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Padavimų keliais

„Utenos krašto padavimai” — tai padavimai, legendos apie 
Utenos, Molėtų, Anykščių miestų bei šių rajonų apylinkių, pagal 
senąjį administracinį pasiskirstymą priklausiusių Utenos apskri
čiai, vietas. Ryžausi kuo daugiau jų surinkti, kad skubrioje šių 
dienų tėkmėje įsiklausytume į amžinybėn beišeinančius žmones, 
išgirstume paprastą, bet nuoširdų žodį, regėtume mūsų tautai 
brangias vietas. Šio darbo ėmiausi ir todėl, kad visada žavėjausi 
mūsų taurių senolių subtiliu grožio pajautimu, išmintimi, pastan
gomis tyrinėti aplinkos reiškinius.

Noras atspėti, kaip atsirado kalnai, piliakalniai, upės, eže
rai, jų pavadinimai, skatino žmones mąstyti, kurti vienokius ar 
kitokius pasakojimus, susijusius su konkrečiomis vietomis, netgi 
veikėjais ar tuos įvykius mačiusiais žmonėmis. Karai su švedais, 
prancūzais, prakeiktos jų kariuomenės, užkastas lobis, atpildas 
žiauriems ponams už vargdienių kančias — neišsenkantis pasako
jimų šaltinis. Taip ir gimė padavimai, tie dažnai fantastinio pobū
džio pasakojimai, kurių pagrindą sudaro tikras atsitikimas ar is
torinis įvykis.

„Utenos krašto padavimai” — tai labai reikalinga knyga, ku
ri turėtų paskatinti šio krašto žmones labiau vertinti savo aplinką, 
didžiuotis piliakalniais, pilkapiais, nieko blogo nedaryti ežerams ir 
upeliams. Pagaliau tai daugelio šio krašto žmonių — jau mirusių 
ar šiandien tebegyvenančių — indėlis į mūsų kultūrą.... Tie pilia
kalniai buvo tarsi inspektoriai, kurie apsaugojo save, kai žmogus 
dar girdėjo jame skambant varpus. Nuo senovės žmonės statė, py
lė pylimus, tuo parodė, kaip sunkiai visa padaryta, todėl žvelkime 
į jų palikimą kaip į gyvus žmones ir elkimės tinkamai”, — rašo 
recenzijoje konsultantė, habilituota daktarė, Lietuvių literatūros 
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ir tautosakos instituto vyriausia mokslinė bendradarbė Bronislava 
Kerbelytė.

Būčiau laiminga, jeigu tai suprastų skaitytojai, jei į tą pačią 
legendomis, padavimais apipintą vietovę pažvelgtų geresniu žvilgs
niu, o ranka nekiltų piktam darbui.

Išleidusi šią knygą, gerbiamą skaitytoją tarsi kviečiu į susi
tikimą su mūsų senoliais. Kiekvienas jų turi savo tiesą, vyksta 
gražus ginčas apie tą patį piliakalnį, akmenį, ežerą, upę... Tebūna 
lygiaverčiai šie pasakojimai ir priimkime juos tokius, kokie žmo
nių atminty išlikę, nors tekstų vertė nevienoda.

Išgyvenau gražias akimirkas, lankydamasi kaimuose ir mies
teliuose, susitikdama su senyvo amžiaus žmonėmis. Lenkiuosi 
jiems visiems už paprastumą, nuoširdumą, geranoriškumą padėti. 
Dėkoju gerbiamai Bronislavai Kerbelytei, nuoširdžiai konsultavu
siai, už tas ilgas mūsų susitikimų valandas, ruošiant išleisti šią 
knygą. Taip pat profesoriui Leonardui Saukai, skatinusiam kan
triai rinkti medžiagą.

Nuoširdus ačiū Utenos krštotyros muziejaus direktoriui Ba
liui Juodzevičiui, Anykščių A.Vienuolio — Žukausko muziejaus di
rektoriui Antanui Verbickui, molėtiškei Aldonai Pranckėnienei ir 
kitiems: pažįstamiems ir nepažįstamiems, suaugusiems ir vaikams, 
talkinusiems leidžiant šiuos padavimus.

Tegul ši knyga pakviečia Tave, mielas skaitytojau, į kelionę 
po įvairias Utenos krašto vietas. Keliaukime, jausdami tvirtai 
įmintas mūsų senolių pėdas.

Leonora Buičenkienė



Nepaprasti akmenys





1 
Mokylių akmuo

Ant skardžiaus stovėjo akmuo, didumo sulig žmogum. Sako, 
vakarais prie jo rinkdavosi raganos ir velniai ir viliodavo girtuok
lius. Girti bijojo pro jį eiti.

Kartą pro šį akmenį ėjo girtas vyras. Jau buvo beveik pra
ėjęs, bet kad suriks akmuo:

— Ei, sustok, palauk!

t 
* * *

Mokylių kaime, prie labai didelio akmenio, kas tai užkasę 
skrynią su brangenybėm. Atvažiavo ieškot — nerado. Pasivaiden
davo: važiuodavo pro šalį, rodos, ir nieko nesimatydavo, o prava
žiavę pasižiūri — arkliašūdžių vežime prikrauta.

3
Puntukas

Vieną sykį gyvenusi turtinga pana. Pas ją važinėdavo daug 
kavalierių ir prašydavo rankos, bet ji vis atsisakė. Galų gale ji 
visai paseno. Vieną kartą ir sako: „Kad ir pats velnias ateitų, ir tai 
eičiau”. Tuojau žiūri — ir velnias čia. Merginai nėra ko veikt — 
turi eiti už velnio. Į bažnyčią reikėjo važiuoti pro ežerą. Ji liepė 
velniui iki vidurnakčio padaryti tiltą per ežerą. Velnias pradėjo 
nešti akmenis. Paskutinį akmenį nešant, sugiedojo gaidys. Velnias 
metė akmenį ir nubėgo. Taip, sako, ir nagai velnio ir dabar žymu.
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4
* * *

Anykščių apylinkėje yra didelis akmuo, vardu Puntukas. Vel
nias juo norėjo užstatyti Anykščių bažnyčios duris, bet jam nepa
vyko tai padaryti. Ir turėjo velnias akmenį palikti lauke.

Buvo taip. Anykščių parapijos žmonės pastatė gražią bažny-

Puntuko akmuo
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čią ant velnių kelio, ir ji velniams labai nepatiko. Velnias nutarė 
ją panaikinti. Vienas velnias suradęs lauke didelį akmenį, susukęs 
iš šiaudų kūliaraišą, užnėręs ją ant akmens, užsikėlė tą akmenį 
ant pečių ir nešė užstatyti Anykščių bažnyčios duris. Jam bene
šant tą akmenį, pragydo gaidys: nutrūko kūliaraiša, kuri buvo su
sukta iš šiaudų, ir akmuo nukrito nuo jo pečių. O velnias išsigan
dęs, nudūmė, palikdamas akmenį lauke.

Tas akmuo išliko ir iki šiai dienai. Vieta, ant kurios buvo 
užnerta kūliaraiša, yra truputį išlinkusi.

5
Mokas

Anapus Tauragno ežero gyveno žmogus Mokas. Turėjo žmo
ną ir sūnų. Mokas buvo labai protingas ir nuolaidus. Jei kuris 
žmogus ko nors nežinodavo ar nesuprasdavo, eidavo pas Moką. 
Tas visada patardavo, padėdavo nelaimėje. Ilgainiui Mokui nusi
bodo žmonių prašymai, įgriso atsakinėti į klausimus ir klausyt jų 
pasakojimų apie vargus. Ir nutarė pasiversti akmeniu, kad nieka
da daugiau nebereikėtų padėti žmonėms. Bet net ir tada, kai Mo
kas tapo akmeniu, žmonės nenustojo lankyti. Ateidavo, užduodavo 
Mokui klausimą, paklausydavo, pridėję ausį, ir visada gaudavo at
sakymą. Mokui nusibodo ir tai. Jis nusprendė visiškai pabėgti iš 
to krašto su savo šeima.

Prieš kelionę Mokas paaiškino šeimai, kad kada jie plauks 
per ežerą, nė vienas neatsigręžtų atgal. Jeigu atsigręš, nuskęs. 
Sūnus ir žmona prižadėjo. Mokai išplaukė. Perplaukus pusę ežero, 
Mokienė nutarė pažiūrėti, ar jau daug nuplaukė. Ji atsigręžė ir 
nugarmėjo į dugną. Mokas su Mokiuku laimingai perplaukė ežerą 
ir, paėję kelio galiuką, atsisėdo pailsėti ir apverkti paskendusios 
Mokienės.

Toje pačioje vietoje ir dabar sėdi du akmenys, kuriuos žmo
nės vadina Moku ir Mokiuku.

Dar ir dabar žmonės, jei kuris ko nors nesupranta ar ne
sugeba padaryt, jam sako: „Eik pas Moką pasimokyti, tai ir žinosi”.
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6
* * *

Senelis sakydavo, kad akmuo Mokas gyveno Taurapilio lau
kuose, už ežero. Vyras perplaukė per ežerą ir apsirinko miške, sau
lėkaitoje, ramią vietą. Čia persikelti jis kvietė ir žmoną. Plaukiant 

jis prisakė žmonai į krantą nežiūrėti, jis pasakysiąs, ar dar toli. 
Vieną rytą jis išplaukė. Plaukiant jis vėl pasakė žmonai į krantą 
nežiūrėti. Gerokai paplaukus, žmona klausia:

— Ar dar toli?
— Nebetoli, — atsakė vyras.
Taip ji klausė keletą kartų ir sulaukė to paties atsakymo. 

Neiškentusi žmona užmetė akį į krantą... ir nuskendo. O vyras 
perplaukė ir apsigyveno miške. Dvidešimt metų girdėjo žmonės, 
kaip jis dejuoja, vaitoja. Pradėjo visi sakyti, kad ten vaidenasi, 
kad ten pakusų vieta.

O akmuo didelis Tauragno ežero dugne yra. Tai nuskendusi 
Mokienė. Žvejai per tą akmenį tinklus turi perkelti. Akmuo jau 

nebetoli kranto, Seimaties pusėje.

7
***

Seniau, kada dar akmenys ledais slinkdavo, vieną naktį bu
vo labai tyku ir šilta. Tai nuo Taurapilio kalno vienas akmuo su 
pačia ir su vaikais norėjo persikelti per ežerą.

Vyro vardas buvo Tpruzinas, o pačios — Tpruzinienė.
Jie susitarė ir išplaukė. Ir pati dar pasakė vyrui, kad jis jei 

norės ko paklausti, tai turi neatsigręžti. Jiems beplaukiant, vyras 
sako:

— Ar plauki?
— Plaukiu, — atsakė pati ir nuplaukė toliau.
Kiek paplaukus vėl sako:
— Ar brendi?
— Brendu, — atsakė ir nuplaukė.
Trečią kartą norėjo paklausti, bet atsigręžė ir sako:
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— Ar brendi?
— Brendu, — atsakė pati tyliu balsu ir nuskendo.
Tėvas su vaikais perbrido per ežerą ir atsisėdo ant Seima- 

ties lauko.
Mes dabar ant jo dažnai žaidžiame.

Šeimaties Mokas

13



8
* * *

Senovėje, kai dar visi žmonės buvo pagonys, kitoje Tauragnų 
ežero pusėje gyveno žmogus, vardu Mokas. Kai pradėjo plisti krikš
čionybė, Mokas nepanorėjo apsikrikštyti ir sumanė su savo šeimy
na pasitraukti toliau į miškus. Besitraukiant jam kelią pastojo 
Tauragnų ežeras. Mokai nutarė plaukti; prieš išplaukiant vyras 
perspėjo žmoną: „Tik neatsigręžk atgal, nes išsigąsi, kad krantas 
toli, ir nuskęsi!” Bet Mokienė neiškentė: ėmė ir atsigręžė pažiūrėti, 
ar jau toli nuplaukė. Atsigręžusi pamatė, kad krantas vos vos 
dunkso, o plaukti irgi dar daug likę, išsigando, neteko jėgų ir nu
skendo. Mokas su sūnum perplaukė ežerą ir, kiek paėję, atsisėdo 
ant šlaito. Gailėdami žmonos ir motinos, abudu graudžiai pravir
ko. Verkė verkė ir pagaliau iš gailesčio akmenimis pavirto. Toje 
vietoje jie dar ir dabar tebėra. O Tauragnų ežero dugne gulįs di
delis akmuo — tai Mokienė. Žvejai, užkliudę Mokienę, dažnai su

sidrasko tinklus.

9
* * *

Seni žmonės pasakoja, kad kol buvus nešventinta žemė, tai 
akmenys vaikščiojo. Sis akmuo atplaukęs iš Italijos. Kai jis plaukė 
per jūrą, ant jo sėdėjo žmogus ir valgė. Dar yra išlikęs akmenyje 
kryžius ir rožančius. Yra ir metai, kada jis sustojo ir kada pradėjo 
vaikščioti. Kai akmuo nebejudėjo, prie jo rasdavo šukų, peilių ir 
kitų daiktų.

10 
Marčiupio akmuo

Buvo vestuvės. Tėvai nenorėjo tos marčios. Kai jaunavedžiai 
važiavo pro tą vietą, liūną, tėvai (uošviai) ją prakeikė, ir ji pavirto 
akmeniu. Nuo to ir akmuo gavo tokį vardą.
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11
* * *

Anykščių šilelyje Marčiupio upelyje yra akmuo, apie kurį kal
bama, kad šokdamas nuo jo į krantą, įkritęs į vandenį ir pasken
dęs neturtingas smuikininkas ir jo sužieduotinė bajoraitė.

12
Velnio pėda

Akmeny yra duobelė — pėda, kurią būk velnias įspaudęs. Po 
lietaus pilna vandens. Moterys, grįždamos iš lauko karves pamel
žusios ar šieną grėbusios, rugius pjovusios, užsuka prie Velnio pė
dos, pasitrina sopamas vietas ir išgyja. Tas pėdas palikęs tada, kai 
velnias vijęs švedų kariuomenę: atsistojęs ant akmenio ir palikęs 
paminklą ligi pasaulio pabaigos.

13
Akmuo su velnio pėda

Prieš daugelį metų čia buvęs didelis miškas. Buvusi didžiulė 
audra. Audros metu išlaužė medžius, griuvo didžiuliai ąžuolai. Bė
gęs velnias, kuris ir įmušęs į akmenį pėdą.

14 
„Usnyuės” akmuo

Kartą velnias suderėjęs su žmogumi, kad nuneš akmenį į 
pakalnę. Tačiau akmuo buvęs labai sunkus, o tuo tarpu gaidžiai 
pradėję giedoti, ir velnias beskubėdamas neišlaikė ir plyšo. Akmuo 
taip ir liko stovėti pusiaukelėje, kur ir dabar pakrypęs žiūri į pa
kalnę prie kelelio Gaidžių kaime.
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Jame vėliau buvo iškalta: „Usnyne. 1949” Akmuo ir vadina
mas „Usnynės” akmeniu.

„Usnynės” akmuo
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15 
Velnio pėda akmenyje

Baltelėj raiste gyveno velnias. Ir kitas atsikrovojo. Ir anys 
supyko. Tas, kur įsigyvenęs, vijo jį su kerplėša ir lėkdamas iš sma
gumo įmynė pėdą akmenyje.

16 
Šventakmenis

Ant dirvonėlio buvo akmuo. Atsikėlę naujakuriai pririšo ne
toli to akmens aveles. Vakare ateina parsivesti namo, o jų nėra. 
Taip pat dingo ir karvės, ir avelės, ir kiti gyvuliai. Žmonės pradėjo 

vilkų pėdų ieškoti, bet jų nerado. Prie to akmens augo beržas. 
Žiūri vieną dieną — ir jo jau nebėra. Pagaliau suprato žmonės, 

kad akmuo viską ryja. Pasikvietė žmonės žynį ir akmenį pašven
tino. Nuo to laiko akmuo nieko daugiau neberyja ir turi Sventak- 
menio vardą.

17
Akmuo su patkava

Deksnio dvare yra akmuo su patkava. Kai Napoleonas žy
giavo, ieškojo, bet jo neberado pagal planą, o, sako, ten buvę turtai 
užkasti. Taip ir neberado.

18 
Patkavos akmuo

Kirklių kaime yra Patkavos akmuo. Akmuo nėra didelis. Vir
šus lygus. Iškalta pasaga. Pasakoja, kad po akmeniu pinigai pa
kasti. Kiti sako, kad patranka padėta, kai Napoleonas ėjo. Reikia 
tik atverst
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19 
Radinėms ir Patkavos akmuo

Akmuo Radinčius /aukštas/ yra Kirklių kaime, netoli Nor- 
vaišių ribos. Pro šalį bėga upelis. Jame yra kitas akmuo kaip sta
las, vadinamas Patkavos akmeniu. Kai buvo caro manevrai, ar 
1902, ar 1903 metais, vienas caro kareivis — rekrutas klausinėjo, 
kur yra toks akmuo. Klausinėjęs jis apie Tauragnus, bet nesurado. 
Ten esąs pakastas rusų — turkų karo metais didelis turtas.

Vasarą ten upelis išdžiūsta, o pavasarį apsemia.
Šią istoriją /kad ieškojo/ pasakotoja girdėjo Peterburge.

20
Akmuo Martynas

Šiškiniuos /Saldutiškio apyl., netoli Kirdeikių/ buvo akmuo 

su pėdais. Jį vadino Martynu. „Pas Martynų” vadina ir tą daiktą 
/vietą/.

21 
Martyno akmuo

Dar caro Nikolajaus laikais Gaidelių kaime gyveno aštuo- 
nios šeimos: keturios ūkininkų, keturios tuo metu vadinamų „dzia- 
sincininkų”. Atitarnavęs caro kariuomenėje 25 metus, jau senas 
kareivis grįždavo namo ir gaudavo apie 50 — 60 arų žemės. Gal 
vienas iš jų buvo ir Martynas. Jis gyveno labai neturtingai. Į pie
tus, apie 10 metrų nuo tos pirkelės, stovėjo akmuo. Vietiniai saky
davo, kad caras Martynui nieko nedavė, išskyrus žemės lopinėlį ir 
ne taip jau didelį, ne taipjau mažą akmenį jo sklype. Tą vietą, kur 
gyveno Martynas, ir tada vadino Martyno kampu, o akmenį — 
Martyno akmeniu. Taip ir dabar tebevadina.
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***

Baudžiavos laikais su ubago terba po kaimus vaikščiojo toks 
Martynas. Kas jis, niekas nežinojo. Ateidavo ir į Gaidelių kaimą. 
Ką nors gavęs, eidavo prie tokio didelio akmenio, atsisėsdavo ir 
valgydavo. Kartą atsigulė prie šito akmenio, tuščią terbą po galva 
pasidėjęs, ir daugiau nebeatsikėlė. Nuo to laiko ir vadina šį akme
nį Martynu.

23 
* * ★

Gaidelių kaime ubagas Martynas prašė žmonių priimt nak
vynėn. Nepriėmė. Tada Martynas nuėjo prie didelio akmenio. Rytą 
rado jį nebegyvą. Sakydavo, kad akmuo turėjęs geresnę širdį negu 
žmogus ir priglaudė pavargėlį.

24
Laumiakmenis

Prie šito akmenio rinkdavosi laumės, apsigaubusios keistais 
apsiaustais. Jų ir pėdos likusios akmeny. Tai šitą akmenį vadina 
Laumiakmeniu.





Milžinai, velniai





SS
Milžinai

Kasiau bulvėm duobę. Visur kasta, vartyta. Baurienės žemėj 
pasirinkau duobei vietą. Iškasiau aukščiau savo stogo duobę, ba
dau — lopeta nelenda, tik terkšt, terkšt. Pakasiau. Žiūriu — kiau

šas didžiausias, kaip katilas. Daugiau kasu — blauzdikaulis, va 
tokio drūtumo /rodo apie 30 cm — užr. pastabai, o šonkauliai — 
kaip rato stipinai, lankais parajai kaip bačka apkalta ir tankiai. 
Mat, milžinų kapų būta.

Ar milžinai savo namus turėjo, ar ne — nežinau. Kalbėda
vos, sako, pasirėmę ant žardų. Ale tiek pat buvo darbinykai.

Aria jie pavasarį, kaip ir mes, žiūri — žmogus su dvyniniais 
jaučiais. Paėmė, sudėjo juos į pirštinę, padėjo ant stalo ir tarias. 
Vieni siūlo užmušti, kiti — paleist. Va, sako, kas po mūsų gyvens. 
Taip ir buvo.

O milžinų kapai net treji prie mūsų: Stumbrėse /Pečiūros 
lauke/, Baurienės žemėj ir kapų Sčiūrėse, pavieškelėj, netoli Gied
rio.

26
Pladiškių kaimo milžinai

Kaimo laukuose, tarp miškų ir pelkių, yra pakili vieta, dvie
jų ežerų apsupta; kaimiečiai tą vietą vadina milžinkapiu. Seniai 
seniai gyvenę milžinai, kurie buvę taip dideli, jog kiekvieną rytą 
nueidavę į Rygą druskos pusryčiams parsinešti. Pasirėmę ant žar
do, jie tabaką šniaukšdavo, o vienam pirštinės pirštan sukišdavę 
porą jaučių su visu arklu. Sitų milžinų ir užsilikę paminėtame 
milžinkapyje labai didelių kaulų.
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27 
Derybos su velniu

Vienąroz ėjo merga iš Linkmenų namo į Ginučių kaimų nak
tį. Tik žiūri, kad eina su ja koks nepažįstamas bernas ir pradėjo 
ją visaip viliote, o jinai pamatė, kad nosis be skylučių ir suprato, 
kad velnias. Naktis buvo, mėnesiena ir pradėjo bijot, kad jos vel
nias nepasmaugtų, tai ji pradėjo su juo derybas, kad lygiai dvylik
tos valandos nakties supiltų kelią per Linkmenų ežerą su skrybė
le, tai ji bus jo žmona ir galės viską su ja daryt. Tuoj velnias šoko 
dirbt, nešė skrybėle tiek, kad dešimt arklių nepavežtų. Jau baigė 
velnias pilt, tik gaidys užgiedojo, ir velnias dingo nespėjęs baigt, 
nors jam šimtai padėjo, bet matyt būva nepražuvus mergaitė, tai 
angelas išgelbėjo.

28 
Rūkas, kur su velniu minojfis

Gyvena Strazdų kaimi Rūkas Juozapas. Anas būva pats 
stipriausias iš visų vyrų. Patkavų atlinkdavą, kortų kaladį per- 
plėšdava... Ėja anas vėlam čėsi narna pra Įneigų. A toj vietaj stro- 
šija. v

Ciujyja anas, kad už nugaras kas yr... Ir myga in žemį. At
sisuka — a ti velnias! Nu ir duj minotis... Niekaip velnias Rūką 
in žemį neprilinkia. Minojas, minojas — Rūkas jau kaip ir privar- 
ga... Tik kad sušuks anas:

— Gervazai ir Protasai, Kozmai ir Domijonai, — pamačykit!
Vos tik ištara švintuosius, tuoj velnias mažyn, mažyn, sulig 

arimoku pasdarė ir prapuola. Teip ir vadina: Rūkas, kur su velniu 
minojas. Ba keli Rūkai būva.
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Baudžiava, kovos su 
švedais





29
Pagrund&lėj, prie švedų kapų

Pagrundėlėj, prie Vyžuonėlių, buvo švedų kapai. Sako, mū
šio metu juos suvijo balau, čia ir žuvo, tai palaidojo ant kalnelio. 
Tai toj vietoj vaidendavosi.

Kartą pro Pagrundėlę vėlai vakare mano senelis Aleksas Ša

poka grįžo iš turgaus. Prieš išvažiuodamas iš namų nepasimeldė, 
tai labai bijodamas važiavo pro šitą vietą. Privažiavo kapus, ogi du 
šunys — vienas vienoj kelio pusėj, kitas kitoj tupi. Išsigando žmo
gus. O tuo metu vežimo užpakaliniai ratai nusmuko, tai taip ir 
važiavo. Pravažiavus Pagrundėlę, ratai vėl savo vietoj atsirado. 
Tai parvažiavo drebėdamas ir arklio pats nebenukinkė. Kitus kar
tus prieš kelionę pasimelsdavo.

30 
Švedų žiaurumai

Tėvelis kartą, kai ganė, tai nuėjo pavaryt kiaulių. Rado — 
kiaulių išvartyta krūsnis akmenų. Toj krūsny buvo žalvario durtu
vai, grandys, grandinės. Tuos visus daiktus paėmė kerdžius. Tai 
spėja, kad tas viskas palikta nuo švedų karo.

Nuo senelio girdėjau, kad švedai buvo žiaurūs: išmušdavo 
vaikus arba ir taip žmones, kuriuos rasdavo namuose. Kartais su
augę žmonės pabėgdavo. Švedai rasdavo vaikus vienus, tai suolą 

atitraukdavo nuo sienos ir ten sustatydavo vaikus. Tada suolu kai 
duos į sieną, tai vaikus ir sutraiško. Tėvas sakydavo, kad ganant 
rasdavo Drusenų kaimo laukuose kaulų. Pasak žmonių, tai buvę 

kaulai nuo švedų karo.
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31 
„Grabas”

Vosgėlių kaimo lauke yra „Grabas” /kalnas/, kuriame esą pa
laidotas lietuviškas vaiskas, o pačiam „Grabe” — viršininkas. Ten 
ties tuo „Grabu” buvęs mūšis su švedais.

32
Senelis Globas

Netoli Utenos, prie kelio į Vyžuonas, yra 23 m ilgio ir 1,5 m 
aukščio beržais apaugęs pylimas — kelias, apie kurį pasakojamas 
toks padavimas.

Šiose apylinkėse viešpatavo žiaurus ponas, vertęs baudžiau

ninkus klauptis prieš jį ant kelių ir lenktis iki žemės. Vienas se
nelis Globas jo neklausęs. Kartą ponas, su svečiais jodamas, sutiko 
senelį, kuris kaip visada šlėktai neparodęs pagarbos. Ponas įsiuto 
ir užpjudė šunimis. Prieš mirtį senelis prakeikė beširdį poną ir 
palinkėjo jam žūti šitoje pat vietoje.

Ponas, bijodamas, kad senelio žodžiai neišsipildytų, suvarė 
baudžiauninkus ir liepė kepurėmis supilti kitą kelią į dvarą. Tuos, 
kurie neklausė ar priešinosi, liepė užkasti gyvus į žemę.

Kartą ponas jojo pažiūrėti, kaip vykdomas jo įsakymas, bet 
pakeliui sutiko du vilkus. Žirgas pasibaidė ir ties tas vieta, kur 
šunys sudraskė Globą, nutrenkė poną žemėn. Tokiu būdu išsipildė 
senelio pranašystė — ponas galą gavo.

33
Alkūnų dvaro ponia

Netoli Inturkės buvo Alkūnų dvaras. Dvare gyveno žiauri, 
pikta ponia. Ji labai išnaudojo baudžiauninkus, už menką nieką 
juos plakdavo rykštėmis. Jei baudžiauninkas pavėluodavo į darbą, 
tai ji įsakydavo baudžiauninką pririšti prie tuopos /prieš rūmus 
augo tuopų alėja/ ir plakti tol, kol tuopa apsitaškydavo krauju. 
Kartais ir negyvai užplakdavo.
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Kai mirė ponia, buvo gražios laidotuvės. Kai prieš vežant į 
kapines ją išnešė su karstu laukan ir įdėjo vežiman, tai pakilo 
baisus viesulas, pradėjo nuo tuopų plėšt lapus, atskrido daug var
nų, kranklių, ale tiek daug, kad tamsu aplinkui pasidarė. Ir tuo 
metu staiga atsidaro karstas, ir ponia atsistoja. Išsigando visi. Ją 
vėl uždarė, bet ir vėl karstas atsidarė, ir ponią nunešė viesulas. 
Kai tik ją nunešė viesulas, tuojau dingo krankliai, varnai, ir pasi
darė viskas kaip buvę.
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Vietovės ir jn vardai 
Kaimai, miestai





34
Alkų kaimas

Už Sudeikių, prie Alaušo ežero, yra kalnas, ant kurio seno*  
vėje būdavo deginamos aukos, todėl ir šis kalnas, ir kaimas pava
dinti Alkomis.

35 
t

Ant Alkų kalno vaidilutės kūrendavusios šventąją ugnį.

Alkų kalnelis
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36 
Anykščiai

Kur dabar Anykščiai, anksčiau ten buvo kaimelis. Tam kai
mely gyveno grafas Nykštas. Grafas buvo geros širdies, ir žmonės 
jį mylėjo. Jis turėjo sūnų. Kartą su sūnumi išjojo medžioti. Grįž
dami jojo per upelės tiltą, bet tiltas lūžo, ir grafas su sūnumi at
sidūrė vandeny. Sūnus prigėrė, o grafas po kelių dienų mirė iš 
sielvarto. Žmonės grafo Nykšto atminimui tą upelį pavadino 

Anykšta, o kaimelį — Anykščiais.

37
Biliakiemis

Seniau žmonės, neturėdami iš ko pragyvent, eidavo per kai
mus ir prašydavo valgyt. Juos klausinėdavo, kur geriau pavalgo — 
pas kurį šeimininką. Vienas vargšas atsakė, kad jam tas pats, bi- 
lia tik kiemas. Tą kaimą žmonės pavadino Biliakiemiu.

38 
Cegelnia

Statė Anykščių bažnyčią. Tokioj tarpukalnėj ėmė molį, plyt- 
nyčia buvo. Tai vadindavo tą vietą Cegelnia.

39 
Degutinės kaimas

Per Gėlainės upelį kadai važiavęs žydas su statine deguto. 
Statinė iškritus, ir degutas pasipylęs. Taip tą vietą ir kaimą pava
dinę Degutine.
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40 
Devyniaviršė

Augo eglė su devyniom viršūnėm. Tas viršūnes nupjovė ir 
panaudojo klėties statymui. O kaimą pavadino Devyniavirše.

41 
Dryžiai

Vyrai nešiojo drobinėm dryžuotom kelnėm, tai ir praminė 
kaimą Dryžiais.

42
Geniakalnis

Kaime ant kalno augo daug nedžių, o tuose medžiuose buvo 
daug genių. Todėl kaimą ir pavadino Geniakalniu.

43
Griauzdakalnis

Kada buvo baudžiava, šių vietovių žmonės neteko pono. Ar 
jis mirė, ar kur kitur gyvent pasitraukė — nieks nežino. O be pono 
gyvent negalėjo. Nuvažiavo žmonės į Vilkomergę ir atsivežė prasi
gėrusį poną Griauzdą. Jo namai stovėjo ant kalnelio, tai ir tą vie
tą, kur gyveno ponas, pavadino Griauzdakalniu.

44
Inturkė

Vyko karas su turkais. Buvo daug žuvusių. Juos užkasė tam 
lauke, kur žuvo. Po kiek laiko tose vietose vienas žmogus pasistatė 
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namus ir sako: „Pasistačiau namus in turką”. Pradėjo ir kiti keltis 
gyvent į tas vietas, o kaimą pavadino Inturke.

45
Jonaikiskiai

Suginčių valsčiuj, kai dalino rubežiais žemę, atžymėtojas 
sako padėjėjui: „Jonai, kišk”. Tą kaimą ir vadina — Jonaikiš- 
kiai.

46
Kaldiniai

Kaime būta kalvės ar kalyklos; matyt, kaldino ginklus pilia
kalnio kariams, tai šį kaimą ir pavadino Kaldiniais.

47
Kaliekiai

Kur dabar Kaliekių kaimas, anksčiau buvo miškai. Ir prie 
miško, ir miške gyveno žmonės. Jiem buvo toli važiuot į malūną, 
todėl ir ėmė keltis arčiau. Malūno savininkas buvo kaliekas, tai 
gyventojai pavadino kaimą Kaliekiais.

48 
Kapanauzos kaimelis

Suginčių valsčiuj kažkoks senelis kapodavo žmonėms kūle
lius. Iš to turėjo naudos, pragyveno. Tą kaimelį pavadino Kapa- 
nauzos kaimeliu.
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49 
Karveliškis

Buvo Sirutėnų ponas Solovjovas. Ponai susėsdavo vežiman 
ir apvažiuodavo savo apylinkes. Mūsų vienkiemis buvo miške. Gra
ži vieta. Kai atvažiuoja, tai karveliai burkuoja ir burkuoja. „Va
žiuojam Golobjokan”, — sakydavo ponas. Ir liko pavadinimas Kar- 
veliškis.

50 
Kazarūza

Pasakojama, jog kažkada šiame kaime gyvenę žydai. Šie žy
dai nepjaudavę kitokių gyvulių, kaip tik ožkas. Todėl šį kaimą ir 
buvo pradėta vadinti Kazarūza, nes rusiškai ožkas pjauti — „rie- 
zat kazy”.

51 
Kemešys

Gyveno ponas Kemešys. Irstėsi jis kartą ežere ir prigėrė. 
Žmonės, bijodami pono dvasios, pradėjo ežerą vadinti Kemešiu. 

Nuo to kilo ir pavadinimas kaimo, kuris netoli ežero.

52 
Kryželiai

Viename kaime žmonės beveik prie kiekvienos sodybos pasi
statė po kryžių. Tai ir pavadino Kryželių kaimu.

53
Kuliai

Kelių ūkininkų žemės rėžiai suėjo, tai nuo to ir pavadinimas 
Kuliai, kaimas.
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54 
Leliūnai

Prie Leliūnų buvusios pievos, liūnai. Kai 1812 metais pro 
šią vietą ėjo prancūzai, tai pridėjo „le” prie žodžio liūnai ir stebė
jos, kad čia vien le liūnai. Po to šį kaimą ir pavadino Leliūnais.

55
* * *

Didelės pelkės, liūnai buvę aplink Leliūnų gyvenvietę. Kartą 
atvažiavo iš Prancūzijos moteris. Kalbėdama prie kiekvieno žodžio 
pridėdavo žodelį „le”. Prie žodžio liūnas irgi pridėjo. Netrukus ji 
šitame liūne prigėrė, tai žmonės jį vadino Leliūno vardu. O ir patį 
miestelį pavadino Leliūnais.

S6 
lakančiai

Vykę mūšiai ten, kur dabar Likunčių kaimas. Vietiniai žmo
nės susivienijo ir iškapojo priešus. Nedaug kovotojų liko, o tie, 
kurie liko, apsigyveno kaime, kurį pavadino Likunčiais.

57 
Linskis

Gyveno turtingas ūkininkas. Žmonės, važiuodami pro šalį ar 

pas turtingąjį, sakydavę: važiuojame link. Taip ir liko Linskis, kai
mo pavadinimas.

58 
Meškamušė

Seniau žmonės vaikščiodavo po kaimus su meška ir juokin
davo gyventojus. Vienas žmogus su prijaukinta meška linksminda
vo žiūrovus. Žmonės jį mylėjo.
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Kartą jis ėjo iš vieno kaimo į kitą. Meška puolė savo šeimi
ninką. Tas pradėjo rėkti. Subėgę žmonės tą mešką užmušė. Tą 
vietą, kur buvo užmušta meška, pavadino Meškamuše. Pavadini
mas išliko iki šių dienų.

59 
Mikėnai

Gyvenęs kaime linksmas žmogelis, turtingas ūkininkas, bet 
labai miksėdavęs kalbėdamas. Nuo to žmogelio miksėjimo ir kai
mo pavadinimas Mikėnai.

60
Molėtai, Suginčiai

Dar praeitam šimtmety tarp Molėtų ir Suginčių buvęs vie
nas didelis miestas. Čia buvę daug parduotuvių, keli turgūs. Per 

karą su prancūzais šis miestas sudegė. Tik ten, kur dabar stovi 
Molėtai, liko pakraštėlis miesto su keletu namų. Čia praėjo rusai 

ir nuo žodžio „mažai” /malo/ pavadino jį Molėtais. O toje vietoje, 
kur dabar Suginčiai, buvo tik išdegę laukai. Po kiek laiko čia at
sikėlė gyventojas Sugintas. Jis pasistatė namus. Paskui čia atsikė
lė daugiau gyventojų. Kaimą pavadino Suginčiais, nes pirmasis 
gyventojas buvo Sugintas.

61 
Norkūnai

Labai senuos laikuos, kur dabar Norkūnai, buvo toj vietoj 
didelis mūšis. Tame mūšyje užmušė daug žmonių. Kartu užmušė 
ir karalių. Priešai buvo taip perpykę ant karaliaus, kad pradėjo 
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niekinti jo kūną. Karaliaus mirtis padarė dideles širdies sopes 
karalienei. Aną visą laiką raudojo ir prašė neprietelių:

— Atiduokit nor kūną, atiduokit nor kūną. 
Nuo to laiko tą vietą ir pavadino Norkūnais.

I

62 
Nuodėguliai

Kadaise atvažiavo nuo karaliaus į Kazio dvarą ir klausia 
sudeikėnus — Taukelius, Nuodėgulius, Kuklius, Maneičius, — po 
kuo norit būt, ar po karalium, ar ponu Kaziu. Kazlas prieš tai 
papjovė gyvulį, padarė alaus, pavaišino, ir žmonės pasiliko po Kaz
iu. Labai sunkiai gyveno, dvarininkai spaudė, tai buvo sujuodę, 
gal dėl to ir Nuodėguliais pavadino.

63 
Pakryžės kaimas

Baudžiavos laikais, apie 18 — 19 amžių, Didžiokų dvaro po
nas Jelenskas užpyko ant savo komisoriaus. Tada komisorius pa
bėgo iš dvaro vieškeliu į Molėtus. Ponas Jelenskas jį pasivijo toje 
vietoje, kur dabar Pakryžės kapeliai. Pasivijęs jį nušovė toje pačio
je vietoje. Po to Jelenskas naktimis negalėjo užmigti. Kiekvieną 
naktį jam vaidenosi komisorius. Tada jis nutarė nuvažiuoti pas 
vyskupą išpažintin ir pasitarti, kodėl jis negali naktį užmigti. Vys
kupas patarė toje vietoje, kur buvo užmuštas komisorius, koplyčią 
pastatyti, o ją pavadinti užmuštojo vardu. Nuo to laiko ir pasiliko 
ten kapai. Kapuose buvo nemažai kryžių. Nuo to ir kaimas gavo 
Pakryžės vardą.

Kai caras numetė baudžiavą, koplytėlėje buvo pasislėpę 
ponai. Caro kareiviai suradę juos, liepę uždaryti koplyčią. Po 
kiek laiko niekieno neprižiūrima ji supyko ir sunyko, nes buvo 
medinė.
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64 
Perkaliai

Bajoras Lasys, gyvenęs rūmuose ant Perkalių piliakalnio, 
prieš mirtį turtus palikęs sūnums, tik niekaip šie nenorėję išsi
skirti su rūmais. Tad senasis bajoras nutaręs akmeninius rūmus 
perkalti pusiau. Pakviesti meistrai taip ir padarę. Naujai atsira
dusiose dviejose pilyse gyvenę Lasio sūnūs. Ilgainiui rūmai sugriu
vę, ir likusios dvi kupros. Nuo perkaltų rūmų esą ir vietovę pava
dinę Perkaliais.

65
*  * *

Kaime buvo darbšti audėja, kuri dieną naktį staklėse audusi 
perkelį. Plačiai ji po apylinkes išgarsėjo. Iš toli suvažiuodavo žmo
nės pirkti dailiai išaustos medžiagos. Ir vis minėję — perkelis, 
perkelis. Ir kaimą pavadino Perkaliais.

66
*  * *

Perkalių kaimą valdęs Bistramas. Iš jo dvarą įsigijo kuni- 
gakštis Giedraitis, turėjęs dvarus apie Lyduokius, Žemaitkiemį. 
Ten geros, derlingos žemės, o čia pelkės, kalneliai, sunku dirvą 
įdirbti. Jei kuris iš baudžiauninkų nusikaldavęs, tuoj šis sakyda
vo: „Mes tave nusiųsim Perkalių dvaran”. Ir kaip bausmę skirdavo 
likusį amžių gyventi, Perkalių kuprotose dirvose plušti.

67 
Plepiškiai

Vieno kaimo žmonės buvo labai plepūs. Būdavo plepa ir ple
pa ką reikia ir ką nereikia. Tą kaimą ir pavadino Plepiškiais.
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68 
Starkai — Dabravalia

Dabartinis Starkų kaimas buvo vadinamas Dabravalia. Dar 
caro laikais ponas privertęs valstiečius išsikelti, nes ten buvo ge
ros žemės. Davė kitur. O carui pranešęs, kad valstiečiai savo noru 
išsikėlė, todėl ir kaimą pavadino Dabravalia.

69 
Suginčiai

Buvo piktas Alantos ponas Pamarnackas. Jis kartą įpykęs 
išginė dalį baudžiauninkų iš savo dvaro į pačias galulaukes, kur 
buvo prastos žemės. Sugintieji ėmėsi statytis šiose vietose trobe
les, kurtis ir gyventi. Jie patys nežinojo, kaip save vadinti ir pa
sivadino Suginčiasi, vadinasi, pono suginti. Ilgainiui ir vietovę im
ta vadinti Suginčiais.

70 
Sudalaukis

Kaimo pavadinimas atsirado dėl to, kad šiose vietose kadai
se ėjo teismai dėl žemių. Seniau sakydavo „sudijo” /teisė/. Dėl to ir 
kilo Sudalaukio pavadinimas.

71 
Surdegis

Kartą gyveno pasiturintis ūkininkas. Jis turėjo sūrių spau- 
dyklą. Bet vieną kartą žmogelis, beeinantis namo kaip tik pro tą 
spaudyklą, pamatė, kad ji dega, ir iš išgąsčio pradėjo šaukti:

— Sūriai dega! Sūriai dega!
Šį šauksmą išgirdo visi žmonės. Nugesino gaisrą. O kadangi 

miestelis dar neturėjo savo pavadinimo, tai ir pavadino Sūrdegiu.
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72 
Šeimuriškiai

Bikuškio dvare dirbo daug šeimų iš gretimo kaimo tai šį 
kaimą ir pavadino Seiminiškiais.

73 
Tarpežeriai

Kaimą Tarpežeriais pavadino, nes jis yra tarp ežerų: aplink 
Rubikiai, Dusynas, Liminas, Mušėjas.

74
Ubagų kaimas

Žiemą vaikštinėjo ubagas po kaimą ir prašinėjo žmonių pri
imt nakvynėn. Niekas nepriėmė. Naktis buvo labai šalta, tai rytą 
rado ubagą sušalusį, nebegyvą. Nuo to kaimą ir pavadino Ubagų 
kaimu.

75 
Užpaliai

Važiavęs kartą ponas. Bevažiuojant ta vieta, kur dabar Už
palių miestelis, jį užpuolę plėšikai. Ponas tą vietą ir pavadinęs 
Užpaliais. Važiuojant dabartinių Dusetų vietoj — jį dusinę, už tai 
pavadinęs Dusetomis, o Kamajų vietoj — kamavę. Tad vardus po
nas taip ir davęs Užpaliams, Dusetoms ir Kamajams.

Žmonės ir šiandien dažnai sako, kad Užpaliuos — užpuolę, 
Dusetos — dusinę, Kamajuos — kamavę.

76
Varvarauka, Kruopiškis

Netoli Sudeikių matininkas dalino žemę ir skyrė kaimams 
vardus. Daug Kruopių gyveno tose vietose, tai pavadino Kruopiš
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kio kaimu. Kitoj vietoj bematuojant žemę jam kažkas pavogė vir
vę. Supyko matininkas ir iš tos skriaudos skyrė pavadinimą — 
Varvaraukos kaimas /nuo žodžio vorovat — vogti/. Ir pasakė: „Kas 
ateis, visi žinos, kad tokie buvot”.

77
Vyžuonos

Žmonės garbino dievaitį Vižą. Akmeninė žalčio Vižo galva 

buvus prie Vyžuonų ant Kartuvių kalno, yra įmūryta bažnyčios 
sienoj. Gal nuo to ir kilo Vyžuonų pavadinimas.

78 
Vilkablaazdė

Šitose vietose merginai vilkas perkando blauzdą, tai nuo to 
ir kaimą pavadino Vilkablauzde.

Kelelis veda į Vyžuonas
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Ežerai, upės





79
Aisetas

Seniau gyvenę šiose vietose žmonės labai netaisyklingai kal
bėjo ir buvo smalsūs. Pamatys ką ir klausia:

— Ai šia tas? /Ar čia tas?/
Nuo to kilo ežero pavadinimas Aisetas, o kaimas išsidėstęs 

prie ežero, Paisetė.

80 
Aklaežeris

Būtėnuose yra užaugęs ežeras, o jo viduryje^ likęs ežerėlis, 
prie kurio prieit negalima: auga viksvos, klampu. Žmonės jį vadi

na Aklaežeriu.

81
Alaušas

Maneičių kaime stovėjo pilis. Ją valdė kunigaikštis Alaušas. 
Prie pilies buvo didelis ežeras, kurį kunigaikštis labai mėgo. Mir
damas prašė jo palaikų pelenus išbert į šio ežero vandenis. Žmonės 

taip ir padarė, o patį ežerą kunigaikščio garbei pavadino Alaušo 
ežeru.

Kur stovėjo pilis, ten dabar Maneičių piliakalnis.

82
***

Apie Alaušo ežerą girdėjau posakį, kad be gyvos galvos ne
užšąla — vis kas nors turi prigeri.

49



Spindi žydras Alaušas

83 
Anykštis

Pasakoja, seniau buvęs užėjęs ant Lokupės balos /Stačiūnų 
ir Dragonių kaimo laukuose/ ežeras, kuris net tris dienas padebesy 
nepaprastai ūžęs, kriokęs, žmones bauginęs, Stačionių ir Dragonių 
kaimų žmonės buvę išsikraustę iš savo sodybų, kad ūžiąs ežeras 
nusileidęs neprigirdytų. Po trijų dienų ežeras nuėjęs tolyn į rytus 
ir apsistojęs apie Anykščius. Ten mergina velėjusi skalbinius ir 
nusimušusi nykštį. Iš skausmo surikusi: „Aa, nykštį nusimušiau!” 
Čia ėmęs ir nusileidęs kriokiąs ežeras: mat, jo vardas buvęs Anykš

tis. Jei kas būtų anksčiau atspėjęs jo vardą, būtų ežeras anksčiau 
kur nusileidęs.

84
Anykščio ežeras

Ties Tyrelių sodžium buvo didelis ežeras. Vieną kartą ant 
Tyrelių užėjo juodas debesis ir kabėjo, užgulęs laukus, visas tris 
dienas. Žmonės, prieidami artyn, matė debesyje žuvis plaukiančias 

tarytum ežere.
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Tuo metu toliau nuo tos vietos, prie mažo tvenkinėlio, viena 
moteriškė velėjo rūbus. Bevelėdama ji sudavė kultuve sau per 
nykštį ir suriko:

— Ai nykštį, nykščiuk, kaip aš tave užgavau!
Tik spėjo ištart tuos žodžius, pradėjo ūžt, ir nulėkė nuo tos 

vietos tas debesis, kuris kabėjo virš Tyrelių sodžiaus. Moteriškę su 
rūbais numetė toli nuo krašto, tvenkinėlis pavirto ežeru. Kai mo
teriškė apsakė, kas atsitiko, kai ji Suriko, nusimušusi nykštį, tai 
senieji žmonės surato, kad ta moteriškė įspėjo ežero vardą. Todėl 
tas ir nulėkė. Ir praminė ežerą Ainykščiu, arba Anykščiu.

85
Anykščiu ežeras

Prie ulyčiai yra didelis ežeras keleto valakų ir vadinasi eže
ras Anykščių. Dėl to vadinas Anykščių, kad ežeras tas ėjęs paviet- 
ri labai rėkdamas ir labai ilgai rėkęs. Tuo tarpu merga nešus van
denį ir nusimušus pirštų nykštį. Kai tiktai pradėjus rėkti: „Nykš- 
čiukų, nykščiukų!”, tuojau ir pasipylęs ežeras. Praminė Onykščių 
ežeru. Senieji žmonės kalba, kad ti buvęs ir miestas, kuris pasili
kęs toj vietoj. Gyvenantys aplink tą ežerą kalba, kad kadai tai 
seniai žuvaudami ribokai pagavę Kryžių ir Kupkų!

86
***

Rubikių /Anykščių/ ežere yra vieta, kuri ir šalčiausią žiemą 
neužšąla. Ten, sako, yra Anykščių bažnyčios didysis altorius su 
monstrancija. Tą vietą vadina Šventavarte.

Rubikių ežeras
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87
Asio ežeras

Ežero šiauriniame krante, į pietvakarius nuo Perkalių kai
mo, yra piliakalnis. Ant jo aukštus rūmus buvo pasistatęs turtin
gas bajoras Lasys. Ča gyvenęs su trimis sūnumis. Kartą jauniau

sias sūnus maudydamasis ežere nuskendęs. Išsigandę vaikai, lėk
dami link rūmų, šaukė: „La-a-asys!” Nuo to laiko ir ežeras pramin
tas Asiu.

88
Avinėlio ežeras

Mergos grėbė šieną ir pamatė, kad ateina nuo Peklos pelkės 
pusės nepažįstamas žmogus. Praeidamas pasakė: „Skubinkitės, do
rokite, sulauksite svečių”. Ir nuėjo. Mergos susižvalgė, bet nieko 
nesuprato ir grėbė toliau. Bet taip kartojos ir kitą, ir trečią dieną. 
O ketvirtos dienos rytą virš pievų atsirado juodas debesis. Dabar 
jau žmonės suprato, ką sakė nepažįstamas žmogus. Senieji kalbė
jo, kad tai esą ežeras, tik reikia įspėt jo vardą. Bet niekas neįspėjo, 
o tas juodas debesis kaip nusileidžia, taip nusileidžia.

Kitą dieną merga ieškojo pabėgusio baronioko. Ji vis šaukė: 
„Avinėli, avinėli!” Kai taip pašaukė, tai debesis nusileido ant pie
vos, ir atsirado ežeras. Žmonės jį pavadino Avinėlio ežeru.

89 
Bedugnio ežeras

Piemenys, ganydami prie labai mažo ežeriuko gyvulius, ban
dė išmatuoti gylį. Kiek beleisdavo kartį, dugno nepasiekdavo. Pa
vadino Bedugnio ežeru.

90 
Budasas

Budaso ežerui netoli Vyžuonų inspėjus vardą kažkokia mo
teriškė. Ežerui staugiant, ji pro tą vietą eidama prakalbėjusi: „Bu- 
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dasėl, Budasėl, aš anksti atsikėliau, o tu da anksčiau”. Vos tuos 
žodžius ištarusi, ir pasipylęs ežeras, ji paskendus.

91 
Budragaidžio ežeras

Pas stambius ūkininkus tarnavo maža mergaitė našlaitė. 
Daug ir sunkių darbų ji turėjo nudirbti, anksti kėlė, vėlai gulė. Ir 
taip vieną rytą, gaidžiams dar nepragydus, našlaitė malė grūdus. 
Malė ir apraudojo savo likimą:

Budrus gaidelis dar nepragydo, 
Man našlaitėlę jau pribudino.

Jos graudžią dainelę pagavo rytys, nunešė po visą kaimą, 
kur gyveno pikti ir gobšūs ūkininkai, našlaičių skriaudėjai. Ir 
staiga papūtė stiprus vėjas, užėjo juodi kaip naktis debesys, 
ir visas kaimas pavirto ežeru, o našlaitė pabėgo į kitą šalį ir lai
mingai gyveno. Nuo to laiko tas ežeras vadinamas Budragaidžio 
ežeru.

92 
Duboviko ežeras

Invalidas gyveno toks. Pritemus, vakare, prisigirdė, tai jo 
pavarde ir praminė ežerą.

93 
Dūrių ežeras

Bajoras Durys pirmas apsikrikštijo Molėtų apylinkėje, o ka
da savo rankomis jis užpylė ant Krivitiškio kalno po tūkstantme
čiu ąžuolu rusenusią šventąją ugnį ir įsakė vežti akmenis naujai 
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Dievo bažnyčiai statyti, nebeišlaikė Perkūnas: spyrė ugnimi į Dū
rio dvarą, o pelenus vandenimis užliejo, ir liko Dūrių ežeras.

94
Gaidupis /Budragaidis/

Toj vietoj buvus ulyčia. Viename kieme merga maldama pra
dėjus dainuot tą giesmę: „Gieda gaideliai anksti rytelio”. Tais žo
džiais inspėjo vardą ežero, kuriame paskendo visa ulyčia.

95 
Gilužio ežeras

Buvo labai gilus ežeras, tai ir pavadino Gilužio ežeru.

Dūrių ežeras
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Kerėplos ežeras

96 
Juosimas

Ant rubežiaus Troškūnų ir Indrioniškio valsčiaus yra ežeras, 
visiškai mažas, labai pailgas, vadinamas Juostinu. Kitados tame 
daikte nebuvo ežero, buvęs miškas ir bala. Mergos ganė jaučius. 
Tuo laiku staugęs ežeras, merga pametus juostą ir pradėjus šauk
ti: „Juostą, juostą!” Tada ir atsivėręs ežeras. Miškas apačion, o 
vanduo viršun. Ir upelis, katras teka iš to ežero, vadinamas Juos
ta, inteka Nevėžin.

97 
Kerėplos ežeras

Kai kada ežero vardą žmonės įspėja
Prie Kačiūnų /netoli Kuktiškių/ kadai buvo dideli karklynai. 

Įėjo žmogus ir nebepraeina. Čia dar užkliuvo kelmo, parvirto. „A, 
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sako, šitas kerėpla!” Tuokart tik suūžė, pratrūko, ir ežeras atsira
do. Mat, žmogus atspėjo ežero vardą. Ir dabar tą ežerą žmonės 
Kerėpla vadina.

98
***

Kačiūnų kaime buvo didelė pelkė. Ten žmonės eidavo span
guolių rinkti. Vieną dieną senukas nuėjo uogauti, berinkdamas uo
gas užkliuvo už kupsto ir pargriuvo. Ir pasakė: „Ot, kerėpla”. Iš
tarus žodžius iš pelkės pradėjo sunktis vanduo. Senukas vos spėjo 
išsigelbėti. Taip ir pritapo toks ežero pavadinimas.

99 
Kigio ežeras

Atvarė arkliaganys arklius nakčiai į slėnį. Jis apžiūrėjo gy
vulius ir atsigulė. Miegodamas girdi, kad jį kažkas kelia ir liepia 
eiti iš tos vietos. Žmogus pabudo, bet pagalvojo, kad jam prisisap

navo, ir vėl užmigo. Vėl jį kelia ir liepia eiti, nes čia greitai Kigis 
darysiąs. Žmogus dar nesikelia. Trečią kartą jį net papurtė. Tada 

arkliaganys neapsikentęs atsikėlė ir nuvarė arklius į kitą vietą. 
Tuojau tą slėnį užliejo vanduo. Taip atsirado Kigio ežeras.

100 
Kraujupelfe

Šitoj pusėj Rašės buvo upelis Kraujupelis. Nuo ko gavo var

dą? Kai buvo karas su švedais, vyko dideli mūšiai. Upelis buvo 
lavonais užverstas, tekėjo krauju.
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101
Lentokės ežeras

Lentokės ežeras atsirado seniai Žmonės pasakojo, kad čia 
seniau buvo įduba, o aplinkui ją pelkės plytėjo. Toje įduboje buvo 
labai daug žuvų. Bet žmonės negalėdavo jų gaudyti, nes negalėjo 
prieiti. Daugelis eidavo rizikuodami savo gyvybe, vieniems pasi
sekdavo, o kitiems — ne. Daugelis nuskęsdavo toje pelkėje. Vienas 
žmogus atsirado gudresnis už visus. Jis padarė taip: pasiėmė len
tas, jas dėjo per pelkę ir ją perėjo. Pasiekęs tą įdubą, jis prisigaudę 
daug žuvų, kiek tik jam širdis geidė. Ir laimingas parėjo namo. 
Taip pradėjo daryti ir kiti žmonės. Visi su lentomis prieidavę prie 
tos įdubos ežero, kurį žmonės pavadino Lentokės ežeru.

102
Mituva

Prie Skapiškio miestelio ilgą metą staugęs ežeras debesyse. 
Vieną kartą toje vietoje mergaitė, ganydama jaučius, kalbėjo: „Čia 

dveigis, treigis mitulis”. Kuomet pasakė tuos žodžius, inspėjo var
dą, pasipylus audra ir mergaitė paskendus. Nuo to laiko tas ežeras 
vadinamas Mituva.

103 
Pajuostinio ežeras

Nu mūsų matute sakydava, kad ježerus šitus atsirada labai 
jau seniai. Ti nu takie piemenys ganydava ti. Būva ti tik takia 
bala, ir girdydava jaučius, karves. Labai daug ar ti poną, nebepa
sakysiu kena. Bet jau ganydava. Nu, ir saka, teip pasikėla audra, 
teip audra, kad net medžiai linksta, baisiai labai didela audra. Ir 
kad pradėja lyt’, pilt’, kad ir tas karves prigirdė, ir tų, kur ganė, 
pemenį. A, ana juostas ausdava, toj, nu jau kur ganė — pemene 
tonai. Tai va, kaip juos užlieja, visa prigėrė, jir ježerus toj vietaij
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atsirada. Kaip atsirada ježerus, tai va praminė Pajuostis, Pajasti- 
nys, va, jau, skaitąs, kad ana juostas audė ir ana ti jau nuskinda.

104
Pakaso ežeras

Turėjo bajoras labai gražią dukterį Pakastę. Išplaukė ji kar
tą į ežerą valtele pasiirstyti ir nuskendo. Jos atminimui žmonės tą 
ežerą pavadino Pakaso ežeru.

10S
Raudžio ežeras

Iš Velnio bliūdelio pro Utenėlės piliakalnį eidavusios laumės 
į ežerą ir ten raudodavusios. Tą ežerą ir pavadino Raudžio ežeru.

106 
Stūgutis — Antapusnė

Žiemą, stipriai šąlant, nuo ežero sklinda keistas garsas: lyg 
kas stūgautų ar dejuotų. Žmonės šį ežerą vadina Stūgučiu, nors jis 

turi ir kitą pavadinimą — Antapusnė.

107 
Silagilužis

Sis ežeras yra šile ir labai gilus, todėl taip ir vadinamas — 
Silagilužio ežeras.

v 108 
Šventoji

Upė pavadinta Šventąja todėl, kad joje buvo krikštijami pul

kai suvarytų žmonių.
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109
***

Važiavo per upę pas mirštantįjį kunigas su Švenčiausiuoju 

Sakramentu ir atsitiko nelaimė — kunigas nuskendo. Nuo to laiko 
upę praminė Šventąja.

110 
Šventas ežeras

Čia yra toks mažutis ežerėlis. Švintu žmonės vadina. Tai 

važiava vienųroz kunigas un ligonį ir prigėrė šitam ežeriuky. Tai 
užtat anas dabar ir vadinas Švintas, taks jau jam vardas duotas.

111
Ulonai

Ežeriukai vadinosi Ulonai, nes čia, sako, kadai ulonas prigė
ręs, kai ėjo Napoleono armija.

112
Valaukis

Sako, kad kadaise kažkam dingo laukas arklys. Ilgai jo ieš
kojo, nerado. Po kiek laiko, nusekus patvinusiam upokšniui, vai
kai pamatė jame negyvą arklį. Parbėgo jie namo šaukdami: „Va, 
Laukis! Va, Laukis!” Taip ir prigijo upeliui ir aplink jį esančioms 
pievoms toks pavadinimas.

113
Viešinta

Prie Viešintų miestelio, valdžioj pono Komaro, yra ežeras, 
kurį vieni vadina Viešintų ežeru, kiti — Laičių, bo ti buvo Laičių 
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ulyčios pievos. Tame daikte merga karnas plėšus, pradėjęs ežeras 
staugt. Ji labai nusigandus ir surikus: „Šventa Viešinta, susimilk 

ant manęs”. Kai tiktai teip pasakius, vanduo ėmė keltis viršun, o 
miškas apačion. Pasidaręs ežeras, iš jo išteka upelis Viešinta.



Kalnai





114 
Bekepurkalnis

Kaimo pakraštyje yra status kalnas. Anksčiau žmonės per 
tą kalną važiuodavo iš Utenos. Beveik kiekvienam iš jų, važiuo
jant į pakalnę, nulėkdavo kepurė. Todėl šis kalnas vadinamas Be- 
kepurkalniu.

115 
Kartuvių kalnas

Čia buvęs piliakalnis. Vyžuoniškiai kovojo su priešais, o likę 

gyvi kovotojai pasikardavo ant medžių. Todėl ir vadinamas Kartu
vių kalnu.

116
***

Ant šito kalno baudžiavos metais kardavo nusikaltusius bau
džiauninkus.

117
***

Iš Vyžuonų bažnyčios į Kartuvių kalną buvo iškastas tune
lis, kuris ėjo ne tik laukuose, bet ir po Vyžuonos upe. Mat, užpuo
lus priešams, vietiniai gyventojai slėpdavosi bažnyčioje, o jei ir 
bažnyčią puldavę, tai tuneliu pabėgdavę. Užgriuvimai rodo, kad 
tiesos būta.
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118 
Karvelniko kalnas

Karvelis toks tarnavo pas Raslanus. Šeimininkai neturėjo 

kuo užmokėt, tai atrėžė žemės sklypą — kalnelį. Vadino Karveliu- 
ko kalnu tą sklypą.

119 
Kepurkalnis

Netoli Šventupio pušimis ir eglėmis apžėlęs kalnelis nuo se
no vadinamas Kepurkalniu. Pasak anykštėnų, tas kalnelis supil
tas kareivių kepurėmis, kai jie laidojo kautynėse žuvusį savo vadą.

Laumės kvartukėlis
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ISO 
Laumės kvartukėlis

Kai priešai sugriovė Pakalnių pilį, tai vietiniai žmonės ėmė
si ją atstatyti. Jiems padėjo ir laumės. Kai viena laumė su kvar- 
tuku žemių skubėjo, užgiedojo gaidys, tai ji ūžtelėjo iš kvartuko 
žemes ir pasislėpė. Nuo to karto tas žemės kauburys ir gavo Lau
mės kvartukėlio vardą.

ĮSI 
* * *

Laumė norėjo užpilti žemėmis Pakalnius. Nešė žemes su 
kvartuku, bet užgiedojo gaidžiai — ir išpylė žemes. Taip ir atsira
do žemės kauburėlis netoli piliakalnio.

1SS
Maskolio kalnelis

Uosepių kaime yra Maskolio kalnelis. Maskoliai kariavo, po 
to rado kareivį negyvą, tai ir praminė Maskolio kalneliu.

1S3 
Mergakalnis

Buklių kaime yra toks kalnas, anksčiau žmonių Aukų kalnu 
vadintas. Po mūšio su švedais buvo daug negyvų, užmuštų ir pus
gyvių žmonių. Tai juos sumetė vienas ant kito ir apkasė žemėm. 
Kalną pavadino Aukų kalnu.

Po kiek laiko ant šito kalno pasikorė viena mergiotė, našlai
tė. Nuo to laiko žmonės kalną praminė Mergakalniu.
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Aukų kalnas — Mergakalnis

124
Pavasarininkų kalnas

Molėtuose esantį kalną vadina Pavasarininkų kalnu. Čia pa

vasarininkai vakarodavo. Ant jo buvo kryžius, aptvertas tvorele. 
Užtat ir pramintas Pavasarininkų kalnu.

125 
Puodeliakalnis

Pusė kilometro nuo kelio yra tokia vieta, vadinama Puode- 
liakalniu. Ji taip vadinama todėl, kad seniau žmonės lipdydavo toj 
vietoj puodus, nes ten buvo šlyno.
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126 
Puortyjak ainis

Už Toleikių, Pusbėdžio kaimo pusėj, yra aukštas kalnelis. Iš 

jo žmonės imdavo molį ir žiesdavo puodus. Puodžiakalniu ir vadi

na.

127 
Rnnonnf kalnas

Vbzgėlių kaime yra Rimonių kalnas. Jis pavadintas taip to
dėl, kad ant jo rymojęs Napoleonas.

128 
Silvestro kalnas

Labai seniai toje vietoje gyveno žmogus, vardu Silvestras. 
Vėliau jis, nežinia, ar išsikėlė gyventi kitur, ar numirė, o pastatai 
išnyko, neliko nė pamatų žymės. Žmonės tą kalną ir pavadino Sil

vestro kalnu. Jis buvo labai gražus. Aplink augo miškas, o vidury 
buvo apvali, lygi aikštė. Joje jaunimas švęsdavo Jonines, rengdavo 
gegužines.

129 
Skyliakalnio kalnas

Seni žmonės pasakoja, kad toje vietoje, kur dabar Civylių 
kaimo ariami laukai, buvo seniau didelis kalnas. Per tą kalną ėjęs 
kelias. Kartą užėjo labai smarkus lietus. Taip prilijo, jog net kalno 
kelyje duobes išplovė. Žmonėms važiuojant, tos duobės didėjo ir 

gilėjo. Todėl ir pavadino tą kalną Skyliakalniu.
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130 
Vaiduoklių kalnas

Avižienių kaime, dvaro lauko gale, yra kalnas. Ten vaidenda
vosi. Tai žmonės ir sakydavo — Vaiduoklių kalnas.

131 
* * *

Vienas žmogus matė, kaip nuo Vaiduoklių kalnelio riedėjo 
kažkoks kamuolys. Spėliojo, kad pinigai. Bandė ieškot.

133
***

Avižienių kaimo moterėlė Uršulė baisiai biednai gyveno, tai 
ėjo kalėdot. Sako, einu bijodama pro Vaiduoklių kalną, ale matai 
kelias ėjo per vidurį šito kalno. Buvo prietema. Tik atvažiuoja po
nas su pakinkytu važeliu, privažiavo kaip sėstis, vieną kartą, kitą, 
net trečią kartą privažiavo, tai jau ta sėdos — ir ant žemės, jokio 
vežimo nebebuvo. Prapuolė — kaip nebūta.

133 
Vilkinyeios kalnelis

Netoli Vilkduobės yra Vilkinyčia — toks kalnelis. Per kalnelį 
ėjo takas. Tikėdavo, kad vilkų takas. Tai tą vietą ir vadino Vilki
nyčia.

134 
Vyšniakalnis

Netoli kalno, prie kelio, buvo namas. To namo šeimininkai 
visą sodą buvo užsodinę vyšniomis. Uogų būdavo kas metai. Kai 
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šeimininkai numirė, ir tą namą nugriovė, bet tą vietą pavadino 
Vyšniakalniu.

135
Vasaknų kalnas

Sako, kad Vasaknų kalnas supiltas terbom. Ponai liepę bau
džiauninkams supilti.





Pievos, raistai, balos, 
salos ir kitos vietos





136 
Akliai

Tose vietose buvo neišbrendamos balos, akivarai, bet neturė
ję vardo. Žmonės nesugalvojo, kaip pavadint tas klampynes. Skli
dus pro šalį varna ir surikus „ak!” Žmonės ir pavadinę balas Ak

liais.

137 
Alurafetis

Buvo molėtas kalnas. Po lietaus vanduo nutekėdavo nuo jo 
apačion, raisteliu. Vanduo toks rudas, panašus į alų. Sakydavo — 
Aluraistis.

138
Bala

Vieną dieną atūžė didelis debesys virš Cekonių kaimo lauko, 
netoli Elmininkų kaimo, vadinamo Pasmėliu. Žmonės tą debesį 

pavadino Debesynu. Tris dienas ir tris naktis tas Debesynas ūžė 
virš Pasmėlio lauko.

Žmonės žinojo, kad atspėjus to Debesyno vardą, jis nukris į 

žemę ir taps ežeru. Seni žmonės, suaugę, jaunuoliai ir vaikai spė
liojo jo vardą, bet niekas neatspėjo. Po trijų parų tas Debesynas 
dar smarkiau ūždamas ir dejuodamas nuūžė tolyn, o toje vietoje, 
kur buvo Debesynas, atsirado klampi pelkė, kurią žmonės ir dabar 
vadina Bala. Tik didelių sausrų metu galima ten šienauti ir ganyti 
gyvulius, bet vis tiek pelkė būna klampi. Gyvulių ir žmonių pėdose 
pasirodo vanduo. Tikrausiai ten yra užpelkėjęs ežeras.
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139 
Čigonraistis

Kuktiškių apylinkėje, netoli Radišavos dvaro, prie miško bu
vo nedidelė pelkė. O prie tos pelkės apsistodavo čigonai. Ir toj pel
kelėj buvo vandens. Ir žmonės ne kartą matė tam vandenyje prau
siantis čigoniukus. Ir nuo to laiko pradėjo tą vietą vadinti Cigon- 
raisčiu.

140 
Degaraistis

Mokylių kaime degė raistelis. Paskui ataugo naujas, bet va
dina Degaraisčiu.

141 
Degutinės

Buvo anksčiau toks Degutinės vienkiemis. Mat, degutą ten 
degdavo. Tai ir pieva, ir laukas — Degutinės.

142
Didžioji sala ir Liepinė

Didžiausia Rubikių ežero sala vadinama Didžiąja. Ji yra apie 
15 hektarų. Anksčiau čia jaunimas vakarodavo, gegužines rengda
vo.

Kita sala vadinama Liepine, nes joje auga daug liepų.

143 
Gyvatinė

Prie Legeniškio kaimo buvo pieva. Ten būdavo daug gyvačių. 
Užtatai ją praminė Gyvatyne.
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144 
Juodoji sala

Augo gražus beržynas, o vidury jo — labai tamsus eglynas. 
Eglyną vadino Juodąja sala.

145 
Kaparatetis

Buvo gilus, vandeningas raistas. Maro metais jame laidoda
vo mirusius žmones — mesdavo į vandenį. Mesdavę ir dar gyvus, 
bemerdėjančius. Tai ir vadina Kaparaisčiu.

146
Kapelių lankas

Papiškių kaime kas neturėjo skiepų namuos, veždavo į duo
bes bulves. Tai kasdami rasdavo kaulų. Lauką vadino Kapeliais.

147 
Kaziukaraistis

Motiejūnų kaimo laukų gale yra tamsuotas, duobėtas rais
tas, vadinamas Kaziukaraisčiu. Dalis šios pelkės priklauso Motie
jūnų kaimui, o kita pusė — Skiemonių apylinkei, Voverių kaimui.

Seni žmonės pasakoja, kad naktimis šiose apylinkėse vai- 
dendavęsi, nes čia pasikorė kažkoks Kaziukas. Naktį jis išeidavo 
iš raisto ir baladodavosi apie trobas, gąsdindavo žmones. Gyvento
jai nejuokais buvo įgąsdinti vaiduoklio. Ir niekas nežinojo, ką pa
daryti, kad nustotų vaidenęsi.

Tik atsirado vienas žmogelis, kuris žinojo, kaip išvaryti to
kius vaiduoklius. Dieną su kaimo vyrais nuėjo tas žmogelis į rais
tą, atkasė pakaruoklio Kaziuko kapą ir, nukirtę jo galvą, įdėjo tarp 
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kojų. Paskui vėl užkasė. Nuo to laiko vaidentis nustojo. O raistas 
ir buvo pavadintas Kaziukaraisčiu.

148 
Karalienės liūnas

Gyveno pikta valdovė, karalienė. Iš savo vergų ji pareikalau
davo neįmanomų dalykų. Liepė pastatyti tokią aukštą pilį, kad jos 
kuorai skrostų debesis. Tokios pilies jie negalėjo pastatyti. Daug 
akmenų, molio privežė, vergai plušo per dienas naktis. Jie buvo 
plakami rykštėmis, žabojami, visaip baudžiami. Pritrūko kantry
bės vergams, pabėgo jie tankion girion, meldė Perkūną gelbėti. 
Perkūnas išklausė maldą, sviedė savo žaibus karalienės palociun, 
ir dvaro lyg nebūta. Grįžę iš miško, vergai dvaro vietoje rado di
džiulį juodą liūną, kurį ėmė vadinti Karalienės liūnu.

149
Kirlinė ir Dgasala

Viena Baluošo ežero sala vadinama Kirline, nes čia daug 
kirlių, baltų paukščių. Kita — Ilgasala, joj yra net ežeriukas ir du 
upeliai teka.

150 
Liepalotas

Pusbėdžio kaime buvo vieta, kur augo daug lapuočių me
džių, daugiausia liepų. Tai toji giraitė — Liepalotas.

151
Maraduobė

Maro metais Mockėnų kaime išmirė visa dvaro vežiko šeima. 
Jų gryčiūtę žmonės sudegino, o šulinį užvertė akmenim. Liko įdu
bimas. Vadino Maraduobe.
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152 
Mausavietė

Imbrasų kaime ant kalnelio žydas Mauša dirbo puodus. Tai 
ir vadino Maušaviete.

153 
Meškalaukė

Netoli Mitkėnų kaimo, lauke, apsigyveno meška. Ji trukdė 
žmonėms dirbt, tai kaimo vyrai nutarė ją užmušt. Patykojo, kol 
meška atėjo į guolį, ir užmušė. Nuo to tą lauką ir vadina Meška- 
lauke.

154
Meškaraistis

Avižienių kaime buvo raistas. Žmonės matė ten vaikštančias 
meškas. Tai praminė Meškaraisčiu. Dabar to raisto nebėr, pieva jo 
vietoj, bet tebevadina Meškaraisčiu.

155 
Nuogaliai

Indubakiuose yra vietovė, vadinama Nuogaliais. Ten seniau 
lupdavo karklus ir pindavo vyžas. Seniui pagailo, kad gadina krū
mus, tai nusivilko nuogas ir išvejojo bobas.

156 
Ožio raistelis

Biliakiemio kaime buvo klampus raistelis. Kažkada tame 
raistelyje prigėrė ožys. Tai žmonės ir praminė Ožio raisteliu. Ir 
dabar tebevadina.
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157 
Pilalės miškas

Tarp Žaibiškių ir Ilčiukų yra miškas, vadinamas Pilale. Pa

sirodo, seniau čia pilies būta, žmonių gyventa.

158
Pilies kelias

Nuo Šeimyniškių piliakalnio iki Užpalių miestelio eina labai 

senas kelias. Manoma, kad jis jungė pilį su miesteliu, tai ir dabar 
dar vadinamas Pilies keliu.

159 
Prancūzo raistelis

Prancūzo raistelis netoli Šaltenytės. Vardą gavo tokį todėl, 

kad ten užmušė ir palaidojo prancūzą.

160
Putuos sala

Putna buvo stambiausias ūkininkas kaime. Ir Želvos ežeras 

buvo jo. Tai salą, esančią ežere, žmonės praminė Putnos sala.

161 
Skerdimų laukas

Kaniūkų kaime yra Skerdimų laukas. Jame vyko dideli su
sirėmimai su švedais. Daug aukų buvo, išsiskerdė žmonės, tai ir 
vadina Skerdimų lauku.
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162 
Šarkapilvis

Šarkapilvis — pieva. Vienoj pievoj rado sudraskytą šarką, 

tai ir . sakydavo Sarkapilvio pieva.

163 
Ūpuoklės

Netoli Vedrickienės yra vieta, vadinama Ūpuokle. Nakčia, 

prietemoj, čia laumės ūpuodavusios pamestus vaikus.

164
Velniarafetis

Uosepių kaime yra Velniaraistis. Sako, kad tame klampiame 
raiste kažkada buvo dvaras. Kaip jis dingo, nežinia. Bet kas užei
davo į šią vietą, tas pasiklysdavo. Ypatingai Velniaraisčio vengė 
vaikai. Moterys bijodavo eit uogaut po vieną.

O kartą nuėjo viena moteriškė uogauti ir pasiklydo, niekaip 
išeit iš raisto negali. Ėjo ėjo visą naktį, ėjo ėjo, o rytą pamatė, kad 

pačiam pakrašty stovi, toje vietoje, kur buvo atėjusi uogaut.
Ir taip dažnai būdavo.
Ėjo bernai iš vakaruškų. Nuėjo raistan ir neberanda kelio 

išeit. Pravaikščiojo visą naktį, o rytą žiūri — pakrašty besą.
Velniai ten vedžioja žmones, užtat ir vadina Velniaraisčiu.

165
Vilkaraistis

Miškuose buvo daug vilkų. Daug žalos žmonėm pridarydavo. 
Tai tie vilkus vydavo raistan. Raistą ir pavadino Vilkaraisčiu.
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166 
Vilkinyčinčs

Po baudžiavos čia aplink buvo miškai. Miškuose buvo dau
gybė vilkų, tai kasdavo duobes jiems gaudyti. Tą vietą ir vadino 
Vilkinyčinėm.

167 
Zirgapievė

Alių kaime, netoli Ilgio ežero, yra didelė pieva. Seniau ten 
būdavo laukas. Tame lauke sėdavo žirnius. Rytais rasdavo išmin
džiota, ištrypta arklių, tik pėdos stovi. Ir praminė tą pievą Žirga- 

pieve.

168 
Zydabala

Tarp Politiškių ir Tauragnų kaimų yra Zydabala. Šioje balo

je žiemą buvo prakirsta eketė, iš kurios žmonės semdavo vandenį 
gyvuliams girdyti.

Vieną ketvirtadienį, šaltą žiemą, iš Utenos turgaus važiavo 
rogėmis žydas. Užmigo važiuodamas, arklys pasuko iš kelio, užva
žiavo ant balos, trūktelėjo, žydas iškrito tiesiai eketėn. Nuo to lai
ko ir vadina Zydabala.

169 
Zydabala

Anksčiau žydai važinėdavo po kaimus, tai pasiprašydavo 
žmonių, kad leistų arklius pririšt pievoj. Žmonės leisdavo. Tai tą 
pievą iki šiol vadina Žydabala.
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Piliakalniai, pilkapiai





170 
Andreikėnų piliakalnis

Andreikėnų kaime yra aukštas, toks stačiais šlaitais pilia
kalnis. Anksčiau šito kalno nebuvo. Kartą pro šitą vietą Kvyklių 
pusėn važiavo vyskupas. Arkliai pasibaidė, ir vežimas apvirto. O 
tam vežime buvo daug auksinių pinigų ir brangenybių. Vyskupas 
su visu vežimu prasmego toje vietoje, kur apvirto. Ir išaugo didelis 
kalnas. Dar ir dabar, žmonės sako, kartais naktį vyskupo pinigai 
žiba.

171 
Bikūnų piliakalnis

Bikūnų piliakalnis vadinamas Kapų kalnu. Mat ten buvę 
milžinų kapai, didesni žmonės buvo. Bet pradėjo meškos iškast 
kapus, tai juos perkėlė kaiman. Kaukolės didelės buvo.

172
Buivydų piliakalnis

Kitados netoli vietos, kur yra piliakalnis, buvo didelis dva
ras. Tame dvare gyveno garsus to krašto valdovas. Kareiviai jį 
labai mylėjo. Bet kartą valdovas žuvo kare. Kareiviai jį palaidojo 
ant kalno, prie upės, ir supylė didelį kapą. Žemes nešė kepurėmis. 

Taip ir atsirado Buivydų piliakalnis.

173
* * *

Buivydų piliakalnį švedų kareiviai šalmais supylė. Taip jie 
paslėpė auksą.
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174
Dryžių piliakalnis

Pasakojama, kad šis piliakalnis supiltas kareivių kepurėmis, 
kad po juo yra nugrimzdusi bažnyčia.

175
Galelių piliakalnis

Senovėje dar prieš tvanų čia būva kunigų seminarija. Kai 
tvanas ažėja, tai tų bažnyčių apineše žemem. Dabar ir toj vietaj 
piliakalnis. Saka rozų girdėją piemenys varpais zvanijunt.

176 
Gulančių piliakalnis

Gutaučių piliakalnio viršus lygus, tik yra nedidelė duobė. 
Sako, kad ten stovėjusi bažnyčia, bet buvo užkeikta ir nuėjo po 
žemėm.

Dryžių piliakalnis
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177
* * *

Kartą žmonės matė, kaip ėjo procesija aplink šį piliakalnį, 
kaip per Velykas einama aplink bažnyčią.

178
* * *

Prie piliakalnio ant žaginio džiūvo vieno žmogaus linai. Eina 
tas žmogus vakare pro šalį — jo linus kažkas kilnoja. Sako, apė
jau, apėjau aplink — nieko nėra, prapuolė. Bet nebegali praeit 
kitur, vis toj pačioj vietoj. Žiūri — vyras koks stovi. Sako: „Aš tave 

palydėsiu”. Tai ėjo ėjo kartu — vis toj pačioj vietoj. Aušt pradėjo, 
žiūri žmogelis — to nosis be skylutės. Suprato, kad velnias ligi 
ryto jį vedžiojo.

179
* * *

Prie Gutaučių piliakalnio išsipuošusios ponios vaikštinėdavo 
naktim, rūbai tik tvaska.

180
***

Prie Gutaučių piliakalnio arklius ganydavo. Tai naktim bū
davo katinas rėkia ir rėkia. Ir šuo buvo, nemėgdavo kačių, o šito 
katino neliesdavo. O tas staigiai dingdavo.

181
* * *

Buvo Žvirbliakalnis prie Gutaučių piliakalnio. Jodavo ar

klius naktigonėn moterys, mat vyrai dieną dirbdavo. Mano motina 
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su drauge nujojo prie Žvirbliakalnio, prie alksnyno, pasiklojo atsi
gult. Guli. Buvo piktas šuo. Tik atsigulė — pradėjo kas tai rėkti: 
miau! Bijo abi. O šuva neloja, uždusęs pukši ir nieko nepagauna 
per visą naktį. Nebežiūrėjo jos nei arklių, — tegul kur nori eina, — 
apsikloję galvas gulėjo iki ryto.

182
***

Dingo vieno žmogaus arklys. Ieško prie Žvirbliakalnio. 
Tai paėmė kaimyno arklį ir joja ieškot, o čia ožys stovi. Paėmė 
ant rankų, kalbina: „Cibukas, cibukas”. O tas jam: „Cibukas, cibu- 
kas”.

183 
Kulionių piliakalnis

Toje vietoje, kur dabar šis piliakalnis, anksčiau buvusi baž
nyčia.

Buvo dideli atlaidai. Bažnyčia buvo pilna žmonių. Tik staiga 
pasigirdo balsas:

— Eikite, bėkite greičiau iš čia!
Visi puolė pro duris, tačiau iš bažnyčios išbėgti visi nespėjo. 

Bažnyčia prasmego kartu su žmonėmis. O toje vietoje atsirado kal
nas, kurį pavadino Kulionių piliakalniu.

184
***

Įdomus Kulionių piliakalnis. Didelis kalnas, medžiai dideli. 
Taip gražiai ir viena pusė, ir kita aukšta, — reikia lipt, o viršuje 
įslūgimas. Kalbėdavo, kad ant to kalno buvo bažnyčia ir įsmuko 
žemėn. Bažnyčia ir atsidūrė po žemėm. Tenai kasė, žiūrėjo, tai 
rado bažnytinių daiktų.
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Kulionių piliakalnis

185
***

Piliakalnyje buvusi bažnyčia. Kartą pamaldų metu prasivė
rusi žemė, ir bažnyčia su kunigu ir besimeldžiančiais žmonėmis 
nugrimzdusi į kalną. Niekas nespėjo išsigelbėti, niekas nespėjo pa
galbon ateiti. Iš po žemių girdėdavos varpų garsai.

186
***

Ant Kulionių piliakalnio buvo bažnyčia, bet nugrimzdo po 
žemėm. Naktimis, 12 valandą, naktigoniai girdėdavo po žemėm 
skambant varpus.

87



Krivitiškių piliakalnis

Liesėnų piliakalnis
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187
* * *

Kulionių piliakalnis yra Kulionių kaime, prie Želvos ežero. 
Ant pilikalnio buvusi pilis. Per šį ežerą į Suginčių pusę buvęs til
tas, nutiestas iki pilies. Žvejai tinklais užkabindavo likusius tilto 

pastolius.

188 
Krivitiškių piliakalnis

Diedukas sakydavo, kad, kai ganydamas arklius, atsigulda
vo ant šito piliakalnio, tai po žemėm girdėdavos varpų skambesys. 
Sako, kad čia bažnyčia buvus.

189
* * *

Seni žmonės sakydavo, kad pridėjus ausį prie piliakalnio, 
girdėdavos varpai po žemėm skambant.

190 
Liesėnif piliakalnis

Šį piliakalnį švedų kareiviai geležinėm kepurėm supylė. Kai 

pamatė, kad pralaimės, ten auksą paslėpė. Prie piliakalnio stovi 
duobės, žymu, kad imtos žemės.

191
* * *

Liesėnų piliakalnį sunešė dvaro žmonės, baudžiauninkai. Že

mes supylė kepurėm.
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192
*  * *

Vyko karas su švedais. Švedų jėgos silpo. Pamatę, kad pra

laimės, jie nenorėjo išsinešdinti nepalikę pėdsakų. Jie visi nusiė
mė kepures ir sudėjo į vieną vietą. Iškilo didelis piliakalnis, pava
dintas kaimo vardu — Liesėnais.

193
*  * *

Dešinėj piliakalnio pusėj, miško link, kai kaldavom medinį 
kuolą, tai skambesys girdėdavos — kaip rūsys būtų, tuštuma. Ma
tyt, kad kas užkasta yra.

194
*  * *

Jaunystėj ant šito piliakalnio ruošdavom gegužines, iškabin- 
davom lietuviškas vėliavas. Bet kaip kokie burtai — kai tik prasi
dėdavo gegužinė, tai pakildavo toks šaltas vėjas, kaip koks uraga
nas užeidavo. Sakydavo, kad gal po žemėm bažnyčia yra, tai užta
tai šitaip.

195
Lygamiškio piliakalnis /Genupio kalnas/

Lygamiškio piliakalnio pašlaitėje yra didelis akmuo. Sako, 
kad šiuo akmeniu uždarytas įėjimas į kalną. O šitam kalne yra dvi 
laumės. Jos rymo prie aukso eldijos ir saugo.

196
*  * *

Jonas ir Juozas Daujočiai kartą sumanė įsikasti į Genupio 
kalną ir pasiimti auksą. Kasa, kasa, žiūri — kokie ponaičiai tik
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Lygamiškio piliakalnis (Genupio kalnas)

jodinėja aplink, sukaliojas, sukaliojas. „Nekaskit, nekaskit! — sa
ko. — Bus blogai!” Daujočiai neklauso, kasa, ir tiek. Žiūri — po

naičiai jau kartuves stato, jau šiaudus veža. Mato, kad bus blogai 
ir, metę darbą, parbėga namo.

197 
Maneičių piliakalnis

Ant šito kalno vaidilutės kūrendavo šventąją ugnį.

198
Nemeikščių piliakalnis

Nemeikščių piliakalnį Napoleono kareiviai šalmais supylė.
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Maneičių piliakalnis

Čia Norkūnų piliakalnis žilas...
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199
Norkūnų piliakalnis

Netoli Norkūnų kaimo yra piliakalnis. Seniau buvus jo vir
šūnėje gili duobė. Vaikai bežaisdami įmetė vieno berniuko kepurę 
į tą duobę. Tas įlipo kepurės išsiimti ir ištraukęs pilną auksinių 
pinigų. Vėliau tyčia įleidę kitą berniuką, bet jo nebeištraukę. Mo
tina labai nusiminus aplink vaikščiodama verkė: „Paėmęs dūšią, 
atiduok nors kūną”. Čia įsikūręs kaimas buvo pavadintas Norkū

nais.

200
***

Norkūnų piliakalny buvus skylė, tai kai mesdavo lazdą, kai 
krinta, net bumt — suskamba. Matyt, pastatas buvo. Ir akmenį 
įmetus suskambėdavo.

201
* * *

Suriša, būdavo, vyrai vadeles ir leidžia į piliakalnį pro skylę, 
o dugno ir nepasiekia.

202
***

Ten, kur Norkūnų piliakalnis, prieš daugelį šimtų metų bu
vęs didelis miestas, kurio gyventojai nusidėję dievams. Užrūstinti 
dievai nutarę juos nubausti — nugramzdinę tą miestą po žeme, o 
jame buvusias bažnyčias, kaip šventas vietas, pavertę kalnais, iš 
kurių lygiai dvyliktą valandą, dieną, esą galima girdėti’ skambant 
varpus.
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303
* * *

Žmonės, gyvenę prie Norkūnų piliakalnio, pasakoję apie kaž

kokį lobį, kuris užkastas ant to kalno. Ne vienas gyventojas matęs 
ant piliakalnio pinigus, degančius melsva ugnimi, bet, vos tik ar
čiau prieidavę, ugnis staiga užgesdavusi, ir kalne pasigirsdavęs 
smarkus dundėjimas.

204
Pakalnių piliakalnis

Seni žmonės pasakoja, kad čia, kur piliakalnis, yra kas nors 
užpilta — bažnyčia ar pilis. Per Velykas kalnas atsiverdavo ir ap
link jį vaikščiodavo žmonės.

Pakalnių piliakalnis
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205
***

Kiti kalbėdavo, kad šitą piliakalnį žmonės geležinėmis kepu
rėmis sunešė.

206
*  h*

Pakalnių piliakalnio viršūnėje buvo keturi dideli akmenys ir 
gili skylė. Kai mesdavai akmenį, nesigirdėdavo, kada jis nukris.

207
*  * *

Kur dabar prie piliakalnio yra grioviai, tai ten, esą, būdavo 
durys. Kartą vieną žmogų pamokė jot ir pasižiūrėt, ar teisybė. Kai 
tik jis prijoja prie kalno, tai durys ir užsidaro.

208
*  * *

Vienas žmogus naktį ėjo pro piliakalnį, tai jį kažkokie tai 
žmonės pradėjo vedžioti aplink kalną. Tik rytą jis parėjo namo.

209
♦ * ♦

Naktimis matydavo, kad ant piliakalnio ir laukuose degdavo 
auksas.

210 
Pakubėtiškio piliakalnis

Šitose vietose anksčiau buvo miškai. Karo metais švedai no

rėjo per Dūrių ežerą padaryt perėjimą — smėlio pylimą. Jie nešė
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Pakubėtiškio piliakalnis

smėlį kepurėm ir pylė. Supylė prie ežero nemažą pylimą, bet už
puolė lietuviai, ir švedai nebebaigė darbo. Taip ir atsirado šis Pa
kubėtiškio piliakalnis.

Prie piliakalnio yra Smėlio klanas, dauba, iš kurios švedai 
nešė smėlį.

211
***

Ten, kur dabar tik mažas kalnelis, apaugęs medžiais ir krū
mais, anksčiau buvo bažnyčia, o aplink ją miestelis, kuris vadinosi 
Pakubėtiškiu. Tenai gyvenęs labai piktas dvarininkas, kuris val
dęs miestelį ir buvęs toks negeras, jog jį kartą aplankė pats vel
nias.

Bet taip atsitiko, kad kartą dvarininkas įsimylėjo į jauną, 
gražią mergaitę ir pasipiršo jai. Tačiau velnias buvo prieš jų vedy
bas ir pasakė, jog jeigu jis ves tą mergaitę, tai šis miestelis ir 
bažnyčia išnyks nuo žemės paviršiaus ir liks tik šios vietovės pa
vadinimas. Dvarininkas nepatikėjo velniu ir vedė merginą, bet vel
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nio žodžiai išsipildė: iš to miestelio nieko neliko, tik mažas kalne
lis, ant kurio kadaise stovėjo bažnyčia.

SIS 
Pelenių piliakalnis

Pelenių piliakalnį baudžiauninkai rankomis supylė.

S13 
Seterečiaiis piliakalnis

Netoli Bikūnų, pora kilometrų Užpalių pusėn, yra Setere- 
čiaus piliakalnis. Sako, kad jaunimas jį kastuvais supylęs, kad 
pavakaruot turėtų kur. Viršuje lyr ima.

Pelenių piliakalnis
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Sungailiškio piliakalnis

214 
Sungailiškio piliakalnis

Sungailiškio piliakalnį supylė baudžiauninkai. Žemes nešė 

pirštinėm ir kišenėm. Taip pono buvo įsakyta. Iš toli nešė, kad prie 
piliakalnio duobės nebūtų.

215
***

Kartą gyveno ponas Pamarniackas, kuris buvo labai žiau
rus, už mažiausią nusikaltimą bausdavo žmones. Vyrai ir moterys 
už nusižengimus turėdavo nešti žemę ir pilti ją į vieną vietą. Taip 
per ilgą laiką supylė šį piliakalnį.

98



216 
Šeimyniškių piliakalnis /Pylius, Pyliakalnis, 

Papilių kalnas/

Piliakalnio rytinė pusė daug aukštesnė. Sakydavo, kad čia 
apipilta didelio rūmo bonia. Senovėje dar buvusi žemėmis neuž- 
griuvusi skylė.

217
* * *

Piemenys beišdykaudami įmetė kepurę į tą skylę. Nusmuko 
nusmuko gilyn: nei beišimsi, nei beištrauksi. Kur tos skylės ga
las — nežinia. Kepurė, kaip ir visi rūbai, piemeniokui buvo duoti 
gaspadoriaus. Vargšas ėmė raudoti — bijo gaspadoriui į akis rody-

Vienas didžiausių rajone — Šeimyniškių piliakalnis
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tis. Visi gena gyvulius namo, o jis bėga pas savo tėvelį. Tėvas 
pasiėmė ilgas virves, pasivadino keletą kaimynų ir su sūnum nu
ėjo ant Pyliaus. Vyrai berniokui užrišo už pažastų virves ir nuleido 
pro skylę vidun. Paprašė, kad sujudintų virvę arba surėktų, kai 
kepurę susiras ir reiks ištraukti. Po kurio laiko pasigirdo iš kalno 
vidaus šauksmas ir virvė sujudėjo. Vyrai ėmė traukti. Ištraukė 
sveiką gyvą piemenioką. Ir kas keisčiausia: berniokas abiem ran
kom laikė kepurę, pilną žvangančių pinigų. Tėvas ir sūnus labai 
džiaugėsi: mat, didžiais turčiais tapo.

Vyrų klausinėjamas piemenukas štai ką papasakojo. Graibo 
jis tamsoje kepurės. Tik staiga kas tai nematomas pešt jam už 
rankos ir įdavė pilną kepurę pinigų. Jis bijojo kepurės neimti.

Apie tokį nepaprastą įvykį pasklido gandas po apylinkę. Vie
nas gaspadorius primokė savo sūnų įmesti skylėn kepurę. Sūnelis 
įmetė. Gaspadorius viską padarė su sūnumi taip, kaip ir anas pie
menuko tėvas. Tik vaikas, įleistas skylėn, nei šaukė, nei virvės 
judino. Nusibodo gaspadoriui laukti ir jis pradėjo traukti. Traukė 
traukė, ir kas per baisybė: iškėlė sūnų be galvos.

Po to daugiau niekas nebebandė kepurių mėtyti.

218
♦ * *

Kadaise gyveno dar seneliai ir pasakojo apie Papilių kalną. 
Sakydavo jie, kad kai kasdavę tą kalną, tai rasdavę visokių įran
kių. Kiek iškasdavę per dieną, tai tiek užaugdvę per naktį. Vieną 
kartą piemuo ganęs bandą ir radęs tame kalne urvą. Ir įlindęs į 
šitą urvą pažiūrėti, kas yra. Jis radęs daug pinigų ir prisipylęs 
pilną skrybėlę. Savo radiniu labai džiaugėsi, nes tokios laimės sa
vo gyvenime neradęs.

Jis, parginęs bandą, pasakė savo namiškiams, kad radęs Pa
pilių kalne pinigų.

Namiškiai nuėję su piemeniu pas tą kalną ir, pamatę urvą, 
liepė lįsti į urvą paimti tų pinigų. Bet kai įlindęs, ir ištraukę be 
galvos.
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219
* * *

Pasakoja seni žmonės, kad seniau to piliakalnio viršuje ras
davę įvairių senovės liekanų, o taip pat jame augdavusios niekieno 
nesėjamos rūtos. Be to, piliakalnio viršuje buvusi nedidelė skylė, 
per kurią galima buvę įžiūrėti langas. Kartą vaikai bežaisdami 
netyčiomis įmetę į tą skylę vieno berniuko kepurę, kurios savinin
kas, bijodamas tėvų barimo, tų pačių vaikų virve už pažastų per
rištas, nusileidęs į tą skylę ir radęs tenai dvarą. Dvare jis pamatęs 
besėdinčią mergelę ir šalia jos tupintį šuniuką. Ta mergelė pripy
lusi pilną kepurę pinigų ir atidavusi berniukui, kuris ištrauktas iš 
skylės ir papasakojęs viską, ką jis tenai matęs. Kitiems ta kelionė 
į piliakalnio skylę nepavykusi: juos negyvus ištraukę.

220
* * *

Vyrai susitarę eidavo kasti Pyliakalnio: magėdavo atrasti 
turtus arba bent sužinoti, kas kalno viduje yra. Bet niekam nepa
vykdavo. Kažkokios jėgos neduodavo kasti. Jei diena ir būdavo 
graži, kaip bemat užeidavo debesis, imdavo griausti, žaibuoti, 
smarkus lietus pilti.

221 
* * *

Kažkam seniau prisisapnavo toks sapnas. Nežinomas balsas 
liepė paimt iš Užpalių bažnyčios visa, kas yra, atnešti naktį prie 
kalno ir laukti. Tada iš kalno išsikels visa, kas yra.

Surinko visa iš bažnyčios ir atnešė, tik užmiršo dusnyką, 
kur žvakes geso. Laukė laukė — niekas neiškilo. Kitą naktį prisi
sapnavo vėl tas pats balsas. „Kodėl neatnešėt, kur nosį šniurkščia. 
Labai reikėjo to daikto”, — sakė balsas. Taip ir liko dvaras po 
žemėm.

Dabar ir visos pakusos numirė. Nutilo kalnas.
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222 
Taurapilis

Seniau, kur dabar Taurapilio kalnas, buvo dvaras. Į tą dva
rą žmonės eidavo ugnies ir kiekvienas nešdavo po kepurę žemių. 
Taip ir supylė kalną.

Be to, pasakoja, kad čia seniau buvo bažnyčia, o per karą į 
ją buvo suvaryti kareiviai ir užkasti.

223 
***

Prie Stučių, Pilkenių kaimo laukuose, paežerėj yra kapinės.
Išvirsta žmonių kaukolių.

Taiirapily, anot žmonių, esanti pakasta bažnyčia, o čia, j Pil
kenių kapines, veždavo numirėlius per ežerą.

Dabar kapinėse tik vaikus laidoja.

Gražiausias rajone piliakalnis — Taurapilis
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Tauragno ežeras

224
* * *

Kadaise šios apylinkės buvo apaugusios ąžuolynais. Atklydo 
čia kartą kunigaikštis Rigimundas su savo kariais ir apsinakvojo 
ąžuolais apaugusioj pakrantėj. Su jais kartu buvo senas kankli
ninkas. Jis ilgai ilgai tą naktį kankliavo. Išgirdo kanklių muzikos 
garsus du taurai, atėjo artyn ir klausosi. Tie taurai žmogaus balsu 
patarė kunigaikščiui apsigyventi ant kalno kitoje ežero pusėje. Taip 
šie ir padarė. Pastatė pilį — Taurapilį, o šalia esantį ežerą pava
dino Tauragnu.

225
* * *

Gyveno pilyje kunigaikštis Tauras su dukra Skaiste. Toj pily 
buvo daug karių, o vienas jų — Sėlis, įsimylėjo Skaistę. Sėlis buvo 
drąsus karys, jis patiko kunigaikščiui.

Kartą Tauras su kariais išjojo į karą. Kartu išjojo ir Sėlis.
Laukė Skaistė jų grįžtančių. O vieną popietę per Tauragno 
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ežerą atsiyrė valtimi gražus jaunikaitis ir pasiprašė nakvynės. 
Dvariškiai jį priėmė, vaišino. Skaistė pasakojo jam apie tėvo žy
gius. Vakare jie abu ilgai sėdėjo prie ežero. Bet staiga svečias pa
grobė Skaistę, įsisodino į valtį ir nusiyrė į kitą ežero pusę. O ten 
jo laukė pabalnoti žirgai ir bendrai. Ir išjojo. Tik rytą dvariškiai 
pasigedo Skaistės, bet nebuvo nei kam ieškoti, nei kam vytis

Netrukus iš karo grįžo Tauras su kariais, o kartu ir Sėlis. 
Nusiminė, kai sužinojo, jog Skaistės nėra. Išsirinko Sėlis dešimt 
narsiausių karių ir išjojo ieškot kunigaikštytės.

Ilgai ieškojo, kol vienoj pily surado uždarytą Skaistę. Ją pa
grobęs jaunikaitis Stutis, kuris vertęs Skaistę tekėti už jo. Ji ne
sutiko ir vis tikėjo, kad išvaduos Sėlis. Taip ir atsitiko. Sėlis atsi
ėmė mergelę ir grįžo į j ilį. Čia kunigaikštis Tauras iškėlė didelę 

puotą, kuri buvo kartu Skaistės ir Sėlio vestuvės.
Sėliui skirtos žemės ir pilaitė buvo ten, kur dabar Šėlos kai

mas. Skaistulos kaimas mena Skaistę, o vieta, kur Stutis buvo 
palikęs savo žirgus kitoj pusėj Tauragno, prieš pat Taurapilį, tai 
Stučių kaimas.

226 
* * *

Ganė naktigoniai prie Taurapilio piliakalnio arklius. Vidur
naktį pamatė šarvuotus karius, iškylančius iš piliakalnio. Perėjo 
tie kariai nuo vieno piliakalnio galo iki kito ir nubrido tiesiai per 
lauką tolyn. Rytą žiūri arkliaganiai — brydė likusi lauke. Tai la
bai išsigando.

227
* * *

Kadaise prie pat Tauragno ežero stovėjo pilis. Nuo pilies iki 
kito šio ežero kranto buvo nutiestas pakeliamas tiltas. Pilyje gy
veno bajoras Tauras su dukra Saule.
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Jau buvo nutarta kelti bajoro Sėlio ir Saulės vestuves, bet 
prasidėjo karas. Tauras ir Sėlis išjojo į karą.

Saulė vakarais ant tilto dainavo liūdnas dainas. Patiko jos 
balsas kitoj ežero pusėj gyvenančiam bajorui Stučiui. Jis ryžosi 
žygiui. Vakare atplaukė pas Saulę ir pasiūlė jai pasiirstyti. Mergi
na įsėdo į valtį, o Stutis tuomet grandinėmis surakino jai rankas 
ir kojas. Palikęs merginą, nubėgo į pilį. Greitai sugrįžo ir pradėjo 
irti valtį į kitą ežero pusę. Saulė pamatė degančią tėvo pilį ir viską 
suprato.

Pilis ir pakeliamasis tiltas sudegė.
Stutis užrakino Saulę savo pilies rūsy. Jis siekė, kad Saulė 

tekėtų už jo, todėl merginą mušė, nedavė valgyti.
Po kiek laiko grįžo Sėlis. Grįžo vienas, nes bajoras Tauras 

žuvo. Pamatė vietoj pilies degėsių krūvą. Netoli gyvenęs valstietis 
paaiškino, kas atsitiko. Sėlis pasiėmė kirvį, sėdo į valtį ir nusiyrė 
pas Stutį. Pasaugojo, kada šis neša Saulei valgyti ir paslapčia 
įsmuko į rūsį. Kada išgirdo Saulės aimanas, puolė į rūsį ir smogė 
Stučiui...

Sėlis su Saule sėdo į valtį ir atplaukė prie pilies griuvėsių. 
Sėlis įsakė valstiečiams kepurėmis supilti aukštą kalną ir Tauro 
garbei pavadinti jį Taurapiliu.

Vietovė, kur gyveno Stutis, buvo pavadinta Stučiais, o kur 
apsigyveno Sėlis — Šėlos kaimu.

228
Vitkūnų piliakalnis

Ponas liepė kareiviams kastuvais supilti kalną. Tieji nepa
klausė. Tada ponas užpyko ir liepė supilti kalną kepurėm. Ir su
pylė.

229
* * *

Kai vyko karas, tai kareiviai, norėdami apsiginti nuo priešų, 
šį piliakalnį supylė kepurėmis.
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S30
***

Piliakalnyje esanti apkasta bažnyčia. Girdėję joje dar ir var
pais skambinant.

231
***

Kalne buvusi skylė. Pririšę akmeniuką prie siūlo, išvynioję 
visą špūlę, o galo nepasiekę.

232
* * *

Sako, anksčiau, kai naktimis ganydavo arklius, naktigoniai 
išgirsdavo atlekiant arklius. Geležiniai pančiai tik žlega. Eina ieš
kot — nieko nėra.

233
★ * *

Papiliakalnėj /prie Jono Seikio/ naktį važiuojant kažkas vis 
ratus numauna.

Vitkūnų piliakalnis

106



Vorėnų piliakalnis

234
Vorėnų piliakalnis

Čia buvus bažnyčia, bet nugrimzdo po žemėm. Buvo liuktai, 

tai kai paleidžia kas akmenį, dinnn — dunksėdamas krinta.

235
***

Prieš daug metų atvykęs žmogus kasinėjo piliakalnį. Rado 
duris, perskaitė, kas parašyta, ir liepė vietiniams greit užkąst. Kas 
ten buvo parašyta?

236
* * *

Prie Vorėnų piliakalnio, miške, esą milžinų kapai. Ten ras
davo labai didelių kaulų, kokie negalėjo būt žmonių.
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237 
Vorutos piliakalnis

Senų senovėje čia buvusi tvirtovė, kurioje lietuvių protėviai 
gynėsi nuo priešų. Tuo metu gyvenusieji Vorutos tvirtovėje žmonės 
turėję būti milžinai. Manoma, kad tie žmonės buvo laidojami „Ka- 
panicose”, o ten rasti griaučiai buvo didesni negu mūsų dienų žmo
nių. Dirbant žemę aplink šį kalną, teko rasti įvairiausių senų puo
dų skeveldrų.

238
***

Tėvas ardavo žemę apie šį kalną ir kartą arklys įkišo koją 
į skylę. Tėvas atsinešė kastuvą ir pakasė, ir rado skylę. Tėvas 
norėjo kasti toliau, bet pabijojo.

Tyrinėtojai kalne rado tunelį, į kurį leido šunį. Šuo sugrįžo, 
o žmogus lindo, bet netoli, bijota.

Vorutos piliakalnis
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239
Vozgėliiį piliakalnis

Važiuojant vieškeliu iš Dusetų į Užpalius, penktame kilo
metre nuo Dusetų, ties Vbzgėlių kaimu akį patraukia atsiskyrusi 
aukšta už kilometro į kairę nuo vieškelio kalva. Išartame jos pa
viršiuje ryškiai juoduoja du žemės ruožai: vienas, platesnis, juosia 
jos papėdę. Tai Vbzgėlių piliakalnis.

Pasakojama, kad tą kalną supylusi Indraja. Pasisėmusi ji 
prijuostę žemės iš čia pat buvusios lomelės ir supylusi iš jos pilia
kalnį. Kur žemę sėmusi, atsiradęs ežeras. Kiek piliakalnis turįs 
aukščio, tiek ežeras gylio. Supylusi piliakalnį, milžinė pastatė ant 
jo didelį miestą. Daug jame žmonių ilgai ir laimingai gyveno. Pa
vydėjo pikta ragana žmonėms laimės, užbūrė miestą, užrakino jo 
vartus, o raktus padėjo po dideliu akmeniu, kuris ir dabar guli 
prie piliakalnio šiaurinės pašlaitės. Tas miestas su visais žmonė
mis nugrimzdo į žemę.

Ilgai verkė milžinė Indraja užkeikto savo miesto. Nuo josios 
ašarų net upė ėmė tekėti. Ji ir dabar Indrajos vardu vadinama.

240
* * *

Liaudis pasakoja ir visai kitokį Vbzgėlių piliakalnio legendos 
variantą. Esą, čia stovėjęs ne milžinės Indrajos miestas, o bažny
čia. Pati Indraja buvusi ragana, ji tą pačią bažnyčią su žmonėmis 
uždariusi ir raktus po akmeniu pakišusi.

...Įvairūs senoviški daiktai, randami piliakalnyje, liudija, kad 
seniau čia tikrai žmonių gyventa.

241
Vosgėliij piliakalnis

Sako, Vbsgėlių piliakalnyje yra apipilta bažnyčia. Ją senovė
je apipylę milžinai. Ant piliakalnio anksčiau buvo skylė. Kartą pie
menys, ganydami ant piliakalnio, išvijo iš botagų virveles, surišo 
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i vieną ir įleido į skylę perrištą per pusiaują piemenį. Kai jį ištrau
kė, tai tas išsinešė daug pinigų. Vėl kažkada mėginę piemenys 
įleisti kitą, bet tą be galvos ištraukę.

242
***

Toje vietoje, kur dabar Vosgėlių piliakalnis, seniau buvusi 
bažnyčia. Ji labai nepatikusi velniui. Velnias norėjęs ją užpilti. 
Beimdamas žemes, jis net greta ežerėlį iškasęs. Velnias apipylęs 
bažnyčią, bet niekaip negalėjęs durų paslėpti. Tada jis paėmęs di
delį akmenį ir manęs duris užversti. Bet gaidys sugiedojęs, akmuo 
iškritęs ir įlindęs į kalno šlaitą.

243 
***

Sako, kad milžinai supylė Vosgėlių piliakalnį. Jie ėmė žemes 
vienoj vietoj — tenai pasidarė Indrailio ežeras.

244
* * *

Seniau Vosgėlių piliakalnyje prie akmenų buvo gilus urvas. 
Kartą prie piliakalnio piemenys ganė galvijus. Beišdykaudami pie
menys įmetė į tą urvą vieno piemens kepurę. Piemuo įlindo į urvą. 
Eina eina urvu, prieina bažnyčią. Žiūri — du ponaičiai auksą sei- 

kėja. Klausia ponaičiai:
— Ko atėjai?
— Kepurės pasiimti.
Tie pripylė pilną kepurę aukso ir išleido piemenį į viršų.
Gaspadorius tada siuntė savo sūnų. Įdavė jam didelę kepu

rę, o vaiką pririšo diržu, kad lengviau būtų ištraukti Vaikas įlin
do. Ponaičiai ir jo klausia:

— Ko atėjai?
— Tėvas prašė aukso.
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Ponaičiai prikrovė pilną kepurę mėšlo, uždrožė vaikui ir iš
varė.

245 
Stasiūnu pilkapis

Šiose vietose lietuviai kovėsi su priešais. Šakėmis badėsi. 
Daug lietuvių žuvo. Jiems supylė pilkapį.

246 
Švedų kapai

Prie Pašekščių yra pilkapiai. Juos supylė karo su švedais 
metu. Tas vietas žmonės švedų kapais vadina. Naktimis ten pasi
rodydavo baltom paklodėm apsigaubę žmonės.

247 
Senkapiai Minčios miške

Senkapiai Minčios miške yra į šiaurę nuo Šeimaties, atstu
mu 3 km. Vieni senkapius vadina Žigo kapais, kiti — Suodžiavie- 

te.
Netoli šių kapų buvusi gyvenvietė. Gyvenusios kelios šei

mos. Pirmasis čia apsigyvenęs Suodžius, todėl ši vieta vadinama 
Suodžiaviete. Kadangi gyvenęs ir Žigas, tai vadinama Žigo kapais.

248 
Milžinkapis

Šioje vietoje Napoleono kariuomenė buvo sumušta. Žuvo 
daug kareivių, kurie ir palaidoti šiame milžinkapyje.

Pasakojama, kad čia yra pakasta ir Napoleono skrynia, bet 
jos niekas negali rasti. Kalant kuolą, girdėjosi dunksėjimas.
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Pražuvę varpai, miestai. 
Užkeikti lobiai, žmonės





249
Užpalių varpai

Kai pastatė Užpalių bažnyčią, nupirko keturis varpus. Išliko 
pasakojimas apie tris varpus.

Kaip žmones, taip ir varpus krikštijo: vienas Petras, antras 
Baltramiejus, trečio vardo niekas neatspėjo. Kai pašaukdavo ko
kiu šventu vardu, vis tylėjo. Kai pašaukdavo Jonu, suskambėdavo. 
Varpams gaudžiant rinkdavosi žmonės iš visų kampų: Duokiškio, 
Svėdasų, Sudeikių, Trumpalių. Ėjo pėsti, kiti arkliais važiavo.

Gal pats kipšas pakišo carui tokią mintį — varpus didžiuo
sius nukabinti. Atvyko žandarai ir nukabino varpus. Klebonas Kos- 
minskis labai gailėjo, labai nusiminė. Jis su ašarom akyse apka
bino varpus, pabučiavo kiekvieną. O prie didžiausio priėjęs pa
stukseno ir paklausė:

— Ar sugrįšit kada? Sugrįžk, Jonai, sugrįžk.
Varpai sudejavo, liūdnai atsiduso, ir žandarai juos išvežė.
Atsisveikindami žmonės suklupo ant kelių, palydėjo varpus 

į kelionę.
Ir pražuvo varpai. Matyt, tokia Aukščiausiojo valia buvo.

250
Varpas Svėdasų ežere

Svėdasų ežere esąs paskendęs varpas, vežant Svėdasų baž
nyčion. Zvanijant bažnyčios varpams, ir tasai atsiliepdavęs. Kar
tais išsikeldavęs viršun. Kartą žvejai tinklais jį pagavo, bet tin
klas perplyšo, ir varpas nuskendo.
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251 
Varpai Alaušo ežere

Bikušky buvo bažnyčia. Toj vietoj dabar gyvena Urbonavi
čiai. Kita valdžia pastatė Sudeikiuos. Tai paskui viską vogė iš tos 
bažnyčios ir vežė į Sudeikius. Vežė varpus. Rogės sulūžo, varpai ir 
nuskendo.

252 
Nugrimzdęs Anykščių miestas

Daugelį metų Velykų rytą žmonės girdėdavo Rubikių ežere 
skambančius varpus ir liūdnas giesmes. Jei kas būtų atspėjęs var
po vardą, nugrimzdęs Anykščių miestas ir bažnyčia būtų iškilę į 
ežero paviršių.

253
***

Kalbama, kad Rubikių ežere yra nuskendusi bažnyčia. Žmo

nės girdėję per Velykas jame skambinant varpais.
Vienas žmogus ėjo pro šitą ežerą į bažnyčią. Priešais pasiro

dė graži panelė. Mergina paprašė nupirkti jai rožančių. Tas pa
žadėjo ir užmiršo. Tai pasitiko jį ir paklausė, ar nupirko. Kai pa
sakė, kad nenupirko, tai pana susiėmė rankom už galvos ir sušu
ko:

— Ir vėl reikės kentėt septynerius metus!
Pasakiusi staigiai dingo.

254 
Napoleono turtai

Senuoju keliu iš Vyžuonų į Užpalius važiuojant, maždaug už 
pusės kilometro, yra pakliūta, kur Napoleonas, bėgdamas iš Lie
tuvos, užkasęs turtus. Tik niekam jų nepavykę rasti.
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355 
Auksas Lentok&s ežere

Kartą vienas žmogus nuėjo pasimaudyti į Lentokės ežerą. 
Ruošėsi maudytis, bet pastebėjo prie ežero surūdijusią storą gran
dinę. Žmogus pasilenkė ir patraukė už grandinės. Grandinė, atro

do, sujudėjo. Dar patraukė. Dabar jau įsitikino, kad grandinė juda. 
Žmogus traukė traukė, pavargo, tik staiga — iš ežero iškilo skry

nia, prie kurios ir buvo pririšta grandinė, o ant skrynios sėdėjo 
mergina ir graudžiai verkė. Žmogus išsigando tokio neįprasto re

ginio ir metė atgal grandinę. Mergina sudejavo ir tarė:
— Kam šitaip padarei? Dabar aš iškilsiu tik po šimto metų. 

Jei būtum nenumetęs grandinės, visas auksas būtų atitekęs tau.
Sulig tais žodžiais skrynia su mergina dingo.

256
Paskandinti turtai

Ežerėlyje prie Pakalnių /buv. Kuliešiaus/ dvaro esą paskan
dinti turtai. Dvarininkė Felicija Kuliešienė turėjusi prancūzų kal
ba surašytus dokumentus ir planą, pagal kurį Napoleonas nuleido 
į ežeriuką didelę apkaustytą skrynią su brangenybėmis. Plane bu
vo ne tik vieta nurodyta, bet nupiešta ir dėžė, duoti jos matavimai. 
Dvarininkai ketinę apie tai pranešti valdžiai, kalbėję su mokytoja 
Skrebiškyte, bet taip nieko ir nepadarę. Paskui Kuliešienę iš dva
ro išvarė, vėliau išvežė, ir kaip baigės su dokumentais, nėra žinios.

257
Auksas Dauniškio ežere

Seniau Dauniškis buvo daug didesnis, kaip dabar. Jis siekė 
net plentą.

Kartą viena vargšė moteris nuėjo prie Dauniškio baltinių 
skalbti. Jai skalbiant baltinius, išsinėrė iš vandens su laiveliu, 
pilnu aukso, panelė ir sako tai moteriai:

— Semk iš laivo auksą!
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Dauniškio ežeras

Moteris aukso nesisėmusi, bet pririšo laivelį su palmiečiu 
prie medžio ir parbėgusi namo pasakyti vyrui, kad abu galėtų dau
giau aukso pasiimti. Bet kuomet ji grįžusi su vyru aukso pasiimti, 
nerado nei aukso, nei palmiečio. Tuomet jie pasakė kitiems, ir taip 
pradėjo kalbėti, kad ten yra labai daug aukso. Garsas apie tai 
pasiekė ir Utenos dvaro poną, kuriam Dauniškis priklausė. Jis 
pasišaukė moteriškę ir liepėjai viską išpasakoti. Paskui liepė Dau
niškį nuleisti. Kada jau daug vandens buvo nuleista, pamatė žmo
nės, kad panelė su laivu šoko iš vandens ir upeliais atsidūrė net 
Verkūnų balose.

Po kelių metų Verkūnų kaimo gyventojui Krisiui Bernotui 
prisisapnavo toks sapnas. Kaip ir kas jam sakė: „Krisiau, kelkis, 
eik prie pelkės ir pasiimk turtus”. Taip jam prisisapnavo tris kar
tus. Kuomet trečią kartą prisisapnavo, jis atsikėlė ir nuėjo į tą 
vietą. Nuėjęs ten jis pamatė didelę gyvatę. Jis persigando ir pra
dėjo eiti atgal. Kuomet jis truputį atsitolino, išgirdo, kad kas tai 
sužvangėjo ir pranyko raiste.

Paskiau jis išpasakojo žmonėms, tai žmonės sakę, kad ten 
buvę pinigai. Reikėję su rykšte sušerti, ir gyvatė būtų pasipylusi 
į auksą.

Nuo to laiko daugiau niekam tas auksas nepasirodęs.
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258
Užkastas lobis

Seniau nuo Kaldinių kalvos, ant kurios dabar stovi observa
torija, matydavos Molėtų, Suginčių, Skudutiškio, Alantos, Kuktiš
kių bažnyčios. Toj vietoj, iš kurios nuo kalvos viršūnės buvo matyti 
penkios bažnyčios, kadaise buvo užkastas lobis.

259
Paslėpti pinigai

Balno akmuo yra Utenos apskrityje, Molėtų valsčiuje, Drus
kių kaimo lauke, ant Grabo upelio kranto. Seniau beveik pusė to 
akmens gulėjo vandenyje. Dabar jo vanduo beveik visiškai nelie
čia, bet žmonės kalba, kad jis vandenyje gulįs. Apie jį yra toks 
padavimas.

Seniai, dar prancūzams per Lietuvą einant, po tuo akmeniu 
ar šalia jo jų kariuomenė paslėpė pinigus. Apie tai žmonės tik 
vėliau sužinojo. Po to karo buvo atvažiavę du seni prancūzai tų 
pinigų. Jie apsigyveno viename sodžiuje ir ieškojo to akmens, bet, 
niekur jo nesuradę, grįžo atgal. Sako, jie turėję knygas, kuriose 
buvo surašyta apie tuos pinigus ir kaip juos surasti. Žmonės pa

sakoja, kad ten buvę parašyta, kokiu laiku ir kokią valandą, saulei 
šviečiant, reikia atsistot tam tikro ūgio žmogui, ir kur to žmogaus 
viršugalvio šešėlis kris, tai ten ir bus paslėpti pinigai. Artimesni 
žmonės tankiai pamėgina kasti, bet nieko neiškasa. Sako, tik todėl 
negali, kad nežino to laiko ir reikalingo ūgio.

260
Užkeiktas bajoras

Mūsų kaime nuo senų laikų yra užsilikę kalneliai kokių tris
dešimt penkių metrų aukščio. Apie tuos kalnelius senesni žmonės 
pasakoja įvairių padavimų. Štai iš tų padavimų vieną išgirdęs už

rašiau.
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Vienam kalnely buvo skylė, ir toje skylėje girdėdavosi dun
dėjimas arba kildavo iš skylės dulkės bei dūmai. Kartą keli drą
sesni žmonės nuėjo į tą kalnelį ir į skylę įleido virvę su pririštu 
akmeniu. Pasigirdo dundėjimas, ir, ištraukus virvę, žmonės pama
tė, kad nėra trečios dalies virvės su akmeniu.

Po to įvykio žmonės bijodavę eiti į tą kalnelį; sakydavo, kad 
ten gyvena užkeiktas bajoras, nes toje vietoje vaidindavosi. Naktį 
apie dvyliktą valandą prie tos skylės lodavęs šuo arba vaikščioda
vo baltu apsiaustu vyriškis. Dabar tos skylės vietoje yra tik įdu
bimas trijų pėdų pločio.

261 
Užkeikti bernai

Siukščiuos yra kalnas. Ant kalno pastatytas kryžius. Tam 
kalne yra šeši užkeikti bernai, kavalieriai. Jie dvyliktoj nakties 
išeina iš kalno, susikuria ugnį ir skaito pinigus, aplink vaikštinė
dami. Po dvylikės vėl prapuola.

Bernai, eidami naktigonėn, nueina ant to kalno ir mato tuos 
šešis kavalierius, bet bijo eit arčau ir, pažiūrėję, kol jie pranyksta, 
eina gult.

262 
Prakeiktos vestuvės

Kur prie Anykščių yra Marčiupys, ten yra nuėjusios žemėn 
vestuvės.

Tėvai turėjo vieną sūnų. Sūnus įsimylėjo mergą. Tėvai jam 
neleido jos vesti. Tada jis, iš tėvų ištrūkęs, nuvažiavo bažnyčion ir 
susituokė. Jiems važiuojant pro dabartinį Marčiupį, tėvai juos pra
keikė, sakydami:

— Kad tu mūsų neklausei, nueik skradžiai žemę.
Tada visos vestuvės ir susmuko žemėn. Nuo to ir vadinasi 

Marčiupys, kad sūnui nedavė marčios parvest.
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Legendos





263
Kristaus pasirodymas prie Krokulčs

Vieną vasaros rytą piemenėliai pamatė tokį vaizdą: apsup
tas spindulių, stovėjo Kristus. Nusigando vaikai, suklupo ant ke
lių, žvelgė į dangų ir meldėsi. Kristus palaimino vaikelius ir tuoj 
išnyko. Tik pėdos liko ant akmens ir užrašas.

264 
Prie Krokulės

Kai jau buvusi pastatyta Jėzaus Kristaus statula, tai prie 
jos buvęs palei koplyčios pamatą įtaisytas padėklas aukoms rinkti.

Krokulė — šventa vieta
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Ir žmonės aukodavę kiek kas gali, kiek kas turi rūpesčių ir prašy
mų. Taigi vienas laidokas pradėjęs šaipytis iš aukotojų: „Ką jūs čia 
grašius metat, geriau aš paimsiu, tai bent turėsiu dienai kitai pa- 
uliavot!” Nespėję žmonės atsakyti begėdžiui, kai, šiam begraibant 
į saują pinigėlius, statulos ranka ištįsusi, čiupusi vagį už čiupry- 
nos ir taip klūpom prispaudusi... Atsitokėję po kurio laiko žmonės 
pradėję Jėzaus prašyti: „Viešpatie, paleisk tą žmogų, mes patys jį 
nubausime!” Statula tik papurčiusi galvą... Atseit, žmonių teismas 
nėra teisingas pagal Dievo įstatymus. Tuomet jau antru kartu žmo
nės paprašę kitaip: „Dovanok jam, Viešpatie, ir mes dovanojam”. 
Tuomet statula linktelėjusi galvą ir paleidusi nelaimėlį.

265 
/sakmė/

Netoli Užpalių yra šventa vieta Krokulė. Ten iš versmės ver
čiasi vanduo, yra statula.

Prie Krokulės yra akmuo. Kartą sėdi mano giminietė Ona 
Labeikienė ant to akmens, tik atbėga, atžlega pasagom prie jos 
baltas arklys.

— Onut! — šūkteli ir dingsta šone akmenio.
Žmonės sako, kad tas baltas arklys tai buvo sidabras, tik 

nemokėjo ji jo paimt.
Nuo to karto arklys daugiau nebesirodė.

266
Kriogžlio versmė

Prie Žiežulnio ežero iš po kelmo veržiasi vanduo ir upeliu 
bėga į ežerą. Šitą vandenį vietos žmonės laikė stebuklingu, gydo
muoju. Žmonės ligoniai čia plaudavo akis, prausdavosi, o paskui 

apsišluostę pririšdavo skarelę, skepetėlę, nosinę ar kitą daiktą prie 
ten nukarusių medžio šaknų.

Bet susirgęs ponios šuniukas, ir ši atvažiavusi išprausė jį 
toje versmėje. Nuo to laiko vanduo nebeteko gydomosios galios.
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367
Daugailių bažnyčia

Ant Daugailių piliakalnio buvus pastatyta medinė koplyčia. 
Priklausė Dusetų parapijai. Atvažiuodavo kunigas mišių laikyt. 
Vėliau koplyčią sudegino perkūnas. O netoli slėnely žmonės rado 
šv. Antano paveikslą. Iš kur ir kaip jis ten atsirado, niekas neži
nojo. Nusprendė toje vietoje pastatyt bažnyčią. Ir pastatė. O ant 
piliakalnio buvo kapinės, laidodavo žmones.

Daugailių bažnyčia
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268*

* Užrašytojo P.Sirgedo suliteratūrinta /autentiškas tekstas nerastas/

Kunigaikštis Garsutis, arba legenda apie 
Utenos pilies žuvimu

Seniai, labai seniai, netoli dabartinių piliakalnių buvo garsi 
ir didinga pilis, apaugusi iš visų pusių dideliais miškais. Pilyje 
gyveno Utenio prosūnis kunigaikštis Garsutis. Jis buvo labai gar
sus ir garbingas karžygis. Turėjo žmoną, vieno garsaus karžygio 
dukterį Laimutę, kuri buvo gražiausia lietuvaitė visoje apylinkėje 
ir todėl Garsutis ją labai mylėjo.

Tuo laiku lietuviai be paliovos kovėsi su kryžiuočiais. Kry
žiuočiai dažnai puldavo lietuvius, naikindavo kraštą ir išvarydavo 
nelaisvėn žmones. Lietuviai taip pat nelikdavo skolingi savo prie
šams. Garsutis dažnai traukdavo su savo karžygiais į kryžiuočių 
žemes. Sumušdamas juos, sudegindavo jų pilis, paleisdavo belais
vius lietuvius ir vėl grįždavo į pilį, grobiais apsikrovęs. Jo protėvis, 
kunigaikštis Utenis, buvo vokiečių suimtas ir nelaisvėje turėjo nu
sižudyti, nes už jokį išpirkimą vokiečiai jo neišleido.

Vieną kartą Garsutis grįžo namo iš žygių kryžiuočių žemėn. 
Vežė jis Laimutei gintaro karolius, šilko skaras ir daug kitokių 
papuošalų. Bet jam priešų žemėj esant, susirgo jo mylima žmona. 
Tai sužinojęs, Garsutis didžiai nuliūdo. Kai tik grįžo į pilį, tuoj 
nusiskubino pas žmoną. Žmona jautė mirtį ir prašė vyrą, kad pa

laidotų ją pilies kieme po savo langu ir kad vyras nevestų kitos. Ir 
vyras pažadėjo.

Laidotuvės įvyko po trijų dienų nuo Laimutės mirties. Žmo
nių prisirinko pilni kiemai, visi ėjo iš tolimų pilių, norėdami pas
kutinį kartą pagerbti savo kunigaikštienę. Garsutis palaidojo ją 
pilies kieme, po savo langu, o į karstą įdėjo tvirtą tauro ragą. Su
pylė jai piliakalnį ir pasodino ąžuolus, kuriuose galėjo čiulbėti lakš
tingalos, o pats ilgai liūdėjo savo Laimutės.

Ieškodamas ramybės, Garsutis darydavo žygius į kryžeivių 
pilis, degindavo jas ir plėšdavo, žudydavo žmones arba varydavo į 
nelaisvę.

Prabėgo metų metai. Vienąkart Garsutis paėmė stiprią kry
žiuočių pilį, kurioje tuo laiku buvo daug svečių iš svetur. Svečių 
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tarpe buvo ir moterų. Garsutis, peržiūrėdamas belaisvius, pastebė
jo jų tarpe vieną labai gražią vokietaitę. Belaisvė jam labai patiko, 
ir Garsutis pasiryžo ją vesti, nors ji buvo krikščionė. Užmiršo jis 
savo tikybą ir Laimutei duotą pažadą nevesti antrą kartą. Po kelių 
dienų jis susituokė su vokietaite, ir jam atrodė, kad vėl galėsiąs 
ramiai gyventi.

Kurį laiką jiedu laimingai gyveno, bet kartą, kada Garsutis 
išsiruošė medžioklėn, kažkoks jausmas, neaiški baimė apėmė jau
nos žmonos sielą. Jai pasirodė, kad šioje pilyje kybojo prakeiki
mas.

Garsutis negrįžo tą pačią dieną iš medžioklės. Jaunoji turėjo 
nakvoti viena. Vidurnaktį ji išgirdo tauro rago balsą ir pamanė, 
kad tai jos Garsutis grįžta iš medžioklės. Tačiau kunigaikštienei 
buvo keista, kodėl kieme negirdėti triukšmo, kodėl nenuleidžia iš
kelto tilto medžiotojams pilin įjoti. Rago garsas gaudė vis garsiau 
ir garsiau... Ji girdėjo jį jau visai prie lango. Jauna žmona sustingo 
iš išgąsčio, ją išpylė šaltas prakaitas. Moteris norėjo sušukti, bet 
neįstengė. Rago balsas buvo jau visai arti... Staiga pro langą įslin
ko šešėlis. Jis turėjo prie lūpų tauro ragą, kurį pūtė. Šešėlis buvo 

neaiškus, bet naujoji kunigaikštienė jį matė ir išgirdo tariamus 
žodžius: „Tu svetimšale! Prisiviliojai mano vyrą. Tu neprivalai čia 
būti! Čia aš valdovė. Tu turi grįžti pas savo žmones. Taigi bėk, o 
aš tau padėsiu. Jei tu to nepadarysi ir visa tai pasakysi Garsučiui, 
baisia mirtim mirsi!” Pasakęs tai, šešėlis dingo. Jaunoji žmona 
visą naktį išgulėjo be sąmonės...

Rytą iš medžioklės grįžo Garsutis. Jis naktį taip pat buvo 
girdėjęs jam žinomo rago balsą, todėl norėjo ką nors sužinoti iš 
savo žmonos, nes visi kiti žmonės pilyje to garso negirdėjo. Kuni
gaikštienė, bijodama šešėlio grasinimų, Garsučiui nieko nesakė.

Taip šmėkla vis ateidavo pas naują kunigaikštienę, kai tik 
Garsučio nebūdavo namie. Karštai mylėdama kunigaikštį, ji nesu
tiko bėgti, kol pagaliau neiškentė ir viską išpasakojo vyrui. Garsu
tis nusijuokė iš jos bailumo ir apsaugai paskyrė tris karžygius. 
Karžygiai, nors ir drąsūs buvo vyrai, kai išgirdo kitą naktį rago 
balsą, sustingo. Jaunoji žmona, išgirdusi ragą, bandė juos šaukti, 
bet šie nejudėjo...

Garsutis, grįžęs iš medžioklės, rado mirusią žmoną, o šalia 
jos tauro ragą. Nuliūdo kunigaikštis ir tik dabar pajuto, kad ne
silaikė pažado, duoto savo mylimai Laimutei. Suprato kunigaikš-
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tis, kad baisią klaidą padaręs, kad dievus užrūstinęs, kito tikėjimo 
mergelę vedęs. Norėdamas atitaisyti savo klaidą, aukojo jis die
vams įvairias aukas, o pagaliau ir pats pasiryžo pasiaukot.

"Vieną dieną liepė jis tarnams privežti daug medžių ir su
krauti laužą. Kai laužas buvo sukrautas, užlipo ant jo Garsutis, 
baltais drabužiais apsirengęs, ir liepė tarnams padegti. Laužas ėmė 
liepsnoti, o kunigaikštis, stovėdamas ant jo, maldavo dievų su
griauti ir palaidoti pilį. Dievai išklausė jo prašymą; kai laužas 
baigė degti, švystelėjo žaibai, sugriaudė perkūnas, ir pilies vietoj 
liko du piliakalniai.

Taip pasakojama apie senosios Utenos pilies žuvimą.



Iš senųjų raštų





269 
Kunigaikštis Utenis

Ant Norkūnų piliakalnio pastatytoje pilyje gyveno kunigaikš
tis Utenis. Urve, už geležinių durų, jis saugojo nepaprasto grožio 
belaisvę. Būdamas aukšto ūgio, kunigaikštis mėgo vaikščioti su 
prijaukinta meška. Ilgainiui, kai įvairūs karai ir nelaimės atnešė 
Utenai smukimą, gyventojams išnykus, tos vietos apaugo miškais. 
Po to ilgą laiką buvo matyti, kaip iš to kalno išvažiuodavo šešiais 
arkliais pakinkytas puošnus vežimas. Tame vežime sėdėjo graži 
moteris. Pavažinėjęs po žalias lankas ir juostas, tas vežimas ding- 
davęs iš nustebusių gyventojų akių lankose kylančiose miglose.

270
Narimanto ir Daumanto kivirčas

Didysis kunigaikštis Narimantas paėmė sau už pačią Fladro 
iš Lyvijos dukterį, o jo brolis Daumantas pėmė kitą to paties Flad
ro dukterį. Po kiek laiko sunegalavo kunigaikščio Daumanto ute
niškio pati ir numirė.

Didysis kunigaikštis Narimantas, išgirdęs apie savo svainės 
mirtį, labai gedėjo. Pats būdamas ligotas, nusiuntė savo pačią pas 
brolį Daumantą, atjausdamas jo gėlą. Kuomet Narimanto pati, ge
dėdama kartu su savo svainiu kunigaikščiu, atvyko į Uteną, kuni
gaikštis Daumantas, pamatęs savo svainę, labai apsidžiaugė ir taip 
pasakė:

— Man reikėjo pačios ieškoti, o štai ją man Dievas davė.
Ir pėmė ją sau už pačią.
Todėl tarp brolių — didžiojo kunigaikščio Narimanto ir ku

nigaikščio Daumanto — prasidėjo dideli kivirčai ir vaidai.
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271 
Puntukas

... Prie kelio iš Vilkmergės į Anykščius yra didelis granitinis 
akmuo, 40 pėdų apimties, 10 pėdų aukščio. Pagonybės laikais ku
nigai čia aukodavo aukas. Padavimas pasakoja, kad bajoras Pun- 
tukis, kunigų vyriausiasis, įvykdė kažkokią šventvagystę, už kurią 
ant to paties akmens nubaustas. Nuo to laiko tas akmuo vadina
mas Puntuku.



Pasakojimai ir atsiminimai





Baudžiava ir rekrutai

272 
Apie baudžiavą

Baudžiavos laikais būdavo ponų dvarai. Visus dvarus valdy
davo ponai. Varydavo žmones dirbti. Kurie neklausydavo, tuos nu
bausdavo. Labai sunku buvo baudžiavos laikais. Baudžiauninkus 
įdėdavo lovin, priviržėdavo lenciūgais ir mušdavo. Kurie silpnesni 

buvo, tai visiškai užmušdavo, stipresni išlikdavo gyvi. Ponai ne
žiūrėdavo, ar pavalgę, ar nevalgę — varydavo baudžiauninkus 
dirbti. Labai sunku buvo.

273 
Mainai

Kartą kunigaikštis Perkalių dvaro komisoriui sako: „Tu duok 
man gerą šunį, aš tau duosiu gerą darbininką”. Už šunį dėduką čia 
prisiuntė, davė žemės vieną šniūrelį.

274
UŽ Silgiškio kaimą — šuo

Seniai gyveno Tauragnuose turtingas ponas. Jisai turėjo gra
žų didelį šunį. Sužinojęs apie tai, Saldutiškio ponas paprašė tą 
šunį parduoti. Už tą šunį jis pažadėjo Silgiškio kaimą su visais 
žmonėmis. Taip Silgiškio kaimas buvo išmainytas ant šuns.
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275 
Pagilbiškis

Už Šarkių yra kaimas, žmonių vadinamas Štarais, nes dau
gelis gyventojų turi Štarų pavardes. Oficialiai kaimas vadinamas 

Pagilbiškiu /Gilba — upelis/.
Baudžiavos laikais šis kaimas, sako, priklausęs Saldutiškio 

ponui Oloveckui. Ponas Oloveckas Pagilbiškį už šunį perleido Tau
ragnų ponui. Nors kaimą skyrė Dirviškės, Vajeliai ir Sūdalaukis, 
priklausę Saldutiškio valsčiui ir parapijai, Pagilbiškis buvo kaip 
kokia sala ir priklausė Tauragnų valsčiui ir parapijai. Vėliau buvo 
priskirtas Saldutiškio apylinkei.

276 
Sorakalnis

Sorakalny buvo dvaras, dabar beliko iš to dvaro vienas na
mas. Dvaro ponas buvo Zambla. Tuo vardu dabar juokais vadina 
čia gyvenantį valstietį.

Kur dabar beržyniukas, buvo kalnelis, toks pylimas. Sako, 
ten laidodavę ponų užplaktus baudžiauninkus. Buvo ten dar me
dinis kryžius.

Dvaro ponas visaip tyčiodvęsis iš žmonių, merginas versda
vęs gegutėmis kukuoti medžiuose, paskui nušaudavęs. Ištekančias 
merginas versdavęs pirmą naktį su juo praleisti. Ir pasakotojo se
nelė apsisegusi gražesnį sijoną, ir prikibęs ponas.

277
Klinčvaitis

Kliučvaitis dirbęs dvare vaitu, turėjęs dvaro raktus, todėl 
taip ir buvo vadinamas kliučvaičiu. Buvęs labai žiaurus.

Vyžuonom priklausė daug dvarų ir kituose kaimuose. Viena 
Vyžuonose gyvenusi moteris dirbo Kušneriūnų dvare. Kažko neįti
ko vaitui, tai ją šis taip primušė, kad visa buvo kruvina: ir kūnas, 
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ir rūbai. Buvo ruduo. Šalo. Moteris vos nuo žemės begalėjo atsikel

ti, bet jos namuose laukė vaikai, tai šiaip ne taip ėjo. Nuo šalčio 
sustingo kruvini rūbai. Beeinant pribėgo vilkas. Išsigando moteris. 
Nei rėkt, nei bėgt neturėjo jėgų. O vilkas apuostė apuostė kruvi
nus rūbus ir nubėgo.

Vėliau ši moteris papasakojo apie tai žmonėms. Visi stebėjo
si, kad žmogus žmogaus nesigaili, o žvėris pasigailėjo.

Tai tą kliučvaitį vėliau be jokio gailesčio pakorė, kad toks 
bjaurus buvo.

278 
Kliučvaičio pušis

Caro laikais didesniuose miestuose, kaip Utenoje, buvo pri- 
stavai. Mažesniuose miesteliuse buvo uriadnykai. Kilus kokiems 
neramumams, uriadnykai kreipdavosi į pristavus, kad padėtų. Šie 

siųsdavę stražnykus.
1863 m. sukilimo dienomis Vyžuonų sukilėliai sučiupo kliuč

vaitį ir tyčiodamies bei kankindami vedžiojo Užpalių — Vyžuonų 
vieškeliu. Sukilėliai išdūrė akį, išsuko rankas, sulaužė pirštus. 
Kliučvaitis prašė, maldavo, kad greičiau pribaigtų. Sukilėliai pa
galiau atitempė kliučvaitį senamiškin, netoli Kovynės, prie Vyžuo
nų, užnėrė ant kaklo kilpą ir pakorė. Paskui vėl nuleido, atgaivi
no, vėl pakorė...

Dar ir dabar turbūt esanti pušis, ant kurios buvęs pakartas 
kliučvaitis.

Šią istoriją pasakojusi Ona Vitonienė, girdėjusi iš savo mo

tinos Veronikos Strazdienės, mačiusios šią egzekuciją.

279
Atlyginimas už iškastą prūdą

Mano senelis Vaikutėnų dvaran baudžiavą ėjo. Ponas davė 
užduotį — iškask prūdą. Buvo darbštus. Iškasė. Jam davė valaką 
žemės ir nuo baudžiavos atleido.
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280
1863 metų sukilimas

Minčioj buvo įsikūrusi sukilėlių stovykla. Kartą „miatežni- 
kai” /apie 150/ per Seimatį ėjo į Minčią ir sustojo pas Vaišnoro 
senelį Liudviką. Dalgės atitiestos, pritaisytos ant karčių, šakės...

Kai atėjo rusų kariuomenė, tuoj pas senelį. Būtų gal pakorę 
jį, bet Seimatyje buvo trys namai rusų. Tie užtikrino, kad senelis 
nekaltas, tai nieko nedarė.

Rusai ir dabar supykę lietuvius bara: „Ach ty, miatežnik!”

281 
Kunigiškiai, Deguliškiai

Pusė Vozgėlių dabar vadinasi Kunigiškiais, o kita pusė — 
Deguliškiais. Baudžiavos laikais vadinamieji Deguliškiai priklau
sė Degulių dvarui. Kunigiškiai baudžiavą ėjo kunigui /Utenėlėn/.

282
Išgelbėti nuo rekrutų

Mano prosenelis caro laikais buvo seniūnas. Gaudydavo į 
rekrutus, tam tikrą skaičių reikėjo sugaut. Kai ateina tas laikas, 
tai jis su vyrais pakalba apie rekrutus, tie supranta, kad bus gau
dynės, ir slapstosi. Išjoja su arkliais, pabūna krūmuose, kol baigia
si gaudymas.



Žmonės, jų gyvenimas ir darbas

283
Mogylų kaimo akmuo

Dar Smetonos laikais, kada ganydavo bandą, rado didžiulius 
du akmenis. Vienas iš jų buvo su dideliu įdubimu, panašiu į geldą, 
o kitas apvalus. Anksčiau žmonės neturėję kur malti, nešdavosi 
grūdus prie akmenų ir ten juos maldavo. Grūdus supildavo į ak
meninę geldą ir apvalų akmenį traukydami, trindavo grūdus tol, 
kol pasidarydavo miltai. Tik tų akmenų pagalba žmonės galėdavo 
sumalti grūdus. Drauge su kitais piemenimis žaisdavo, o kartais 
su savo sesute ir atsiguldavo į vadinamą akmeninę geldą. Kada 
persikėlė į vienkiemius, jie atsigabeno jį į savo sodybą, o antrą 
paliko, nes negalėjo įveikti perkelti. Apvalus akmuo iki 1972 m. 
buvo Desevičių sodyboje. Tik 1972 m. pavasarį jis perkeltas į J.Bi- 
liūno tėviškę. Praeinantiems pro tą akmenį reikėtų pakelti kepu
res ir nulenkti galvas, nes tas akmuo yra daug prakaito sugėręs.

284-
Paelmio akmuo

Elmos upelio pakrantėje yra akmuo. Tame akmenyje yra pė
da maždaug 5 metų vaiko. Vaikai bijodami matuodavo savo koją, 
kad nepavirstų velniukais, nes buvo kalbama, kad tai yra velnio 
pėda. Kadangi pėda maža, tai sakydavo, kad pėda jauno velniuko.

285
Pirmieji kaminai

Taurapily ar Balčiūno vaikai sumanė kaminą išmūryti. Mū
rijo ar Tauragnų žydas. Kai pradėjo darbą, tėvas prisispyręs prašė: 
girdi, būk geras, padaryk, kad bent kiek dūmų įeitų. Žydas įtaisė 

jušką. Va, sako, kai prireiks dūmų, užstumk jušką, ir bus.
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286 
Iš žmonų švariausia

Vienas jaunikis norėjo išsirinkti žmoną. Jis paskelbė, kiek 
kuri atneš šiukšlių. Viena nešė tris maišus, kita — 5 maišus, tre
čia — vieną maišą, o paskutinioji atnešė rieškučias, keletą šipuliu
kų, o buvo pati švariausia. Šitai sužinojęs, jaunikis ją vedė.

287 
Kantrybė

Dvi seserys nešė po naštą žolės. Viena neša ir dejuoja, o 
antroji tyli. Pirmoji paklausė:

— Dėl ko tyli?
Šioji atsakė:

— Radau ir nešu stebuklingą žolelę.
Sesuo paklausė:
— Kaip ją vadini?
Antroji atsakė:
— Kantrybė.

288
Varpas “Kazickas”

Per Vyžuonų bažnyčios remontą /1893 m./ ji buvo padidinta 
— buvo per du stulpus prailgintas galas su varpine. Bažnyčios 
remontą daręs kunigas Drukteina. Prie jo pradėjęs kibt pristavas. 
Drukteina paklausęs paklausęs. Palauk, sako, atnešiu. Netrukus 
įeina blizgančia karininko uniforma. Pristavas sumišęs ranką prie 
kepurės — nebereikėjo leidimo.

Pas Vyžuonų kleboną Lionginą Misevičių dirbo ūkvedžiu Ku
nigiškių ar Vilkabrukių Kazickas. Buvo baisiai stiprus žmogus. 
Matyt, mėgo pasirodyt su sveikata. Čiupęs didžiulį Vyžuonų malū

no ratą, mėgino sulaikyti, bet buvo baisiai sudaužytas ir mirė. 
Klebonas, sako, net verkęs jo gailėdamas.
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Kai sumanus kalvis Jokūbas Lekauskas įtraukė į suremon
tuotos bažnyčios bokštą varpą, kunigas tą varpą pavadino Kazicko 
vardu. Varpas buvo didžiulis, skardus. Skambinant net apie Uteną 
girdėdavę.

289 
Nuskendę varpai

Stugliuos, prie dabartinės K.Sinkūno sodybos, gyventa „man- 
dro” kavoliaus. Jis liejo auskarus, apyrankes. Net Tauragnų baž
nyčiai varpus nuliejęs. Pakabino jau, bet tie neišlaikė ir nuriedėjo 
Labėn.

290 
Vilkduobė

Papiškių kaime degdavo kalkes duobėj. Ėjo su smuiku mu
zikantas iš vestuvių naktį ir įkrito šiton duobėn. Ir vilkas buvo 
įkritęs. Kai muzikantas groja, tai vilkas nepuola, kai negroja — 
puola. Tai grojo iki ryto. Vyrai užėjo ir ištraukė. O duobę praminė 
Vilkduobe.

291 
Vilkinyčios

Aplink dabartinį Indubakių kaimą baudžiavos laikais buvo 
miškai, bastėsi daugybė vilkų, tai žmonės, negalėdami apsiginti, 
kasė vilkams duobes — vilkinyčias, apdėdami jų viršų plonais pa
galiais, pridengdami, kad nepamatę įkristų vilkai. Tokios duobės 
Indubakių kaime buvo net trijose vietose.

Vilkinyčion prie Lieguškių kartą, grįždamas iš vakarėlio, 
įkrito muzikantas, o čia jau būta vilko. Vilkas pasitraukė kraštan, 
urzgia, dantis rodo. Nebežinodamas ką daryti, muzikantas — smui
ku čirpinti. Vilkas urzgia, bet neliečia. Taip iki ryto prabuvo, kol 
ištraukė.
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Vilkinyčiose po plonomis lubelėmis pakabindavo žąsį, kad 
įviliotų vilkus. Sako, kartą vilkas papjovęs kumeliuką, kurį arklia
ganys nakčia prisirišęs prie savo kojos. O tvartuosna tai dažnai 
įsikasdavo. Plėšias kartą vilkas vidun, o viduj tik senis ir senė. 
Senis šmurkšt į pečių, o senei nėr kur dėtis. Pastvėrė kačergą ir 
daužyt duris, pykšėt: pokšt, pokšt. Pabūgo vilkas ir nubėgo.

Surasdavo kartais žmonės vilkiukus. Privarys į papades ada
tų. Tie cypia, rėkia. Taip daryt — negerai, vilkas atnagradija, at
keršija.

393
Paštininkas ir vilkai

Anais laikais iš Anykščių į Kurklius nešiodavo paštą pašti
ninkas. Vieną ankstų gruodžio rytą jis, eidamas per Anykščių ši
lelį, pamatė priešais atbėgančius vilkus. Paštininkas, pripuolęs 
prie medžio kamieno, susigūžė, laukia savo galo, tuoj ims ir su
draskys apstoję vilkai. Vienas vilkas priėjo prie iš baimės nei gyvo, 
nei mirusio žmogaus, apuostė jį ir, pakėlęs koją, nusišlapino. Pas
kui taip padarė visa vilkų ruja ir nubėgo savo keliais. Grįžo namo 
paštininkas sveikas, vilkų nesudraskytas, bet jo kailiniai taip dvo
kė, kad reikėjo išmesti.

393
Kaziulio velniai

Žmonės pradėjo kalbėti, kad Tauragnuose, Kaziulio namuo

se, vaidenasi.
Vieną kartą jo dukterys namie liko vienos. Pasikvietė nak

vot kaimynę. Pradžioje buvo susirinkę ir daugiau jaunimo: šoko, 
žaidė žaidimus. Paskui visas jaunimas išėjo, o jos sugulė.

Tik staiga atsidarė langas ir pro jį įlindo vidun velnias. Ir 
pradėjo vienas paskui kitą lįsti. Ir lindo iki gaidys užgiedojo. O tos 
gulėjo, drebėjo, poterius kalbėjo ir galvojo, kad bus pilna troba 
velnių prilindusi.

Bet kai atsikėlė rytą, rado ir duris užbrauktas, ir langelį 
užkabintą. Nieko kaip nebuvę.
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O, pasirodo, Tauragnų bernai /gal desėtkas/ lindo vienas pas
kui kitą pro langą, išeidav, pro duris, apeidavo aplink ir vėl lindo. 
Gaidžiui sugiedojus, paskutinis langelį užkabino įlindęs ir pro ma
žą durų langelį sklendę užbraukė.

Tik rytą visų bernų susitikusios motinos dejavo, kad jų sūnų 
keliai kiauri.

m
VaidulnĮ giria

Jau seniai žmonės kalbėjo, kad šitoj girioj strošija. Vienas 
tikino, kad girioj tikrai strošija, kitas netikėjo ir sakė, kad čia 
bobų plepalai. Jie susikirto lažybų iš butelio degtinės, kad tas, 
katras netikės, kad strošija, naktį pereis per girią ir jo niekas ne
gąsdins. Tas, katras tikėjo, kad vaidenasi, pirmas nubėgo girion ir 
pasislėpė po egle. Kai pamatė ateinant kaimyną, pradėjo iš lėto 
laužydamas šakas ir keisdamas balsą gąsdinti. Tas nusigandęs, 
parbėgęs atgal ir patvirtinęs, kad girioj tikrai vaidenasi.

295
Dingusios naginės

Nusivedė Kazys Židonis naktigonėn arklį. O tose vietose vai

dendavosi. Beganydamas užsnūdo. Atbudęs neberado ant kojų na
ginių. Tai sėdo ant arklio ir parlėkė namo išsigandęs.

296
Vėleikhj dvaras

Dvaras priklausė Dumovui. Užpalių Vilutis pardavė valaką 
žemės, gavo 10 000 rublių pasogos /žmonos tėvas buvo gruzinas, 
„kaznačiejus”/. Pirko iš Durnovo aštuonis valakus žemės ir dvylika 
valakų Indrajo ežero. Smetonos laikais už ežerą reikėjo mokėt 2000 
litų mokesčių, tai ežero atsisakė. „Kam, — sako, — aš karvę turė
siu už ragų, o kitas melš”.
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297 
Patikrino

Dvari būva vienas taks kamisarius. Vienąkart žiūri, kai dar- 
binykai kulia, kad šiaudai nekruta. Nu, anas mislija, kažna ar 
dasiekia grūdus, skaitąs negerai kulia. Daboja daboja, a par pie
tus palinda pa šiaudais, pažiūrės, ar dasiekia. Tai darbinykai, kai 
pamatė, kai supuola kult’, tai net šiaudus sukapoja. Tas pradėja 
rėkt, kad gana gana, dasiekia, dasiekia.

298 
Daugailių piliakalnis

Kitados šalia piliakalnio stovėjusi graži bažnyčia su šv. An
tano paveikslu, bet kartą bažnyčia nugarmėjusi žemėn. Ant pilia
kalnio buvę padarytos kapinės, kuriose laidodavę tik kunigus ir jų 
gimines. Dar 1874 metais atsirado to piliakalnio gerbėjas ir mir
damas liepė, kad jį palaidotų tame piliakalnyje. Ir dabar dar stovi 
ant jo akmeninis kryžius su lenkišku parašu.

Daugailių piliakalnis
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299 
Laužai ant piliakalnių

Seniau per Jonines ant piliakalnių uždegdavo laužus. Ant 
Karveliškio kalno kai užlipa, tai penki laužai matydavos ant ap
linkinių piliakalnių.





Gerbiamieji skaitytojai!

Tekstų šaltiniai nurodyti tie, kurie paimti iš rankraštyno. 
Pačios sudarytojos, mokyklų, muziejų medžiagos šaltiniai nenuro
domi.

Paaiškinimuose stengiamasi nurodyti visus reikalingus duo
menis: pateikėjų vardus, pavardes, amžių, gyvenamąją vietą /pa
gal užrašymo metu buvusį administracinį pasiskirstymą/, užrašy- 
tojų vardus, pavardes, užrašymo metus. Trūkstant duomenų, jie 
nurodomi nepilni.



Sutrumpinimai

apyl. — apylinkė 
aps. — apskritis 
k. — kaimas 
LTR — lietuvių tautosakos rankraštynas 
LVA — Lietuvos vietovardžių anketos 
raj. — rajonas 
vnk. — vienkiemis 
vis. — valsčius



Paaižltmimai

NEPAPRASTI AKMENYS

1. Mokylių akmuo. — Pasakojo Elena Leišienė, 66 m., gyv. Mo
lėtų raj., Suginčių apyl., Mokylių k. Užrašė Rolandas Glasins- 
kas, 1990 m.

2. — Pasakojo Bronė Urbonienė, 70 m., gyv. Utenoje, Donelaičio 
3. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

3. Puntukas. — LTR 768 (318). Pasakojo M.Lopas, gyv. Panevė
žio aps., Pušaloto vis., Motkūnų k. Užrašė A.Antanaitytė, 
1933 m.

4. — Pasakojo Vincas Andrukonis, 65 m., gyv. Ukmergės aps., 
Šešuolių vis., Buivydžių k. Užrašė J.Kavoliūnas, 1925 m. — 

Lietuvių tautosaka, t. IV, Nr.636.
5. Mokas. — Pasakojo Agota Vaškelienė, gyv. Utenos raj., Tau

ragnų apyl., Stuglių k. Užrašė Janina Mikalauskaitė, 1968.
6. — Pasakojo Jonas Vaišnoras, 73 m., gyv. Utenos raj., Šeima- 

ties k. Užrašė Bronislova Bikuvienė, 1968 m
7. — Pasakojo O.Miškinienė, 73 m., gyv. Utenos aps., Tauragnų 

vis. Užrašė Ch.Semionovas, 1933 m. — Lietuvių tautosaka, IV 
t., Nr.645.

8. — P. Tarasenka. Didžiųjų Tyrulių paslaptys, Kaunas, 1956, 
psl. 100.

9. — Pasakotojas nežinomas. Užrašė Šeimaties mokyklos 7 kla

sės mokinė, 1968 m.
10. Marčiupio akmuo. — Pasakojo Juozas Pipiras, gyv. Anykščiuo

se. Užrašė Genovaitė Čepienė, 1972 m.

11. — P.Tarasenka. Lietuvos archeologijos medžiaga, K., 1928, psl. 
94.

12. Velnio pėda. — LVA. Pasakojo J.Stundžia, 80 m., gyv. Utenos 
aps., Tauragnų vis., Šeimaties k. Užrašė O.Skesoraitytė, 

1935 m.
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13. Akmuo su velnio pėda. — Pasakojo Apolonija Mogylaitė, 53 
m., gyv. Anykščių raj., Mogylų k. Užrašė Vlada Katinienė, 
1972 m.

14. „Usnynės” akmuo. — Pasakojo Mykolas Andriusevičius, 70 m., 
gyv. Utenos raj., Gaidžių k. Užrašė Rita Andriusevičiūtė, 
1970 m.

15. Velnio pėda akmenyje — Pasakojo Jonas Vaišnoras, 73 m., gyv. 
Utenos raj., Seimaties k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m

16. Šventakmenis. — Pasakojo J.Kraujelis, gyv. Molėtų raj., Stir

nių k. Užrašė Auksė Lekavičiūtė, 1991 m.
17. Akmuo su patkava. — Pasakojo Kazys Pakalnis, 47 m., gyv. 

Utenos raj., Nuodėgulių k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1969 m.
18. Patkavos akmuo. — Pasakojo Juozas Norvaišis, 78 m., gyv. 

Utenos raj., Kirklių k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1968 m.
19. Radinčius ir Patkavos akmuo. — Pasakojo Marija Tilindienė, 

76 m., gyv. Utenos raj., Kirklių k. Užrašė Balys Juodzevičius, 
1968 m.

20. Akmuo Martynas. — Pasakojo Kazys Rastenis, 85 m., gyv. Ute
nos raj., Saldutiškio apyl., Degutinės k. Užrašė Balys Juodze
vičius, 1968 m.

21. Martyno akmuo. — Pasakojo Jonas Stundžia, 69 m., gyv. Ute
nos raj., Tauragnų apyl., Šėlos k. Užrašė Laima Šinkūnaitė, 

1970 m.
22. — Pasakojo Juozas Šinkūnas, 48 m., gyv. Utenos raj., Taurag

nų apyl., Šėlos k. Užrašė Laima Šinkūnaitė, 1970 m.
23. — Pasakojo Julija Šinkūnienė, 71 m., gyv. Utenos raj., Tau

ragnų apyl., Gaidelių k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.
24. Laumiakmenis. — Pasakojo Pranė Biržietienė, 85 m., gyv. 

Anykščių raj., Mozūriškių k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1995 m.

MILŽINAI, VELNIAI

25. Milžinai. — Pasakojo Petras Vilūnas, 84 m.,gyv. Utenos raj., 
Ruklių k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1969 m.

26. Pladiškių kaimo milžinai. — „Švietimo darbas”, Nr.5, Kaunas, 

1925, psl. 436 — 437.
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27. Derybos su velniu. — LTR 1714 (797). Pasakojo J.Šerėnas, 
gyv. Utenos aps., Linkmenyse. Užrašė A.Šerėnas, 1938 m.

28. Rūkas, kur su velniu minojas. — Pasakojo Jonas Vaišnoras, 
74 m., gyv. Utenos raj., Šeimaties k. Užrašė Algimantas Ku

lys, 1970 m.

BAUDŽIAVA, KOVOS SU SU ŠVEDAIS

29. Pagrundėlėj, prie švedų kapų. — Pasakojo Juozas Sabalys, 79 m., 
gyv. Utenoje, Molėtų 5. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

30. Švedų žiaurumai. — Pasakojo Juozas Mališauskas, 68 m., gyv. 

Dusetų raj., Daugailių apyl., Drusenų k. Užrašė E.Rūkštelytė, 
1958 m. — Lietuvių tautosaka, t. IV, Nr.755.

31. „Grabas”. — LTR 148 (81). Pasakojo A.Mažiulis, 24 m., gyv. 
Zarasų aps., Dusetose. Užrašė A.Mažiulis, 1937 m.

32. Senelis Globas. — Baudžiava, t. I, Sudarė ir redagavo P.Ru- 
seckas. Kaunas, 1936 m.

33. Alkūnų dvaro ponia, — Pasakojo Rozalija Ivickienė, 85 m., 
gyv. Molėtų raj., Jaurų k. Užrašė Inturkės vidurinės mokyklos 
kraštotyrininkai.

VIETOVĖS IR JŲ VARDAI. KAIMAI, MIESTAI

34. Alkų kaimas. — Pasakojo Vytautas Surgailis, 70 m., gyv. Ute
nos raj., Sudeikių apyl., Alkų kaime. Užrašė Leonora Buičen
kienė, 1995 m.

35. — Pasakojo Vytautas Surgailis, 70 m., gyv. Utenos raj., Sudei
kių apyl., Alkų kaime. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.

36. Anykščiai. — Pasakojo Anelė Martusevičienė, 72 m., gyv. Ute
noje, Vilniaus 34. Užrašė Igną Martusevičiūtė, 1994 m.

37. Biliakiemis. — Pasakojo Napoleonas Kunigėlis, 63 m., gyv. 
Utenos raj., Biliakiemio k. Užrašė Virginija Kunigėlytė, 1970 m.

38. Cegelnia. — Pasakojo Aleksandras Levandavičius, 81 m., gyv. 
Utenoje, Ateities 10. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

39. Degutinės kaimas. — Pasakojo Kazys Rastenis, 85 m., gyv. 
Utenos raj., Saldutiškio apyl., Degutinės k. Užrašė Balys Juo
dzevičius, 1968 m.
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40. Devyniaviršė. — Pasakojo Ona Livarauskienė, 56 m., gyv. Ute
nos raj., Saldutiškio apyl., Devyniaviršės k. Užrašė Stasė Li- 
varauskaitė, 1970 m.

41. Dryžiai. — Pasakojo Vanda Laurinavičienė, 63 m., gyv. Utenos 
raj., Saldutiškyje. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

42. Geniakalnis. — Pasakojo Vanda Laurinavičienė, 63 m., gyv., 
Utenos raj., Saldutiškyje. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1994 m.

43. Griauzdakalnis. — Pasakojo Domicėlė Kalytytė, 76 m., gyv. 
Utenos raj., Mockėnų k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

44. Inturkė. — Pasakojo Jonas Laukys, 45 m., gyv. Utenoje, Vaiž
ganto 28 — 36. Užrašė Dijana Laukytė, 1980 m.

45. Jonaikiškiai. — Pasakojo Ona Kibickienė, 72 m., gyv. Utenoje, 
Ladygos 16. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

46. Kaldiniai. — Pasakojo Jonas Ramanauskas, 44 m., gyv. Molė
tų raj., Suginčių apyl., Kulionių k. Užrašė Leonora Buičenkie
nė, 1995 m.

47. Kaliekiai. — Pasakojo Petras Gučius, 86 m., gyv. Utenos raj., 
Kaliekių k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.

48. Kapanauzos kaimelis. — Pasakojo Bronė Ivanauskienė, 66 m., 
gyv. Utenoje, Dariaus ir Girėno 20. Užrašė Leonora Buičenkie
nė, 1994 m.

49. Karveliškis. — Pasakojo Antanina Semėnienė, 80 m., gyv. Ute
noje, Užpalių 45 — 2. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

50. Kazarūza. — Pasakojo Veronika Šutinienė, 70 m., gyv. Molėtų 
raj., Suginčių k. Užrašė Kęstas Šutinys, 1974 m.

51. Kemešys. — Pasakojo Teklė Maknienė, 61 m., gyv. Utenos raj., 
Indubakių k. Užrašė Albinas Kuliešius, 1960 m.

52. Kryželiai. — Pasakojo Danutė Šyvytė, 51 m., gyv. Utenoje, Rū

tų g — vė. Užrašė Marija Jurgelėnienė, 1994 m.
53. Kuliai. — Pasakojo Teresė Būgienė, 78 m., gyv. Utenos raj., 

Kušlių k. Užrašė Laura Petrauskaitė, 1982 m.
54. Leliūnai. — Pasakojo Eleonora Zarankaitė, 67 m., gyv. Utenos 

raj., Leliūnuose. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.
55. — Pasakojo Aleksas Guobys, 86 m., gyv. Utenos raj., Leliū

nų k. Užrašė Vidmantas Kutka, 1973 m.
56. Likunčiai. — Pasakojo Palmira Sirvydytė, 65 m., gyv. Utenos 

raj., Užpalių apyl., Kaniūkų k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1994 m.
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57. Linskis. — Pasakojo Julė Petrauskienė, 45 m., gyv. Utenos 
raj., Linskio k. Užrašė Laura Petrauskaitė, 1982 m.

58. Meškamušė. — Pasakojo Monika Šilinykienė, 81 m., gyv. Ute
nos raj., Saldutiškio apyl., Silgiškio k. Užrašė Zenonas Šiliny- 

kas, 1960 m.
59. Mikėnai. — Pasakojo Julė Petrauskienė, 45 m., gyv. Utenos 

raj., Linskio k. Užrašė Laura Petrauskaitė, 1982 m.
60. Molėtai, Suginčiai. — Pasakojo Kazys Pelakauskas, 71 m., gyv. 

Molėtų raj., Suginčių apyl., Mitkėnų k. Užrašė Valdas Pela
kauskas, 1983 m.

61. Norkūnai. — Pasakojo Petras Kalytis, 68 m. Užrašė KZemai- 
tienė 1936 — 38 m. — Lietuvių tautosaka, t. IV, Nr.687.

62. Nuodėguliai. — Pasakojo Kazys Pakalnis, 47 m., gyv. Utenos 
raj., Nuodėgulių k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1969 m.

63. Pakryžės kaimas. — Pasakojo Stepas Pelakauskas, 77 m., gyv. 
Molėtuose. Užrašė Rita Pliuškaitė, 1970 m.

64. Perkaliai. — „Pirmyn”, Molėtai, 1984, birželio 2 d.
65. — „Pirmyn”, Molėtai, 1984, birželio 2 d.
66. — „Pirmyn”, Molėtai, 1984, birželio 2 d.
67. Plepiškiai. — Pasakojo Pranė Biržietienė, 85 m., gyv. Anykš

čių raj., Mozūriškių k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.
68. Starkai — Dabravalia. — Užrašė Balys Juodzevičius, 1969 m.
69. Suginčiai. — Pasakojo Petras Skinderis, 81 m., gyv. Molėtų 

raj., Suginčių k. Užrašė Birutė Nalivaikaitė, 1983 m.
70. Sudalaukis. — Pasakojo Kazys Bagdžiūnas, 73 m., gyv. Ute

nos raj., Saldutiškio apyl., Sudalaukio k. Užrašė Edmundas 
Milkus, 1960 m.

71. Surdegis. — Pasakojo Aleksas Vanagas, 73 m., gyv. Anykščių 
raj., Žviliūnų k. Užrašė Vilma Gaigalaitė, 1994 m.

72. Šeiminiškiai. — Pasakojo Stasys Kiliulis, 80 m., gyv. Utenos 

raj., Sudeikių apyl., Seiminiškių k. Užrašė Leonora Buičenkie
nė, 1994 m.

73. Tarpežeriai. — Pasakojo Juozas Jucius, 80 m., gyv. Anykščių 
raj., Tarpežerių k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.

74. Ubagų kaimas. — Pasakojo Jonas Surgailis, 71 m., gyv. Utenos 
raj., Sudeikių apyl., Seiminiškių k. Užrašė Leonora Buičenkie
nė, 1994 m.

75. Užpaliai. — LTR 11 (93). Užrašė B.Zaleskis, Zarasų apsk., Du
setų m., 1927 m.
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76. Varvarauka, Kruopiškis. — Pasakojo Jadvyga Alaunienė, 61 
m., gyv. Utenoje, Tauragnų 10. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1994 m.

77. Vyžuonos. — Pasakojo Antanina Vaišnorienė, 57 m., gyv Ute
noje, Taikos 3. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

78. Vilkablauzdė. — Pasakojo Janina Jučienė, 58., gyv. Utenos raj., 
Vilkablauzdės k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.

EŽERAI, UPĖS

79. Aisetas. — Pasakojo Petras Grinius, 70 m., gyv. Utenos raj., 
Gatakiemio k. Užrašė Balys Cipinys, 1960 m.

80. Aklaežeris. — Pasakojo Juozas Valunta, 76 m., gyv. Utenoje, 
Palangos 88. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

81. Alaušas. — Užrašė Stasys Karalius, gyv. Utenos raj., Sudeikių 
k., 1960 m.

82. — Pasakojo Elžbieta Gineitienė, 69 m., gyv. Utenoje, J.Gruo- 
džio 50. Užrašė Balys Juodzevičius.

83. Anykštis. — LVA, Pasakojo J.Mikelionis, 60 m., gyv. Panevėžio 
aps., Pušaloto vis., Stačiūnų k. Užrašė A.Smailys, 1935 m.

84. Anykščio ežeras. — B.Kerbelytė. Kai milžinai gyveno, Vilnius, 
1983, psl. 58.

85. Anykščių ežeras. — Pasakojo Antanas Kasperavičius. Užrašė 
Stanislovas Didžiulis, 1888 m. „Anykščiai”, 1994 m., Nr.6, 
psl. 43.

86. — Pasakojo Ona Sedelskienė, 86 m. Užrašė Teklė Sedelskytė.
87. Asio ežeras. — Molėtai, „Pirmyn”, 1984 m., birželio 5 d.
88. Avinėlio ežeras. — Pasakojo Eleonora Umbrasienė, 80 m., gyv. 

Molėtų raj., Alantos apyl. Motiejūnų k. Užrašė Regina Raupe- 
lytė, 1975 m.

89. Bedugnio ežeras. — Jonas Ramaslauskas, 80 m., gyv. Molėtų 
raj., Suginčių apyl., Mitkėnų k. Užrašė Jonas Ramanauskas, 
1990 m.

90. Budasas. — Pasakojo Karolina Gutauskienė, 60 m., gyv. Ute
nos raj., Vyžuonų apyl. Užrašė Stanislovas Didžiulis, 1885 m. 
— „Anykščiai”, 1994 m., Nr.6, psl. 42.

91. Budragaidžio ežeras. — Užrašė Anelė Kairytė — Bajorienė, 
74 m., gyv. Vilniuje; 1972 m.
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92. Duboviko ežeras. — Pasakojo Jurgis Dubovikas, 60 m., gyv. 
Utenos raj., Viskėnų k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.

93. Dūrių ežeras. — Molėtai, „Pirmyn”, 1987 m. kovo 3 d.
94. Gaidupis (Budragaidis). — Pasakojo Paušienė, 70 m., gyv. 

Anykščių raj., Pelyšėlių k. Užrašė Stanislovas Didžiulis, 
1885 m., — „Anykščiai”, 1994 m., Nr.6, psl.42.

95. Gilužio ežeras. — Pasakojo Jonas Ramaslauskas, 80 m., gyv. 
Molėtų raj., Suginčių apyl., Mitkėnų k. Užrašė Jonas Rama
nauskas, 1990 m.

96. Juostinas. — Pasakojo Lopeikis, 70 m., gyv. Anykščių raj., 
Storkūnų k. Užrašė Stanislovas Didžiulis, 1889 m. — 
„Anykščiai”, 1994 m., Nr.6, psl. 43.

97. Kerėplos ežeras. — Pasakojo Albertas Peluritis, 75 m., gyv. 
Utenos raj., Kuktiškių apyl., Gryniškio vnkm. Užrašė Balys 
Juodzevičius, 1968 m.

98. — Pasakojo Žydrė Adomėnienė, 30 m., gyv. Utenoje, Taikos 

63—17. Užrašė Inga Adomėnaitė, 1994 m.
99. Kigio ežeras. — Pasakojo Vilgelmina Šovinienė, gyv. Utenoje, 

Birutės 12. Užrašė Danguolė Vitaitė, 1969 m.
100. Kraujupelis. — Pasakojo Antanina Semėnienė, 80 m., gyv. 

Utenoje, Užpalių 45 — 2. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1994 m.

101. Lentokės ežeras. — Pasakojo Elena Bačiulienė, gyv. Molėtų 
raj., Videniškių apyl., Pikčiūnų k. Užrašė Videniškių viduri
nės mokyklos literatai.

102. Mituva. — Pasakojo Jurgis Linarčiokas, gyv. Anykščių rajo
ne. Skapiškio par. Užrašė Stanislovas Didžiulis, 1883 m., — 
„Anykščiai”, 1994 m., Nr.6, psl. 42.

103. Pajuostinio ežeras — Pasakojo Uršulė Andriuškevičienė, 83 
m., gyv. Anykščių raj. Užrašė Violeta Juciuvienė, 1985 m.

104. Pakaso ežeras. — Pasakojo Eleonora Zabarauskienė, 69 m., 
gyv. Utenos raj., Saldutiškyje. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1994 m.

105. Raudžio ežeras. — Pasakojo Adomas Momeniškis, 70 m., gyv. 
Utenos raj., Pakalnių apyl., Utenėlės k. Užrašė Balys Juo
dzevičius, 1967 m.

106. Stūgutis — Antapusnė. — Pasakojo Aleksas Virgailis, 73 m., 
gyv. Molėtų raj., Paežerių k. Užrašė Mindaugas Keras, 
1994 m.
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107. Šilagilužis. — Pasakojo Jonas Ramanauskas, 44 m., gyv. Mo

lėtų raj., Suginčių apyl., Kulionių k. Užrašė Leonora Buičen- 
kienė, 1995 m.

108. Šventoji. — Užrašė Anelė Kairytė — Bajorienė, 74 m., gyv.

Vilniuje.
109. — Užrašė Anelė Kairytė — Bajorienė, 74 m., gyv. Vilniuje.
110. Šventas ežeras. — Pasakojo Kazys Leščinskas, 80 m., gyv.

Utenos raj., Geniakalnio k. Užrašė Regina Dagytė, 1977 m.
111. Ulonai. — Pasakojo Jurgis Dubovikas, 60 m., gyv. Utenos 

raj., Viskėnų k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.
112. Valaukis. — Užrašė Anelė Kairytė — Bajorienė, 74 m., gyv. 

Vilniuje, 1972 m.
113. Viešinta. — Pasakojo Lopeikis, 70 m., gyv. Anykščių raj., 

Storkūnų k. Užrašė Stanislovas Didžiulis, 1889 m. — 
„Anykščiai”, 1994 m., Nr.6, psl. 43.

KALNAI

114. Bekepurkalnis. — Pasakojo Kviklys, gyv. Utenos raj., Ne- 
meikščių k. Užrašė Danutė Kviklytė.

115. Kartuvių kalnas. — Pasakojo Antanina Vaišnorienė, 57 m., 
gyv. Utenoje, Taikos 3. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

116. — Pasakojo Antanina Vaišnorienė, 57 m., gyv. Utenoje, Tai
kos 3. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

117. — Pasakojo Antanina Vaišnorienė, 57 m., gyv. Utenoje, Tai
kos 3. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

118. Karveliuko kalnas. — Pasakojo Antanina Semėnienė, 80 m., 
gyv. Utenoje, Užpalių 45 — 2. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1994 m.

119. Kepurkalnis. — Užrašė Anelė Kairytė — Bajorienė, 74 m., 
gyv. Vilniuje.

120. Laumės kvartukėlis. — Pasakojo Sofija Skrebiškytė — Liu- 
bartienė, 69 m, gyv. Utenoje, Ežero g. Užrašė Balys Juodze
vičius, 1967 m.

121. — Pasakojo Ona Zabulienė, 78 m., gyv. Utenos raj., Pakal
nių k. Užrašė Laima Skrebiškytė, 1968 m.

122. Maskolio kalnelis. — Pasakojo Antanina Bareikytė, 84 m., 
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gyv. Utenos senelių globos namuose. Užrašė Leonora Buičen- 
kienė, 1994 m.

123. Mergakalnis. — Pasakojo Liudvikas Ramoška, 98 m., gyv. 
Utenos raj., Nuodėgulių k. Užrašė G.Mališauskaitė, 1959 m.

124. Pavasarininkų kalnas. — Pasakojo Eleonora Biksienė, 73 m., 
gyv. Utenoje, Siaurės 20. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1994 m.

125. Puodeliakalnis. — Pasakojo M.Mačiulienė, gyv. Utenos raj., 
Tauragnų apyl., Šėlos k. Užrašė Tauragnų vidurinės mokyk
los mokytojai, vadov. mokyt. A.Petrėno, 1973 m.

126. Puodžiakalnis. — Pasakojo Emilija Trakelienė, 70 m., gyv. 
Utenos raj., Sudeikių apyl., Bikuškio k. Užrašė Leonora Bui- 

. čenkienė, 1994 m.
127. Rimonių kalnas. — Pasakojo Jonas Kriaučionis, 65 m., gyv. 

Utenos raj., Vbzgėlių k. Užrašė Ona Šatkutė, 1971 m.
128. Silvestro kalnas. — Pasakojo Juozas Vyžintas, 67 m., gyv. 

Anykščių raj., Gerkonių k. Užrašė V.Vyžintaitė, 1973 m.
129. Skyliakalnis. — Pasakojo Kazys Azaravičius, 51 m., gyv. Mo

lėtų raj., Ciulėnų k. Užrašė Gražina Azaravičiūtė, 1974 m.
130. Vaiduoklių kalnas. — Pasakojo Elena Anavičienė, 78 m., gyv. 

Utenoje, Aušros 29. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.
131. — Pasakojo Elena Anavičienė, 78 m., gyv. Utenoje, Aušros 

29. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.
132. — Pasakojo Elena Anavičienė, 78 m., gyv. Utenoje, Aušros 

29. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.
133. Vilkinyčios kalnelis. — Pasakojo Alfonsas Mameniškis, 

75 m., gyv. Utenoje, Donelaičio 19. Užrašė Leonora Buičen
kienė, 1994 m.

134. Vyšniakalnis. — Pasakojo Kazys Tutinas, gyv. Molėtų raj., 
Suginčių apyl., Sakių k. Užrašė Nijolė Telksnytė, 1978 m.

135. Vasaknų kalnas. — Pasakojo Klaudija Urbanienė, 79 m., gyv. 
Utenos raj., Sudeikių apyl., Bikūnų k. Užrašė Leonora Bui
čenkienė, 1994 m.

Pievos, raistai, balos, salos ir kitos vietos

136. Akliai. — Pasakojo Jurgis Dubovikas, 60 m., gyv. Utenos 
raj., Viskėnų k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.
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137. Aluraistis. — Pasakojo Mykolas Sirevičius, 82 m., gyv. Ute
noje, Basanavičiaus 2. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

138. Bala. — Pasakojo Ona Sedelskienė, 76 m. Užrašė Teklė Se- 
delskytė.

139. Čigonraistis. — Pasakojo Elžbieta Laurinavičiūtė, 60 m., gyv. 

Molėtų raj., Suginčių apyl., Grybauskų k. Užrašė Laima Lau
rinavičiūtė, 1974 m.

140. Degaraistis. — Pasakojo Ona Kibickienė, 72 m., gyv. Ute
noje, Ladygos 16. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

141. Degutinės. — Pasakojo Domicėlė Kalytytė, 76 m., gyv. Ute
nos raj., Mockėnų k. Užrašė Leonora Buičenkienė,

142. Didžioji sala ir Liepinė. — Pasakojo Juozas Jucius, 80 m., 
gyv. Anykščių raj., Tarpežerių k. Užrašė Leonora Buičenkie
nė, 1995 in.

143. Gyvatyne. — Pasakojo Mykolas Sirevičius, 82 m., gyv. Ute
noje, Basanavičiaus 2. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

144. Juodoji sala. — Pasakojo Marijona Patkamarytė, 84 m., gyv. 
Utenos dekanato „Caritas” senelių slaugos namuose. Užrašė 
Leonora Buičenkienė, 1994 m.

145. Kaparaistis. — Pasakojo Mykclas Remeikis, 74 m., gyv. Ute
nos raj., Gailiešonių k. Užrašė Aldona Grigaravičienė, 
1974 m.

146. Kapelių laukas. — Pasakojo Alfonsas Mameniškis, 75 m., 
gyv. Utenoje, Donelaičio 19. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1994 m.

147. Kaziukaraistis. — Pasakojo Eleonora Umbrasienė, 80 m., 
gyv. Molėtų raj., Alantos apyl., Motiejūnų k. Užrašė Regina 
Raupelytė, 1975 m.

148. Karalienės liūnas. — Užrašė Anelė Kairytė — Bajorienė, 
74 m., gyv. Vilniuje.

149. Kirlinė ir Ilgasala. — Pasakojo Juozas Suminąs, 75 m., gyv. 
Utenos raj., Saldutiškio apyl., Kavoliukų k. Užrašė Balys 
Juodzevičius, 1969 m.

150. Liepalotas. — Pasakojo Emilija Trakelienė, 70 m., gyv. Ute
nos raj., Sudeikių apyl., Bikuškio k. Užrašė Leonora Buičen
kienė, 1994 m.

151. Maraduobė. — Pasakojo Janina Baltrūnaitė, 67 m., gyv. Ute
noje, Tauragnų 12. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

152. Maušavietė. — Pasakojo Marijona Patkamarytė, 84 m., gyv.
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Utenos dekanato „Caritas” senelių slaugos namuose. Užrašė 
Leonora Buičenkienė, 1994 m.

153. Meškalaukė. — Pasakojo Kazys Tutinas, gyv. Molėtų raj., 
Suginčių apyl., Šakių k. Užrašė Nijolė Telksnytė, 1978 m.

154. Meškaraistis. — Pasakojo Elena Anavičienė, 78 m., gyv. Ute
noje, Aušros 29. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

155. Nuogaliai. — Pasakojo Juozas Šuminas, 75 m., gyv. Utenos 

raj., Saldutiškio apyl., Kavoliukų k. Užrašė Balys Juodzevi
čius, 1969 m.

156. Ožio raistelis. — Pasakojo Danutė Šyvytė, 51 m., gyv. Ute

noje, Rūtų g — vė. Užrašė Marija Jurgelėnienė, 1994 m.
157. Pilalės miškas. — Pasakojo Palmira Sirvydytė, 65 m., gyv. 

Utenos raj., Užpalių apyl., Kaniūkų k. Užrašė Leonora Bui
čenkienė, 1994 m.

158. Pilies kelias. — Pasakojo Palmira Sirvydytė, 65 m., gyv. Ute
nos raj., Užpalių apyl., Kaniūkų k. Užrašė Leonora Buičen
kienė, 1994 m.

159. Prancūzo raistelis. — Pasakojo Jurgis Dubovikas, 60 m., gyv. 
Utenos raj., Viskėnų k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.

160. Putnos sala. — Pasakojo Jonas Ramaslauskas, 80 m., gyv. 
Molėtų raj., Suginčių apyl., Mitkėnų k. Užrašė Jonas Rama
nauskas, 1990 m.

161. Skerdimų laukas. — Pasakojo Palmira Sirvydytė, 65 m., gyv. 
Utenoje raj., Užpalių apyl., Kaniūkų k. Užrašė Leonora Bui
čenkienė, 1994 m.

162. Šarkapilvis. — Pasakojo Elena Anavičienė, 78 m., gyv. Ute

noje, Aušros 29. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.
163. Ūpuoklės. — Pasakojo Jurgis Dubovikas, 60 m., gyv. Utenos 

raj., Viskėnų k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.
164. Velniaraistis. — Pasakojo Melanija Gurklienė, 68 m., gyv. 

Utenos senelių globos namuose. Užrašė Leonora Buičenkie
nė, 1994 m.

165. Vilkaraistis. — Pasakojo Jonas Ramaslauskas, 80 m., gyv. 
Molėtų raj., Suginčių apyl., Mitkėnų k. Užrašė Jonas Rama
nauskas, 1990 m.

166. Vilkinyčinės. — Pasakojo Juozas Šuminas, 75 m., gyv. Ute

nos raj., Saldutiškio apyl., Kavoliukų k. Užrašė Balys Juo
dzevičius, 1969 m.
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167. Žirgapievė. — Pasakojo Adelė Žilienė, 69 m., gyv. Utenos 

raj., Alių k. Užrašė Miglė Valytė, 1994 m.
168. Žydabala. — Pasakojo Aldona Grigaravičienė, 63 m., gyv. 

Utenoje, Taikos 12 — 11. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1994 m.

169. Žydabala. — Pasakojo Konstancija Ragaišienė, 81 m., gyv. 
Utenos raj., Sudeikių apyl., Šeiminiškių k. Užrašė Leonora 

Buičenkienė, 1994 m.

PILIAKALNIAI, PILKAPIAI

170. Andreikėnų piliakalnis — Pasakojo Julija Mintaučkienė, 
83 m., gyv. Utenos raj., Andreikėnų k. Užrašė Jurga Kati- 
naitė, 1990 m.

171. Bikūnų piliakalnis. — Pasakojo Klaudija Urbanienė, 79 m., 
gyv. Utenos raj., Sudeikių apyl., Bikūnų k. Užrašė Leonora 
Buičenkienė, 1994 m.

172. Buivydų piliakalnis. — Užrašė Antanas Titenis, gyv. Anykš
čių raj., Juškonių k., 1928 m.

173. — Pasakojo Monika Gutauskienė, 81 m., gyv. Anykščių raj., 
Buivydų k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.

174. Dryžių piliakalnis. — Pasakojo Veronika Stundžienė, gyv. 
Utenos raj., Saldutiškio apyl., Dryžių k. Užrašė Bronė Stun- 
džaitė, 1960 .

175. Gatelių piliakalnis. — LTR 1534 (610). Pasakojo O.Malaiš- 
kienė, 70 m., gyv. Utenos aps., Tauragnų vis., Gatelių k. Už
rašė J.Musteikis, 1938 m.

176. Gutaučių piliakalnis. — Pasakojo Kazimieras Jūrelė, 82 m., 
gyv. Utenoje, Maironio 30. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1994 m.

177. — Pasakojo Kazimieras Jūrelė, 82 m., gyv. Utenoje, Mairo
nio 30. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

178. — Pasakojo Kazimieras Jūrelė, 82 m., gyv. Utenoje, Mairo
nio 30. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

179. — Pasakojo Konstancija Varnienė, 74 m., gyv. Utenoje, Auš
ros 32. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

180. — Pasakojo Konstancija Varnienė, 74 m., gyv. Utenoje, Auš
ros 32. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.
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181. — Pasakojo Kazimieras Jūrelė, 82 m., gyv. Utenoje, Mairo
nio 30. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

182. — Pasakojo Konstancija Varnienė, 74 m., gyv. Utenoje, Auš
ros 32. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

183. Kulionių piliakalnis. — Pasakojo Jonas Vižinis, 70 m., gyv. 
Molėtų raj., Sunklaidiškio k. Užrašyta 1983 m.

184. — Pasakojo Malvina Zabulionienė, 94 m., gyv. Utenoje, Ug
niagesių 7 — 3. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

185. „Pirmyn”, — Molėtai, 1976 m., kovo 20 d.
186. — Pasakojo Ona Ramanauskienė, 69 m., gyv. Molėtų raj., 

Suginčių apyl., Kulionių k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1995 m.

187. — Pasakojo Jonas Ramanauskas, 44 m., gyv. Molėtų raj., 
Suginčių apyl., Kulionių k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1995 m.

188. Krivitiškių piliakalnis. — Pasakojo Malvina Liutkevičienė, 
74 m., gyv. Molėtų raj., Čiulėnų apyl., Pakubėtiškių k. Už

rašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.
189. — Pasakojo Vytas Liutkevičius, 43 m., gyv. Molėtų raj., Ciu- 

lėnų apyl., Levaniškių k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1995 m.

190. Liesėnų piliakalnis. — Pasakojo Jonas Navikas, 64 m., gyv. 
Molėtų raj., Videniškių apyl., Liesėnų k. Užrašė Leonora Bui
čenkienė, 1995 m.

191. — Pasakojo Veronika Stankevičiūtė, gyv. Molėtų raj., Vide
niškių k. Užrašė Videniškių vidurinės mokyklos literatai.

192. — Pasakojo Jane Sinicienė, gyv. Molėtų raj., Videniškių 
apyl., Linučių k. Užrašė Videniškių vidurinės mokyklos lite
ratai.

193. — Pasakojo Jonas Navikas, 64 m., gyv. Molėtų raj., Videniš
kių apyl., Liesėnų k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.

194. — Pasakojo Jonas Navikas, 64 m., gyv. Molėtų raj., Videniš
kių apyl., Liesėnų k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.

195. Lygamiškio piliakalnis. — Pasakojo Bronė Uborevičienė, 
49 m., gyv. Utenos raj., Užpalių apyl., Lygamiškio k. Užrašė 
Balys Juodzevičius, 1969 m.

196. — Pasakojo Bronė Uborevičienė, 49 m., gyv. Utenos raj., Už
palių apyl., Lygamiškio k. Užrašė Balys Juodzevičius, 
1969 m.
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197. Maneičių piliakalnis. — Pasakojo Kazys Pakalnis, 73 m., gyv. 
Utenos raj., Nuodėgulių k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1995 m.

198. Nemeikščių piliakalnis. — Pasakojo Jonas Liuima, 80 m., 
gyv. Utenos raj., Nemeikščių k. Užrašė Leonora Buičenkie
nė, 1995 m.

199. Norkūnų piliakalnis. — LVA, — Pasakojo J.Birieta, gyv. Ute
nos aps., Norkūnų k. Užrašė E.Gaškienė, 1936 m.

200 — Pasakojo Elena Anavičienė, 78 m., gyv. Utenoje, Aušros 
29. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

201. — Pasakojo Emilija Mameniškienė, 70 m., gyv. Utenoje, Do
nelaičio 19. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

202, 203. — Švietimo Darbas, Kaunas, 1925 m., Nr.5, psl. 457 — 
458.

204. Pakalnių piliakalnis. — Pasakojo Ona Zabulienė, 80 m., gyv. 
Utenos raj., Pakalnių k. Užrašė Laima Srebiškytė, 1968 — 
70 m.

205. — Pasakojo Ona Zabulienė, 80 m., gyv. Utenos raj., Pakal
nių k. Užrašė Laima Srebiškytė, 1968 — 70 m.

206. — Pasakojo Jonas Skrebiškis, 82 m, gyv. Utenos raj., Pakal
nių k. Užrašė Irena Motiejūnaitė, 1968 m.

207. — Pasakojo Ona Zabulienė, 80 m., gyv. Utenos raj., Pakal
nių k. Užrašė Laima Srebiškytė, 1968 — 70 m.

208. — Pasakojo Ona Zabulienė, 80 m., gyv. Utenos raj., Pakal
nių k. Užrašė Laima Srebiškytė, 1968 — 70 m.

209. — Pasakojo Ona Zabulienė, 80 m., gyv. Utenos raj., Pakal
nių k. Užrašė Laima Srebiškytė, 1968 — 70 m.

210. Pakubėtiškio piliakalnis. — Pasakojo Vytas Liutkevičius, 
43 m., gyv. Molėtų raj., Ciulėnų apyl., Levaniškių k. Užrašė 
Leonora Buičenkienė, 1995 m.

211. — Pasakojo Elžbieta Liutkevičienė, 73 m., gyv. Molėtų raj., 
Levaniškių k. Užrašė Laura Liutkevičiūtė, 1994 m.

212. Pelenių piliakalnis. — Pasakojo Salomėja Štarienė, 77 m., 
gyv. Molėtų raj., Suginčių apyl., Pelenių k. Užrašė Leonora 
Buičenkienė, 1995 m.

213. Seterečiaus piliakalnis. — Pasakojo Veronika Gabienė, 83 m., 
gyv. Utenos raj., Sudeikių apyl., Bikūnų k. Užrašė Leonora 
Buičenkienė, 1994 m.

214. Sungailiškio piliakalnis. — Pasakojo Danutė Augustinienė, 
65 m., gyv. Utenoje, Aušros 43 — 2. Užrašė Leonora Buičen
kienė, 1994 m.
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215. — Pasakojo Ivanauskienė, 70 m., gyv. Utenos raj., Leliūnų 
apyl., Sungailiškio k. Užrašė Antanas Štaras, 1985 m.

216. Šeimyniškių piliakalnis. — Pasakojo Ona Krasauskienė, 
77 m., gyv. Utenos raj., Užpalių apyl., Viešeikių k. Užrašė 
Palmira Sirvydytė, 1971 m.

217. — Pasakojo Ona Krasauskienė, 77 m., gyv. Utenos raj., Už
palių apyl., Viešeikių k. Užrašė Palmira Sirvydytė, 1971 m.

218. — Lietuvių tautosaka, t. IV, psl. 639.
219. — „Švietimo darbas”, Nr.5, Kaunas, 1925 m., psl. 442 — 

443.
220. — Pasakojo Ona Krasauskienė, 77 m., gyv. Utenos raj., Už

palių apyl., Vieš ūkių k. Užrašė Palmira Sirvydytė, 1971 m.
221. — Pasakojo Ona Krasauskienė, 77 m., gyv. Utenos raj., Už

palių apyl., Viešeikių k. Užrašė Palmira Sirvydytė, 1971 m.
222. Taurapilis. — Šeimaties mokyklos mokinės užrašai, 1968 m.

223. — Pasakojo Veronika Valytė, 60 m., gyv. Utenoje, Aušros 4. 
Užrašė Balys Juodzevičius, 1968 m.

224. — Pasakojo Genovaitė Babrauskienė, 64 m., gyv. Utenos raj., 
Tauragnų apyl., Šinkūnų k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 

1994 m.
225. — Pasakojo Aldona Grigaravičienė, 64 m., gyv. Utenoje, Tai

kos 12 — 11. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.
226. — Pasakojo Genovaitė Babrauskienė, 64 m., gyv. Utenos raj., 

Tauragnų pyl., Šinkūnų k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 

1994 m.
227. — Pasakojo J.Katinas, gyv. Utenos raj., Taurapilio k. Užrašė 

Alga Ruzgaitė, 1967 m.
228. Vitkūnų piliakalnis. — Pasakojo Juozas Karvelis, 64 m., gyv. 

Utenos raj., Vitkūnų k. Užrašė Rima Kviklytė, 1968 m.
229. — Pasakojo Feliksas Viburys, 60 m., gyv. Utenos raj., Vitkū

nų k. Užrašė Zita Vibuiytė, 1968 m.
230. — Pasakojo Adelė Vyburienė, 61 m., gyv. Utenos raj., Pakal

nių apyl., Vitkūnų k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.
231. — Pasakojo Adelė Vyburienė, 61 m., gyv. Utenos raj., Pakal

nių apyl., Vitkūnų k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.
232. — Pasakojo Jonas Šeikis, 59 m., gyv. Utenos raj., Vitkūnų k. 

Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.
233. — Pasakojo Adelė Vyburienė, 61 m., gyv. Utenos raj., Pakal

nių pyl., Vitkūnų k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.
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234. Vorėnų piliakalnis. — Pasakojo Nastė Jakutienė, 86 m., gyv. 
Molėtų raj., Suginčių apyl., Vorėnų k. Užrašė Leonora Bui
čenkienė, 1995 m.

235. — Pasakojo Nastė Jakutienė, 86 m., gyv. Molėtų raj., Sugin
čių apyl., Vorėnų k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.

236. — Pasakojo Emilija Kaušylienė, 84 m., gyv. Molėtų raj., Su
ginčių apyl., Vorėnų k. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1995 m.

237. Vorutos piliakalnis. — Pasakojo Balys Žvirblis, 48 m., gyv. 
Anykščių raj., Seiminiškėlių k. Užrašė Marcelė Kurčinskie- 
nė, 1972 m.

238. — Pasakojo Elena Žvirblienė, 46 m., gyv. Anykščių raj., Sei
miniškėlių k. Užrašė Marcelė Kurčinskienė, 1972 m.

239. Vozgėlių piliakalnis. — Vysk. M.Valančius. Antano Tretinin
ko pasakojimas, Vilnius, 1906 m., psl. 76 — 77.

240. — Vysk. M.Valančius. Antano Tretininko pasakojimas, Vil
nius, 1906 m., psl. 76 — 77.

241. Vosgėlių piliakalnis. — B.Kerbelytė. Kai milžinai gyveno, Vil
nius, 1983, psl. 54.

242. — B.Kerbelytė. Kai milžinai gyveno, Vilnius, 1983, psl. 54—55.
243. — B.Kerbelytė. Kai milžinai gyveno, Vilnius, 1983, psl. 56.
244. — B.Kerbelytė. Kai milžinai gyveno, Vilnius, 1983, psl. 56.
245. Stasiūnų pilkapis. — Pasakojo Vanda Laurinavičienė, 63 m., 

gyv. Utenos raj., Saldutiškyje. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1994 m.

246. Švedų kapai. — Pasakojo Kazys Šėža, 71 m., gyv. Utenoje, 
Dariaus ir Girėno 17. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m. v

247. Senkapiai Minčios miške. — Ekspedicinė grupė, Seimatis, 
1962 m.

248. Milžinkapis. — Pasakojo Rozalija Desevičienė, 73 m., gyv. 
Anykščių raj., Mogylų k. Užrašė Vlada Katinienė, 1972 m.

PRAŽUVĘ VARPAI, MIESTAI, UŽKEIKTI LOBIAI, ŽMONĖS

249. Užpalių varpai. — Pasakojo Bronislava Balčiūnienė, 67 m., 
gyv. Utenos raj., Užpaliuose. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1995 m.

*

250. Varpas Svėdasų ežere. — Pasakojo Ona Jankūnaičia, gyv. 
Anykščių raj., Skapiškyje. Užrašė Stanislovas Didžiulis, 
1885 m. — „Anykščiai”, 1994 m., Nr.6, psl. 42.
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251. Varpai Alaušo ežere. — LTR 36 13 (369). — Pasakojo Da
mauskas, 80 m., gyv. Utenos raj., Sudeikių apyl., Šeiminiš- 
kių k. Užrašė P.Jokimaitienė, K.Viščinis, 1963 m.

252. Nugrimzdęs Anykščių miestas. — Pasakojo Ona Sedelskie- 
nė, 86 m. Užrašė Teklė Sedelskytė.

253. — Pasakojo Melanija Gurklienė, 69 m., gyv. Utenos senelių 
globos namuose. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.

254. Napoleono turtai. — Pasakojo Konstancija Saladžiuvienė, 
50 m., kanauninkas Kriščiūnas, 51 m., gyv. Utenos raj., Vy
žuonose. Užrašė Antanina Vaišnorienė, 1958 m.

255. Auksas Lentokės ežere. — Pasakojo Aldona Rinkūnaitė, gyv. 
Molėtų raj., Videniškių apyl., Varniškių k. Užrašė Videniš
kių vidurinės mokyklos literatai.

256. Paskandinti turtai. — Pasakojo Sofija Skrebiškytė — Liu- 
bartienė, 69 m., gyv. Utenoje, Ežero 11. Užrašė Balys Juo
dzevičius, 1967 m.

257. Auksas Dauniškio ežere. — Užrašė V.Aleksandravičius. — 
Lietuvių tautosaka, t. IV, psl. 643.

258. Užkastas lobis. — Pasakojo Jonas Ramaslauskas, 80 m., gyv. 
Molėtų raj., Suginčių apyl., Mitkėnų k. Užrašė Jonas Rama
nauskas, 1990 m.

259. Paslėpti pinigai. — Pasakojo Ona Tračiukienė, 86 m., gyv. 
Utenos aps., Molėtų vis., Videniškių k. Užrašė O.Liutkevi- 
čius, 1925 m. — Lietuvių tautosaka, t. IV, psl. 663.

260. Užkeiktas bajoras. — Užrašė J.Kalytis, gyv. Utenos aps., 
Norkūnų k. — Lietuvių tautosaka, t. IV, psl. 651.

261. Užkeikti bernai. — Pasakojo Pranas Jūrelė, 27 m., gyv. Za
rasų aps., Daugailių k. Užrašė S.Vaitkevičius, 1940 m. — 
Lietuvių tautosaka, t. IV, psl. 642.

262. Prakeiktos vestuvės. — Pasakojo Elzbieta Grybienė, 76 m. 
Užrašė S.Vaitkevičius, 1940 m. — Lietuvių tautosaka, t. IV, 
psl. 649.

LEGENDOS

263. Kristaus pasirodymas prie Krokulės. — Pasakojo Bronislava 
Balčiūnienė, 67 m., gyv. Utenos raj., Užpaliuose. Užrašė Le
onora Buičenkienė, 1995 m.

264. Prie Krokulės. — Gražina Kadžytė. „Indraja”, 1993 m., Nr.4.
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265. — Pasakojo Bronė Uborevičienė, 49 m., gyv. Utenos raj., Už
palių apyl., Lygamiškio k. Užrašė Balys Juodzevičius, 
1969 m.

266. Kriogžlio versmė. — Pasakojo Juozas Meidus, 70 m., gyv. 
Utenos raj., Šeimaties k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1967 m.

267. Daugailių bažnyčia. — Pasakojo Kazimieras Jūrelė, 82 m., 
gyv. Utenoje, Maironio 30. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1994 m.

268. Kunigaikšts Garsutis, arba legenda apie Utenos pilies žuvi
mą. — Užrašė P.Sirgedas. „Karys”, 1930, V.D.mt. Nr.20 (572).

IŠ SENŲJŲ RAŠTŲ

269. Kunigaikštis Utenis. — M.Balinski i T.Lipinski. Starožytna 
Polska... T. 3, Warszawa, 1846 m, psl. 276 — 277.

270. Narimanto ir Daumanto kivirčas. — M.Balinski i T.Lipinski. 
Starožytna Polska... T 3, Warszawa, 1846 m, 276 — 277.

271. Puntukas. — M.Balinski i T.Lipinski. Starožytna Polska... 
T. 3, 1846 m, psl. 275 — 276.

PASAKOJIMAI IR ATSIMINIMAI.
BAUDŽIAVA IR REKRUTAI

272. Apie baudžiavą. — Pasakojo Liudvikas Ramoška, 98 m., gyv. 
Utenos raj., Nuodėgulių k. Užrašė G.Mališauskaitė, 1959 m.

273. Mainai. — „Pirmyn”, Molėtai, 1984 m. Pasakojo J.Piščikas, 
89 m.

274. Už Silgiškio kaimą — šuo. — Pasakojo Monika Šilinykienė, 

81 m., gyv. Utenos raj., Saldutiškio apyl., Silgiškio k. Užrašė 
Zenonas Šilinykas, 1960 m.

275. Pagilbiškis. — Pasakojo Vincas Balčiūnas, 65 m., gyv. Ute
nos raj., Saldutiškio apyl., Indubakių k. Užrašė Balys Juo
dzevičius, 1968 m.

276. Sorakalnis. — Pasakojo Vincas Balčiūnas, 65 m., gyv. Ute
nos raj., Saldutiškio apyl., Indubakių k. Užrašė Balys Juo
dzevičius, 1968 m.

277. Kliučvaitis. — Pasakojo Antanina Vaišnorienė, 57 m., gyv. 
Utenoje, Taikos 3. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.
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278. Kliučvaičio pušis. — Pasakojo Juozas Vitonis, 71 m., gyv. 
Utenoje, Basanavičiaus 16 — 4. Užrašė Balys Juodzevičius, 
1967 m.

279. Atlyginimas už iškastą prūdą. — Pasakojo Danutė Augusti- 
nienė, 66 m., gyv. Utenoje, Aušros 43 — 2. Užrašė Leonora 
Buičenkienė, 1994 m.

280. 1863 metų sukilimas. — Pasakojo Jonas Vaišnoras, 73 m., 
gyv. Utenos raj., Šeimaties k. Užrašė Balys Juodzevičius, 

1967 m.
281. Kunigiškiai, Deguliškiai. — Pasakojo Alfonsas Šimonėlis, 

62 m., gyv. Utenos raj., Pakalnių apyl., Vozgėlių k. Užrašė 
Balys Juodzevičius, 1967 m.

282. Išgelbėti nuo rekrutų. — Pasakojo Janina Baltrūnaitė, 67 m., 
gyv. Utenoje, Tauragnų 12. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1994 m.

«

ŽMONĖS, JŲ GYVENIMAS IR DARBAS

283. Mogylų kaimo akmuo. — Pasakojo Rozalija Desevičienė, 
73 m., gyv. Anykščių raj., Mogylų k. Užrašė Vlada Katinie- 
nė, 1972 m.

284. Paelmio akmuo. — Pasakojo Jurgis Juozaponis, 66 m., gyv. 
Anykščių raj., Paelmio k. Užrašė Marcelė Kurčinskienė, 
1972 m.

285. Pirmieji kaminai. — Pasakojo Balys Ivanauskas, gyv. Ute
nos raj., Tauragnų apyl., Kaboriškių k. Užrašė Balys Juodze
vičius, 1968 m.

286. Iš žmonų švariausia. — Užrašė Elžbieta Pamakštienė, 74 m., 
gyv. Utenos raj., Daugailių apyl., Radeikių k.

287. Kantrybė. — Užrašė Elžbieta Pamakštienė, 74 m., gyv. Ute
nos raj., Daugailių apyl., Radeikių k.

288. Varpas „Kazickas”. — Pasakojo Juozas Vitonis, 72 m., gyv. 
Utenoje, Basanavičiaus 14 — 4. Užrašė Balys Juodzevičius, 
1968 m.

289. Nuskendę varpai. — Pasakojo Kazys Šinkūnas, 78 m., gyv. 

Utenos raj., Stuglių k. Užrašė Balys Juodzevičius, 1968 m.
290. Vilkduobė. — Pasakojo Alfonsas Mameniškis, 75 m., gyv. 

Utenoje, Donelaičio 19. Užrašė Leonora Buičenkienė, 1994 m.
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291. Vilkinyčios. — Pasakojo Vincas Balčiūnas, 65 m., gyv. Ute
nos raj., Saldutiškio apyl., Indubakių k. Užrašė Balys Juo
dzevičius, 1968 m.

292. Paštininkas ir vilkai. — Pasakojo Julija Tuskenienė, 90 m., 
gyv. Anykščiuose. Užrašė Onutė Tuskenytė.

293. Kaziulio velniai. — Pasakojo Aldona Grigaravičienė, 63 m., 
gyv. Utenoje, Taikos 12 — 11. Užrašė Leonora Buičenkienė, 
1994 m.

294. Vaidulių giria. — Pasakojo Pr.Kairionis, gyv. Utenos raj., 
Tauragnų apyl., Gaidelių k. Užrašė Tauragnų vidurinės mo
kyklos mokytojai, vadovaujami mokyt. A.Petrėno, 1973 m.

295. Dingusios naginės. — Pasakojo Jonas Ramaslauskas, 80 m., 
gyv. Molėtų raj., Suginčių apyl., Mitkėnų k. Užrašė Jonas 
Ramanauskas, 1990 m.

296. Vėleikių dvaras. — Pasakojo Jonas Slapšinskas, 67 m., gyv. 
Utenos raj., Antandrajos k. Užrašė Balys Juodzevičius, 
1968 m.

297. Patikrino. — Pasakojo Kazys Leščinskas, 80 m., gyv. Utenos 
raj., Geniakalnio k. Užrašė Regina Dagytė, 1977 m.

298. Daugailių piliakalnis. — „Dirva”, 1933 m., rugpjūčio 4 d. 
Užrašė Jonas Sirgedas, 1933 m.

299. Laužai ant piliakalnių. — Pasakojo Antanina Semėnienė, 
80 m., gyv. Utenoje, Užpalių 45 — 2. Užrašė Leonora Buičen
kienė, 1994 m.



Abėcėlinė pasakotojų ir užrašytojų eilė

PASAKOTOJAI

Adomėnienė Žydrė 98

Alaunienė Jadvyga 76
Anavičienė Elena 130, 131, 132, 154, 
162, 200
Andriusevičius Mykolas 14

Andriuškevičienė Uršulė 103

Andrukonis Vincas 4

Augustinienė Danutė 214, 279

Azaravičius Kazys 129

Babrauskienė Genovaitė 224, 226

Bačiulienė Elena 101

Bagdžiūnas Kazys 70
Balčiūnienė Bronislava 249, 263
Balčiūnas Vincas 275, 276, 291

Baltrūnaitė Janina 151, 282

Bareikytė Antanina 122

Biksienė Eleonora 124

Birieta J. 199

Biržietienė Pranė 24, 67

Būgienė Teresė 53

Damauskas 251

Desevičienė Rozalija 248, 283

Dubovikas Jurgis 92,111,136,159,163

Gabienė Veronika 213
Gineitienė Elžbieta 82

Grigaravičienė Aldona 168, 225, 293

Grinius Petras 79

Grybienė Elžbieta 262

Gučius Petras 47

Guobys Aleksas 55

Gurklienė Melanija 164, 253

Gutauskienė Karolina 90

Gutauskienė Monika 173

Ivanauskas Balys 285

Ivanauskienė Bronė 48
Ivanauskienė 215

Ivickienė Rozalija 33

Jakutienė Nastė 234, 235

Jankūnaičia Ona 250

Jucius Juozas 73, 142

Jučienė Janina 78
Juozaponis Jurgis 284
Jūrelė Kazimieras 176, 177, 178, 181, 
267

Jūrelė Pranas 261

Kairioms Pr. 294

Kalytytė Domicėlė 43, 141
Kalytis Petras 61

Karvelis Juozas 228

Kasperavičius Antanas 85

Katinas J. 227

Kaušylienė Emilija 236

Kibickienė Ona 45, 140

Kiliulis Stasys 72

Krasauskienė Ona 216, 217, 220, 221

Kraujelis J. 16

Kriaučionis Jonas 127

Kunigėlis Nepoleonas 37

Kviklys 114
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Laukys Jonas 44
Laurinavičienė Vanda 41, 42, 245

Laurinavičiūtė Elžbieta 139

Leišienė Elena 1

Leščinskas Kazys 110, 297

Levandavičius Aleksandras 38

Linarčiokas Jurgis 102

Liuima Jonas 198

Liutkevičienė Elžbietą 211

Liutkevičienė Malvina 188

Liutkevičius Vytas 189, 210
Livarauskienė Ona 40

Lopas M. 3

Lopeikis 96, 113

Mačiulienė M. 125

Maknienė Teklė 51

Malaiškienė O. 175

Mališauskas Juozas 30

Mameniškis Alfonsas 133, 146, 290

Mameniškienė Emilija 201

Martusevičienė Anelė 36
Mažiulis A. 31

Meidus Juozas 266
Mikelionis J. 83

Mintaučkienė Julija 170

Miškinienė O. 7

Mogylaitė Apolonija 13
Momeniškis Adomas 105

Navikas Jonas 190, 193, 194

Norvaišis Juozas 18

Pakalnis Kazys 17, 62, 197

Patkamarytė Marijona 144, 152

Paušienė 94

Pelakauskas Kazys 60

Pelakauskas Stepas 63

Peluritis Albertas 97

Petrauskienė Julė 57, 59

Pipiras Juozas 10

Piščikas J. 273

Ragaišienė Konstancija 169

Ramanauskas Jonas 46, 107, 187

Ramanauskienė Ona 186

Ramaslauskas duonas 89, 95, 160, 165, 
258, 295

Ramoška Liudvikas 123, 272

Rastenis Kazys 20, 39

Remeikis Mykolas 145

Rinkūnaitė Aldona 255

Sabalys Juozas 29

Saladžiuvienė Konstancija 254
Sedelskienė Ona 86, 138, 252

Semėnienė Antanina 49, 100, 118, 299

Sinicienė Jane 192
Sirevičius Mykolas 137, 143

Sirvydytė Palmira 56, 157, 158, 161

Skinderis Petras 69

Skrebiškis Jonas 206

Skrebiškytė-Liubartienė Sofija 120, 256

Slapšinskas Jonas 296

Stankevičiūtė Veronika 191

Stundžia J. 12
Stundžia Jonas 21

Studžienė Veronika 174

Surgailis Jonas 74

Surgailis Vytautas 34, 35

Šeikis Jonas 232
Šerėnas J. 27
Šėža Kazys 246

Šilinykienė Monika 58, 274

Šimonėlis Alfonsas 281

Šinkūnas Juozas 22

Šinkūnas Kazys 289

Šinkūnienė Julija 23

Šyvytė Danutė 52, 156

Štarienė Salomėja 2Į12

Šovinienė Vilgelmina 99

Šuminas Juozas 149, 155, 166

Šutinienė Veronika 50
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Tilindienė Marija 19 
Tračiukienė Ona 259 

Trakelienė Emilija 126, 150 
Tuskenienė Julija 292 

Tutinas Kazys 134, 153

Uborevičienė Bronė 195, 196, 265

Umbrasienė Eleonora 88, 147 

Urbanienė Klaudija 135, 171 

Urbonienė Bronė 2

Vaišnorienė Antanina 77, 115,116, 117, 
277
Vaišnoras Jonas 6, 15, 28, 280

Valytė Veronika 223

Valunta Juozas 80

Vanagas Aleksas 71

Varnienė Konstancija 179, 180, 182

UŽRAŠYTOJAI

Adomėnaitė Inga 98

Aleksandravičius V 257

Andriusevičiūtė Rita 14

Antanaitytė A. 3

Azaravičiūtė Gražina 129

Bikuvienė Bronislava 6

Buičenkienė Leonora 2, 23, 24, 29, 34, 
35, 38, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 
56, 67, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80,. 100, 
104, 107, 115, 116, 117, 118, 122, 124,
126, 130, 131, 132, 133, 135, 137, 140,
141, 142, 143, 144, 146, 150, 151, 152,
154, 157, 158, 161, 162, 164, 168, 169,
171, 173, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 193,
194, 197, 198, 200, 201, 210, 212, 213,
214, 224, 225, 226, 234, 235, 236, 245,
246, 249, 253, 263, 267, 277, 279, 282,
290, 293, 299

Čepienė Genovaitė 10

Čipinys Balys 79

Vaškelienė Agota 5

Viburys Feliksas 229

Vilūnas Petras 25

Virgailis Aleksas 106

Vitonis Juozas 278, 288

Vižinis Jonas 183

Vyburienė Adelė 230, 231, 233

Vyžintas Juozas 128

Zabarauskienė Eleonora 104

Zabulienė Ona 121, 204, 205, 207, 208, 
209
Zabulionienė Malvina 184

Zarankaitė Eleonora 54

Žilienė Adelė 167

Žvirblis Balys 237

Žvirblienė Elena 238

Dagytė Regina 110, 297

Didžiulis Stanislovas 85, 90, 94, 96, 
102, 113, 250

Ekspedicinė grupė 247

Gaigalaitė Vilma 71

Gaškienė E. 199
Glasinskas Rolandas 1

Grigaravičienė Aldona 145

Inturkės vid. m-klos kraštotyrininkai 33

Jokimaitienė P. 251

Juciuvienė Violeta 103

Juodzevičius Balys 15, 17, 18, 19, 20, 
25, 39, 62, 68, 82, 92, 97,105, 111, 120, 
136, 149, 155, 159, 163, 166, 195, 196, 
223, 230, 231, 232, 233, 256, 265, 266, 
275, 276, 278, 280, 281, 285, 288, 289, 
291, 296
Jurgelėnienė Marija 52, 156
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Kadžytė Gražina 264 

Kairytė-Bajorienė Anelė 91, 108, 109, 
112, 119, 148
Kalytis J. 260
Karalius Stasys 81

Katinaitė Jurga 170

Katinienė Vlada 13, 248, 283
Kavoliūnas J. 4
Keras Mindaugas 106

Kerbelytė Bronislava 84, 241, 242, 243, 
244
Kuliešius Albinas 51

Kulys Algimantas 28

Kunigėlytė Virginija 37
Kurčinskienė Marcelė 237, 238, 284
Kutka Vidmantas 55
Kviklytė Danutė 114
Kvyklytė Rima 228

Lankytė Dijana 44

Laurinavičiūtė Laima 139
Lekavičiūtė Auksė 16
Liutkevičiūtė Laura 211
Liutkevičius O. 259

Livarauskaitė Stasė 40

Mališauskaitė G. 123, 272
Martusevičiūtė Igną 36

Mažiulis A. 31
Mikalauskaitė Janina 5
Milkus Edmundas 70
Motiejūnaitė Irena 206

Musteikis J. 175

Nalivaikaitė Birutė 69

Pamakštienė Elžbieta 286, 287

Pelakauskas Valdas 60

Petrauskaitė Laura 53, 57, 59

Pliuškaitė Rita 63
„Pirmyn”, Molėtų raj. laikraštis 64, 65, 
66, 87, 93, 181, 185, 273

Ramanauskas Jonas 89, 95, 160, 165, 
258, 295

Raupelytė Regina 88, 147

Ruseckas P. 32

Rūkštelytė E. 30

Ruzgaitė Alga 227

Sedelskytė Teklė 86, 138, 252

Semionovas Ch. 7

Sirgedas J. 298
Sirgedas P. 268

Sirvydytė Palmira 216, 217, 220, 221

Skesoraitytė O. 12

Skrebiškytė Laima 121, 204, 205, 207, 
208, 209
Smailys 83
Stundžaitė Bronė, 174
Šatkutė Ona 127

Šeimaties m-klos mokinė 9, 222

Šerėnas A. 27

Šilinykas Zenonas 58, 274

Šinkūnaitė Laima 21, 22

Štaras 215
Šutinys Kęstas 50

„Švietimo darbas”, 26, 202, 203, 219

Tarasenka P. 8, 11

Tauragnų vid. m-klos mokytojai kraš
totyrininkai 125, 294

Telksnytė Nijolė 134, 153
Titenis Antanas 172

Tuskenytė Onutė 292

Vaitkevičius S. 261, 262

Vaišnorienė Antanina 254

Valančius Motiejus 239, 240

Valytė Miglė 167

Viburytė Zita 229

Videniškių vid. m-klos literatai 101, 
191, 192, 255

Vitaitė Danguolė 99

Vyžintaitė V. 128

Zaleskis B. 75

Žemaitienė K. 61
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Retai vartojamų žodžių, jų formų, svetimybių 
ir archaizmų žodynėlis

a •
a — o
alkas — senovės lietuvių šventovė, vie
ta, kur būdavo deginamos aukos
anas, -a — jis, ji
arimokas — suartas laukas 
atnagradyti — atkeršyti
atsikrovoti — atsidanginti, atsikrausty
ti

b
ba — nes
biednai — neturtingai, skurdžiai
bo — nes

č
čėsas — laikas
čiujyti — jausti
čiupryna — pakarpa

da — dar
daboti — žiūrėti
dasiekti — pasiekti 
desėtkas — dešimt
duj — ėmė; duj minbtis — ėmė galynėtis 
dusnykas — gesintuvas 
dziasincininkai — mažažemiai

e, ė
eldija — valtis
ėjęs pavietri — pavėjui

g
gaspadorius — šeimininkas, ūkininkas 

j
juška — krosniakaištis

k
kaliekas — luošas
kamisorius — /komisorius/ — prižiūrė
tojas, prievaizdas
karnos — apatinė medžio žievė 
kažno — kažin
krūsnis — krūva
kvartukas — prijuostė

1
laidokas — nenaudėlis, patvirkėlis 
lenciūgas — grandinė
liuktas — krosnies anga
lopeta — kastuvas

m
mandras — gudrus, protingas 
maskolis — rusas
miatežnikas A /metežnikas/ — sukilė
lis, maištininkas
minotis — galynėtis 
mislyti — galvoti, mąstyti 

naginės — iš odos surauktas apavas su 
apyv arais
nepražuvus mergaitė — dora

P
pakriūta — pakalnė
pakusa — gundytojas
palmietis — kasdien nešiojamas nuome
tas
palocius — rūmas, pastatas
pamačyti — padėti
parėjai — kiaurai
patkava — pasaga
pristavas — policijos viršininkas 
prūdas — tvenkinys

r
rekrutai — carinės Rusijos kariuomenė 
Aurėjo tarnauti 25 metus/ 
ribokas — žvejys 
rozas — kartas 
rubežius — riba

s
skaitąs — reiškia
skiepas — rūsys
stražnykas — policininkas 
strošyti — gąsdinti, vaidentis 
š
šniūrelis — ilgas siauras žemės sklypas

tame daikte — toje vietoje 
terba — maišelis
tvanas — potvynis

u
ubagas — elgeta
ulyčia — kaimas, kaimo gatvė
un — pas
ulonas — durtuvu ginkluotas raitelis 
ūpuoti — supti
uriadnykas — kaimo policininkas

v
vaiskas — kariuomenė
vaitas — dvaro paskirties baudžiaunin
kų prižiūrėtojas
valakas — žemės sklypas apie 20 ha 
vienąroz — vienąkart
vyžos — iš karnų pintas senovinis apa
vas

z
zvanyti — skambinti

ž
žardai — kartys, 
ant kurių džiovinamos linų galvelės, žir
niai ir kt.
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Turinys
Padavimų keliais /5/

NEPAPRASTI AKMENYS
Mokylių akmuo /9/ Puntukas 79/ Mokas /ll/ Marčiupio akmuo /14/ Velnio pėda 
/15/ Akmuo su velnio pėda /15/ „Usnynės” akmuo 715/ Velnio pėda akmenyje 
717/ Šventakmenis 1111 Akmuo su patkava 1111 Patkavos akmuo 1111 Radinčius 

ir Patkavos akmuo /18/ Akmuo Martynas /18/ Martyno akmuo 718/ Laumiak- 
menis /19/

MILŽINAI, VELNIAI

Milžinai /23/ Pladiškių kaimo milžinai /23/ Derybos su velniu /24/ Rūkas, kur 
su velniu minoj as /24/

BAUDŽIAVA, KOVOS SU ŠVEDAIS

Pagrundėlėj, prie švedų kapų 121 f Švedų žiaurumai 727/ „Grabas” /28/ Senelis 

Globas /28/ Alkūnų dvaro ponia /28/

VIETOVES IR JŲ VARDAI. KAIMAI, MIESTAI
Alkų kaimas /33/ Anykščiai /347 Biliakiemis /34/ Cegelnia /34/ Degutinės kai
mas /347 Devyniaviršė /367 Dryžiai /36/ Geniakalnis /36/ Griauzdakalnis /367 
Inturkė 736/ Jonaikiškiai /377 Kaldiniai /37/ Kaliekiai /377 Kapanauzos kaime
lis /37/ Karveliškis 738/ Kazarūza /38/ Kemešys 738/ Kryželiai /38/ Kuliai /38/ 
Leliūnai 739/ Likunčiai 739/ Linskis 739/ Meškamušė 739/ Mikėnai /407 Molėtai, 
Suginčiai 740/ Norkūnai 740/ Nuodėguliai /41/ Pakryžės kaimas /417 Perkaliai 
742/ Plepiškiai 742/ Starkai — Dąbravalia 743/ Suginčiai /43/ Sudalaukis 743/ 
Surdegis 743/ Šeiminiškiai /447 Tarpežeriai /44/ Ubagų kaimas /44/ Užpaliai 

/44/ Varvarauka, Kruopiškis /44/ Vyžuonos /45/ Vilkablauzdė 745/

EŽERAI, UPĖS

Aisetas /497 Aklaežeris 749/ Alaušas 749/ Anykštis /50/ Anykščio ežeras /50/ 
Anykščių ežeras 751/ Asio ežeras /527 Avinėlio ežeras /52/ Bedugnio ežeras /52/ 
Budasas /52/ Budragaidžio ežeras /53/ Duboviko ežeras 753/ Dūrių ežeras 753/ 
Gaidupis (Budragaidis) /54/ Gilužio ežeras 754/ Juostinas 755/ Kerėplos ežeras 
755/ Kigio ežeras 756/ Kraujupelis /567 Lentokės ežeras 757/ Mituva /57/ Pajuos- 
tinio ežeras /57/ Pakaso ežeras 758/ Raudžio ežeras /58/ Stūgutis — Antapusnė 
758/ Šilagilužis /58/ Šventoji /58/ Šventas ežeras /59/ Ulonai /597 Valaukis /59/ 

Viešinta /59/

KALNAI
Bekepurkalnis /63/ Kartuvių kalnas /63/ Karveliuko kalnas /64/ Kepurkalnis 
/647 Laumės kvartukėlis /657 Maskolio kalnelis /657 Mergakalnis /657 Pavasa
rininkų kalnas 766/ Puodeliakalnis /66/ Puodžiakalnis 767/ Rimonių kalnas 
767/ Silvestro kalnas /677 Skyliakalnio kalnas /677 Vaiduoklių kalnas 768/ Vil- 
kinyčios kalnelis /68/ Vyšniakalnis /68/ Vasaknų kalnas 769/

PIEVOS, RAISTAI, BALOS, SALOS IR KITOS VIETOS
Akliai 773/ Aluraistis /737 Bala 773/ Čigonraistis /74/ Degaraistis 774/ Deguti- 
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nes /74/ Didžioji sala ir Liepinė /74/ Gyvatyne /74/ Juodoji sala /75/ Kaparais- 
tis /75/ Kapelių laukas /75/ Kaziukaraistis /75/ Karalienės liūnas /76/ Kirlinė 
ir Ilgasala /76/ Liepalotas /76/ Maraduobė /76/ Maušavietė 1111 Meškalaukė 
1111 Meškaraistis 1111 Nuogaliai 1111 Ožio raistelis UII Pilalės miškas /78/ 
Pilies kelias /78/ Prancūzo raistelis /78/ Putnos sala /78/ Skerdimų laukas /78/ 
Šarkąpilvis /79/ Upupklės /79/ Velniaraistis /79/ Vilkaraistis /79/ Vilkinyčinės 
/80/ Žirgapievė /80/ Žydabala /80/ Žydabala /80/

PILIAKALNIAI, PILKAPIAI
Andreikėnų piliakalnis 783/ Bikūnų piliakalnis 783/ Buivydų piliakalnis 783/ 
Dryžių piliakalnis /84/ Gatelių piliakalnis /84/ Gutaučių piliakalnis / 84/ Kulio
nių piliakalnis /86/ Krivitiškių piliakalnis 789/ Liesėnų piliakalnis /89/ Lyga- 
miškio piliakalnis /90/ Maneičių piliakalnis /91/ Nemeikščių piliakalnis /91/ 
Norkūnų piliakalnis /93/ Pakalnių piliakalnis /94/ Pakubėtiškio piliakalnis / 
95/ Pelenių piliakalnis /97/ Seterečiaus piliakalnis /97/ Sungailiškio piliakal
nis /98/ Šeimyniškių piliakalnis /99/ Taurapilis /102/ Vitkūnų piliakalnis /105/ 
Vorėnų piliakalnis 7107/ Vorutos piliakalnis /108/ Vozgėlių piliakalnis /109/ 
Vosgėlių piliakalnis /109/ Stasiūnų pilkapis /III/ Švedų kapai /III/ Senkapiai 
Minčios miške /III/ Milžinkapis /III/

PRAŽUVĘ VARPAI, MIESTAI, UŽKEIKTI LOBIAI, ŽMONES

Užpalių varpai /115/ Varpas Svėdasų ežere /115/ Varpai Alaušo ežere /116/ 
Nugrimzdęs Anykščių miestas /116/ Napoleono turtai 7116/ Auksas Lentokės 

ežere /117Z Paskandinti turtai /117/ Auksas Dauniškio ežere /117/ Užkastas 
lobis /119/ Paslėpti pinigai /119/ Užkeiktas bajoras /119/ Užkeikti bernai /120/ 
Prakeiktos vestuvės /120/

LEGENDOS (IR SAKMĖS, SUSIJUSIOS SU TOMIS VIETOMIS)

Kristaus pasirodymas prie Krokulės /123/ Prie Krokulės 11231 Kriogžlio versmė 
/124/ Daugailių bažnyčia /125/ Kunigaikštis Garsutis, arba legenda apie Ute
nos pilies žuvimą 11251

IŠ SENŲJŲ RASTŲ

Kunigaikštis Utenis /131/ Narimanto ir Daumanto kivirčas /131/ Puntukas 
11321

PASAKOJIMAI IR ATSIMINIMAI
Baudžiava ir rekrutai
Apie baudžiavą /135/ Mainai 11351 Už Silgiškio kaimą — šuo 11351 Pagilbiškis 
11351 Sorakalnis 11351 Kliučvaitis 7136/ Kliučvaičio pušis 11311 Atlyginimas už 
iškastą prūdą 11311 1863 metų sukilimas 11331 Kunigiškiai, Deguliškiai 11331 
Išgelbėti nuo rekrutų 11331
Žmonės, jų gyvenimas ir darbas
Mogylų kaimo akmuo /139/ Paelmio akmuo /139/ Pirmieji kaminai 11331 Iš 
žmonų švariausia /140/ Kantrybė /140/ Varpas „Kazickas” /140/ Nuskendę var
pai /141/ Vilkduobė /141/ Vilkinyčios /1417 Paštininkas ir vilkai /142/ Kaziulio 
velniai /142/ Vaidulių giria /143/ Dingusios naginės /143/ Vėleikių dvaras /143/ 
Patikrino /144/ Daugailių piliakalnis /144/ Laužai ant piliakalnių /145/

PAAIŠKINIMAI

Sutrumpinimai /148/ Paaiškinimai /149/ Abėcėlinė pasakotojų ir užrašytojų 
rodyklė 11531 Žodynėlis 11131
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Išleidusi šią knygą, gerbiamą 

skaitytoją tarsi kviečiu į susitikimą su 

mūsų senoliais. Kiekvienas jų turi 

savo tiesą, vyksta gražus ginčas apie 

tą patį piliakalnį, akmenį, ežerą, upę...

Tegul ši knyga pakviečia Tave, 

mielas skaitytojau, į kelionę po 

įvairias Utenos krašto vietas. 

Keliaukime, jausdami tvirtai įmintas 

mūsų senolių pėdas.

Leonora Buičenkienė


