,1 ha dydžio (309–312 pav.).

Sakydavo, kad čia buvo ąžuolų giria (P. Mo-
nika Čiutaitė-Rudienė, 91 m., kilusi iš 

306. Pranciškus Baltokas (kairėje) ir jo 
sūnus Martynas Baltokas (dešinėje) prie 
gyvenamojo namo Vytaučių kaime (akmuo 
su dubeniu – prie slenksčio). XX a. vid. 

307. Vytaučių akmuo su dubeniu. 2016-02-15.

308. Raidės 
Vytaučių akmens 
su dubeniu 
paviršiuje.  
2016-02-15. 

309. Ziniūnėlių Čiūtos ąžuolynas. Apie 1840.
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Ziniūnėlių k., d. gyv. Kalnelyje. U. V. Vait-
kevičius ir tlk., 2015 m.), Močiutė [Ona 
Vilčiauskienė] sakydavo – Skaistgirys ir 
Ziniūnėliai buvo viena giria (...). Pasakoda-
vo, kažkas keliavęs, ėję kas, žvangėję, pro 
tą ąžuolyną. Ar žmonės kokie buvo varo-
mi baudžiavos laikais... (P. Rita Rudami-
naitė-Mačiukienė, kilusi iš Pociūnų k., d. 
gyv. Kalnelyje. U. V. Vaitkevičius, 2015 m.; 
313–314 pav.).

Atrodo, kad Čiutos ąžuolyno pietiniu pa-
kraščiu tekantis kanalas buvo vadinamas 
Velniaprūdžio upeliu (↑). Už 3 km į pietus, 
Ežeikių kaime, kanalu teka Ąžuolupis (↑).

Taip pat ↑ Kalnelis, Ąžuolynė, kitaip – Šven-
tasis miškas.

Š. Vait. ir tlk. (2015-01-31; 2015-05-23). L. Vaitkevičius 
2015.

210. VELNIAPRŪDIS. Iš Krampių ištekan-
tis, apie 2 km ilg., Ziniūnėliuose į Vilkaušį 
įtekantis upelis (vidurupyje – apie LKS94: 
472353, 6233235). „Dabar iškastas ir vasa-
rą išdžiūsta“ (LKŽ).

Š. LŽV (J. Šležas, 1935); Vait. ir tlk. (2015-05-23). L. Ši-
diškis 2009, 136.

ŽADVAINIAI, Joniškio sen.
↑ Joniškio g-ja, Velnio bala

310. Ziniūnėlių Čiūtos ąžuolynas. Apie 1890. 311. Ziniūnėlių Čiūtos ąžuolynas. Apie 1949.

312. Ziniūnėlių Čiūtos ąžuolynas, žvelgiant iš šiaurės 
rytų. 2015-05-23. 

313. Ziniūnėlių Čiūtos ąžuolynas. 2015-05-23. 

314. Čiūtos 
ąžuolyno 
šeimininkai – 
Rimas ir Rita 
Mačiukai.  
2015-05-23.
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ŽAGARĖ
211. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU I (buvo AR 250). Prie Senosios Žaga-
rės bažnyčios (Švėtės g. 2), sodybos kie-
me, padėtas prie šulinio (LKS94: 453741, 
6247811; 315 pav.).

Akmuo stambiagrūdis, rausvas, perskeltas 
pusiau, išlikusi aptašyta akmens dalis yra 
0,41 × 0,73 m dydžio, 48 cm aukščio (316–
317 pav.). 18 cm gylio dubuo per vidurį 
perskeltas, buvęs 20 cm skr., pjūvyje – pa-
rabolė (20 cm gylio – Vasiliauskas 2005a).

Juozo Kazlausko (74 m., kilęs iš Pailių k., d. 
gyv. Žagarėje) pasakojimu, apie šį akmenį 

sklido legendos, taip pat ir jo mama Mor-
ta Kazlauskaitė-Kazlauskienė (1905–1977) 
sakydavo, kad nuo stabmeldžių laikų tas 
akmuo (...) ar melsdavos stabmeldžiai, ar 
ką ten darydavo (U. V. Vaitkevičius ir tlk., 
2016 m.).

Š. Černiauskas 1973, 9; Vasiliauskas 2005a, 37; Vait. ir 
tlk. (2016-01-30). L. Matulis 1990, 52 (Nr. 27); Šliavas 
1999.

212. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU II. 2014 ar 2015 m. surastas klojant 
nuotekų vamzdžius P. Avižonio g. pra-
džioje, maždaug už 10 m nuo sankryžos 
su Dariaus ir Girėno g. (LKS94: 453839, 
6247542; 318 pav.). Radėjas Edmundas Vai-
čiulis akmenį atvežė į dirbtuvių kiemą Vil-
niaus g. 9, padėjo į akmenų krūsnį (LKS94: 
453972, 6247750; 319 pav.).

Akmuo stambiagrūdis ir vidutinio rupumo, 

315. Duomenys apie Žagarės akmenį su 
dubeniu I Adolfo Tautavičiaus kartotekoje.

316. Žagarės akmuo su dubeniu I. 2016-01-30.

317. Žagarės 
akmuo su 
dubeniu I.  
2016-01-30.

318) Žagarės 
akmens su 
dubeniu II 
radimvietė.  
2016-01-30. 
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raudonas, suskaldytas, išlikusi dalis yra 
0,33 × 0,47 m dydžio. Dubuo perskeltas, 
buvęs 17 cm skr., 13 cm gylio, pjūvyje – 
gana stačiomis sienelėmis, plokščiu dugnu 
(320 pav.).

Š. Vait. ir tlk. (2016-01-30).

ŽAGARĖS g-ja
213. PUŠYNAS. 1850 m. Šiaulių ekonomijos 
iždininkas Mauricijus Griškevičius rašė: Ant 
Rukuižų [vandens malūno – Vait.] prūdo 
dešnios pusės, ant smeltainios kalvos buvo 
pirm nedaug metų, o gal ir dabar yra nebe-
didelis, bet gražus pušinis raistas (gojus), 
per tat garsingas, kad ten daug žalčių.

Kalva, gojus, vanduo, žalčiai yra tai simbo-
liai kada tai žemaitiškos pagonystės. Jeigu 
patamisime, kad pušinis gojus visoje Šiaulių 
ekonomijoje niekur daugiau neatsitinka, 
kad to gojaus apigardoje niekur daugiaus 
nėra žalčių, o tenai yra jų nematyta daugy-
bė, galima sąprotauti, kad toji vieta galėjo 
būti kada tai tą naminių dievų rasodninku 
[daigynu – Vait.], pirm krikščionybės pri-
jemimo Šiaulių ekonomijoje (Griškevičius 
1850; M. Davainio-Silvestraičio vertimas į 
lietuvių kalbą).

Irenos Šalkauskaitės-Grigutienės (54 m., 
kilusi iš Rukuižių k. ir ten pat gyvenanti; 
321 pav.) pasakojimu, apie žalčius nuro-
dytoje vietoje, prie Rukuižių (Kielos) ma-
lūno tvenkinio, ji daug kartų girdėjo iš ten 
buvusiame viensėdyje (LKS94: 461037, 
6248764) gimusios ir užaugusios eigulio 

Tado Vaitiekūno dukters: kojos nebūdavo 
kur padėt – vieni žalčiai. Bet jau buvom pri-
pratę, sako, nekreipdavom dėmesio.

Be to, senolė Kundrotienė netoli šios vie-
tos prieš mirtį Irenai parodžiusi kalnelį, 
kuriame ji gydymui rinkdavusi Lietuvoje 
itin retai randamus grybus – paprastuosius 
taukius (Sarcosoma globosum): Ji sako: 
„Vaikel, einam, aš tave nuvesiu, tu žinosi, 
kur tie grybai aug.“ (...) Paprasčiausia ji 
pensininkė buvo, mes kažko tai įsišnekė-
jom, kaip pasakyti... kaip seni žmonės visą 
laiką skundžias, ka tai skaud, tai vėl kas 
nors. Tai jinai: „Aš, sako, su tokiais t a u -
k ų grybais...“ (ji vadindavo taukų grybai). 
„Nu kokie?“ – „Tokie kaip pumpotaukšliai, 

319. Žagarės akmuo su dubeniu II (krūsnies 
apačioje, kairėje). 2016-01-30.

320. Žagarės 
akmuo su 
dubeniu II.  
2016-01-30.

321. Pasakoja 
Irena 
Šalkauskaitė-
Grigutienė.  
2015-05-24.
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prapjauni, i bėg taukai, bėg taukai. I su tais 
taukais pasitepi, kojos labai nebeskauda.“

Nu i aš pasilikau tašę, sakau a labai toli? „Ne, 
vaikel, netoli, einam.“ Nu i žinau, ka nuo jos 
namų per krūmus, krūmus (...). Ji mane kaip 
vedė, žinau kad va, šitoks buvo gražus, be 
krūmų, va toks pušyns, i toks kalniuks (...). 
Toks kalniuks be jokių žolių, be nieka, sama-
nos, tas kalniuks toks... bus kaip tos pusė 
aikštelės, va taip, metro gal lygy. Toks dailus 
dailus dailus! (...) O dabar dvidešimt metų, 
pasikeitę...

Pastaroji vieta yra 0,42 km į R nuo Kie-
los malūno užtvankos, Rukuižių miško 9 
kvartale, sunkiai pereinamame pušyno, 
iš dalies eglyno ir lapuočių miško kirtime 
(LKS94: 461307, 6248745; 322–323 pav.); 
kalnelis – 4–5 m aukščio kanalu tekančios 

Švėtelės uP. slėnio kyšulys, kuris palengva 
aukštėja likusios aukštumos dalies krypti-
mi (P–PV) (324 pav.).

Už 0,85 km į P buvo Raudonkalnis (↑), už 
0,54 km į PR yra Raganų kalnas (↑).

Š. Griškevičius 1850, 97; Vait. ir tlk. (2015-05-24). L. Vait-
kai 2008, 6–7.

214. RAGANŲ, kitaip – MEILĖS KALNAS. 
Remiantis Stasės Vipartienės (71 m., kilu-
si iš Rukuižių k.) pasakojimu, yra Rukuižių 
miško 10 kvartale, kelio į Žučius P pusėje 
(ŠR gale – LKS94: 461787, 6248460; 322–
323 pav.). Tai geltono smėlio kalva, apie 
80 m ilg., viršuje – 8–12 m pL. (pailga PV–
ŠR kryptimi), vidutinio statumo ir nuolai-
džiais 2–3 m aukščio šlaiteliais (325 pav.).

Čia tėviuks minėdava, tėviuks čia mana 
jau minėdava. Ir jo tėviukai, gal viens per 
kitą perduodavo, žinot kaip yra (...). Nu 

322. Žagarės girininkijos šventvietė (1), 
Raganų kalnas (2) ir Raudonkalnis (3).  
Apie 1890.

323. Žagarės girininkijos šventvietė (1), Raganų kalnas 
(2) ir Raudonkalnis (3). Apie 1949.

324. Žagarės girininkijos šventvietė, žvelgiant iš pietų. 
2015-05-24.

325. Žagarės girininkijos Raganų kalno šiaurinė dalis, 
žvelgiant iš vakarų. 2016-01-30.
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sakydavo, kad čia jauni kaip suein, tai eida-
vo ant to Raganos kalno, čia ugnį kūrenda-
vo. Ten iš anos pusės [pietvakarių] tai ten 
dar gražiau yra (...). Niekur kitur pas mum 
miške nebūdavo žibučių, [tik] čia. Tiktai 
čia (...). Dėl to sakydavo: „Ant Meilės kalno 
žibutės auga“, cha cha cha (...). Suoliukai 
būdavo, stalelis toks, sueidavo, tai pasidė-
davo išgert, a ką nors (...) (P. Stasė Lipsky-
tė-Vipartienė, 71 m., kilusi iš Rukuižių k. ir 
ten pat gyvenanti. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 
2016 m.; 326 pav.).

Toks kalniuks, labai daug žibučių, ant to 
kalno, be galo! Nu, ir pavasarį, matyt, sma-
gU. Jį seniau vadindavo Raganų kalnu, o da-
bar... kodėl jį Meilės pradėjo vadinti? Todėl, 
kad tenais, kaip pasakyti, visi įsimylėję, viso-
kie pasimatymai, visokie baliai, viskas ten 
vykst. Nu, ir matyt, raganos užburia [juo-
kiasi] (P. Irena Grigutienė, 54 m., kilusi iš 
Rukuižių k. ir ten pat gyvenanti. U. V. Vait-
kevičius, 2015 m.).

0,76 km į PV nuo Raganų kalno, abipus ke-
lio į Rukuižius, buvo Raudonkalnis (↑), už 
0,54 km į ŠV yra Rukuižių miško šventvietė 
(↑).

Š. Vait. ir tlk. (2015-06-07, 2016-01-30).

215. RAUDONKALNIS. Rukuižių miško 13 
kvartalo PV pakraštyje, abipus kelio iš 
Rukuižių, vedančio prie Kielos malūno 
užtvankos (322–323 pav.). „Kalnelis gana 
aukštas, toli matyt; 0,75 ha“ (LŽV). „Lygi 
graži aikštelė, sakydavo, kad raudonas 
smėlis – nei jis raudonas, nei jis ką“ (Vait.).

Sovietmečiu pradėta kasti smėlį, šian-
dien likusi tik 20–25 m pločio, apie 4–5 m 
aukščio Raudonkalnio dalis (pakraštys) 
kelio R pusėje (LKS94: 461161, 6247905; 
327 pav.); čia yra ir sena, akmenimis apdė-
ta ugniavietė.

Jaunimas ten rengia gegužines (LŽV). Vaka-
re – gegužinė. Tvora aptverta su berželiais, 
suolai padaryta atsisėst, trys keturios eilės. 
Jaras Antanas [g. 1914 m., vietinis] – jauna-
lietuvis, jis buvo gegužinių organizatorius. 
Armonika, būgnas, dūdos... paskutinė ge-
gužinė – rugpjūčio mėnesį, ta jau trankesnė 
(Grigutytė 2009; Darydava per Sekmines 
berželius, visą apkaišydava, dūdų orkestras 
groja... – P. Irena Grigutienė, 54 m., vietinė. 
U. V. Vaitkevičius, 2015 m.; 328 pav.).

XX a. 4 dešimtmetyje Puškine vadinamo-
je miško vietovėje į Š nuo Raudonkalnio 

326. Pasakoja 
Stasė Lipskytė-
Vipartienė.  
2016-01-30.

327. Žagarės girininkijos Raudonkalnis, žvelgiant iš 
pietų. 2015-05-24. 

328. Gegužinės ant Raudonkalnio dalyviai (trečias iš 
kairės – Antanas Jaras). XX a. I pusė.



Joniškio rajonas  141  

buvo suplanuota įrengti Rukuižių kapines 
(Vait. ir tlk., 2015).

0,85 km į Š yra Rukuižių miško šventvietė 
(↑), 0,76 km į ŠR – Raganų kalnas (↑).

Š. LŽV (K. Kigaitė, 1937); Vait. ir tlk. (2015-05-24, 2016-
01-30). L. Grigutytė 2009.

216. POTERIŲ KALNELIS. Minimas Rukui-
žių miško 3 kvartale; „pusapvalis, smėlis; 
1,5 ha“. Vietovardis pamirštas (Vait. ir tlk., 
2016).

Š. LŽV (J. Tamulionis, 1937; Skaistgirio g-ja); Vait. ir tlk. 
(2015-05-24, 2016-01-30). L. Šidiškis 2009, 135.

ŽAGARĖS sen.
217. UPĖ ŠVĖTĖ (lat. SVĒTE). Lielupės kair. 
intakas, 123 km ilgio. Išteka Šakynos seniū-
nijos pietuose, prie Piktaičių (nuo Piktai-
čių rakto balų pradžią jema – Griškevičius 
1850), teka lygumomis šiaurės ir šiaurės 
rytų kryptimi. Į Lielupę įteka Jelgavos 
apylinkėse.

Vandenvardžio Švėtė kilmė dažnai sieja-
ma su latvių kalbos žodžiu svēts „šven-
tas“ (plg. Griškevičius 1850; Urtāns 
2008), kitų nuomone, šaknis švėt- galinti 
būti šaknies švit-, švyt- variantas (Vana-
gas 1981).

Su Švėte senieji žagariečiai siejo tikėjimą, 
kad upė imanti aukas: Nebūdavo tų metų, 
tos vasaros, kad nepaskęstų kas nors, ar 
suaugęs, ar vaikas. Nu n e b u s ! Sakyda-
vo: „Jau Švėtė pasiėmė savo auką.“ Tą tai 
jau aš žinau tiksliai. Daug daug. Visi tą žino. 
Ir kiekvienais metais. Va dabar jau keli me-
tai, tai neprisimenu, nėra buvę. Dabar gal 
dvidešimt, dešimt metų, kai nepasken-
dęs, čia toj vietoj Žagarės (...). Daugiausiai 

paskęsdavo čia prie tų šliuzų (P. Juozas 
Kazlauskas, 74 m., kilęs iš Pailių k., d. gyv. 
Žagarėje. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 2016 m.) 
(329 pav.).

Š. Планъ (Свентоскела или Шведъ); Griškevičius 1850, 
97 (Upė Šventa, kuri latviškai ir lenkiškai Sveta vadina-
si...). L. UB 326 (Nr. 472; under fluth, de Schwete ge-
nometh – 1426 m.); Salys 1930, 84; Vanagas 1981, 338; 
Urtāns 2008, 87–88.

218. AKMUO su SMAILIADUGNIU DU-
BENIU. Tiksli radimvietė nežinoma, apie 
2000 m. Virgilijus Sruogis akmenį nupirko 
iš Žagarės varguomenės (pijokų) ir per-
kėlė į savo sodybą J u r d a i č i u o s e , 
Dvaro g. 4a, po ąžuolėliu (LKS94: 460471, 
6232679; 330 pav.).

Akmuo smulkiagrūdis, mėlynos su 

329. Švėtė, žvelgiant nuo Senosios Žagarės bažnyčios 
kalvos į šiaurės rytus. 2016-01-30.

330. Žagarės 
seniūnijos akmuo 
su dubeniu.  
2015-02-01.
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balkšvomis priemaišomis spalvos, ly-
gus, plokščias, netaisyklingos formos, 
0,79 × 0,8 m dydžio, 19–28 cm aukščio gra-
nitas (82 × 0,86 m dydžio, 0,37 m aukščio – 
Vasiliauskas 2006c). Dvi akmens kraštinės 
nutašytos taip, kad sudarytų statų kampą 
(331 pav.); dubuo prie krašto, 20–20,5 cm 
skr., 17 cm gylio.

Š. Vasiliauskas 2005a, 38; Vait. ir tlk. (2015-02-01). L. Va-
siliauskas 2006c, 294 (CXII pav.), 406.

ŽEIMIAI, Žagarės sen.
Šalia Žeimių sodžiaus yr du žemės kauburė-
liai, žole ir krūmais apaugę. Anuos žmonys 
Milžinkapiais vadin. Nėr ten nei kryžiaus, bo 
tie kapai atsirada anksčiau nei žmonys kry-
žių pradėja garbint. Tai tie milžinai skolinda-
vę viens kitam daiktus, iš sava kiema neiš-
eidami. Ir daug amžių jie taikiai nugyvenę.

Sako, kad toj vietoj daug švėdų esą palai-
dota nuo tų laikų, kai tie Lietuvą puldinėja 
(P. Vitkevičiūtė-Kud[u]lienė, 65 m., vietinė. 
U. B. Bugytė ir G. Jurgutavičiūtė, 1969 m.).

Š. Tautosaka 1969, 7 (Milžinkapis).

219. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU I. Saugomas Žeimių kaimavietėje, Jo-
niškio miškų urėdijos valdoje, medinio rąs-
tinio pastato priešakyje (LKS94: 456476, 
6235634).

Akmuo stambiagrūdis ir vidutinio rupu-
mo, raudonos spalvos, lygia plokštuma, 
0,76 × 1,13 m dydžio, 41–43 cm aukš-
čio (36 cm – Vasiliauskas 2005a) (332–
333 pav.); dubuo atitrauktas į kraštą, 
20 × 21 cm dydžio, 15 cm gylio, pjūvyje – pa-
rabolė (19 cm skr., 14 cm gylio – Vasiliaus-
kas 2005a).

Apie vieną iš trijų Žeimių akmenų su smai-
liadugniu dubeniu duomenų pateikia Že-
mės vardyno anketa: XX a. 4 dešimtmetyje 
Degučiais vadinamoje kaimo PV dalyje 
gyveno ūkininkai Juozas Urbonas (LKS94: 
456304, 6234494) ir Edvardas Miknevičius 
(LKS94: 456419, 6234720). Čia buvo ran-
dama trobų pamatai; rastas didelis apvalus 
akmuo iškaltu viduriu, kam nors grūsti ar ką 
kitą daryti (LŽV: U. Kačkienė, 1935; vieto-
vės pavadinimas kilęs nuo turtingo pono 

331. Žagarės seniūnijos akmuo su dubeniu. 2015-02-01.

332. Žeimių akmuo su dubeniu I. 2016-01-28. 

333. Žeimių 
akmuo su 
dubeniu I.  
2016-01-28.
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Degučio, kuris per Šv. Joną rogėmis važi-
nėdavo; maro metais išmirusi šeima – LŽV).

Neatmestina galimybė, kad čia menamas 
Degučių, kitaip Bėčaičių, kaimas, kuris 

sunyko XVIII a. pradžioje (išsamiau žr. Mi-
sius 2011).

Š. Planas 1921; Vasiliauskas 2005a, 39-1; Vait. ir tlk. 
(2016-01-28). L. Vasiliauskas 2006c, 294 (CXIII pav.), 
406; Misius 2011, 58.

220. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU II. Buvo Žeimių kaimavietėje, tiksliau 
nenustatytoje Joniškio miškų urėdijos val-
dos vietoje.

Akmuo pilkai rusvos spalvos, apskaldytais 
šonais, 0,5 × 0,7 m dydžio, 20 cm aukščio; 
dubuo 14 cm skr., 16 cm gylio (Vasiliauskas 
2005a; 334 pav.).

Š. Vasiliauskas 2005a, 39-2; Vait. ir tlk. (2016-01-28; ne-
rastas). L. Vasiliauskas 2006c, 295 (CXIV pav.), 406.

221. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU III. Šiuo metu saugomas Žeimių kai-
mavietėje, Joniškio miškų urėdijos valdoje, 
tvenkinio R pakrantėje, užkeltas ant di-
desnio plokščio akmens (LKS94: 456618, 
6235579; 335 pav.).

Akmuo stambiagrūdis, raudonos spal-
vos, lygia, nežymiai išgaubta plokštuma, 
apskaldytais šonais. Likusi akmens dalis 
yra 0,67 × 0,83 m dydžio, 57 cm aukščio 
(0,58 × 0,78 m dydžio, 52 cm aukščio – 
Vasiliauskas 2005a; 336 pav.); dubuo 
20 × 21,5 cm dydžio, 13 cm gylio, pjūvyje – 
hiperbolė (20 cm skr., 15 cm gylio – Vasi-
liauskas 2005a).

Š. Vasiliauskas 2005a, 39-3; Vait. ir tlk. (2016-01-28). 
L. Vasiliauskas 2006c, 295 (CXV pav.), 406.

ŽUČIAI, Žagarės sen.
222. KALNELIS AUŠRUITIS. Nurodomas 
1 km į PR nuo k., Stepono Keturakio lauke 
(LŽV: Žučiai). Remiantis Vincentinos Ketu-
rakytės-Laurinaitienės (84 m., kilusi iš Žu-
čių k., d. gyv. Bandoriuose) pasakojimu, jos 
giminaičio S. Keturakio žemė ir kalneliai, 
iš kurių kastas žvyras, yra 0,61 km į R nuo 
tilto per Vilkiją kelyje Daukšiai–Dvelaičiai, 

334. Žeimių 
akmuo su 
dubeniu II. 2005.

335. Žeimių 
akmuo su 
dubeniu III.  
2016-01-28. 

336. Žeimių akmuo su dubeniu III. 2016-01-28.
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0,23 km į ŠR nuo šio kelio (pirmasis kalnelis 
Žučių žemėje – LKS94: 463880, 6246340) 
ir 0,69 km į PR nuo minėto tilto, kelio 
Daukšiai–Dvelaičiai Š pusėje (antrasis kal-
nelis Bandorių žemėje – LKS94: 463922, 
6246123) (337–338 pav.).

Šiandien Aušruičio vardas pamirštas. Abu 
kalneliai nuolaidžiais šlaiteliais, ariami, 
vos apie 1 m iškyla virš aplinkinių laukų 
(339 pav.).

Š. LŽV (K. Kigaitė, 1937; Žučiai, „100 m2, ima žvyrą“); 
LŽV (K. Kigaitė, 1937; Bandoriai, „1 ha, imamas smė-
lis“); JšM (2016-04-03). L. Šidiškis 2009, 112 (Bandoriai).

223. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU I. Rastas kaimo akmenų krūsnyje ir 
šiuo metu saugomas Zigmo Radvilo kiemo 
R dalyje D a u k š i u o s e, Plento g. 3 
(LKS94: 459109, 6247589; 340 pav.).

Akmuo stambiagrūdis, itin rupus (seno-
liai sakydavo, arkliadantis – toks trapus 
akmuo), raudonas, viršuje – lygus, plokš-
čias, 0,79 × 0,88 m dydžio, 34–38 cm 
aukščio, aptrupėjusiais kraštais (akmuo 
buvo rastas suskilęs, Z. Radvilas jį restau-
ravo – molio mišiniu beveik nepastebimai 
sulipino; 341–342 pav.); dubuo 21 × 22 cm 
dydžio, 15 cm gylio.

Akmenį sodybos šeimininkas Z. Radvilas 
(65 m., kilęs iš Rukuižių k.) be galo brangi-
na. Tačiau apie 2012 m. jis buvo pavogtas. 
Su žurnalistės Birutės Čižienės ir policijos 

337. Žučių kalneliai, vadinami 
AušruičiU. Apie 1890.

338. Žučių kalneliai, vadinami AušruičiU. Apie 1949.

339. Žučių kalneliai, vadinami AušruičiU. 2016-04-03. 

340. Zigmas 
Radvilas prie 
Žučių akmens su 
dubeniu I.  
2015-05-24. 
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pareigūnų pagalba akmuo su dubeniu at-
rastas, sugrąžintas į vietą.

Š. Vait. ir tlk. (2015-05-24).

224. AKMUO su SMAILIADUGNIU DUBE-
NIU II. Buvo Jadvygos Keturakytės-Kaika-
rienės (1924–2015) sodybos kieme. Apie 

2005 m. akmuo atiduotas senienų rinkė-
jams, kurie prisistatė muziejininkais.

Š. JšM (2016-04-04).

ŽVELGAIČIAI, Žagarės sen.
225. ŠALTINIS. Trykšta 0,41 km į ŠV nuo 
Švėtės kair. kranto, 70 m į ŠR nuo Žvel-
gaičių tvenkinio pylimo (istorinio Zigelio 
malūno vietos), 60 m į PR nuo kelio Žaga-
rė–Naujoji Akmenė šaltiniuotoje lankoje 
(LKS94: 452045, 6247037; 343–344 pav.). 
Žagarės regioninio parko pastangomis 

prie Žvelgaičio vardu pavadinto šaltinio 
veda medinis takas, jo aplinka tvarkoma. 
Iš ąžuolinio 0,5 m skr. rentinėlio PR (120o) 
kryptimi srūva skaidrus, gelsvos spalvos 
šaltas vanduo (345–346 pav.).

Iš seno seno seno... senų laikų, senų laikų 
jaU. Aš vaikas [buvau], tai žinau, aš nuei-
davau, ir gerdavom iš to šaltinio (P. Juozas 

341. Žučių akmuo su dubeniu I. 2015-05-24. 342. Žučių akmuo su dubeniu I. 2015-05-24.

343. Žvelgaičių šaltinis. Apie 1890. 344. Žvelgaičių šaltinis. Apie 1949.
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Kazlauskas, 74 m., kilęs iš Pailių k., d. gyv. 
Žagarėje. U. V. Vaitkevičius ir tlk., 2016; Ans 
visą laiką ten tas šaltinis. Sens – Vait. ir tlk., 
2015).

Už 0,3 km į ŠR nuo šaltinio yra Žagarės 
piliakalnis, vad. Žvelgaičio kalnu (KVR 
23857).

Š. Vait. ir tlk. (2016-01-30).

345. Žvelgaičių šaltinis, žvelgiant iš vakarų 
(liepto gale). 2016-01-30. 

346. Žvelgaičių šaltinis. 2016-01-30.
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Trumpiniai

AR  –  respublikinės reikšmės archeologijos 
paminklas

AV  –  vietinės reikšmės archeologijos paminklas

KVR  –  Kultūros vertybių registras (nurodomas 
unikalus vertybės kodas)

LKS94  –  1994 m. Lietuvos koordinačių sistema

AGAD  –  Archiwum Główne Akt Dawnych (Centrinis 
senųjų aktų archyvas Varšuvoje)

LYA  –  Lietuvos ypatingasis archyvas

LII  –  Lietuvos istorijos institutas

LIIR  –  Lietuvos istorijos instituto rankraštynas

LVIA  –  Lietuvos valstybės istorijos archyvas

ŠAM  –  Šiaulių Aušros muziejus

VDKM  –  Vytauto Didžiojo Karo muziejus

VUB RS  –  Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių 
skyrius

ŽAM  –  Žemaičių Alkos muziejus
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Summary
Ancient Sacred Places of Lithuania. The Joniškis District

By Vykintas Vaitkevičius

Investigations of the Sacred Places of the Joniškis District

In 1850, Mauricijus Griškevičius (1801–1864), one of the enlightened 
Samogitians and the treasurer of the Šiauliai economy, produced the first 
information on the sacred places of the Joniškis district. The pine wood 
near the pond of the Rukuižiai watermill and the abundance of grass-
snakes observed there appeared to Griškevičius a mark of the ancient 
religion, like its distant echo. He associated the name of the nobility vil-
lage of Krikštanai in the neighbourhood of Reibiniai with the period of 
the introduction of Christianity. 

Soon some data on the sacred places found its way to the folklore 
collections compiled by Matas Slančiauskas (1850–1924), a tailor by pro-
fession and a distributor of the Lithuanian press, and by his closest friend 
Juozas Trumpulis (c. 1862–1943). In 1902, a valuable list of fifteen islands 
of Mūša Tyrelis (Mūša wetland) was drawn and folk tales about Miknaičiai 
Lake and Akmuo Island were recorded from Marijona Čeputytė in the 
Trumpaičiai village.

The diversity of all the sacred places is reflected in the questionnaires 
of Lietuvos Žemės vardynas (Onomastics of Place-names of the Land of 
Lithuania) that were completed from 1935 to 1939 by teachers, forest-
ers and their helpers under the instruction of the Ministry of Education. 
Numerous exceptional place names, folk tales and clarifications were 
recorded in over 275 questionnaires of the homesteads, villages, ham-
lets and forestries of Joniškis, Gruzdžiai, Kriukai, Meškuičiai, Pašvitinys, 
Skaistgiris and Žagarė rural districts. It was an invaluable source for 
the investigations into the sacred places of the Joniškis area! This link 
connects us with the ancient Lithuanian village, with the communities 
that have always lived in one location, as well as with their culture and 
world-perception. 

In 1970, the English teacher of the Žeimelis secondary school, the 
ethnographer and museologist Juozas Šliavas (1930–1979) produced 
thorough records of the place names of the Joniškis district and of the 
whole Žiemgala (Semigallia). This work was later continued by the lin-
guist Nerija Bartkutė. 
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Aleksandras Žalys (b. 1926), a mathematics teacher at Endriškiai, was 
the first to raise concerns about the fate of the oaks and stones uprooted 
and split during land improvement by drainage. By then, around 50,000 
hectares of land had been drained in the Joniškis district, while the sound 
of stones being broken into pieces was heard at the school of Endriškiai. 
At that time, Vaclovas Intas was rescuing the stones of the environs of 
Mosėdis and his efforts were appreciated by the writer Juozas Baltušis 
in one of the newspapers. ‘I was encouraged by it’, remembers Žalys. He 
transported the stones with conical bowls to primary schools, to the peo-
ple he knew in those places, and brought three stones from the Tarbūčiai 
village to the yard of his home in Juodeikiai. 

In 1971, the expedition under the archaeologist Vytautas Urbanavičius 
(b. 1935) conducted excavations near the stone with a bowl in the yard 
of Juozas Briedis’ house in Radikiai, although with no significant results. 
In 1974, local ethnographers of Žeimelis led by Juozas Šliavas carried out 
excavations near the stone with a bowl of Blauzdžiūnai. In the summer of 
1975, Šliavas surveyed numerous other archaeological and mythological 
monuments of the Joniškis district. This invites the thought that the well-
known ethnographer used the 1973 list of cultural monuments, travelled 
with a German topographic map of 1915 (1 : 25,000), talked to a great 
number of old residents of the place, carried out exact measurements 
and photographed those monuments, and rescued archaeological finds, 
ethnographic tools and some objects of historical value from ruin.

In his works Šiaurės Lietuvos lygumos (Planes of Northern Lithuania, 
1974) and Mūšos senovė (The Antiquity of Mūša, 1975), Šliavas not only 
described actual locations in the Joniškis district and some of the data he 
had collected, but also shared his thoughts and insights on the religion 
and sacred places of the Semigallians. Unfortunately, Juozas Šliavas’ 
extensive manuscript legacy kept at Vilnius University Library is hardly 
known to the general public. 

From 2001 to 2005 and in 2007, the sacred places of the Joniškis dis-
trict were explored by expeditions headed by the archaeologist Ernestas 
Vasiliauskas (b. 1976). Although without significant results, investiga-
tions were carried out in the location of St Bridget spring in the village 
of Kalnelis, attention was paid to the stone with carved marks in Mūšos 
Tyrelis, the hills and the beds of streams called Raganynės. An exhaustive 
list of stones with conical bowls was compiled and a map of their distri-
bution was published. It emerged at that time that besides Žalys, collec-
tions of stones with conical bowls in the Joniškis district were owned 
by Albinas and Nijolė Dantos in Kalnelis (two stones), Virgilijus Sruogis 
in Jurdaičiai (two stones), and Gendrutis and Ugnė Vaineikis in Joniškis 
(five stones). (It was found out later that Zigmas Radvilas in Daukšiai had 
three stones.)

In 2008, the Latvian archaeologist Juris Urtāns (b. 1952) published 
a monograph devoted to the sacred places of the Latvian part of Semi-
gallia, which was in all respects significant from the comparative point 
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of view. The monograph also includes a concise list of sacred places. In 
2009, the geographer Tadas Šidiškis compiled a corpus of the sacred 
places of the Lithuanian territory of Semigallia and dedicated this work 
to the memory of Juozas Šliavas. Unfortunately, the author visited very 
few sacred places of the Joniškis district, while the remaining descrip-
tions and lists are lacking in more accurate data.

On 17 October 2014, Joniškis History and Culture Museum held a con-
ference devoted to the mythological heritage of Northern Lithuania and 
at the end of this conference the idea of a corpus was born. In 2015–2016, 
the author of these lines led an expedition which visited 65 locations 
within sixteen days by car, explored 107 stones, trees, springs, hills, and 
other places related to the religion and mythology of the Balts. Their de-
scriptions, fragments of historical and modern maps, and photographs 
served as a foundation for an exhaustive corpus of the sacred places of 
the Joniškis district, which follows the publications devoted to the sa-
cred places of Žemaitija (1998) and Eastern Aukštaitija (2006). 

Protection of the Sacred Places of the Joniškis District

Founded in 1919, the State Archaeology Commission focused on the 
protection and investigations of prehistoric burial monuments of the 
Joniškis area. In 1935, the questionnaire of Žemės vardynas of the village 
of Žeimiai mentioned, for the first time, time the stone with a conical 
bowl found in Degučiai, but many years had to pass before the protec-
tion of sacred places attracted some attention. 

In the 1958 list of Lithuanian historic stones, the Joniškis area was 
represented only by Kėkštakmenis of the Mėdginai village. Local people 
took numerous photographs that show that it was the pride of the area, 
but in all probability the demolition of Kėkštakmenis was already com-
pleted by the 1950s. 

In 1966, Juozas Šliavas informed the archaeologist Adolfas Tautavičius 
(1925–2006) about a stone with a conical bowl in Ragaišiai, but his expe-
dition of 1968 investigated just the stone at the entrance to the chapel 
of Kurmaičiai (Linksmėnai). It should be stressed that Šliavas regularly 
informed the capital about the stones with bowls of Northern Lithuania.

In 1973, the expedition of the Council for the Protection of Cul-
tural Monuments headed by the archaeologist Mykolas Černiauskas 
(1912–2001) investigated, described and mapped the stones of Ežeikiai, 
Kurmaičiai (Linksmėnai), Radikiai, and Senoji Žagarė. All of them were 
included into the first register of cultural and historic monuments. Un-
fortunately, in 1980 the lost stone of Blauzdžiūnai was crossed out of the 
register, while the stones of Ežeikiai and Senoji Žagarė (Old Žagarė) were 
recognized as of no archaeological value. 

The stone with a bowl of Radikiai disappeared immediately after the 
re-establishment of Independence. Meanwhile, in 1993 legal protection 
was granted to the site of Sidabrė Castle and of the fights against the Li-
vonian Order in Kalnelis, including the stone with a conical bowl brought 
here from an unknown location. In 2003, protection was granted to an 
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identical stone in the site of the Battle of Saulė (Šiauliai) in Jauniūnai, 
which disappeared as soon as maintenance work in the site was begun. 

In 2005, state protection was extended to the stone with carved 
marks of Mūšos Tyrelis, but, like before, the attention of the ethnogra-
phers of the Joniškis area was concentrated on the stones with conical 
bowls. Their number has increased almost sevenfold – from six to forty-
one – since 1975! An increased interest in such stones coincided with a 
wave of thefts: in 2004–2005, the stones of Jankūnai and Stagariai van-
ished, the stone with a bowl exhibited in Reibiniai was stolen, and the 
stones of Drąseikiai and Šašiai were sold to unidentified collectors. Luck-
ily, thieves restored the stone of Ročkiai that was a bit later stolen from 
the foot of the monument of Vytautas the Great in Juodeikiai, and the 
stone with a bowl of Žučiai, which was stolen from the yard of Zigmas 
Radvilas in Daukšiai. 

The data collected during the 2015–2016 expedition reveal the diver-
sity of the sacred places of the Joniškis district. The corpus shows that it 
is not just two or three places, but several tens of sacred places impor-
tant to the history of the area and modern culture and identity of the resi-
dents of that area are expecting state protection and public attention. 
If they are unknown, unprotected, or uncared for, they are damaged or 
even destroyed. For example, the Kalnelis stone with a bowl was burnt on 
27 September 2014, during the commemoration of the 725th anniversary 
of the burning of Sidabrė Castle. Many of the stones with conical bowls 
of the Joniškis district have been taken from their original locations and 
environs. Some were transported as far as the districts of Kaunas (one 
stone) and Radviliškis (one stone), and to Šiauliai (three stones) and Vil-
nius (four stones). Also, the sacred oak of Jauneikiai was cut down on 16 
April 2015 with the permission of the district’s administration...

Sacred Places of the Period of the Balt Tribes and the Grand 
Duchy of Lithuania

Christianity changed the sacred places of the Balt religion: woods 
and trees were felled, stones were broken. Today, the traces of Balt 
deities bear the name of an evil spirit, while other sites are occupied by 
churches and crosses. This research leads from the present deep into the 
past along the paths of world’s mythology and history. It aims at discov-
ering the manifestations of ancient sacredness and the ancient places 
of rites in the environment that surrounds us. For this purpose, place-
names, folklore, archaeological finds, mythological images and historical 
knowledge are accumulated. 

First of all, a researcher’s gaze turns in the direction of Žagarė and 
Kalnelis. Their early history has been brought to light by written sources 
and has for many years been investigated by archaeologists. Ąžuolynė, 
a place in the village of K a l n e l i s, is associated with Sidabrė Castle 
with reason. According to Juozas Šliavas’ data, its area was still about 
ten hectares at the beginning of the twentieth century. It surrounded 
the hill-fort that is called Pilkalnis or Sidabra Hill, a chapel located there 
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and a cemetery, and was called Šventasis miškas (sacred forest) by the 
local old people.

Sacred forests and groves situated near the places of political, eco-
nomic, and religious power are well known. For example, the eastern 
outskirt of Kernavė extends to Gojus where people still remember sacred 
oaks growing. According to written sources of the sixteenth century, 
there was a grove of Sacred Lime Trees in Trakai, on the northern shore 
of Galvė Lake. In the fields of the former village of Ziniūnėliai, 1.4 kilome-
tres from the hill-fort of Kalnelis, the Čiuta grove of oaks has survived. On 
the basis of a 1840 military topographical map, at that time this oak grove 
occupied the area of 42 hectares and bordered on Kalnelis in the north. 
Very likely, this grove extended in the western direction as well, because 
in the second half of the eighteenth century forests covered the area of 
300 hectares around Šliūpiškės. The early history of the church and the 
parish of Joniškis leads us to another important conclusion. 

In 1536, Jonas, Bishop of Vilnius and the manager of the Šiauliai rural 
district, observed ‘a large number of such people among us who pursued 
the pagan fallacy and continued to respect woods, wild beasts, rivers, and 
reptiles, and idolized deities’. He founded a parish church in Joniškis, ap-
pointed the priest of Buginionys (Bugieniany) Morkus Liackis as its parish 
priest and provided lavishly for the new parish. The 1607 act of Sigismund 
Vasa shows that after the Valakas Reform the holdings of Joniškis church 
formed an area of an extended rectangle stretching from Satkūnai in the 
north-east to Šliūpiškės in the south-west, and the oak grove of Čiuta 
was part of it. The site of the village of Buginionys – this time its name 
was written with the letter ‘d’ (gdzie siedziało śiołko Budginie) – was in 
the place of Pociūnai, Pociūnėliai, and, most likely, of the future village 
of Kalnelis. 

In 1676, the act of visitation of Joniškis church for the first time men-
tions the Kalnelis chapel on Sidabrė HilL. Presumably, the parish church 
of Buginionys used to stand in the place of the chapel, but the data that 
would support this proposition is still insufficient. 

The question as to how Jonas, Bishop of Vilnius and the illegitimate 
son of Žygimantas the Old (the future Grand Duke of Lithuania and King 
of Poland), could own lands and subjects in the Šiauliai rural district is still 
open. The fact that the site of Sidabrė Castle and, later, of Buginionys 
used to be a holding of the grand duke cannot be ignored. This moment 
is important to us as a possible characteristic of a sacred place of state 
significance. 

Up until now there does not exist any data on the temple of the 
Raktė Castle in the historic land of Žagarė. The guess is that it might have 
been the hill at the confluence of the Švėtė stream and a nameless and 
already ruined stream where the first church of Žagarė stood at the end 
of the fifteenth century. 

The founding of the parish church of Naujoji Žagarė (New Žagarė) 
and its provision is linked to the activities of the above-mentioned Jonas, 
Bishop of Vilnius. The holding of the church of Naujoji Žagarė of about 
1,000 hectares stretched from the north-east of Žagarė, included Daukšiai 
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and Pabaliai, which were later measured in valakas, and the larger part of 
the P a b a l i a i wetlands. Presumably, the latter separated Žagarė from 
the historic land of Silenė and its castle on Silakalns hill-fort in the north-
eastern outskirts of the Pabaliai wetlands beyond the Lithuanian-Latvian 
state border. Folk legends relate these marshes with Balt mythology, 
while later an evil spirit was settled there.

The story goes that a polluted and infuriated part of the lake in 
Rėkyva, near Šiauliai, rose and flew over to Pabaliai. Others say that the 
lake flew over here from the Latvian side and was like a gift with its wa-
ter clear and full of fish, but Lithuanians did not treasure it: ‘[they] were 
dumping all sorts of carrion into it’. The lake could not stand it, rose, flew 
away, and left a peat bog in its place. 

Travelling lakes are mythical creatures that are connected with peo-
ple in a peculiar manner. First of all, one has to guess the name of the 
travelling creature. The fact that Lithuanian and Latvian folk legends fre-
quently associate the emergence of lakes with drowned people shows 
that the second part of the contract is an offering. Beliefs about waters 
requesting annual offerings point to the recurrent nature of the ritu-
aL. (In the Joniškis district, such beliefs were mentioned when describing 
life in Žagarė, near the Švėtė River.)

Here mention should be made of the site in the drained wetlands 
of the D a u g a l a i č i a i village, along the border with Sereikėliai where 
seventeen tenth-eleventh-century bracelets and neck-rings were once 
offered; presumably they were put in a birch-bark basket. An opinion has 
been voiced recently that such and similar offerings of women’s orna-
ments are related to symbolic rites, for example, a bride washing herself, 
or a desire to strike a contact with gods and ancestors.

Data from the Balt religion and mythology confirm the link between 
brides and wetlands and the god Jaučių baubis, who manifests himself 
as a rare bird – Eurasian bittern (Botaurus stellaris) – listed in the Red 
Book of Lithuania. Brides’ offerings used to have a clearly defined sym-
bolic meaning – pieces of linen large enough to make a shirt. They were 
intended to dress the spirits of the dead, the souls of people yet unborn. 
The belief was that in this way the spirits would be drawn closer to the 
world of people, while a bride would establish her new status in the fam-
ily and in society: she would no longer be dressed by others and dress 
herself, but begin to dress others instead. 

The number of ornaments found in one site in Daugalaičiai shows 
that they belonged to several individuals. Supposedly, the bracelets that 
used to be worn in twos belonged to three women, and the number of 
the owners of neck-rings could range from four to five (if neck-rings of 
different sizes were worn one upon another) to as many as eleven (if 
only one neck-ring was worn per person). Thus the possible number of 
people who made the offering may range from four-five to fourteen.

The investigations of burial monuments show that the neck-rings 
offered in Daugalaičiai might have belonged to both women and men, 
and therefore in searching for an answer to what the givers were asking 
for we can refer only to the data of a general nature: a smaller or larger 
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group of people offered brass (an alloy of copper or bronze) bracelets 
and neck-rings which had certain common features – not only were they 
all round, but all were plaited with overlapping terminals. 

According to Balt mythology, copper is a material of the otherworld, 
the metal of underground resources and of Velinas, the god of the dead. 
It was used not only for moulded and forged ornaments, but also for 
money minting. Other characteristics lead us to the field of symbolic 
meanings of the circle, the wreath, and possibly of the cylinder or the 
ball, which are associated with goddess Saule (Sun) and her figurative 
manifestations. Incidentally, it used to be widely believed that the spirits 
proceed to the other world in tow of Saulė and along her path.

Another site of sacred waters in the Joniškis district is M ū š o s  
T y r e l i s, which stretches in the outskirts of the Naujoji Žagarė parish 
on the border with Šakyna, Gruzdžiai, and Joniškis. The core of this sa-
cred place is Miknaičiai Lake (its old name is forgotten) and the source of 
the Mūša, one of the largest rivers of Lithuania. According to a 1890 mili-
tary topographical map (1 : 21,000), the source of the river is in a swamp 
between Akmuo (a remarkable stone) and the island of Akmuo and is 
nourished by an upland bog situated nearby in the north.

The Mūša flows from the spanless Tyrelis. There used to be a large 
lake here of which only a small part has survived. Yet before setting off 
on its journey, the river has to overcome the obstacle of an immovable 
stone. This picture is recognizable from numerous other investigations 
of Balt sacred places: a stone and water (a stone in a stream or a stone in 
vast waters) is considered one of the foundation images, and is associ-
ated with the notion of life and death in Balt and Slavic mythology. 

Investigations of the source of the Neris River show that a stone in 
such a sacred place is the earthed male beginning, the sign that as long 
as it stands the water will flow here. The female part of the sacred place 
is the flowing water or a bride’s mythical tears. The existence of such a 
myth is confirmed, even if indirectly, by historical tales about a wedding 
party that drowned in the lake of Mūšos Tyrelis; others depict this disas-
ter on the road through the lake, where Žiemkelis to Raubaičiai comes 
close to the source of the Mūša. The story also goes that the unfortunate 
wedding party of Tyrelis are not just shedding tears but wailing bitterly.

The source of the Mūša River is part of the space of the historic vil-
lage of Ramutaičiai. This name brings to one’s mind the notion of rami 
vieta (peaceful place) – a pleasant, suitable, acceptable place, which is 
also related to the Balts’ notion of Ramuva and Romovė. The surname Ra-
mutis is quite frequent around Akmenė, Gruzdžiai, Viekšniai, and Žagarė. 
However, the last residents of Ramutaičiai bore another rare compound 
surname of Daugmaudis, which can be explained in two ways: either as 
‘pining away, tormented by sorrow or longing’ as mausti means ‘to pine 
(away)’, or ‘living amidst wetlands, getting wet, bathing a lot’ as mau-
dytis means ‘to bathe’ in Lithuanian.

From Ramutaičiai, the Mūša River flows eastwards and resembles 
the situation of the Daugyvenė, the Kražantė, the Venta, and of many 
other rivers. The water of the rivers and streams flowing eastwards 
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brings health, beauty and happiness, and is doubtlessly part of the sa-
cred world that is brimming with life. In this world, the brightest is god-
dess Saulė, who every day rides along the arch of the sky, or, according 
to other beliefs, climbs the mountain.

Behind, in the west, they leave Mūšos Tyrelis, which preserves the 
mythical balance and is the space of the dead, or paskandos, of ancient 
Lithuanians. Not only visible paths, such as Žiemkelis, but also invisible 
underground paths take one there, and people say that these were the 
channels along which the lake ran to the Švėtė stream. It appears that a 
fisherman caught a pike of about two metres long with a head as large 
as a horse’s and with a powerful tail – the ruler of this mysterious sunken 
world or a member of his entourage – and although the pike put up a 
life-and-death struggle, the fisherman beheaded and cut it into pieces. 
However, he could no longer enjoy peace at night time and was forced 
to throw the chunks of the pike back into the lake. Presumably, the 
pike healed in the lake or was healed, just as it would be described in 
fairy-tales.

It is an exceptional and the only mythical narrative in Lithuania and 
neighbouring countries, which is still alive around Juodeikiai and each 
generation relates to it and claims this narrative as its own. Yet today 
there are no possibilities whatsoever to determine the age of this myth 
or of the whole sacred place of Mūšos Tyrelis. 

The oldest known find from the environs of Mūšos Tyrelis is a pol-
ished stone axe with a shaft hole found on the northern shore of the 
upland bog, in the field of the former village of Ročkiai. The axe, kept by 
the residents of Skaistgirys, is characteristic of the period from 1,800 to 
500 BC. It confirms indirectly, that, in addition to mysterious and today 
unexplainable grooves in its surface, four cup-marks of 5.5-7 cm in diam-
eter and 0.5-0.75 cm deep might have been cut or ground in the Bronze 
Age. Similar stones and rocks with cup-marks are known not only in the 
countries of Western and Central European countries but are also widely 
spread around the Baltic Sea. In recent years, one such stone was found 
in the fields of the Gurbai village (Šiauliai district) about 8.5 km to the 
south of the source of the Mūša River.

The theme of paskandos, or the sunken world of the dead of ancient 
Lithuanians, is developed by a number of other wetlands or marshy 
meadows of the Joniškis area. Mention should be made of Kiaulių pekla 
(the hell of pigs) of M i n č a i č i a i where, as the story goes, the bodies of 
suicide victims and the hanged were brought to be drowned. The histori-
cal tale about a traveller who lost his way in this place on Christmas Eve 
corroborates the fact that references are indeed made to the abode of 
the evil spirit, pekla. 

It is said that in Rudbalė (brown wetland) of B y v a i n i a i there lived a 
creature that used to bring wealth to the nobleman Zubrevičius. Just like 
all natural resources in general, money is the domain of Velinas, the god 
of the underground and of the dead, and therefore the beggar, the gypsy 
or the priest that used to emerge from the marsh should be understood as 
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a deity with which the landowner of Byvainiai had struck favourable and 
beneficial relations. 

Varčia, the name of the sacred hill and the wetlands at its foot in 
G i m  i n ė n a i , is associated with mythological images of the other 
world, with the path leading to it, and with the entrance – varčia. How-
ever, there is a question that remains unanswered: how did Varčia of 
Giminėnai came to be so far away from the usage area of the main noun 
varčia meaning ‘a gate post, a door frame; a bolt; a door, a gate’, which is 
used around Ignalina, Švenčionys, Molėtai, Ukmergė, and Anykščiai.

Taking into account the fact that a 1780 map of the Joniškis province 
of the Šiauliai holding shows a forest in the location of Varčia between 
Giminėnai and Mėdginai, one cannot reject the possibility that it might 
have been the location of a village that had died out in the early eigh-
teenth century (cf.: In olden times, there used to be a village battered by 
a storm there...). 

The Sacred Places of the Balt Religion after Christianization

The traces of the Balt religion after Christianization show that the 
relation of the people around Joniškis with the ancient times and their 
ancestors is highly significant. Over hundreds of years it was favourable, 
full of respect and sacredness. Some pre-historic burial sites are still 
referred to as švedkapiai, but historical tales and legends do not speak 
about the conquerors Swedes (švedas – a Swede). There are tales about 
the švedkapiai of Melniai and Skutenos, as well as about kapmilžiai of 
Linkaičiai, that giants lived and were later buried there who used to share 
axes, saws, and other tools with their neighbours, who were giants like 
themselves. 

The reference to Kapmilžis in the environs of Žagarė in the 1426 de-
scription of the border of the Grand Duchy of Lithuania and Livonia – ‘as 
far as kapmilžis which means cemetery in German’ (an kapmyll, up Dutsch 
genometh ein kerckhoff) – is the oldest in Lithuania and leaves no room 
for doubt that this name and the stories accompanying it have reached 
us from ancient times. 

Around Joniškis and Skaistgirys, the image of giants-woodcutters is 
very eloquent as it depicts those who were preparing soil for their suc-
cessors and heirs in the literal meaning of these words. For comparison, 
as late as the mid-nineteenth century, stories were told about the barrow 
of Kušleikiai in the Kelmė district called Kapmilžė or Velniokapis, about 
an extraordinary giant warrior who was a benefactor and a liberator of 
the area and was buried there. He had defeated the enemies, dug rivers, 
and cut the forests with his scythe. An old man who considered himself 
a descendant of this giant willed his sons to cherish the barrow and to 
respect the grave of the giant as a most treasured possession!

In 1935, when the soil was being ploughed in R u k u i ž i a i on the 
bank of the Švėtelė, karių kapai (warriors’ graves) were found of which 
the local residents were no longer aware. Archaeological finds were 
passed on to Kirlys’ museum in Žagarė, while the uncovered bones were 
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placed in a large wooden box and buried that same year. On J. Nemunis’ 
initiative, now [in 1935] this place is surrounded by a moat and not touched. 
In August 1937, a cross was placed here, which bore the following words: 
‘In honour of those who were buried here in times immemorial to any-
body’. It has been taken care and respected up until now. 

 Here, mention should be made of the elsewhere unknown custom 
to roll Easter eggs on Kiaušinkalnis (‘egg hill’), a hill of prehistoric burial 
in B u d r a i č i a i. The annual ritual rallied and strengthened the commu-
nity, protected the connection between the living and the dead. In the 
deepest sense, decorated Easter eggs were a figurative expression of 
the Sun; when rolling, they increased the power of spring and raised the 
ancestors buried in this site. 

At the end of April, women would gather to mass at the cross on 
B a n d o r i a i  burial mound called Bobkalnis (‘women’s hill’) and ask 
for rain for crops. In the investigation of the sacred places of the Joniškis 
district, this custom, which at first sight is common Christian in nature, 
shows that in the course of centuries the site turi būti has been vener-
ated as sacred. 

This information is expanded by the story about the miraculous 
graves of T u l m i š k i s: people used to walk on their knees around them 
asking for God’s mercy. The custom of vows means that here the living, 
aided by the dead, were asking for health, happiness and success for 
themselves and the members of their families. As can be expected, the 
connection with the dead used to be maintained not only through prayer 
but also through dreams. In addition, people in Dameliai used to say that 
this site was the cemetery of a village ravished by plague.

In a peculiar manner the sites of the villages decimated by the plague 
of 1710 connected the people of the Joniškis district with their ances-
tors and ancient times. In the north-western part of the Šiauliai holding, 
around Joniškis, Žagarė and Gruzdžiai these sites were abandoned, plant-
ed over or overgrew with forests, and elsewhere they were turned into 
arable land. Two hundred years later, however, the people of Joniškis 
still knew the names and fates of those homesteads (sodvietės).

The location and description of one of the homesteads in the forest 
of Įleknis between S a u g ė l a u k i s and Bariūnai relates it to the stories 
about three pits in the middle of this forest where people used to hide 
from the dangers of war: in the Laimė (happiness) pit, people were safe 
and happy; in the Prakeikta (damned) pit explosives were said to have 
been found, while St Anne’s pit was the place where elderly women used 
to come to pray after the First World War ended. For comparison, Lithu-
anian partisans had a bunker in Didmiškis, on Lelijos Hill (Lily Hill), which 
is related to the defunct village of Gaigaliai and, according to the data 
of the 2015–2016 expedition, is considered the cemetery of the village. 
Although the data is not sufficient for definitive conclusions, the shelter-
providing places of the dead villages are very akin to sacred places, and 
they are very safe, too. 

Known nowhere else in Lithuania, the story of the Joniškis area 
about the died-out villages (and, according to Mauricijus Griškevičius’ 
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data, fifty-eight of them died out in the area) makes one wonder and 
think that it might be related with goddess Apidėmė, who first appears 
in the sources of the second half of the sixteenth century.

The Valakas reform, which was launched in the Grand Duchy of Lith-
uania in 1557, gave rise to unprecedented restructuring of settlements: 
homesteads and free-plan villages were reformed into settlements 
divided into rectangular areas divided into valakai (strips). Before the 
reform, apidėmė appeared in written sources just once, and after its 
launch the word recurred dozens of times! It spread as a common word 
meaning a former homestead, and at the same time as a place name. 
Today, we understand apidėmė as being above and simultaneously 
around or beside a place where a homestead, or home, used to be.

In 1573, the postilla of Wolfenbüttel refers to the adoration of 
apidėmė, an evil spirit; not before long, Janas Lasickis wrote that Api-
dome was the goddess of a transformed, or abandoned, settlement. 
According to Algirdas Julien Greimas’ research, she is connected to an-
cestors, the sacredness of the family hearth, and the black soil around 
home. It gives rise to the still existing respect to homesteads and village 
sites where crosses are consecrated, symbols of memory are erected, 
and memorial trees are planted and nurtured.

The news that one of the stones with a conical bowl of the Joniškis 
area originated from a place in the village of Daugalaičiai called Apidėmė 
is of great significance. It is an important testimony to the cup-marked 
stones in the homes of ancient Lithuanians before the Valakas reform. 
Not all of the said stones were taken along to the new street villages. 
Some might have remained dug in or even completely hidden in the 
ground (for comparison, mention should be made of the sites of Juo-
deikiai, Ročkiai, Svirpliai, and some others situated in arable fields farther 
from homesteads). 

Reports of the Jesuit missions of the first half of the seventeenth 
century also mention the sacred stones in homesteads, referred to as 
Deivės (Deyues), dug in the ground: In some places, in barns, quite sizeable 
stones are kept dug in the ground, with their flat surface on top, and not 
covered in soil but spread over with straw; they are called Deivės and are 
devoutly idolized as the guardians of grain and animals. In historiography, 
these stones are associated with the cult of the grass-snakes that used 
to be kept at home, and of the goddess Žemyna; presumably, they were 
placed in the foundations of the dwelling houses, in the same corner as 
the quern. 

The stones with conical bowls brought over to street villages, which 
became part of the historic Šiauliai economy (crown estate) were sup-
posedly used for various purposes, both ritual and domestic. Eventually 
most of these stones were broken into pieces and sometimes trimmed 
off in a manner that would make it possible to use them in stairs or foun-
dations, or, following the old custom, to place them in a corner. (At least 
25 of 79 presently known stones with conical bowls in the Joniškis district 
were broken and trimmed off.)

During conversions of residential buildings the stones with cups of 



Joniškio rajonas  169  

Ežeikiai and Veršiai were found, while the stone of Bariūnai was uncov-
ered during the construction of a cellar in a porch. In recent years, ar-
chaeologists found two stones with conical bowls: one in Kalnelis, in the 
corner of the foundation of a residential house, and another during the 
investigation of one of the buildings in the old town of Joniškis. It should 
also be noted that stones with cup-marks from the villages that had been 
demolished in 1765 to 1769 in the location of the folwarks of Juodžiai, 
Petraičiai, and Naisiai found their way to the walls of the houses built 
there or remained somewhere nearby. 

Still, the history of the Christianization of the country suggests that 
in the second half of the eighteenth century the significance of some 
stones with conical bowls had not been forgotten for good. On the initia-
tive of the Jesuit mission of Mintauja, the chapels of Balkaičiai, Ivoškiai, 
Jakiškiai, and Kurmaičiai were built in the Joniškis parish from 1754 to 
1773, and holy water used to be kept in the stones with conical bowls 
there. 

From old times holy water used to be kept in the bowl of the Radikiai 
stone to the right of the residential house in the yard of Jonas Briedis’ 
homestead: They say that in old times, the bowl of this stone used to be 
a receptacle of holy water brought home from the church on St George’s 
day or at Easter; [people] would wet their fingers in it and cross themselves 
when leaving for work or returning from it. Holy water also used to be 
kept in the cup of the stone in the porch of the house of brothers Galkus 
in Šimkūnai. 

This phenomenon could be seen as a manifestation of popular pi-
ety; it might have been an imitation of the Christian custom known from 
the environment of the above-mentioned chapels. However, one should 
not reject the fact that the cups in stones had since old been used for 
this particular purpose: the water in the cup was used to wash faces and 
eyes, to treat wounds and to cure diseases. This view is supported by 
the data of the 2016 expedition, to the effect that in the first half of the 
twentieth century a split stone with a cup mark at the church of Senoji 
Žagarė was still linked to the old religion; the Balčiūnas family, who lived 
in the village of Ragaišiai and who were called pagonys (heathens), used 
to wash themselves in water from a stone with a conical bowl, while the 
branch of that family in the neighbourhood – the pagans of Ropėdai – re-
call that the water that used to collect on the stone in the nearby forest 
was special and therefore the girls would run [there] every morning to 
wash their eyes. It was the distant echo of the rituals of the old religion, 
which were inherited and cherished by the Balčiūnas family, who lived in 
these environs.

As can be expected, part of the Balčiūnas’ story about the old religion 
is a tale about the grass-snakes kept and fed at home. Zita Balčiūnaitė-
Sūrienė tells about the gift of her great-grandmother Balčiūnienė to en-
chant, to heal with herbs and toads, about the honey given to the sick. 
Incidentally, there used to be a very old oak in the homestead of the 
Balčiūnas family of Ropėdai. 

Old trees – oaks, lime trees, and elms – in the homesteads of street 
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villages and on the roadsides protected the memory of the ancestors 
who had planted and nurtured them for two, three, and possibly for four 
hundred years. A proof of that is a persuasive historical tale about an 
oak sold and felled in Jauneikiai in 1902, which was recorded by Matas 
Slančiauskas: In a dream, the grandfather came to the attic of their barn 
and sat down. So they were scared by this and paid all the twelve roubles 
for mass lest somebody in their home die. Meanwhile, the story goes that 
in Reibiniai a deceased village woman had told her neighbour in a dream 
that she was suffering purgatory over there in the old elm and asked her to 
say ‘Eternal Rest’ when passing it. 

Little data has been collected on the sacred places which after Chris-
tianization were used not by families but by village communities, on an-
cient feasts of shepherds and farmers, and on May parties and calendar 
holidays. Nonetheless, we opened the door to the mysterious and often 
intimidating world of raganos (witches) or laumės raganos (fairy witches). 

The trial papers of the men and women who were accused of witch-
craft at the end of the seventeenth-the beginning of the eighteenth cen-
tury contain numerous manifestations of ancient customs, chants, and 
spells. For example, Liucija Vaičiulytė from Jankūnai as well as thirty other 
women and a hairy German called Povilas bathed overnight in the pond 
near the house of Lukošius Dvylis in Maželiai and collected the blossom 
of rye on St John’s day; Agnieška Lukošienė Martynaitienė from Melniai 
made knots from rye, rubbed oats between her hands and kept saying 
that she had to add those oats and leaves of lime trees to bread, that she 
had to carry fire in a washtub from a field during the games of St John’s.

The historical tales recorded in the twentieth century and early in 
the twenty-first century, and mostly their fragments speak about how 
witches used to gather in their festivals, how they scared or disorientat-
ed people and, if they were in a good mood, how they helped them, cf.: 
There exists a tale about somebody who left a child behind on St John’s. 
Next morning they found the child very beautifully dressed. People say that 
witches did it.

The sacred places associated with witches are seen by people as the 
sites of their trial and punishment, but historical sources do not corrobo-
rate it. Witches’ hills in the western part of the Joniškis district make up a 
network of sacred places five to ten kilometres apart from one another, 
which extends both westwards and north-eastwards. The location of 
these sacred places is revealing – the outskirts of villages and estates and 
locations between them, convenient for gatherings not just for a commu-
nity of one village, but for those of two or three villages.

Such were the pools of the Audruvė stream, about 80-120 metres 
long and 30 metres wide, between the villages of Mitkūnai and Girdžiūnai, 
Paudruvė and Skilvioniai, which were called Raganynės. These were the 
places of midsummer bathing, of girls’ rituals of health and happiness. 
Like many other health-offering streams, they were ruined by drainage. 

Many of the sacred places of the Joniškis district were damaged, 
changed, or destroyed after the introduction of Christianity, during 
restructurings of land management, and the drainage of fields and 
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wetlands. Archaeological and historical data, linguistic and folklore 
sources draw a rare picture of dispersed sacred places. Investigations of 
the areas in Žemaitija (Samogitia) and Aukštaitija (the north-eastern part 
of Lithuania), make it evident that the sacred places of the Balt religion 
were not just single trees, hills, or springs, but their complexes. Unfortu-
nately, there are very few of them in the Joniškis district.

The division of the sacred places of the Balt religion into the peri-
ods before and after the introduction of Christianity is just one of the 
approaches, a possibility that should be accepted with due caution and 
reservations. Investigations of the sacred places of the Joniškis district 
and of Lithuania in general lead one towards the conclusion that the sur-
viving data on the founding, the use, and the fate of the sacred places is 
just a flash of a long history. The corpus presents wonderful, exceptional 
and sacred heritage that so far has been an unknown part of the identity 
of the Joniškis area and its residents. It is inseparable from broad-scale in-
vestigations of the Balt tribes, from and culture and religion of the Lithu-
anian people, and from contemporary Lithuanian culture.
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Vietovardžių  
rodyklė

akm. – akmuo

apskr – apskritis

bžn. – bažnyčia

dv. – dvaras, palivarkas

ekon. – ekonomija

gir. – girininkija

ist. – istorinis, buvęs

k. – kaimas, viensėdis

kln. – kalnas

kr. – kraštas

med. – medis

mstl. – miestelis

mš. – miškas

pelk. – pelkė

prp. – parapija

seniūn. – seniūnija

up. – upė, upelis

vls. – valsčius

vtv. – vietovė

Rodyklė apima tekste paminėtas ir iliustracijose matomas 
geografines vietas bei administracinius vienetus. Raidelė n virš 
skaičiaus žymi iliustraciją – nuotrauką arba žemėlapį. 
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Akmenė, kr. 22
Akmens sala žr. Mūšos Tyrelis
Alseliai, k. 36 

– akmuo 36n

Alsiai, k. 37 
– akmuo 37n

Anykščiai, kr. 23
Ašvinė, up. 79, 85, 115
Audruvė, up. 32, 33, 44, 95n–96n, 98n–99n

Ąžuolynė, k. 37 
– ąžuolynas 37n

Bačgaliai, k. 38 
– Skambutis, akm. 38

Balkaičiai, k. 38 
– akmuo 38n 

– koplyčia 31, 38n

Bandoriai, k. 27, 35, 39–41, 99, 100, 144 
– akmuo I 39n 

– akmuo II 39n–40n 

– Bobkalnis 27, 40n–41n

Baravykai, k. 41 
– Raganynė, vtv. 41n

Bariūnai, k. 27, 30, 42n, 115 
– akmuo 42n

Barysiai, k. 42 
– Gojus 42

Bartkūnai, k. 35, 42 
– Šventkapis 42

Basiuliškės, k. 43 
– Švento Jono brasta 43

Berneliai, ist. k. 27
Beržininkai, k. 43, 129
Bičiušiai, k. 43, 110 

– akmuo 43n

Bijeikiai, ist. dv. 116
Bilžiai, k. 43–44 

– akmuo I 43n 

– akmuo II 44n

Byvainiai, k. 23, 44n, 97 
– Rudbalė, vtv. 23, 44n

Blauzdžiūnai, k. 11, 15, 103 
– akmuo 45n

Bružas, k. 33, 45n–46n 

– Ragankalnis 45n–46n 

– šaltinis 46
Bučiūnai, k. 38, 132
Budginiai žr. Buginionys
Budraičiai, k. 27, 35 

– Benoskalnis, kitaip Ragankalnis 46n–47 
– Kiaušinkalnis 27, 46n, 47n

Buginionys, ist. k. 18, 19, 73
Buivydžiai, k. 33, 48–50, 120 

– akmuo I 49n 

– akmuo II 50n 

– Gražiškalnis 48 
– Raganynė, vtv. 48–49 
– Velnio prūdelis 48

Cudgriovis, up. 117

Dameliai, k. 27, 117n, 118 
– Velnio bala 50 
– vinkšna 50n

Dargiai, k. 51 
– Klingalis, akm. 51

Darginiai, k. 51 
– akmuo 51n 

– Kartuvių kalnas 51
Daugalaičiai, k. 20–21, 29n, 51n–55 

– akmuo su duobutėmis 55 
– akmuo su smailiadugniu dubeniu 55n 

– Apydemė 29n, 55 
– aukojimo vieta 20n, 51n–54n

Daugėlaičiai, k. 61
Daugyvenė, up. 22
Daukšiai, k. 12, 15, 19, 20, 39, 56n–57, 77, 97, 144 

– Adomaičio šaltinis 56n, 57n 

– Bala, pelk. 20, 56n–57 
– Gojai, vtv. 57 
– Žabuotinis, kln. 20 
– Žabuotinis, kln. 20, 56n, 57

Daunorava, mš. 69 
– Blindos pušis 69 
– Velnio purvas 69

Daunoriškė, k. 36, 58, 126
Degučiai žr. Žeimiai
Dembuvka žr. Ąžuolynė
Didmiškis 28, 91, 119; taip pat žr. Žeimiai
Dilbinėliai, k. 58 

– ąžuolo vieta 58
Domeikiai, k. 58 

– Žemėpatynė, vtv. 58
Drąseikiai, k. 15 

– akmuo 58 
– Gojų bala 58

Drąsutaičiai, k. 9, 98 
– Šilė, vtv. 20, 58n

Duobėdžiai, k. 59 
– Arkliadantis, akm. 59 
– Didysis akmuo 59

Dvelaičiai, k. 9, 144
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Endriškiai, k. 10, 116 
– akmuo su plokščiadugniu dubeniu 59 
– akmuo su smailiadugniu dubeniu 59

Ežeikiai, k. 9, 15, 18, 30, 102 
– akmuo 60n 

– Ąžuolupis 59n

Gaideliškiai, ist. dv. 82, 100
Gaigaliai, ist. k. 27, 28n, 119n–120; taip pat žr. 

Skaistgirys, gir. 
– Lelijų kalnas 28, 119n–120

Gaižaičiai, k. 60, 98
Galvė, ež. 18
Gasčiūnai, k. 9, 60–61 

– akmuo I 60n 

– akmuo II 61n 

– akmuo III 61
Gataučiai, k. 61 

– akmuo 61n

Gaudikiai, k. 35, 62 
– Gojus, vtv. 62 
– Kaukarių kapai 62n

Gedvainiai, k. 62 
– akmuo 62n

Gimbūčiai, k. 62, 106 
– Gojai, vtv. 62

Giminėnai, k. 23, 24, 63n–64, 83 
– ąžuolas 64n 

– Varčia, vtv. 23, 62–63n 

– Žabynė, vtv. 63
Girdžiūnai, k. 33, 64, 95 

– Velnynė, vtv. 64
Girkančiai, k. 64 

– Bobkalnis 64
Gražaičiai, k. 64 

– akmuo 64 
– Žvirblio akmuo 64

Gruzdžiai, kr., mstl., prp., seniūn. ir vls. 10, 21, 
22, 23, 27, 28, 79, 88

Gurbai, k. 23

Ignalina, kr. 23
Įleknis žr. Saugėlaukis
Ivoškiai, k. 9, 31, 65 

– akmuo 31n, 65n 

– koplyčia 31n, 65 
– Laimužė, vtv. 65

Jakiškiai, k. 65–66 
– akmuo 65–66n 

– Gojus, vtv. 65 
– koplyčia 31, 65n–66n

Jankūnai, k. 15, 33, 43, 66, 82, 86
Jaučiūnai, k. 66 

– akmuo 66n

Jauneikiai, k. 16, 33, 66–68 
– akmuo 68 
– ąžuolas I 66 
– ąžuolas II 67n

Jauniūnai, k. 15, 68–69 
– akmuo 68n 

– Velniobala 68n

Jelgava, m. 31, 56, 141
Joniškis, gir., kr., prp., r. ir vls. 10, 11, 12, 13, 15, 

16, 18, 20, 21, 23, 25, 26n, 27, 28, 30n, 32, 33, 
34, 42, 46, 47, 48, 66, 67, 68, 69n–71n, 72, 73, 
76, 79, 80, 84, 85, 86, 94, 95, 101, 112, 115, 
121, 125, 127, 142, 143 
– akmuo I 69n–70n 

– akmuo II 70n–71n

Juodeikiai, k. 10, 11, 15, 22, 29, 62, 71–72, 86, 91, 
107, 108, 117, 130, 131 
– akmuo 72n 

– Lenkimai, vtv. 71 
– pušis 71

Juodupis 86
Juodžiai, dv. ir k. 31, 72n

Jurdaičiai, k. 12, 43, 72, 141

Kalnelis, k. 12, 15, 17–19, 30, 35, 49, 73n–76, 135 
– akmuo I 76n 

– akmuo II 76n 

– koplyčia 19, 73n–74 
– Sidabros kalnas 17–19, 73n–74, 75n, 76 
– Šventasis miškas, kitaip – Ąžuolynė 17, 74n 

– Šv. Brigitos šaltinis 12, 73–75n

Kančiūnai, k. 77 
– Ąžuolynė 77

Katiliškės, k. 45
Katmilžis, up. 43
Kaunas, r. 16
Kelmė, r. 25
Kemsiai, k. 77 

– akmuo 77n

Kernavė, mstl. 17 
– Gojus 17

Kiriena, up. 44
Klenavos Paudruvė žr. Girdžiūnai
Komija, kr. 104
Krampiai, k. 18, 75, 136



Joniškio rajonas  175  

Kražantė, up. 22
Krikštanai, ist. k. 9, 77n–78 

– Pekla, mš. 78
Krikštanaičiai žr. Krikštanai
Kriukai, k., prp. ir vls. 10, 78, 95, 103, 104, 123
Kulpė, up. 42
Kūra, up. 42
Kurmaičiai, k. 14, 15, 78–79 

– akmuo I 78n–79 
– akmuo II 79n 

– koplyčia 31
Kušleikiai, k. 25
Kušliškės, ist. k. ir mš. 27, 116
Kužiai, mstl. 108

Lankaičiai, k. 79, 120, 121 
– Gojus, vtv. 79

Laumekiai, k. 82, 83 
– akmuo 82n 

– ąžuolas 82n 

– Ąžuolynė, mš. 82n, 100
Lepšiai, k. 127
Lielupė 141
Liepiai, k. 79–80 

– Sąskalnis 79n–80n

Lieporai, k. 104
Linkaičiai, k. 25, 35, 80n–81 

– Kapmilžis I 80n, 81 
– Kapmilžis II 80n, 81n

Linksmėnai žr. Kurmaičiai
Linkuva, mstl. 79
Livonija, kr. 25
Luponiai, k. 56, 64

Madviloniai, k. 109
Maironiai žr. Jakiškiai
Maldeniai, k. 48, 81 

– Velnio balelė 81
Malgūžėliai, dv. 103
Mančiai, k. 28n, 82, 120 

– akmenys I–II 82n

Maniūšiai, k. 79
Maželiai, k. 33
Maželiai, mš. 69
Mažieji Liesai, k. 82 

– Dievaitis, med. 82
Medsėdai, ist. k. 35, 84

Mėdginai, k. 10, 14, 24, 62n, 63n, 83–84 
– akmuo 84n 

– Kėkštakmenis 10, 14n, 63n, 83n

Medviloniai žr. Madviloniai
Mekiai, k. 84–85, 122 

– akmuo 85n 

– Didysis akmuo 84n 

– Gojus, vtv. 84
Melniai, k. 25, 31, 33, 34, 35, 85n–86, 115 

– akmuo 85n–86n 

– šaltinis 86 
– Švedų kapai 85n

Meškuičiai, prp. ir vls. 10, 27
Mielaičiai, k. 79
Mikaičiai, gir. 86n–92
Miknaičiai, ež. ir ist. k. 9, 21, 86n–87n, 90n–92, 

120; taip pat žr. Mūšos Tyrelis
Mikolaičiūnai, k. 17, 92 

– Sidabros akmuo 92 
– Velnio prūdelis 92

Mikšiūnai, k. 12, 92–93 
– akmuo I 92n–93 
– akmenys II–III 93n

Minčaičiai, k. 23, 93n–94 
– Kiaulių Pekla, vtv. 23, 93n–94n

Mindaugiai, k. 41
Mintauja žr. Jelgava
Mitkūnai, k. 33, 95–96 

– Raganynė 34n, 95n–96n

Molėtai, kr. 23
Mosėdis, mstl. 10
Mūša, up. 11, 21n–23, 32, 54, 68, 84n, 86n–91, 110, 

125
Mūšos Tyrelis, vtv. 9, 21–23, 72, 86n–92 

– akmuo su ženklais 12, 15, 88n–90

Naisiai, dv. 31
Nartaučiai, k. 96 

– menama aukojimo vieta 96n

Naujoji Akmenė, m. 124, 145
Naujoji Žagarė žr. Žagarė
Neris, up. 22
Niūraičiai, k. 96–97 

– akmuo 96n–97
Nociūnai, k. 101
Noriūnai, k. 97n 

– šaltinis 97n
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Pabaliai, k. 19, 97; taip pat žr. Daukšiai 
– šaltinis 97

Pailiai, k. 84, 98 
– akmuo 98n

Pakruojis, r. 55, 82
Pamūšis, k. 55
Pasidabrė žr. Kalnelis
Pašvitinys, bžn., mstl. ir vls. 10, 38, 83
Paudruvė, k. 33, 98n–99n 

– Raganynė 98n–99n 

– šaltinis 99
Pavirčiuvė, ist. dv. 41, 99 

– Vaiduoklis, akm. 99
Petraičiai, dv. ir k. 31, 40, 46, 47, 99–100 

– akmuo 100n 

– pušis 99n–100
Petraitėliai, k. 46, 100
Pikcevičiai, k. 82, 100–101 

– ąžuolas 82n, 100n–101n

Piktaičiai, k. 141
Platonis, up. 48, 81
Plikiškiai, k. 95
Pociūnai, k. 18
Pociūnėliai, k. 18
Pošupės, k. 101 

– akmuo 101n

Puodžiūnai, k. 27, 101 
– Bobkalnis 101

Puplesiai, k. 102 
– Apidėmės, vtv. 102

Radikiai, k. 11, 15, 102n 

– akmuo 11, 15, 31, 102n

Radviliškis, r. 16
Ragaišiai, k. 14, 31, 103n–105 

– akmenys I–II 104
Raistai, k. 84
Raktė, Raktuvė žr. Žagarė
Ramoškiai, k. 105 

– akmuo 105 
– akmuo su smailiadugniu dubeniu 105

Ramučiai, k. 22
Ramutaičiai, ist. k. 22, 88n

Raubaičiai, k. 22, 91

Reibiniai, k. 15, 33, 69, 105–106, 116 
– akmuo su pėda 105–106 
– akmuo su smailiadugniu dubeniu I 106n 

– akmuo su smailiadugniu dubeniu II 106n 

– akmuo su smailiadugniu dubeniu III 106 
– Ąžuolupė 105 
– vinkšna 105

Reibiniškės, k. ir mš. 106, 116, 120 
– Pekla, vtv. 106

Rėkyva, ež. 19, 56
Rengiai, k. 124
Ryga, m., 41, 56, 75
Ročkiai, ist. k. 15, 23n, 28n, 29, 107n–109n, 120 

– akmuo 108n–109n 

– Ragankalnis 33, 107n–108n

Romučiai, k. 22
Ropėdai, k. 31, 32, 103n, 109–110 

– ąžuolas 109 
– akmuo 103n, 109n–110n

Rudiškiai, k. 34, 107, 110 
– akmuo 110n 

– Epidėmės, vtv. 111 
– šaltinis 110n–111n 

– Šunkara, vtv. 111
Rukaičiai, k. 91
Rukuižiai, k. 9, 25, 26n, 111n–112, 138, 139, 140, 141; 

taip pat žr. Daukšiai, k.; Žagarė, gir. 
– akmuo 112n 

– šaltiniai 111n

Sabačiūnai, k. 112–113 
– akmuo 112n–113

Sargūnai, k. 9
Satkūnai, k. 12, 18, 98, 113–114 

– akmenys I–II 113n 

– Pinigų kalnas 113n–114n

Satkūnmiškis žr. Satkūnai
Saugėlaukis, k. 27, 28, 34, 115–116 

– Gojus, mš. 115n 

– Įleknio miško duobės 28, 115n–116n 

– šaltinis 115n

Senoji Žagarė žr. Žagarė
Sereikėliai, k. 20, 51
Sidabra, up. 75, 92, 126
Sidabrė žr. Kalnelis
Silenė, kr. 19
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Skaistgirys, bžn., gir., k., prp., seniūn. ir vls. 10, 
12, 14, 23, 25, 46, 47, 88, 100, 106, 116–122, 
132, 136; taip pat žr. Gaigaliai, ist. k. 
– akmuo 122n 

– akmuo I 120n 

– akmenys II–III 121 
– ąžuolas 116n 

– Kukalynas, up. 120 
– Kunigo kalnas 120

Skakai, k. 41
Skariai, k. 79
Skilvioniai, k. 33, 98, 122 

– akmuo 122n

Skutenos, k. 25, 35, 122 
– Švedkapiai 85n, 122

Sliekiai, k. 59
Stagariai, k. 123 

– akmuo 123n

Stelmokai, k. 130
Stoniūnai, k. 123 

– akmuo 123 
– Šatrikalnis 123

Strėliai, ist. k. 124 
– Raganų kalnas 124n

Stungiai, k. 125 
– akmuo 125n

Stupurai, k. 125–126 
– akmuo 125n–126n 

– pieva 125n

Sutkūnai, k. 54, 55
Svirpliai, k. 29, 126 

– akmuo 126n 

– Šventoji žemė, vtv. 126n

Šakyna, mstl., mš., seniūn. ir prp. 21, 86, 88, 141
Šaltinis, up. 105
Šašiai, k. 15, 104, 127 

– akmuo 127
Šeševėlė, up. 41
Šiauliai, apskr., ekon., m., r. ir vls. 9, 14, 16, 18, 

19, 20, 23, 27, 28, 30, 36, 42, 56, 58, 64, 76, 
79, 86, 97, 108, 125, 138

Šilmikiai, k. 127 
– akmuo 127n

Šimkūnai, k. 31, 73, 127n–128 
– akmuo I 127–128n 

– akmuo II 128n

Šlapakiai, k. 129 
– akmuo 129n

Šliūpiškės, k. 18

Šluostikiai, k. 129 
– menama aukojimo vieta 129n 

– Velnių bala 129
Švenčionys, kr. 23
Šventos Liepos žr. Trakai
Švėtė, up. 19, 20, 22, 43, 86, 90, 130, 141n, 145
Švėtelė, up. 25, 111, 139

Tamošiūnai, k. 27
Tarbūčiai, k. 11, 130–131 

– akmuo su smailiadugniu dubeniu I 130n 

– akmuo su smailiadugniu dubeniu II 130n 

–131n 

– akmuo su smailiadugniu dubeniu III 131n 

– Velnio Pėdas, akm. 130
Taučiūnai, k. 131 

– Apidėmė, vtv. 131
Tausėnai, k. 131 

– Didysis Pilkakmenis 131
Tautinys, up. 68
Telšiai, m. 47
Tirkiliškiai, k. 125
Toliočiai, k. 132 

– akmuo 132n 
Trakai, m. 18
Treigiai, k. 132 

– Vilkplaukis, akm. 132
Trumpaičiai, k. 9
Trumpė, up. 116, 120
Tubiniai, k. 132–133 

– Gojus, vtv. 132 
– Vidurbalė 133

Tulmiškis žr. Tulniai
Tulniai, k. 27, 117n–119 

– Tulmiškio kapeliai 117n–119

Ukmergė, kr. 23
Užmūšė žr. Gruzdžiai
Užupiai, k. 135

Vaineikiai, k. 133 
– ąžuolas 133n 

– Putka, vtv. 133
Vaišnoriai, k. 100, 133 

– Baisus akmuo 133
Valiūnai, k. 48
Veikšiai, k. 103, 133 

– Linksmybės kalnelis 133
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Venta, up. 22
Verbušaičiai žr. Krampiai
Veršiai, k. 30, 45, 134 

– akmuo 134n 

– ąžuolas 134n 

– liepa 134
Vešėtinis, up. 129
Viekšniai, mstl. 22
Vilkiaušis, up. 59, 135, 136
Vilkija, up. 47, 105, 117, 144
Vilkytis, up. 40, 125
Vilnius, m. 12, 16, 18, 19, 44, 58, 80, 127, 132
Vingrys, up. 119
Vinkšnia, up. 85
Virčiuvis, up. 58, 122
Vytaučiai, k. 134–135 

– akmuo 134–135n

Vitkūnai, ist. k. 27

Ziniūnai, k. 18
Ziniūnėliai, k. 18n, 75, 135n–136n 

– Čiutos ąžuolynas 18n, 135n–136n 

– Velniaprūdis, up. 136

Žadvainiai, k. 136
Žagarė, bžn., gir., m., kr., prp., seniūn. ir vls. 9, 

10, 11, 15, 17, 19n, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 30, 31, 
45, 46, 47, 48, 64, 74, 94, 100, 117, 124, 125, 
130, 137n–142, 145 
– akmuo I 137n 

– akmuo II 137n–138n 

– Poterių kalnelis 141 
– pušynas 138–139n 

– Raganų kalnas 139n–140 
– Raudonkalnis 139n, 140n–141

Žeimelis, mstl. 10, 66, 101, 105
Žeimiai, k. 14, 27, 28n, 35, 116, 119, 120, 142–143 

– akmuo I 142n 

– akmuo II 143n 

– akmuo III 143n

Žiemgala, kr. 11, 12n, 13, 103
Žučiai, k. 15, 40, 139, 143–144; taip pat žr. 

Daukšiai 
– akmuo I 144n–145n 

– akmuo II 145 
– Aušruitis, kln. 143–144n

Žvelgaičiai, k. 145–146 
– šaltinis 145n–146n
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Asmenvardžių  
rodyklė

gyv. – vietos gyventojas

ist. – istorinė asmenybė

leg. – legendinis asmuo

pat. – kraštotyrinių žinių ir tautosakos pateikėjas

pav. – pavardė

tyr. – tyrinėtojas, kraštotyrininkas, tautosakos rinkėjas 

visuom. – visuomenės veikėjas, kūrėjas

Rodyklė apima visus leidinyje minimus ir iliustracijose vaizduojamus 
asmenis bei asmenvardžius. Jų apibūdinimas (gyv., tyr. ir kitaip), 
žinoma, dažnai yra sąlyginis. 
Raidelė n virš skaičiaus žymi nuotrauką. 
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Adomaitis, gyv. 57
Adomaitis Jonas, ist. 117
Adomaitis Kazys, gyv. 107, 108
Adomaitis Vytautas, gyv. ir pat. 117n

Aliulytė Genovaitė žr. Katinienė Genovaitė
Alsys Julius, gyv. 84
Andriejūnas, gyv. 50
Andriejūnas Vaclovas, gyv. 61
Andrikaitis Kazys, pat. 45
Avyžienė Alfonija, gyv. 83
Avyžytė Justina žr. Balčiūnienė Justina
Avyžius Jonas, visuom. 83

Bačienė Marytė, pat. 67
Balčiūnai, gyv. 31–32, 103–104, 109
Balčiūnaitė Elžbieta žr. Rudienė Elžbieta
Balčiūnaitė Zita žr. Sūrienė Zita
Balčiūnas, gyv. 125
Balčiūnas Andrius, ist. 104
Balčiūnas Antanas, gyv. 109
Balčiūnas Antanas, ist. 104
Balčiūnas Dominykas, ist. 103
Balčiūnas Eigidijus, pat. 31n, 104, 109, 110
Balčiūnas Kajetonas, ist. 104
Balčiūnas Minvydas Vincas, gyv. 103, 104
Balčiūnas Paulius, ist. 103
Balčiūnas Povilas, ist. 104
Balčiūnas Petras, ist. 104n

Balčiūnienė Barbora, ist. 103
Balčiūnienė Justina, ist. 104
Balčiūnienė Stanislova, ist. 104
Balčiūnienė Zofija, gyv. 110
Baleniūnas Pranas, tyr. 96
Baltokaitė Nijolė žr. Dantienė Nijolė
Baltokas Martynas, gyv. 135n

Baltokas Pranciškus, gyv. 30, 134, 135n

Baltrušaitis, gyv. 75
Baltrušaitis Kazys, pat. 47
Baltušis Juozas, visuom. 11
Bartkutė Nerija, tyr. 10
Beinoraitė Alfonija žr. Avyžienė Alfonija
Bernotienė Eugenija, gyv. 125
Bišmanaitė Augusta, gyv. 115 
Bišmanaitė Liucija, gyv. 115
Bišmanas Karolis Jokūbas, gyv. 115
Bišmanas Oto, gyv. 115, 116
Bišmanas Zenonas Jonas, gyv. 115

Bišmanienė Marijona, gyv. 115
Blažys J., gyv. 43
Blažytė Zofija žr. Balčiūnienė Zofija
Brazauskas, gyv. 93
Briedis Jonas, Radikių gyv. 11, 31, 102n

Briedis Jonas, Skaistgirio gyv. ir tyr. 91n, 119
Budrys J., gyv. 38
Buožytė Aleksandra žr. Mitiekienė Aleksandra
Burnickai, gyv. 31, 85n

Burnickas Juozas, gyv. ir visuom. 85
Burnickas Stasys, pat. 85
Butautis Stanislovas, pat. ir visuom. 88–89, 90
Butkevičienė Eugenija, pat. 90, 91, 108

Čalnaras R., gyv. 76
Čepai, gyv. 122
Čepas Tomas, gyv. 122
Čeputytė Marijona, pat. 9, 86–87, 90
Černiauskas Mykolas, tyr. 15
Čičinskas Vincas, pat. 121
Čiutaitė Monika žr. Rudienė Monika
Čiutos, gyv. 135
Čižauskai, gyv. 36
Čižauskaitė Laima žr. Žukauskienė Laima
Čižienė Birutė, visuom. 144

Dabriegienė Veronika, pat. 41
Danta Albinas, gyv. 12
Danta Kostas, gyv. 40, 49
Dantienė Nijolė, gyv. ir pat. 12, 49, 134
Dauginiai, gyv. 121
Daugmaudis, pav. 22
Daugmaudis Vytautas, gyv. 39
Daunoraitė Teodora, pat. 132
Daukšas Ignas, pat. 68
Daukšienė Liucija, pat. 55
Davainis-Silvestraitis Mečislovas, tyr. 9, 138
Dementiškienė Augustina, pat. 56
Drigotas, gyv. 100
Dundulis Juozas, pat. 95–96 
Dunskis, gyv. 93
Dvylis Lukošius, ist. 33
Džiugytė Leokadija žr. Merkelienė Leokadija

Eismontas Pranas, visuom. 40
Evenšteinas Mauša, tyr. 9
Ežerskiai, gyv. 82
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Fabijanskienė Aldona, pat. 83

Gaigalaitė Zuzana, tyr. 9
Gailiūnas Stasys, pat. 80
Galkai, gyv. 31
Galkienė Marijona, gyv. 127n

Galkus Jonas, gyv. 127n

Galkus Juozas, gyv. 127
Galkus Juozas, gyv. ir pat. 31, 127n

Galkutė Marijona žr. Galkienė Marijona
Gamulis, gyv. 102
Gaputytė Monika, tyr. 9
Gasickas Leonas, pat. 122
Gasparaitienė Bronislava, gyv. ir pat. 39n

Gedminai, gyv. 77
Gylys Simas, gyv. 12, 93
Greimas Algirdas Julius, tyr. 29
Greitjurgytė Genovaitė žr. Krikščiūnienė 

Genovaitė
Grigutienė Irena, gyv. Ir pat. 41, 57, 112, 138n, 140
Grigutis Vytautas, gyv. 112
Griškevičius Mauricijus, tyr. 9, 138
Grunskis Stasys, gyv. 59–60

Ignotai, gyv. 6n, 83
Ignotienė Marcijona, pat. 83
Indrejūnienė Julijona, pat. 80
Indriuliai, gyv. 59
Indriulis Leonas, gyv. 59
Intas Vaclovas, tyr. 10

Jagris Jonas, pat. 95
Jankauskas, gyv. 45
Jankauskas Vytautas, gyv. 125
Jankauskienė Eugenija, gyv, 125
Janulaitis Augustinas, tyr. 9
Janužis, gyv. 100
Janužis Pilicijonas, gyv. 101
Jaloveckiai, gyv. 41
Jansonai, gyv. 67
Jaras Antanas, visuom. 140n

Jarulis Julius, pat. 98
Jarulis Klemas, pat. 98, 99
Jatuliai, gyv. 67
Jodšienė Ona, gyv. 79
Jokūbaičiai, gyv. 62
Jokūbaitis Antanas, gyv. ir pat. 62–63n, 83

Jokūbaitis Klemensas, gyv. 63
Jonaitis, gyv. 81
Jonaitis Antanas, gyv. 129
Jonaitis Juozas, tyr. 9
Jonaitytė Angelė žr. Valančiuvienė Angelė
Jonas, ist. 18, 19
Jonelis Vladas, pat. 106
Jonyla Jonas, leg. 69
Jonkus Jeronimas, gyv. 134
Juodienė Ona, gyv. 72
Juozapaitienė Morta, pat. 63
Juozapavičienė, gyv. 84
Jurevičiai, gyv. 107
Jurevičius Juozas, gyv. 108
Juškaitė Janina, gyv. 83n

Juzumas Vincentas, tyr. 73

Kaikarienė Jadvyga, gyv. 145
Kalniņš Erna žr. Mituzienė Erna
Kaniušis, gyv. 102
Karkliai, gyv. 79
Katilius Remigijus, visuom. 88
Katinas, gyv. 115
Katinas Jonas, gyv. 123
Katinienė Genovaitė, pat. 68
Kavalaitė Ina žr. Stonienė Ina
Kavalas Feliksas, pat. 118
Kavalas Stasys, pat. 118
Kaziulis Algirdas, pat. 96
Kazlauskaitė Morta žr. Kazlauskienė Morta
Kazlauskas Juozas, tyr. 20, 31, 137, 141, 145–146
Kazlauskienė Morta, gyv. 137
Kemėšis Valentinas, pat. 85
Keturakis Steponas, gyv. 143
Keturakytė Jadvyga žr. Kaikarienė Jadvyga
Keturakytė Vincentina žr. Laurinaitienė 

Vincentina
Kiela, gyv. 138, 140
Kigas Kazys, pat. 47
Kilčiauskai, gyv. 86
Kilčiauskas Valius, gyv. 85
Kinderienė G., gyv. 110
Kinderis G., gyv. 110
Kirlys Jonas, tyr. 25
Kirna V., gyv. 59
Kleinas Bencas, gyv. 124
Kliausius Martynas, visuom. 88
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Komaras, ist. 37
Komaras Vladas, gyv. 37
Krikščiūnas Stanislovas, gyv. 93
Krikščiūnienė Genovaitė, pat. 94
Kryževičius Zigmas, pat. 115
Kudulienė, pat. 142
Kundrotienė, gyv. 138
Kupčikaitė Barbora žr. Balčiūnienė Barbora
Kvedaraitė Liucija žr. Valterienė Liucija
Kvedaras Aleksas, gyv. 107

Ladukas J., gyv. 127
Lasickis Janas, ist. 29
Laurinaitienė Vincentina, gyv. ir pat. 143
Lengvenis, gyv. 44
Lesutis Gintaras, gyv. 132
Leškienė Malvina, pat. 46
Liackis Morkus, ist. 18
Liaudanskas Audrius, visuom. 44, 60
Lipskytė Stasė žr. Vipartienė Stasė
Liūdžiūtė Marija, tyr. 9
Lukošienė Agnieška žr. Martynaitienė Agnieška

Macytė Mikalina, pat. 58
Macys Jonas, pat. 40
Mačiukas Rima, gyv. 135, 136n

Mačiukienė Rita, gyv. ir tyr. 135, 136n

Mačiuliai, gyv. 45, 48, 120n

Mačiulis Antanas Vaidutis, gyv. 120, 121
Mačiulytė, gyv. 33, 48, 49
Mačiūnienė Ona, pat. 95
Magelinskas Juozas, visuom. 132
Magelinskienė Laima, visuom. 132
Marijauskas Laimonas, tyr. 119, 120
Martinaitytė Vijolė žr. Zanickauskienė Vijolė
Martynaitienė Agnieška, ist. 33
Mataitis Antanas, pat. 133
Mataitis Juozas, pat. 38
Matulis Rimantas, tyr. 12
Maižiai, gyv. 66
Maižius Stasys, pat. 67, 68
Maižiūtė Julia Aldonė, gyv. 68
Makarevičiūtė Ona žr. Mačiūnienė Ona
Masiliūnas Zigmas, gyv. 109
Merkelienė Leokadija, pat. 50, 91n, 119
Miežis, gyv. 85
Miknevičius Edvardas, gyv. 142

Miknevičius Julius, tyr. 9
Miknevičienė Marcelė, tyr. 9
Minginai, gyv. 104
Minginas Vincentas, ist. 104
Misiai, gyv. 97
Misius Pranas, pat. 97
Mitiekienė Aleksandra, pat. 121
Mituzas Kostas, gyv. ir visuom. 107
Mituzienė Erna, pat. 124n

Morkeliai, gyv. 62
Motiejaitis Vytautas, pat. 61
Motuzaitė Angelė, pat. 27, 110
Motuzas Apolinaras, pat. 105

Naglius Liudas, pat. 99
Nainys R., gyv. 45
Napoleonas, leg. 67
Narbutas, gyv. 125
Narvydaitė Gražina žr. Šimkienė Gražina
Našliūnas Kazimieras, pat. 48
Naudužas E., gyv. 59
Navickas Juozas, gyv. 108
Nemunis J., gyv. 26
Niprikai, gyv. 39
Niprikas, gyv. 93
Noreika Juozas, gyv. 83
Noreika Vincas, gyv. 83
Noreikaitė Marcelė, gyv. 83n

Norutis Juozas, pat. 37
Norvaišas Vincas, pat. 47

Pagojienė Dalia, pat. 97
Paliukaitė Ona žr. Skridulienė Ona
Pamparaitė Pranciška žr. Sruogienė Pranciška
Paškūnaitė Birutė Pranciška, tyr. 61
Paškūnas Juozas, gyv. 61, 92
Paškūnienė Ona, gyv. 55
Penkauskas J., pat. 58
Petras, leg. 99
Petrauskas Juozapas, gyv. 85
Petrikaitė Veronika žr. Dabriegienė Veronika
Petrikas S., gyv. 99
Pilipuitis, gyv. 102
Pilka Rokas, gyv. 51
Pocius Vincas, gyv. 71
Porakis Petras, gyv. 55
Porakytė Liucija žr. Daukšienė Liucija
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Porakytė Ona žr. Paškūnienė Ona
Povilaičiai, gyv. 37n

Povilaitis Romualdas, gyv. 126
Povilas, ist. 33
Prielaidai, gyv. 60
Purlys Jurgis, pat. 44

Radišauskienė Julija, pat. 74
Radvilas, gyv. 135
Radvilas Zigmas, gyv. ir pat. 12, 15, 39–40, 77, 

144n

Ramanauskai, gyv. 114
Ramanauskaitė Joana, pat. 114
Ramašauskas Aleksas, pat. 27
Ramašauskienė Elžbieta, pat. 74
Ramonai, gyv. 42
Ramonas Anicetas, gyv. ir pat. 115 
Ramonas Juozas, gyv. ir visuom. 115
Ramonas Klemensas, gyv. 122
Ramonas Valentas, tyr. 125, 126
Ramutis, pav. 22
Rimavičius, gyv. 48
Rimdžiai, gyv. 92
Rimdžius Stanislovas, gyv. 92
Rimdžius Tadas, gyv. 107
Rimeikaitė Nijolė žr. Šulcienė Nijolė
Rimgailienė Rudolfa, gyv. ir pat. 82
Rimkus J., visuom. 102
Rimkutė Liucė, pat. 74, 75
Rubašiūtė Zuzana, tyr. 9
Rudaminaitė Rita žr. Mačiukienė Rita
Rudauskas, gyv. 58
Rudienė Elžbieta, ist. 103
Rudienė Monika, pat. 75, 135
Rudis Albinas, ist. 104
Rudis Kazimieras, ist. 103
Rumbauskas, gyv. 102
Rungis Gintaras, gyv. 68
Rutkauskas Jonas, tyr. 10
Rutkus Povilas, pat. 83

Sabaitė Stanislova žr. Balčiūnienė Stanislova
Sasnauskas Juozas, gyv. 128
Silickienė Janina, pat. 73, 75
Skablauskas Izidorius, gyv. 74
Skablauskas Pranas, gyv. 74
Skablauskienė Barbė, gyv. 74

Skridulienė Ona, pat. 48
Skripkus, pat. 56
Skripkutė Barbora žr. Žakienė Barbora
Skudulienė, gyv. 93
Skupeika Povilas, gyv. 65
Slančiauskas Matas, tyr. 9, 10n, 33, 80, 81, 86, 

87n

Slančiauskienė Ona, pat. 105
Smalstytė Ona, tyr. 10
Sruogienė Pranciška, pat. 94
Sruogis Virgilijus, gyv. 12, 43, 141
Stabrauskas, gyv. 93
Stanaitis, gyv. 59
Stankaitis Bronislovas, gyv. 50
Stasiulis Petras, pat. 81
Steponaitienė Benedikta, gyv. 66
Stonienė Ina, pat. 118
Stulginskis Kostas, gyv. 107
Svytytė Bronė, gyv. 83n

Sūrienė Zita, pat. 32, 104, 105, 109

Šalkauskaitė Irena žr. Grigutienė Irena
Šalkauskienė Danutė, gyv. 112
Šalkauskis Jonas, gyv. 112
Šampinskaitė Marijona žr. Bišmanienė Marijona
Šidiškis Tadas, tyr. 12, 13, 82
Šimaitienė Monika, pat. 115–116
Šimaitis Steponas, gyv. 58
Šimaitytė Eugenija žr. Butkevičienė Eugenija
Šimkaitis Antanas, pat. 56
Šimkienė Gražina, gyv. 132
Šiurna Juozas, pat. 85
Šlerpas Juozas, pat. 80
Šlerpus Bladziejus, pat. 78
Šležas Jonas, tyr. 9
Šliavas Juozas, tyr. 10, 11n, 12, 13, 14, 15, 17, 45, 

73, 101, 103, 104, 105
Šniukas Stasys, pat. 42
Šopis Remigijus, gyv. 112
Štikūnienė Marijona, gyv. 96
Šulcienė Nijolė, pat. 130
Šutkus Antanas, pat. 100
Šutkus Juozas, pat. 84
Šutkus Pranas, gyv. ir pat. 130

Tamošaitis Jurgis, gyv. 65
Tamošauskienė Valerija, pat. 97
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Tamulienė Valė, gyv. 83n

Tamulionis Juozas, tyr. 10
Tamulytė Aldona, gyv. 83n

Tautavičius Adolfas, tyr. 14, 45, 104, 137
Tiesnesnis Jonas, pat. 124
Tilkevičius, gyv. 62, 63
Trumpulis Juozas, tyr. 9
Truškauskienė Barbora, gyv. 91
Turčinskas Juozas, tyr. 9

Urbanavičius Vytautas, tyr. 11, 102
Urbonas Juozas, gyv. 142
Urbonienė, gyv. 93
Urmonas Stasys, gyv. 80
Urtanas Jūris, tyr. 13
Utakis Žydrūnas, gyv. 126
Ušeckienė Marijona, pat. 64
Užkuraitis Romas, gyv. 12, 113

Ūdrakis, gyv. 93

Vaičiulienė Genė, gyv. 123
Vaičiulis Edmundas, tyr. 30, 137
Vaičiulytė Liucija, ist. 33
Vaineikienė Ugnė, tyr. 12, 13, 72, 84, 101, 127
Vaineikis Gendrutis, tyr. 12, 13n, 72, 84, 101, 127
Vaitekūnas Tadas, gyv. 138
Vaitekūnas Vincas, tyr. 129
Vaitekūnienė Aleksandra, gyv. ir pat. 100
Vaitkus Stasys, tyr. 125
Valainis Jonas, tyr. 10
Valančiūtė Janina, gyv. 83
Valančiuvienė Angelė, gyv. 129
Valantinai, gyv. 98
Valys Kazys, gyv. 64
Vališauskas Danas, pat. 56
Valiulienė Genovaitė, gyv. 51
Valiulis Petras, gyv. 51
Valterienė Liucija, pat. 108
Varašauskas Aleksandras, gyv. 74

Varašauskas Liudvikas, gyv. 74
Vasiliauskas Ernestas, tyr. 12, 42, 75, 129
Vaza Zigmantas, ist. 18
Viečienė Julė, pat. 74
Vilčiauskas Juozas, pat. 131
Vilčiauskienė Ona, gyv. 136
Vilimas Gintautas, gyv. 123
Vipartienė Stasė, pat. 56, 111, 139, 140n

Vitkevičiūtė žr. Kudulienė

Zaleckis, gyv. 109
Zaloga Anicetas, gyv. ir pat. 40, 41
Zaloga S., gyv. 121
Zalogaitė Ona žr. Slančiauskienė Ona
Zalogienė Marcijana, gyv. 114
Zanickauskas Albinas, gyv. 49
Zanickauskienė Vijolė, pat. 49
Zigelis, gyv. 145
Zigmantas Stasys, gyv. 131
Zubrevičius, ist. 23, 44

Žakienė Barbora, gyv. 56
Žakis Stanislovas, gyv. 57
Žakytė Augustina žr. Dementiškienė Augustina
Žalys Aleksandras, tyr. 10n–11, 12, 58, 82, 90, 91, 

98, 108, 120, 121, 130, 131
Žemėpačiai, gyv. 58
Žemrytienė Julija, pat. 75
Žygimantas Senasis, ist. 19
Žlabys Pranas, pat. 56
Žukauskienė Laima, gyv. 36
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Dalykų ir temų  
rodyklė

Rodyklė apima tekste minimus ir iliustracijose vaizduojamus dalykus. 
Raidelė n virš skaičiaus žymi iliustraciją – nuotrauką ar žemėlapį.

akmuo 10, 11, 22, 26, 29, 56, 64, 105, 109n–110n, 
114n, 122–123 
– Arkliadantis 59 
– Baisus akmuo 133 
– Didysis akmuo 59, 84n 

– Kėkštakmenis 14n, 63n, 83n 

– Klingalis 51 
– Pilkakmenis 131 
– Sidabros akmuo 92 
– Skambutis 38 
– su duobutėmis 23, 55, 89n 

– su pėda 105, 130 
– su smailiadugniu dubeniu 11, 13, 14–15, 
29, 30n, 31n, 34, 36n, 37n, 38n, 39n–40n, 42n, 
43n, 44n, 45n, 49n, 50n, 51n, 55n, 58, 59–61n, 
62n, 65n–66n, 68n–71n, 72n, 76n, 77n, 78n–79n, 
82n, 84n, 85n–86n, 92n–93n, 96n–97, 98n, 
100n, 101n, 102n, 104n–105, 106n, 108n–109n, 
110n, 112n–113n, 120n–121, 122n, 123n, 125n–129n, 
130n–131n, 132n, 134n–135n, 137n–138n, 
141n–143n, 144n–145n 

– Vaiduoklis 99 
– Vilkplaukis 132 
– Žvirblio akmuo 64

antkapis 117n–118n

apžadai žr. gydymas; maldos

asmenvardžiai 
– vardai 99 
– pavardės 22, 58, 69, 82, 93, 103, 104 
– pravardės 48, 103, 104

ašaros 22
atlaidai 38
augalai, žolynai 48
aukojimas, aukos 20, 35 

– drobės 20 
– ginklų 129 
– monetų 101 
– papuošalų 20n–21, 51–54n  
– žmonių 20, 114, 141

auksas žr. lobiai

bažnyčios žr. maldos namai
brastos 43, 91, 95
bausmės 51
burtai 33, 48; taip pat žr. gydymas

dainos 107–108, 133
darželis (gėlių) 36, 39, 61, 119, 128n

daržinės 58, 112
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dievai, deivės, mitinės būtybės  
– aitvaras 44 
– Apidėmė 28, 29 
– deivės 29 
– Dievaitis 82 
– laumės 33, 108 
– Jaučių Baubis 20 
– Laima 65 
– Mėnulis 11 
– milžinai 25, 26n, 73, 80, 81, 122, 142 
– Perkūnas 11, 103 
– ponaitis žr. Velnias 
– raganos 32, 33, 41, 45, 95–96, 107–108, 140 
– Saulė 11, 21, 22, 27, 103 
– vaiduokliai 40, 46, 47, 90, 91, 114, 118, 124 
– Velinas, Velnias 21, 23, 26, 47, 56, 64, 83, 
92, 105–106, 133 
– Žemyna 29

duobė 27–28 
– Laimės 115 
– Prakeikta 115 
– Šv. Onos 115

durpės 56, 86, 112
dvarai žr. gyvenvietės

ekspedicijos, tyrimai 9 
– B. Tarvydo 80 
– E. Vasiliausko 12, 69n–70n, 75n, 76n 

– J. Šliavo 10, 11n, 45 
– N. Bartkutės 10 
– V. Urbanavičiaus 11, 102 
– V. Vaitkevičiaus 13, 15–16

ežeras 19–21, 22, 56, 58, 87n, 88n, 90n–91; taip 
pat žr. pelkė

ganykla 33, 46, 86, 126n 

– Gojus 62, 79, 132
giria žr. miškas
girnos, grūstuvės 29, 59, 60, 68, 77, 112, 142
gydymas, gydymo priemonės 31, 32, 33, 40, 75, 

110, 117–118, 130, 138
gyvenvietės, gyvenamosios vietos 

– bajorkaimiai žr. kaimai 
– bunkeriai 28, 88n, 119 
– dvarai 30, 31, 37, 41, 72n, 77, 82, 100, 122, 
135 
– geležies amžiaus gyvenvietės 73 
– kaimai 25, 28n, 30, 48, 63, 77n, 88n, 102, 
104, 115, 118, 119n–120 
– miestai, miesteliai 69, 137n 

– palivarkai žr. dvarai 
– užusieniai žr. viensėdžiai 
– viensėdžiai 28, 41, 45, 48–49, 65, 100

gyvuliai, naminiai paukščiai 
– antis 90 
– arklys 22, 46, 70, 90, 91, 92, 94, 112 
– gaidys 83, 118 
– jautis 48 
– karvė 49 
– kiaulė 90, 93–94 
– šuo 49, 94, 107, 114 
– žąsis 47 
– žirgas žr. arklys

grybai 118, 138

javai 
– avižos 33 
– rugiai 33, 77

kalnas, kalva 38, 56, 139n 

– Aušruitis 143–144n 

– Bažnytkalnis 11 
– Benoskalnis 46 
– Bobkalnis 40n–41n, 64, 101 
– Gaispilis 124 
– Gražiškalnis 48 
– Kartuvių kalnas 51 
– Kiaušinkalnis 47n 

– Kirmino kalnas 47 
– Koplyčkalnis 11 
– Kunigo kalnas 120 
– Lelijų kalnas 28, 119 
– Linksmybės kalnelis 133 
– Meilės kalnas žr. Ragankalnis 
– Pinigų kalnas 113n–114n 

– Poterių kalnelis 141 
– Ragankalnis 33, 45n–46n, 107n–108n, 124n, 
139n–140n 

– Raudonkalnis 139n, 140n 

– Sąskalnis 79n–80n 

– Šatrikalnis 123 
– Varčia 23, 62–63n 

– Velniakalnis 11 
– Žabuotinis 56n, 57

kanklės 103
kapai, kapinynai, kapinės 17, 25, 26n, 27, 35, 38, 

46, 63, 73, 78, 80, 81n, 94, 95, 101, 107, 111, 
116, 141; taip pat žr. pilkapiai 
– Bobkalnis 40n–41n 

– Cūdauni kapeliai 117n–118n 

– Kapmilžiai 80n–81n 

– Kaukarių kapai 62 
– Kiaušinkalnis 47 
– Milžkapiai 63, 130 
– Švedkapiai 122 
– Šventkapis 42
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karas, sukilimai 73–74; taip pat žr. gentys, 
etnosai, tautos 
– Napoleono žygis 113–114; taip pat žr. 
tautos – prancūzai 
– 1863 m. sukilimas 71 
– Pirmasis pasaulinis 28 
– Birželio sukilimas 104

kaspinas 114
kaulai 26, 40, 73, 84, 85
keliai 21, 22, 41, 80, 88n, 90, 91, 114, 117
kelionės 41, 94
kepurė 118
kirvis 23, 25, 26, 73, 81, 122
klėtys žr. svirnai
klojimai žr. daržinės
konfesijos; taip pat žr. maldos namai 

– Katalikų bažnyčia, katalikai 17–19, 34, 104, 
135 
– senovės lietuvių religija 9, 11, 18, 31, 32, 34, 
74, 103, 104, 109, 125, 137

krikštas 9, 18, 25, 31, 77, 99, 138
kryžiai 26n, 40, 49n, 64, 74, 75, 80, 81n, 84, 105
krosnis 103
kūdra 

– Velnio prūdelis 48, 92
kūno dalys  

– akys 75, 103, 110, 130 
– galva 90 
– nosis 46 
– uodega 90 
– veidas 46

laimė, sėkmė 22, 27, 28, 31, 33, 45, 100, 101, 102, 
114

laukas  
– Apidėmė 29, 55, 102, 111, 131 
– Gojai 62 
– Jono laukas 43 
– Šventoji žemė 126n 

– Velnynė 64
ledas 91 
ligos 71, 73, 100, 115; taip pat žr. gydymas
lobiai 46–47, 69, 71, 114, 131
luotas 90n

maistas, gėrimai; taip pat žr. žuvys 
– braškės 90 
– burokai 93 
– duona 33, 77

maldos 35, 94, 103, 105, 137; taip pat žr. gydymas

maldos namai; taip pat žr. parapijos 
– bažnyčios 18–19n, 38, 69, 73–74, 83, 122 
– koplytėlės 43, 74, 100, 101n, 118, 121 
– koplyčios 17, 31n, 38n, 65n–66n, 73–74, 78n 

maras žr. kaimai
maudymasis, plaukimas 68, 83; taip pat žr. upė
medžiai 

– ąžuolas 10, 11, 16, 32, 33, 37, 58, 59, 64n, 
66–67n, 74, 81, 82, 100n–101n, 105, 109, 116n, 
133n, 134n, 135–136 
– eglė 117–118 
– gluosnis 96 
– liepa 11, 32, 33, 134 
– pušis 69, 71, 99n–100 
– vinkšna 32, 33, 50n, 105

melioracija 10, 34, 82n, 95, 110
miestai žr. gyvenvietės
mirusieji 11, 20, 21, 22, 23, 27, 33, 66, 83, 91, 105, 

114, 118
miškas 25, 27, 28, 124 

– Ąžuolynė 17, 37n, 74n, 77, 82n 

– Čiutos ąžuolynas 18n, 135n–136n 

– Gojus 17, 65, 115n 

– Pekla 78, 106 
– Rukuižių pušynas 138 
– Skaistagiris 121 
– Šventasis miškas 17, 74 
– Šventos Liepos 18

mitologija, pasaulėžiūra, prigimtinė kultūra 21, 
22, 32–33, 35, 40, 71

mokykla 59, 98, 108, 110
moterys, merginos 20–21, 22, 27, 28, 31, 33, 34, 

40–41, 46, 48–49, 75, 107–108, 110, 114, 115
muziejai, muziejiniai rinkiniai 

– A. ir N. Dantų 12, 49, 135 
– A. Žalio 12, 130–131 
– G. ir U. Vaineikių 12, 13n, 72, 84, 101, 127 
– M. Slančiausko 69–70, 106 
– R. Užkuraičio 12, 113 
– S. Gylio 12, 93 
– V. Sruogio 12, 43, 141 
– Z. Radvilo 12, 39, 77, 144

namai 29–30, 31, 32, 42, 48, 59–60, 85n, 102n, 
127, 134; taip pat žr. gyvenvietės; sodybos

pamaldos 40, 66, 101, 118
paminklas 68n, 88, 108n

parapijos 18, 19, 73
parduotuvė 123
pasaulio šalys 22, 85, 86, 111
paskandos 22, 23
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paukščiai 39, 40, 47 
– didysis baublys 20 
– kėkštas 14n, 63n 

– tetervinai 86
pavardės žr. asmenvardžiai
paveldosauga 14–16, 40, 76
pelkė 19–20, 21, 23, 51n–54, 83, 133; taip pat žr. 

ežeras 
– Daukšių bala 56–57 
– Gojų bala 58 
– Kiaulių Pekla 23, 93n–94n 

– Mūšos Tyrelis 86n–92 
– Putka 133 
– Rudbalė 44n 

– Šilė 58n 

– Šunkara 111 
– Varčia 23 
– Velnio bala 50, 69, 81, 129 
– Velnio purvas 69

perkūnija 67, 101
pieva 125n 

– Gojus 42, 57, 84
piliakalniai, pilys 17, 19, 35, 64, 73–74
pilkapiai 

– Kapmilžiai 25, 80n–81n 

– Milžinkapiai 142 
– Švedkapiai 25, 85 
– Velniokapis 25

pinigai 21, 23, 46, 47, 57, 66, 69, 85, 112, 114
pirtis 32

radiniai (archeologiniai) 20n, 22–23n, 35, 44, 46, 
47, 51–54n, 73, 75, 78, 96n, 102, 111, 129

ripka 133
rogės 94

sala 86
sapnai 66, 69, 84, 118, 121
saulė 

– saulėlydis 103 
– saulėtekis 85, 103

sienos, ribos 
– kaimų 33, 40, 45, 47, 51, 79, 95, 98, 109, 
115, 133 
– kalbų, tarmių 12 
– parapijų 21 
– rajonų 42, 86 
– valstybių 25, 56, 73, 124 
– žemių 19

skaičiai 87, 117, 131
skalbimas 67
skulptūra 132
smuklės 79, 96

sodai 33, 49, 55
spalvos 83, 103
sveikata 22, 31, 33, 57, 111
svirnai 29, 127

šaltinis (versmė) 33, 46, 56n, 57n, 75n, 105, 111n, 
145n–146n 

– Srautas 97 
– Šaltoji 110n, 111n 

– Verdenė 99 
– Verdenėlis 86 
– Verdulis 115n 

– Žvirgzdynė 97n

šeima 33, 66, 93, 102, 104, 118, 127n

šienas 114; taip pat žr. daržinės
šuliniai 39n, 48, 49, 88, 92, 123, 134, 137; taip pat 

žr. šaltiniai
šventadienis 133
šventės (bendruomenės) 

– gegužinės 124, 140n 

– sambariai 58 
– sueigos 140

šventės (kalendorinės) 
– Kryžiavos dienos 27, 40, 101 
– Kūčios 23, 94 
– Sekminės 140 
– Šv. Brigita 73, 75 
– Šv. Ignacas 66 
– Šv. Jonas 33, 66, 73, 107, 124, 143 
– Šv. Jurgis 31, 40, 73, 102 
– Šv. Motiejus 78 
– Velykos 27, 31, 47, 102 
– Vėlinės 73 
– Visi Šventieji 118

šventės (šeimos) 
– krikštynos 103, 104 
– vardadieniai 67 
– vestuvės 14n, 22, 91–92

šventieji 43; taip pat žr. šventės (kalendorinės)
Švč. Mergelė Marija 55, 69, 84

tabakas 92
tautos, etnosai, gentys, kraštiečiai 

– baltai 22 
– čigonai 23, 44 
– latviai 20, 56, 124 
– lietuviai 11, 20, 48, 56 
– prancūzai 113 
– slavai 22 
– švedai 47, 75, 78, 80, 84, 85, 122, 142 
– vokiečiai 33 
– žemaičiai 9, 73, 138 
– žiemgaliai 11, 12n, 32, 73, 103
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tautosaka 
– padavimai 10n, 19–20, 25, 35, 48, 56, 57, 63, 
69, 73–74, 80, 90–91, 113–114, 115, 125, 136 
– sakmės 9, 33, 35, 46, 47, 86–87, 90–91, 
103, 107–108, 113–114, 133

teismas 33
tiltai 75; taip pat žr. brastos; upė
tyrimai žr. ekspedicijos
turtai žr. lobiai

ugnis 29, 33, 47, 59, 74, 114, 125
upė, upelis 21n, 22, 25, 32, 42, 58, 86, 90, 141n; 

taip pat žr. tiltai; vanduo 
– Ąžuolupis 59, 105 
– ištakos 21n, 89 
– Kukalynas 120 
– Raganynė 32n, 33, 34n, 48–49, 95n–96n, 
98n–99n 

– Velniaprūdis 136 
– Velniobala 68

užkalbėjimai žr. gydymas

vaikai, jaunuoliai 32, 33, 58, 73, 86, 91, 94, 105, 
107, 118, 138, 145

vanduo 22, 39, 40, 49, 57, 75, 92, 110, 111, 130; 
taip pat žr. šaltiniai 
– švęstas vanduo 31, 38n, 65n–66n, 68, 78, 
102, 112, 127

varpai 38, 97
vartai 23
verslai, užsiėmimai; taip pat žr. žmonės 

– akmenų skaldymas 59, 109
vėjas 46
vėlės žr. mirusieji
vietovardžiai 9, 10, 20, 22, 41, 141
vyrai, vaikinai 22, 92, 133

žalčiai 9, 29, 32, 39, 67, 103, 138
žemdirbystė 86, 93, 106, 121
žemė (nuosavybė) 33, 49, 135
žemėlapiai, planai 36, 41, 79, 89, 95
židinys žr. ugnis
žmonės (profesija, užsiėmimas, padėtis ir kt.) 

– bajorai, dvarponiai, grafai, kunigaikščiai 
19, 23, 41, 44, 80, 104, 114 
– burtininkai 33, 44 
– darbininkai 41 
– eiguliai 103, 138 
– elgetos 23, 44, 69, 101 
– girininkai 10 
– kareiviai 57 
– kolekcininkai 58 
– kraštotyrininkai 11, 45, 61 
– kunigai, klebonai, vyskupai 18–19, 23, 44, 
47, 88, 119, 120; taip pat žr. misionieriai; 
vienuoliai 
– medžiotojai 86, 101 
– mokytojai 9–10 
– muziejininkai 129 
– partizanai 85, 88, 104n, 107 
– pateikėjai 31n, 39n, 63n, 124n, 127n, 136n, 
138n, 140n 

– piemenys žr. vaikai 
– savanoriai 115 
– stribai 118 
– užkalbėtojai 32, 33, 48 
– vagys 108 
– vienuoliai 29, 31 
– žvejai 22, 90

žuvys 56, 90 
– lydekos 22, 90

žvėrys 
– kiškiai 86–87 
– vilkai 132
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