
Žmonės, pavirtę akmenimis

Vykintas VAITKEVIČIUS

Pirmajame straipsnyje („Liaudies kultūra“. -  1995. -  

Nr. 6) rašiau apskritai apie Lietuvoje žinomus „suakme
nėjusius“ žmones. Bene ryškiausiai išsiskyrė tokie pamin
klai Dzūkijoje.

Alytaus rajone, Simno apylinkėje, Mergalaukio kai
me , tolimesnių apylinkių žmonės nurodo suakmenėjusių 

vestuvininkų akmenis. Jų teigimu, nuo tų pačių akmenų 

ir kaimui teko Mergalaukio pavadinimas: „Vestuvė, 

neprisimenu, кар ten juos, кар seniau, pavertė in 

akmenis. Važiavo jau ty vestuvė, kad ty кар pa
vertė кар anksčiau, ir pavertė in akmenį, ir tas 

kalnas (kaimas? -  aut.) nuog to paliko Mer- 
galaukis, užkeikė, sako (...). Ženytis norėjo, 
tai prakeikė, kad važiavo šliūban, nežinau 

katrų tėvai/' (1). Arba: „Visą vestuvę pa
vėnė akmenais, tai, sako, vienas akmenas 

-  ir su tokiom juostom, akurat kaip jauno
ji su stangom (t.y. kaspinais -  aut.), kaip 

seniau. Nu, tai buvo visa serėda -  vestu
vininkai (...)“ (2). Nežinoma, ar šie ak
menys išlikę.

Alytaus rajone, Raitininkų apy
linkėje, tarp Balkasodžio ir Jo- 
ciūnų kaimų, Dzirmiškių girinin
kijos 44-ame kvartale, į šiaurės 

vakarus nuo Liūno revo -  dide
lės biržės vakariniame pakrašty

je, nežymioje kalvelėje yra Rau

donasis, arba Bobos, akmuo. Jis 
apie 2,5 m ilgio šiaurės -  pietų 

kryptimi, apie 2 m pločio, iki 1,8 

m aukščio, į viršų smailėjantis (viršuje turi „keterą“). A k 

muo senesnėje literatūroje žinomas Jociūnų akmens var
du (3; 143; 8,67). Dabar Jociūnų kaimelio vietoje Alytaus 

kolektyviniai sodai „Šaltinėlis“. „Dainavos senų žmonių 

padavimuose“, rašydamas apie lietuvį bajorą Šviedrį, ne
laimingą, akmeniu pavirtusią merginą, V.M ickevičius- 

Krėvė kaip tik ir pasakoja apie Jociūnų akmenį. Dar įdo
miau -  lankydamasis Jociūnuose, Balkasodyje, rašytojas, 

matyt, išgirdo ir pasakojimą, tapusį pagrindu literatūri
niam padavimui: Balkasodyje iki pat Antrojo pasaulinio 

karo prie kelio į Žilvius stovėjo kryžius karininkui Ž ie 

miui atminti (Žiem io kryžius). Žiemys, kaip pasakoja
ma, kartą susiruošė pirštis ir, pasibalnojęs žirgą, išjojo.

Bėda, kad, jojant keliu, už Balkasodžio pasibaidė žirgas. 
Jaunikis trenkėsi į medį ir vietoje užsimušė (4). Literatū
riniame V.Mickevičiaus-Krėvės padavime galima atpa
žinti žmonėse paplitusių pasakojimų apie lietuvį karį ir 

suakmenėjusią merginą motyvus.
Matyti, kad ir išspausdinti V.Mickevičiaus-Krėvės pa

davimai, populiarūs tarpukario Lietuvos pradžios mokyk
lose, negalėjo nepakoreguoti senųjų vietinių padavimų 

-  taip, be kitų, atsiranda akmens pavadinimas Už  

keikta karalaitė ir pan. Galbūt tokiu būdu užmirštas 
motyvas, jog suakmenėjusi mergina buvusi nuotaka 

(juk literatūriniame padavime Vanda bėga su bajoru 

Šviedriu iš meilės; raudodama mylimojo, Vanda pa
virsta akmeniu). Šiandien žinomi tik motyvai apie 

merginą -  nelaimingą nužudytą baudžiauninkę, pa
prastą mergą. Pasakojama: „Tokisyra didelis, кар sa
ko, da nuo senovės aš girdėjau, kad kokis Užkeikta 
karalaitė (...) Ty nuog senovės vadina, kad Raudonas 

akmuo, va kokis. Bet ir aš mariau tų akmenį, ty tokis 

jau didelis akmuo, tai, кар sako, nuo senovės užkeik
ta kokia karalaitė. Tėvai, broliai pasakojo (apie) tų 

akmenį, Bobos akmuo, sako, (...) pravda, kad ši- 
tep girdėjau: ty bobų, кар sako, rado negyvų 

кар in to akmenio“ (5),,/Merginos kokios, už
burtu vardu, vadidavom akmenį“ (6). Pana

šiai P.Sasnausko straipsnyje randame pasa
kojimų apie Bobos akmenį motyvų -  anks

čiau akmuo buvęs panašus į moterį ilgu, pūs

tu sijonu, prie akmens buvo nusižudžiusi po
nų nuskriausta baudžiauninkė (7). Taip ir ne

aišku, ar vien dėl raudonos spalvos akmuo pla
čiai pradėtas vadinti Raudonuoju, ar nesisieja jis su se

nąja pasaulėjauta, su tuo akmeniu sielais padavimais. Jo
ciūnuose, Balkasodyje -  Nemuno pakrantėje 1958 m po

tvynis išplovė priešistorinių gyvenviečių liekanas, kurias 

tyrinėjant rasta židinių liekanų, ūkinių duobių, stulpavie- 
čių, lipdytos keramikos, daugiausia grublėtu, taip pat 

brūkšniuotu paviršiumi (8). Į rytus nuo akmens, galimas 

dalykas, yra pilkapių su sampilais iš akmenų (9).
Lazdijų rajone, Veisiejų apylinkėje, Snaiginės ežero 

saloje, nurodomas raganos sūnus, paverstas akmeniu (10), 

bet tikslesnių žinių apie jį nėra.

Alytaus rajone, Nemunaičio apylinkėje, Einorių kaime 
-  trys įdomūs akmenys, pirmą kartą aprašyti dar 1893 m.

Akm uo inenhiras ties Kazlų kaimu 

(Užubalio valsč., Lydos apskr.) // 

Tarasenka P Priešistorinė Lietuva. 

-  Kaunas, 1927. -  R 63.
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1 nuotr. Mergos akmuo Karliškių kaime (Alytaus r., Daugų ap.). Fot. 1990 07.

Tada pažymėta, kad akmenys guli Lotockio kalne, prie 

kelio Nemunaitis -  Alovė. Ant vieno iš akmenų esąs iš
kaltas kryžius su dviem skersiniais. Tuo metu akmenys 

buvo laikomi užkasto lobio ženklu. To lobio labai kažkas 

ieškojęs. Įdomiausia, jog duobes prie akmenų žmonės 

rasdavo iškastas tris savaites iš eilės naktį iš penktadie

nio į šeštadienį (11; 122). D ė l šių mitologinių akmenų 
buvimo vietos dažnai klystama -  manoma juos esant E i
noriuose ar Einaravičiuose Alytaus krašte, bet jau Piva-

2 nuotr. Mergos akmuo (antrasis) Karliškių kaime (Alytaus r., Daugų ap.). Fot. 1992 11

šiūnų apylinkėje (3; 127; 68) nesėk

mingai ten jų ieškoma. Randame 

1935 m. žinią apie tai, kad akme
nys jau nuristi į didelį griovį Ne

munaičio girininkijos eigulio Anta

no Verbicko prižiūrimoje eiguvoje, 

ir pasakojimą, kad „sulig padavimu 
iš senesnių laikų buvo palaidoti gyvi 

brolis ir sesuo su mažu kūdikiu, 
kaip brolis su sesere turėję lytinius 

santykius. A nt visų trijų gyvų pa
laidotų kapo buvo užristi dideli trys 

akmenys, iš kurių ant vieno būk tai 
buvo ir iškaltas kryželis“ (12).

Nors žinomas tik šis padavimo 

motyvas, liudijantis, kad akmenys 

laikomi antkapiniais paminklais, 
galima manyti, kad anksčiau gyva
vo motyvas ir apie tai, jog brolis, 
sesuo, jų kūdikis už nuodėme pa
virto, buvo paversti akmenimis. 

G alim a atsekti, kad, pasakojant 
apie D zūkijos „suakmenėjusius 

žmones“, tokios dvi motyvų šakos 

gyvuoja ir lygiagrečiai (Migliniškės, Karliškės, kt.). Įdo
mu, jog analogiška dviejų didelių bei vieno mažo akmens 
grupė minima Lydos apylinkėse, ten akmenimis pavirto 

kūmas, kūma bei vaikelis, kurį jie vežė krikštyti (13); ki

toje Lydos krašto vietovėje pasakojama, kad sesuo ir brolis 
už kraujomaišą buvo žmonių užmušti ir palaidoti, ant jų 

kapo pastatytas akmuo, bet Perkūnas perskėlė akmenį į 
dvi dalis, tuo patvirtindamas, kad brolio ir sesers jungtu
vės esanti didelė nuodėmė (14; 14-15). Kad ir netiesio

giai, faktas, kad ant vieno iš akme

nų buvo kryžius su dviem skersi
niais (Vyčio kryžius), patvirtina, jog 

Einorių akmenys buvo laikomi su
akmenėjusiais broliu, seserim ir jų 

kūdikiu. Iškalti įvairių variantų kry
žiai, kryželiai ant „suakmenėjusių 

žmonių“ -  vienas iš jiems būdingų 

bruožų.
M in im a, kad Alytaus mieste, 

netoli kapinių (vienas) ir pačiose 

kapinėse (antras) buvę du akmenys 

-  jaunojo motinos prakeikti „jau
navedžiai“ . Akmenys kažkada gu

lėję kitoje vietoje, kol „gailestingi“ 

žmonės juos atvežę prie kapų -  prie 
šventos vietos (15; 3). A r  akmenys 

išlikę, neaišku.

Varėnos rajone, Merkinės apy

linkėje, Masališkių kaime, vadina
mojo Šarūno kapo kalno (buvo sau

gomas kaip senkapiai -  Av-1763) 

aukščiausioje -  pietvakarinėje -
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aikštelės dalyje yra aukštas akmuo. Kraštotyrininko A.Na- 

varacko duomenimis, akmuo yra buvęs apie 3 m aukščio, 

platėjančia apačia ir smailėjančia viršūne (atrodė „kaip 

butelis“), tik vėliau žmonės, piemenys akmenį gerokai 
apskaldė, dabar jis apie 1 m aukščio (16; 121-126). Prie 

akmens nuolat buvo ieškoma lobių, nors nežinoma, kad 
su šiuo praeityje stulpo pavidalo (?) akmeniu būtų sieti 
kokie nors konkretūs padavimai.

1934 m. Valkininkų parapijoje, Šarkiškių kaime už

rašytas padavimas apie tai, jog Merkinės apylinkėse iš
vyta iš namų pati ėjusi keliu, verkusi, ir jos pasigailėjęs 

Dievas pavertė ją akmeniu. Ten pat pasakyta, kad iš to 

akmens varva ašaros, o jeigu kas vakare prie jo nuneša 

nesiūto audeklo, tai rytojaus dieną randa pasiūtą (17). 

Kur toks akmuo buvo -  nežinoma. Tuo pačiu metu buvo 

užrašytas padavimas ir apie kitą Merkinės apylinkių vietą 

(„netoli M erkinės“) -  „Užvaražytą kalną“. Ten buvę 
akmenimis paversti tėvo prakeiktas sūnus ir jo kariuo

menė. Jie prisikelsią, pasakota, kai kalną „užvajavos nez- 

grabūnai“ (18). Archeologas PTarasenka, remdamasis 
panevėžiškiu mokytoju J. Elisonu, nurodo, jog panašus 

padavimas apie suakmenėjusius karius ir jų vadą Dergą 
žinomas apie Dergokalnį, miške tarp M arcinkonių ir 

Mančiagirės (3; 179; 11-12, 81). Tačiau paaiškėjo, jog 
Dergokalnio žmonės nežino, miške yra tik Dalgiakal- 

nis, aukščiausias apylinkės kalnas, padavimų apie suak

menėjusius žmones taip pat nežinoma (19). Kaip ir ka
da įsivėlė netikslumas -  neaišku, tačiau tokia vieta D zū

kijoje, Merkinės ar M arcinkonių apylinkėse, išties galė
jo būti.

Varėnos rajone, Nedzingėje, minimas akmuo -  suak
menėjusi merga, tikslesnių duomenų apie jį nėra (20).

Alytaus rajone, Daugų apylinkėje, Kariiškių kaime, 
750 m į šiaurės rytus nuo kelio Pavartėnai -  Rimėnai, 
Daugų girininkijos 54-ojo kvartalo vakariniame pakraš
tyje, prie miško kelio iš Kariiškių į Pocelonis yra vadina
masis Mergos akmuo (1 nuotr.). Į pietus nuo akmens dar 

išlikęs vienkiemis, anksčiau vadintas Mergos akmens var

du (21). Akm uo netaisyklingos formos, apie 3,4 m ilgio 

šiaurės vakarų -  pietryčių kryptimi, apie 2,9 m pločio, iki 
1,3 m aukščio, suskeldėjęs. U ž 2 m guli ir kitas panašios 

geologinės sandaros, tik mažesnis, 2 m ilgio, 1,1 m plo
čio, 55 cm aukščio akmuo. Žmonės pasakoja, kad akme
nyje buvo matomos suakmenėjusios nuotakos kūno, ap

rangos detalės; 1937 m. „Lietuvos aide“ pasirodžiusioje 

žinutėje apie akmenį pažymėta, kad „(akmens) viršuje 

matyti moters kūno žymės iki juosmens: galva, kasos ir 

liemuo. Dabar tos žymės gerokai apdaužytos, bet vis tiek 

dar žymu“ (22). T ą  tvirtina žmonės ir šiandien: „Seniau 

Mergos akmuo buvo panašus į mergą, turėjo ir figūrą, krū
tis, kasas“ (23). ,^4nt Metgos akmenio kažkada dar buvo 

žymu ir pirštai su žiedu -  atseit šliūbo važiavo“ (24). Pasa

kojama, kad įkaitos, važiavo šliūban merga, a motina ne- 
norėj laisti už to jaunikio, tai važiavo panevaliui. Motina ir 

prakeikus buvo išleisdama, tai važiuojant j i  ir pavirto in ak

menį Aksčiau buvo biskį į žmogų panašus tas akmuo, bet

3 nuotr. Mergos akmuo Salos kaime (Alytaus r., Daugų ap.). Fot. 1992 11.

dar (dabar) apdaužytas“ (25). Jaunosios motina labai ne
norėjo, kad ši tekėtų už pasirinkto jaunuolio. Tai, kai važia

vo į šliūbą, ir sako: „Kad tu geriau akmeniu pavirstum. “ Tai 
pavirto (merga) “ (26). Svarbūs apie akmenį žinomi ir gy
venimiškų, buitinių padavimų motyvai: „Seniau tai vis, kad 

griausmas, labai daug užmuša, ir da merga tokia ėjo, nuo 

žmonių, „paslėdna“ -  neženota, o vaiką turėji. Ji dai dar

bus dirbo: rugius, miežius pjovė, ėjo iš darbų, ale tai paty- 
koji ir užmušo ją  ties ta vieta, kur akmuo. Tai dėl atminčios 

ty tą akmenį jau vėliau atitysė, sako“ (27). Arba: „Sakyda
vo, kad mama naštumoj pjovė rugius ir pagimdė, ant to 

dirvono prie akmens, dai paskum insidėjo vaikų į žiūrstų ir 

parsinešė namo. Tai nuog to, kad ten pagimdė ana ir vardas 

-  Mergos (akmuo)“ (28). Atrodo, kad praeityje akmuo 
garsėjo kaip šventa vieta, 1937 m. pažymėta, kad „seniau 

tą akmenį labai daug kas lankydavo“ (22); žinomas fak
tas, jog sutrinti akmens gabaliukai buvo naudojami įvai
rioms gyvulių ir net žmonių ligoms gydyti (toks vaistas 

daugiausia padėdavęs nuo kiaulių maro) (29; 403). Įdo
mus to akmens šventumo atgarsis. Netoli akmens, miške, 

nurodomas Lietenio kalnas, kuriame, pasak padavimų, 
su savo kariais susidegino kunigaikštis Lietenis (30). Toks 

vietovardis vietiniams nebežinomas, tik į šiaurės vakarus 

nuo akmens miške nurodomas Pikauskų kalnas.
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4 nuotr. Geidukonių kapinių Mergos akmens ženklas. 

(Varėnos r., Varėnos ap.) Fot. 1994 07.

Nemažiau įdomus antrasis Karliškių kaimo akmuo, 

taip pat laikytas suakmenėjusia merga (2 nuotr.). Jis yra 

jau šiaurės rytinėje Aukrakščio ežero pakrantėje, 850 m į 
šiaurės vakarus nuo kelio Rimėnai -  Daugai, prie senojo 

kelio, vedusio iš Karliškių į Daugus. Akm uo apie 3,1 m 
ilgio šiaurės-pietų kryptimi, apie 1,4 m pločio, apie 1,5 

m aukščio. Padavimas apie akmenį užrašytas Lietuvos že

mės vardyno 1935 m. anketoje: „Pasakojama, kad kadai

se važiavusi merga į šliūbą ir gailiai verkusi: „Kad aš pa
virsčiau sieru akmenėliu“. Pavirtusi. Iki šiol buvę žymu 

kasos, vainikėlis, krūtys, rankos“ (31). Akm uo buvo klai

dingai tapatintas su pirmuoju, plačiai žinomu Karliškių 

akmeniu, ar net „nukeltas“ į Suvingio ežero salą (30).

Alytaus rajone, Daugų apylinkėje, Salos kaimo miš
ke, Daugų ežero pusiasalio, vadinamosios Salos pietry
tinėje dalyje, apie 400 m į šiaure nuo Daugų ežero pa
krantės, Daugų girininkijos Salos miško 5-ame kvarta

le, Naujienų raisto kalvelėje, yra M ergos akmuo (3 

nuotr.). Jis apie 3,8 m ilgio šiaurės rytų -  pietvakarių 

kryptimi, apie 1,9 m pločio, iki 1,4 m aukščio, į viršų 

smailėjantis (viršuje turi „keterą“). A p ie  akmenį pa
skelbtas O.Česnulevičiūtės padavimas -  dar valdant gra
fui Brastauskui, baudžiauninkai tiesę Velnio tiltą (per

Daugų ežerą, į rytus nuo akmens -  aut.), valtimis vežio
ję statybai akmenis. Viena mergina nepaklausiusi, nėjo 

dirbti, ir už tai jos tėvas buvo užplaktas rykštėmis. M ir

damas tėvas dukrą prakeikė: „Kad tu verčiau akmeniu 

pavirstum.“ (30) Taip pat žinoma padavimo nuotrupa: 
„Užkeikė mergą, sakydavo, ir atsirado akmuo tas saloj“ 
(32); „Žmonės tą akmenį Laumės akmeniu vadina. (Bet) 
ką ten tos laumės darė, nežinau“ (33). Aplinkui yra dau
giau akmenų -  už 20 m į rytus nuo akmens guli akmuo 
su lovelio formos įduba.

Varėnos rajone, Varėnos apylinkėje, Geidukonių kai
mo kapeliuose, aukščiausioje jų dalyje, nuošaliau nuo 
kapų yra Mergos akmuo. Tai nedidelis, 70 cm aukščio, 

30 cm storio akmuo, šoninėje jo plokštumoje iškaltas 

lygių 25 cm ilgio skersinių kryžius (4 nuotr.). „Veido“ 
dalyje matomos duobutės -  „akys“ , „nosies“ linija ir gal

būt dar „burnos“ brūkšnelis. 1955 m. archeologai pažy
mėjo: „Žmonės pasakoja, kad šis akmuo atsiradęs gana 

staiga, tai yra išlindęs iš žemės, o Mergos akmeniu pa
vadintas todėl, kad toje vietoje matydavę kažkokią mer

gą, kuri pradingdavusi, tarsi į žemę įsmigdavusi“ (34). 

Šį tekstą papildo P.Tarasenka: „Pasakojama, kad tai 
esanti suakmenėjusi merga, kuri vaikščiojanti po lau

kus, saugojanti javus, o paskui sugrįžtanti į kapus ir at
sigulanti šaltu akmeniu“ (35; 78). R .M atulis pateikia pa
sakotojos suplaktą kelių motyvų padavimą apie tai, jog 
kaime gyvenusi mergina nutarė tekėti prieš motinos va
lią. M otina ją perspėjo, jog, jeigu ji verks motinai mi

nis, tai pavirs akmeniu. Taip ir įvykę -  motinai mirus, 
mergina pravirko ir pavirto akmeniu. M otina buvusi bur

tininkė (36; 109-110). Suakmenėjusi mergina čia pavaiz
duota ir nuotaka, ir burtininkės dukterimi, nesilaikiu
sia motinos priesako.

Varėnos rajone, Jakėnų apylinkėje, Jakėnų kaime, mu

ziejininkas H.Lizdenis aprašė stulpo pavidalo akmenį, iki 

1957 m. stovėjusį prie senojo kelio Jakėnai -  Vazgirdo- 
nys, už 6 m nuo J.Lūžio gyvenamojo namo. Akm uo 1918- 

20 m. dar stovėjo drūtgaliu žemyn, vėliau buvo pargriau
tas ant šono. Ant akmens buvo iškaltas lygių 14 cm ilgio 

skersinių kryžius, apačioje kryželio -  6 cm skersmens ap

skritimas. Be to, šalia kryželio -  dar ir kitas netaisyklin
gas 7 cm skersmens apskritimas su iškilimu centre. K ita
me akmens šone buvo iškalta data 1893 m , nors jos iška

limas skyrėsi nuo ženklų. H .Lizdenio nuomone, datą bu

vo iškalę meistrai, remontavę Pivašiūnų bažnyčią (37). 
Akm uo susprogdintas 1966 m., be to, Jakėnų mokyklos 

kieme buvo panašus akmuo su kryželiu, bet be apskriti
mų (36; 109). M inėti šiuos akmenis kartu su „suakmenė
jusiais žmonėmis“ leidžia stulpo pavidalas, taip pat bu
vusi vieta prie kelio, kalti ženklai. G ali būti, kad ir pada

vimai apie suakmenėjusius žmones yra gyvavę.

Jakėnų apylinkėje, prie M erkio įsikūrusiame Akmens 
kaime, prie senojo kelio Varėna -  Valkininkai, į šiaurę 

nuo M erkio  dešiniojo kranto stovi Nuotakos akmuo, ar 

Užkeikta merga. Kaip  galima suprasti, dėl šio šventojo 
akmens garso net kaimui teko Akmens kaimo vardas.
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Pats Nuotakos akmuo yra tikras ketvirtainiškas akme

ninis stulpas (5 nuotr.), jo kraštinių prie pagrindo ilgis: 
68, 51, 77, 63 cm, akmuo į viršų kiek smailėja, viršuje -  

35x42 cm dydžio plokštumėlė, kur pritvirtintas geležinis 

kryželis, iškalta kelių centimetrų skersmens duobutė 

šventam vandeniui; akmuo 1,15 cm aukščio. A p ie  ak
menį žinoma daugybė padavimų, juos pasakoja žmonės 

iš tolimiausių Dzūkijos vietų, pavyzdžiui: „(važiavo) šliū

ban, o jos mama nelaido už to vyro ait tekėt, nuij ir jij 
verkė labai ir sako: „Oi, kad aš pavirsčiau sieru akmenė
liu. “ Nu jo, ir pavirto, кар davažiavo in bažnyčių, ir pavir
to. Ir dabar tas akmuo yra, tokis didelis, ir кар j i  buvo 
pasirėdžius. o baltais, vyšniavu kasnyku, susjuosus, tai ir 

kasnykas prasi, irviskas, ir aptvertas tas akmuo f.../'(38). 
Arba: „Sakė, kad nuotaka pavirtus akmenų -  važiavo šliū- 
bo imt, matai, reiškia, кар jau vestuvės buvo, nu nenorėjo 
mama, kad jo j’ (ji) jau ait, visa, sako: „Kad tu pavirstai 

akmeniu.“ Nu ot ir pavirto. Seniau gi daug tok...“ (39). 

„(Akmuo) duktė čia -  mam nelaido jos ūžto  ... to kava- 
lierio, o j i  vis tiek ajo. Tai mama jų prakeikė, tai čia iš 

mergos, reiškia, stojos akmuo, ir dar (dabar) šitas akmuo, 
ir j į  visi garbina, ir tep senovės žmonės pasakoja, о кар 
čia... sako, anksčiau tai buvo prast’ viskas ty -  ir valionai 
ty, ir viskas, o jau dar jau, per ilgus... jau tai labai labai 

seniai čia tas viskas (...)“ (40). ,A km uo, ty vadina. Tai 
bajina gi žmonės ty, skaitos, šita, va. Atvažiavo piršliai in 

vienų moterų, skaitos, ir jei (ji) nenorėj ait už to, šito, vyro 

-  nepaciko -  nenorėj ait. Jie važiavo šliūban, jau an vaini
kų (per Devintines -  aut.), šliūban važiavo, ir joj (ji) pasa
kė: „Kad aš akmenėliu pavirstau. “ Skaitos. Ir pavirto ak

meniu, tai tas akmuo buvo, kryžius pastatyta, tvorelė ap
tverta. Vo. Tai bajino seniai mūs jau (...)“ (41). „In Varė- 
nų ainant kelias, кар Mackauska, tai ten jau paminklas -  

priešai koplyčių, koplyčia toliau... Tai ten važiavo vestu
vės (pasakojo tep), ir jau toj jaunoji nenore labai aitau. 
G i seniau, jeigu tėvai pasakė, kad aik, tai ir aik. D ar tai 
vaikai neklausė, o seniau taigi klausė. Tai joj labai verkė ir 

sako, кар jau pamatė koplyčių, tai sako: „Kad aš sieru 

akmeniu pavirstau, aš už jo  nenoriu ait, jis man priešin
gas. Tai ir pavirto akmeniu, tuokart. Tai ten visi tep sako, 

ir jau, žinoma, ne tep, кар seniau. О  кар seniau, tai ste
buklinga vieta (...)“ (42). A k m u o  -  duktė, reiškia. Jauni
kį jau norėjo žanytis, o mam... motina nelaido, nu tai, 

sako, vis tiek, negalėjo padaryt nieko ir suruošė vestuves, 

ir važiavo, ir sako: „Kad tu neparvažiuotai, bet akmeniu 

pavirstai!“ Nu, ir prie Akm enio , ten stebuklingas akmuo 

(...), ir, sako, kaip tik privažiavo, ir pavirto. Žiūro, kad 

jaunikis tik vienas, ir pulkas sto\ vietoj nuotakos -  ak
muo atsirado (...)“ (43). „Tai čia va danes tai patiko, tai 
nežiūro tėvų, ale man patiko, aš imu, aš einu, о кар se
niau, -  atvažiavo piršliai, tėvam pac(t)iko jaunas, nuva
žiavo, pažiūrėjo pas juos, ūkis tvarkoj, gerai, nu ir nori 
nenori ale aik, o mergina nenorėjo aiti už to berno ir кар 

ajo, toj verkė, sakė: „ O  kad aš pavirstau sieru akmenėliu“. 

Кар (t)cik pasakė šitep -  kad aš pavirstau sieru akmenė- 
liur tai paėmė, atsigrįžta jau svočios, kad vežime jos nėra,

5 nuotr. Mergos, arba Nuotakos, akmuo iŠ priekio. 

(Akmens k., lakinių ap., Varėnos r.) Fot. 1994 06.

ale akmuo stovi. Tai mano senelė, tėvelio motina pasako
jo. Pirma buvo prast, viskas, ir visa griliendos, te vainikai, 
visa buvo prast, ale žinai, jau daug metų, gal kokį du šim
tai metų (cha cha cha) vo, tai akmuo, užtai padarė koply- 

čėlį, ir tynais кар, sako, atlaidai, tai tynai šitolas atsitiki
mas buvo (...) Nu, tai jaunas, nu, važiavo ir nuvažiavo, o 
jaunoji, кар pasakė, kad aš pavirstau sieru akmenėliu, vo 

ko aš už jo  išeisiu, nu, tada tų... seniau... yra metuose to
kia sekundė, jeigu žodį ištarsi, tai vis tek tep bus (...)“ (44) 

ir 1.1. Be „vestuvinių“ , yra ir kitų motyvų -  apie tai, jog 

akmuo -  paminklas: vienas ponas norėjo statyti bažny

čią (buvo padaręs įžadus), tam tikslui iš Karpatų atsive
žė ir šį akmenį, bet šykštuolė žmona poną nuo sumany

mo atkalbėjo. Vyras mirė, žmona norėjo iš to akmens 

ponui pastatyti paminklą, bet akmuo buvo jau perpus į 
žemę susmegęs, niekas negalėjo ištraukti, ir jis liko taip 

stovėti (45; 3). Archeologas V.Šukevičius dar 1910 m. 
paskelbė padavimą -  kartą žmonės išžudė krašte krykš- 

čionybę platinusius vienuolius, jų bausti žygiavo kuni
gaikštis su kariais, bet, pasiekus M erkį, kelią pastojo 

ilgas ir storas žaltys. Tada kunigaikščio pašaukti kunigai 

pasistatė altorių, ėmė melstis, žaltį šlakstyti švęstu van
deniu. Žaltys pradėjo lįsti į žeme ir sulindo visas, liko
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6 nuotr. Mergos, Nuotakos akmuo ir ant jo paaukota rūtų šakelė (žymi strėlytė). 

(Akmens k., Jakėnų ap., Varėnos r.) Fot. 1993 11.

tik jo uodegos galas, kuris pavirto akmeniu (35; 5-7). 

PTarasenka pažymėjo, jog žmonių pasakojama, kad ak
muo dažnai sunkiai sualsuodavo, o per jo šonus varvė
davo sunkios ašaros -  „verkdavo nelaimingoji savo lik i

mą“ (46; 540).
Įdomiausia tai, jog akmuo garsėjo stebuklais -  išgydy

davo. Buvo gausiai lankomas, puoselėjamas ir garbina
mas (labiausiai dešimtą penktadienį po Velykų). Pasku

tinius tų, X X  a. dar be galo gyvybingų, tradicijų atgarsius 

teko pamatyti 1993 m  rudenį: radau prie akmens kryže
lio vilnoniu siūlu pririštą rūtų šakelę (6 nuotr.). Vietiniai 

žmonės nežinojo, kas ją ten padėjo ir kodėl. 1994 m  per 
Dešimtinių atlaidus Akmenyje buvo matyti, jog akmens 

šventumas išblėsęs, dauguma susirinkusių maldininkų prie 

jo net nestabtelėjo. Tad apie tradicijas, susijusias su ak

meniu, sužinome tik iš pasakojimų bei liudijimų: „Tai 
taip, tai kokius kaspinus. tai pinigų kokių padėdinėj, vot 

dabar tai taip ne. (Kodėl kaspinus rišdavo?) Jau jos garbei, 

šventa, jau garbino jų, kaip kokių metgaitį (ei) tas pamin

klas. Bet kas pririša kaspinus, kas važiuoja, papoteriauna, 
kas nori, persižegnoja praeidami“ (47). Anksčiau, žinote, 

tai labai, būdavo, anksti dar nuo ano kalno jau aidavo žmo
nės klūpsti, nu, sako, kad jiem padėdavo, ir sveikatą, ir 
viską, ir va čia, būdavo, apie šitą bažnytėlą. Tai čia buvo 

juoda, klūpsti eina ir eina iš kažinkur; pasižadėji žmonės i 
sveikatos, ir viskas, ir intikėjimas, a gal (...) intikėdavo, ap

link bažnyčią aidavo. Aidavo ir aplink akmenį (...) (Kokias 

aukas dėjo?) Visaip, kas drobės, кар anksčiau, žinot, tenai 

vat, ant tos vietos, i ten tai linų kokių, kas staltiesių, mote
rėlės, žinot, turėdavo, aukodavo, kad aukoja, meldžiasi ir 

aukoja, kad jau Dievas suteiks sveikatos, dėl sveikatos (dau

giausia). Moterys kabydavo žiurstu- 
kus“ (48). „Nešė, aukojo, ka pirma 

audėjai buvo, tai nešė vat rank
šluosčius, paklodes, viską, divonus 

čia dėdavo. Kiaušinius, sūrius, svies

tą, pridėdavo, kad kur tu, kurtu. Tai 

paskiau kunigas paimdavo jau. Kiek 
čia būdavo žmonių... Dėdavo ant ak

menio ar prieg akmenio, gal, visko 

(...) Кар kalnas ty, ty eina kelias, tai 
ty jos klūpsčia eina in tą akmenį, tik
rai“ (49). „ Tai, sako, stebuklinga vie

ta, anksčiau taigi ty hnonės ir aukas 

nešė, ajo prie to akmenio (...) Nešė 
nešė (dovanas). Linų, linų kas, dro

bės kas, kas rankšluosčius, kas pini

gais, nu, kas dėl (...) nešė, tyyra to
kia akmeny skylutė, akmuo didžiu
lis, tai skylė ta yra, tai akmeny dėjo, 

jeigu pinigus“ (50). „Nu, persižegno
ja, visi, jau кар pro tų akmenį aina, 

tai visi jau persižegnoja. Per atlaidus 

tai kaspinų kada kokių padėta ir gė
lių būna daug sudėta, ty an to ak
menio. Kad, sako, žymu ir burna, ir 

valionai, prast’ buvo. Tai vis šnekėjo, kur senesni... mergos, 
kur, anksčiau, būdavo, į šokius aidavom, tai mes nat apsi- 
verkiam, kad pasakoja“ (51). „Vienas buvo visiškai aklas 

žmogus, j į  atvedė iš tolimo krašto, kur jie ajo ir ajo ilgai po 

svietų pažiūrėt, tai jie at ajo, ir jie taip pasmeldė, pasmeldė, 
iš to vandenio (kur akmeny duobutė) jis patrynė akis ir nu

ėjo sveikas, praregėjo, rimtai. Prie manęs, ir aš buvau čia 

pažiūrėt, prie manęs, prieš karų (...)“ (52) ir 1.1.
Kartais akmenyje įžiūrimi ženklai, pavyzdžiui, -  1376 

m  data (45), Vyčio kryžių primenantis ženklas (53) ar pan., 

tačiau ryškių, abejonių nekeliančių ženklų akmenyje nesi
mato. Be to, Bobriškių parapijos (jai priklauso ir Akmuo) 

klebonas kanauninkas Mintaučkis yra aprašęs Dešimtinės 

atlaidus Akmenyje ir pažymėjęs, kad prie Nuotakos ak
mens buvo nedidelis akmuo, vadintas „vaiko vardu -  A n
driumi“. Bažnyčioje laikant mišias, vyrai, pusberniai, susi

rinkę į atlaidus, galinėdavosi, kilnodami tą Andrių, todėl 

supykęs klebonas liepė Andrių įmesti į M erkį (54). Pada
vimuose kalbama apie tai, jog visa Akmens vietovė yra ste

buklinga: čia Jogailai su Jadvyga naktį pasirodė Motina 

švenčiausioji, „nusileido prie jų ir pasakė, kad čia šventa 

vieta“, reikia statyti bažnytėlę (42), žmonės miške prie ber
žo rado Nukryžiuotąjį ir apačioje uždegtą žvakę, taip su

prato, kad toje vietoje reikia statyti bažnytėlę, kad tai ste

buklinga („cūdauna“) vieta (43; 52).
Pivašiūnų kapinėse (Alytaus r.) žmonės nurodo U ž

keiktą mergą. Lankydamiesi kapinėse, jie akmenį apžiūri

nėdavo, ieškodavo „poteriukų“ žymės mergos „kaklo“ vie
toje: yyAnt kapinių merga užkeikta -  akmuo toks. Tai da ma

no mama sako, anksčiau ir poteriukai tos mergos ant kaklo 

-  jų ženklas buvo. Ant kapinių ir stovi, šoni (krašte -  aut.).
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Stovi akmuo ir dabar,; gal nebėr ženklo panašumo, 5a/co: 

atlupu, atlupu samanas -  tikrai -  panašumas yra, ir pote
riukai tokie matyti, jau ženklas toks -  taip mama sakydavo. 

Tą mergą tai motina prakeikė, ir pavirto j i  in akmenį. Bū
davo, sako, kad motka, tėvas prakeikia. Už tai negali sako 
vaikų keikti, reiškiasi, nes prakeiki“ (55). A r  akmuo išlikęs 

-  nežinoma.
Trakų rajone, Onuškio apylinkėje, Gudžionių kaime, 

minimas tėvo prakeiktas sūnus, kuris jau važiuodamas 

užsakų pavirto akmeniu. Toje vietoje žmonės buvo pa
statę kryžių (56). Tokio padavimo vietiniai gyventojai ne
bežino, akmuo nerastas.

Trakų rajone, Grendavės kaime, į vakarus nuo kai

mo, apie 450 m į šiaurės rytus nuo Onuškio girininkijos 

Kreivakojo miško 62-ojo kvartalo rytinio kampo, 8 m į 

pietus nuo Onuškio -  Rūdiškių kelio, pušyne guli U ž 

keiktos karalaitės akmuo. Jis netaisyklingos formos, 2,45 

m ilgio šiaurės -  pietų kryptimi, 1,35 m pločio (šiaurinėje 

dalyje), 1,95 m -  pietinėje, didžiausias akmens aukštis -  

85 cm. Vakarinė akmens dalis nuskaldyta, visas akmuo, 
rupus granitas, aptrupėjęs. Juozas Plonis iš Jačionių kai
mo pasakoja:,,(...) aš dar buvau jaunas, prisapnojau, sa
kė: „Jeigu non žanytes, tu neapsiženik, ten yra toki akmenis 

(akmuo -  aut.), i ten užkeikta karalaitė mergaitė. Tai, -  sa
kė, -  nuveik, ten šone yra šulinys ar sodželka ten, paimk 

vandens ir patepk. Sukalbėk poterius, tai atgis iš jos, apsi- 

žanysi, būsi turtingas. “ Tai aš tą, tik tą man sapne (pasakė), 

aš dar turėjau kokią 12 metų (...). To aš i dabar, kai važiuo
ju kada Rūdiškėj, tai žiūriu, viską, tą akmenį. A r  teisybė, 
kad nuveit ten, i jį, tą akmenį, glostyt i sukalbėt ten tris po

terius, ar ten keturis, kiek jau ten galėsi tu, kad sakė, turi 
atgyt. Tai sapne man sapnavo (...) sakė, atgis karalaitė, tai 

o -  apsiženysi, tai būsi turtingas“ (57). Tai ne vienintelis 

pasakojimas apie suakmenėjusių žmonių „atgijimo“ gali
mybę ir sąlygas tam išsipildyti, tik, žinoma, pribloškia šis 

pasakojimas tuo, jog dvylikos metų berniukas Juozas Plo

nis sapnuoja akmenį, kurio nė žinoti nežino, be to, jam  

siūlomos vedybos su ta karalaite. Po dvidešimt dvejų me

tų J.Plonis, važiuodamas į Rūdiškes, atpažino vaikystės 

sapne matytą vietą, akmenį, prisiminė sapną.

Trakų rajone, Aukštadvario apylinkėje, Jurgionių ka
peliuose, nurodoma suakmenėjusi jaunoji. Tiesa, pada
vimas pradžioje kalba apie du akmenis, bet paskui -  tik 

apie jaunąją. Toks akmuo yra maždaug už 17-os m į pie

tus nuo kapinaičių vartelių, šalimais Ž.Adam onio kapo 

(7 nuotr.). Akm uo primena nedidelį antkapį, yra 70 cm 

ilgio prie pagrindo šiaurės vakarų -  pietryčių kryptimi, 

35 cm storio, 70 cm aukščio. A p ie  akmenį pasakoja 
M.Ulevičius iš Aukštadvario, tą padavimą jis girdėjo iš 

žmonių laidotuvėse, kai mirusysis buvo laidojamas Jur

gionių kapeliuose; „Taipasakojo, kad ėjo, į šliūbą važia
vo, ir motina turbūt prakeikė. Tai davažiavo šitos kapinės ir 

apvirto akmeniu (...) Ant kapinių akmenys du yra -  vestu

vininkai, išeina. Tai, sako, da ir rožančius pakabintas buvo 

matyt, kaip ant kaklo jaunosios. Nu, aš gerai nepamenu, 
lyg buvo, sako, du. kad merga, tai gerai atsimenu (...)“ (58).

7 nuotr. Mergos akmuo Jurgionių kapeliuose 

(TVakų r., Aukštadvario ap.). Fot. 1994 07.

Trakų rajone, Semeliškių apylinkėje, Migliniškių kai
mo miške, apie 120 m į šiaurės vakarus nuo Liaukiškių 
ežero šiaurės vakarinės pakrantės, šalia M igliniškių -  

Liaukiškių senkelio, kalvos šlaite, tarp daugelio didesnių 

bei mažesnių akmenų stovi Nuotakos (rečiau -  Mergos) 

akmuo (8 nuotr.), žmonėms žinomas ir kaip akmuo „su 

kryžiumi“. Akm uo nedidelis, smailėjančia viršūne, prie 

pagrindo netaisyklingo trikampio formos (kraštinės: 75, 

40, 80 cm ilgio), akmens aukštis 1 m. Pietinėje plokštu
moje, maždaug viduryje turėtų būti vadinamasis kryžius. 

Kaip aiškėja iš pasakojimų, kryžių ten buvo sumanę pie
menys išgludinti ar iškalti, tačiau vos žymus maždaug 15 

cm ir 2-3 cm pločio išgludintas vertikalus dryžis. Pasako
jama: „Gandas tokis buvo, kad važiavo į šliūbą, vadinasi, 

kad tenai pavirto tos jaunosios -  jaunoji akmeniu pavirto. 
Tai lyg tai tokios kalbos buvo. Sako, pasakos tai buvo. Toki 
bobučių anekdotai, kad važiavo in šliūbą, ir pavirto jaunoji 

akmeniu. Prakeikta buvo, kaip anksčiau“ (39). ,^Ajom, da 

kai aš buvau pacanas tavo metų, vaikuti, tai tada... tai va, 
aš tau bajisiu žmogiškiau. Bajino kodais, da aš buvau jau

nas -  penkiolikos šešiolikos metų, tai mes ajom. Ту būdavo 

kelias į Semeliškes, in šventą Roką (an atlaidų) ajom, nu tai 

ty bajino (...) tuo keliuku ainam, tai sako. čia važiavo vesei- 

lia, skaitos, ir paskui keikė tėvai, jau, skaitos, jau jaunikio
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8 nuotr. Mergos, Nuotakos akmuo Migliniškių k.

(Trakų r., Semeliškių ap.)- Fot. 1992 12.

tėvai keikė, kad jau va -  nenore ’ laist (...) tai toj metga va 
pavirto akmenų. O  ty tas akmenas tai buvo panašus, vaike

li, nu, vot, кар paminklas an kapinių, tokia va pasono i(r) 

buvo, viską (...) Nu, kad nuotaka -  galva gi va, smaila tep, 
va, šita (...) Tai, būdavo, sakys: „Pas Nuotaką“. Tai kaip ka 

ir in vakarėlių nueina, vasarą, daugiausia mergos, bernai“ 

(60). Arba: „E in i į Miliniškes, į Aklažerį. čia nuog ežero, 
tynai buvo akmuo, kryžius toks padaryta (...) baidavo, bū

davo, kad ty кар tai žmogus y r žuvis, tai jau tą kryžių iškalė. 

Gražus toks, dabar jau gal žemėse to akmeno daug “ (60). 
„ Tai jau ty кар varom, tai sakom -  ty varysim, kur akmuo 

su kryžium, į Migliniškes. (...) Didelis pastatyta tep buvo 

akmuo. Tai кар kadaise, tai mūs tėvukai tai baidavo: sako, 
tynai žuvęs jau žmogus -  užmušė ar ką j į tynai. Na, ir jis ty 

jau žuvo. Tai paskiau jau jo  giminiuotės ty akmeną tokį 
radį pastatė y iškalė akrnene kryžių “ (62). Akm uo yra maž

daug už 240 m į šiaurės rytus nuo Migliniškių pilkapių 

(Ar-1259) -  juos skiria tik pelkė.

Trakų rajone, Aukštadvario apylinkių vadinamajame 
Akmenų kalne, nurodomi dar apie 1911 m. stovėję vie

nas šalia kito dideli akmenys, žmonių laikyti prakeiktais 

jaunaisiais (63). Galbūt tai padavimas apie Antaveršio 

kaimo Akmenų kalną, apie 330 m į pietryčius nuo kelių 

Antaveršis -  Gelionys ir Amerika -  Gedanonys kryžke

lės Antaveršio kaime. Tačiau kalne dviejų išsiskiriančių 

stulpo pavidalo akmenų nėra, deja, ir padavimo vietiniai 
žmonės nežino.

Prienų rajone, Stakliškių apylinkėje, Intuponių kapi
naitėse, pietvakarinėje jų dalyje, šalimais S.Sinkevičie- 

nės kapo stovi Užkeiktos mergos, Nuotakos akmuo (9 

nuotr.). T ik  viename padavime sakoma, kad tai suakme
nėjęs jaunikis (64; 604, Nr. 646). Akmens šiaurinė pa
grindo kraštinė 1,25 m ilgio, vakarinė -  95 cm, rytinė -  60 

cm, pietinė -  90 cm, akmuo 1,26 m aukščio, į viršų smai
lėja. 17 cm aukštyn nuo žemės paviršiaus -  pietinėje plokš
tumoje iškalto „modifikuoto“ kryželio ženklo apačia. Tai 

kryželis, kurio skersinio abu galus jungia lankelis, kas su
daro tarsi lanko ir strėlės įspūdį (10 nuotr.). Ženklas 69 

cm aukščio, 37 cm pločio, jo griovelių plotis 1,5-2 cm, 
gylis -  1 cm, apie ženklą nežino nė vienas vietinis gyven
tojas. Pasakojama: „Sako, važiavo in vestuves, ir pavirto 

tos mergaitės akmenas. M ūs mama sakydavo, kad, sako, 
nat karoliai žymūs jau buvo. A  ką gali žinoti, seniau кар gal 
ir užbūrė“ (65). „Sakydavo, kad būva užkeikį tą mergą, tad 

toji ir pavirtusi tokiu akmeniu kapinėse“ (66). „Ty užkeikta 

mergaitė. Sako, važiavo šliūban, o motka prakeikė. Neno
rėjo, sako: tyAš neleisiu už jo “. Sustojo veseilės padvada, ji 

paprašė, sako: „Aš išlipsiu. “ Užajo ant kapinių ir kaip tik 

stojos akmenų. Sako, panašus. Kaip seniau, tai ir pečiai 
matytis būva, lyg galva. Eidavom į bažnyčią (Užuguosčio), 
tai visad užaidavom. Ir dabar užeinu, kai būnu, -  pažiūrėt“ 

(43; 52). „Intuponių akmuo -  tai kaip žmogus yra. Sakyda

vo, kad duktė važiavo in šliūbą, o motina keikė. D a  mano 

bobutė taip pasakojo, ir mano bobutė kaip pasakojo, vo lig 

tai ir veidas, da gal ne prieš bobutę, gal dar seniau (...)“ 

(67). „Tai ty prastas akmuo -  nukalta lyg. Pasakoja, kad 

merga užkeikta, ale aš nevierinu. Kapinėse, kai įeini, po kairei 
pusei. (Ar buvo kokie ženklai?) Ne. jokių nežinau, tikrai 

nėra“ (68) ir pan. Įdomūs padavimai apie tai, kad akme

nį kažkoks čerauninkas norėjęs į mergą atversti (pasako
tojai tai laiko tikru įvykiu): „(...) yra akmuo, į mergą pa

našus, sako, būk tai merga tokia pavirtusi. Tai atėjęs koks 

bernas, ir sako, kad prisilies jis, ir atvirs į mergą akmenas. 
Tai ty jis, sako, stebuklą darys: atvers į mergą. Privažiavo 

galybė žmonių, irjis jau darė -  кар tai atajo debesys ir griaus

tinis baisus, ale tai ir milicija atvažiavo ir durnu (jį) pripaži
no (...)“ (69). „Vieną dieną susirinko minios žmonių į In- 
tuponis pažiūrėti, kaip vienas žmogus atvers akmenį kapi

nėse į mergą -  mat ten j i  užkeikta buvusi. Tai tas gerai žino
mas, čerauninkas, prie visų jau pradėjo melstis. O  diena 

buvus labai giedra, tik virš Intuponių nedidelis debesėlis. 
Ale juodas. Tam kiek pasimeldus, jis sušuko: „Daugiau mal
dų, jau greit!“ Jau gal kas ir būt buvę, tačiau atvažiavo mi
licija ir suėmė čerauninką. Tada iš to juodo debesėlio kad 

trenks perkūnija -  griausmas toks, ir vieną iš milicijos, kur 

vedė (čerauninką -  aut.), užmušė. Bet žmogaus, kai išvežė, 

daugiau niekas nematė. Tai galėjo būti apie 1940 metus, o 

gal tuoj po karo, kad milicija jau tik tik buvo“ (70).

Prienų rajone, Stakliškių apylinkėje, Noreikiškių kai
me, K.Pugačiauskienės sodyboje, obelų sode, stovi du
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Laumių akmenys, šalimais -  ir Laumių kalnelis. Šiaurės 

rytinis iš dviejų Laum ių akmenų yra 1,1 m ilgio prie pa
grindo šiaurės rytų -  pietvakarių kryptimi ir 56 cm -  vir

šuje, 83 cm pločio, 1,3 m aukščio. Viršuje -  maždaug 27x47 

cm dydžio plokštumėlė. Sakoma, šis akmuo esąs truputį 
perkreiptas -  traktorius jį užkliudė. Prie akmens yra ka- 
sęsis gilyn sodybos šeimininkas. Paskui vyrai sakydavo, 
kad akmuo stovi „kai an bruko“ (grindinio). U ž  3,52 m į 

pietvakarius yra antrasis akmuo, netaisyklingo daugia

kampio pjūvio (pagrindinių kraštinių ilgis: 88, 52, 71, 64 

cm), 1,13 m aukščio, viršuje maždaug 38x23 cm dydžio 

plokštumėlė. Pietinėje plokštumoje akį patraukia gamti
nės kilmės „siūlės“, sudarančios taisyklingą 80 cm aukš
čio „inkarą“.

Noreikiškių akmenys, galimas dalykas, turėjo ir pa- 
leoastronomine paskirtį -  jųdviejų orientacija yra 222- 
224° nuo S=  O 0 ašies. Tai Saulės tekėjimo azimutas va
saros saulėgrįžos dienos rytą -  šį sutapimą pirmas pa
stebėjo L.K lim ka (71). Kaip ir galima buvo manyti, ak

menų pavadinimas atsirado dėl „laumių velėjimo“ ant 

jų ar prie ]ų: „Prie akmenų, kur sode, a gal ant jų, sakyda
vo, laumės velėdavusios savo skalbinius. Nuo tada, kai aš 
čia atsikėliau gyventi, tai lyg nesmagumas koks... Kai vie
na lieku, rodos, lyg kas už lango stovi (akmenys prie patei
kėjos namų -  aut.) “ (72). „Sakydavo, girdėti velėjimas ant 
šitų akmenų (...) kaip naktim, aš gerai nežinau“ (73), ta

čiau žinomas ir kitas, ne mažiau svarbus motyvas: „Ak
menys tie, kur stovi tokie, tai, saka, kad tai raganų pavers
ti vyras su žm ona“ (74). Ta pati pateikėja pasakoja vie
tos tradicijoje žinomą sakmę, kurioje minimas „stulpe

lis“ : „Kitą sykį būva Noreikiškėse Ragana. Tai kartą žmo
gus mėšlo vežti važiavo. Tai ta Ragana ir saka jam: „Še, 

imk sūrio.“ A  žmogus saka: „Dabar negaliu, padėk ant 

stulpelio. Kai grįšiu, tai paimsiu. Ragana ty ir padeji. O  
kai žmogus jau grįždamas pažiūrėjo, tai ty tik kirmėlių krū
va būva. “ Kas tas „stulpelis“, nežino nė pateikėja, anks
čiau apie tai nė negalvojo. Galbūt tai vienas iš N orei

kiškių stulpo pavidalo akmenų (juolab ir pateikėjos gi
minė valdė tą žeme, kurioje akmenys stovi, jiems pri

klausė šalia akmenų stovėjęs namas). Į šiaurės vakarus 

nuo akmenų -  Noreikiškių archeologijos paminklų kom
pleksas (du piliakalniai, senovės gyvenvietė), kurį gali
ma datuoti I tūkstantmečiu. Į rytus nuo Laum ių akme
nų (už upelio) -  D.Janavičienės sodyboje -  akmuo, va

dinamas Raganos pečiumi.

Kaišiadorių rajone, Nemaitonių apylinkėje, Varkalių 
kaime, į pietus nuo naujo kelio Varkaliai -  M ičiūnai, į 

šiaurę nuo Pr. ir J.Pašvenckų sodybų, Diediškės kalvos 

aukščiausioje (šiaurinėje) dalyje stovėjo akmuo Diedas. 
Apie jį žinome tiek, kad buvo panašus į žmogų, smailė- 

jančia viršūne. Sunaikintas pokario metais. Pasakojama: 
„Diediškiai -  Diediškės kalnas, tai ty akmuo Diedas buvo. 

Sakydavo žmonės -  suakmenėjįs diedas būk tai užšalęs. Ir 
tikrai, akmuo toks status, lyg ir sulinkęs buvo“ (75). „Ant 

kalno, kur dabar žvirgždynėlis matytis, tai ty akmuo stovė

jus. Kur dabar ferma, ty kadaise kiemavietė būva, ir kelalis

9 nuotr. Mergos akmuo Intuponių kaimo kapeliuose 

(Prienų r., Stakliškių ap.). Fot. 1993 06.

ty ajo. Tai jau vyrai mato kartą, iš ten, vakare jau, šalia to 

akmeno stovi diedas -  žmogus kokis tai. Susirinko vyrai, 
jau su arkliais, saka, eina žiūrėt, kas ty per žmogus. Tai jiem 

dar pievoje būvant matėsi diedas, stovi šalia (akmenio -  

aut.), a prieina arčiau -  tai tas pabėga į miškelio pusę. O  

kai vyrai grįžinėjo, tas vėl ty stovi. A le  tai nuo to ir kalnas 

taip pavadintas -  Diediškė. Taip būvį ir ne kartą“ (76).
Trakų rajone, Semeliškių apylinkėje, Beižionių kaime, 

Lietuvos žemės vardyno anketa mini akmenį, vadinamą 
Boba (77). Šiuo metu nei Beižionyse, nei apylinkėse toks 

akmuo nežinomas.
Šalčininkų rajone, Poškonių apylinkėje, į pietvakarius 

nuo Didžiulių kaimo, apie 150 m į vakarus nuo kelio 

Dieveniškės -  Šalčininkai, numelioruotuose laukuose guli 

akmenys, žinom i Jankelio ir Jankeliuko vardais (11 

nuotr.). Jie nebe senoje savo vietoje, -  anksčiau Janke
liuko akmuo gulėjęs toliau į vakarus, pelkėje. Jankelio 

akmuo netaisyklingos formos, 3,6 m ilgio, 2,55 m pločio, 

1,1-1,3 m aukščio; Jankeliuko akmuo -  keturkampio for
mos prie pagrindo (kraštinių ilgis: 1,05,1,6,1,5, 1,5 m), į 
viršų smailėjantis, iki 1,25 m aukščio. P.Tarasenka rašo, 
jog Jankelio akmuo laikomas suakmenėjusiu žmogumi 
(35; 77). (Kokia Jankelio vardo kilmė -  neaišku, kartais 

akmuo pavadinamas ir Jonu Ųan). 1968 m. archeologinė
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10 nuotr. Ženklas ant Intuponių mergos akmens. Fot. 1993 08.

žvalgomoji ekspedicija pažymėjo, kad pagal padavimus 

akmenys esą suakmenėjusi „svotba“ (t.y. vestuvės) (78). 

Šias žinias papildo padavimo apie velnią, nešusį šiuos 

akmenis, motyvas: „Skaitos, tuos akmenis velnias nešė, 
atnešė į tą raistą, pelkės ten tokios (...)“ (79). Padavimas 

apie tai, jog „važiavo jaunieji ar į bažnyčią, ar jau namo 

iš šliūbo, ir ten, skaitos, kaip pakalnė, arkliai kaip tai pa
sibaidė, ne jaunieji užsimušė toj vietoj, skaitos, kur tie ak- 
menai“ (80).

Šalčininkų rajone, Dieveniškių apylinkėje, Ram oš

kų kaime, minimas akmuo, laikomas suakmenėjusio
mis vestuvėmis. Tai pasakojo S.Šiliukienė, iš kurios tau

tosaka 1961 m. buvo užrašinėjama Vilniuje, Lietuvių kal

bos, literatūros ir tautosakos institute. G al tai lėmė, kad 

neaiškiai buvo nurodyta akmens vieta Ramoškuose: 
„M ūsų kieme, in laukų, gulėj neseniai akmuoj tokis dzi- 

delis... Nu dabar, кар atej koliūkis, traktoriai išvertė tų 

akmenį“ (81). Jau mirusios pateikėjos sūnus 1995 m. 
nežinojo, apie kurį Ramoškų akmenį mama galėjusi pa

sakoti padavimą. Jis nurodė tik bene didžiausią ten ak

menį, kuris pokario metais buvo nuo Žibarto lauko nu
stumtas į pamiškę. Jeigu S.Šiliukienės pasakymą „mūsų 

kieme, in laukų“ laikysime reiškusiu „mūsų kaime, lau

ke“, tuomet akmenį, į šiaurės rytus nuo Jurgelioniu kai

mo laukų, į šiaurę nuo Smališkių, pamiškėje, prie keliu
ko į Gurelius, galima aprašyti kartu su kitais „suakme
nėjusiais“. Akm uo maždaug 3,3x1,6 m dydžio, iki 2 m 

aukščio, panašu, kad gulėdamas senojoje vietoje jis at

rodė kiek paplokščias, nelygiu viršumi, buvo iki 1,6 m 

aukščio, netaisyklingos formos.
Kad ir kaip būtų, apie akmenį, buvusį Ramoškuose, 

pasak padavimo, buvo kalbama, kad jaunosios tėvai ne
norėjo dukros leisti už jos pasirinkto jaunikio. Kuomet 
dukra nepaklausė, motina nelaimino, o užkeikė. Jaunieji 
jau važiavo iš bažnyčios atgal ir ant kelio „apsivertė“ ak
meniu. Be to, akmenyje buvo matoma jaunoji „su gri- 
liandom“, jaunikis, prisisegęs gėlę, pajauniai (81).

Šalčininkų rajone, Dieveniškių apylinkėje, apie 1,5 km 

į šiaurės vakarus nuo Žfžmų kaimo, apie 500 m į vakarus 

nuo M.Jakovlevos sodybos Lobių  kaime, netoli Dieve

niškių girininkijos, Zajasiškių miško 166-ojo kvartalo ry

tinio pakraščio, vietovėje, vadinamoje Šalciniu (anksčiau 

buvo laukai, dabar -  miškas) guli Užkeiktos svotbos ak
muo (12 nuotr.). Akm uo pailgas šiaurės pietų kryptimi, 
iki 2,55 m ilgio, 2,05 m pločio, 68 cm į pietvakarius, 1,05 

m į pietryčius aukščio. Pasakojama: JCada važiavo toj jau

noj su sava jau visais pabroliais, tai (...) sako, motina ne
norėjo, kad ji aitų už to berno, tai motina pasakė: „Kad tu 

akmeniu apsiverstai. “ (...) Nu, ir, sako, apsivertė akmeniu. 
Кар važiavo, tai visa, visi tie arkliai, ir visa tynai akmuo. 
Nuo to ir vis pasakojo (...) prakeikė (...) nenorėjo, kad duk

ra aitų už jo. Ot. Neturtingas turbūt, kokis gal girtuoklis ar 

кар. Ir dabar nemaža gi būna tokių žmonių, ale dabar ne
moka tokių... (burtų -  aut.). Ten buvo, sako, kelias kada 

tai. Kelias, čia bažnyčia buvo netoli. Jie bažnyčion važiavo 

šliūba irnc (...)“ (82). „Kadu vis sakė, kad svotba tynai ap- 

virtį, ale ar ty tep būvį, ar ne -  kas j į žino, ale seni žmonės 

kalbėjo. Sako, mama prakeikė dukterį. Važau’j i ty šliūban 

ar iš šliūbo, irta i važau\ ir apvirto akmeniu (...)sako, va

lau  ' molina prakeikė, kad labai tų, ty kas nu negerai būvį, 
neklausė ty ana кар. Može nenorėjo (jaunoji tekėti -  aut.), 

tėvai išrinkdė, tai jaunajai. Tėvai pasakė ažu to aic, ir aina. 
M a mama pasakojo... tėvai pasakė, sako, (o) man nesino
rėjo. Ty kaimi ana turėj bernų. Aik, sako, ažu šito. Sako, ir 

ajau, ir verkiau, ir ajau...u (83) ir pan. Įdomesnis varian

tas -  motinai prakeikus dukrą, ant vestuvininkų vežimo 

užkrinta akmuo, jie žūsta (84). Ap ie  50 m į pietryčius 

nuo akmens -  pelkėtas slėnis (Šalcinis?), iš kurio, pasa

kota, norėjo iškeliauti upė, bet, kadangi niekas neatspė

jo jos vardo, upė liko savo vietoje (78).
Šalčininkų rajone, Dieveniškių apylinkėje, apie 2 km 

į vakarus nuo bažnytkaimio, apie 400 m į šiaurę nuo ke

lio Dieveniškės -  Beniakonys, Dieveniškių girininkijos 
miško 155-ojo kvartalo rytinėje dalyje stovi Generolo M o 
ko ar Mokaus akmuo. Akm uo stulpo pavidalo, prie pa

grindo keturkampio formos (kraštinių ilgis: 94, 60, 82, 

100 cm), iki 1,58 m aukščio. Šalia akmens 1952 m. tyrinė
tas jau apardytas 8 m skersmens, 50 cm aukščio pilkapis 

su sampilu iš akmenų ir smėlio, archeologo A.Tautavi- 
čiaus datuotas V I-V II a. (85). Archeologinių tyrinėjimų

22



visa akmens viršutinė dalis nuskal

dyta (dar likęs vienas „kubas“, bet 
jis tik liudija, kiek akmuo seniau ky

šojo iš žemių. Panašu, kad akmuo 

buvo apie 3,7 m ilgio šiaurės rytų -  

pietvakarių kryptimi, 2,4 m pločio, 
iš žemės galėjo kyšoti apie 85 cm -  

1,1 m. Gražiausias padavimas yra 

paskelbtas (88). Jame pasakojama, 
kad buvusios dvi sesutės, ir vyres

nė pavydėjusi jaunesnei, kad ši iš
teka. Kai jaunoji jau sėdos vežiman, 
vyresnė sesuo pasakė: „Kad tu sės

tais akmeniu!“ Ir virto tas vežimas 

dideliu akmeniu. Kai akmenį apie 

1926-1927 m  nuskaldė ir vėliau dar

metu nustatyta, jog M oko  akmuo 

-  apie 80 cm į šiaurę nuo pilkapio 

(3 nr.) vainiko, o į rytus ir vakarus 

nuo akmens rasti „pylimėliai“ grei
čiausiai atsiradę lobių ieškotojams 

ardant pilkapio (3 nr.) sampilą. Į 
rytus nuo M oko, be to, atsidengė 8 
pavieniai akmenys, už 1,1 m į šiau
rės vakarus nuo jo -  8 akmenų krū

velė. Jokių radinių, degėsių ar ko
kių kitų žymių tarp akmenų ir prie 

M oko nebuvo pastebėta.

Nežinia kuo remiantis kartais
nurodoma, jog M oko  akmuo anks
čiau gulėjęs, vėliau žmonių atkas
tas ir pastatytas (86). Jau pirmoje 

žinioje apie tą akmenį pažymima, 
jog jis didelis, apie 2 aršinų aukš

čio, ten pat sakoma, jog po juo kaž

kas radęs lobį (11; 90). Dažniausiai 
žmonės akmenį laikė antkapiniu 

paminklu -  ten esąs palaidotas kaž- 
kos senis ar karininkas (generolas)
Mokas (87). Taigi dar vienas stul
po pavidalo akmuo, laikomas ant

kapiniu paminklu, o padavimas apie suakmenėjimą neži

nomas. G.Isokas, beje, yra pažymėjęs, kad velnias kadai
se M oko akmenį nešė į peklą, bet akmuo netyčia ištrūko 

ir nukrito. Velnias čia dažnai apsilankąs pasėdėti ant ak
mens ir žmones gąsdinti (86).

Maždaug 1 km į vakarus nuo Lietuvos valstybinės sie
nos, jau Baltarusijoje, Lempinių miške, prie miško kelio 

iš Stalgonių (Poškonių apylinkė,
Šalčininkų rajonas) taip pat Mėžio- 

nių, į Kaulališkes (Baltarusija; rus.
Kanvališki), šiaurinėje kelio pusė
je guli plačiai žinomo Svotbos arba 

Šiaučiaus akmens liekanos. Beveik

11 nuotr. Jankelio ir Jankeliuko akmenys 

(Didžiulių k., Poškonių ap., Šalčininkų r.). Fot. 1995 08.

pati svotba, katroj apvirto akmeniu, ir jis pabijojo“ (88). 

Taip pat sakoma: „Nu, sakė, kų važiau kokia tin svodba ir 

jau ty keikė prakeikė. Ir liko ten visi akmeniu -  toj apsivertė 

visa svotba (...)“ (89). „Sako, svodba apvirto akmeniu, kei

kė labai tėvas, ir ar tik jaunieji, ar visa svodba apvirto ak
meniu“ (90) ir pan. Visai kita padavimų šaka -  akmuo 

esąs akmeniu pavirtęs kurpius (91) ar šiaučius: „Šiaučio

norėjo „pasiekt giliau in žemės“, 

meistrui „prisidavė per sapną toj 12 nuotr. Svodbos akmuo Žižm ų kaime (Šalčininkų r., Dieveniškių ap.). Fot. 1995 08.
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akmuoj. Kada tai žmonės kalbėjo, ten kokis šaučius ty če- 
ravotas, arty tiesa, ar ne, ale šneka. Ne svotba, nu кар „So
vetsku kamen“... medžiagą nuneša, tai an rytojaus, sako, 
gatava. A le  možeplepalai“ (92). Tokį pat pasakymą rado

me apie Merkinės apylinkių akmenį (žr. aukščiau). Šie 

akmenys labiausiai siejasi su šiandieninėje Baltarusijoje 

žinomais „šiaučiaus“, „kriaučiaus“ akmenimis, kurie pa
tys siuva, batus taiso ir pan. Be abejonės šie padavimai 
susiję su tikėjimu, kad tie akmenys (aprašomu atveju -  

Merkinės apylinkėse, Lem pinių miške) yra suakmenėję 

žmonės, ir tokių vaizdų galbūt galima rasti pasakose, sa
vo ruožtu, apeigose -  viena svarbiausių aukų prie A k 
mens kaimo Nuotakos akmens -  drobė, stuomenys. Įdo

mios vėlių bei lino, lininių audinių, marškinių sąsajos, pa
našu, kad tokios aukos vėlėms teikia galimybę ir su jomis 
bendrauti. (99)

Į šiaurę nuo Lietuvos valstybinės sienos, jau Baltaru- 
sąjoje, prie kelio iš Baltučių (Poškonių apylinkė, Šalči
ninkų rajonas) į Žiedavą (Baltarusija; rus. Zodovka) nu
rodomas dar vienas „Svotbos“ akmuo (94). Pasakojama: 

„Važiavo vestuvės, ir buvo čiomoknyžny kitokie, jodą... (juo- 
duknygiai -  aut.) Nu, ir buvo pas mus, čia, sako, kad sūrį iš 

balto daro juodą. Tai važiavo, ir šita, juodaknygė, ėjo, nu, ir 

ten šities jaunieji neprasilenkė. Tai apvertė akmuo (akme
niu - aut.). A n  akmenas matvt arkliai, visa, prisižiūrėt rei
kia (...)“ (95).

Beje, neaišku, ar užrašymai Lietuvių tautosakos ran

kraštyne apie „suakmenėjusius“ žmones prie Senųjų Ta- 

rosiškių kapinių (Baltarusija; rus. Tarasovščizna) (96), už 
„Golmanto kaim o“, prie kelio į Turgelius (97) kalba apie 

paminėtą Žiedavos akmenį, ar tai kitos vietos. Žodžiu, 
aptariant Dzūkijos „suakmenėjusius žmones“, šiandieni
nės valstybės sienos neturėtų būti kliūtis. Nepaisant to, 
apie tokius paminklus į pietus, pietryčius nuo Lietuvos 

žinome nedaug, turima informacija -  sena, ne visada tiksli. 

Straipsnio autoriaus žiniomis, Dzūkijos „suakmenėjusių 

žmonių“ paplitimo plotą galima pratęsti iki Nemuno aukš

tupio, Slonimo apylinkių (šiandieninėje Baltarusijoje), jis 

galbūt susijęs su jotvingiška Dainavos žeme.
Bendri tų paminklų bruožai: akmenys dideli, niekuo 

neišsiskiriantys rieduliai, kartais smailėjančiu viršum (turi 

„keterą“), kartais paplokšti, taip pat stulpo pavidalo ak
menys. Būdinga jų padėtis kraštovaizdyje -  pakelė, pae
žerė, pakiluma, kalnas. Šie akmenys randami ir po kelis 

(du, tris), dažnai turi įvairius lygių kryžmų kryžiaus žen
klus. Padavimų motyvai: apie suakmenėjimą, apie tai, jog 

akmenys -  antkapiniai paminklai, akmenys -  mirties ar 
žūties vieta.
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Autoriaus nuotraukos

People turned into stones
Vykintas VAITKEVIČIUS

This paper continues the narrative about people tur
ned into stones (see Liaudies kultūra (Folk culture), 1995, 
No 6). It is based on a particular region in Dzūkija, par
ticular stones and legends about them.

25


