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SENOSIOS ŽIEMGALOS ŠVENTVIETĖS

Senosios šventvietės - reikšminga baltų kultūros paveldo dalis. Šios
vertybės apima archeologij<t kalb<t folklor<t mitologiją ir religij<t kitais
žodžiais tariant, - tai, kas regima ir neregima, žmonių ir dievų pasaulį .
Šventi medžiai, akmenys ir šaltiniai atskleidžia nepaprastai glaudų ryšį
tarp gamtos ir kultūros.
Visapusiškas Žiemgalos šventviečių pažinimas - ateities tyrimų uždavinys; šiame straipsnyje apibrėžiamos jų gairės ir pateikiami kai kurie
apibendrinimai, kurie kyla iš archyvuose saugomų, lauko tyrimų metu
sukauptų ir spaudoje paskelbtų duomenų.
Pastaraisiais metais senosioms Žiemgalos šventvietėms paskirtos
dvi monografijos: apibendrinanti latvių archeologo Jurio Urtano studija "Ancient Cult Sites of Semigallia" remiasi šiaurinės Žiemgalos
dalies, Latvijos teritorijoje esančių šventviečių analize. Ją lydi daugiau
kaip 200 šventviečių sąrašas 1 • Lietuvių geografo Tado Šidiškio knygoje
"Velniakalnių kraštas" pateikti konspektyvūs duomenys apie Pasvalio,
Pakruojo ir Joniškio rajonų šventvietes2 •
Minėti darbai, kurie dažnai remiasi duomenimis apie nelokalizuotas
ir išsamiau neaprašytas vietas, suponuoja išvad<t kad pirmaeilė Žiemgalos tyrinėtojų užduotis šiandien yra plataus masto senųjų šventviečių
inventorizacija Lietuvoje ir Latvijoje. Kvalifikuotai katalogo forma pateikti ir susisteminti duomenys apie šventvietes taps naujų kompleksinių jų tyrinėjimų pagrindu.
Senųjų Žiemgalos šventviečių paieškos pradėtos XIX a. antroje pusėje
latvių kalbininko, etnografo ir geografo Augusto Bylenšteino iniciatyva
(August Bielenstein, 1826-1907). Duomenų apie šventvietes galima rasti
pas Matą Slančiauską (1850-1924), Petrą Būtėną (1896-1980), Peterį Stepinį (Peteris Stepiųš, 1914-1999) ir kitų autorių darbuose. Tačiau reikšmingų mokslo darbų šventviečių tema ilgai nebuvo parašyta. Tik XX a.
antroje pusėje mokslinę karjerą pradėjo latvių archeologas būsimasis senųjų šventviečių tyrinėtojas Juris Urtanas (Juris Urtans, g. 1952 m .), jis
savo darbuose pateikė daug duomenų apie Žiemgalos šventvietes, vėliau
joms paskyrė jau minėtą specialią studiją3.
XX a. aštuntajame dešimtmetyje Žiemgalai būdingus akmenis su
smailiadugniais dubenimis pradėjo registruoti pasvalietis Antanas
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Stapulionis 4 (1930-2011) ir pakruojietis Jonas Treškevičius 5 • Tuo pačiu
metu šių akmenų ir visų kitų rūšių šventviečių aktyviai ieškojo, jų aprašymus rengė ir pirmuosius apibendrinimus pateikė Žeimelyje dirbęs
anglų kalbos mokytojas Juozas Šliavas (1930-1979) . J. Šliavas, konsultuojamas Zigmo Zinkevičiaus, Adolfo Tautavičiaus, Vaclovo Miliaus ir
kitų tyrėjų profesionalų, pranoko daugumą to meto kraštotyrininkų originalių rankraštinių veikalų serijoje buvo surašyti žvalgymų metu
surinkti faktai, iš jų kylančios idėjos ir apmąstymai 6 •
Šventvietės buvo viena iš sričių, kurioms J. Šliavas teikė ypatingą svarbą, tačiau, jo paties žodžiais tariant, tai darė "beveik be išimties vien tik
sau pačiam, ir dėl to visas šis darbas dirbtas buvo daugiausia vien savo
paties įdomumui". "Didžiausia paskata ir paraginimas visą laiką buvo
tai, kad įvairios dar dabar žmonėse tebeprieinamos smulkmenos nenueitų su numirštančiais senaisiais žmonėmis į pragaištį ir kad šiandien dar
laukuose tebesantys kalneliai su begale kai kam gal ir mažai bepastebimų smulkmenų taip pat nenueitų į pragaištį niekieno neaprašyti." 7
J. Šliavo palikimo reikšmę sunku pervertinti- dažnai tai vienintelis
aprašymas, kaip atrodė viena ar kita šventvietė iki melioracijos, žinia
apie suskaldytą akmenį ar nukirstą medį. Žvalgymų metu J. Šliavas
stengėsi kuo tiksliau apibūdinti šventviečių padėtį, senųjų vietos gyventojų teiravosi vietų vardų ir padavimų (1 pav.).
Iš pirmo žvilgsnio mokslinė paties J. Šliavo atliktų tyrimų vertė nedidelė Qo paties žodžiais tariant, trūko mokslinės literatūros ir patirties), tačiau
tam, kad šiandien galėtume minėtas J. Šliavo prielaidas, teiginius ir hipo1 pav. Mokytojas Juozas Sliavas su abiturientėmis. Žeimelis. 1959.
Iš Pakruojo J. Paukštelio viešosios bibliotekos rinkinių

F:::-~~~~

24

tezes patikrinti, jas priimti arba atmesti, dar reikia daug dirbti, lokalizuoti
dešimtis senųjų šventviečių, jas deramai užfiksuoti ir išanalizuoti.
Atskirai pažymėtina, kad 1971 m.J. Šliavas globojo Lietuvos istorijos
instituto archeologinės ekspedicijos, vadovaujamos Vytauto Urbanavičiaus, dalyvius ir kartu su jais tyrinėjo prie Bulėtiškio, Guostagalio ir Voronėlių mitologinių akmenų (Pakruojo r.), Radikių (Joniškio r.), Ratkūnų
(Pasvalio r.), Skarulių ir Vileišių akmenų su smailiadugniais dubenimis
(Pakruojo r.)B. 1974 m. J. Šliavo vadovaujami Žeimelio kraštotyrininkai
savarankiškai kasinėjo prie Blauzdžiūnų akmens su smailiadugniu dubeniu (Joniškio r.) 9, o 1976 m.- prie to paties tipo Jurgaičių akmens (Pakruojo r.)10 • Deja, šių tyrinėjimų rezultatai liko plačiau neaprašyti.
Po ilgos pertraukos, jau XXI a. pradžioje, šventviečių paieškas Žiemgaloje atnaujino Klaipėdos universiteto auklėtinis, archeologas ir muziejininkas Ernestas Vasiliauskas 11 • (Tam tikrą dėmesį senosioms Žiemgalos šventvietėms rodė ir šių eilučių autorius 12 .)
Šventos giraitės ir medžiai
Šventos giraitės yra nepaprastai ryškus daugeliui tautų ir kraštų bū
dingas šventviečių tipas, tačiau Žiemgaloje jų pėdsakų beveik neliko13 .
Mažėjant miškų plotams, pasakojimus apie šventais laikomus miškus
palaipsniui imta sieti su pavieniais medžiais senoliais, kai kur - su laukais ar pievomis; tokia pati padėtis klostėsi ir Lietuvoje, ir Latvijoje. Antai pasakojama, kad Mežuotnės Bulenių (Mežotnes Bullenu) Alkos pievoje
(Elku pJava) kitados augo medžiai, prie kurių buvo aukojama14 . J. Šliavo
duomenimis, šventas miškas, daugiausiai ąžuolai, augo prie Kalnelio
(Joniškio r.) ir užėmė apie 10 ha plotą. Miško vietoje plytintis laukas dar
ilgai buvo vadinamas Sventąja giria 15 • Dirbami laukai prie Meškalaukio
Tribuko kalneliu vadinamo alkakalnio (Pasvalio r.) ilgai buvo vadinami
Ąžuolynu 1 6 . Lauksodžio apylinkėse (Pakruojo r.), Ąžuolų kalnelyje prie
Svirkalio upelio, XX a. pradžioje dar stovėjo trys dideli ąžuolai. "Visi jie
buvę tuščiaviduriai, su angomis kamienuose, pro kurias lengvai būda
vę galima įeiti į vidų, jų vidus buvęs išdegintas, ąžuolai jau apdžiūvę.
Seniausi to meto žmonės pasakodavę, kad toje kalvelėje, tarp ąžuolų, senovėje būdavus kūrenama šventoji ugnis." Prieš prasidedant Pirmajam
pasauliniam karui, tie apdžiūvę ąžuolai buvo iškirstil 7 (2 pav.).
XVIII a. pradžioje jėzuitų vienuoliai savo dienoraščiuose ir ataskaitose dar mini krašto gyventojų apeigas prie šventais laikomų medžių,
kalba apie jų naikinimą, kuris vyko, galima spėti, įvairiose Kuršo pasienio vietovėse: "Du ąžuolai, būtent Uzolay Devayciay, buvo nukirsti
ir sudeginti, nes prietaringu būdu prasti žmonės juos garbino ir vel-
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tui prastų žmonių lūpos meldė stebuklų." 1 8 1725 m. datuotas unikalus
aprašymas, kaip, misionieriams nukirtus šventu laikomą medį, krašto
žmonės ateina prie jo kelmo su aukojama duona ir alumi. Apeigų metu
čia meldžiama, kad nukirsto medžio šakos galėtų pašventinti kurį kitą
medį. Po to minėtos šakos yra perkeliamos prie kito, naujojo medžio,
pritvirtinamos ir jo meldžiama žodžiais: "Nuo šiol tu mane saugosi".
Sios šventumo įskiepijimo apeigos baigiamos iš nukirsto medžio vietos
pernešus aukojamą duoną ir alų 1 9 •
1768 m. Stanislovas Rostovskis rašė, kad, plintant reformacijos idė
joms, t. y. XVI a. antroje pusėje, "skurdi liaudis, ypač Lietuvoje Žemaičiuose ir Žiemgaloje, arba užmiršusi krikščioniškuosius įstatymus, arba
jų nesupratusi, sugrįžo iš savo kaimų į miškus, pagoniškom senolių apeigom melstis savo ąžuolams ir tam žaibasvaidžiui Jupiteriui, kurį tėvų
tėvai vadino Perkūnu" 20 . Šie apibendrinti teiginiai leidžia manyti, kad
minėtu laikotarpiu šventų giraičių skaičius dar buvo didelis; miškas, matyt, buvo būdinga bet kurios kitos rūšies šventvietės aplinka.
Rauklaukio (Pakruojo r.) ąžuolas su koplytėle viduryje miško2I, Pikčiaviečių (Joniškio r.) ąžuolas su koplytėlėmis Ąžuolynės pamiškėje , Ramužių (Pasvalio r.) ąžuolas, augęs netoli Gojaus miško 23 ir kai kurie kiti
pavyzdžiai leidžia teigti, kad, miškams netenkant šventos erdvės statuso,
jų sakralumas galėjo būti perduodamas vienam kuriam - seniausiam, storiausiam, aukščiausiam ar kitų ypatingų žymių turinčiam medžiui. Akmenės rajono pietvakariuose ir Mažeikių rajono pietryčiuose augančių, šventomis laikomų pušų pavyzdys rodo, kad, XIX a. - XX a. pradžioje kertant
miškus, šventais laikomi medžiai buvo apeinami, išskyrus tuos atvejus, kai
tos medienos reikėjo bažnyčių statybai, kryžiams arba karstams gaminti 24 •
22

2 pav. Šventas ąžuolas
Džūkstės (Džūkstė)
apylinkėse. Tukumo r., Latvija. XX a.
I pusė (Urtans J.
Ancient Cult Si tes of
Semigallia. Zemgales
senas kulta vietas.
Riga,2008,p. 108,
Fig. 49)
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Senų

šventumu ir ypatinga jiems rodoma pagarba pasižyminčių meiki šių dienų išliko kai kurių kaimų
kapinėse ir pakelėse 25, kur per paskutiniuosius du šimtmečius į minėtus
medžius buvo įprasta kelti medines koplytėles su Rūpintojėliais arba prie
jų statyti kryžius. Senovinės apžadų tradicijos atgarsiai ryškūs vakarinėje
ir šiaurės vakarinėje Šiaulių r. dalyje.
Ypač įdomus ir vertingas Žadeikonių (Pasvalio r.) ąžuolo pavyzdys
(3 pav.). Šis medis apie 18 m aukščio, 1,3 m aukštyje- 6,4 m apimties.
Pagarba ąžuolui rodoma nuo seno. Pasakojama, kad čia būta dviejų
ąžuolų, tad gali būti, kad, sunykus vienam (matyt, senesniam), jo vietą
užėmė šis medis, šiandien taip pat jau labai senas. Medine tvora aptvertas nedidelės kaimo kapinės (Oniūno kapinės), įrengtos rytų ir vakarų
kryptimi, su varteliais rytuose, sudaro šventovės po atviru dangumi
vaizdą. Senolis ąžuolas vakaruose užima centrinio altoriaus vietą. Matyt, kad, laidojant mirusiuosius, buvo atsižvelgiama į medžio padėtį.
Dar daugiau, čia laidojami tie, kurie nori būti palaidoti po ąžuolu, ir dėl
to šioms, o ne Saločių parapinėms kapinėms teikia pirmenybę •
Apie Žadeikonių ąžuolą pasakojama, kad kažin kas seniai norėjęs jį
nupjauti: "Vos tik pamėgino, ėmė bėgti kraujas ir tiek daug jo pribėgo,
kad pasidarė pilnas Kamatės upelis. Kraujas išėjęs iš krantų ir nudažęs
abiem pusėm upelio skardžius raudonai. Iki šiai dienai yra žymės, kur
buvo norėta pjauti ąžuolas, o žemė taip pat toje vietoje labai raudona." 27
džių- ąžuolų, liepų, vinkšnų, pušų-
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Šaltiniai ir upės
Upeliais bėgančio kraujo motyvas yra žinomas ne tik Žiemgaloje, bet
ir kituose Lietuvos regionuose, kur siejamas su Kraujupiais, Raudonupiais, Skerdupiais ir kitaip panašiai vadinamais upeliais 28 • Vaizdinys- senas, sustingdytas karinių istorinių dainų tekstuose (teka kraujas, kaip vanduo), be to, primena 1605 m. jėzuitų vienuolių kronikos eilutes apie tai,
kad senosios religijos besilaikantys krašto žmonės dievui vardu Nosolum
aukoja ožį ir jo kraują supila į upę, melsdami gero javų derliaus 29 •
Kitas nepaprastai svarbus mitologinis vaizdinys, lydintis tekantį vandenį, su juo sieja ašaras. Atsižvelgiant į šventvietės pobūdį ir aplinką, tai
gali būti kitados gyvenusių milžinų, deivės Laimos arba Švč. Mergelės
Marijos ašaros 30 •
Ypač vertingas ir platesnio regiono tyrimams svarbus Žiemgaloje paliudytas Laimos ryšys su vandeniu. Baltų mitologijoje per vandenį arba
su juo žmogui dažnai perduodamas likimas. Paminėtina Beržtalio upelio
dalis prie Gataučių vienkiemio (Pakruojo r.), kuri vadinta Laimiškiu31;
upelyje toje vietoje buvę duburių, kuriuose būdavę sugaunama žuvies 32•
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Laimę teikė prie Luponių šventvietės (Šiaulių r.) šaltinio buvusiame
akmenyje susirinkęs vanduo33 • J. Šliavo duomenimis, panašus tikėjimas

l~-- - - -

3 pav. Raganinėmis vadinamos vietos upėse: 1) Čėniškiai (Biržų r.,Panevėžio aps.; Tatuloje);
2) Daumėnai (Biržų r. Panevėžio aps.; Tatuloje); 3) Dvariūkai (Mūrdvaris, Pakruojo r., Šiaulių
aps.; Mūšoje); 4) Gerkiškiai (Mykolinė, Biržų r., Panevėžio aps.; Tatuloje); 5) Gyvakarai (Rudikai, Kupiškio r., Panevėžio aps.; Pyvesoje); 6) Mitkūnai (Joniškio r., Siaulių aps.; Audruvėje);
7) Nemunėlis (Biržų r., Panevėžio aps.; Nemunėlyje); 8) Payslykis (Pasvalio r., Panevėžio aps.;
Yslykyje); 9) Papalskiai (Graudušiai, Šiaulių r., Šiaulių aps.; Ventoje); 10) Patatuliečiai (Pabiržė,
Biržų r., Panevėžio aps.; Tatuloje); 11) Petriškiai (Pasvalio r., Panevėžio aps.; Iešmenyje); 12)
Savučiai (Galvokai, Biržų r., Panevėžio aps.; Apaščioje); 13) Šambalioniai (Panevėžio r., Panevėžio aps.; Nevėžyje); 14) Tiltagaliai (Panevėžio r., Panevėžio aps.; Lėvenyje); IS) Trečionėliai
(Pasvalio r., Panevėžio aps.; Tatuloje); 16) Vantainiai (Radviliškio r., Šiaulių aps.; Kruojoje);
17) Vėžionys (Kupiškio r., Panevėžio aps.; Lėvenyje). 2010. V. Vaitkevičiaus brėžinys.
Mūša ties Švobiškiu. Pasvalio r., Panevėžio aps. 2009. V. Didžpetrio nuotrauka.
Iš "Žiemgalos leidyklos" rinkinių

buvo siejamas su Ramojumi- upeliu Joniškėlio apylinkėse (Pasvalio r.):
"Kai kam gimdavo vaikas, tai iš Ramojaus, sakydavo, ateidavo laimės ir
šaukdamas nulemdavo vaiko likimą. Apsisiautusios tos laimės būdavu
sios baltomis ilgomis skaromis, kaip kad moterys." 34
Su deivės Laimos palankumu gali būti susijusios ir jaunystę, grožį sveikatą ir laimę teikiančios maudynės upėse trumpiausią vasaros naktį. Jas mena
17 Raganinėmis vadinamų vietų Apaščios, Mūšos, Nemunėlio, Pyvesos, Tatulos, taip pat Ventos ir Nevėžio upėse (3 pav.). Ieškant Gerkiškių Raganinės
Tatuloje (Biržų r.), kelių kilometrų ruože senieji vietos gyventojai jų nurodė
net tris - faktas verčia manyti, kad tokių vietų upėse, kur raganų ir žmonių
maudytasi vasaros saulėgrįžos naktį galėjo būti prie kiekvieno kaimo35 .
XIX a. viduryje minėtas maudynių paprotys dar buvo visuotinis - "Palangos Juzėje" pasakojama apie tai, kad Pabiržės parapijoje moterys Šv. Jono
naktį ėjo į upę ar kūdrą, prausėsi, skalbė ir šukavosi: Motriszkas tąn pat nakti
eje i upę ar i prudą, plowies pates, mazgoje sawa drobinius ir szukawos, taip atlikdamas, anot Motiejaus Valančiaus, senovinį laumių paprotį36 • Maudynių
tradicijos netoleravo Bažnyčia, žmones kaustė senovės burtų baimė. Šventės
ant Gerkiškių Šv. Jono kalno arba Čėniškių Skripkalnio (abu- Biržų r.; 4 pav.)
dalyviai ir ten tekančioje Tatuloje besimaudančios merginos netruko pavirsti
raganomis. Šis jų vaizdinys sakmėse išliko iki pat XX a. antrosios pusės.
Šventais laikomų Žiemgalos šaltinių (dažniausiai jie pasižymi ir gydomosiomis savybėmis) sąrašas yra trumpas. Turimais duomenimis, jie visai
nebūdingi centrinei regiono daliai - nežinomi Jelgavos ir Duobelės rajonuose. Likusioje Latvijos Žiemgalos teritorijoje užfiksuoti 7 šaltiniai, iš ku-

4 pav. Čėniškių Raganinė Tatuloje, Skripkalnio papėdėje.
Biržų r., Panevėžio aps. 2009. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
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rių šiandien lokalizuoti tik du37 • J. Šliavas, kalbėdamas apie šventais laikomus šaltinius, taip pat stokojo pavyzdžių iš centrinės Žiemgalos dalies38 •

Mažas šaltinių skaičius yra glaudžiai susijęs su šventviečių žvalgyspragomis. Pirmiausiai tikslintini visi duomenys apie Verdenėmis
vadinamus Žiemgalos šaltinius, nes verdantis vanduo yra vienas iš svarbiausių šventais laikomų šaltinių bruožų. Antai, vien peržvelgus 1935 m.
užpildytas Biržų apskrities Saločių valsčiaus Žemės vardyno (LŽV) anketas, konstatuota, kad savo Verdenę ten turėjo nemažas skaičius kaimų:
Brenčiai (1x1 m šaltinis), Kiemėnai (dydis nenurodytas), Laumekiškis
(2x3 m), Saudogala (1x2 m).
Ne mažiau reikšmingas vaidmuo tenka vandens kokybei, jo cheminei sudėčiai, fiziniam poveikiui žmonių ir gyvulių sveikatai. Tai ypač
svarbu kalbant apie karsto regioną, Žiemgalos rytinę dalį. Pavyzdžiui,
A. Stapulionio duomenimis, Migonių Gikupio šaltinio vandeniu (Pasvalio r.) žmonės prausdavę akis ir sakydavę, kad padeda39 • Medomiškio
Mažuknos verdenės (Pasvalio r.) vandeniu moterys prausdavosi veidus
ir sakydavo, kad sveika ir gražina. "Aplinkinių vienkiemių moterys
vandenį pašildydavo ir medinėse geldose maudydavo savo mažylius girdi, greičiau pradėsią vaikščioti" 40 • Drąseikių Didžiosios versmės (Biržų r.) "vanduo turi savy gausiai gydomųjų mineralinių priemaišų, todėl
žmonės nuo senų laikų jame gydosi. Sako, esą nemažai pagijusių. Drą
sikių k. gyventojo Jokūbo Kuginio tėvas buvęs apakęs ir vėliau šaltinio
vandeniu pasigydęs. " 41 Verdulių kaimo šaltinių, vadinamų Verdenėmis
(Radviliškio r.), byla nusipelno didesnio dėmesio, nes gali būti, kad vienoje vietovėje susitelkę šventais laikomi šaltiniai, atsižvelgiant į jų vandens kokybę, buvo naudojami skirtingais tikslais 42 (5 pav.).
mų

Daujėnų Šventybalos (Pasvalio r.) pavyzdys patvirtina, kad šventvietės
prie šaltinių yra Žiemgalos šventviečių tradicijos dalis, kai kuriais atvejais
išsaugota iki XX a. 43 (6 pav.). Prie Kalnelio Šv. Brigitos šaltinio (Joniškio r.)
moterys važiuodavusios net iš Rygos, tikėta, kad tas vanduo esąs šventas,
gydantis akis44 • Šiandien žemės paviršiuje nėra nė žymės buvusio Kalnelio šaltinio. Archeologinių žvalgomųjų tyrinėjimų metu (vad. E. Vasiliauskas) šioje vietoje aptikta akmenimis apkauta stulpavietė, kuri pagrįstai
laikoma medinio kryžiaus, kitados stovėjusio prie šaltinio, vieta. /iT!. ?'D
Atskirai pažymėtina, kad Lietuvos Žiemgalos teritorijoje šventais vadinamų upelių šiandien nežinoma (prof. J. Urtano nuomone45, Švėtė (Svete) -kairysis Lielupės intakas -laikytina viena iš šventų Žiemgalos upių).
Tačiau vakaruose, pasienyje su kuršių žemėmis, pietuose, pasienyje su Vidurio Lietuvos žemumos archeologinėmis kultūromis, rytuose, pasienyje
su Aukštžeme (Augšzeme), yra šventais vadinamų upelių (plg. Dabikinės
Šventupį Akmenės r., Užlieknės Šventupį Mažeikių r., Raizgių Šventupį
Šiaulių r., Šventupius Iecavos vidurupyje ir žemupyje, Aizkrauklės r.).

Ežerai, balos ir pelkės
Ežerų, kurie būtų vadinami šventais arba turėtų kitus sakralinius
pavadinimus, pietinėje Žiemgalos dalyje, Lietuvoje, nėra žinoma. Kitokia padėtis šiaurinėje Žiemgaloje, kur priskaičiuojama 14 sakralinę
reikšmę turinčių ežerų 4 6 • Tačiau kai kuriuos iš jų, pvz., vandens telkinius apipelkėjusiais krantais, sunku atskirti nuo besiformuojančių pelkių arba juose tyvuliuojančių akivarų.
6 pav. Daujėnų Šventybalė. Pasvalio r., Panevėžio aps. 2008. V. Didžpetrio nuotrauka.
Iš "Žiemgalos leidyklos" rinkinių

5 pav. Verdulių Verdenė prie Savickų sodybvietės. Radviliškio r., Šiaulių aps. 2010. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
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Balos, apaugusios

krūmais,

karklais ir alksniais, didesni ir mažesni

pelkių plotai tarp dirbamų laukų Žiemgaloje dažnai vadinami kone ben-

driniu čia tapusiu Velniabalės pavadinimu. Nedidelės balos, duobės ir pelkės, vadinamos Velnio vardu, taip pat labai būdingos Latvijos Žiemgalos
daliai (Velna d'i~is, Velna bedre, Vela purvs, Velna acis) 47 .
Velniabalės pavadinimas dominuoja, bet 1935 m. Žemės vardyno anketų (LŽV) duomenys rodo, kad būta jo variantų, pvz.: Velnio bala, Velnio
balelė, Velniabala, Velnibala, Velniakūdris, Velniaduobė, Čertbala, kurie žen-

klino ne tik balas, bet ir pelkes, šlapias pievas, ariamą žemę, krūmus ir
miškelius. Dėmesį atkreipia faktas, kad kraštovaizdyje per paskutinius
šimtmečius įvyko daug permainų, bet minėti vietų vardai kito kur kas
lėčiau, nei žmogus gebėjo keisti savo gyvenamąją aplinką (7 pav.).
Apie daugelį Velniabalų pasakojamos sakmės ir padavimai liudija,
kad riba tarp žmonių, dievų ir mirusiųjų pasaulio senojoje pasaulėjau
toje yra nustatyta, bet dažnai neryški. Ypatingu metų arba paros laiku
(pvz., vidurdienį arba vidurnaktį) minėti pasauliai prasi veria, jų gyventojai turi galimybę bendrauti vieni su kitais. Antai Ližuose (Pasvalio r.)
Velniabala buvo vadinama 3,5 ha pelkė, ir pasakojama, kad "prieš 100
metų [apie 1835 m.- Vait.] šioje vietoje vaidendavosi. Nakties metu pasirodydavo visokios šviesos žvakučių pavidalu, girdėdavęsi žvėrių balsai, verksmas, juokavimai ir deivių vaitojimai. Seneliai manė, kad ten
velniai susirinkdavo ir net pats Belzebubas kartais atvykdavo" 48 • Apie
Žadeikonių (Pasvalio r.) Velniaduobe vadinamą vietą pakelėje buvo pasakojama, kad "ten dienos metu apie 12 val. mergaitė, pjovusi rugius,
7 pav. Vaizdas į numelioruotus Titonių laukus, kur būta Velnybalės ir Velnio krėslu vadinamo
akmens. Pakruojo r., Šiaulių aps. 2004. V. Vaitkevičiaus nuotrauka

pavargusi, nuėjusi į tą įdubimą-duobę atsisėdusi pailsėti. Tuoj nusileidęs jai ant galvos juodvarnis ir nutūpęs. Mergaitė taip persigandusi,
kad susirgo ir mirė. Sako, jog tai velnio būta" 49 • Astravų (Kupiškio r.)
Velniakūdroje "senovėj sako žmonės dar matydavę velnią, sėdintį krės
le ir iš nagų pinantį kepurę" 50 • Pastarasis motyvas retas ir netikėtas, nes,
sulig tikėjimais, velnias paima žmonių nukirptus nesurinktus nagus ir,
jiems mirus, iš tų nagų siuva batus, gamina kastuvą ar velia kepurę. "Iš
kiek šmotelių [gabalėlių- Vait.] bus tas kepaliušas [skrybėlė- Vait.], tiek
tau reiks po smerčia [mirties- Vait.] karštesnėj ugnyj degti." 51
Deja, iki šiol nėra aiškus Velnio balomis vadinamų vietų santykis
su Perkūno balomis (Perkūnbalė užfiksuota Rokoniuose, Pakruojo r.,
Perkūnbala- Jurgėnuose, Pasvalio r., Perkūniškis - Papyvesiuose, Pasvalio r. 52, be jų, dar žinoma Švento Jono bala (Stebeikiuose, Pasvalio r. 53 ) ir
šventomis vadinamos balos (Daujėnuose ir pirmajame Pagojyje, Pasvalio r., Griciūnuose, Kupiškio r. 54 ).
Tačiau dėmesį atkreipia faktas, kad kai kuriose vietovėse Velniabalės
yra užfiksuotas kartu su Velnio vardu vadinamais mitologiniais akmenimis (Titoniai, Guostagalis, Kaireliai - Pakruojo r.; Noriai, Pasvalio r.;
Daukonys, Šašiai - Radviliškio r.) ir priešistorinių laidojimo vietų kaimynystėje (Linkuvoje, Pakruojo r.; Gulbinuose, Kairenėliuose- Radviliškio r.) 55 • Galimas daiktas, panašiose pelkėtose vietovėse, kurios šiandien žinomos kaip Velniabalės, buvo rasta paaukotų geležies amžiaus
dirbinių (plg. Daugalaičių radimvietę (Joniškio r.), kur rasta vienuolika
X-XI a. antkaklių ir šešios įvijinės apyrankės 56 ).
Ateityje būtina atlikti išsamesnių kraštovaizdžio tyrimų, kurie leistų
nupiešti tikslesnį balomis vadinamų vietų paveikslą ir plačiau aptarti šią
savitą Žiemgalos šventviečių tradiciją.
Įgriuvos

Karstinių įgriuvų,

kitaip dar vadinamų smegduobėmis, grimelėmis ir
regionas apima didelę Biržų ir Pasvalio rajonų dalį, pereina
į Panevėžio ir Radviliškio r. teritoriją57 • Apie įgriuvų sakralinę reikšmę
iki šiol surinkta mažai duomenų, tačiau XX a. antroje pusėje sunaikintas
Karajimiškio Šventosios olos (Biržų r.) pavyzdys labai įdomus ir svarbus.
Šulinio formos įgriuva kitados susidarė, kai 8-12 m gylyje ištirpo gipsas,
o gilyn į požemius vedė jos dugne buvusi anga. Ją vėliau užgriuvo aukščiau slūgsojusios uolienos, o jų luitai, užvirtę vienas ant kito, sudarė netaisyklingą skliautą. Keliais laipteliais, susidariusiais iš klinčių ir gipso,
pro jį buvo patenkama prie įgriuvos dugne telkšojusio vandens telkinė
lio ir pietų kryptimi tekančio upelio, kur žmonės prausdavęsi, semdavępragorėmis,
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si vandens ir aukodavę monetas. Daugiausia žmonių čia suplaukdavo
Švč. Trejybės ir Švč. Marijos Škaplierinės (liepos 16 d.) dienomis 58 .
Sakraliniai įgriuvų pavadinimai nėra dažni, bet žinomi, pvz., Velniaduobės nurodomos prie Padaičių (Biržų r.) 59 • Velniaduobe vadinta viena
iš Kirkilų smegduobių (Biržų r.) 60; "gipso ir klinčių duobė"), Rimiškių
miško įgriuva netoli kelio iš Birželių į Vadaktus, buvo vadinama Velnio
akimi arba Peklele (Radviliškio r.)61, Talačkonių Velnio Akies (Velnia Aks)
(Pasvalio r.) apibūdinimas labai primena smegduobes: "Žemėj skylė, apvalus liūnas, 20 m gilumo, tik kibiras lenda." 62
Svarbu pažymėti, kad kai kurių padavimų, pasakojančių apie įgriu
vas, motyvai labai artimi kitų rūšių šventvietėms, pvz., ežerams ir pelkėms. Antai apie tris Užvalkių miško įgriuvas Prapultduobes (Panevė
žio r.) pasakojama, kad "kartą žiemą buvo ledas, rogių kelias. Iš Smilgių
važiavo vestuvė, ir kai tik ji ant tos vietos užvažiavo, tai ir nuskendo, kam
jaunieji tėvų nepaklausę apsivedė." 63
Laukai ir pievos
Šventviečių Žiemgalos laukuose, upių pakrantėse yra nedaug, ir iki
šiol jos menkai pažintas. Dalis šių šventviečių pagrįstai laikomos ten
augusių šventų girai čių vietomis, ir tokią nuomonę patvirtina pasakojamoji tradicija: "Senų žmonių pasakojimu, senovėje toje vietoje [Pamūšio
šventvietėje (Pakruojo r.). - Vait.] buvęs didžiulis ąžuolynas. Sakoma,
kad šalia dabartinių kapelių, už kokių 15 m nuo jų į šiaurės rytus, kitoje
kalvelėje ant Mūšos kranto, stovėjęs aukuras. Vėliau tas ąžuolynas buvęs iškirstas. Dabar čia dirbama žemė." 64
Antra vertus, upių ir upelių santakose, paupių lankose Lietuvoje ir
Latvijoje yra užfiksuota Alkomis ir kitais sakraliniais vardais vadinamų
vietų, pvz.: Moliūnų Perkūnija Pyvesos dešiniajame krante (Pasvalio r.),
kuri užima net 100 ha 65, Velnyne vadinamas 20 ha ariamos žemės laukas
prie Girdžiūnų (Joniškio r.) 66, Velniškiu arba Velniške vadinama upelio
juosiama 4-5 ha ganykla Miesteliškiuose (Pasvalio r.) 67, Velžyje, Nevėžio
ir Juodos santakoje, yra 1 ha plotą užima Alkos laukas (Panevėžio r.) 68 •
Mežuotnės Bulenių (Mežotnes Bullenu) Alkos pieva (Elku pĮava) yra dešiniajame, o Jaunsvirlauko Ciemaldės Uaunsvirlaukas Ciemaldes) Alkos pieva (Elku pĮava)- priešingame, kairiajame, Lielupės krante 69 .
Pagrįstai galima teigti, kad šių vietų, kai kuriais atvejais išsaugojusių ir
Alkos pavadinimą, sakralumas kyla iš priešistorinio- ankstyvosios istorijos
laikotarpio. Jis gali būti siejamas su ten augusia iškirsta girai te, greta esančio
vandens telkinio reikšme, ten augančių žolynų vaistinėmis savybėmis, gyvūnijos rūšine sudėtimi ir daugeliu kitų senajai religijai svarbių veiksnių. Su
34

šventvietėmis dirbamuose laukuose pirmiausia sietini sambariai - bendruomenės narių kartu sunešta ir pagaminto alaus vaišės, rengiamos pavasarį

gegužės-birželio mėnesiais70 • Pažyrnė~a, ~~d I: Šlia_v~s ~~brėž~ai ~~i~ė

žvilgsnį nuo socialinės sambarių sventes reiksmes pne JŲ 1stakų u ape1grmo
pobūdžio, rėmėsi pavyzdžiais, kad sambariai buvo rengiami "kur nors ant

kalnelio, netoli kaimo prie upelio, kur būdavo medžių" 71 •
Tai, kad minėti laukai ir ganomos pievos galėjo būti tam tikrų apeigų arena, netiesiogiai liudija plačiai žinomos sakmės, ka_? pas piemenis,
ganančius prie Velniabalomis vadinamų pelkių įvairiose Siaurės Lietuvos
vietovėse, ateidavo velniai kartu su piemenimis pažaisti ripkos, pvz., Kaireliuose (Pakruojo r.) "pasakoja, išeina bernai vakare būdavo į naktigonę, o
72
velniai ir beateiną, atsineša apkaustytą ripką ir vadina pamušti" , o Mikalaičiūnų (Joniškio r.) Dagilynės pievos viduryje prie Velnio prūdelio "kai
73
vyrai arklius ganydami dūdę mušdavę, velnias atnešdavęs tabako" •
Atvirose vietovėse, laukuose ir pievose, taip pat būta ypatingų su senąj a religija susijusių vietų - plika akimi neregimų dievų arba mirusiųjų
kelių. Žmonės, dažniausiai naktigoniai, iš nežinojimo pastoję šiuos kelius,
buvo kuo skubiausiai vejami šalin: "Juodimas, pieva, įdubusi vieta, 5 ha.
Seniau buvo krūmai, dabar nusausinta ir jau visa ariama žemė. Sako, kaukia kaukia ir atbėga prie naktigonių ugnies "ponaitis". Atsistoja ir sako:
"Kam ant mano tako atsigulėt". Paskui tas "ponaitis" pavalkioja naktigo4
nius už kojų ir vėl nukaukia savais keliais" (Katkūnai, Pasvalio r.f •
1937 m. Kabelių kaime (Panevėžio r.) būta unikalaus Dūšių tako: tarp
dviejų kapinaičių- Marijonavos koplyčios šventoriaus ir Šlikų kapinių
per javų laukus ėjo neapaugęs trijų sieksnių, t.y. apie 6,5 m pločio, ruožas.
Senų žmonių pasakojimu, javai ten neaugdavę dėl to, kad juos išmindžiodavo vėlės, vaikščiodamas vienos pas kitas 75 •
Kalvos
Visuotinai Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose žinomos šventvietės
pakilumose ir ant stačiašlaičių kalnų. Žiemgaloje - lygumų krašte - jos
nėra gausios ir lengvai pastebimos. Su analogiška problema Šiaurės Estijoje, kur vyrauja panašus kraštovaizdis, susiduria senųjų šventviečių tyrinėtojai estai. Naujausi jų tyrinėjimai rodo, kad senas bendrinis ugro suomių šventviečių pavadinimas hiis vienodai taikomas iškilioms kalvoms,
visiškai lygioms vietovėms be kokių nors aiškių ribų ir nuošaliai miškuose arba pelkėse esančioms vos kiek iškilusioms kalvelėms 76 • Taigi, kalbant
apie senąsias šventvietes, kalvos aukštis nėra svarbiausias kriterijus.
Palyginti nedidelį Žiemgalos lygumose esančių alkakalnių skaičių
ilgainiui dar labiau sumažino plečiami dirbamos žemės plotai, eksploa35

tuojamos žvyrduobės ir kita ūkinė veikla. Daugelį alkakalnių savo metu
žvalgėJ. Šliavas, tačiau jo nupiešti vietovių vaizdai dėl aukščiau minėtos
ūkinės veiklos ir XX a. aštuntajame - devintajame dešimtmetyje įsibėgė
jusios melioracijos gerokai skiriasi nuo to, ką vienoje ar kitoje šventvietėje
galima išvysti XXI a. pradžioje. Dėl visų išvardintų priežasčių dalies alkakalnių sunku ir net nebeįmanoma tiksliai lokalizuoti.
1975 m. apibendrindamas savo iniciatyva surengtų žvalgymų rezultatus,
J. Šliavas teigė, kad pietinėje Žiemgaloje su senovės kultu susiję kalneliai yra
trijų skirtingų rūšių: Velniakalniai, kurie susiję su mirusiųjų garbinimu ir jų
laidojimo vietomis; Koplyčkalniai, arba Bažnyčios kalnai, galimas daiktas,
susiję su dangaus šviesulių ir dievų kultu; Alkų kalneliai, kurie sietini su
šventomis giraitėmis 77 • Prie šio alkakalnių skirstymo į grupes pagal pavadinimus J. Šliavas buvo kelis kartus sugrįžęs vėliau, bet pagrindinės minties
nekeitė78 . Šios schemos faktiškai laikosi ir T. Šidiškis, jis Lietuvoje esančiai
Žiemgalos daliai netgi taiko Velniakalnių krašto pavadinimą! 79
Mūsų dėmesį pirmiausia atkreipia faktas, kad alkakalnių skirstymas
į grupes, remiantis tuo, kaip jie yra vadinami, neatspindi jų dydžio, formos, vardų ir visų kitų savybių įvairovės. Už kiekvienos kalvos, kaip ir
bet kurios kitos rūšies šventvietės, slypi savita istorija, dažniausiai nepaklūstanti jokioms tipologinėms schemoms. Antai šiaurinėje Žiemgalos
dalyje, be minėtų Velniakalnių, Koplyčkalnių ir Alkos kalnų, dar žinomi
ir Dievo (Dieva kalns), Saulės (Saules kalns), Maros (Maras kalns), Šventojo
(Svetais kalns) ir Aukų kalno (Upurkaln s) pavadinimai80 . Atskiro dėmesio
nusipelno Janių Um;za kalns) ir Raganų kalnai (Raganu kalns), kur, pasakojama, buvo švenčiama vasaros saulėgrįžos šventė 81 . Beje, Ragankalnių
žinoma ir pietinėje Žiemgalos dalyje, kur jie neretai laikomi raganų teismų vietomis. Apie Bružo Ragankalnį Žagarės prieigose (Joniškio r.) menama, kad "seniau toje vietoje raganas degindavo" 82 (8 pav.); šių žodžių
pakanka suprasti, kad kalbama apie vietą, kurioje XVII-XVIII a. galėjo
būti vykdomos mirties bausmės raganavimu apkaltintiems asmenims.
Platesniame senovės baltų šventviečių kontekste Žiemgalos Velniakalnių šiandien negalima laikyti viena alkakalnių grupe. Pirmiausia, Velniakalnis kraštovaizdyje ženklina skirtingas vietas. Antai Kriaušiškių Velniakalnis
dominuoja apylinkėse, tai aukščiausia Pasvalio rajono vieta83, Stumbriškio
Velnikalnis (Panevėžio r.)- vos kelių metrų pakiluma84, Kurkliškių Velniakalnis (Pasvalio r.)- aukštumos pakraštys Pyvesos pakrantėje (pastarosios
šventvietės kompleksui, matyt, priklausė ir šalia Velniakalnio buvęs Bobkalnis85). Tarp Latvijos Žiemgalos Velniakalnių yra piliakalnių - įtvirtin
tų gyvenviečių ir medinių pilių vietų 86 . Kai kurių Velniakalnių aikštelėse,
šlaituose ir papėdėse vėlyvaisiais viduramžiais -naujaisiais amžiais buvo

laidojami mirusieji (Kriaušiškiai, Pasvalio r., Masiuliškiai ir Žemantiškiai abi vietovės Panevėžio r.)S?. Atskirai pažymėtina neįminta Kurkliškių Velniakalnio mįslė Pyvesos pakrantėje (Pasvalio r.)- pasakojama, kad šio Velniakalnio savininko Jakuškos kažin kas sapne prašęs palikti apie kalvos
viršuje esančią 4x4 m duobelę "plotelį neartos žemės", ir jis palikdavęs88 •
Padavimai pasakoja, kad Velniakalniuose galima sutikti velnią, pvz.:
"Kartą žmogus pamatė anksti rytą tame kalnelyje sėdintį jauną ponaitį
besijuokiantį" (Butniūnai, Biržų r. 89 ). "Kai prosenelių laikais po darbo vakarais mergos ant to kalnelio ganydavo jaučius, tai apie vidurnaktį pas
jas ateidavęs vis toks jaunikaitis, gražiai apsirengęs, ir vis jas šokdindavęs, išnykdavęs jis su pirmaisiais gaidžiais" (Sidabravas, Radviliškio r.90 ) .
"Pasakojama, kad vienas neturtingas bernas nuėjęs kartą prie to miško
ir šaukęs iš jo velnią, kad šis paskolintų jam pinigų. Velnias paskolinęs,
tik liepęs po metų atnešti ir toje vietoje pašaukti jį vardu. Bet, atnešęs po
metų, bernas, kad ir kiek jį bešaukęs, vien išgirdęs iš miško balsą: "Nebė
ra Bauko, Dundulas užmušė" (Meškalaukis, Pasvalio r. 91).
Be šių ir panašių tautosakos motyvų, tirdami Žiemgalos Velniakalnius,
aptinkame retą ir reikšmingą kovos tarp Griausmavaldžio (lietuvių ir latvių tautosakoje- Perkūno) ir požemio dievo (tautosakoje vadinamo piktąja dvasia, Velniu) siužetą: "Seni žmonės kalbėdavo, kad kai griaustinis
griaudžia, tai ant to kalno [Kriaušiškių Velniakalnio.- Vait.] velniai kazoką
šoka. Nustojus griausti, velniai išlaksto. Ne vienas žmogus tą matė. Dėl to
šis kalnas ir iki šiol yra vadinamas Velniakalniu."92 Analogiškas padavimas
siejamas su Kareiviškio Perkūnijos akmeniu (Pakruojo r.)- nvetaisyklingos
piramidės formos išilgai perskeltu akmeniu Kruojos vagoje. Zmonės pasa-
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s pav. Bružo Ragankalnio kalva. Joniškio r., Siaulių aps. 2010. V. Vaitkevičiaus nuotrauka

koja apie čia besislapstantį Velnict kuri persekiodamas, Perkūnas suskaldė
akmerŲ. Pasku tirŲ kartą perkūnija ji lietė praėjusiame amžiuje93 (9 pav.).
Priešingai, nei manoJ. Urtanas 94, Velniakalnio vardo ir tam tikra prasme termino atsiradimui itakos tikrai turėjo krikščionybė, XVI-XVII a. viena kitą sekusi reformacija ir kontrreformacija. Neatmetame galimybės,
kad kai kurie Velniakalniais vadinami alkakalniai dar iki krikščionybės
ivedimo buvo požemio ir mirusiųjų dievo Velino kulto vietos, bet platesnis šventviečių kontekstas verčia manyti, kad daugeliu atvejų piktos
dvasiosvvaizdinys keitė senuosius dievus. Tai ypač pasakytina apie katalikišką Ziemgalos dali (plg.: ,,Iš vietinių žmonių ir senoji karta nepamena
ir nežino [Velniakalnio, Pasvalio r. - Vait.] vardo kilmės, tik spėja, kad tas
kalnelis buvęs senovės šventovė ir kad, lietuvius atpratinus nuo senosios
tikybos ir apeigų, pra vadino tą kalneli Velniakalniu" 95 ).
Koplyčkalniais ir Bažnytkalniais vadinamos Žiemgalos kalvos (jų
skaičius Latvijoje siekia 25, Lietuvoje- nenustatytas) neturėtų būti savaime laikomos senosiomis šventvietėmis. Šiuo atveju neretai i vieną
siejami keli skirtingi dalykai: istorinės žinios apie koplyčias ir bažnyčias iš vienos pusės ir padavimai apie nuskendusią bažnyčią iš kitos 96 .
Koplyčių ir bažnyčių statybą nuo pat krikščionybės ivedimo šiame regione laikų veikė daug ivairių socialinių, kultūrinių, ekonominių priežasčių. Tad duomenys turi būti vertinami kritiškai, tikrinami ir tikslinami.
Antai J. Šliavo nuomonę, kad Didžiojo Plonėno Bažnyčios kalnas (Pakruojo r.), jo žodžiais tariant, senovėje galėjo būti alka, sunku paremti97 •
Paežerių Koplyčkalnio (Pakruojo r.) pavyzdys priešingas- nedidelėje
kalvelėje Daugyvenės ir Ežerės santakoje, matyt, veikė kaimo kapinės,
jose galėjo stovėti ir didesnis ar mažesnis kulto statinys98 . Tačiau apie

vietos sakralumct kylanti iš priešistorinės epochos, byloja Koplyčkalnio
aikštelėje esantis akmuo su duobutėmis 99 (10 pav.).
Apie Alkos kalnus- trečiąją J. Šliavo išskirtą Žiemgalos alkakalnių grupę- mažai ką galima pasakyti. Kesių Alkos kalnas (Akmenės r.) yra v~kari
niame, Budrionių ir Tiltagalių Alkos (abi- Panevėžio r.)- rytiniame Ziemgalos pakraštyje, Mituvos ežero Alko sala (Kupiškio r.) atstovauja Rytų
Lietuvai ir Pietryčių Latvijai, taigi jau kitam regionui būdingą šventviečių
tradiciją. Kas kita kalbant apie vieninteli centrinės Žiemgalos Alkos kalną
Zebrenėje (Zebrene Elka kalns), kuriuo tyrinėtojai susidomėjo dar XIX a. Tai
mišku apaugęs nuošalus, tačiau apylinkėse dominuojantis 250x600 m dydžio, 20 m aukščio kalnas prie 55 ha Švento (Svetes ezers) ir 450 ha Zebraus
(Zebrus) ežerų. Per pastarąji nuo Alkos kalno Ezerlūkių (Ezerlū~i) piliakalnio link veda Dievo arba Kunigų keliu vadinamas akmenų takas, kuriuo,
teigiama, iki šiol naudojasi laukiniai žvėrys, norėdami kirsti ežerą. Viena
ryškiausių Alkos kalno savybių, kaip pabrėžia tyrinėtojai, yra išskirtinis jo
derlumas (outstanding fertility), augmenijos ivairovė ir vaistažolių, kurios
čia nuo seno buvo renkamos per vasaros saulėgrižos šventę, gausa. Deja,
1999 m. visapusiški Alkos kalno tyrinėjimai didesnių rezultatų nedavė 1 00 •
Akmenys
Tai neatsiejama Žiemgalos šventviečių tradicijos dalis. Sausumoje ir
vandenyje, laukuose ir miškuose, dideli ir maži, su senąja religija akmenis sieja mitologiniai pasakojimai ir tikėjimai, apibūdina tam tikri išoriniai bruožai.
10 pav. Paežerių Koplyčkalnis Daugyvenės tvenkinyje. Pakruojo r., Šiaulių aps.
2010. V. Vaitkevičiaus nuotrauka

9 pav. Kareiviškio Perkūnijos akmuo Kruojos upėje. Pakruojo r. , Šiaulių aps. 2010. V. Vaitkevičiaus nuotrauka
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Senovės aukurais arba aukų akmenimis vadinamų akmenų skaičius
mažas, apie juos pasakojimai pamiršti (plg. Smilgelių Aukuro akmenį,
Pasvalio r. 101 ) arba nutrupėję. Pavyzdžiui, apie Daukonių Ramytės aukurą (Radviliškio r.) glaustai pasakojama, kad rudenį, baigus darbus, ant jo
aukodavę geriausius bandos avinus 102 •
Kaip ir galima tikėt~s, šventų akmenų pavadinimuose nepralenkiamas velnias - Latvijos Ziemgaloje tokių akmenų 15 103, Lietuvoje tikslus
skaičius nežinomas. Daugeliu šių atvejų kalba eina apie piktąją dvasią,
velnią šėtoną, kuris norįs griauti bažnyčios pastatą, gundąs žmones nusidėti, rūpinasi tabaku, kortuoja, moko vyrus gerti degtinę ir pan.
Dideliųyelnio akmenų, po kelis ir keletą kubinių metrų, daugiausiai išliko Ziemgalos giriose ir nedideliuose miškeliuose. Antai Liesų,
Kremblių ir Bulėtiškio miško akmenys (Pakruojo r.), atnešti velnio, yra
atitinkamai 4,1x4,3 m, 2,3x3,2 mir 2,8x5,8 m dydžio 104, Voriškių (Trišakių miško) akmuo Čebatorius (Biržų r.) - 3,2x3,9 m 105, Titonių Velnio
krėslas (Pakruojo r.), pasakojama, buvęs tiesiog milžiniškas! (zpo.MaOHblU
106
Ka.MeHb ). Atskirai paminėtinas Mūšos Tyrelio miške (Joniškio r.) esantis 3,65x3,65 m dydžio, 1,3 m aukščio Velnio akmuo su paslaptingais
geometriniais ženklais 107 (11 pav.).
Velnias ypač mėgęs ant šių ir panašių akmenų sėdėti - tą rodo velnio
krėslais laikomi akmenys Guostagalyje, Titoniuose, Zyliuose (visi - Pakruojo r.). Pavyzdžiui, Guostagalio akmens sėdynė 17x45 cm dydžio, į
plotį ištęsto trikampio formos 108 • Ypač įdomaus būta Zylių akmens su
sėdyne, šalia kurios dar būta ir dviejų duobučių. Pasakojama, šios buvo
įtvaros nuo pančių, kuriais velnias buvęs prie akmens prirakintas. O velnią prirakinusios moterys, "kam jis jų vyrus gerti išmokęs. Ir mušdavusios jos jį, kol kartą jis, išsitraukęs su visais pančiais, nukūręs" (!) 109.
Sėdėdamas ant akmenų, velnias rūkė pypkę, malė tabako lapus, su jaunimu lošė kortomis, siuvo batus. Antai Butniūnuose, Juknos rėžyje (Pakruojo r.), buvo akmuo, "ant kurio naktį, kai tik mėnulis šviesdavo, velniai
čebatus siūdavo. Kartą tas Jukna nuėjo pasaugoti, ar tikrai. Kai tik mėnulis
patekėjo, jis pamatė velnią. O tada jau, kad tvos jam su lazda per nugarą, o
tas velnias, kad pradės rėkti ant mėnulio: "Tamsy, tamsy būk!"llO
Savita mitologinių akmenų grupė - akmenys pėdomis, tarp kurių
taip pat dominuoja velnio pėdos (Latvijos Žiemgaloje užfiksuoti 7 atvejaim). Lietuvoje išraiškingas Voronėlių akmens (Pakruojo r.) pavyzdys.
Akmens rytų pusėje yra dvi 23 cm ilgio, 4,5-7,5 cm pločio, 1-3 cm gylio
kulnais viena į kitą orientuotos dešinės kojos pėdos 112 • Tokiuose akmenų įdubimuose, vadinamuose Velnio pėdomis, susirinkusiu vandeniu
žmonės seniau gydė skaudančias akis (Tarbūčiai, Joniškio r. 113). Paeže-
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rių kaimo Koplyčkalnyje (Pakruojo r.) esančio akmens duobutės vadintos Velnio kulnimis, jų vanduo taip pat gydė akis 114 • Tačiau analogiškos
duobutės ant Paežerių kaimo (Radviliškio r.) laukų akmens vadintos jau
Švč. Mergelės Marijos klūpojimo žymėmis ir jos rožinio atspaudu 115 • Paprotys gydymo tikslais naudoti vandenį nuo akmens kyla iš senosios religijos vaizdinių, tad ir velnias, minėtuose akmenyse įmynęs pėdas, tampa labiau panašus ne į piktą dvasią, o į vaistines priemones ir gydytojus
globojančią dievybę, kurios tikrasis vardas šiandien jau pamirštas.
Tarp Akmenų su pėdomis išskirtinio dėmesio nusipelno Zigmantiškių akmuo (Pakruojo r.), kuriam iki šiol rodoma Rozalimo parapijos
tikinčiųjų pagarba 116 (12 pav.). Tiesa, akmens įdubimas, vadintas Marijos pėda, kitados buvo rūpestingai nuo akmens viršaus nuskeltas ir su
maždaug 30x40 cm dydžio akmens skeveldra pateko arba į Rozalimo
bažnyčios altorių, arba į kapinių koplyčią 117 •
Įdomūs ir tolesniems tyrimams reikšmingi akmenims rodomos pagarbos atvejai užfiksuoti Joniškio apylinkėse. Jie susiję su Žiemgaloje
plačiai paplitusiais akmenimis, kurie pagal dubens formą tyrinėtojų vadinami akmenimis su smailiadugniais dubenimis (latvių kalboje- akmeni
ar konisku dobumu). Šie akmenys užfiksuoti prie keturių Joniškio rajono
medinių kaimo kapinių koplyčių (13 pav.). Virš Ivoškių akmens praeityje
kabojo kryžius 118 . Kurmaičiuose akmuo buvęs padėtas taip, kad į jį lietaus
metu vandens pritekėtų nuo stogo 119 • Jakiškių akmenyje buvo lajkomas
švęstas, per Ignaco atlaidus liepos 31 d. pašventintas vanduo. Zmonės
buteliais jį nešdavosi namo, o akmens dubuo buvo rūpestingai uždengiamas dangteliu120 • Tiksli minėtų koplyčių statybos data nežinoma, galima manyti, kad jų ištakos siekia XVI a. antrą pusę- XVII a. Įdomu, kad

11 pav. Kairėje velnio atneštas
akmuo Bulėtiškio
miške. Pakruojo r.,
Šiaulių aps. 2010.
V Vaitkevičiaus
nuotrauka

12 pav. Šventas
Zigmantiškių

akmuo. Pakruojo r.,
Šiaulių aps. 2010.
V Vaitkevičiaus
nuotrauka
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panašiai buvo naudojamas akmuo su smailiadugniu dubeniu Radikių
kaime, J. Briedžio sodyboje (Joniškio r.). Apie netoli įėjimo į gyvenamąjį
namą buvusį akmenį su dubeniu sodybos šeimininkas 1971 m. pasakojo:
"Seniau mano tėvas ir mano senelis Šv. Elenos, Šv. Jurgio arba Velykų
švenčių progomis parsinešdavo iš Kalnelio bažnyčios šventinto vandens
ir supildavo jį į šio akmens dubenėlį. Ryt~ išeinant į darb~ ir vakare,
grįžtant iš jo, pamirkę tame vandenyje pirštus, persižegnodavo." 121
Iš viso Šiaurės, Vidurio ir Rytų Lietuvoje užfiksuota daugiau kaip 600
(!) dydžiu ir išvaizda vienas į kitą labai panašių akmenų su smailiadugniais dubenimis (dažnai ne po vieną gyvenvietėje), Latvijos teritorijoje15 (informacija apie 5 akmenis dar tikslintina; dauguma paminklų lokalizuoti Bauskės ir kaimyniniame Jelgavos rajone 122 ). Tai įrodymas, kad
akmenų su smailiadugniais dubenimis tradicija yra būdinga Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės teritorijai, tam istorijos laikotarpiui, kuris prasidėjo baigiantis karui su Kryžiuočių ordinu XV a. pradžioje ir tęsėsi iki
Valakų reformos, pradėtos XVI a. antrojoje pusėje. Į šios reformos metais
kuriamus rėžinio išplanavimo kaimus iš savo senųjų sodybų gyventojai
kėlėsi ne vien su trobesiais, bet ir su reikmenimis, tarp kurių taip pat
buvo akmenys su smailiadugniais dubenimis.
Pietinė Žiemgalos dalis- pats gausiausias akmenų su smailiadugniais
dubenimis telkinys. Akmenų čia &alima rasti daugelyje senųjų gatvinių kaimų apie Joniškį, Pašvitinį, Zeimelį, Joniškėlį, Pasvalį, Rozalimą.
Pagrindinis arealas toliau tęsiasi Šeduvos, Sidabravo ir Dotnuvos link
(14 pav.). Tai vidutiniškai 0,8x1 m dydžio plokšti akmenys su į dugną
smailėjančiais vidutiniškai 18 cm skersmens ir 12 cm gylio dubenimis.
Apie tai, kam akmentašiai šiuos akmenis masiškai gamino ir kaip jie

o

50 km

14 pa~-Sche~atinls a~nų s~ smalliadugniais dub~ni~is žemėlapis. D!džiosi?s akmenų .
koncentracijos: a) Joniškis, Juodeikiai (Joniškio r., Š1auhų a~s.) -ne maz1au ka1~ 30 akmenų,
b) Baisogala (Radviliškio r., Šiaulių aps.) Ro~~limas. (PakruOJO r., Š1aul.'ų aps.), Si?~bravasŽ ._
Šeduva (Radviliškio r., Šiaulių aps.) -ne maz1au ka1p 70 akmenų; c) .L1~uva, P~~v1tmys, e1
melis (Pakruojo r., Šiaulių aps.) -ne mažiau kaip 40 a~enų; d) Jomškehs, DauJena1, P~~;a~ys,
Pumpėnai (Pasvalio r., Panevėžio aps.) -ne maž1au ka1p 75 akm~~y~; e) D~!n~va, S~!vihskis
(Kėdainių r., Kauno aps.) -ne mažiau k~ip ~5. akm.enų; f) Dauga1ha!, Kuktiskes, Lehuna1, ~~1dutiškis, Sudeikiai, Tauragnai, Utena, Uzpaha1, Vyzuonos (Utenos r., Utenos aps.) -ne ~azmu
kaip 90 akmenų. Apskritimai žymi vietoves, kuriose taip pat~žfiksu~t~ akmen~ su s~a!ha
dugniais dubenimis (pagal: Vaitkevičius V. Akmenys su sma1hadugmaJs dubemm1s, Lietuvos
archeologija, t. 28, 2005)

Buv. sodybos vieta. Kriaušiškiai. Vaškų sen., Pasvalio r., Panevėžio aps. 2009. V. Didžpetrio
nuotrauka. Iš "Žiemgalos leidyklos" rinkinių

13 pav. Akmuo su smailiadugniu dubeniu prie Kurmaičių kapinių koplyčios. Joniškio r., Šiaulių aps. 2006.

V. Didžpetrio nuotrauka
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buvo naudojami, vietos gyventojai šiandien negali pasakyti nieko tikro.
Kartais menama, kad seneliai smailiadugniuose dubenyse grūdo paraką
ar naudojo akmenis lenkdami medinius vežimų ratus, bet tai vėlesnis
minėtų akmenų pritaikymas. Iki šiol jie dažnai naudojami kaip laiptai,
slenkstis ar tiesiog gėlyno dekoracija123 (15 pav.).
Mitologiniuose pasakojimuose apie senąją akmenų su smailiadugniais
dubenimis paskirtį vyrauja du motyvai- tai esą senovinės girnos, kuriomis
buvo malami grūdai, arba tai velnių girnos, kuriomis jie naktimis maldavę
tabaką. Tai du vienos legendos apie nepaprastus akmenis aspektai.
Velnias, susirūpinęs tabako paruošimu, yra pirmas ženklas, kad akmenys su dubenimis- tai mitinės girnos, turinčios senovinę religinę paskirtį.
Ilgainiui ji virto legenda apie piktą dvasią ir jos dorojamą derlių- tabako
lapus. Nesunku sakmėse, užrašytose ten pat, kur paplitę dubenuotieji
akmenys, atrasti mitinę būtybę, kurios vaizdinys būtų glaudžiai susijęs
su girnomis ir malimu. Tai aitvaras, kuris po krikščionybės įvedimo sujungė du senuosius žemės dievus- Zemyną ir Pagirnį •
• •
1972, 1974 ir 1975 m. archeologinių tyrinėjimų Vaidulonyse (Radviliškio r.) rezultatai ir kai kurie kiti duomenys leidžia manyti, kad akmenys su
smailiadugniais dubenimis buvo kertiniai namo pamatų akmenys, padėti
tame pačiame kampe, kur stovėjo ir buvo naudojamos tikros sukamosios
girnos. Galimas daiktas, ten pat savo buveinę turėjo šventi, senovės lietuvių namuose laikomi ir penimi žalčiai, plg.: "Būk mūsų seneliai laikę žalčius
namų gyvulėliais - vietoj šios dienos kralikų [triušų] ar marinių kiaulelių
[jūros kiaulyčių]. Žiemą laikydavę troboj papečkiuose, vasarą leisdavę į daržus- į kopūstus ir kitas daržoves. Pažyčką [pelną] tokį turėję: katras daugiau
turės žalčių, tas daugiau laimės - viskas geriau vedas, gyvuliai ir kiti namų
V
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arba nelaimės mažiau teatsitinką." 125 Matyt, namų žalčiai
~ a. ir XVIII a. pirmosios pusės jėzuitų misijų aprašymuose vadinami
Dievais Pagirniais, kurie, kaip sako epitetinis jų pavadinimas, gyveno po girnornisl26. Yra pagrindo manyti, kad akmens dubuo buvo skirtas šventa laikomai žemei, paimtai iš dirbamų laukų, suberti. Tai ir buvo terpė žalčiui127 •
aspadorystė[je]

Apibendrinimas ir išvados
Senosios Žiemgalos šventvietės pasižymi didele įvairove, tačiau atskiros jų rūšys - giraitės, medžiai, upeliai, šaltiniai, ežerai, pelkės, įgriuvos,
laukai, kalvos ir akmenys - atstovaujamos nevienodai gausiai. Pavyzdžiui, ežerai paplitę tik šiaurinėje regiono dalyje, o karstinės įgriuvos pietinėje. Mažam šventų šaltinių skaičiui įtakos turi iki šiol surengtų
žvalgymų spragos, didelės žalos šventoms giraitėms ir kalvoms padarė
plėtojama žemdirbystė, akmenims, baloms ir pelkėms- krašto melioracija. Pastaraisiais dešimtmečiais neištaisomą žalą daro akmenų su smailiadugniais dubenimis kolekcionavimas ir prekyba jais.
Iš ikikrikščioniškos epochos kylantis šventviečių pavadinimas alka
(latvių elks) Žiemgaloje yra labai retas, senųjų dievų panteonui tam tikru
mastu atstovauja tik Dievas, Saulė, Perkūnas ir Laima, bet absoliučiai dominuojančią padėtį šventviečių vardyne užima velnias -piktoji dvasia ir
įvairūs jo epitetai. Pastarasis faktas verčia manyti, kad naujaisiais amžiais
(apie XVI-XVIII a.) senųjų Žiemgalos šventviečių tradicija patyrė keletą
transformacijų, senosios religijos vertybės tuo metu buvo paneigtas ir atmestas. Sinkretinio pobūdžio papročiai, šventvietėms rodoma pagarba
iki XX a. išsaugota tik keliose krašto vietovėse.
Mūša ties Sosdvariu. Pakruojo r., Šiaulių aps. 2003. V. Didžpetrio nuotrauka.
Iš "Žiemgalos leidyklos" rinkinių

15 pav. Akmuo su smailiadugniu dubeniu vienoje iš
Vabalių sodybų. Radviliškio r., Šiaulių aps. 2010.

V. Vaitkevičiaus nuotrauka
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Ryškiausiomis ir savitomis Žiemgalai būdingomis senosiomis šventvietėmis laikytinas upių dalys (sietuvos) šiandien vadinamos Raganinėmis, taip pat nedideli vandens telkiniai dirbamuose laukuose ir
miškuose, kuriems taikomas Velniabalės, Perkūno arba Šventosios
balos pavadinimas, akmenys su smailiadugniais dubenimis. Likusios
šventvietės, tokios kaip Alkomis vadinamos pievos ir laukai, šventvietės prie stambių riedulių, krėslo formos akmenys ir kai kurios kitos,
yra būdingos platesniam regionui. Velniakalniais vadinamų alkakalnių
klausimas yra atviras. Šiai ir daugeliui kitų problemų spręsti būtina atlikti išsamius kraštovaizdžio tyrimus. Pirmaeilė Žiemgalos tyrinėtojų
užduotis- senųjų šventviečių inventorizacija ir jų katalogas.
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Vaškevičiūtė

LAIDOSENOS TRADICIJOS ŽIEMGALOJE

Įvadas

Pirmieji žmonių kapai Lietuvos teritorijoje žinomi iš mezolito laikotarpio. Iki tol žmonės mirusiųjų nelaidojo. Tik atsiradus pirmiesiems
religijos daigams, mirusiojo žmogaus kūnas įgauna kitą prasmę. Mirtis
suprantama kaip gyvybės tąsa, tačiau jau kitoje substancijoje. Atsiranda
ir baimė, ir pagarba mirusiajam. Pirmykštėse religijose mirusiam žmogui "priskiriama" daugybė galių, tarp jų ir galimybė pakenkti gyviesiems. Greičiausiai ir dėl tos priežasties mirusiajam "atiduodami" visi
jo turėti daiktai - darbo įrankiai, ginklai, papuošalai. Be abejo, tikėta,
kad mirusysis ir "kitame gyvenime" dirbs tuos pačius darbus ir užsiims
ta pačia veikla, kaip ir šiame.
Nors nuo mezolito laikų iki gentinių papročių praėjo ištisi tūkstant
mečiai, keitėsi laidojimo vietos, kapo įrengimo formos ir net kūno atidavimo ugniai ar žt;mei pirmumo tradicijos, bet iki galutinio krikščiony
bės įsigalėjimo žmogus į kitą "gyvenimą" buvo išlydimas su jo turėtais
daiktais - įkapėmis. Įkapės yra vienas iš svarbiausių šaltinių priešistorės
laikotarpio materialiniam ir dvasiniam palikimui tirti, taip pat vienas
svarbiausių šaltinių pačiai laidosenai tyrinėti.
Laidosena ypač svarbi dvasinės kultūros dalis. Remdamiesi laidojimo papročiais, t. y. kapo įranga (ar tai yra plokštinis kapinynas, ar pilkapis), laidojimo forma (ar žmogaus kūnas sudegintas, ar nedegintas),
mirusiojo padėtimi kape (ar žmogus palaidotas ant šono, ar paguldytas
ant nugaros, ar kapas individualus, ar grupinis ir t. t.), jau iš karto galime gauti daugybę atsakymų į klausimus- visų pirma, tai gali padėti
nustatyti apytikrį chronologinį periodą, regioną, t. y. pasakyti, kokiai
kultūrai ar genčiai kapą galime priskirti. Per visą priešistorės laikotarpį baltų kultūros buvo panašios - visos jos buvo pasiekusios vienodą
civilizacijos lygį, steigė panašias gyvenvietes, naudojo panašius darbo
įrankius, ginklus, papuošalus, bet laikėsi kiek skirtingų laidojimo tradicij ų. Tą galime pastebėti jau nuo bronzos amžiaus -vienaip savo mirusiuosius laidojo Vakarų baltai, kitaip- Rytų. Ne mažesni laidosenos
skirtumai išlieka ir Senojo geležies amžiaus baltų kultūrose, skirtingai
mirusiuosius laidojo ir baltų gentys. Todėl ir baltų genčių gyventa teritorija nustatoma tik remiantis laidojimo paminklais.
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