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6. KUDINŲ PILIAKALNIS
DAR VADINAMAS ŠIAULĖS KALNU
Legenda byloja, jog ten, kur dabar stūkso
Šiaulės ir Varpinės kalnai (Šiaulėnų seniūnija),
esąs smėliu užneštas miestas. Po didžiuoju
kalnu „palaidota“ bažnyčia, po mažuoju –
varpinė.
Pasakojam, kad, prigludus prie didžiojo kalno,
galima išgirsti jo gilybėse besimeldžiančius
žmones, o prie mažojo – skambančius varpus.
Kudinų k. , Šiaulėnų seniūnija. , Radviliškio r.
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Išleido:

Radviliškio krašto

„LEGENDŲ IR PADAVIMŲ
KELIAIS“

3. RAGINĖNŲ PILIAKALNIS,
VADINAMAS RAGANŲ KALNU

1.VERDULIŲ AKMUO,VADINAMAS
VELNIO AKMENIU
Verdulių akmuo, vadinamas Velnio akmeniu,
stūkso Radviliškio seniūnijai priklausančio
Verdulių kaimo apylinkėse, Radviliškio rajono
savivaldybės teritorijoje.
Pasak Radviliškio krašto senų žmonių
pasakojimų, kitados velniai naktimis skubėję per
„svietą“ (pasaulį), varžydamiesi, kas sunkesnį
akmenį greičiau ir toliau nunešiąs. Vienas iš
velnių lėkęs su dideliu rieduliu ant kupros, ir tuo
metu gaidys užgiedojęs. Tada nelabasis sviedęs
akmenį, kad net žemė trinktelėjusi, ir dėjęs į
kojas. Iš ryto žmonės nustebę – po nakties
nelabojo akmuo atsiradęs.
Verdulių kaimas, Radviliškio r.

2. RADVILONIŲ DVARO VĖLĖS

Nuo 2006 m. dvaro savininke tapusi Irena Rainčė
pasakojo, kad šiame dvare vis dar gyvena vėlės.
Iš pradžių jų buvo daug ir pasirodydavo jos
dažnai, tačiau išpildžius apsireiškusiųjų
prašymus, dingdavo. Tiesa, viena liko, pasiryžusi
niekur neišeiti.
Radvilonys, Radviliškio r.

Daugyvenės kultūros istorijos muziejujedraustinyje, kuris yra rajono rytinėje dalyje, prie
kelio Šiauliai–Panevėžys, stūkso paslaptingas
Raginėnų kalnas, dar vadinamas Raganų kalnu.
Legendos byloja, kad čia laumės gyvenusios ir
raganos su velniais šėldavusios, velnių
„veseles“(vestuves) keldavusios.
Įdomiausia, kad žmonės, norėdami raganas
palenkti savo pusėn, degtinę virdavo ir ją ant kalno
nešdavo.
Kitose legendose sakoma, kad piliakalnį švedų
kariuomenė saujomis supylusi.
Raginėnų k., Pakalniškių sen., Radviliškio r.

4. AKMUO, VADINAMAS RAMYTĖS AUKURU
Šis akmuo yra Daukonių kaimo laukuose, ant
Ramytės upelio kranto. Per visą viršutinę
Ramytės aukuro dalį iškapotas griovelis – iškirta
buvo naudojama ne tik aukojimui, bet ir
viziravimui (senoviniam būdui nustatyti metų
laikus pagal dangaus kūnų judėjimą). Pasakojama,
jog kažkada šventame miške, sunkiai
pasiekiamoje vietoje, vaidilutės šalia akmens
kūrendavo šventąją ugnį, o senas žynys – vaidila
– ant akmens aukodavo žmonių atnešamas
atnašas.
Daukonių k., Pakalniškių sen., Radviliškio r.

5. VELNIŲ MALŪNAS

Apie šį malūną sklido legendos, kad jį pamėgę
velniai. Praeityje malūno sparnai nuolat
sukdavosi, todėl daugelis manė, kad tai – velnių
darbas.
Dabar tą legendą žmonėms, važiuojantiems keliu
Šeduva–Kėdainiai–Jonava, primena iškaba,
kviečianti užsukti į išskirtinį malūną ir patirti tai,
ką jis atveria savo svečiams.
Vytauto 89 a. Šeduva.

