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Onuškio apylinkių archeologiniai paminklai
Manvydas Vitkūnas
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Gražiame Dzūkíjos kampelyje – Õnuškio ir Grendavºs apylinkėse – ne tik 
įstabi gamta, bet ir gausu vertingų archeologinių objektų, reprezentuojančių įvairias 
praeities epochas – nuo akmens amžiaus radimviečių iki viduramžių ir naujųjų 
laikų archeologinių paminklų. Šiose apylinkėse yra keli piliakalniai, pilkapynai, 
mitologiniai objektai, dvarvietės. Iš jų tik menka dalis yra tyrinėta archeologų. 

Šio straipsnio tikslas – apžvelgti Onuškio apylinkių archeologinį paveldą 
ir pabandyti bendriausiais bruožais rekonstruoti šio krašto raidą priešistorėje, vi-
duramžiais ir naujaisiais laikais. Pagrindiniai šaltiniai, rengiant šį straipsnį, buvo 
archeologinių žvalgymų bei tyrimų ataskaitos ir tarpukariu Valstybės archeolo-
gijos komisijos surinkta informacija. Peržvelgta mokslinė literatūra ir straipsniai 
periodinėje spaudoje, kuriuose yra žinių apie Onuškio apylinkių archeologinius 
paminklus bei pavienius radinius. Autorius pats aplankė daugelį straipsnyje 
minimų objektų, apžiūrėjo muziejuose saugomus radinius iš archeologo Arūno 
Strazdo tirtų objektų – Miciūnų antrųjų senųjų kapinių (radiniai saugomi Lietu-
vos nacionaliniame muziejuje) ir Dusmenų dvarvietės (radiniai saugomi Trakų 
istorijos muziejuje). Autorius nuoširdžiai dėkoja kolegai archeologui A. Strazdui 
už konsultacijas ir leidimą straipsnyje skelbti jo vykdytų archeologinių žvalgymų 
ir žvalgomųjų archeologinių tyrimų metu surinktą medžiagą.

Kolektyvinių monografijų ciklo „Lietuvos valsčiai“ knygose skelbiamuose 
straipsniuose apibrėžta tyrimų erdvė yra buvę valsčiai. Onuškio valsčius, gyvavęs 
iki 1950 m., apėmė didesnę teritoriją nei dabartinė Tråkų rajono Onuškio seniū-
nija. Į jį pateko ir Trakų rajono Grendavės seniūnija, nedidelė dalis Trakų rajono 
R¾diškių ir Alyta÷s rajono Da÷gų seniūnijų, taip pat Varėnos rajono Varėnõs ir 
Jak¸nų seniūnijų šiaurinės dalys. Straipsnyje apžvelgsime visą šią teritoriją. 

Archeologinių tyrinėjimų apžvalga
Paveldo objektai nuo seno domino žmones. Ypač daug dėmesio susilaukdavo 

išraiškingiausi seniausios krašto praeities liudininkai – piliakalniai. Ne tik praei-
timi besidominčių šviesuolių, bet ir lobių ieškotojų dėmesio nestokojo pilkapiai. 
Daugybė jų buvo iškasinėta, įkapės išgrobstytos. Ne išimtis ir Onuškio apylinkių 
archeologiniai paminklai.

Pirmasis šio krašto archeologinis paminklas, sulaukęs tyrinėtojų dėmesio, buvo 
Påmusių pilkapônas (Varėnos r., Varėnos sen., miške šalia Pamusių kaimo). Pilka-
pynas yra prie pat Onuškio valsčiaus 
ribos – Pamusių kaimas iki Antrojo 
pasaulinio karo priklausė Onuškio vals-
čiui. Tačiau pats pilkapynas buvo jau 
buvusio Varėnos valsčiaus teritorijoje. 
Pamusių pilkapyno tyrimų medžiaga 
yra labai reprezentatyvi ir svarbi, no-
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Onuškio apylinkių archeologiniai objektai (su žemėlapio komentarais)

Svarbiausi straipsnyje minimi archeologinio paveldo objektai

1. Vaikantonių radimvietė
2. Mirgelių, Nupronių piliakalnis
3. Žuklijų I piliakalnis
4. Žuklijų II piliakalnis
5. Voniškių piliakalnis
6. Verniejaus senovės gyvenvietė
7. Pamusių pilkapynas
8. Lausgenių pilkapynas
9. Lausgenių pilkapynas II
10. Saloviškių pilkapynas
11. Dusmenų pilkapis I
12. Dusmenų pilkapis II
13. Toliotonių, Valuikių pilkapynas, 

vad. Prancūzkapiais

14. Toliotonių, Valuikių pilkapis
15. Dusmenų dvarvietė
16. Derionių senosios kapinės
17. Miciūnų pirmosios senosios kapinės, 

vad. Kapiniais
18. Tolkiškių dvaro senųjų kapinių kompleksas
19. Genionių senosios kapinės
20. Gruožninkų senkapis (spėjamas)
21. Genionių akmuo, vad. Kiškio bažnyčia
22. Alkaičio, Žaliosios akmuo
23. Alkakalnis, vad. Pakoplyčkalniu
24. Jočionių lobio radimvietė
25. Vanagų lobio radimvietė
26. Žuklijų lobio radimvietė
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rint pažinti šio krašto žmonių dvasinę ir materialinę kultūrą viduriniame geležies 
amžiuje ir vėlyvojo geležies amžiaus pradžioje (V–X a.). 1889 m. Eduardas Volteris 
čia ištyrė 22 pilkapius. Tyrimus tęsė Vandalinas Šukevičius, 1889–1890 ir 1893 m. 
ištyręs dar 12 pilkapių1. Informacija apie Pamusių pilkapyną buvo pateikta ir Fio-
doro Pokrovskio sudarytame „Vilniaus gubernijos archeologiniame žemėlapyje“, 
išleistame 1893 m.2, bei 1928 m. išleistame kapitaliniame Petro Tarasenkos darbe 
„Lietuvos archeologijos medžiaga“3. 1968 m. Onos Kuncienės vadovaujama archeo-
loginė ekspedicija Pamusių pilkapyne ištyrė 13 pilkapių4. Pamusių pilkapynas yra 
didžiausio archeologų dėmesio sulaukęs ir geriausiai ištirtas aptariamų apylinkių 
archeologinis paminklas.

Minėtame F. Pokrovskio „Vilniaus gubernijos archeologiniame žemėlapyje“, 
be Pamusių pilkapyno, paminėti tuometiniame Trakų apskrities Onuškio vals-
čiuje žinomi archeologiniai objektai – Žùklijų (Жукели) píliakalnis, pilkapynas 
šalia Įsmoniÿ kaimo („около дер. Ейсманцевь“; tikriausiai turėtas galvoje Strėvõs 
pilkapônas5) ir pavieniai radiniai – šalia Vaikantoniÿ (Войконтань) kaimo rasti 
pavieniai akmens amžiaus laikotarpio radiniai bei monetų lobis6.

1890 m. istorijos ir geografijos almanache „Wisła“, leistame Vãršuvoje, 
paskelbta Vladislavo Sokolovskio surinkta informacija apie kelis pietų Lietuvos 
piliakalnius, tarp kurių buvo ir Žuklijų 
piliakalniai, kuriuos autorius buvo pats 
aplankęs, išmatavęs ir užrašęs vietos 
gyventojų pasakojimus7.

P. Tarasenkos „Lietuvos archeo-
logijos medžiagoje“, be Pamusių pilka-
pyno8, dar minimas Onuškio valsčiuje 
aptiktas nesukonkretintas akmens am-
žiui priskirtas radinys („rastas akmens 
gadynės padaras“)9, Vaikantonių („Vai-
kautonių“) kaime rastas akmeninis 
kirvukas10, Žuklijų („Žūklių“) pilia-
kalnis11, taip pat piliakalnis, esantis 
Žilinÿ miškê, šalia „Burlonių“ kaimo12. 
Akivaizdu, kad turimas galvoje Võniš-
kių píliakalnis, esantis Bùrbonių miškê, 
netoli Burbonių kaimo (Varėnos r.).

Vertingos iki sovietų okupacijos 
surinktos informacijos apie Onuškio 
apylinkių (kaip ir apie daugelio kitų 
Lietuvos vietovių, išskyrus tuomet Lén-
kijos okupuotą Vilniaus kraštą) galima 
rasti Valstybės archeologijos komisijos 
archyve, kuris dabar yra Kultūros pa-
veldo centro žinioje. Į šį archyvą pateko 
įvairių šalies valsčių gyventojų prane-
šimai apie archeologinius paminklus, 

1 Szukiewicz W. Kurhany ciałopalne w Pomusiu 
(pow. Trocki, gub. Wileńska), Światowit, Warszawa, 
1900, t. 2, p. 1–16.

2 Покровский Ф. Археологическая карта Виленской 
губернии, Вильна, 1893, c. 117.

3 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga. 
Materialien für litauische Archeologie, Kaunas, 1928, 
p. 202. (Toliau išnašose bus nurodoma tik lietuviška 
knygos pavadinimo dalis.)

4 Kuncienė O. Pamusio pilkapių, Varėnos r., tyri-
nėjimai 1969 metais, Archeologiniai ir etnografiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 metais, Vilnius, 
1970, p. 61–64; Kuncienė O. Pamusio (Varėnos r.) 
pilkapiai (1. Laidosena), LTSR mokslų akademijos 
darbai. A serija, 1972, t. 3, p. 91–100; Kuncienė O. 
Pamusio (Varėnos r.) pilkapiai (2. Radiniai), 
LTSR mokslų akademijos darbai. A serija, 1973, t. 2, 
p. 103–123; Kuncienė O. Pamusių pilkapynas, 
Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 1987, t. 3, 
p. 287; Kuncienė O. Pamusių pilkapynas, Kultūros 
paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva, Vilnius, 1998, 
t. 2, p. 272; Кунцене О. Исследования курганов 
Памусис, Археологические открытия 1968 года, 
Москва, 1969, с. 359–360.

5 Strėvos pilkapynas (unikalus kodas 3505) yra 
Trakų rajono Trakų seniūnijoje. Šiame straipsnyje 
jis nebus apžvelgiamas.

6 Покровский Ф. Археологическая карта Виленской 
губернии, Вильна, 1893, c. 125.

7 Sokołowski W. Do poszukiwaniu o piłkalniach, 
Wisła, Warszawa, 1890, t. 4, p. 453–456.

8 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga, 
Kaunas, 1928, p. 202.

9 Ten pat, p. 194.
10 Ten pat, p. 254.
11 Ten pat, p. 269.
12 Ten pat, p. 112.
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mitologines vietas, pavienius radinius, kultūros paveldo paminklų pasai, brėžiniai, 
vietos gyventojų pasižadėjimai saugoti paveldo objektus, institucijų susirašinėjimo 
ir kiti dokumentai, fotonuotraukos. 

Tai, kiek pirminės informacijos pateko į Valstybės archeologijos komisijos 
archyvą, priklausė visų pirma nuo konkrečiose vietovėse dirbusių mokytojų ir 
kitų šviesuolių aktyvumo. Į archyvą pateko ir XX a. ketvirtajame dešimtmetyje 
Lietuvos žemės vardynui rinktos informacijos anketos, kurias dažniausiai pildė 
mokytojai (Onuškio valsčiuje beveik visos anketos užpildytos 1935 m.). Aktyvūs 
šiame darbe buvo valsčiuje veikusių mokyklų pedagogai. Ypač daug praneši-
mų – septynis – pateikė Panóšiškių pradžios mokykloje mokytojavusi Marcelė 
Škėmaitė. Po vieną ar kelis pranešimus Valstybės archeologijos komisija gavo iš 
Žilinų pradžios mokyklos mokytojos Agnės Bigelytės, Bytautoniÿ pradžios mo-
kyklos mokytojos Angelės Veličkienės, Gùdakiemio pradžios mokyklos mokytojo 
Aleksandro Dragūno, Onuškio pradžios mokyklos mokytojo Donato Staniūno, 
Påsamanio pradžios mokyk los mokytojos Salomėjos Karpavičiūtės ir Tõlkiškių 
pradžios mokyklos mokytojo Jono Sveikacko, taip pat mokytojų Juozo Mitalo, 
Anelės Šalčiūnienės13.

Gavus informacijos apie naikinamus arba sunaikinimo pavojuje atsidūrusius 
praeities paminklus, Valstybės archeologijos komisija kreipdavosi į tuometinės Tra-
kų apskrities vadovybę, o ši pavesdavo policijos nuovados viršininkui sutvarkyti 
reikiamus paveldosaugos dokumentus. Nuovados viršininkas arba jo skirtas kitas 
pareigūnas užpildydavo atitinkamą blanką ir, esant reikalui, paimdavo raštišką 
žemės, kurioje yra archeologijos paminklas, valdytojo pasižadėjimą nenaikinti se-
novės paminklo ir jį prižiūrėti. 

XX a. šeštajame dešimtmetyje Lietuvoje prasidėjo, o aštuntajame ir devinta-
jame dešimtmetyje ypač suintensyvėjo 
planingi archeologiniai žvalgymai, ku-
rių metu buvo renkami duomenys apie 

13 Šiame straipsnyje cituojamų Valstybės archeologijos 
komisijos archyvinių dokumentų kalba netaisyta.

1935 m. pildytos  
Lietuvos žemės  
vardyno anketos  
fragmentas
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archeologinio paveldo objektus, jų būklę, sudaromi ir tikrinami paveldo objektų 
sąrašai. 

1955 m. Lietuvos istorijos instituto14 žvalgomoji ekspedicija, vadovaujama 
A. Tautavičiaus, be kitų keliuose pietinės ir pietrytinės Lietuvos rajonuose esančių 
archeologinių paminklų, aplankė ir Pamusių pilkapyną bei Žuklijų piliakalnį15. 
1970 m. tuometinės Mokslinės metodinės kultūros paminklų apsaugos tarybos 
(MMT)16 darbuotojas archeologas Juozas Markelevičius žvalgė Varėnos rajono 
archeologinius paminklus, tarp jų – ir Genioniÿ mitologinį akmenį, vadinamą 
Kiškio bažnyčia17. 1971 m. Lietuvos istorijos instituto18 žvalgomoji ekspedicija, 
vadovaujama A. Tautavičiaus, be daugelio kitų įvairiuose Lietuvos rajonuose esan-
čių archeologinių paminklų, aplankė ir Dusmenÿ pilkapius19. 1973 m. į Onuškio 
apylinkes atvyko Vytauto Daugudžio 
vadovaujama Lietuvos istorijos institu-
to žvalgomoji archeologinė ekspedicija. 
Jos dalyviai Júodaklonio ir Panošiškių 
kaimuose žvalgė vietas, kuriose spėjo 
buvus piliakalnius20. 1978 m. Mokslinė 
metodinė kultūros paminklų apsaugos 
taryba surengė archeologo Jono Balčiū-
no vadovaujamą žvalgomąją archeo-
loginę ekspediciją Varėnos rajone. 
Ekspedicijos dalyviai aplankė Kiškio 
bažnyčia vadinamą akmenį Genionių 
kaime, Pamusių pilkapyną ir Voniškių 
piliakalnį21. 1984 m. MMT darbuotojai 
žvalgė Mirgìlių, Nuproniÿ píliakalnį22. 
Paveldosaugininkai įvairiais metais ren-
gė ir kitas žvalgomojo pobūdžio iš-
vykas, tikrino archeologinių paminklų 
būklę. Šiame straipsnyje paminėti tik 
archeologinių tyrimų ataskaitose apra-
šyti archeologiniai žvalgymai.

1993 m. archeologo Arūno Straz-
do vadovaujama Kultūros paveldo 
mokslinio centro mokslinė ekspedicija 
žvalgė įvairių Rytų Lietuvos rajonų 
archeologinius paminklus. Ekspedicijos 
metu aplankyti Lausgìnių pilkapiai, o 
Dusmenų dvarvietė ne tik žvalgyta, 
bet atlikti ir žvalgomieji archeologiniai 
tyrimai (ištirtas 1 kv. m dydžio šurfas). 
Iš viso surinkti 49 archeologiniai radi-
niai23. 1995 m. A. Strazdo vadovauja-
ma Kultūros paveldo centro specialistų 
grupė žvalgė Salóviškių pilkapyną24. 

14 Tuomet – Lietuvos TSR mokslų akademijos Istorijos 
ir teisės institutas.

15 Tautavič ius A. LTSR MA Istorijos ir teisės 
instituto 1955 m. birželio 8–30 d. vykdytos žval-
gomosios archeologinės ekspedicijos dienoraštis 
(Daugų, Druskininkų, Varėnos, Eišiškių, Šalčininkų, 
N. Vilnios, Vilniaus ir Trakų rajonai), Lietuvos 
istorijos instituto Rankraštynas (toliau – LII R), f. 1, 
b. 33, p. 57–58, 89–90.

16 Prie tuometinės Lietuvos TSR Kultūros ministerijos 
veikusios Mokslinės metodinės kultūros paminklų 
apsaugos tarybos pagrindu 1991 m. įsteigtas Lie-
tuvos kultūros paveldo mokslinis centras, 1995 m. 
pertvarkytas į Kultūros paveldo centrą.

17 Markelevičius J. Lietuvos TSR kultūros minis-
terijos Mokslinės metodinės kultūros paminklų 
apsaugos tarybos vyr. mokslinio bendradarbio 
Markelevičiaus Juozo komandiruotės į Varėnos 
rajoną ataskaita, LII R, f. 1, b. 131, p. 6.

18 Tuomet – Lietuvos TSR mokslų akademijos Istorijos 
institutas.

19 Tautavičius A. 1971 m. žvalgomosios archeo-
loginės ekspedicijos ataskaita (duomenys apie 
Kėdainių, Jonavos, Kauno, Kaišiadorių, Prienų, 
Alytaus, Trakų, Švenčionių, Raseinių ir Vilniaus 
rajonų archeologinius paminklus), LII R, f. 1, b. 313, 
p. 76–77.

20 Daugudis A. 1973 10 24 V. Daugudžio išvykos 
į Onuškio apylinkes ataskaita, LII R, f. 1, b. 362, 
p. 1–3.

21 Balčiūnas J. 1978 m. žvalgomosios archeologinės 
ekspedicijos Varėnos rajone ataskaita, LII R, f. 1, 
b. 2239, p. 11, 33–34, 41.

22 Dakanis B . Mažai žinomi Lietuvos piliakalniai, 
Kultūros paminklai, Vilnius, t. 1, 1994, p. 45–46.

23 Strazdas A. 1993 m. archeologijos paminklų 
žvalgymas Rytų Lietuvoje, LII R, f. 1, b. 2340, 
p. 10–12, 22–23; Balčiūnas J . , Dakanis B. , 
Strazdas A. Archeologijos paminklų žvalgymas 
1992 ir 1993 metais, Archeologiniai tyrinėjimai Lietu-
voje 1992 ir 1993 metais, Vilnius, 1994, p. 290–291.

24 Strazdas A. 1995 metų archeologijos objektų žval-
gymas Neringos mieste, Skuodo ir Trakų rajonuose, 
KPC PB, f. 28, ap. 1, b. 22, p. 9; Strazdas A. 
Archeologijos objektų žvalgymas ir žvalgomieji 
kasinėjimai 1995 m., Archeologiniai tyrinėjimai Lie-
tuvoje 1994 ir 1995 metais, Vilnius, 1996, p. 305.
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1997 m. A. Strazdo vadovaujama Kultūros paveldo centro žvalgomoji archeologinė 
ekspedicija lankė įvairius objektus Mol¸tų, Trakų ir Vilniaus rajonuose, tikslino 
spėjamų archeologinių paminklų chronologiją. Ekspedicijos metu Onuškio seniū-
nijoje aplankytos Derioniÿ, Mici¿nų 1-osios ir Miciūnų 2-osios senosios kapinės. 
Pastarajame objekte ištirta 4 x 1 m dydžio žvalgomoji perkasa25.

Onuškio apylinkių neaplenkė ir povandeninės archeologijos specialistai. 
2004 m. archeologai Mantas Kvedaravičius ir Elena Pranckėnaitė žvalgė Vilkókšnio 
ežero dugną. Buvo išžvalgytas 5,8 hektarų plotas (daugiausia – ežero seklumos), 
tačiau jokių archeologinių radinių aptikti nepavyko26.

2009 m. tyrėjų grupė (Darius Stončius, Mindaugas Mačiulis, Gintautas 
Zabiela, Zenonas Baubonis) atliko įvairiose Lietuvos vietose esančių ežerų salų 
archeologinius žvalgymus, siekdami aptikti čia buvusių senųjų gyvenviečių pėd-
sakus. Viena iš tirtų salų yra buvusio Onuškio valsčiaus teritorijos šiauriniame 
paribyje, Verniìjaus ežere27. 2011 m. Genionių senąsias kapines žvalgė Kultūros 
paveldo centro archeo logai Jonas Balčiūnas, A. Strazdas ir Algirdas Skrupskelis28. 
2013 m. Onuškio miestelyje, sklype Mokyklos g. 4, nedidelius žvalgomuosius 
archeologinius tyrimus atliko archeologas Pavelas Vutkinas29.

Žinių apie Onuškio apylinkių archeologinius paminklus bei pavienius radinius 
galima rasti „Lietuvos TSR archeologijos 
atlaso“ keturtomyje30. Informacija apie 
Onuškio apylinkių piliakalnius pateikia-
ma G. Zabielos ir Z. Baubonio sudaryto 
„Lietuvos piliakalnių atlaso“ 3 tome31.

Onuškio apylinkėse yra lankęsi 
ir čia buvusias šventvietes lokalizavę 
kraštotyrininkas ir žygeivis Tadas Šidiš-
kis, archeologas Vykintas Vaitkevičius.

Eugenijaus Ivanausko knygoje 
„Lietuvos pinigų lobiai, paslėpti 1390–
1865 metais“ yra žinių apie Onuškio 
apylinkėse aptiktus monetų lobius32. In-
formacijos apie Vanagÿ kaime 1963 m. 
rastą lobį surinko ir istorijos muziejaus 
mokslo darbuotoja Dalia Andrašiūnaitė33.

Informacija apie Onuškio apy-
linkių archeologinius paminklus taip 
pat pateikiama enciklopedinio pobūdžio 
leidiniuose. Žinių apie daugelį Tra-
kų ir Varėnos rajonų paveldo objektų 
buvo paskelbta 1998 m. pasirodžiusiame 
leidinyje „Kultūros paminklų enciklo-
pedija. Rytų Lietuva“34. Apie Onuškio 
apylinkių archeologinius paminklus 
enciklopedinius tekstus parengė Jonas 
Balčiūnas35, Bronius Dakanis36, Vytau-

25 Strazdas A. 1997 metų neaiškių archeologijos 
objektų žvalgymo Molėtų, Trakų ir Vilniaus rajo-
nuose ataskaita, LII R, f. 1, b. 2879, p. 5–9.

26 Kvedaravičius M., Pranckėnaitė E. Rytų Lie-
tuvos ežerų povandeniniai archeologiniai žvalgy-
mai, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2004 metais, 
Vilnius, 2006, p. 317.

27 Stončius D., Mačiulis M., Zabiela G., Bau-
bonis Z. Senosios gyvenvietės Lietuvos ežerų 
salose, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais, 
Vilnius, 2010, p. 441–452.

28 Balčiūnas J. , Strazdas A., Skrupskelis A. 
Infor macija apie Genionių senąsias kapines. Pri-
eiga internete: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/
KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=7166 (tikrinta 2015 m. 
sausio 19 d.).

29 Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais, Vil-
nius, 2014, p. 506.

30 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1974, 
t. 1, Akmens ir žalvario amžiaus paminklai; 1975, 
t. 2, Piliakalniai; 1977, t. 3, I–XIII a. pilkapynai ir 
senkapiai; 1978, t. 4, I–XIII a. radiniai. 

31 Lietuvos piliakalniai. Atlasas, sud. Z. Baubonis, 
G. Zabiela, Vilnius, 2005, t. 3.

32 Ivanauskas E. Lietuvos pinigų lobiai, paslėpti 
1390–1865 metais, Vilnius, 1995.

33 Andrašiūnaitė D. Trakų rajono monetų lobiai, 
LII R, f. 1, b. 223, p. 1–2.

34 Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva, Vilnius, 
1998.

35 Balčiūnas J. Voniškių piliakalnis, ten pat, p. 293.
36 Dakanis B. Dusmenų antrasis pilkapis, ten pat, 
p. 21; Dakanis B. Dusmenų pirmasis pilkapis, 
ten pat, p. 21; Dakanis B. Mirgelių–Nupronių 
piliakalnis, ten pat, p. 34; Dakanis B. Valuikų 
pilkapynas, ten pat, p. 92–93; Dakanis B. Valuikų 
pilkapis, ten pat, p. 93.
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tas Daugudis37, Ona Kuncienė38, Vytautas Urbanavičius39. Kitose bendro pobūdžio 
lietuviškose enciklopedijose randame duomenų tik apie dalį svarbesnių Onuškio 
apylinkių archeologinių paminklų40.

Duomenys apie Onuškio apylinkių, kaip ir kitų Lietuvos vietovių, archeologinį 
paveldą kaupiami Kultūros paveldo centre, Kultūros paveldo 
departamente ir jo Vilniaus teritoriniame padalinyje (apie Trakų 
rajone esančius paminklus) bei Alytaus teritoriniame padalinyje 
(apie Varėnos ir Alytaus rajonuose esančius paminklus), taip 
pat minėtų rajonų savivaldybėse. Krašto praeitimi domisi kai 
kurie mokytojai, kraštotyrininkai. 

Akmens ir bronzos amžiaus radiniai
Akmens amžiumi ir ankstyvuoju metalų laikotarpiu 

datuojamų archeologinių paminklų Onuškio apylinkėse nėra 
tirta, nors visiškai netoli, daugiausia į pietus ir pietvakarius 
nuo jų, Varėnos rajone, labai gausu įvairių akmens ir bronzos 
amžių periodų gyvenviečių bei stovyklaviečių. Onuškio apy-
linkėse aptikti tik pavieniai laikotarpio iki Kristaus gimimo 
archeologiniai radiniai. 

Bene pirmasis akmens arba ankstyvojo metalų laiko-
tarpio radinius iš Onuškio apylinkių paminėjo F. Pokrovskis 
„Vilniaus gubernijos archeologiniame žemėlapyje“. Jis nurodė, 
kad šalia Vaikantonių kaimo (dab. Alytaus r. Daugų sen.) 
rasti akmeninis kirvis („каменный молотокъ“) ir belemnitas, 
pavadintas perkūno strėle („громовыя стрълка“)41. Dar vienas 
išties retas ir reikšmingas akmens amžiaus radinys iš Vai-
kantonių, patekęs į mokslininkų akiratį, buvo raginis ietigalis 
su įstatytais mikrolitiniais titnaginiais ašmenimis. Archeologas 
Karolis Mekas (1906–1993), tuo metu dirbęs Kauno miesto 
muziejuje restauratoriumi, 1933 m. žurnale „Trimitas“ paskelbė 
straipsnį „Lietuvoj prieš 9 000–12 000 m.“, kuriame aprašė 
Vaikantonysê aptiktą ietigalį: 

„Per įvairius žemės darbus dažnai patenka dienos švieson vis naujų 
radinių, kurie liudija apie tolimą mūsų krašto praeitį. Kultūrtechnikas 
Z. Malinauskas, vykdydamas nusausinimo darbus Vaikantonių k. 
Onuškio vls. Trakų apskr., tarp dumblų sluoksnio Varėnos upėj 
rado kaulinį harpūną, t. y. kaulinį 24,5 cm ilgio paplokščią įrankį, 
kurio vienoj briaunoj prisodinta septyni 
aštrūs titnaginiai danteliai. Kad stipriau 
danteliai kaule laikytųsi, priklijuota sakais 
ar šiaip kokiais klijais. Harpūno kaulinė 
dalis ir joje titnago dantims sudėti ravelis 
labai dailiai apdirbtas ir turi titnaginiais 
įrankiais apdirbimo žymių. Rastas Vaikan-

37 Daugudis V. Žuklijų piliakalnis, ten pat, p. 95.
38 Kuncienė O. Pamusių pilkapynas, ten pat, p. 272.
39 Urbanavičius V . Kiškio bažnyčia, ten pat, p. 230.
40 Straipsnyje nurodomi objektų, įtrauktų į Kultūros 
vertybių registrą, unikalūs kodai. Jie tikrinti pagal 
Kultūros vertybių registro prieigą internete: http://
kvr.kpd.lt/heritage/ (2015 m. sausio 7 d.).

41 Покровский Ф. Археологическая карта Вилен ской 
губернии, Вильна, 1893, c. 125.

Vaikantonių kaime  
rastas ietigalis su 
mikrolitiniais  
ašmenimis.  
Rimantienė R. 
Akmens amžius 
Lietuvoje. Vilnius, 
1984, p. 91
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tonyse harpūnas pagal formą yra iš viduriniojo akmens laiko tarpo 
(10 000–7 000 m. pr. Kr. gim.) <...>.“42 

Archeologė Rimutė Rimantienė šį šalia Varėnės upės aptiktą retą radinį – ieti-
galį su mikrolitiniais ašmenimis – taip pat priskyrė mezolito laikotarpiui (8–4 tūkst. 
m. pr. Kr.). Lietuvoje panašus ietigalis yra aptiktas Opšr¿tuose (Vilkavíškio r.)43. 
Vaikantonyse rastas mezolito radinys atsidūrė Kauno miesto muziejuje (dabar sau-
gomas Vytauto Didžiojo karo muziejuje). Apie tai 1933 m. rašė „Lietuvos aidas“: 

„Kult. Z. Malinauskas dovanojo muziejui kaulinį su įdėtais titna-
giniais danteliais harpūną, rastą Varėnos upėj, kasant kanalą ties 
Vaikantonių k., Onuškio vls.“44

Į muziejus pakliuvo dar keli akmens amžiaus ir ankstyvojo metalų laiko-
tarpio radiniai iš Onuškio apylinkių. Trakų istorijos muziejuje saugomas Jočioniÿ 
kaime (Trakų r., Onuškio sen.) aptiktas akmeninis kirvis keturkampe pentimi45, 
o Lietuvos nacionaliniame muziejuje – panašus kirvis iš Pamusių (Varėnos r., 
Varėnos sen.)46. 1993 m. žvalgant Dusmenų (Trakų r., Onuškio sen.) dvarvietės 
teritoriją, link Dusmenõs upelio besileidžiančiame šlaite rasta pavienių titnago 
nuoskalų, gremžtukas, rėžtukas47. Šie radiniai pateko į Trakų istorijos muziejų.

P. Tarasenka „Lietuvos archeologijos medžiagoje“ mini, kad Õnuškyje „yra 
rastas akmens gadynės padaras“, tačiau neaišku, kas konkrečiai turima omenyje48.

Laikotarpiu iki Kristaus gimimo datuojamas archeologinis paveldas Onuš-
kio apylinkėse nėra gausus. Turimi radiniai leidžia teigti, kad šiose apylinkėse 
neabejotinai buvo gyvenama jau mezolito laikotarpiu (8 000–4 000 m. pr. Kr.). 

Vos už keliolikos kilometrų, centrinėje ir pietinėje Varėnos rajono dalyje, 
labai gausu visų akmens amžiaus periodų archeologinių paminklų, liudijančių šį 
kraštą buvus gausiai gyvenamą nuo pat pirmųjų žmonių pasirodymo dabartinėje 
Lietuvos teritorijoje. Akmens amžiaus gyvenvietės dažniausiai įsikurdavo sausose 
upių bei ežerų pakrantėse. Piečiau nuo Onuškio apylinkių esančių Me»kio, Ūlõs, 
Katrõs pakrantėse tokių gyvenviečių gausu. Onuškio apylinkėse jokių didesnių 
upių nėra. Galbūt tai lėmė, kad šis kraštas akmens amžiuje (10 000–1 800 m. 
pr. Kr.) ir ankstyvajame metalų laikotarpyje (bronzos ir ankstyvajame geležies 
amžiuje – 1 800 m. pr. Kr.–Kristaus gimimas) buvo apgyvendintas menkiau nei 
kaimyninės teritorijos.

Piliakalniai ir geležies 
amžiaus gyvenvietės
Ankstyviausi piliakalniai dabar-

tinės Lietuvos teritorijoje pradedami 
įrengti I tūkst. pr. Kr. (vėlyvajame 
bronzos amžiuje ir ankstyvajame gele-
žies amžiuje). Piliakalniai naudoti visą 
geležies amžių ir viduramžių epochoje 
(iki XIV a. pabaigos–XV a. pradžios), o 

42 Mekas K. Lietuvoj prieš 9 000–12 000 m., Trimitas, 
1933, Nr. 12, p. 230.

43 Rimantienė R. Akmens amžius Lietuvoje, Vilnius, 
1984, p. 88, 44:9 pav., p. 91.

44 Kauno miesto muziejus gavo brangių senienų, 
Lietuvos aidas, 1933, kovo 1, p. 7.

45 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, Vilnius, 1974, t. 1, 
Akmens ir žalvario amžiaus paminklai, p. 130.

46 Ten pat, p. 162.
47 Strazdas A. 1993 m. archeologijos paminklų 
žvalgymas Rytų Lietuvoje, LII R, f. 1, b. 2340, 
p. 11, 23.

48 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga, Kau-
nas, 1928, p. 194.
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kai kuriuose piliakalniuose būta ir vėlesnių laikotarpių įtvirtinimų arba dvarviečių. 
Geležies amžius – plati archeologinė epocha, Lietuvos archeologijoje suskirstyta į 
keturis periodus – ankstyvąjį (V–I a. pr. Kr.), senąjį (I–IV a.), vidurinįjį (V–IX a.) 
ir vėlyvąjį (X–XII a. (XIII a. pradžia)49.

Buvusio Onuškio valsčiaus teritorijoje yra keturi piliakalniai. Du iš jų (Žuk-
lijų piliakalnis su gyvenviete ir Žuklijų II piliakalnis, vadinamas Piliakalniuku) 
sudaro vieną archeologinių paminklų kompleksą. 

Informacija apie Lietuvos piliakalnius yra susisteminta G. Zabielos ir Z. Bau-
bonio sudarytame tritomyje „Lietuvos piliakalnių atlasas“. Atlase pateikiami svar-
biausi duomenys apie piliakalnius, jų matmenis, formą, chronologiją, vykdytus 
tyrimus. Šiame straipsnyje pateiksime duomenis iš minėto atlaso ir papildysime 
juos informacija iš Valstybės archeologijos komisijos archyvo, archeologinių žval-
gymų bei tyrimų ataskaitų ir kitų šaltinių.

Tarp Onuškio ir Aukštådvario yra Mirgelių, Nupronių piliakalnis (Tra-
kų r., Onuškio sen.; unikalus kodas – 16320), datuojamas I tūkstantmečio pirmąja 
puse ir viduriu. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje. Jo aikštelė pailga šiaurės 
vakarų–pietryčių kryptimi, 50 m ilgio, 24 m pločio, iki 2 m įdubusiu viduriu bei 
pietvakariniu kraštu. Piliakalnis labai apardytas arimų, šiuo metu dirvonuoja50.

Pirmieji pranešimai apie Nupronių kaime esančius archeologinius radinius 
Valstybės archeologijos komisiją pasiekė 1935 m. Pranešta, kad „Nupronių kaime yra 
kalnelis, kuriame randama žmonių kaulų ir geležinių senienų, apleistas, be priežiūros“51. 
Iš šio aprašymo atrodytų, kad kalbama ne apie piliakalnį, bet apie senkapį. Iš 
paminklo paso sužinome, kad minimas objektas yra ūkininko Andriaus Arlausko 
žemėje. Paminklo pase nurodoma, kad tai „senkapis, žmonių niekaip nevadinamas 
„kalnas“. Pateikiama ir žinių apie radinius: 

„Retkarčiais randama žmonių kaulai. Visi gyventojai sako nieko 
nežiną, tik Arlausko piemuo sako radęs gretimame kalne peiliuką, 
žmonių kaulų. Vietoje nuvykę radome ornamentuotų puodo šukių, 
skaldyto titnago skeveldrų (titnago tašyto ir retušuoto esama ir 
tolimesnėj aplinkoj).“52 

Iš žemės savininko ūkininko A. Arlausko 1935 m. spalio 3 d. buvo paimtas 
pasižadėjimas saugoti senovės paminklą. Pasižadėjime objektas įvardytas painiai: 
„Piliakalnis, vadinamas senkapiu.“53 1937 m. data įrašyta ranka braižytame vietovės 
plane, kuriame nurodyta, kurioje vietoje kaimo gyventojai „rado žmonių kaulų ir 
peilaitį“54. Ši vieta daugmaž sutampa 
su piliakalnio lokalizacija. Lieka taip 
ir neaišku, ar minimi žmonių kaulai 
bei peilis buvo rasti ant piliakalnio, ar 
kažkurioje gretimoje kalvoje. Gali būti, 
kad Nupronyse būta ir piliakalnio, ir 
laidojimo paminklo, tačiau dabar moks-
lininkams ir paveldosaugininkams šioje 
vietovėje žinomas tik piliakalnis.

49 Skirtingų archeologų darbuose atskirų geležies 
amžiaus periodų datavimas ir pati periodizacija 
skiriasi.

50 Lietuvos piliakalniai. Atlasas, sud. Z. Baubonis, 
G. Zabiela, Vilnius, 2005, t. 3, p. 152–153.

51 Valstybės archeologijos komisijos medžiaga, Kultū-
ros paveldo centro paveldosaugos biblioteka (toliau – 
KPC PB), f. 1, ap. 1, b. 58, l. 234. 

52 Ten pat, l. 232.
53 Ten pat, l. 236.
54 Ten pat, l. 237.
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Mirgelių, Nupronių piliakalnį 1984 m. žvalgė Mokslinės metodinės kultūros 
paminklų apsaugos tarybos darbuotojai. Piliakalnio aikštelės vidurinėje dalyje po 
pusmetriniu armens sluoksniu fiksuotas tokio paties storio kultūrinis sluoksnis, 
kuriame aptikta puodų lygiu, gludintu, brūkšniuotu bei grublėtu paviršiumi, šukių, 
molio tinko fragmentų, apdegusių akmenų ir degėsių55.

Dviejų piliakalnių ir senovės gyvenvietės kompleksas yra Vilkokšnio ežero 
šiauriniame krante, Žuklijų kaime (Trakų r., Grendavės sen.). Žuklijų I piliakalnis 
(unikalus kodas – 3530) ir šalia jo esanti gyvenvietė (unikalus kodas – 24145) 
sudaro vieną kompleksą, turintį bendrą pavadinimą ir kodą Kultūros vertybių 
registre – Žuklijų piliakalnis su gyvenviete (unikalus kodas – 24144). Šalimais 
yra ir Žuklijų II piliakalnis, vadinamas Piliakalniuku (unikalus kodas – 33656).

Žuklijų I piliakalnis įrengtas Vilkokšnio ežero šiauriniame krante esančioje 
atskiroje kalvoje. Aikštelė ovali, pailga šiaurės–pietų kryptimi, 20 x 12 m dydžio. 
Ją žiedu juosia 1,5 m (pietinėje pusėje) ir 3 m (šiaurinėje pusėje) aukščio, 9–15 m 
pločio pylimas. Šiaurinėje papėdėje iškastas 26 m pločio, 2 m gylio griovys. Šlai-
tai statūs, 5–8 m aukščio. Piliakalnis dirvonuoja. Šiaurinėje papėdėje 0,5 ha plote 
yra papėdės gyvenvietė. Žuklijų I piliakalnis datuojamas I tūkst. viduriu–II tūkst. 
pradžia. Apie 100 m į vakarus nuo Žuklijų I piliakalnio yra Žuklijų II piliakalnis, 
vadinamas Piliakalniuku. Šis piliakalnis įrengtas Vilkokšnio ežero šiauriniame 
krante esančioje atskiroje kalvoje. Aikštelė ovali, pailga šiaurės rytų–pietvakarių 
kryptimi, 23 x 17 m dydžio. Šlaitai vidutinio statumo, 4–6 m aukščio. Piliakalnis 
labai apardytas arimų ir duobių, dirvonuoja. Žuklijų II piliakalnis datuojamas 
I tūkst. pradžia56.

Aukštame ežero krante nuosta-
bios gamtos apsupti Žuklijų piliakal-
niai XIX a. atkreipė paveldotyrininkų 
dėmesį. 

1890 m. istorijos ir geografijos 
almanache „Wisła“ paskelbta Vladis-

Mirgelių, Nupronių 
piliakalnis.  
Manvydo Vitkūno 
nuotr., 2011 m.

55 Dakanis B. Mažai žinomi Lietuvos piliakalniai, 
Kultūros paminklai, Vilnius, 1994, t. 1, p. 45–46; 
Dakanis B. Mirgelių–Nupronių piliakalnis, Kul-
tūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva, Vilnius, 
1998, t. 2, p. 34.

56 Lietuvos piliakalniai. Atlasas, sud. Z. Baubonis, 
G. Zabiela, Vilnius, 2005, t. 3, p. 168–169.
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lavo Sokolovskio surinkta informacija apie Žuklijų piliakalnius. Pateikiamas gana 
platus dviejų piliakalnių aprašymas, nurodyti atstumai tarp abiejų piliakalnių ir 
jų matmenys (autorius rašė, kad pats viską išmatavo pėdomis, nenaudodamas 
mechaninių matavimo prietaisų). 

„Ant gana ilgo Vilkokšnio ežero, kurio ilgis – mylia, o plotis – iki 
1 050 pėdų, 700 pėdų nuo Žuklijų kaimo, yra du piltiniai kalnai, 
iš kurių vienas daug aukštesnis, o kitas, 243 pėdos į vakarus nuo 
pirmojo, yra antrasis kalnas, jau suartas. Abu kalnai yra tarp 
javais užsėtų laukų.“ 

Žuklijų I piliakalnis. 
Manvydo Vitkūno 
nuotr., 2011 m.

Žuklijų I piliakalnis. 
Aikštelės ir pylimo  
dalis. Manvydo  
Vitkūno nuotr., 
2011 m.
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Toliau autorius aprašė pirmojo piliakalnio išvaizdą: 

„Kalno viršaus pakraščiuose, rytinėje ir vakarinėje pusėse, yra 
įdubimai, o veikiau tarpai pylime, tarsi vietos, kuriose galima būtų 
pastatyti pabūklus.“ 

V. Sokolovskis aprašė ir kai kuriuos iš vietos gyventojų išgirstus pasakoji-
mus apie šiuos piliakalnius. 

„Padavimai apie piliakalnius prie Vilkokšnio ežero, kuriuos girdėjau 
iš Žuklijų kaimo gyventojų lūpų, skelbia, kad kalnas supiltas stra-
teginiais tikslais. Kareiviai pylė jį kasketėmis (kareiviškomis kepurė-
mis), ir kiekvienas iš jų, kaip pasakojo seneliai – pridūrė pasakojęs 
senolis, – po tris kasketes žemių supylė. Tą štai didelį kalną supylė 
rusų kareiviai, kai atėjo, o tą mažesnį, kuris dabar suartas, supylė 
jau iš čia traukdamiesi, todėl ir kalnas daug mažesnis, nes mažiau 
kareivių buvo likę. Vėliau papasakojo, kad kalnas supiltas seniau, 
nei dabartinių gyventojų protėviai įsikūrė Žuklijuose.“ 

Toliau autorius aprašė didesnio piliakalnio išvaizdą: 

„Kalno viršūnėje augo obelys ir kriaušės, kraštai ir šlaitai buvo 
apaugę kadagiais, tačiau su laiku dalis medelių tai iškirsta, tai 
nudžiūvo. Dabar švarus, neapaugęs kalnas matomas iš toli nuo 
kelio iš geležinkelio Sankt Peterburgas–Varšuva stoties Rūdiškėse 
į Tolkiškes.“ 

Autorius atkreipė dėmesį, kad pasakojimai apie piliakalnius nedaug skiriasi 
ir tolimesnėse apylinkėse. 

Žuklijų II piliakalnis. 
Manvydo Vitkūno 
nuotr., 2011 m.
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„Per pusę mylios nuo Žuklijų, Grendavės kaime pakeliui iš Rū-
diškių į Tolkiškių dvaro žemes, vietos gyventojai pasakoja, kad 
kalną supylė kazokai, kad didesnį kalną pylė atėję, o antrą – kada 
grįždami traukėsi. Be to, senelis Žuklijuose įrodinėjo, kad nuo 
didesnio piliakalnio, kaip jam jo senelis pasakojo, tuomet buvo ga-
lima matyti Pilies kalną šalia Aukštadvario. Toliau pasakojo, kad 
tas miestas kadaise buvo didelis, bet dėl maro epidemijos žmonės 
išmirė, ir miestas buvo sunaikintas. Dėl maro epidemijos senelis 
dar pridūrė: „O baisūs tai buvo laikai; dideliu vežimu į miestą 
atvažiuodavo gražiai apsirengusios panelės, ir neduok Dieve nusuks 
link kurio nors namo prie lango; tai mirtis ten netrukus įsigalės, 
nes viena panelė nulipa nuo vežimo ir eina tiesiai į pirkią, o kai 
tik slenkstį peržengia, tuojau pat persikūnija į smilgą, o po to visi 
krenta jau negyvi.“57 

Taigi V. Sokolovskis paliko ne tik įdomius Žuklijų piliakalnių aprašymus, 
bet ir užrašė pasakojimą apie senovėje kildavusių maro epidemijų įsivaizdavimą. 
Pranė Dundulienė 1963 m. paskelbtame straipsnyje „Badas ir maras Lietuvoje 
feodalizmo laikais“58 paminėjo daugelį iki to laiko įvairiose Lietuvos vietose užra-
šytų pasakojimų apie marą, tačiau V. Sokolovskio Žuklijuose užrašyto pasakojimo 
nemini – tikriausiai jis nepateko į tyrėjos akiratį.

F. Pokrovskio „Vilniaus gubernijos archeologiniame žemėlapyje“, išleistame 
1893 m., minimas Žuklijų (Жукели) piliakalnis. Nurodoma, kad ant „Virkiekšnia“ 
(„Виркекшня“, iškreiptas Vilkokšnio pavadinimas) ežero kranto yra apskritas pilti-
nis kalnas, įgilintas viršuje daugmaž 16 kvadratinių sieksnių plote. Anot senelių, kalną 
supylė prancūzai“. Išnašose nurodyta, kad šią informaciją suteikė vietos mokytojas, 
o Vilniaus gubernijos 1891 m. atmintinėje knygelėje nurodyti du pilkapiai59.

Žuklijų I piliakalnis minimas 1928 m. P. Tarasenkos „Lietuvos archeologijos 
medžiagoje“60. Valstybės archeologijos komisijos archyve taip pat yra dokumentų 
apie Žuklijų piliakalnius. Čia yra saugomas 1937 m. sudarytas planas su nurodyta 
Žuklijų I piliakalnio vieta. 1935 m. dokumentuose buvo rašoma, kad „Žuklių k. 
piliakalnis yra ariamas. Ariant ardo ir gadina šį praeities paminklą“61. Tačiau veikiausiai 
čia kalbama apie Žuklijų II piliakalnį, kuris nuo seno buvo ariamas, nes tais pačiais 
metais pildytame paminklo pase randame informaciją, kad piliakalnio savininkai 
yra Žuklijų kaimo gyventojai ir kad „Paminklas tvarkoje, nekasinėjamas ir neardomas, 
apkapčiuotas“ [yra riboženkliai – M. V.]. 
Pildant grafą „Kas darytina paminklo 
apsaugai“ įrašyta: „Pakolkas nieko da-
rytino nėra, nes paminklą prižiūri patys 
kaimiečiai ir saugo, kad kas nors nedar-
kytų.“62 Apie piliakalnio kilmę buvo 
surinkta įvairių pasakojimų. Panošiškių 
pradinės mokyklos mokytojos Marcelės 
Škėmaitės užpildytoje Lietuvos žemės 
vardyno anketoje skaitome: „Vieni žmo-

57 Sokołowski W. Do poszukiwaniu o piłkalniach, 
Wisła, Warszawa, 1890, t. 4, p. 455–456.

58 Dundulienė P. Badas ir maras Lietuvoje feoda-
lizmo laikais, Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo 
darbai. Istorija, Vilnius, 1963, t. 4, p. 105–121.

59 Покровский Ф . Археологическая карта Виленской 
губернии, Вильна, 1893, c. 125.

60 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga, 
Kaunas, 1928, p. 269.

61 Valstybės archeologijos komisijos medžiaga, KPC 
PB, f. 1, ap. 1, b. 75, l. 303; ten pat, b. 58, l. 255, 
256.

62 Ten pat, l. 252.
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nės pasakoja, kad ten Napoleono kariuomenė kepurėm supylė, kiti – kad senovės lietuvių 
supiltas.“63 Paminklo pase rašoma: 

„Vietos gyventojų pasakojimu piliakalnis yra supiltas švedų. Kas 
minimą piliakalnį darkytų bei naikintų, tą gyvenime ištiktų nelai-
mės. Taip pasakoja vietos gyventojai, nes vienam ariant aikštelę, 
nugaišę jaučiai.“64 

Paminklo pase randame informacijos ir apie radinius: 

„Aplink dirvose randama skaldyto ir neskaldyto titnago gabalai. 
Dar prieš [Pirmąjį pasaulinį] karą vaikai, ganydami kiaules, ant 
piliakalnio velėnose radę buvo žiedą, bet koks tas žiedas buvęs, 
niekas neatsimena.“65 

Žuklijų piliakalniai ne kartą buvo žvalgomi archeologų. 1955 m. Lietuvos 
istorijos instituto žvalgomajai ekspedicijai vadovavęs A. Tautavičius ataskaitoje 
aprašė aplankytą Žuklijų piliakalnį. Ekspedicijos dalyviai atliko bandomąjį grunto 
gręžimą ir nustatė, kad piliakalnio aikštelę dengia 40–50 cm storio juodos žemės 
sluoksnis, tačiau nei keramikos, nei sudegusio molio tinko gabalų nepastebėjo. 
Ataskaitoje paminėta, kad piliakalnio aikštelę knisa kiaulės. Iš vietos gyventojų 
archeologai išgirdo jau anksčiau užrašytus pasakojimus apie du kalnus, kurių 
didesnį supylė į karą einantys, o mažesnį – iš karo grįžtantys kareiviai66.

Pietinėje buvusio Onuškio valsčiaus dalyje, Varėnos rajono Jakėnų seniū-
nijoje, Burbonių miške yra Voniškių piliakalnis (unikalus kodas – 22953). Šis 
piliakalnis žinomas ir Burbonių piliakalnio vardu. Piliakalnis įrengtas atskiroje 
kalvoje. Jo aikštelė ovali, pailga šiaurės–pietų kryptimi, 15 x 12 m dydžio, iš visų 
pusių apjuosta 100 m ilgio, 2–3 m aukščio, 14 m pločio pylimu. Šlaitai statūs, 
15–18 m aukščio (įskaitant pylimus). Pietinis aikštelės kraštas apardytas kasant 
duobę, šlaitai – griūvančių medžių kelmų išraustų duobių, žvėrelių urvų. Vaka-
rinėje pusėje 0,7 ha plote yra papėdės gyvenvietė. Piliakalnis datuojamas I tūkst. 
viduriu–II tūkst. pradžia67.

Šis piliakalnis minimas 1928 m. 
P. Tarasenkos „Lietuvos archeologijos 
medžiagoje“68. Valstybės archeologijos 
komisijos archyve saugomos tarpukariu 
darytos situacijos schemos ir praneši-
mai, kuriuose, be kita ko, nurodyta, kad 
netoli Burbonių kaimo, „Žilinų miške 
yra piliakalnis, apleistas, neprižiūrimas“69. 
Neabejotina, kad kalbama apie Voniškių 
piliakalnį. Nors piliakalnis yra atokioje 
vietoje, miške, apie jį vietos žmonės 
sukūrė įvairių legendų. Prieš Antrąjį 
pasaulinį karą pasakojo, esą „ant pilia-

63 Ten pat, l. 253.
64 Ten pat, l. 252.
65 Ten pat.
66 Tautavičius A. LTSR MA Istorijos ir teisės 
instituto 1955 m. birželio 8–30 d. vykdytos žval-
gomosios archeologinės ekspedicijos dienoraštis 
(Daugų, Druskininkų, Varėnos, Eišiškių, Šalčininkų, 
N. Vilnios, Vilniaus ir Trakų rajonai), LII R, f. 1, 
b. 33, p. 89–90.

67 Lietuvos piliakalniai. Atlasas, sud. Z. Baubonis, 
G. Zabiela, Vilnius, 2005, t. 3, p. 304–305.

68 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga, 
Kaunas, 1928, p. 112.

69 Valstybės archeologijos komisijos medžiaga, KPC 
PB, f. 1, ap. 1, b. 58, l. 178, 183, 184, 185, 186; 
b. 75, l. 299.
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kalnio buvo Lietuvos kunigaikščių šventykla.“70 Šį pasakojimą, taip pat informacijos 
apie čia esą rastas kažkokias plytas randame mokytojo Juozo Mitalo 1935 m. 
užpildytoje Lietuvos žemės vardyno anketoje: 

„Piliakalnis supiltas senovės lietuvių kunigaikščių. Ant jo buvo 
pastatyta pilis ir šventykla. Dabar plytų yra iš vakarų ir rytų 
piliakalnio pusės. Pati piliakalnio viršūnė įdubusi 2,3 mtr. Kalne 
yra lapių ir barsukų lizdų. Piliakalnis apsuptas neprieinamų raistų, 
tik iš rytų pusės prieinamas.“71 

1926 m. Jonėnų kaime gyvenusi Merkínės vidurinės mokyklos moksleivė 
Marytė Didikaitė užrašė apie piliakalnį tokią informaciją: 

„Žilinų piliakalnis. Trakų apskrityje, Onušiškių valsčiuje randasi 
kalnas, apie kurį žmonės kalba, būti esąs piliakalnis. Jis randasi 
dideliame miške. Tas miškas vadinamas Žilinų, kuris priklauso 
Dusmenų girininkijai. Žemės plotą užima apie 200 m2, aukštumo 
yra apie 20 metr. Pakalnės apaugusios įvairiais medžiais: beržais, 
ąžuolais, lazdomis, eglėmis, pušimis ir dar kitokiais. Viršuje ant 
kalno yra įdubimas, kuris kas metai darosi vis didesnis. Kalno 
įdubime tūkstantis devyni šimtai dvidešimt antrais metais buvo 
rasta: liktorius ir kryželis. Daiktus rado žmonės iš Burbonių kaimo, 
Onušiškių valsčiaus, Trakų apskrities. Žmonės, iš rastų daiktų, 
sprendžia, kad ten būta kokios šventyklos.“72

1978 m. Voniškių piliakalnį ap-
lankė Mokslinės metodinės kultūros 
paminklų apsaugos tarybos ekspedicija, 
vadovaujama J. Balčiūno73. Šis pilia-
kalnis nelengvai randamas, nes miške 
nėra aiškesnių orientyrų.

Voniškių piliakalnis. 
Klaudijaus Driskiaus 
nuotr., 2013 m.

70 Ten pat, l. 177.
71 Ten pat, l. 179.
72 Ten pat, l. 180.
73 Balčiūnas J. 1978 m. žvalgomosios archeologinės 
ekspedicijos Varėnos rajone ataskaita, LII R, f. 1, 
b. 2239, p. 41. ATL?
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Greta piliakalnių ir papėdžių gyvenviečių, iš kurių Onuškio apylinkėse 
nė viena iki šiol nėra bent kiek plačiau tyrinėta archeologų, verta paminėti ir 
Lietuvoje iki šiol labai menkai tyrinėtą archeologinių paminklų grupę – gyven-
vietes ežerų salose. 2009 m. tyrėjų grupė (D. Stončius, M. Mačiulis, G. Zabiela, 
Z. Baubonis) žvalgė salą Verniejaus ežere, buvusio Onuškio valsčiaus teritorijos 
šiauriniame paribyje. Šioje 1,54 ha ploto kalvotoje saloje aptikti praeities žmonių 
buvimo pėdsakai – keturios lipdytos keramikos šukės74. Šioje saloje būta geležies 
amžiaus (veikiausiai – ankstyvojo ir / arba senojo geležies amžiaus) gyvenvietės. 
2013 m. ji įtraukta į Kultūros paveldo vertybių registrą kaip Verniejaus seno-
vės gyvenvietė (adresas – Trakų r., Aukštadvario sen., Verniejaus k.; unikalus 
kodas – 35395). Daugiau apie šią senovės gyvenvietę būtų galima pasakyti tik 
atlikus papildomus archeologinius tyrimus, nors akivaizdu, kad priešistorės žmo-
nių gyvenvietės šiame krašte buvo kuriamos ne tik atvirose vietose, piliakalnių 
papėdėse, bet ir ežerų salose.

Pilkapynai
Gausiausia archeologinių paminklų grupė Onuškio apylinkėse yra pilkapynai. 

Mirusiųjų laidojimas pilkapiuose Rytų bei Pietų Lietuvoje buvo paplitęs viduri-
niame ir vėlyvajame geležies amžiuje. Mūsų dienas pasiekė tik dalis pilkapynų – 
daugybė jų buvo sunaikinti įvairiais laikotarpiais kertant miškus, dirbant žemę. 

Didžiausias ir gerai ištirtas laidojimo paminklas šiame krašte yra Pamusių 
pilkapynas (unikalus kodas – 3689), esantis miške, apie 200 m į rytus nuo Pa-
musių kaimo (Varėnos r., Varėnos sen.). Šio pilkapyno tyrimų medžiaga yra api-
bendrinta ir paskelbta archeologės O. Kuncienės75, todėl šiame straipsnyje pacituosime 
glaustą tyrėjos parengtą archeologinio paminklo ir jo tyrimų rezultatų aprašymą  
(kalba nežymiai koreguota): 

„Daugiau nei 100 pilkapių. Jie išsidėstę apie 4 hektarų plote, siaura 
juosta šiaurės rytų–pietvakarių kryptimi kas 2–8 metrus. Sampilai 
8–12 metrų skersmens, iki 1,5 met ro aukščio, kai kurie apardyti, 
žemi, vos pastebimi. Pilkapyno pietrytinėje dalyje sampilų pagrindus 
juosia akmenų vainikai. Kitų pilkapių sampilų pagrindus supa pailgos 
duobės arba juosia grioviai. Pilkapių su akmenų vainikais sampilai 
žemesni. [Pilkapynas] pradėtas tirti XIX a. 
pabaigoje. Eduardas Volteris 1889 m. iš-
tyrė 22 pilkapius, Vandalinas Šukevičius 
1889–1890, 1893 m. – 12 pilkapių, Istorijos 
instituto archeologinė ekspedicija (vadovė 
Ona Kuncienė) 1968 m. – 13 pilkapių. Iš 
47 tirtų pilkapių penkiolikoje kapų nerasta. 
Pilkapiuose su akmenų vainikais rasta po 
vieną V–VII a. degintinį žmogaus kapą. 
Jie įrengti pilkapio vidurinėje dalyje, ant 
pagrindo. Įkapės sudėtos virš degintinių 
kaulų arba išbarstytos kartu su kaulais 

74 Stončius D., Mačiulis M., Zabiela G., Bau-
bonis Z. Senosios gyvenvietės Lietuvos ežerų 
salose, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2009 metais, 
Vilnius, 2010, p. 447–448.

75 Kuncienė O. Pamusio (Varėnos r.) pilkapiai 
(1. Laidosena), LTSR mokslų akademijos darbai. A se-
rija, 1972, t. 3, p. 91–100; Kuncienė O. Pamusio 
(Varėnos r.) pilkapiai. (2. Radiniai), LTSR mokslų 
akademijos darbai. A serija, 1973, t. 2, p. 103–123. 
Abi publikacijos dalys skelbiamos internete: pir-
ma dalis (1. Laidosena) – http://www.lad.lt/
data/com_ladlibrary/158/91-100.pdf; antra dalis 
(2. Radiniai) – http://www.lad.lt/data/com_lad-
library/159/103-123.pdf (tikrinta 2015 m. sausio 
20 d.).
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1 x 1 m dydžio plotuose. Kapuose rasta ginklų (įmovinių pro-
filiuota ir rombine plunksna ietigalių, antskydžių), darbo įrankių 
(geležinių siauraašmenių pentinių kirvių, ylų, peilių), papuošalų ir 
aprangos reikmenų (diržų, geležinių sagčių, žalvarinių žiedų, lankinė 
segė trikampe kojele, žalvarinių ir sidabrinių storagalių apyrankių). 
Pilkapiuose, kurių sampilus supa duobės ar juosia grioviai, rasta 
nuo vieno iki šešių VIII–X a. degintinių žmonių kapų. Jie įrengti 
sampiluose, dažnai jų pakraščiuose, negiliai po velėna. Sudeginti 
kaulai, apdegusios įkapės, pelenai ir degėsiai supilti į 0,5 x 0,6 m, 
0,7 x 0,5 m, 1,40 x 0,25 m, 1 x 1 m dydžio ir 0,25–0,30 m gylio 
duobutes. Kapuose rasta darbo įrankių (geležinių siauraašmenių pen-
tinių kirvių, peiliukų, ylų, akmeninių galąstuvų, molinių verpstukų), 
ginklų (geležinių karklo lapo pavidalo plunksna ietigalių, vienašmenis 
kalavijas), papuošalų (žalvarinių plokščiais užkeistais galais ir vytinių 
kūginiais galais antkaklių, pasaginė segė daugiakampėmis galvutėmis, 
juostinių platėjančiais galais apyrankių, įvijinių ir juostinių žiedų, 
žalvarinių įvijinių ir stiklinių karolių, žalvarinių grandelių, skarde-
lių, įvijėlių, žvangučių, geležinių grandelių, diržų sagčių). Pilkapių 
vidurinėse dalyse, toliau nuo kapų, rasta molinių indų fragmentų. 
Radiniai (176 daiktai) laikomi Istorijos ir etnografijos muziejuje 
[Lietuvos nacionaliniame muziejuje].“76 

Prie to, kas cituota, norėtųsi pridurti, jog geležinių siauraašmenių pentinių 
kirvių priskyrimas darbo įrankių, o ne ginklų grupei nėra tikslus. Tai universalūs 
dirbiniai, pagal aplinkybes tinkami ir darbui, ir kovai.

Pamusių pilkapynas iki šiol yra vienintelis šiame krašte nuodugniai tirtas 
archeologinis paminklas. Visi kiti Onuškio apylinkių pilkapynai archeologų yra 
žvalgyti, bet detaliai netyrinėti.

Netoli Lausgenių kaimo (Trakų r., Onuškio sen.), šalia Spindžia÷s ežero, miške 
abipus Drabužni¹kų–Onuškio kelio yra du pilkapynai – Lausgenių pilkapynas 
(unikalus kodas – 21477) ir Lausgenių pilkapynas II (unikalus kodas – 21478). 
Pirmajame Lausgenių pilkapyne yra aštuoni 7–10 m skersmens ir 0,4–1,5 m aukščio 
pilkapiai77, o Lausgenių II pilkapyne – 
du 11–11,5 m skersmens ir 1–1,2 m 
aukščio pilkapiai78. Visi jie juosiami 
daugelyje vietų žemėmis užslinkusių 
griovių ir datuojami vėlyvuoju geležies 
amžiumi. Šiuos pilkapius apie 1990 m. 
surado archeologai Gediminas Gendrė-
nas ir Birutė Lisauskaitė. 1993 m. juos 
žvalgė archeologo A. Strazdo vadovau-
jama Kultūros paveldo mokslinio cen-
tro mokslinė ekspedicija79, o 1995 m. 
abu pilkapynai įtraukti į Kultūros ver-
tybių registrą.

76 Kuncienė O. Pamusių pilkapynas, Kultūros pa
minklų enciklopedija. Rytų Lietuva, Vilnius, 1998, 
t. 2, p. 272.

77 Lausgenių pilkapynas, Kultūros vertybių registras. 
Prieiga internete: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/
KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=21477 (tikrinta 2015 m. 
sausio 20 d.).

78 Lausgenių pilkapynas II, Kultūros vertybių regist-
ras. Prieiga internete: http://kvr.kpd.lt/heritage/
Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=21478 (tikrinta 
2015 m. sausio 20 d.).

79 Strazdas A. 1993 m. archeologijos paminklų žval-
gymas Rytų Lietuvoje, LII R, f. 1, b. 2340, p. 12; 
Balčiūnas J., Dakanis B., Strazdas A. Archeo-
logijos paminklų žvalgymas 1992 ir 1993 metais, 
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metais, 
Vilnius, 1994, p. 290.
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Skirtingai nei daugelis miškų glūdumoje esančių pilkapynų, Saloviškių kai-
me (Trakų r., Grendavės sen.) sodybos pakraštyje esantis Saloviškių pilkapynas 
(unikalus kodas – 22114) yra lengvai prieinamas, visu gražumu atsiveria prieš 
lankytojo akis. Šiame pilkapyne tėra du pilkapiai, kurių skersmuo siekia iki 15 m, 
aukštis 1,2–1,8 m. Vieno pilkapio viršuje pastatytas medinis kryžius. Aplink abiejų 
pilkapių sampilus matyti žemėmis beveik visiškai užslinkę akmenų vainikai. Jie 
būdingi viduriniam geležies amžiui. Pilkapiai datuojami viduriniu geležies amžiumi80. 
Užfiksuotas pasakojimas, esą pilkapiuose „paslėptas sukilėlių auksas“. Šiuos pilkapius 
1993 m. kaip archeologinius objektus identifikavo E. Ivanauskas81.

Į rytus nuo Dusmenų gyvenvietės, miške netoli Alytaus–Trakų plento yra du 
pilkapiai – Dusmenų pilkapis (unikalus kodas – 16192) ir Dusmenų pilkapis II 
(unikalus kodas – 16235). Abu jie datuojami I tūkst. antrąja puse–II tūkst. pra-
džia (toks datavimas nurodomas Kultūros vertybių registre; B. Dakanis pilkapius 
priskyrė viduriniam geležies amžiui ir 
datavo VI–VII a.)82. Pirmasis Dusmenų 
pilkapis yra maždaug 8 m skersmens, 
0,6–0,7 m aukščio. Sampilo viduryje, 
šonuose ir papėdėje prikasinėta senų 
duobių83. Tai „lobių ieškotojų“ veiklos 
pėdsakai. Dusmenų pilkapis II yra apie 
100 m į vakarus nuo pirmojo pilkapio. 
Jis apie 7 m skersmens ir 0,7 m aukš-
čio. Pilkapis kadaise taip pat gerokai 
suniokotas „lobių ieškotojų“ – sampilo 
centre iškasta didelė, 1,5 m skersmens 
ir apie 0,7 m gylio duobė84. Valstybės 
archeologijos komisija jau prieš Antrąjį 
pasaulinį karą turėjo informacijos apie 

Vienas iš sulėkštėjusių 
Pamusių pilkapyno 
pilkapių. Manvydo  
Vitkūno nuotr., 
2011 m.

80 Saloviškių pilkapynas, Kultūros vertybių registras. 
Prieiga internete: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pa-
ges/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=22114 (tikrinta 
2015 m. sausio 20 d.).

81 Strazdas A. Archeologijos objektų žvalgymas 
ir žvalgomieji kasinėjimai 1995 m., Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 1994 ir 1995 metais, Vilnius, 
1996, p. 305.

82 Dakanis B. Dusmenų antrasis pilkapis, Kultūros 
paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva, Vilnius, 1998, 
t. 2, p. 21; Dakanis B. Dusmenų pirmasis pilkapis, 
ten pat.

83 Dusmenų pilkapis, Kultūros vertybių registras. 
Prieiga in ternete: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pa-
ges/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=16192 (tikrinta 
2015 m. sausio 20 d.).

84 Dusmenų pilkapis II, Kultūros vertybių registras. 
Prieiga internete: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pa-
ges/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=16235 (tikrinta 
2015 m. sausio 20 d.).
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Pamusių pilkapyno pilkapio 
Nr. 36 su akmenų vainiku 
schema. Sutartiniai ženklai: 
1 – akmenys, 2 – degintiniai 
kaulai, 3 – velėna, 4 – smėlis, 
5 – juoda žemė.  
Kuncienė O. Pamusio  
(Varėnos r.) pilkapiai  
(1. Laidosena), LTSR Mokslų 
Akademijos darbai. A serija, 
1972, t. 3, p. 94

Pamusių pilkapyne siauraašmeniai 
pentiniai kirviai. Kuncienė O. 
Pamusio (Varėnos r.) pilkapiai. 
(2. Radiniai), LTSR Mokslų  
Akademijos darbai. A serija, 
1973, t. 2, p. 104

Pamusių pilkapyne aptikti ginklai: 1–4 – ietigaliai,  
5 – vienašmenis kalavijas, 6 – skydo umbas (antskydis). 
Kuncienė O. Pamusio (Varėnos r.) pilkapiai.  
(2. Radiniai), LTSR Mokslų Akademijos darbai.  
A serija, 1973, t. 2, p. 108

Dusmenų pilkapius – ranka braižytą situacijos sche-
mą, informacinių pranešimų85. Viename jų nurodyta, 
kad vietos gyventojai pasakoja, esą pilkapiai likę 
„nuo prancūzų karo“86.

Šalia Valùikų kaimo (Trakų r., Onuškio sen.) 
yra Toliotoniÿ, Valuikų pilkapynas, vadinamas 
Pranc¾zkapiais (unikalus kodas – 16319), ir Tolio-
tonių, Valuikų pilkapis (unikalus kodas – 16452). 
Abu šie objektai, sprendžiant iš išorinių požymių 
(aplink sampilus buvo įrengti grioviai, bet nėra 
akmenų vainikų), yra vienalaikiai ir datuojami 
vėlyvuoju geležies amžiumi. Toliotonių, Valuikų 
pilkapyne, vadinamame Prancūzkapiais, yra keturi 
pilkapiai, kurių skersmuo siekia nuo 6 iki 11,5 m.87 

85 Valstybės archeologijos komisijos medžiaga, KPC PB, f. 1, 
ap. 1, b. 58, l. 192, 194, 195, 196.

86 Ten pat, l. 192.
87 Toliotonių, Valuikų pilkapynas, vad. Prancūzkapiais, Kultūros 
vertybių registras. Prieiga internete: http://kvr.kpd.lt/heritage/
Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=22114 (tikrinta 2015 m. 
sausio 20 d.).
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Lausgenių  
pilkapynas II. Arūno 
Strazdo (Kultūros 
paveldo centras)  
nuotr., 2012 m.

Saloviškių pilkapyne 
įspūdingi pilkapiai 
lengvai prieinami  
lankytojams.  
Klaudijaus Driskiaus 
nuotr., 2013 m.

Vienas iš Saloviškių 
pilkapyno pilkapių. 
Klaudijaus Driskiaus 
nuotr., 2013 m.
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Apie 180 m į šiaurę nuo pilkapyno yra dar vienas pavienis Toliotonių, Valuikų 
pilkapis 9–10 m skersmens ir 0,8–1 m aukščio88. Manoma, kad pilkapių šiame 
pilkapyne būta ir daugiau (į rytus bei pietryčius nuo išlikusių pilkapių buvo 
randama degėsių, pelenų, kaulų fragmentų). Pilkapyno teritorija XX a. trečiaja-
me ir ketvirtajame dešimtmetyje buvo ariama89. Valstybės archeologijos komisijai 
1935 m. kreipusis į Trakų apskrities valdžią dėl šių pilkapių apsaugos, Aukšta-
dvario policijos nuovados (tuo metu Valuikų kaimas buvo Aukštadvario valsčiuje, 
prie Onuškio valsčiaus ribos) siųstas vachmistras atvyko į kaimą, tačiau pilkapių 
nerado. Sudarytame protokole skaitome: 

„1935 m. spalių mėn. 7 d. Trakų apskr. policijos Aukštadvario 
nuovados vachmistras Kreivys Vladas, pildydamas Valstybės ar-
cheologijos komisijos 1935 m. rugpjūčio mėn. 27 d. raštą 516 Nr., 
atvykau į Valuikų k. Aukštadvario vls. tikslu surasti Kazlausko Jono 
žemėje tris piliakalnius, bet neradau. Paklaustas Kazlauskas Jonas 
pareiškė, kad jo žemėje piliakalnių nėra, jo žemėje yra lyguma.“90 

Policininko misija baigėsi nesėk me. Galbūt tai lėmė ir supainiotos sąvo-
kos – reikėjo ieškoti pilkapių, o pareigūnas vietos gyventojų klausinėjo apie pi-
liakalnius. Vis dėlto kituose Valstybės 
archeologijos komisijos dokumentuose 
aiškiai nurodoma, kad minėto ūkininko 
J. Kazlausko žemėje pilkapiai yra91. 
Taip pat minimi jau beveik visiškai 
sunaikinti (nuarti) pilkapiai, buvę kito 
ūkininko – Felikso Glebuso žemėje92. 
Vietos gyventojų vartojamas pilkapyno 
pavadinimas „Prancūzkapiai“ neturėtų 
stebinti – pietinėje ir rytinėje Lietuvos 

Mažoji uogautoja prie 
Dusmenų II pilkapyje 
„lobių ieškotojų“  
kadaise iškastos 
duobės. Manvydo  
Vitkūno nuotr., 
2011 m.

88 Dakanis B. Valuikų pilkapis, Kultūros paminklų 
enciklopedija. Rytų Lietuva, Vilnius, 1998, t. 2, p. 93; 
Toliotonių, Valuikų pilkapis, Kultūros vertybių 
registras. Prieiga internete: http://kvr.kpd.lt/
heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=16452 
(tikrinta 2015 m. sausio 20 d.).

89 Dakanis B. Valuikų pilkapynas, Kultūros pamink
lų enciklopedija. Rytų Lietuva, Vilnius, 1998, t. 2, 
p. 92–93.

90 Valstybės archeologijos komisijos medžiaga, KPC 
PB, f. 1, ap. 1, b. 58, l. 151.

91 Ten pat, l. 152, 153; b. 136, l. 23.
92 Ten pat, l. 148.
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dalyje gana nemažai priešistorės ir viduramžių laikotarpio laidojimo paminklų 
nuo seno vadinama „prancūzkapiais“, „prancūzų kapais“ (vakarinėje ir šiaurinėje 
Lietuvos dalyje dažnas „švedkapių“ pavadinimas). Taip žmonės bandydavo in-
terpretuoti jų akimis keistus, lietuviams katalikams neįprastu papročiu įrengtus 
kapus ir klaidingai priskirdavo savo protėvių palaidojimus svetimų šalių karių 
kapams.

Viduramžių kapinynai 
Onuškio apylinkėse nėra nė vieno laidojimo paminklo, kurį būtų galima 

datuoti viduramžių (XIII–XV a.) laikotarpiu. Apie šio krašto žmonių laidoseną 
galime numanyti pagal jo apylinkėse tirtus šio laikotarpio laidojimo paminklus. 
XIII–XIV a. degintiniai kapai tirti netoli Aukštadvario, Purvônuose (tyrimai vyko 
1937 m., vadovavo archeologas Pranas Kulikauskas)93, Žėronysê (į pietus nuo 
Rūdiškių; tyrimai vyko 1996 m., vadovavo archeologas G. Zabiela)94. XV–XVII a. 
datuojamas kapinynas su griautiniais kapais tirtas Varėnos r., Krūminiuosê. De-
taliuosius šio kapinyno tyrimus 1969 m. atliko archeologės Reginos Volkaitės-Ku-
likauskienės vadovaujama ekspedicija95, o žvalgomuosius archeologinius tyrimus 
1997 m. – Zenonas Baubonis ir Bronius Dakanis96. XIV–XVI a. pradžios kapinynas 
nuo 2010 m. tiriamas į rytus nuo Aukštadvario, Jùrgionyse (vadovas Manvydas 
Vitkūnas, o 2010 m. – ir Ilona Vaškevičiūtė)97. Visų išvardytų kapinynų duome-
nys liudija, kad viduramžiais šios Lietuvos dalies gyventojai laikėsi ir kremacijos 
(mirusiųjų deginimo), ir inhumacijos (nedegintų mirusiųjų laidojimo) papročių. 
Mirusiųjų deginimo paprotys būdingas ikikrikščioniškam (iki XIV a. pabaigos) 
periodui, griautiniai palaidojimai masiškai išplito nuo XIV a. pabaigos. Neabejoti-
na, kad tam tikrą laiką būta ir biritualizmo – abiejų laidojimo papročių laikytasi 
vienu metu.

Tikėtina, kad ir Onuškio apylin-
kėse ateityje gali pavykti rasti vidur-
amžių laikotarpio laidojimo paminklų. 
Visų pirma tai pasakytina apie degin-
tinius kapinynus, kurių paieškos bei 
tyrimai Pietų Lietuvoje pastaraisiais 
metais vyksta labai sėkmingai. 

Vertėtų pabandyti paieškoti ir 
kai kurių galbūt pamirštų protėvių 
laidojimo vietų. 1955 m. archeologinių 
žvalgymų ataskaitoje A. Tautavičius, 
aprašydamas Žuklijų piliakalnį, minė-
jo, kad 

„priešais piliakalnį kitame ežero krante, 
kiek į pietvakarius, yra kalva, vadinama 
Alkaičiu, o apie 300 m į šiaurės rytus 
nuo piliakalnio ariamame lauke buvę akme-

93 Dakanis B. Purvynų kapinynas, Kultūros pamink
lų enciklopedija. Rytų Lietuva, Vilnius, 1996, t. 1, 
p. 41.

94 Zabiela G. Žėronių degintinių kapų tyrinėjimai, 
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 me-
tais, Vilnius, 1998, p. 250–255; Zabiela G. Pietų 
Lietuvos vėlyvieji degintiniai kapinynai, Archaeologia 
Lituana, Vilnius, 2003, t. 4, p. 175–185.

95 Volkaitė-Kulikauskienė R. Krūminių kapinyno, 
Varėnos r., tyrinėjimai 1969 metais, Archeologiniai ir 
etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1968 ir 1969 metais, 
Vilnius, 1970, p. 99–101; Volkaitė-Kulikauskie-
nė R. Krūminių senkapis, Lietuvos archeologija, 
Vilnius, 1979, t. 1, p. 112–121.

96 Baubonis Z., Dakanis B. Krūminių kapinyno 
žvalgomieji tyrinėjimai 1997 metais, Archeologiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 1996 ir 1997 metais, Vilnius, 
1998, p. 232–234.

97 Vitkūnas M., Vaškevičiūtė I. Jurgionių senka-
pis, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2010 metais, 
Vilnius, 2011, p. 151–157; Vitkūnas M. Jurgionių 
senkapis, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2011 
metais, Vilnius, 2012, p. 175–179; Vitkūnas M. 
Jurgionių senkapis, Archeologiniai tyrinėjimai Lietu-
voje 2013 metais, Vilnius, 2014, p. 182–189.
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nų krūsnių. Prieš keletą metų ardant krūsnis, vienoje iš jų rasta 
žmogaus griaučiai“98. 

Labai tikėtina, kad tai galėjo būti jotvingių laidojimo paminklas. Akmeni-
mis apkrauti kapai būdingi plačiam jotvingių genties gyventam arealui. Jotvingių 
gyvenamo arealo dalyje Nemuno aukštupio baseine XI a. pabaigoje–XIII a. vyko 
laidosenos tradicijų kaita: ankstesnius skirtingų geležies amžiaus periodų griauti-
nius bei degintinius kapus pilkapiuose su akmenų vainikais ir virš kapo sudėtais 
akmenimis keitė akmenimis krauti griautiniai kapai plokštiniuose kapinynuose su 
šiek tiek virš kapo iškilusiais akmenų klojiniais. Toks laidojimo būdas jotvingių 
arealo rytinėje dalyje, dabartinės Baltarusijos teritorijoje, gyvavo iki XVII a., o 
akmenų krovimo ant kapų reliktai išliko iki XIX–XX a. sandūros99. Sunku pasa-
kyti, kokio laikotarpio buvo A. Tautavičiaus minėtas laidojimo paminklas prie 
Vilkokšnio ežero. Jis galėjo sudaryti vieną kompleksą su Žuklijų piliakalniais ir 
šalia jų buvusia gyvenviete.

Dar viena vieta, kur galėjo būti jotvingių kapinynas arba pilkapynas, yra 
Gùdakiemis (Trakų r., Grendavės sen.). Valstybės archeologijos komisijos archyve 
yra informacijos apie Gudakiemio kaime esą buvusį senkapį ir jo situacijos pla-
nas100. Gudakiemio pradžios mokyklos mokytojas Aleksandras Dragūnas 1935 m. 
Lietuvos žemės vardyno anketoje aprašė akmenuotą kalvą, vadinamą Gudų kapais: 

„Randama didelių žmonių kaulų. Pasakojama, kad yra akmeninių 
rūsių, bet paviršiuje uždengta akmenimis ir negalime prieiti, nes 
storas sluoksnis akmenų grindinio.“101 

Jotvingių gyvenviečių neabejotinai galėjo būti Onuškio apylinkėse – šios genties 
gyvenamas arealas geležies amžiuje tęsėsi dar toliau į šiaurę ir siekė Aukštadvario 
apylinkes102. Viduramžiais šiame krašte galbūt galėjo įsikurti nuo Vokiečių ordino 
(kryžiuočių) agresijos besitraukiantys jotvingiai. Reikia atkreipti dėmesį, kad abu 
rašytiniuose šaltiniuose minimi galbūt jotvingiški kapinynai (pirmasis pietiniame 
Vilkokšnio ežero krante priešais Žuklijų piliakalnį, kažkur ties Gre¹dave, antrasis 
Gùdakiemyje) yra gana netoli (3–4 km) vienas nuo kito. Tai leistų spėti, jog čia 
galėjo būti ir kelios jotvingių gyvenvietės. Be to, atkreiptinas dėmesys į vietovės 
pavadinimą „Gudakiemis“: ar tik ne-
bus jis susijęs su etnonimu „gudai“, 
kuris šiame kontekste gali būti įvairiai 
interpretuojamas. Be abejo, kol kas tai 
tik prielaidos, kurias galbūt padėtų 
patvirtinti arba paneigti archeologiniai 
tyrimai. Jei minėti laidojimo paminklai 
nebuvo visiškai sunaikinti melioracijos 
ir kitų žemės darbų metu, šalia Gren-
davės archeologų gali laukti įdomūs 
atradimai.

98 Tautavič ius A. LTSR MA Istorijos ir teisės 
instituto 1955 m. birželio 8–30 d. vykdytos žval-
gomosios archeologinės ekspedicijos dienoraštis 
(Daugų, Druskininkų, Varėnos, Eišiškių, Šalčininkų, 
N. Vilnios, Vilniaus ir Trakų rajonai), LII R, f. 1, 
b. 33, p. 89–90.

99 Kviatkovskaja A. Jotvingių kapinynai Baltaru-
sijoje (XI–XVII a.), Ятвяжские могильники Беларуси 
(к. XI–XVII вв.), Vilnius, 1998, p. 159–161.

100 Valstybės archeologijos komisijos medžiaga, KPC PB, 
f. 1, ap. 1, b. 58, l. 224.

101 Ten pat, l. 223.
102 Vaškevičiūtė I . Tautų kraustymosi ir baltų 
genčių konsolidacijos laikotarpis, Lietuvos istorija. 
Geležies amžius, Vilnius, 2007, t. 2, p. 287.
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Dvarvietės ir miesteliai
Buvusio Onuškio valsčiaus teritorijoje būta nemažai dvarų ir palivarkų. 

1923 m. Lietuvos gyventojų surašymo registre tarp Onuškio valsčiaus gyvenamų-
jų vietovių minimi 11 dvarų ir 9 palivarkai. Iki mūsų dienų išliko tik nedidelė 
dalis, dažniausiai – sovietmečiu suniokotų, sugriautų dvarų ir palivarkų sodybų 
fragmentai. Vos keli tokie objektai įtraukti į Kultūros vertybių registrą103, o dar 
mažiau jų susilaukė archeologų dėmesio. Vienintelė archeologų tirta buvusios 
dvaro sodybos vieta yra Dusmenų dvarvietė (unikalus kodas – 31836). Ji yra pi-
etiniame Dusmenų gyvenvietės pakraštyje, šalia Dusmenos upelio, netoli Didžiùlio 
ežero. Saugomos dvarvietės teritorijos plotas – 4,35 hektaro104. Dusmenų dvaras 
1667–1831 m. priklausė Pažaislio vienuoliams kamalduliams105. Dvarvietės teritorijoje, 
kurios dalis buvo ariama, nuo seno randama puodų šukių ir kitų radinių. Apie 
1990 m. daug jų susirinko, išsinešiojo vietos gyventojai. Dusmenų bibliotekininkė 
Dangira Sabaliauskienė, kurios sodyba ribojasi su buvusia dvarviete, prieš porą 
dešimtmečių savo darže surinko buitinės keramikos, koklių, stiklo šukių106. D. Sa-
baliauskienė leido šiuos radinius apžiūrėti ir nufotografuoti. Radiniai datuotini 
XVI–XVIII/XIX a.

Valstybės archeologijos komisijos archyve saugomas mokytojos Anelės Šalčiū-
nienės rašytas pranešimas, kad „Kamaldulių rūmų pamatų griuvėsiai ir dabar randama 
žemėse. Rasta 1336 metų plyta ir tų laikų molinių indų ir papuošalų“107. Informaciją 
apie šią esą XIV amžiaus plytą (kurioje data buvo klaidingai įspausta gamybos 
metu arba neteisingai perskaityta radėjų) tapo „sensacija“. Tarpukariu pildytame 
paminklo pase pateikiama daugiau informacijos apie radinius ir nurodoma jau 
kiek kitokia tariama plytos data („1356“): 

„Pirmiaus čia buvęs klaištorius (vienuolynas), paskiau tik dvaras. 
Kada dvaras buvęs žmonės kurį apie 80 metų atsimena. Ponas 
važinėjęs šešiais arkliais. Per balas „Grėblių“ pro „Andarokarais-
tį“ buvęs kelias, kurio jau dabar nėra, tik matosi likučiai medžių 
grindinio. 1935 met. buv. dvaro sodyboje išdegta plyta su skaičiu 
„1356“. Kaip pasakoja savo sklype plytą iškasęs Dusmenų km., 
Onuškio v., pil. Pr. Kantakevičius, plytos 
galas kur buvusi raidė, bekasant kastuvu 
nukirstas ir vėl su plytgaliais kitais iš-
verstas atgal į duobę radimo vietoje. Dabar 
buv. dv. sodyba paversta ariamu lauku ir 
sėjami javai. Žemėje esantieji buvusiųjų 
pastatų pamatai ardomi ir buvusios plytos 
gilesniame sluoksnyje naudojamos pečiams 
daryti. Plytos ariamajame sluoksnyje sudū-
lėjusios, nestiprios. Paviršiuje matosi degtų 
plytgalių, koklių ir puodų šukių.“ 

Paminklo paso skiltyje „Kas da-
rytina paminklo pasaugai“ įrašyta: „Rei-

103 Buv. Kamaravos (Komaravos) dvaro sodyba 
(Kamaravos k., Onuškio sen., Trakų r.) į Kultūros 
paveldo registrą įtraukta kaip Palivarko sodybvietė 
(unikalus objekto kodas – 1). Dusmenų dvarvietės 
(Dusmenų k., Onuškio sen., Trakų r.) unikalus 
objekto kodas – 31836. Buvusios dvaro sodybos 
fragmentų Gineitiškių kaime (Onuškio sen., Tra-
kų r.) unikalus objekto kodas – 779.

104 Dusmenų dvarvietė, Kultūros vertybių registras. 
Prieiga internete: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pa-
ges/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=31836 (tikrinta 
2015 m. sausio 23 d.).

105 Wolf J. Pacowie, Petersburg, 1885, p. 161–162; 
XIX a. pradžios Trakų apskr. gyvenviečių statistinės 
žinios, LVIA, f. 526, ap. 1, b. 3, l. 50–51. 

106 Živilės Driskiuvienės surinkta informacija.
107 Valstybės archeologijos komisijos medžiaga, KPC 
PB, f. 1, ap. 1, b. 58, l. 190.
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kia ištirti.“108 Taip ir buvo padaryta, bet labai nedaug ir praėjus beveik šešiems 
dešimtmečiams. 1993 m. archeologo A. Strazdo vadovaujama Kultūros paveldo 
mokslinio centro mokslinė ekspedicija Dusmenų dvarvietėje atliko žvalgymus ir 
žvalgomuosius archeologinius tyrimus (ištirtas 1 kv. m dydžio šurfas). Gyventojams 
priklausančiuose sklypuose dirbamos žemės paviršiuje aptikta buitinės keramikos 
šukių, XVI a. pabaigos–XVIII a. glazūruotų koklių fragmentų, 1661 m. kaldintas 
Jono Kazimiero Vazos lietuviškas šilingas, Varšuvos kunigaikštystės (1807–1815) 
trijų grašių nominalo moneta, replės kulkoms lieti ir trys švininės kulkos. Šurfe 
atidengtas ir fiksuotas XVII a. datuojamas pastato pamatas iš akmenų, rištų molio 
skiediniu109. Buvusios koplyčios aplinkoje rasti keli žmogaus kaulai. Link Dusmenos 
upelio besileidžiančiame šlaite, buvusio 
dvaro vandens malūno aplinkoje aptikti 
buitinės keramikos fragmentų, staty-
binių griuvenų, žalvarinis antpirštis, 
titnago nuoskalų, gremžtukas, rėžtu-
kas. Iš viso surinkti 49 archeologiniai 
radiniai110. Jie perduoti Trakų istorijos 

Dusmenų dvarvietės 
teritorija. Klaudijaus 
Driskiaus nuotr.,  
2013 m.

Dusmenų dvarvietėje,  
žemės paviršiuje  
bibliotekininkės  
Dangiros  
Sabaliauskienės 
surinkti radiniai. 
Klaudijaus Driskiaus 
nuotr., 2013 m.

108 Ten pat, l. 189.
109 Strazdas A. 1993 m. archeologijos paminklų 
žvalgymas Rytų Lietuvoje, LII R, f. 1, b. 2340, 
p. 10–12, 22–23.

110 Balčiūnas J., Dakanis B., Strazdas A. Ar cheo-
logijos paminklų žvalgymas 1992 ir 1993 metais, 
Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metais, 
Vilnius, 1994, p. 290–291.
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muziejui. Remiantis archeologinių tyrimų duomenimis, Dusmenų dvarvietė įtraukta 
į Kultūros vertybių registrą. Dabar jos teritorija neardoma, apaugusi žole.

Tarp saugomų kultūros paveldo objektų yra ir Onuškio miestelio senoji 
dalis. Spėjama, kad Onuškio užuomazgos gali siekti XIV a., o XVI a. Onuškis 
galėjo būti jau nemaža gyvenvietė, nes Lietuvos didysis kunigaikštis Aleksandras 
1505 m. suteikė privilegiją čia statyti bažnyčią. XVI a. Onuškis jau vadinamas 
miesteliu, jam suteiktos įvairios privilegijos. Miestelis labai nukentėjo per XVII a. 
vidurio karus su Rusija111. Miestelio centrinė dalis į kultūros vertybių registrą 
įtraukta kaip Onuškis (unikalus kodas – 17099). Saugomos vertingosios savybės yra 
urbanistinės – tai gatvių tinklas, aikštės 
planas ir tūrinė erdvinė kompozicija, 
kapitalinio užstatymo fragmentai, mies-
telio panorama112. 2013 m. Õnuškyje 
pirmą kartą vyko archeologiniai tyri-
mai (vadovas – P. Vutkinas). Sklype 

111 Miškinis A. Onuškio urbanistikos kompleksas, 
Kultūros paminklų enciklopedija. Rytų Lietuva, Vilnius, 
1996, t. 1, p. 35–37.

112 Onuškis, Kultūros vertybių registras. Prieiga 
internete: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVR-
Detail.aspx?lang=lt&MC=17099 (tikrinta 2015 m. 
sausio 22 d.).

Dusmenų dvarvietėje 
rasti XVI a. pabaigos– 
XVIII a. koklių  
fragmentai. Ugniaus  
Budvydo (Trakų  
istorijos muziejus) 
nuotr., 2015 m.

Dusmenų dvarvietėje 
aptiktos replės  
kulkoms lieti ir trys 
švininės kulkos. 
Ugniaus Budvydo  
(Trakų istorijos 
muziejus) nuotr., 
2015 m.

Puodo dalis, rasta Dusmenų dvarvietėje. 
Ugniaus Budvydo (Trakų istorijos  
muziejus) nuotr., 2015 m.

Žalvarinis antpirštis  
iš Dusmenų  
dvarvietės. Ugniaus 
Budvydo (Trakų  
istorijos muziejus) 
nuotr., 2015 m.
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Mokyklos g. 4, būsimų žemės judinimo darbų (tvoros įrengimo) vietoje, buvo 
ištirti keturi archeologiniai šurfai, bendras 4 kv. m plotas. Tyrimų metu vertingo 
archeologinio sluoksnio neaptikta, rasta tik XIX a. pabaigos–XX a. keramikos113. 
Tačiau atsižvelgiant į istorines žinias apie Onuškio miestelio raidą, neabejotina, 
kad ateityje archeologinių tyrimų metu bus aptiktas ir gerokai ankstyvesnis, ar-
cheologiškai vertingas kultūrinis sluoksnis arba bent jau jo fragmentai.

Senosios kapinės
Senosios kapinės nelaikomos archeologinio paveldo dalimi, tačiau saugotinos 

ir gerbtinos nė kiek ne mažiau nei ankstyvesni mūsų protėvių laidojimo pamin-
klai. Archeologai senąsias kapines lanko archeologinių žvalgymų metu, renka 
informaciją apie radinius, tyrimų metu nustato kapinių ribas, teikia pasiūlymus 
dėl senųjų kapinių apsaugos, todėl apžvelgsime ir šią kultūros paveldo objektų 
grupę. Kai kurias kapines tik paminėsime, o apie dalį Onuškio apylinkių senųjų 
kapinių paveldosaugininkai, archeologai, tarpukario laikotarpio mokytojai yra 
surinkę kiek daugiau informacijos.

Saugomų senųjų kapinių Onuškio apylinkėse nėra daug. Į kultūros vertybių 
registrą yra įtrauktos šios senosios kapinės, kurių daugelis datuojamos XIX a. (nors 
bent dalis jų gali būti ir kiek ankstyvesnės arba naudotos dar ir XX a. pradžioje).

Derionių senosios kapinės (Trakų r., Onuškio sen.; unikalus kodas – 23130) 
yra dirvonuojančioje, retomis pušimis apaugusioje kalvoje nuožulniais šlaitais. Šios 
kalvos pietrytinė ir šiaurės rytinė dalys nukastos imant žvyrą keliams tiesti114. 
Paveldosaugininkams apie šias senąsias kapines 1997 m. pranešė visuomeninė or-
ganizacija „Dimsties kolegija“. Jos atstovai informavo, kad 1991–1992 m. pradėjus 
kasti žvyrą, rasta žmonių kaulų ir apie 20 cm ilgio ir 5–6 cm pločio „durklas 
su rankena“. Tais pačiais metais Kultūros paveldo centras surengė Derionysê 
archeologinius žvalgymus, kuriems vadovavo A. Strazdas. Buvo apklaustas vietos 
gyventojas A. Matonis, gimęs 1919 m. Jis nupiešė nežinia kur dingusio „durklo 
su rankena“ eskizą. Tai ne ietigalis, nes dirbinys turėjo skersinį. Iš pasakojimo 
paaiškėjo, kad kelininkams pradėjus tiesti kelią ir kalvelės viršuje stumdyti žemes, 
pasirodė žmonių kaulai – dviejų ar trijų mirusiųjų griaučiai. Apie radinius buvo 
informuota vietos valdžia. Darbai buvo sustabdyti, aptikti kaulai užpilti maždaug 
40 cm storio žemių sluoksniu. Paveldosaugininkai padarė išvadą, kad „prieštaringi 
duomenys apie rastąjį „durklą“ nėra pakankamas pagrindas šias kapines įtraukti į archeo-
loginių vietų sąrašą, todėl jos buvo pasiūlytos įtraukti į laidojimo vietų sąrašą“115. Taip 
ir buvo padaryta. Vis dėlto intriga išliko – jei minėtasis „durklas“ buvo įdėtas į 
kapą kaip įkapė, kapas gali būti ir viduramžių ar naujųjų laikų pradžios.

1997 m. A. Strazdo vadovaujama archeologų grupė atliko archeologinius 
žvalgymus ir žvalgomuosius archeolo-
ginius tyrimus dar dviejose Onuškio 
apylinkių senosiose laidojimo vietose – 
Miciūnų pirmosiose senosiose kapi-
nėse, vadinamose Kapiniais (Trakų r., 
Onuškio sen.; unikalus kodas – 23131), 
ir Miciūnų antrosiose senosiose kapi-

113 Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2013 metais, 
Vilnius, 2014, p. 506.

114 Derionių senosios kapinės, Kultūros vertybių regist-
ras. Prieiga internete: http://kvr.kpd.lt/heritage/
Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=23130 (tikrinta 
2015 m. sausio 19 d.).

115 Strazdas A. 1997 metų neaiškių archeologijos 
objektų žvalgymo Molėtų, Trakų ir Vilniaus rajo-
nuose ataskaita, LII R, f. 1, b. 2879, p. 5–6.
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nėse, kurios preliminariai datuojamos XVIII–XIX (?) a.116 Paveldosaugininkus apie 
šias kapines taip pat informavo „Dimsties kolegija“. Kalvelė, kurioje yra Miciū-
nų pirmosios senosios kapinės, archeologinių žvalgymų metu priklausė dviem 
savininkams – Joanai Sartanavičienei (gim. 1923 m.) ir Vac lovui Sartanavičiui 
(gim. 1928 m.). J. Sartanavičienė pasakojo, kad kalvelėje nuo seno buvo randama 
kaulų. Sovietmečiu kolūkio traktoriams suarus kalvelę, buvo išversta daug žmonių 
kaulų, kurių stambesni surinkti ir perlaidoti veikiančiose Derionių kaimo kapinėse, 
o smulkesni kaulai užkasti vietoje. V. Sartanavičiaus teigimu, kaulų buvo išariama 
dar prieš Antrąjį pasaulinį karą. Jie buvo užkasami gilesnėse duobėse. Pateikėjas 
tikino iš tėvų girdėjęs, esą šie kapai gali būti iš Pirmojo pasaulinio karo laikų, kai 
„karas čia ėjo ir užmuštus laidojo“. Be to, čia buvo aptinkama ir šovinių117. Be abejo, 
Pirmojo pasaulinio karo aukų kapų versija neįtikima – palaidojus žuvusius kare 
žmones, jau po keliolikos metų tarpukario laikų ūkininkai tikrai nebūtų arę žemės.

Miciūnų antrosios senosios kapinės yra apie 250 m nuo pirmųjų, nedidelėje 
kalvelėje. Ir pirmosiose, ir antrosiose senosiose kapinėse žemės paviršiuje žvalgy-
mų metu buvo pastebėta pavienių smulkių žmonių kaulų. Iš J. Sartanavičienės 
(gim. 1923) sužinota, kad šioje vietoje dar prieš Antrąjį pasaulinį karą buvo rasta 
moneta. Archeologai metalo ieškikliu patikrino žemės paviršių ir aptiko vieną 
XVII a. trečiojo dešimtmečio monetą (Zigmanto III Vazos lenkiško šilingo klastotę), 
žalvarinį juostinį žiedą (paprastas, be jokių papuošimų, 2 cm skersmens, 0,3–0,4 cm 
pločio) ir šautuvo šovinio tūtą. Sprendžiant iš radinių, mirusieji čia laidoti jau 
XVII a. viduryje. Buvo ištirta viena 1 x 
4 m dydžio žvalgomoji perkasa, tačiau 
jokių radinių joje neaptikta118.

Tolkiškių kaime (Trakų r., Onuš-
kio sen.) yra Tolkiškių dvaro senųjų 
kapinių kompleksas (unikalus kodas – 
26896), kurį sudaro XVIII a. antrąja 

Miciūnų pirmosios 
senosios kapinės, 
vadinamos Kapiniais. 
Jolantos Paunksnienės 
(Kultūros paveldo  
centras) nuotr., 
2011 m.

116 Miciūnų pirmosios senosios kapinės, vad. Kapi-
niais, Kultūros vertybių registras. Prieiga interne-
te: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.
aspx?lang=lt&MC=23131 (tikrinta 2015 m. sausio 
19 d.).

117 Strazdas A. 1997 metų neaiškių archeologijos 
objektų žvalgymo Molėtų, Trakų ir Vilniaus 
rajonuose ataskaita, LII R, f. 1, b. 2879, p. 6–7.

118 Ten pat, p. 7–9, 11.



29

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ARCHEOLOGIJA LIETUVOS VALSČIAI. ONUŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.

Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas, 
kurio nuorašas patvirtintas nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 11 13.

puse– XX a. pr. datuojamos senosios kapinės (unikalus 
kodas – 26897) ir architektūros paminklas – XVIII a. 
pabaigoje pastatyta mūrinė koplytėlė (unikalus ko-
das – 26898)119.

Buvusio Onuškio valsčiaus pietiniame paribyje 
yra Genionių senosios kapinės (Varėnos r., Varė-
nos sen.; unikalus kodas – 7166), datuojamos XVIII–
XIX a. Jos įrengtos nedidelėje 2–3 m aukščio kalvelėje 
gana lėkštais ir vidutinio statumo šlaitais, kiek iškiliu 
viršumi. Kalvelė apardyta seniau ariant, dabar dirvo-
nuoja, jos šiaurinis ir rytinis šlaitai apaugę pušimis120. 
Ši žmonių laidojimo vieta buvo prisimenama XX a. 
pirmojoje pusėje. Valstybės archeologijos komisijos ar-
chyve saugomas 1935 m. dokumentas, kuriame nu-
rodyta, kad „Genionių kaime yra senkapiai, apleisti, be 
priežiūros“121. Sovietmečiu šis laidojimo paminklas taip 
pat nebuvo užmirštas. Atsižvelgiant į išsaugotą prieš-
karinės valstybės archeologijos komisijos medžiagą, jis 
laikytas spėjamu senkapiu (viduramžių ir naujųjų laikų 
laidojimo paminklu). 1978 m. spėjamą Genionių sen-
kapį aplankė Mokslinės metodinės kultūros paminklų 
apsaugos tarybos ekspedicija, vadovaujama J. Balčiū-
no. Ekspedicijos dalyviai apžiūrėjo kultūros paveldo 
objektą ir iš vietos gyventojo A. Butkaus sužinojo, kad 
tarpukariu šioje vietoje buvo randama kaulų, dantų, 
taip pat rastas kažkoks medalikėlis (moneta?). Šią vietą 
gyventojai vadino Senais kapais122. Vėliau šią vietą 1989 
ir 2011 m. žvalgė Kultūros paveldo centro archeologai. 
Jie konstatavo, kad sprendžiant iš visų 
turimų duomenų, tai senos apleistos 
kapinės, kuriose galėjo būti laidojama 
XVIII–XIX a.123

Gruožninkų kaime (Trakų r., 
Grendavės sen.) taip pat minimi sen-
kapiai: „Kaime prie ežero yra senkapiai, 
vadinami „Milžinkapiais“, apleisti, be 
priežiūros.“124 Lietuvos žemės vardyno 
anketoje 1935 m. Bytautonių pradžios 
mokyklos mokytoja Angelė Veličkie-
nė nurodė, kad Milžinkapis yra šalia 
Grúožio ežero, Zosės Kasparavičienės 
sklype, „akmenimis nusėtame lauke“, ku-
rio dalis buvo ariama. „Seniau buvo 
pušynas. Vėliau kapinės. Rasdavo pinigų, 
ir dabar išariama kaulai.“125 Paminklo 

Miciūnų pirmosiose senosiose 
kapinėse rasta XVII a. moneta. 
Gyčio Grižo (Lietuvos  
nacionalinis muziejus) nuotr., 
2015 m.

Žalvarinis žiedas, rastas 
Miciūnų pirmosiose senosiose 
kapinėse. Gyčio Grižo (Lietuvos 
nacionalinis muziejus) nuotr., 
2015 m.

119 Tolkiškių dvaro senųjų kapinių kompleksas, 
Kultūros vertybių registras. Prieiga interne-
te: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.
aspx?lang=lt&MC=26896 (tikrinta 2015 m. sausio 
19 d.).

120 Genionių senosios kapinės, Kultūros vertybių 
registras. Prieiga internete: http://kvr.kpd.lt/
heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=7166 
(tikrinta 2015 m. sausio 19 d.).

121 Valstybės archeologijos komisijos medžiaga, KPC 
PB, f. 1, ap. 1, b. 136, l. 42.

122 Balčiūnas J. 1978 m. žvalgomosios archeologinės 
ekspedicijos Varėnos rajone ataskaita, LII R, f. 1, 
b. 2239, p. 11–12.

123 Balčiūnas J., Strazdas A., Skrupskelis A. 
In formacija apie Genionių senąsias kapines. Pri-
eiga internete: http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/
KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=7166 (tikrinta 2015 m. 
sausio 19 d.).

124 Valstybės archeologijos komisijos medžiaga, KPC 
PB, f. 1, ap. 1, b. 136, l. 43.

125 Ten pat, b. 58, l. 214.
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anketoje nurodyta, esą vietos gyventojai pasakodavę, kad kalvoje „buvę kadaise 
laidojami senovės milžinai“126. Neabejotina, kad Grúožninkuose yra buvęs senkapis. 
Sovietmečiu jis buvo įtrauktas į saugomų kultūros paveldo vertybių sąrašą127, pa-
statytas paminklą žymintis gelžbetoninis stulpas su užrašu „Gruožninkų senkapis“ 
(šis ženklas kalvos papėdėje stovi iki šiol). Tačiau Kultūros vertybių registre šio 
objekto nėra – jis dėl šio straipsnio autoriui nežinomų priežasčių buvo išbrauktas.

Kiti objektai
Onuškio apylinkėse būta ir daugiau senųjų, pamirštų kaimo kapinaičių bei 

kitų galimą istorinę vertę turinčių vietų, kurios iki mūsų dienų neišliko arba 
nepateko į Kultūros vertybių registrą. Apie kai kuriuos tokius objektus randame 
informacijos Valstybės archeologijos komisijos sukauptoje medžiagoje. 

1935 m. Lietuvos žemės vardyno 
anketoje Žilinų pradžios mokyklos mo-
kytoja A. Bigelytė nurodė, kad Pålielu-

Kalvos, kurioje  
spėjamas buvęs 
Gruožninkų senkapis, 
pakraštys. Klaudijaus 
Driskiaus nuotr., 
2013 m.

Sovietmečiu  
pastatytas ženklas, 
žymintis Gruožninkų 
senkapį. Klaudijaus 
Driskiaus nuotr., 
2013 m.

126 Ten pat, l. 213.
127 Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, Vietovių ir 
asmenų rodyklė, Vilnius, 1977, p. 17.
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kio kaime (Varėnos r., Jakėnų sen.), apie 200 m į pietus nuo Lîeluko ežero, yra 
„piliakalnis“, kurio dalyje anksčiau buvo kapinės: „Dalis piliakalnio apkasta grioviu 
ir buvo seniau kapinės – vadinama Kapinėlėmis.“128 Valstybės archeologijos komisijos 
medžiagoje yra ir ranka braižyta schema, kurioje pažymėtos kapinės129. Šiuo metu 
joks Palielukio kaimo objektas nėra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.

Į registrą neįtrauktos ir kelios kitos Valstybės archeologijos komisijos me-
džiagoje minimos laidojimo vietos. Jos jau XX a. pirmojoje pusėje buvo aprašomos 
kaip apleistos, todėl labai tikėtina, kad sovietmečiu bent dalis jų buvo galutinai 
pamirštos, sunaikintos melioracijos metu, apaugo mišku. Šalia Pakalni¹kų (Pa-
kalnykų) kaimo (Trakų r., Onuškio sen.) esą buvusios senosios kapinės, minimos 
Lietuvos žemės vardyno anketoje, 1935 m. užpildytoje Tolkiškių pradžios moky-
klos mokytojo Juozo Sveikacko. Jo duomenimis, apie 1 hektaro plote į rytus nuo 
kaimo smėlingoje, pušimis apaugusioje kalvotoje vietoje, kurioje vietomis yra ir 
griovių, „seniau buvo krikščionių kapai“. Ši vieta buvo vadinama Kapinėlėmis130. 
1933 m. minima, kad Gínakiemio kaime (Varėnos r., Jakėnų sen.) „yra senkapis 
ariamas. Ardami gadina ir ardo šį praeities paminklą“131. 

Tariamą mūšio vietą Lietuvos žemės vardyno anketoje minėjo Panošiškių 
pradžios mokyklos mokytoja Marcelė Škėmaitė. Anot jos, Antåkalnio kaime (Tra-
kų r., Grendavės sen.), apie 400 m į šiaurės vakarus, yra daugmaž 10 hektarų 
smėlingos žemės plotas, vadinamas Styčka. „Žmonės pasakoja, kad toj vietoj buvo 
susitikusios dvi kariuomenės: viena švedų, kitos nežino.“132

M. Škėmaitė vienoje iš anketų nurodo, kad apie 1 km į šiaurę nuo Panošiš-
kių kaimo (Trakų r., Grendavės sen.) yra laukas, vadinamas „Pilaitėmis“, tačiau 
ant anketos kažkas pieštuku užrašė: „jokių pylimo požymių nėra.“133 Dar vienas 
Piliakalnis, anot jos, yra ties Ve»knės upės ištakomis134. Yra ir ranka braižytas 
Panošiškių bei kaimyninių kaimų žemėlapis ir jame pažymėtas „pilkalnaitis“135. 
Anketose nurodytų šalia Panošiškių kaimo neva esančių piliakalnių bandė ieškoti 
archeologas V. Daugudis kartu su kolegomis A. Merkevičiumi ir J. Stankumi. 
1973 m. spalio 24 d. jie atvyko į Panóšiškes ir apžiūrėjo anketose minimas vietas. 
Panošiškių ir Galåverknio kaimų paribyje rado anketoje minimą piliakalnį – ma-
syvią, iš dalies apardytą, neseniai pušimis apsodintą 8–18 m aukščio kalvą, kuri 
ilgą laiką buvo ariama. Ši vieta tyrėjui atrodė panaši į piliakalnį. Archeologinių 
žvalgymų ataskaitoje buvo konstatuota: „Atrodo, kad piliakalnis ankstyvas. Ateityje 
reikėtų nuodugniau patikrinti jo kultūrinį sluoksnį, ypač kol dar nesuaugo ten pasodintos 
pušaitės.“ Archeologai aplankė ir Pilaitėmis vadinamą vietą, kurioje išvydo 4–5 m 
aukščio nedidelę (daugmaž 10 x 20 m) 
kalvelę, iš trijų pusių juosiamą griovų, 
kurios gilėja link Verknės. Kalvelė ilgą 
laiką buvo ariama. 

„Ryškesnių išorinių įtvirtinimų bei kultūri-
nio sluoksnio žymių joje nepastebima. Šiuo 
metu pastaroji kalvelė taip pat neseniai 
apsodinta pušaitėmis. Kadangi pastarosios 

128 Valstybės archeologijos komisijos medžiaga, 
KPC PB, f. 1, ap. 1, b. 58, l. 240.

129 Ten pat, l. 241.
130 Ten pat, l. 238.
131 Valstybės archeologijos komisijos medžiaga, 
KPC PB, f. 1, ap. 1, b. 136, l. 44.

132 Valstybės archeologijos komisijos medžiaga, 
KPC PB, f. 1, ap. 1, b. 58, l. 175.

133 Ten pat, l. 242.
134 Ten pat, l. 246.
135 Ten pat, l. 247. 
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išvykos metu žemė jau buvo įšalusi, todėl kultūrinio sluoksnio 
pėdsakų patikrinti nepavyko. Tai reikėtų padaryti ateityje“136, – ar-
cheologinių žvalgymų ataskaitoje rekomendavo V. Daugudis. 

Ar tai buvo padaryta, neaišku. Šiuo metu joks kultūros paveldo objektas 
minėtoje vietoje nėra žinomas.

Mitologinės vietos
Buvusio Onuškio valsčiaus teritorijoje, kaip ir daugelyje kitų Dzūkijos vietų, 

yra padavimais ir legendomis apipintų mitologinių vietų, šventviečių, alkviečių. 
Kai kurios jų ilgus amžius turėjo sakralinę reikšmę vietos gyventojams. Šventvie-
tėmis kartais ir mūsų dienomis vadinamos ypatingos, išskirtinę dvasinę reikšmę 
turinčios vietos, laikytos šventomis mūsų protėvių ir dažniausiai nepraradusios 
sakralinės reikšmės po krikščionybės įsigalėjimo. Anot archeologo, senųjų švent-
viečių tyrinėtojo Vykinto Vaitkevičiaus, 

„šventvietės – tai ne vien kalva, šaltinis ar akmuo. Dažniausiai 
jos turi ypatingus vardus ir gaubiamos nepaprastų padavimų bei 
tikėjimų. Retkarčiais žmonės tebetiki, kad šios vietos teikia laimę 
ir sveikatą. Jos gražiai įamžina gamtos ir kultūros sąlytį, dievų ir 
žmonių istoriją“137.

Genionių akmuo, vadinamas Kiškio bažnyčia (unikalus kodas – 3686), esantis 
šalia Genionių kaimo (Varėnos r., Varėnos sen.), – bene žymiausia mitologinė vieta 
šiame krašte. Šis į vakarus nuo kaimo, Šilãičio miškê ant kalvos esantis masyvus 
pilkšvo ir rusvo granito riedulys virš žemės iškilęs 1,15 m, jo ilgis 2,6 m, plotis 
1,8 m.138 Akmens perimetras – 7,4 m.139 Anot V. Vaitkevičiaus, šis akmuo galėjo būti 
susijęs su senovės baltų deivės Medeinos garbinimu. Hipatijaus metraštis 1252 m. 
nurodo, kad tarp dievų, kuriems karalius Mindaugas aukojo aukas, buvo zuikių 
dievas ir Medeina. Tikėtina, kad tai ta pati dievybė. Kiškio bažnyčios – tai senosios 
šventvietės, kurių šiandieną išlikę tik pavieniai elementai – vienur akmuo, kitur 
kalvelė ar griova. V. Vaitkevičius Lietuvos teritorijoje nurodo esant penkias vie-
tas, kurios vadinamos Kiškio bažnyčios 
vardu. Vietos gyventojai spėliojo, kad 
Genionių akmens pavadinimas esą kilęs 
iš to, jog „šio akmens niekas neaplanko, 
kaip (tik) kiškiai“. Dar neseniai Genionių 
kaime suaugusieji vaikus keldavo už 
ausų viršun, klausdami: „Ar matai kiškio 
bažnyčią?“, kaip tik Kiškio bažnyčios 
akmens pusėn140.

Žaliõsios kaime (Trakų r. , 
Onuškio sen.) yra Alkaičio, Žaliosios 
akmuo (unikalus kodas – 20891). Nuo-
žulniame ežero, vadinamo Žalia¤siais 

136 Daugudis A. 1973 10 24. V. Daugudžio išvykos 
į Onuškio apylinkes ataskaita, LII R, f. 1, b. 362, 
p. 2–3.

137 Vaitkevičius V. Alkai, Baltų šventviečių studija, 
Vilnius, 2003, p. 7.

138 Genionių akmuo, vad. Kiškio bažnyčia, Kultūros ver-
tybių registras. Prieiga internete: http://kvr.kpd.lt/
heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=3686 
(tikrinta 2015 m. sausio 24 d.).

139 Markelevičius J. Lietuvos TSR kultūros mi-
nisterijos Mokslinės metodinės kultūros paminklų 
apsaugos tarybos vyr. mokslinio bendradarbio 
Markelevičiaus Juozo komandiruotės į Varėnos 
rajoną ataskaita, LII R, f. 1, b. 131, p. 6.

140 Vaitkevičius V. Nauja Žvėrūnos – Medeinos 
perspektyva, Lietuvos archeologija, Vilnius, 2003, 
t. 24, p. 17, 22.
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Prūdìliais, didesnės vakarinės dalies krante iki 40 cm virš žemės iškilęs pilko 
granito riedulys, kurio paviršius daugelyje vietų suskeldėjęs. Matomos akmens 
dalies ilgis 1,75 m, plotis – 1,4 m. Aplink šį didelį akmenį yra dar keliasdešimt 
mažesnių akmenų. 2003–2004 m. šį akmenį atkasė ir laiptelius prie jo įrengė 
Žaliosios kaimo gyventojas Ernestas Radzevičius141. Atrodo, kad būtent apie šią 
vietą Lietuvos žemės vardyno anketoje 1935 m. rašė mokytojas D. Staniūnas 
(tiesa, minėjęs ne Alkaičio, bet Atkaičių vienkiemį): „Netoli Atkaičių vs., Onuškio 
girininkijos miške, yra kalnelis, vadinamas „alkų“ kalnu, ant kurio senovėje žmonės 
melsdavosi.“142

Dar vienas į Kultūros vertybių re-
gistrą įtrauktas objektas yra Alkakalnis, 
vadinamas Pakoplyčkalniu (unikalus 
kodas – 20891), esantis Bakalõriškių 
kaime (Trakų r., Onuškio sen.)143. Vals-
tybės archeologijos komisijos archyve 
saugoma šios vietovės situacijos sche-

Genionių akmuo, 
vadinamas Kiškio 
bažnyčia. Klaudijaus 
Driskiaus nuotr., 
2013 m.

141 Alkaičio, Žaliosios akmuo, Kultūros vertybių regis-
tras. Prieiga internete: http://kvr.kpd.lt/heritage/
Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=20891 (tikrinta 
2015 m. sausio 24 d.).

142 Valstybės archeologijos komisijos medžiaga, 
KPC PB, f. 1, ap. 1, b. 58, l. 176.

143 Alkakalnis, vad. Pakoplyčkalniu, Kultūros verty-
bių registras. Prieiga internete: http://kvr.kpd.lt/
heritage/Pages/KVRDetail.aspx?lang=lt&MC=12337 
(tikrinta 2015 m. sausio 24 d.).

Alkaičio, Žaliosios 
akmuo. Klaudijaus 
Driskiaus nuotr., 
2013 m.
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ma, paminklo byla ir trumpas pranešimas apie šioje vietoje esantį „piliakalnį ir 
mūro griuvėsius“144.

Panošiškių pradžios mokyklos mokytoja M. Škėmaitė Lietuvos žemės vardy-
no anketose aprašė kelias Panošiškių (Trakų r., Grendavės sen.) ir aplinkiniuose 
kaimuose esančias vietas, susijusias su įvairiais padavimais. Tarp Vilkokšnio ir 
Baluõsio ežerų minima paslaptinga vieta Bendrabalė, kurioje „vaidenasi, net Dū-
šiakampiu vadina“145. Vietos gyventojų teigimu, vaidenosi ir šiaurinėje Panošiškių 
kaimo laukų dalyje esančioje „baloje“ samanotu dugnu, vadinamoje Bylaraisčiu146.

Buvusiame Onuškio valsčiuje gausu ir kitokių mitologinių vietų. Pasakota, 
kad šalia Žilinų (Varėnos r., Jakėnų sen.) esąs aukų reikalaujantis raistas, kuris 
„neužšąla, kol koks gyvulys nenuskęsta“147. Tikėta, esą aukų reikalaująs ir Vilkokšnio 
ežeras148, o Dundorių vardu vadinamoje vietovėje į šiaurės rytus nuo Gruožninkų 
ežero vaidenasi149.

Monetų lobiai
Onuškyje ir jo apylinkėse rasti keli monetų lobiai. Pačiame Onuškio miestelyje 

lobis aptiktas XIX a. pabaigoje. F. Pokrovskis „Vilniaus gubernijos archeologiniame 
žemėlapyje“ mini, kad „dabartinio piliečio Cedlerio namo vietoje vienas valstietis po 
pušimi rado butelį su sidabrinėmis monetomis“150. Numizmatas E. Ivanauskas šį lobį 
apytiksliai datuoja XVII–XVIII a.151

E. Ivanausko knygoje „Lietuvos pinigų lobiai, paslėpti 1390–1865 metais“ 
suregistruoti ir daugelis Lietuvos teritorijoje aptiktų lobių. Leidinyje remiamasi ne 
tik įvairiais rašytiniais šaltiniais (moksline ir periodine spauda, muziejų inventori-
niais dokumentais ir kt.), bet ir žodine įvairių pateikėjų informacija, dažnai labai 
gyvais ir įdomiais vietos gyventojų liudijimais. Toliau cituojama informacija apie 
Onuškio apylinkių lobius yra iš šio leidinio. 

Žuklijų kaime (Trakų r., Grendavės sen.) XX a. ketvirtajame dešimtmetyje 
rastas XVI a. Lietuvojê, Lénkijoje, Pr¿sijoje, Rygojê bei Silêzijoje kaldintų monetų 
lobis. 

„Ardant ūkinį pastatą išverstas žemėje buvęs monetų lobis. Dalis 
monetų surinkta, o kita dalis liko žemėje. Įrengus toje vietoje daržą, 
jos pasklido 50 kv. m plote. Daržui patekus į Stasio Aliukonio [gimęs 
1901 m.] nuosavybę, pastarasis jas ėmė rankioti. Dalį rastų monetų 
pardavė Aukštadvario kolekcionieriui Mo-
tiejui Venclauskui ir Onuškio mokytojui 
Morkūnui. Apie lobį sužinota 1982 m. iš 
Alvydo Blinstrubo, atnešusio 9 monetas į 
LIEM. 1991 m. Stasys Aliukonis turėjo 
keliasdešimt monetų. Iš viso užregistruota 
85 aptariamojo laikotarpio monetos.“152

Jočionių kaime (Trakų r., Onuš-
kio sen.) buvo rastas XVI a. monetų 
lobis. 

144 Valstybės archeologijos komisijos medžiaga, KPC 
PB, f. 1, ap. 1, b. 58, l. 187, 188, 193.

145 Ten pat, l. 243.
146 Ten pat, l. 244.
147 Vaitkevičius V. Alkai, Baltų šventviečių studija, 
Vilnius, 2003, p. 151.

148 Ten pat, p. 143, 145.
149 Valstybės archeologijos komisijos medžiaga, 
KPC PB, f. 1, ap. 1, b. 58, l. 212.

150 Покровский Ф. Археологическая карта Виленской 
губернии, Вильна, 1893, c. 125.

151 Ivanauskas E. Lietuvos pinigų lobiai, paslėpti 
1390–1865 metais, Vilnius, 1995, p. 334.

152 Ten pat, p. 46.
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„1935 ar 1936 m. Juzefas Palionis [gimęs 1908 m.], kasdamas 
duobę rūsiui, 80 cm gylyje rado žemėmis aplipusią statinaitę. 
Užmesta ant malkų rietuvės, ji pragulėjo daug laiko, kol Juzefas 
Palionis sumanė ją sukapoti malkoms. Su kirviu iškirto iš stati-
naitės senovinių monetų. Apie 70 monetų buvo rublio dydžio, apie 
300 – mažų. Viena moneta buvo labai didelė. 40 monetų paėmė 
Onuškio policijos nuovada, kelias iš jų pasiuntė į Kauno muziejų. 
Už 18 monetų Juzefas Palionis iš muziejaus gavo 150 litų. Anot 
radėjo, monetos buvusios „1550ego roku“. Vėliau Juzefas Palionis 
monetas ėmė pardavinėti turguje, už dideles monetas gaudavęs po 
3 litus. Mielai pirkdavę mažas. Didžiąją monetą už 100 litų nu-
pirko vienas pasienietis, paskui guodęsis, kad nepavyko jos brangiau 
parduoti. Už gautus pinigus Juzefas Palionis nusipirko naują eilutę. 
S. Aliukonis iš Žuklijų kaimo pasakojo, kad dalis Juzefo Palionio 
rastų monetų buvo eksponuojama Onuškyje per kažkokią šventę. 
Radimo vietoje dabar yra mūrinis rūsys.“153

Greta Jočionių esančiame Vanagų kaime (Trakų r., Onuškio sen.) aptiktas 
XVI a. Lietuvoje, Lenkijoje, Prūsijoje, Dãncige bei Eµbinge kaldintų monetų lobis. 

„1963 m. pavasarį prie ribos su Jočionių kaimu, apie 200 m 
nuo Jono Daugelionio ir apie 300 m nuo Vlado Žilionio sodybų, 
pievoje, šalia arimo ardant akmenų krūsnį ir dedant juos į sun-
kvežimius rastas monetų lobis. Jočionyse kalbama, kad didžiąją 
monetų dalį pasiėmęs vairuotojas Karolis Kavaliauskas. Pastarasis 
vengė suteikti autoriui žinių apie lobio radimo aplinkybes ir daly-
bas. Kaimas išnykęs. 1992 m. Pranas Krajevskis [gimęs 1919 m.] 
iš Jočionių parodė lobio radimo vietą. Ji sunkiai aprašoma, nes 
nėra aplinkui jokių orientyrų: tik keletas didokų akmenų. Į TIM 
[Trakų istorijos muziejų] pateko 627 monetos, o iš V. Žilėno 
1964 09 05 į LIEM [Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejų; 
dabar – Lietuvos nacionalinis muziejus] 28 monetos. TIM dingo  
24 monetos.“154 

Dar daugiau detalių apie šio lobio radimo aplinkybes randame Dalios And-
rašiūnaitės, nuo 1960 m. dirbusios Trakų istorijos muziejaus mokslo darbuotoja, 
ataskaitoje: 

„1963 m. balandžio mėn. pradžioje Trakų r., tarp Onuškio ir 
Aukštadvario „Draugystės“ kolūkyje Vanaguose, lauke tarp Jono 
Daugelionio ir Vlado Žilionio sodybų, sprogdinant stambų akmenį 
kartu su akmenų skalda pabiro sidabrinės monetos ir puodo šukės. 
Po akmeniu moliniame puode buvo paslėp-
tas monetų lobis. Lobį surinko sprogdinę 
akmenis darbininkai. Didesnė lobio dalis 

153 Ten pat, p. 36.
154 Ten pat, p. 32.
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pateko į Trakų istorijos muziejų, dalis jo buvo nuvežta į Vilniaus 
valstybinį istorijos ir etnografijos muziejų, dalis monetų pateko 
pas Aukštadvaryje gyvenantį kolekcionierių buvusį mokytoją Venz-
lauską.“ Toliau ataskaitoje pateikiamas monetų, patekusių į Trakų 
istorijos muziejų, sąrašas. Nurodoma, kad iš viso į šį muziejų 
pateko 591 sidabrinė moneta155.

Išvados
1. Buvusio Onuškio valsčiaus teritorijoje, dalyje dabartinių Trakų, Varėnos 

bei Alytaus rajonų esantys archeologiniai paminklai reprezentuoja visas priešistorės 
ir istorinių laikų epochas – nuo akmens amžiaus iki naujųjų laikų. 

2. Akmens ir ankstyvojo metalų laikotarpio archeologinis paveldas Onuškio 
apylinkėse negausus. Turimi pavieniai archeologiniai radiniai leidžia teigti, kad 
šiose apylinkėse buvo gyvenama jau mezolito laikotarpiu (8 000–4 000 m. pr. Kr.). 

3. Kol kas Onuškio apylinkėse netirtas nė vienas senuoju geležies amžiumi 
(I–IV a.) datuojamas archeologinis paminklas, nėra žinoma ir pavienių šio lai-
kotarpio archeologinių radinių. Sprendžiant iš išorinių požymių, I tūkstantmečio 
pradžia gali būti datuojami Mirgelių, Nupronių piliakalnis ir Žuklijų II piliakalnis. 
Atrodo, kad gyvenviečių ir kapinynų šiame krašte ėmė gausėti tik nuo I tūks-
tantmečio vidurio.

4. Gausiausia archeologinių paminklų grupė Onuškio apylinkėse yra vidurinio 
ir vėlyvojo geležies amžiaus pilkapynai. Pamusių pilkapynas – iki šiol geriausiai 
ištirtas šio krašto archeologinis objektas. Jame aptikti V–X a. datuojami degintiniai 
žmonių kapai, būdingi lietuvių genties laidojimo paminklams.

5. Sprendžiant iš rašytinių šaltinių duomenų, į pietus nuo Vilkokšnio ežero, 
Grendavės ir Gudakiemio apylinkėse, galėjo būti geležies amžiaus arba viduramžių 
gyvenviečių ir kapinynų, priskirtinų jotvingiams.

6. Viduramžių ir naujųjų laikų laikotarpio archeologinis paveldas Onuškio 
apylinkėse ištirtas labai menkai. Nedideli archeologiniai tyrimai atlikti tik Dusme-
nų dvarvietėje ir Miciūnų senosiose kapinėse. Išsamesnis istorinių laikų Onuškio 
apylinkių gyventojų materialinės ir dvasinės kultūros pažinimas, remiantis archeo-
logijos duomenimis, bus galimas tik atlikus platesnius tyrimus.

155 Andrašiūnaitė D. Trakų rajono monetų lobiai, 
LII R, f. 1, b. 223, p. 1–2.
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