
Žmonės, pavirtę akmenimis
Vykintas VAITKEVIČIUS

Straipsnyje, kuriame buvo aprašyti Dzūkijos ak
menys, laikomi suakmenėjusiais žmonėmis, užsimin

ta, jog galbūt tokie paminklai galėtų būti aptariami 
bendrame Pietryčių Lietuvos kontekste. Tam, kad to
kią prielaidą priimtume ar atmestume, deja, trūksta 

duomenų. M ažai pagelbėjo ir žvalgomosios ekspe
dicijos. Vilniaus mieste buvę paminklai 
sunaikinti, Pylimų, Šiauliškių kaimuose 

„suakmenėjusieji“ šiandien jau užmirš
ti. Nebėra Veseilios akmenų Karvio kai
me, tiksliau aprašyta tik išlikusi Svadbos 

akmenų grupė Neryje tarp Verkšionių  
(Vilniaus r.) ir Panerių (Trakų r.) kaimų.

Vilniaus mieste, už Ukmergės gatvės 

namų, laukuose, A .H . Kirkoras apie 1859 

m. aprašė daugybės akmenų ratą. Rato vi
duryje buvo du akmenys, laikomi suakme

nėjusiais jaunaisiais. Pasak padavimų, su

tuoktiniai su piršliais, padarę kažkokią 
šventvagystę, ūmai pavirto akmenimis (1;

156). Kitas padavimo variantas kalba, jog 
jaunuosius labai pikta moteriškė pavertusi 

dideliu akmeniu, o svečius -  mažais, nes 

jos nepakvietė į vestuves. Jau paskui vie
na mergaitė metusi akmenį į „suakmenė
jusius jaunuosius“, ir iš to akmens ėmė 

bėgti kraujas. Mergaitė meldėsi, ir jai pa
sirodė jaunieji. Prie akmens priėjusi ta 

piktoji moteriškė pasakė paslaptingus žodžius, ir jau

nieji nebepasirodydavo (2). Įdomu, jog lig šiol Vilniaus 

priemiesčių senbuviai mena tų akmenų skaldymo ap
linkybes -  skaldant iš akmenų tekėjęs kraujas (3).

Akm eniu pavirtusi mergina ir Vilniaus priemies

tyje -  Verkiuose. Pasak padavimo, motina prakeikė 

dukterį, ir ji tą pačią akimirką virto akmeniu. Ž m o 

nės prie to akmens girdėdavę verksmą, nuo ko, sa
koma, kilęs ir Verkių pavadinimas (4). Atrodo, kad 

šį akmenį verčiant du žmonės mirė, o dar du „susu

ko“ vėjas (5).
Vilniaus rajono Dūkštų apylinkės Šiauliškių kai

me ir Sudervės apylinkės Pylimų kaime „suakmenė

jusios“ motinos prakeiktos dukterys (6; 213) vietos 

žmonių jau užmirštos. Geriau žinoma Karvio kaime,

Maišiagalos apylinkėje, buvusi akmenų grupė Vesei- 
lė (Vesėlia). Ta devynių akmenų grupė nurodoma ne

toli bažnyčios, laukuose. Pasak padavimo, motina ne
norėjo dukters išleisti už jos pasirinkto jaunojo. Duk
tė nenusileido, išvažiavo tuoktis, ir motina visus ves

tuvininkus prakeikė: „A , kad visa jūsų veseilė pavirs

tų akmenimis!“ Arkliai, vestuvininkai suakmenėjo 

(bet jeigu būtų atsiradęs žmogus, kuris žinotų tam 

tikrą žodį ir jį ištartų, žmonės atgytų). Prieš Antrąjį 
pasaulinį karą, kada akmenys buvo skaldomi, iš jų 

tekėjo kraujas (7).
Neryje, Dūkštų apylinkėje, į pietus nuo Verkšio

nių kaimo, išliko įdomi ir unikali mitologinių akme

nų grupė -  Svadba. Viduryje upės iš vandens kyšo 
penki šeši akmenys. Jų ten esama ir daugiau, kai van
dens lygis žemesnis, matomi aštuoni devyni akme

nys (1 nuotr.). Dauguma žmonių teigia, jog Svadba 
esanti penkių akmenų. Tai, matyt, išsiskirianti pen
kių akmenų eilė, prasidedanti šiaurės vakaruose (nuo 

Verkšionių pusės) ir besibaigianti pietryčiuose (Pa
nerių pusėje). Šiaurės vakarinis akmuo žemesnis, ne

1 nuotr. Svadbos akmenys Neryje tarp Verkšionių (Vilniaus r.) ir Panerių (Iraku r.).
Fot. V. Va it kevičius 1995 11.
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visada iš vandens kyšo, tačiau akį patraukia keturių 

akmenų grandinė jau beveik Neries viduryje. Tai 
smulkiagrūdžiai ar vidutinio rupumo rausvo granito 

akmenys, 1,6x1,5 m, 1,4x1 m ir panašaus dydžio. 
Padavimai apie šią Svadbą nevienodi. Žinom as pa
davimas, jog motina užkeikė vestuvininkus, ir jie pa
virto akmenimis (6; 213); pasak kitų, vestuvininkai 
šioje vietoje nuskendo. Tačiau iš pastabos, jog ak
menų upėje tiek, kiek buvo tų vestuvininkų, galima 

spręsti, jog žmonės vėliau ėmė tuos vestuvininkus 
„skandinti“, nors anksčiau tikėjo, jog jie persikelda
mi per upę suakmenėjo. „S Vesėlia vadina ten 
tuos akmenis, kiek tų akmenų, tiek ir jų jaunikiai, 
pabroliai, iš Verkšionių kėlėsi tą pusę [Panerių -  aut.], 
kėlėsi valtimi ir apvirto. Atseit, kėlėsi ir pervirto, kiek 
tų vestuvininkų buvo, tiek tų akmenų ten tose vietose ir

yra“ (8). Vestuvių skendimo Neryje aplinkybės vaiz

duojamos įvairiai: vieni mano, kad jie kėlėsi valtimis, 
kiti -  kad žiemą važiavo ledu ir įlūžo (toje vietoje, 
kur akmenys) (9). Atrodo, kad išplėsti padavimų va
riantai dar vaizdavo ir piršlybas, jaunojo susitikimą 

su jaunąja ar panašiai, tačiau tai pamiršta (10).
Liukonių kaime, Gelvonų apylinkėje, Širvintų ra

jone, gražioje ąžuolais apaugusioje Širvintos upės de

šiniojo kranto aukštumoje, tarytum supiltoje apie 10 

m skersmens kalvelėje šalimais senojo kelio į Gelvo
nus, stovi nemažiau kaip 8 m aukščio kryžius su žmo

gaus dydžio Nukryžiuotuoju. Iš abiejų kryžiaus pu
sių pastatyti akmenys stulpai (Ar-1123). Abu, regis, 
tos pačios geologinės sandaros (rausvas, vidutinio ru

pumo granitas), pietinis akmuo prie pagrindo netai
syklingos keturkampio formos (kraštinių ilgis: 80,60,

50,40 cm), 1,65 m aukščio. Vakarinėje akmens briau
noje yra akmens skėlimo kaltu žymė. Šiaurinis ak
muo irgi netaisyklingo keturkampio formos (krašti

nių ilgis: 75, 72, 50, 34 cm), 1,4 m aukščio. Skėlimo 

žymė pastebima šiaurinėje briaunoje. Abu akmenys 
į viršų smailėja, viršuje turi tik nedideles plokštumė- 

les. Šių „suakmenėjusių“ paslaptis neatskleista: abu 

akmenys turi skėlimo kaltu žymes ir pastatyti tuo lai
ku, kai kalvelėje atsirado kryžius. Suprantama, tai ne
seni laikai. Tačiau senas čia žinomas padavimas apie 
bedievių suakmenėjimą. Aišku, jog šios vietos istori

jos puslapiai dar neatversti.
Tai esanti šventa, stebuklinga („cūdauna“) vieta, 

kur apsireiškė M arija su kūdikiu ant rankų ar, pasak 
kitų, -  Kristus. Tai įvyko prie kažkada čia augusios 

senos pušies. Teigiama, kad iš tų laikų ir dabar kry
žiaus papėdėje gulintis didelis plokš
čias akmuo su smailiadugniu dubeniu 

(A r-1 122), kuriame niekada neišdžiū- 
va vanduo -  stebuklingos Marijos aša
ros. Tame „senovės pasakojime“ figū
ruoja ir bedieviai (medžiotojai, ponai, 
liokajai ar, pasak kitų, -  virėjas su dar
bininku), kurie virsta akmenimis stul

pais. Pasakojama, kad: „ (...) toj vietoj 
dar stovėjo didele pušis. Toj vietoj, kur 
kryžius dabar (...) Koks tai ponas būva, 
ir ten jis turėjo tarną vieną tokį. Rimtą 
tokį tarną, bet jis tuo pasižymėjo, kad 
jis labai gerai šaudė. Taiklus būva la
bai -  medžioklėse, visur jis labai taik
liai šaudė. Nu tai kiti ten pavydėdami 
gal kiek, norėdami išmokt, saka: „Tu 
mum paspasakok, kaip tu teip nušau
ni, teip jau taikliai šaudai, teip jau“. Nu, 
tai jis iš karta nenorėja, bet paskui įkal
bėja, jis sutiko teip jau, reiškia. Tei jis 

vienam iš jų saka: „Jūs aikit, nuaisit bažnyčion, kaip 
pajimsi komuniją, reiškia, švenčiausią sakramentą, tu, 
saka, pasistenk jį pamešt man. Nesuvalgyt, bet, reiš
kia, parnešt. Nu, ti jis teip ir padare. Paskui jis nusive
dė juos prie tos pušies, išpjovė skrituliuką, įdėja to ko
muniją, davė šautuvą i saka: „Sauk!“ Nu tai tas prisi
taisė šaut, bet jis nedrįsta. Jam vaizduojasi -  Kristus 
stovi. Nu tei jis negali šaut, reiškia. Nu tei jis stvėrė iš 
jo ginklą ir taikėsi jam šaut, jį nušaut, reiškia, tas jau. 
Bet jis nesuspėja. Ir tie jo du tarnai staiga pavirta ak
menim (...) (11); arba: „ Vienoj pusėj vienas dvarpo
nis gyvena upės. Pas jį buvo baisiai dideli miškai. Anoj 
pusėj upės. O šičia irgi gyveno dvarponis, labai stiprus 
irgi žemvaldys, ir jisai žemę turėdavo. Bet medžiot pra- 
šydavosi vis pas tą dvarponį anoj pusėj, nes pas jį miš
kai buvo (...) atseit vieną kartą su šituo dvarponiu a

2 nuotr. Vaikučių akmuo. Giedraičių apyl., Molėtų r. Fot. V.Vaitkevičius 1994 05.
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ten smuklėj pagėrę, a kaip jie. Va, -  sako, -  pasiimk, 
kada eisi komunijos, sakramentą, jį nesuvalgyk, o at
sinešk“. Jisai taip ir padare, jo nesuvalgė, atsinešė. Ir 
pušis čia va kur auga žemiau, kaip kryžius yra, maž
daug už 50 metrų pušis augo. Jisai išskaptavo tenais 
skylutę, įdėja šitą šventą sakramentą ir sako: „Dabar 
šauk. Va, -  sako, -  šausi į sakramentą, -  saka, -  paskui 
galėsi pas mane medžiot pastoviai“. Ir kada jisai šovė, 
pasirodė Marija -  teip kūnu uždengė sava sakramentą. 
Ir vat jisai pavirta... abudu grafai yra pavirtę akmeni
mis“ (...) (12). Pasak kitų -  iš bažnyčios reikėjo parsi
nešti Velykų ryte gautą komuniją (13), be 

to, darbininkas į komuniją turėjo šauti pri
klaupęs ant duonos kepalo: .JJarbininkas 
nedrįsęs šauti, tada virėjas jį iš užpakalio 
nušovęs. Bet po to ir darbininkas, ir virėjas 
virtę akmenimis, kurie ir dabar čia tebesą.
O dvaro ponas, gailėdamasis savo mylimo 
virėjo, tarp tų dviejų akmenų pastatęs kiy- 
žių. Vienas akmuo vardu Jonas, kitas-Po
vilas, nes tokie buvę akmenimis pavirtusių 
vardai“ (14; 183-184).

Iš šių padavimų ir to, jog abu akmenys 
stulpai panašios geologinės struktūros 

(toks įspūdis susidaro be specialaus tyri
mo) ir turi nesenų laikų skėlimo žymes, 
galima daryti prielaidą, kad šioje vietoje 

yra buvęs vienas akmuo, laikomas suak
menėjusiu bedieviu. T ik  vėliau, tvarkant 
„cūdauną“ vietą, jos aplinką (galbūt savo 

supratimu ją puošiant), akmuo buvo per
skeltas, pastatytas iš šonų prie kryžiaus.

Tuo metu turėjo „skilti“ ir padavimo be

dievis į du žmones, kurie čia suakmenėjo, 
imta vaizduoti gana neįprasta situacija.

Aprašius Vilnijos krašto „suakmenėjusius“, ma
tyt, reikia paminėti, jog tokių paminklų esama ir N e 

ries aukštupyje, dabartinėje Baltarusijoje. Labiausiai 
žinomi Akmens kaimo (Kamien) suakmenėjęs ponas, 

Stepano akmuo ( Scepankamien) prie Neries ištakų, 
taip pat kai kurie kiti (pvz., Varnionių suakmenėję 
jaunieji (15)). Deja, neprieinami išsamesni tokių pa

minklų Baltarusijoje aprašymai.
G iedraičių apylinkėse, M olėtų  rajone, minimas 

akmuo su „diedo galva“ (16), tačiau dabar akmuo to

kiu pavadinimu čia nežinomas. G alim a paminėti 
Giedraičių apylinkės Vaikučių kaimo akmenį, tikrai 

turintį „galvą“ (2 nuotr.). Paminklas yra į pietvaka

rius nuo kaimo, apie 200 m į rytus nuo žuviveisos 
tvenkinių, maždaug 640 m į šiaurės vakarus nuo 
Č . Karolkos sodybos Kulundžių kaime, lauke. A k 

muo 2,5 m ilgio rytų-vakarų kryptimi, 1,5 m pločio 

rytuose, 90 cm -  vakaruose, iki 1,25 m aukščio vaka

ruose. Akmens „galva“ apie 55 cm skersmens, 76 cm 

aukščio, grioveliu „galva“ atskirta nuo apatinės ak
mens dalies. Kalbama, jog atsigulus kažkurią akimir
ką po akmeniu aiškiausiai girdisi, kaip skamba baž

nyčių varpai. Akmens nuoskalos buvo maišomos į val
gį pasiutusiam šuniui (17).

Į šiaurę nuo Levaniškių kaimo (Čiulėnų apyl., 
M olėtų r.), miškelyje, prie vadinamojo Kačergorais- 

čio vakarinio pakraščio, guli akmuo Geležinė boba 

(Ar-640). Akm uo iki skaldant buvo apie 5,7 m ilgio 

šiaurės vakarų-pietryčių kryptimi, iki 2,25 m pločio,

22-108 cm aukščio. Lieka neaišku, ar akmuo iš tik
rųjų yra stovėjęs. Akm ens pietrytinė dalis nuskaldy
ta, likęs tik nedidelis 1,4x1 m dydžio kubas. Skaldy
mo žymės -  iškalti grioveliai -  matomi ir šiaurinėje 
akmens dalyje. Pirmą kartą akmenį norėta suskaldy

ti statant M olėtų bažnyčią, vėliau -  mėginant dirbti 
girnas. Padavimai čia įvairuoja: pasak vienų, tai esanti 
suakmenėjusi moteris, vadinama Geležine boba (18; 
239), kiti aiškiai nebenurodo, jog akmeniu pavirto 

boba: „senų senovėje buvo tokia boba su geležine ka- 
čerga ir ji vaikščiojusi ir žmones mušusi su kačerga. 
Paskiau, sako, ji palindus žemėsna. Tas akmuo pana
šus į bobą (...)“ (19). Likusieji variantai kalba, jog po 

akmeniu „sėdinti boba, kuri geležimi pavirtusi“, be 

to, ja kaimo žmonės baugindavo vaikus, buvo tiki
ma, jog vėlai vakare ta boba mažus vaikus gaudanti 
ir nešanti po akmeniu (18; 229). Maždaug už 40 m į 

šiaurės vakarus nuo akmens, ant kalvelės, yra 26 

stambokų akmenų pusratis.

3 nuotr. Čimbariškių Čimbaro kapas. Inturkės apyl., Molėti| r.
Fot. V.Urbanavičius 1969.
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Čim bariškių kaime (Inturkės apyl., M olėtų r.), į 
pietryčius nuo K . Ilgevičiaus sodybos, pelkaitės va

kariniame pakraštyje guli nedidelis akmuo, vadina

masis Čimbaro ar Simbaro kapu (Ar-650) (3 nuotr.). 
Akm uo pilko granito, l,3 7 x  1,27 m dydžio, iki 49 cm  
aukščio. Ap ie  buvusį akmens garsą, matyt, liudija tai, 

jog nuo jo pavadinimo Čimbariškėmis imta vadinti 
kaimą. Sakoma -  akmuo žymi Čim baro kapą: „seno
vėje, kada dar nebuvo tokių bei panašių teismų į da
bartinius teismus, kilus gyventojų tarpe ginčui dėl že
mės rubežių, į ginčijamą vietą buvęs atkviestas kuni-

akmuo, vadinamas Boba (23). Padavimų apie šį ak
menį neužfiksuota. Statant ant kalvos kolūkio kon

torą, akmuo buvo suskaldytas. Į šiaurę nuo Boba- 

kalnio -  Jakaviškių piliakalnis.
Ukmergės rajono Taujėnų apylinkių miške, Pik- 

takalnyje, nurodomi du „labai dideli akmenys“. Pa

sakojama, kad jie vienas prie kito ėjo, tačiau žmonės 
davė jiems vardus: Jonas, Petras, ir akmenys nustojo 

ėję (24). Panašu, kad apie šiuos akmenis taip pat pa

sakota, jog tai suakmenėję žmonės. Tikslesnių duo
menų apie jų vietą nėra.

4 nuotr. Mikniūnų Džiugas, Džiugavas akmuo. Kamajų apyl., 
Rokiškio r. Fot. V.Vaitkevičius 1994 03.

gas prisaikdinti šalių liudininkų, kur pil. Čimbaras 

melagingai paliudijęs po priesaika (priesaikos -  aut.) 
staiga miręs ir po akmeniu esąs palaidotas“ (20). Pa

sak kitų -  „Šimbaris (...) neteisingai liudijo, krito ne
gyvas ir virto akmeniu. Dėl to akmenį žmonės ir pava
dino Šimbario kapu“ (21). Kartu su šiais motyvais apie 

„suakmenėjusius“, pažįstamais iš kitų vietovių (akmuo 
esąs antkapinis paminklas, žmogus šventvagiškai el
giasi ir suakmenėja), padavimų apie „suakmenėjusius 

žmones“ variantai pasipildo dar vienu -  sakoma, kad 

šis akmuo esąs nukritęs iš dangaus (22; 30) (ar ne Per
kūnas čia suvaidino teisėjo vaidmenį?).

Lepšių kaime (Mielagėnų apyl., Ignalinos r.) maž
daug iki 1957 m. vadinamajame Bobakalnyje buvo

5 nuotr. Sukinių Mokas. Pabaisko apyl., Ukmergės r. 
Fot. V.Vaitkevičius 1991 09.

Panevėžio rajono Vadoklių apylinkės Suodžių kai
mo miške taip pat minimi du akmenys, kuriais pavir
to broliai medžiotojai, nepasidalinę miško. Jiems gin

čijantis dėl balos viduryje miško, iš kažkur atsirado 

senelis žila barzda. Ėm ė senelis kalbėti, bet vienas 

brolis užsimojo prieš jį lazda, antras griebė strėlę, 

tuomet senelis brolius pavertęs akmenimis (25). Tiks
lesnių duomenų apie akmenis nėra.

Į vakarus nuo Paraisčio durpyno, Butleriškių miš
ko 4-ojo kvartalo pietvakarinėje dalyje, 100 m į šiau
rę nuo 3, 4 ir 16,17 kvartalų susikirtimo, apie 8 km 

nuo Mackeliškių kaimo (Kavarsko apyl., Anykščių r.) 
guli Barboros akmuo (Ar-79). Akm uo dvišlaitės pa
lapinės formos, 4,7 m ilgio, 3,6 m pločio (vakaruose), 

2,6 m (rytuose), 2,5 m aukščio. Padavimas apie tai, 
jog nelaimingoji Barbora suakmenėjo, neužfiksuotas. 
Žinom i padavimai kalba, kad tėvų prakeikta mergina 

iš sielvarto (jai neleido tekėti už beturčio jaunikio) iš
ėjo į mišką, ir nuo tada jos vardu imta vadinti akmenį 
miške (26); jog mergina vardu Barbora netoliese pa

sikorė (27). Tai jau pažįstami motyvai, kurie apie ki
tus „suakmenėjusius“ žinomi kartu su pagrindiniais
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variantais apie tai, jog žmogus pavirto akmeniu (plg. 
JociOmj Bobos akmenį Alytaus rajone ar kitus). Svar
bu paminėti, jog Paraisčio durpyno ankstesnis pava
dinimas -  Dievaraistis, 40 ha ploto miško masyvas čia 

turėjo Dievulio miško vardą (28). Ši vietovė -  ir N e
vėžio, Nevėžės aukštupys.

M ikniūnų kaimo miške (Kamajų apyl., Rokiškio r.) 
apie 550 m į šiaurės vakarus nuo Bernatavičių sody

bos, 850 m į pietvakarius nuo kelio Duokiškis-Kama- 

jai, nedidelių miško keliukų kryžkelėje stovi Džiugo 

ar Džiugavas akmuo (4 nuotr.). Paminklas 1,1 m ilgio 

šiaurės vakarų-pietryčių kryptimi, 65 cm  

pločio (šiaurės vakaruose), 20 cm -  piet
ryčiuose, 70 cm aukščio. Sakoma, jog ak
muo tarytum besidžiaugiantis („džiuga

vas“) žmogus: „Prog šalį kai aini, atroda 
lyg koks tupi pacanas, va, ir šypsasi, džiau
gias, juokiasi (...) atroda, bežiūrint in tų 

akm enį. I vad ina Džiugavas akm uo.

[Žmonės taip pavadino?] Aha, nuo senų 

laikų Džiugas“ (29). Pasak kitų -  tai esąs 

Velnio akmuo: Jau tėtė su mamų pasa
kodavo. Sakydavo, kad Velnias nešė i pa
metė, a ten kaip, kad ar gaidys sugedojo 
išlakė, kaip tai jau, negaliu dabar pasakyt 
(...) vis Velnią akmeniu vadinam, kad Vel
nias nešė“ (30). 1930 m. muziejininkas K a

zimieras Paunskis pažymėjo, jog šioje vie
toje stovėjo ir antras toks pats („Džiaugs- 
mos“) akmuo, čia buvo išariama žmonių 

kaulų (31).
K am ajų  apylinkėje („prie Kam ojų  

miestelio“) minima dvylikos akmenų gru

pė -  akmenimis „apverstos“ vestuvės (32). Tikslesnių 

duomenų apie juos nėra.
Netoli Junkūnų dvaro (Obelių apyl., Rokiškio r.) 

kryžkelėje stovėjo žmogaus dydžio akmuo -  nesulau
kusi iš karo grįžtančio mylimojo iš sielvarto suakme

nėjusi mergina (33).

PROTINGI... A K M E N Y S

P. Tarasenka 1933 m. plačiau rašė apie Mokus, M o- 

kulus straipsnyje „Akmenys-žyniai“ (34), vėliau kny
goje „Pėdos akmeny“ (35; 12-16). Padavimus apie 

Mokus pristatė B. Kerbelytė (36).
M okai būdingiausi Rytų Lietuvos „suakmenėju- 

siems žmonėms“. Viena M okų šeimyna žinoma ir Pa

nevėžio rajone, dvi -  Aukštaitijoje, vienas Mokas -  
Gervėčių krašte (Baltarusijos respublika), vienas, jau 

aprašytas, -  Šalčininkų rajone, Dieveniškių miške. Visi 

jie, kaip pasakojama, praeityje taip pat buvo žmonės, 
gyveno, dirbo, kol suakmenėjo. Kita bendra ir įdo
miausia šių akmenų savybe, matyt, galima laikyti tai,

kad čia žmonės mokindavosi (būdavo išmokomi įvai
rių dalykų). Tad M okai „suakmenėjusių“ bylą papil
do lig tol nežinomais bruožais.

Kalbant apie buvusią M okų paskirtį, atrodo, kad 

negalima jų visų tapatinti su analogiško pobūdžio 
šventvietėmis. Juk, pavyzdžiui, Šeimaties ir Dieveniš
kių Mokus pirmiausia reiktų sieti su laidojimo pamin
klais, apie Naurašilių M okulienę žinomi X I X  a. duo

menys nurodo žmones tebetikint, jog tai dievaitės bu
veinė, X I X  a. padavimai apie Sukinių M oką pasako
ja, kad tai šventvietė, kur senovėje buvo aukojama.

Faktas, jog tos vietos pasižymi „mokomąja“ galia, ta

rytum šalutinis (tai viena iš savybių). M oko vardu gal
būt galėjo būti vadinamas ne vienas šventas akmuo, 
kur, pavyzdžiui, kaip Sukiniuose, Naurašiliuose mels
ta įpėdinių (prašyta pamokinti kaip jų susilaukti). Šiaip 

ar taip peršasi mintis, jog dar šiandien Mokais vadi

nami akmenys ar jų grupės turi ir tam tikrą savitą in

formacinio lauko aureolę. Ateities tyrinėjimai tai ga
lėtų patvirtinti.

Ap ie  Gervėčių krašto M ockų kaimo (Baltarusijos 

respublika) M oką žinoma mažiausia. Jis gulėjo vadi
namajame M oko  lobe. Buvo sakoma, kad Mokas -  

tai užmuštas ir čia pakavotas valdovas, toje vietoje pa

statytas akmuo (37).

Į šiaurę nuo Sukinių kaimo (Pabaisko apyl., U k 
mergės r.), kairiajame Šventosios upės krante guli 
įspūdingo dydžio Mokas (5 nuotr.) su gerokai mažes
niu Mokiuku. Pats Mokas net 9 m ilgio, 5,7 m pločio, 

iki 2,2 m aukščio. U ž  pusmetrio nuo jo guli 4,5 x  3,6 m 
dydžio Mokiukas. Nurodoma, jog dar iki Antrojo pa

6 nuotr. Naurašilių Mukolas. Smilgių apyl., Panevėžio r. Fot. M.Michelbertas 1968.
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saulinio karo Šventosios upėje, žemiau šių M okų, iš 

vandens kyšojo ir Mokienė (38). Pasak padavimų, di
dįjį M oką pradžioje Velnias nešė ant Pabaisko bažny

čios, bet užgiedojo gaidys, ir Velnias akmenį pametė 

Kalvelių kaimo laukuose (39; 602-603), dešiniajame 

Šventosios krante. Č ia  Mokas jau buvo su šeimyna -  

žmona, sūnum, dukra. A n t M oko ėmė piemenys žais
ti, ir įpykęs, kad piemenys jį mindžioja (топчутся и 

шалят), akmuo su šeimyna nutarė keltis į kitą Šven

tosios krantą. Su verksmu jis pajudėjo, keliantis per 
upę, nuskendo žmona (kituose variantuose -  žmona

7 nuotr. Krakių Stabakūlis, Stabo kūlis jo aplinkos tyrinėjimų metu. 
Fot. V  Urbanavičius 1971.

ir duktė (39; 603)), ir Mokas dar dvylika dienų ir nak
tų garsiai verkė upėje likusios žmonos (40; 110) (ki
tuose variantuose -  devynias dienas Mokienė šaukė 

„Gelbėkit!“, o Mokas atsakydavo „Bijau“; Mokas bau
bė upėje likusios žmonos, tačiau veltui (39; 603 ir 37; 
13). Pasak kitų -  M okus suakmenėjęs ūkininkas: 
„kuom ti nusidėjęs buvęs koks tai ūkininkas. Mokus 
būva, ir kuo ti nusidėjo, ir jį ar tai prakeikė, ar ti Die
vas... visą Šeimyną akmenim pavertė (...)“ (37; 14). Pa

gal kitus padavimus M oko akmuo -  senovės aukoji
mo vieta (служивший жертвеником) (41).

Pas M oką buvo siunčiami nemokšos -  „E ik  pas 

M oką pasimokyti“ (37; 14). 1933 m. P. Tarasenka ra
šė, jog apylinkėje Jei kas nors į paklausimą atsako, 
kad prašomo dalyko padaryti nemoka, tai užgirsta nau
ją ironišką klausimą: -  Na, o vaiką padaryti ar moki? 
Ir jei supykintas žmogus atsako, kad nemoka, tai tuo
jau išgirs patarimą: -  Eik pas Moką -  pasimokinsi! 
(...) tikima, jog Mokus gali bevaikiams tėvams padėti. 
Bevaikės moterys, norėdamos susilaukti vaikų, eina pas 
Moką burti. Buriama taip, kad ant Mokaus, sukalbė
jus tam tikrą „maldelę“, vieną ar kelias naktis bevai
kės moterys marškinius paded“ (42). Be kita ko, čia 

žmonės burdavo ir medžioklės sėkmę, gerą javų der
lių (35; 14). Kai X I X  a. akmenį girnakalys norėjo su
skaldyti, jį apėmė miegas ir jis susapnavo, kad ak

mens neliestų (35; 14), pasak kitų -  skaldytojai rado 
žalvarinį kaušą su tekančiu (iš akmens ? -  aut.) krau
ju, po ko jie apako (39; 603). 1971 m. archeologiniai 

tyrinėjimai prie M oko  ir M okiuko (vad. V. Urbana

vičius) parodė, jog susidariusio kultūrinio sluoksnio 

prie akmenų nėra, buvo rastos tik dvi 50 cm sker
smens piltuvėlio formos duobės, viena -  tarytum stul
po vieta, kita buvo pripildyta anglių, pelenų, rasta ir 
viena lipdytos keramikos šukelė (43; 37-38).

Šeimaties kaimo (Tauragnų apyl., Utenos r.) M o 
kai guli apie 280 m į šiaurę nuo kelio Tauragnai-Šei- 

matis, vakarinėje pusėje keliuko, vedančio iš minėto 

kelio, daubos pietiniame šlaite. M okas -  pilkai raus

vas stambiagrūdis granitas, penkiakam pio kūgio 
smaila viršūne formos, 9 m apimties, iki 2,8 m aukš

čio. A n t akmens iškaltos datos 1866 ir 1873, raidės 

M .J., L .M . ir 18 cm aukščio stačiatikių kryžius 12 cm 
ilgio kryžma. 1,2 m į šiaurę nuo M oko  beveik visas 

žemėje guli Mokiukas -  taip pat rausvas stambiag
rūdis granitas, 35x 140 cm dydžio, iki 1,4 m aukščio. 
Padavimai apie akmenų atsiradimą skirtingi: pasak 

vienų -  „Mokas, būdamas įsitikinęs savo tikėjime pa
gonis ir nenorėdamas pasiduoti naujajai religijai, su
manė bėgti toliau, kur dar nėra krikščionybės (...) Mo
kas, pasiėmęs žmoną ir sūnų, iškeliavo šiaurės link 
(...)“, jiems plaukiant per Tauragnų ežerą, M oko  

žmona nuskendo. Tėvas su sūnum išlipę ant kranto 

taip jos verkė, jog pavirto į akmenis (44). K iti pasa

koja, kad per ežerą kėlėsi akmenų šeima, vadinama 
Tpruzinais. Akm uo Tpruzinas sulaužė draudimą per 

ežerą keliantis atsigręžti atgal, ir Tpruzinienė nusken
do (45). Y ra  variantas, įdomiai pasakojantis, kodėl 

akmenys pajudėjo iš senosios savo vietos pietiniame 

Tauragnų ežero krante: „kodu un jų nedegina švintas 
ugnies ir jų neuvažoja, tai anys baisiai ažpyka ir spra- 
bavoja plaukt per Tauragnų jažerų “(46). Vienas pa

davimas pasakoja, kad M okai -  žmonių antkapiai. 
Nušauti Mokas su M okiuku buvę pakasti po akme-
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niu (ar akmenimis). D ėl to ir akmenys pavadinti M o 
kais (47). A n t M oko  akmens pietavęs ir Napaleonas 

su prancūzų kariais (48). Č ia  taip pat buvo siunčia

mi pasimokyti nemokšos (37; 15). Be to, Mokas pa
tarnaudavęs, padėdavęs žmonėms patarimais. 

vo tik viena sąlyga -  žmonės turėjo budėti prie Moko
naktimis, nes Mokas savo patarimus sakydavo labai 
tyliai, visai pašnibždomis. (...) Todėl naktį, kai viskas 
aplinkui aprimdavo, žmonės susirinkdavo prie Moko 
ir klausydavosi jo. Pagal pasakojimus Mokas labai 
daug padėjo žmonėms įvairių negandų metu. Tai, visų 
pirma, karų, sukilimų metu (...)“ (49). Pa
davimuose pažymima, kad akmuo M o-  

kienė Tauragnų ežero dugne tebesanti 
su dukra (50), kai ji nuskendo, žmonės 

dar pusantrų metų sutemus girdėdavo 
(ją ?) vaitojant (51). D ar viena užuom i
na -  M okas esąs „suakmenėjęs šaučius, 

kuris persikėlė čia iš Taurapilio laukų“
(22; 170), nurodo, kad, matyt, ir Mokas  

buvo laikomas akm eniu-siuvėju (plg. 

ankstesniame straipsnyje aprašytą Lem 
pinių miško akmenį). Akmenys Mokas 
su M okiuku yra apie 280 m į šiaurę nuo 
Šeimaties pilkapių II (Ar-1344).

Naurašilių  kaimo (Smilgių apyl., Pa

nevėžio r.) M okulų šeimyna bene labiau

siai nukentėjusi -  tolokai vienas nuo ki
to čia gulėjo akmenys vyras, žmona ir sū
nus Mokulai. 1913 m. suskaldyta M oku- 

lienė, pokario metais į karjero teritoriją 
pateko M okuliukas, jis tarytum buvo 

perkeltas prie M okulo , tačiau kartu čia atsirado ir 

antras panašus akmuo, atskirti, kuris tikrasis M uko- 
liukas, nebuvo galima. Galbūt jis buvo net suskaldy
tas (52). Mokulas (Ar-740) (6 nuotr.) gulėjo apie 20 

m į pietus nuo kelio Panevėžys-Klovainiai, dvylikta

jame to kelio kilometre. Tai rausvas stambiagrūdis 

granitas, 2,3 m ilgio rytų-vakarų kryptimi, 1,5 m plo

čio, 1,4 m aukščio, pakrypęs i rytus. Sakoma, jog tai 
sustingęs beariantis pora jaučių artojas, kažkada ak
menyje matėsi net jaučių ragai ir ausys (53; 847). M o-  

kulienė gulėjo prie pat dvaro kumetyno tvoros, ją su
skaldė kumečiai, statydami kumetyną 1913 m. A k 
muo savo forma priminė moterį, virš akių pakelta 

ranka tarytum žiūrinčią M oku lo  pusėn. Pasak pada
vimų, M okulų  šeima buvusi darbšti ir sumani. M o 
kulas Velykų rytą išėjo lauko arti. M okulienė išvirė 

jam pusryčius ir išėjusi į kiemą pasiuntė sūnų juos 

nunešti. Kai tik suskambo bažnyčioje Velykų varpai, 
visi suakmenėjo (54). Žm onės vartojo priežodį: 
„Dirbk dirbk šventą dieną, kad nepavirstum akme

niu, kaip M okulas“ (53; 847). Č ia  buvo siunčiami ir

nemokšos pasimokyti. Jei kas nors ko nemokėdavo, 

buvo patariama: „E ik  pas M okulą, apeik jį tris kar
tus keliais, kalbėdamas „Sveika, M arija“, ir išmoksi“ 

(34; 622). Nuogais keliais vaikai eidavo aplink ak
menį septynis kartus, kad išlaikytų mokyklos egza

minus (55). Nemažiau įdomios praėjusio šimtmečio 

žinios apie M okulienę -  prie jos su aukomis (z dara- 
mi i prošbami) eidavo bevaikės moterys, melsdamos 

įpėdinių. Aukos buvo sudedamos ant akmens, ir jei

gu jos dingdavo, buvo tikima, jog jas pasiimanti ge
roji deivė, kuri čia gyvena (zabierat duch dobrej bo

gini) (56). Archeologiniai tyrinėjimai prie M okulo  

1984 m. (vad. V. Urbanavičius) rezultatų nedavė (57).
Ap ie  M oliūnų  kaimo (Pumpėnų apyl., Pasvalio r.) 

akmenį stulpą pasakojamoji tradicija, deja, nežino

ma. Akm uo stovi pelkių supamame Kapo kalnelyje, 

apie 50 m į šiaurę nuo kelio Kirkliniai-Januškos, apie 

150 m į rytus nuo vadinamosios Perkūninės (saugo

ma kaip senovės gynybiniai įtvirtinimai, Ar-752). A k 
muo apie 60 cm skersmens, apie 1,1 , aukščio, jame 

iš viršaus žemyn stulpeliu iškaltos datos: 1808,1848, 
1858 ir dar atskirose eilutėse du skaičiai -  8,9. Kaž
kada jis buvo ūžkastas, 1958 m. vėl atkastas ir pasta
tytas į senąją vietą kraštotyrininko A . Mažylio ini

ciatyva (58; 7). Panašu, kad praeityje čia buvusi se
nojo tikėjimo šventvietė, ką mena išlikęs vietovardis 

Perkūninė.

Kraštotyrininkas J. Šliavas atkreipė dėmesį į Va- 
datkų kapinėse (Krekenavos apyl., Panevėžio r.) ka
sant duobę šiaurinėje kapinių dalyje rastą kiek į žmo
gaus figūrą panašų akmenį. Jis buvo paguldytas vie

toj kapo antvožo. Akm uo pilkai mėlynas, 2,5 m ii-

8 nuotr. Benaičių Kūlių bobelė. Darbėnų apyl., Kretingos r. Fot. V.Vaitkevičius 1994 06.
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gio, 30-70 cm pločio, apie 60 cm storio (58; 47-48). 

Tikslesnių duomenų nėra.
Miglotai menamas akmeniu pavirtęs žmogus Pa

kruojo rajono Žeimelio apylinkėse (59).
Bulėtiškio miške (Pašvitinio apyl., Pakruojo r.), apie 

4 km į šiaurę nuo Pašvitinio, guli vienas iš trijų Velnio 

akmenų. Jis 5,2 m ilgio rytų-vakarų kryptimi, 3 m plo
čio, 70-170 cm aukščio. A n t akmens iškaltos datos: 

1848,1929, raidės „i. A .“ „A .MM “, du pusmėnuliai, 
kryželis ant rutuliuko. Regis pagrindinis padavimų mo
tyvas -  akmuo esąs neštas Velnio sudaužyti Pašvitinio

9 nuotr. Akmeninė Boba prie D.Poškos Baublio. Upynos apyl., 
Šilalės r. Fot. V.Vaitkevičius 1991 06.

bažnyčią, bet pragydo gaidys, akmuo iš Velnio nagų 

krito ir, suskilęs į tris dalis, liko gulėti trijose skirtin

gose vietose (60). Tačiau žinomas padavimas ir apie 

tai, jog dvarininkui Apolinarui Liakui bitės nešdavo 

aukso dulkeles. Liakas pilną katilą aukso paslėpė B u 
lėtiškio miške. Jau po to Liakas apiplėšė ir užmušė 

pas jį medaus pirkti atvažiavusius pirklius iš Rygos. Jų 
auksą beslepiant tame pačiame miške, trenkė Perkū

nas, ir gobšuolis pavirto dideliu akmeniu, kuris prislė
gė katilą aukso (61; 233). Pasak kitų -  gobšus grafas 
iškasė po akmeniu duobę ir paslėpė čia puodą aukso 

bei avilį medaus (?). Kartą neturtingas žmogus bandė 

turtą iškasti, bet suakmenėjo ir prilipo prie akmens. 

Visi, kas tik bandysią čia kasti, suakmenės (61; 233). 

1971 m. archeologiniai tyrinėjimai prie akmens (vad.
V. Urbanavičius) rezultatų nedavė (43; 33-34).

Sunykusio Graužiu vienkiemio (Polekėlės apyl., 

Radviliškio r.) akmuo stulpas, laikomas suakmenė
jusiu žmogumi, stovėjo lauke prie vadinamųjų M il

žinkapių (senojo geležies amžiaus pilkapių) (40; 56). 

Akm uo klaidingai buvo siejamas su Gražioniais į 
šiaurės rytus nuo Radviliškio (35; 11), todėl archeo

logų neaprašytas. Tikslesnių duomenų apie jį nėra.

STABAKŪLIAI

Žemaitijos suakmenėjusius žmones gali reprezen
tuoti vadinamieji stabakūliai. Jau šis bendrinis pava
dinimas (P. Tarasenkos, kitų autorių vartotas kaip 

menhiro atitikmuo) rodytų, jog tie šventi akmenys

10 nuotr. Petrikaičių Veselijos Jaunojo ir Jaunosios akmenų 
skeveldros. Fot. V.Vaitkevičius 1995 03.

slepia daug paslapčių. Stabakūlio varde išliko sena
sis pavadinimas „stabas“ ar „stabis“ (kuris vakarų bal
tams reiškė akmenį (62; 286) ir vėlesnis -  žemaitiš
kas „kūlis“, kuris, beje, laikomas kuršių kalbos pali
kimu žemaičių tarmėje (62; 349). Kitas klausimas, 
ar „stabiu“ kažkada vadinti vien šventais laikomi ak
menys, tam tikra akmenų grupė (rūšis). Taip, atro

do, leidžia manyti faktas, jog daugelis šiandien žino
mų vietovardžių su šaknimi stab- yra šventų akme
nų, vietovių, kur tie akmenys guli, pavadinimai. Re i

kia paminėti, kad kunigo A . Kašarausko pranešimu, 
liaudies garbinami stabakūliai dar X I X  a. buvo Baž
nyčios naikinami (35; 11). Jų mažai ir žinoma.
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Repšių kaime (Židikų apyl., M ažeikių r.) kelių 
Mažeikiai-Plungė ir Repšiai-Ruzgai kryžkelėje maž
daug iki šeštojo dešimtmečio stovėjo nedidelis gum

buotas apie 1 m aukščio akmuo, tarytum primenan
tis moteriškės figūrą. Akm uo buvo vadinamas U ž 

keikta merga. Žinom as vienas padavimas, paskelb
tas, tiesa, keistoku tarybiniu literatūriniu stiliumi 
1950 m.: Liūdėnų kaimo valstiečiai tarnavo baudžiau
ninkais Repšių dvare pas ponus Grosus. Grosas, be 

kitų žiaurum ų, mėgdavo prievartauti jaunas bau
džiauninkes. Raudytė dvare dirbdama krimtosi, m o
tina jai kalbėdavo: „Verčiau akmeniu pavirsk, bet ne
pasiduok pono užgaidoms“. Dukra sakydavusi: „Ver
čiau akmeniu tapsiu, bet ponui nenusileisiu“. Ir kar
tą tas buvo benorįs Raudytės, bet toji pasileido bėg
ti. Tada, sakoma, Raudytė labai pavargo ir iš išgąsčio 

suakmenėjo (63).
K rak ių  kaime (Mosėdžio apyl., Skuodo r.) prie 

senojo kelio Mosėdis-Skuodas stovintis vadinama
sis Stabo kūlis (7 nuotr.) buvo šio straipsnio auto
riaus „Liaudies kultūroje“ (1995 m. Nr. 2) gana pla

čiai aprašytas, todėl čia nebus kartojamasi.
Benaičių kaimo (Darbėnų apyl., Kretingos r.) ak

muo Kūlių  bobelė (Ar-521) (8 nuotr.) guli apie 300 

m į pietus nuo kelių Skuodas-Darbėnai ir Skuodas- 

Salantai sankryžos, apie 50 m į vakarus nuo kelio 

Skuodas-Darbėnai, Kulšės upelio kanalo kairiajame 

krante. Akm uo stambiagrūdis raudonas granitas, iš 

šono piramidės pavidalo, iš priekio -  stačiakampio 
formos, 4,45 m ilgio šiaurės-pietų kryptimi, 3,15 m 

pločio, 1,55 m aukščio. Pagal padavimus, seniau čia 
gyveno pikta ragana, kuri visus atklydusius nakvoti 

paversdavo akmenimis. Vienas jaunuolis sužinojo 

burto paslaptį: jis pabučiavo raganą, ir užkeiktieji at
gijo, o raganos troba pavirto dideliu akmeniu, kuris 

vadinamas Kūlių  babale (Akmenų senute) (14; 338). 

Čia vaidenasi, klaidina. Kartą vidurdienį buvo paki
lusi vėtra, kai kitur buvo ramu. Vieną naktį prapuolė 

prie akmens sukrautas šieno kūgis (64) ir pan. A k 
muo guli šventoje vietovėje: apie 220 m į šiaurės ry
tus buvo akmuo Laumės lova, 420 m į vakarus -  ak
muo Ponios lova, 300 m į rytus dunkso šventakalnis, 
vadinamasis Balkos kalnas.

Tarp Kretingos ir Bajorų geležinkelio stočių, prie 

Kluonalių  kaimo, bendroje ganykloje priešais Jau- 

ryklos upelio santaką su Akm ena, 1924 m. buvo ap
tiktas paslėptas akmenų... lobis. Matyt kitas toks ra
dinys nebūtų plačiau pagarsėjęs, jeigu ne tiksliai ži

nomos radimo aplinkybės ir pati lobio sudėtis. A t 
kasus ir iškėlus didoką, bet iš viršaus vos matomą ak
menį ( l,2 x  1 m dydžio, 30-35 cm aukščio) buvo ras
tos keturios tvarkingai sudėtos trikampės 80-110 cm 

aukščio „piramidės“ su apkalimo žymėmis, du ketur

kampio pjūvio 30-40 cm aukščio akmenys su nuskel
tomis viršūnėmis. Žem iau visų jų gulėjo dar apie 20 
mažesnių, 10-30 cm aukščio akmenų, ir visi jie turė

jo skėlimo žymes. Be to, iškasant akmenis buvo pa
stebėta, kad žemė šioje vietoje jau judinta, labai be

siskirianti nuo lauko dirvos. Toks žemės sluoksnis bai

gėsi iškasus visus akmenis. Archeologo P. Tarasen
kos, kuris plačiausiai radinį ir aprašė, nuomone, tai 
šventvietės akmenys -  stabakūliai (65). Tolesnis ak

menų likimas nežinomas. Juos aptiko Klaipėdos ak
menų apdorojimo firmos „Granitas“ savininkas J. Še
putis, ir greičiausiai jie buvo suskaldyti.

Kalbant apie kitus žinomus stabakūlius, vėl rei
kia prisiminti kunigo A . Kašarausko žinią, jog jis Var
nių katedros šventoriuje matė stabakūlių, kurie ku
nigų įsakymu čia buvo suvežti, nes liaudis juos garbi
no (35; 11). Tad dar X I X  a. nemaža tų paminklų din
go be žinios. Varnių krašte žinoma tik apie vieną sta- 

bakūlį. Stebinės kaime (Varnių apyl., Telšių r.) 1662 
m. Viržuvėnų (dabartinės Janapolės) dvaro inven
torius mini Stabakūlio lauką, kur žemės turėjo 3 vals

tiečiai (66). Matyt, kad ten būta Stabakūlio, su juo 
galbūt reikia sieti ir kaimo pavadinimą Stabinė.

Analogiška situacija ir G cišių  kaime, Raseinių 

apylinkėje. Č ia  žinomas Stabalaukis (67), tačiau jo

kių tikslesnių žinių nėra.
Sprendžiant iš šiandien turimų duomenų, vienas 

iš žemaitiškų stabakūlių epicentrų -  Laukuvos apy
linkės Šilalės rajone. Į istorines X I V  a. Laukuvos že
mės ribas (68) patenka Kuliškių, Kaštaunalių, Padie- 

vyčio, Ivoniškių (du) akmenys, laikyti suakmenėju
siais žmonėmis. Panašu, jog juos reikia sieti su V I-  

X I V  a. žemaitiška (siaurąja prasme) kultūra. Deja, 

apie pačius akmenis žinomos tik nuotrupos, nė vie
nas iš jų neišlikęs.

Ivoniškių kaime (Kvėdarnos apyl.) prie dvaro, 

kaip nurodo kunigas A . Kašarauskas, 1857 m. buvo 

du akmenys -  medžiotojai, kurie medžioję šventą die
ną sumos laiku ir pavirtę akmenimis (69; 114). P. Ta

rasenkos duomenimis, šie akmenys pono Volmero 

vėliau buvo pervežti į Vėžaičių dvarą Klaipėdos kraš
te, kur ir dingo (70). Ivoniškių dvaro vieta -  apie 400 m 

į vakarus nuo kelio Kvėdarna-Laukuva (dvaro pasta
tų nelikę, toje vietoje įsikūrusi nauja sodyba). Iš ardo

mo Ivoniškių kapinyno į muziejus yra patekę VIII— 

XII a. dirbinių.
Kuliškių  kaimo pelkėse (Kvėdarnos apyl.) stovė

jo žmogaus ūgio akmuo -  suakmenėjęs medžiotojas. 

Akm enį išvežė ir suskaldė melioratoriai (71).
Kaštaunalių kaime (Laukuvos apyl.), kaip rašė ku

nigas A . Kašarauskas, 1857 m. (tuometinio P. Pacevi- 
čiaus Pakapių vienkiemio laukuose) stovėjo didžiulis 

granito luitas, vadinamas Stabakūlių. Pasak padavi
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mų, tai buvo akmeniu pavirtęs žmogus. Kažkada ak
menyje dar buvo žymu žmogaus pečiai, diržas, skry

bėlė. Tame pačiame lauke buvo randama žmonių kau

lų, archeologinių radinių (69; 108-109). Kaštaunalių 

kapinyno vieta išaiškinta abipus kelio į Laukuvą. K a
pinyno tyrinėjimai (vad. L . Vaitkunskienė) parodė, jog 

žemaičiai čia savo mirusiuosius laidojo VII-VIII a. 
Rasta dirbinių ir iš suardytų III-IV a., IX -X II  a. kapų 

(72). Apie akmenį tikslesnių žinių nėra.
Padievyčio kaime (Laukuvos apyl.), Dievyčio kal

no pašlaitėje, stovėjo žmogaus pavidalo apie 1,5 m 

aukščio akmuo Bernardinas, atgręžtas į Dievyčio eže
rą. Akm uo suskaldytas 1855 m. ir sudėtas į Svirtūno 

klojimo pamatus (69; 114). Pasak padavimo, tai bū
ta įsimylėjusio vienuolio bernardino, kuris pavirto ak

mens stulpu, o mylimoji buvo viesulo paskandinta 
Dievyčio ežere (73). Šiauduvos-Padievyčio vietovė 
praeityje buvo garsi senojo tikėjimo šventvietė.

Į Bijotų (Upynos apyl., Šilalės r) Baublio muzie
jų, matyt, dar D.Poška pergabeno stabakūlį -  maž
daug 80 cm aukščio vadinamąją akmeninę Bobą (9 

nuotr.). Suprantama, jokia pasakojamoji tradicija 

apie akmenį nebežinoma. Vis dėlto akmens pavadi
nimas ir išvaizda perša mintį, jog tai kažkada iš se

nosios vietos į muziejų perkeltas stabakūlis. Reikia 

pastebėti, kad dalis žemaitiškų stabakūlių buvo bū
tent tokios išvaizdos, t.y. tos pačios nedidelių, gyslo
tų, gumbuotų akmenų rūšies (plg. Repšių Užkeikta  
merga, tokie ir K luonalių akmenys).

Apie Kražiuose (Kelmės r.) prie Kražantės upės 

buvusius akmeninius „stulpus“ -  suakmenėjusius gir
tuoklius užrašytas vienas padavimas: Velykų rytą pri
sigėrę latrai nusitvėrė kas ką ir ėmė eiti (vaikščioti ? 

-  aut.) lyg aplink bažnyčią. Tada jie pavirtę į akme
nis („i suakmenėję ani būva į stulpus tuokius“ (74).

Tarp Petrikaičių ir Pakėvio kaimų (Vaiguvos apyl., 

Kelmės r.), apie 100 m į pietvakarius nuo V. Melie- 

šiaus sodybos Petrikaičiuose, miške, pietinėje seno
jo kelio Kelmė-Vaiguva pusėje (dabar -  miško ke
lias), buvo dvylika Veselijos akmenų. Paprastai rašo
ma, kad devyni iš tų akmenų stovėjo eilėje, kiti -  gu
lėjo. Visi jie buvo vienoje, maždaug 22 m ilgio eilėje 

(75; 27-29). Pirmasis akmuo, stovėjęs eilės pietva
karinėje pusėje, buvo didžiausias, kiti -  mažesni. D i
džiausias akmuo buvo vadinamas Jaunuoju, tolimes

nis -  Jaunąja, toliau ėjo Piršlys ir kiti vestuvių pulko 

dalyviai. 1935 m. Lietuvos žemės vardyno anketos 

išraše pažymėta, kad akmenų būta apie dvidešimt 
penkis, jie buvo išsirikiavę -  nuo didžiausio vis ma
žyn per 2 m iš šiaurės į pietus (76; 270). Akmenis 
prieš 1927 m. suskaldė P. Meliešius. Jo vaikai prisi

mena tėvų pasakojimus, kad 12 akmenų stovėjo še
šiomis poromis: trys poros suakmenėjusių arklių,

tempusių vežimus, ir trys poros vestuvininkų (48). 
K. Avižonis, apsilankęs čia 1926 m., pažymėjo, jog 

Jaunojo ir Jaunosios akmenų skeveldros tebėra ten, 

kur anksčiau stovėjo akmenys (75; 27-29), 1995 m. 

nustatyta, kad senojoje Veselijos akmenų vietoje li
kę septyni akmenys: penkių skirtingų akmenų ske

veldros ir du akmenys. Pagal K . Avižonio padarytą 
aprašą matyti, kad yra likusios viena šalia kitos Jau
nojo bei Jaunosios akmenų skeveldros (10 nuotr.): 
Jaunojo akmuo buvo melsvas granitas, skeveldra 

66x39 cm dydžio. Panašu, kad tai smailai besibai

gianti Jaunojo akmens viršūnė. Jaunosios akmuo bu
vo rausvas granitas, turėjo beveik stačią šoninę briau
ną. M atom a iš po žemių 22 cm aukščio skeveldros 

dalis yra 75x34-42 cm dydžio, likusi apskrita ak

menskaldžių kalto žymė, kuriuo akmuo buvo perskel
tas išilgai. Toliau į šiaurės rytus nuo šios skeveldros 

guli melsvas akmuo, rausvo granito, melsvo, rausvai 

pilkšvo granito (panašu, kad tai būta stačio akmens) 

skeveldros. Nuo ketvirtosios skeveldros į šiaurės ry
tus žemėse guli neliestas melsvai pilkšvas 56x 140 cm  

dydžio akmuo. Vedant per išlikusias trijų akmenų 

skeveldras bei du likusius akmenis ašį (tik penktoji 
bei šeštoji skeveldros lieka šone), matoma šiaurės ry- 

tų-pietvakarių kryptis (maždaug 222°-42°).

K . Avižonis pažymėjo, kad keli Veselijos akmenys 
pakliuvo į P. Meliešiaus namo pamatus ir nurodė jų 
vietą pamatuose, kiti parvežti Veselijos akmenys, su
skaldyti apie 1927 m., gulėjo Meliešiaus kiemo patvo
ryje. Nustatyta, kad P. Meliešiaus gyvenamojo namo 

šiaurės rytiniame kampe yra Veselijos melsvo akmens 

skeveldra. Iš kieme tebegulinčių akmenų vienas ar du, 
galimas dalykas, yra Veselijos akmenų skeveldros.

Apie Veseliją buvo pasakojama, jog kažkoks jau
nuolis sumanė vesti turtingą merginą ir slapta iškėlė 

vestuves, nuvažiavo į bažnyčią. Sužinoję tai jaunosios 

tėvai prakeikė grįžtančius iš bažnyčios jaunuosius su 

palyda, vestuvininkai pavirto akmenimis (40; 130 ir 

75; 29). K iti pasakoja, kad jaunosios motina, jaunie
siems susėdus važiuoti į bažnyčią, juos prakeikė (76; 
270). Kitas motyvas -  akmenis suritino Velnias ir prie 

jų pavakariais rodydavosi („puona Hevičina Veins“) 

(77). Ties akmenimis pakelėje stovėjo senas medinis 
kryžius. Maždaug 50 m į šiaurės vakarus nuo akmenų 

buvo rasti žmogaus, žirgo griaučiai bei ietigalis. Dar 

už 150 m ta pačia kryptimi kalvelėje, smėlyne, buvo 

rasti trys ar keturi akmeniniai gludinti kirveliai (48).
Akm uo Karieta ar Vestuvių vežimas buvo Šcreit- 

laukio kaimo (Vilkyškių apyl., Šilutės r.) Sidabrinia

me kalne (senovės gyvenvietė Ar-1923), netoli Jūros 
santakos su Nemunu. Akm uo buvo didelis, daug že

mesniu už užpakalinę dalį priešakiu. Akm uo X X  a. 
pradžioje buvo suskaldytas Pempinės dvaro pama-
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tarns, viena akmens dalis, likusi nepanaudota staty
boms, buvo 28 pėdų skersmens ir 46 pėdų apimties 
(78). Pagal padavimus, akmuo -  suakmenėjęs vestu
vininkų vežimas. Šioje vietoje gyveno labai turtingas 

kunigaikštis, kartą atjojo neturtingas, tik žirgą tetu
rintis žmogus ir pasipiršo jo dukrai. Duktė jį pamilo, 

bet tėvai nenorėjo jos leisti už neturtingojo. Neilgai 
trukus jaunikis atvažiavo vestuvių vežimu ir pasiėmė 

savo sužadėtinę. Jaunosios motina verkė ir dejavo, tė

vas užsirūstinęs paklausė, kur jie važiuoja. Jaunikis at

siliepė, kad į bažnyčią. Tėvas su motina neteko žado, 
jaunieji jau važiavo, kai tėvas sušuko: „Veikiau palak

tumėte judu su vežimu ir arkliais akmeniu, negu tu, 
netikusi dukra, savo tikybą pamestum“. Vežimas su 
vestuvininkais pavirto akmeniu (79). Kitas motyvas -  

ant akmens senovėje buvo deginama šventoji ugnis, 
dedamos aukos (80). Šereitlaukio senovės gyvenvie
tėje, kur akmuo gulėjo, gyventa jau akmens amžiuje, 
intensyvus I tūkstantmečio kultūrinis sluoksnis.

Sunykusio Jučionių kaimo miške, dabar -  Kulau

tuvos pušyne, (Kauno r.), Neriepos upelio aukštu

pyje, apie 300 m j šiaurės vakarus nuo Kulautuvos 

kapinių, upelyje stovėjo akmuo -  Karalaitė. Akm uo  
buvęs panašus į mergaitę. Senovėje, kai visi gyvento
jai išėjo ginti krašto, viena karalaitė slapta pabėgo 
su jaunikiu. Tėvas ją prakeikė žodžiais: „Nelaiminga 

ta duktė, kuri negina brangiosios tėvynės. Dievų var

du atsižadu ir prakeikiu ją amžinai. Perkūne galin

gas, nubausk ją !“ Karalaitė stovėjo prie upelio ir pa
virto akmeniu (81). Beje, kartais žmonės akmenį aiš

kiausiai matydavo upelyje, o kartais, net šviesiausią 

dieną, akmuo dingdavęs kaip nebuvęs... (82). Akm uo  

suskaldytas. Toje vietovėje trykšta šventu laikomas 

šaltinis (83).

* * *

Atliktas darbas iliustruotų mitinio vaizdinio kar
tografavimo Lietuvos mastu galimybes, tokio darbo 

privalumus ir trūkumus.

Toks kartografavimas ryškiai išskyrė Pietryčių L ie 
tuvą, kur daugiausia paplitę Užkeiktų mergų akme
nys -  išvaizdos ir mitinių vaizdinių prasme klasiki
niai lietuviškieji menhirai. Ta sritis atitiko atskirą, 
maždaug IV-VIII a. laikotarpio etninę-kultūrinę pil

kapių su sampilais iš akmenų paplitimo teritoriją ir 

šiuo požiūriu kartografavimo privalumai akivaizdūs.
Šventieji akmenys, kurie padavimuose laikomi su

akmenėjusiais žmonėmis, buvo, matyt, ne vien vėlių 

šventovėse. Tai rodo dalis padavimų motyvų, tikėji
mų, susijusių su tais akmenimis. Kai kurie duomenys 

perša mintį, jog padavimai apie suakmenėjimą gali būti 
„antrinis“ reikalas, -  pavyzdžiui, kada senojo kulto ob
jektai „teoriškai“ įvardinti priešiškais oficialiajai reli

gijai (žmogus, pavirtęs į akmenį, buvo bedievis, „pa
gonis“), bet religinė praktika prie jų nenutraukta.

Gerai iš pasakų pažįstamas „suakmenėjimas“ (už

keikimo galimybė) gali būti ir konkretus -  Lietuvoje 

žinoma daugiau kaip pusšimtis akmenų, laikomų su

akmenėjusiais žmonėmis. Dzūkijoje jiems atstovauja 

Užkeiktosios mergos, Žemaitijoje -  vadinamieji sta- 
bakūliai, rytų aukštaičiuose žinomi keli Mokai. Be abe
jonės, yra lig šiol neišaiškintų tokių akmenų, reikia at

kreipti dėmesį į padavimus apie tai, jog prie vieno ar 
kito akmens yra užsimušęs žmogus, jog akmuo esąs 
antkapinis paminklas ir pan. Tokie motyvai dažnai ap

tinkami kartu su padavimais apie suakmenėjimą ir yra 
populiaresni. Retas kuris jau tiki, jog „seniau žmones 
į akmenis paversdavo“, ne visada tokius iš senųjų gir

dėtus padavimus noriai pasakoja, nes tai laiko melu.

Mieli skaitytojai, jeigu Jums žinomos nors ir trumpos 
nuorodos (nuogirdos), kur likę ar yra buvę akmenų -  

suakmenėjusių žmonių, labai prašome -  praneškite 
adresu: Vilnius, Kražių 5, Istorijos institutas,

V. Vaitkevičiui.
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People turned into stones
V yk in ta s  V A I T K E V I Č I U S

P ub lications on  the question  (see Liaudies kultū
ra (Folk culture) 1995 N o  6 and 1996 N o  2) illustrate  

the possibilities to cartograph the m ithic im age (a m an  

becom es a stone). P eop le ’s turning in to  stones know n  

very w ell from  fairy tales m ay be as a real fact as w ell

-  m ore than fifty m onum ents o f  such k ind  are know n  

in  L ith uan ia . E n ch a n te d  m aids (brides) are m entio 

ned in  southern L ith u a n ia , the M o k a i -  in  eastern  

L ith u a n ia  and the stabakūlia i in  Ž e m a it ija  (Sam ogi- 

tia). A  part o f  these w e ll-kn o w n  m onum ents m ay be 

related to archaeo log ica l cu ltures o f  the second h a lf  

and the m idd le  o f  the 1st m ille n n iu m  and the beg in

ning  o f  the 2nd m illenn ium .
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