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Istoriniais akmenimis vadiname tokius mūsų laikų akmenis, 
kuriems žmogus praeityje suteikė dirbtinę išvaizdą, iškalė 

juose ženklus, sustatė ar sukrovė juos kuriam nors tikslui 
arba įprasmino pasakojimais bei padavimais. Tokie akmenys 
atspindi kurį nors praeities visuomenės gyvenimo bruožą. 

Istorinių akmenų reikšmė yra ta, kad jie kartu su kitais 
senovės paminklais padeda pažinti dvasinę praeities visuome
nės kultūrą, jos susidarymą ir vystymąsi nuo seniausių laikų. 

Nepaisant turimos mokslinės reikšmės, istoriniai Lietuvos 
akmenys nebuvo plačiau tyrinėjami. Tie nedaugelis tyrinė

tojų, kurie yra palikę apie istorinius akmenis trumpų pastabų, 
remdamiesi idealistinėmis pažiūromis negalėjo suprasti nei jų 
esmės, nei mokslinės reikšmės, jie taip pat nesugebėjo pa
naudoti tyrimo duomenų praeities visuomenės dvasinės kul
tūros klausimams spręsti. 

Iki feodalinės Lietuvos valstybės susidarymo XIII a. vi
duryje Lietuvoje gyv€nę žmonės jau buvo nuėję ilgą istorinio 
vystymosi kelią. Apie tai sprendžiame ne tik iš paliktų daik
tinių paminklų, bet ir iš folkloro duomenų. Žmonių dvasinė 
kultūra progresavo neatskiriamai nuo materialinės kultūros 

vystymosi. 
Kintant gamybos būdui ir visuomeniniams santykiams, 

dvasinė kultūra ne iš karto keičiasi. Įvairūs tikėjimai, pa
žiūros, tradicijos lieka gyvi dar ilgus šimtmečius ir net tūks
tantmečius ir tuo būdu daugelis jų, susidarę žiloje senovėje, 
yra išlikę iki mūsų cUenų. 

Suprasti ir pažinti istorijos eigoje Li€tuvos gyventojų su
kurtą dvasinę kultūrą, josios esmę, r~idą, sinchronizacijos 
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reiškinius mus įgalina tik marksisl:inė-Ienininė metodologija. 
Jos šviesoje atgijo įvairūs iki šiol tylėję mūsų laukų istoriniai 
akmenys ir atskleidė ilgus šimtmečius ir tūkstantmečius sau
gotas paslaptis. 

Iki mūsų dienų įvairių i:storinių akmenų liko jau nedaug. 
2ymi jų dalis yra sunaikinta seniau, o kartais, nesuprantant 
šių paminklų istorinės reikšmės, jie yra naikinami ir mūsų 
dienomis. Kol nevėlu, studijuokime Lietuvos istorinius akme
nis, o svarbiausia - pasirūpinkime jų apsauga. Išgulėję tūks
tantmečius, tegul jie ir toliau pasilieka sveiki savo senose 
vietose, nes ne tik Jie, b€t ir aplink juos esantieji kiti seno
-vės paminklai yra vertingi istoriniu bei kultūriniu požiūriu. 
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TOTEMINIAI AKMENYS 

Toteminių) akmenų grupei priklauso įvairūs akmenys, ku
rie, nors ir skiriasi savo išv;aizdd, bet yra vienodai įprasminti 
liaudies padavimais, kurie pasakoja, kad šie akmenys anksčiau 
buvę žmonės. Pavirtę akmenimis, jie dar buvę gyvi, keliaudavę 
iš vietos į vietą, kalbėdavę vienas su kitu, verkdavę ar kitaip 
radę savo gyvybę. Toteminioo akmenis galima taip suskirstyti: 
1) užkeiktos mergos ir bobos, 2) užkeiktas vestuvės, 3) staba
kūliai, 4) mokai. 

Užkeiktas mergos ir vestuvės. Keliaujant po senovinį Dai
navos kraštą, dėmesį patraukia kai kurie akmenys, kuriuos 
liaudis api pynė romantiško turinio padavimais, mininčiais, kad 
akmenys esą užkeikti, kad tai esančios suakmenėjusias mer
gos, o kartais ir ištisos vestuvės. 

Iš šios istorinių akmenų grupės Dainavos krašte plačiausiai 
yra pagarsėjęs Akmens vienkiemio (SakėJlų ap., V,arėnos raj.) 
akmuo, esantis 200 m nuo dar XVIII a. pastatytos bažnytėlės, 
kelio į Valkininkus dešinėje pusėje, netoli Merkio upės. Ak
muo yra pilko granito, keturkampės piramidės formos, 1,15 m 
aukščio, 65 X 65 cm prie pamato, viršūnėj e - 45 X 45 cm; 
joje yra įstatytas nedidelis geležinis kaimo kalvio darbo kry
žius, o šalia jo _ . iškaltas 8 cm skersmens ir 5 cm gylio du
benėlis. Akmuo aptvertas medi,ne tvorele ir apsodintas keliais 
medeliais. 

J Totemas S. Amerikos indėml algonkinų genties kalboje reiškia «jo gi
minė», Totemizmas - viena iš seniausių religijos formų. Pagrindinė jo savy
bė - isitikinimas, kad tarp žmonių giminės ir kurio nors gyvūno, augalo, 
negyvo daikto arba net gamtos reiškinio, vadinilmų totemais, yra ypatingi 
ryšiai ir giminė ar gentis turi bendrą kilmę su totemais. 
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1. Akmuo «užkeikta merga». 
Akmens vl<., Sakėnų ap., Varėnos raj. 

Liaudis tikėjo, kad ak
muo yra stebuklingas, tu
ri gydomosios galios. De
šimtajame penktadienyje 
po velykų prie jo rink
davosi daug žmonitl, ypač 
moterų. Jie eidavo aplin
kui akmenį ir į bažnytėlę 

keliaklupsčia, tikėdami, 

kad po to sergantieji ga
lį staiga pasveikti. 

Pasakojama, kad šis 
akmuo yra atsiradęs ste
buklingu būdu. Tai esan
ti suakmenėjusi merga, 
kuri, tėvų tekinama už 
nemylimo vyro, vazlUO
dama į bažnyčią jungtu
vių, verkusi ir keikusi sa
vo likimą: «Geriau aš ak
meniu šalia kelio pavirtu
si stovėčiau, negu su ne
mylimu vyru gyvenčiau». 

Už priešinimąsi tėvų valiai dievas nubaudęs mergą ir pa
vertęs ją akmeniu. Kalbama, kad dar neseniai ant akmens 
huvę žymu nuotakos kaspinai, o per jo šaltą krūtinę rie
dėjusios stambios ašaros ir kartais būdavę girdėti sunkūs 

dejavimai. Bet dabar jau akmuo stovi nebylus, nedejuoja ir 
neverkiaI. 

Kitas šio padavimo variantas teigia, kad merga prieš tėvų 
valią slaptai tekėjusi už mylimo ne turtingo jaunuolio ir juodu 
jau važiavę į bažnyčią jungtuvią Sužinoję apie tai, tėvai pra
keikę savo dukterį, ir ji suakmenėjusi2 • 

Kodėl akmuo vadinamas stebuklingu, niekas tikrai pasakyti 
negali. 

Archeologas V. Šukevičius XX amžiaus pradžioje yra už
rašęs apie šį akmenį ir kitą būdingą padavimą· 

1 «Naujas žodis», 1939, Nr. 12 (100). 

2 Mokytojo Ii Lizdenio laiškas iš Varėnos (autoriaus archyvas). 
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2. Akmuo mer~a. 

Gaidukonių km., Gudžių ap., Daugų raj. 

Senovėje kažkoks lietuvilĮ kunigaikštis noreJęs lietuvius 
apkrikštyti ir pakvietęs vienuolius. Kartą, kai kunigaikštis bu
vo 'išvykęs į karą, žmonės sukilę, išžudę krikščionybės skel
bėjus ir sugrįžę prie senojo tikėjimo. Apie tai sužinojęs, ku
nigaikštis su kariuomene žygiavęs bausti maištininką Priėju

siems prie Mef1kio upės kelią pastojęs ilgas ir storas žaltys. 
Nei per jį perlipti, nei apeiti nebuvę galima. Kunigaikštis 
pašaukęs kunigus, pastatęs altorių, pradėjęs melstis , šlaks
tyti žaltį švęstu vandeniu. ZaJtys pabūgęs maldų ir švęsto 
vandens, pradėjęs lįsti į žemę ir įlindęs visas, likęs tik jo 
uodegos galas, kuris ir pavirtęs akmeniu 1. 

Gaidukonių ~aimo kapinėse (Gudžių ap., Daugų raj.) nuo
šaJiai nuo kapų, tarp krūmų, glūdi apsamanojęs 0,1 m aukščio 
ir apie 30 cm storio akmuo, vadinamas mergos akmeniu. Vir
šutinė akmens dalis yra lygiai nuskelta, o nuskeltoje plokš
tumoje iškaltas 25 cm aukščio lygiais skersiniais kryžius. Pa
sakojama, kad tai esanti suakmenėjusi merga, kuri vaikščio-

1 W. Szukewicz. Kamen cudowny. - «Kwartalnik Litewski», 1910, II t. 
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janti po laukus, saugojanti javus, o paskU! sugrįžtanti į kapus 
ir atsigulanti šaltu akmeniu. 

Ties Jociūnų kaimu (Nemunaičio ap., Alytaus raj.) prie 
NemWlo stiepiasi į viršų aukšt.as ir laibas akmuo, vadinamas 
užkeikt.a merga. Jis plačiai žinomas iš V. Krėvės liaudies pa
davimais paremto apsakymo «Užkeiktas akmuo», Padavimas 
pasakoja, kad kartą Dainavos šalies kunigaikštis Šarūnas su 
savo kariauna išjojęs į Lenkiją. Karių tarpe buvęs ir garsus 
bajoras Šviedrys. Mūšio metu bajoras patekęs i nelaisvę. Cia 
jis pamilęs lenkų kunigaikščio dukterį Vandą, kurią, bėgdamas 
iš nelaisvės, paėmęs kartu su savimi. Pakeliui pasibaidęs ark
lys, o Šviedrys, krisdamas ant akmens, persiskėlęs galvą 
ir numiręs. Ilgai verkusi Vand.a savo mylimojo, iš skausmo 
pavirtusi akmeniu ir iki šios dienos tebestovinti prie viešojo 
kelelio. 

Ne vien tik V. Krėvę žavėjo romantiški gimtojo Dainavos 
krašto l1audies padavimai apie suakmenėjusias mergas. Šie 
akmenys -ir apie juos .perduodami iš kartos į kartą padavimai 
buvo žinomi ir kitam grarsiajam saulėtosios Dainavos sūnui
dailininkui M. K. Čiurlioniui. Jo paveikslas «Merginos žvaigž
dynas» (iš Zodijako ciklo) atvaizduotas akmenine, moterį pri
menančia ftgūra, stovinčia tarp lietuvių mergaičių mylimų 

žydinčių linelių. Gaila, kad nezmome, kurią konkrečiai 

Dainavos užkeiik.tą me.rgą - akmenį M. K. Čiurlionis pa
ėmė siužetu tam savo nuotaikingam ir žiūrovą žavinčiam pa
veikslui. 

Be akmenimis pavirtusių mergų, lietuvių liaudis mini ir ke
lias akmenines <~bobalS», aptinkamas įvairiose Lietuvos vietose. 
Levaniškio vienkiemyje (Čiulėnų ap., Molėtų raj.), miškelyje 
prie Kačergoraisčio, stūkso akmuo, pramintas «geležine boba». 
Jis yra 2 m ilgio, 1-1,2 m pločio, 1 m storio ir kiek panašus 
į susikūprinusią moterį. Teigiama, kad senovėje gyvenusi tokia 
boba, kuri vaikščiojusi su geležine kačerga .ir mušusi žmones, 
Vėliau ji įlindusi į žemę ir pavirtusi akmeniu. Dabar 
ši «geležinė boba» skaldoma girnoms I, 

Prie garsiųjų D. Poškos Baublių (Bijotai, Skaudvilės raj.) 
tūno 0,8 m aukščio gumbuotas, į apačią platėjantis akmuo, 
pav.adint.as akmeniiThe boba. 

) L. Zukauskailė. Molėtų vidurinė mokykla. 1926 m. 
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3. Mergos akmuo «užkeiktas vestuvės». 

Akmens mergos vk., Daugų ap., Daugų raj. 

Be užkeiktų, suakmenėjusių mergq, liaudies padavimuose 
pasakojama apie akmenimis pavirtusias vestuves. Tokiq su
akmenėjusiq vestuvių aptinkama įvairiose Lietuvos vietose. 

Netoli Karliškiq kaimo (Daugų ap., Daugų raj.) yra vien
kiemis, vadinamas Akmens merga. Prie šio vienkiemio ant 
kalvos šlaito guli didokas - 3 m ilgio, apie 1 m aukščio, 2 m 
pločio šiaurės vakarų pusėje ir 1,2 m pločio pietq vakarq pu
sėje, raudono granito akmuo, vadinamas mergos akmeniu, 
kuris esąs suakmenėjęs vestuvininkų vežimas. 

Suakmenėję vestuvininkai, praminti «užburta svodba», yra 
ir prie Zižmq kaimo (Dieveniškiq ap., Šalčininkq raj.). 

Kdlneriškiq kaime (Pagėgiq raj.) ant piliakalnio, vadinamo 
Sida.brinės kalnu, esančio prie Jūravos upės, vakarq šlaite, 
gulėjo labai didelis akmuo, kuris buvo žinomas «suakmenėjusio 
vestuviq vežimo» vardu. Pasakojama, kad senovėje toje vie
toje gyvenęs labai turtingas kunigaikštis. Jo trobos, padargai 
ir rūbai blizgėję vien auksu. Kartą atjojęs svetimas žmogus, 
kuris nieko neturėjęs, kaip tik arklį, ir pasipiršęs kunigaikščio 
dukteriai. Duktė jį pamilusi, bet tėvai nenorėję jos už nepa
žįstamo leisti . Netrukus jaunikis atvažiavęs vestuvių vežimu 
ir pasiėmęs savo sužadėtinę. Motina verkusi ir dejavusi, o 
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tėvas užsirūstinęs paklausęs, kur jie vazlUoją. Jaunikis atsi
liepęs, kad bažnyčion. Išgirdę jaunikio atsakymą, tėvas su 
motina išsigandę ir lyg žado netekę. Vežimas jau važiavęs, 
jaunieji atsisveikindami mojavę, o tėvas sušukęs pakeltu bal
su: «Veikiau paliktumėte judu su vežimu ir arkliais akmeniu, 
negu tu, netikusi dukra, savo tikybą pamestum!». Ir vos jis tai 
ištaręs, vestuvių vežimas su jame sėdinčiaisiais pavirtęs akme
niu. «Vestuvių vežimas» prieš keletą dešimčių metų buvo su
sprogdintas ir <;unaudotas Pempinės dvaro trobų pamatams). 

Ypač įdomi akmenimis pavirtusi vestuvininkų grupė, va
dinama «veselija», yra buvusi prie Petrikaičių kaimo (Pakievės 
ap., Kelmės raj.). Gaila tik, kad šie jau iš seniau žinomi isto
riniai akmenys yra suskaldyti ir pora jų padėti į pil. Milešiaus 
Prano namo pamatus. 

«Veselijos» akmenys buvo apie 100 m į rytus nuo Petrikai
čių kaimo, dešinėje kelio iš Petrikaičių į Pakievos dvarą pu
sėje, miškelyje. Iš viso šių akmenų buvo 12. Devyni iš jų 
stovėjo, o likusieji gulėjo žemėje. Akmenys buvo pailgi, gum
buoti, išsidėstę po vieną tiesia 22 m ilgio linija. Pirmasis 
akmuo, stovėjęs pietvakarių pusėje, buvo didžiausias, o kiti 
- mažesni. Didžiausiasis jų buvo vadinamas «jaunuoju», toli
mesnis - «jaunąja», dar toliau ėjo «piršlys» ir t. t. Apie šiuos 
«veselijos» akmenis pasakojama, kad kažin koks jaunuolis 
sumanęs vesti turtingą merginą, slapta iškėlęs «svodbą» ir 
nuvažiavęs į bažnyčią. Sužinoję jaunosios tėvai prakeikė jau 
grįžtančius iš bažnyčios jaunuosius su visa palyda. «Veseli
ninkai» taip ir pavirtę akrrnenimis2• 

Stabakūliai. XIX a. viduryje etnografa:s ir lituanistas A. Ko
saževskis (Kašarauskas) pažymi, kad jo laikais Zemaitijoje 
dar buvo keli akmenys, vadinami stabakūliais (k ū I i s - žemo 
akmuo). Savo užrašuose «Lituanica» jis teigia, kad P. Pace
vičiaus Pakapių vienkiemio laukuose, Kaštaunuolių apylinkėje, 
Laukuvos parapijoje, per 3 varstus nuo Laukuvos, pakeliui į 

Drukteinių kaimą, yra iškilęs virš visos apylinkės laukas, ku
riame 2-2,5 pėdų gilumoje dažnai iška:sami sutrŪlliję ir ne 

) A. KJaipėdiškis. Vadovėlis po Klaipėdos kraštą, Klaipėc13, 1924, 
6:>-63 psl. 

2 ep. B. ITOKPOBCKlUl. J\pxeonOf\\'l.ec.Kal\ Kapia K01~e\\c.KO" fy6ep\\\H\, BHJ\b' 

Ha, 1899, N2 125. 
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3, 1924, 

UI, BHJlb-

visai sutrūniję žmonių griaučiai su žalvariniais papuošalais, 
ginklais ir šarvais. Iškilimų ir pilkapių nematyti. Kaimynystėje 
yra Kartuvių kalnas, o pačiame lauke, kuris vadįnamas Sta
bakūle, yra didžiulis granito luistas, vadinamas Stabakūliu, 

Pasakojama, kad tai esąs akmeniu pavirtęs žmogus ir seniau 
jame dar buvę matyti petys ir skrybėlė, bet dabar jau nuo 
laiko jis sudūlėjęs, .. Netoliese, Ivoniškėse, yra du tokie gra
nito paminklai, apie kuriuos pasakojama, kad tai esą du šau
liai, kartą nepagerbę šventos dienos. Ketvirtas, esantis kaimy
nystėje, granirto stulpas, pavadintas Bernardinu, buvo netoli 
Padivyčil!, bet 1855 m. Svirtūno buvo panaudotas klojimo pa
matams l

. 

A. Kosaževskio liudijimu, stabakūlių :Lemaitijoje buvo ir 
daugiau. Liaudis juos garbino, todėl kunigai įsakė suvcžti i 
Varnių bažnyčios šventorių, o iš čia šie stabakūliai be jokios 
žinios dingo. 

Dabartiniu laiku, be jau aukščiau minėtų stabakūlių prie 
Baublių, :Lemaitijoje dar jų užeinama šiose vietovėse: Nevočių 
kaime (Mosėdžio ap" Skuodo raj ,), prie Mosėdžio - Skuodo 
vieškelio; Krakių kaime (Krakių ap., Skuodo raj,), į kairę nuo 
kelio, prie Beržupio UJpelio ir prie buvusio Repšių dvaro (Se
dos raj,), kolūkio «Tarybinė :Lemaitija» laukuose, prie kelio iš 
Židikų į Mažeikius, aštuntame kilometre, Kaip ir kiti, Repšių 
stabakūlis stovi stačias. Tai yra apie 1 m aukščio gumbuotas 
akmuo, kuris laikomas akmeniu pavirtusia merga. 

Panašių akmenų, tik jau nebevadinamų stabakūliais, ran
dama ir kitose Lietuvos vietose, Prie Gražionių kaimo (Aukš
telkų ap" Radviliškio raj,), prie milžinkapio, kyla aukštyn stulpo 
pavidalo akmuo, kuris, pasak padavimų, esąs suakmenėjęs 

žmogus2• Lukonių kaime (Paluknės ap., Trakų raj ,) stovi du 
akmenys, apie kuriuos pasakojama, kad tai esą akmenimis 
pavirtę žmonės - Jonas ir Povilas3 , Miške, tarp Marcinkonių 

ir Mančiagirės kaimo (Perlojos ap" Varėnos raj.),yra kalva, 
vadinama Dergokalniu, Padavimas teigia, kad čia senovėje 

gyvenęs karo vadas Dergas, kuris drauge buvęs ir burtininkas. 

) Ištrauka iš A. Kosaževskio užrašų «lituanica», Zr. K. Būgos straipsni 
«Dievaitis «ido!um»», - «lietuvių tauta», It., 214 psl. 

2 ep, B. J70KPOBCKUi1.. ApxeOJlOrHųeCKaH KapTa !<oBeHcKoll ry6epuHH, BHJlb
Ha, 1899, N2 93. 

3 p, Barkauskas ir A. Vabalas, Vadovas po lietuvą, Kaunas, 1938, 183 psl. 
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4. Slabakūlis. 

Repšiai, Sedos raj. (Foto: J. Zilevičiaus. ) 

Kartą jį užpuolusi didelė priešo kar.iuomenė. Matydamas ne
gaLėsiąs atsispirti, Dergas pavertęs save ir savo karius akme
nimis. Tie akmenys iki šiol tebeguli toje pačioje vietoje, o kal
vą žmonės pradėjo vadinti Dergokalniu. 

Įvairiose Lietuvos vietose yra aptinkami akmenys, vadina
mieji Mokai. 

Plačiausiai Lietuvoje žinomas akmuo Mokas yra netoli Su
kinių kaimo (Kulniškių ap., Ukmergės raj.) prie Pašilio vien-
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5. Akmuo Mokas. 

PašiJio vk., Ku]niškių ap., Ukmergės raj. 

kiemio, miškelyje, kairiajame Sventosios upės krante. Net 
savo didumu tas Mokas stebina lankytojus. Tai apie 7 m ilgio, 
5 m pločio ir apie 2 m aukščio milžinas. Tvirtinama, kad se
niau jis buvęs dar aukštesnis, bet, neišlaikydamas savo svorio, 
kas kartą grimzdęs į žemę. 

Pašilio Mokas ypač garsus padavimais. Pasakojama, kad 
seniau buvusi visa Mokų šeima: vyras, žmona, vaikai. Visi 
Mokai buvę dešiniajame Sventosios upės krante, Pakalniškių 
kaimo lauke. Bet čia jiems neduodavę ramybės vaikai - pie
menys: tai akmenimis juos daužę, tai ant jų laužus kūrendavę, 
tai juos teršdavę. Supykę už tą paniekinimą Mokai ir sumanę 
pereiti į kitą Sventosios kram.tą. 

Sujudę Mokai ir devynias dienas ir devynias naktis, gar
siai baubdami, šliaužę į kairįjį Sventosios krantą. Pats Mokas 
su sūnumis laimingai per Sventąją peršliaužęs ir ant kito kran
to užsirioglinęs. Jo spartesni vaikai tuo metu jau daug toliau 
buvę nušliaužę. Užsiritęs ant kranto, Mokas sustojęs apsidai
ryti, kur jo Mokienė, o ji vargšė Sventosios dugne įklimpusi 
it jame taip ir likusi. Ilgai Mokas baubęs, šaukdamas žmo
ną, bet prisišaukti negalėj ęs. Taip ir likę visi akmenys tose 
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vietose, kur jie ir šiandieną tebeguli. Ilgai dar Mokienės nu
gara iš vandens kyšoj usi ir trukJdžiusi plukdyti sielius, bet 
ilgainiui vilsai V1andenyje nuskendusi l

. 

Spėjama, kad po Moku esą paslėpti dideli turta:i. Daug kar
tų žmonės mėgindavę tuos turtus paimti, bet nepavykdavę, 
nes jie buvę užkeikti, todėl ir šiandieną po juo tebegulį. Pa
sakojama, kad senovėje am.t Moko aukas deginę. Ypač Mokas 
garsėjo savo gali.a visokius nemokšas mokyti. Todėl ir posakis 
yra išlikęs: «Eik pas Moką pasimokyti». Dažnai pasimokyti 
siunčiami ne tik vaikai, bet ir suaugusieji, jei į kurį klausimą 

atsakyti nemokėdavę. Teko girdėti ir tokį bernų juokavimą. 

«(Ar vaiką padaryti moki?» -klausiamas koks prasčiokėlis 

pusbernis, o išgirdus atsakymą: «Nemoku», jis siunčiamas 

pasimokyti pas Moką. Šis juokavimas gali būti aiškina
mas štai kuo. Dar 1922 metais netoli esančiame Slyžių kaime 
iš vieno senelio teko girdėti, jog -seniau žmonės eidavę pas 
Moką burti, kad jiems medžioklė sektųsi , kad gerai derėtų 
pasėti javai, o bevaikės moterys burdavo vaikus, padėdamos 
dJnt Moko nakčiai savo marškinius. 

Akmuo Mokas yra neliečiamas. Pooakojama, kad vienas 
girnakJalys sumanęs padaryti iš jo gimas ir jau buvo beprade
dąs Moką skelti. Tuo metu jį apėmęs miegas. Bemiegam.t Jam 
prisisapnavęs Mokas ir pasakęs: «Nellesk manęs, JeI nepa
klausysi - apaksi». Gimakalys to sapno pabūgęs ir metęs sa
vo darbą. 

Šeimaties kaime (Sėlos ap., Utenos raj.), pil. Mikalausko 
buvusiame lauke, tūno nepaprastai didelis akmuo, taip pat 
vadinamas Moku. Šali,a šito akmens yra dar kitas, daug ma
žesnis, vadinamas Mokiuku, Moko sūnumi. Akmuo guli di
delėje pakri,aušėje, kuri apaugusi alksniais, berželiais ir ki
tokiais krūmokšniais. Mokas atviras tik iš rytų pusės, išeinan
čios į lauką. Nuo Tauragnų miestelio, V1džiuojant vieškeliu į 

Kazi'tiškį, ligi Moko yra 6 km. Nuo vieškelio iki jo dar kokie 
200 m. Einant prie akmens iš rytų pusės, matyti stebinantis 
jo didumdJS. Mokas siekia 3-3,5 m aukščio, o, gal būt, kita 
tiek jo yra žemėje. J~s yra nupiiauto kūgio formos, tik su ap
skrita viršūne. Ant akmens yra iškalti vos įŽliūrimi 1860 metai. 
Vietiniai žmonės pasakoja, kJad be skaitmenų buvę iškaltos 

I «Kregždutė», 1935. 
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arklio pėdos ir kryžiukas, bet dabar šie ženklai samanomis 
apaugę, sunku juos atrasti. 

Apie Moką pasakojamas toks padavimas. Senovėje šiame 
krašte gyvenę pagonys. Tuo laiku čia buvo įsikūręs žmogus, 
vadinamas Moku. Ilgainiui iš pietų pusės pradėjusi plisti 
krikščionybė. Mokas, būdamas tvirtai įsitikinęs pagonis, ne
norėjęs pasiduoti naujajai religijai ir sumanęs bėgti toliau, kur 
dar krikščionybės nebuvę. Vieną dieną Mokas kartu su žmona 
ir sūnumi iškeliavęs šiaurės link. Jiems beeinant, kelią pastoj ęs 
didelis ir ilgas ežeras Tauragnas. Ką daryti? Nusprendę plaukti 
skersai ežerą. Tėvas su sūnumi plaukę gerai, bet žmona, matyt, 
nelabai temokėjusi. Prieš pradedant plaukti, vyras pasakęs 

žmonai: «Tu tik kai plauksi, neatsigręžk atgal, ba išsigąsi pa
mačius toli kraštą ir nuskęsj». Ilgai nieko nelaukdami ir iš
plaukę· Įplaukus į vidurį ežero, Mokienei parūpę atsigręžti, 

apsidairyti, kas liko užpakalyje . Kai tik ji atsigręžusi, pama
čiusi aplink save didelius vandens plotus, išsigandusi, pradė
jusi skęsti ir nuskendusi. Tėvas su sūnumi išplaukę laimingai 
ir, paėję nuo ežero apie vieną kilometrą, sustoję pailsėti. 

Atsisėdę, pradėję gailiai verkti, tėvas - žmonos, o sūnus
motinos, ir taip verkę, kad net pavirtę akmenimis. Ir dabar 
jie toje vietoje tebestovi ir tais pačiais vardais tebev;adinami. 
Tauragnų ežero dugne yra didelis ,akmuo, kurį žmooės vadina 
nuskendusi a Mokiene. 2.vejai, užkliuvę Mokienę, tinklus 
susidrasko1

• 

Tiek Pašilės, tiek ir Šeimaties Mokui priskiriamos tos pa
čios savybės ir jo apylinkėje galima išgirsti tą patį patarimą: 

«Eik pas Moką pramokti». 
Naurašilių I kaimo (Rymiškių ap., Šeduvos raj.) laukuose 

prie GelbOJl.ių--Klovainių vieškelio seniau buvę trys akmenys: 
vienas didesnis, kiti du mažesni. Tai vadinamieji mokulai arba 
mokai. Dabar yra likęs tik Mokulas su toliau esančiu sūnumi, 
trečias akmuo - Mokulienė buvo suskaldytas ir sudėtas į 

pamatus. 
Apie šią akmenų Mokulų arba Mokų šeimyną pasakojama, 

kad tai esanti dievo nubausta valstiečių žemdirbių šeima. 
Velykų dieną Mokulas su sūnumi, nepagerbdami šventės, nu
ėję arti laukų, o Mokulienė, išvirusi pusryčius, nešusi juos 

1 J. Balys. Lietuvių liaudies sakmės, Kaunas, 1940, 226-227 psl. 
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6. AKmuo Mokulas. 
Naurašilių km., Rymiškių ap., Seduvos raj. 

artojams. Už tai nubaudęs dievas Makulų šeimą ir pavertęs ją 
ak.menimi.!S. 

Ir šio Mokulo arba Moko akmens apylinkėje pasakojama, 
kad jis galįs visokius nemokšas mokyti. Vaikams, kuriems ne
sisekdavo mokslas, buvo patariama: «Eik pas MokuIą, apeik 
jį tris kart keliaklupsčia ir poteriaudamas, tai visko ir pra
moksi»l. 

Pagaliau, 2 km nuo Dieveniškių miestelio (Salčininkų raj.), 
pakelyje į Eišiškes, 200 m nuo kelio, miške, stūkso keturkam
pės nupiautos piramidės pavidalo, apie 1,4 m aukščio akmuo, 
visiškai panašus į minėtąjį Akmens vienkiemio akmenį - už
keiktą mergą. Sis akmuo buvo vadinamas generolu Moku. 
Įdomu pastebėti, kad šalia Moko akmens buvo keli pil
kapiai, kurie, kaip paaiškėjo iš jų tyrinėjimų 1953 metais, 
buvo su degintiniais laidojimais ir skir tini IX-XII a. 

* * * 
Religijos pagrindas ir josios šaltinis yra, kaip pažymi 

V. 1. Leninas, «laukinio bejėgiškumas kovoje su gamta»2. 
Ilgus tūkstantmečius žmogus kaupė patyrimą, kuris paleng

vindavo jam kovą su gamta, kovą dėl būvio. Daug ką žmo
gus pažino, daug ko išmoko, bet gamtoje dar daug liko ne-

1 «Svietimo darbas», 1925, Nr. 4. 
2 V. J. Leninas. Raštai, 10 t., Vilnius, 1952, 64 psl. 
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7. Akmuo Mokas. 
Dieveniškių mst. , Salčininkų raj. 

suprastų, paslaptingų reiškinių . Visa, kas buvo dar nesuvokta, 
žmogus stengėsi atspėti, išsiaiškinti ir todėl sukūrė daug ne
teisingų , fantastinių įsivaizdavimų. 

Pagal pirmykstį savęs ir supančios gamtos supratimą, žmo
gus neišskyrė savęs iš gamtos, laikė save jos dalimi, o pačią 
gamtą , gyvąją ir negyvąją, vaizdavosi turinčią tas pačias savy
hes, kaip ir žmogus. Pirmykštis žmogus tikėjo, kad ne tik įvai

rūs žvėrys , paukščiai, augalai, bet ir negyvi daiktai, pavyz
džiui, akmenys, gyvena tuo pačiu gyvenimu kaip ir žmogus. 

Toks pirmykščių žmonių tikėjimas, kad ne tik žmogus, bet 
ir visi gyvi ir negyvi gamtos daiktai turį sielą, kad žmogaus 
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siela galinti pereiti į juos, o pats žmogus galįs pavirsti gyvūnu, 
a,ugalu ar akmeniu, vadinamas animizmu. Sio, animistinio gam
tos aiškinimo pirminė forma ir yra totemizmas. 

Drauge su totemizmu pirmykštė religija atsispindi ir ma
gijoje (burtuose). Magijos pagrindą sudaro klaidingas įsitikini
mas, kad tarp žmogaus ir gamtos esą kažkokie nematomi ryšiai, 
kad žmogus galįs paveikti gamtą arba galįs veikti kitą žmo
gų, nukreipti šiuos ryšius pa'geidaujama linkme, naudoda
mas ypatingas priemones -apeigas, užkalbėjimus, būrimus, 

maldas. 
Visose tautose, o taip pat ir lietuvių tautoje, yra likę įvai

rių totemistinių pažiūrų atminimų. Jie yra išlikę pasakose, 
kuriose žmonės pavirstą gyvūnais, medžiais, akmenimis, kurio
se pastarieji ikalbą žmogaus kalba, akmenys esą gyvi, pereiną 
iš vienos vietos į kitą, kalbąsi vienas su kitu. Plačiai žinoma 
pasaka «Eglė - žaJčių kar·alienė» yra gražiausias per ilgus 
šimtmečius išlikusių totemistinių pažiūrų pavyzdys. 

Be totemistinio pobūdžio pasakų, kurių turinys nesiejamas 
tiesiog su konkrečiu objektu, yra totemistinių pažiūrų atmini
mų, susijusių su ivairiais konkrečiais objektais. Tokie atmini
mai laikomi ne pasakomis, bet padavimais - sakmėmis. Atmi
nimą apie tolimoje praeityje viešpatavusias totemistines 
pažiūras atspindi padavimai apie aukščiau aprašytuosius akme
nis. Be to, liaudyje yra išlikusios ir kai kurios sti akmenimis 
susijusios tradicijos, iš kurių aiškiai galima suprasti buvusią 
akmenų paskirtį. 

Kai kurie iš aukščiau aprašytųjų akmenų, matyt, yra buvę 
jų apylinkėje gyvenusill giminių ar nedidelių genčių totemai. 
Buvo tikėta, kad gentis ar giminė yra kilusi iš tų akmenų, kad 
mirus genties ar giminės nariui, jo siela pereinanti į akmenį

totemą, o, gimus kūdikiui, siela sugrįžtanti į kūdikį. Tai rodo 
būdingas anksčiau minėtas liaudies juokavimas, kad Pašilio 
Mokas galįs išmokyti «dirbti» vaikus, ir pasakojimas, kad se
niau bevaikės moterys eidavusios pas jį burti vaikų. 

Toteminiai akmenys randami ir kituose kraštuose. 
Ypač būdingų, su akmenimis siejamų dar gyvų totemisti

nių tikėjimų buvo pastebėta pirmykštės kultūros australiečių 
tarpe. 

Slyvų medžio totemo srityje, smilgos medžių brūzgyne yra 
3-jų pėdų aukščio akmuo, vadinamas Eratipu, kuris laikomas 
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sielų buveine. Vienoje akmens pusėje yra apskrita skylė. 

Čiabuvių tikėj imu, kūdikių sielos žiūri į praeinančias pro šalį 
moteris, kurios, lankydamos šį akmenį, susilaukia vaikų. Jau
nos moterys, bijodamos turėti vaikq, praeIidamos pro šalį 

vaizduoja senes, eina pasiremdamos lazda ir drebančiu senių 
balsu kužda: «Neik pas mane, aš jau visai sena moteris». 

Panašių Eratipq - vaikų akmenų - aptinkama ir kitose 
čiabuvių australiečių gyvenamose vietose. 

Vadinasi, ir lietuvių liaudyje išlikus i sakmė, kad akmenys 
Mokai net mokydavę nemokšas, taip pat rodo, kad jie galėjo 
būti totemais. Laikant juos mirusiųjų giminės ar genties žmonių 
sielų buveinėmis, matyt, buvo tikima, kad akmuo galįs išmo
kyti reikalingo gyvenime patyrimo. Vėliau šis tikėjimas virto 
tik jumoru, sillilčiant moksleivi·us pas jį išmokti spręsti 

arirtmetikos uždavinius ar rašyti gramatikos pratimus, aT
ba net prašyti pagalbos ištikusioje nelaimėje, ligoje (Ak
mens vienkiemio akmuo, Naurašilių I kaimo Mokulas arba 
Mokas). 

Totemistinės pažiūros ilgainiui sudarė pagrindą atsirasti 
mirusiųjų kultui. Viena jo išrę,iškos formų buvo statymas ant 
mirusiųjų kapų medinių ar akmeninių antkapilĮ, kurie buvo 
laikomi buveinėmis palaidotų mirusiųjų sieloms. Tokiais, jau 
su mirusiųjų kultu susijusiais akmenimis, laikytini Gražioo.ių 
kaimo (Aukštelkų ap., Radviliškio raj.) laibi akmenys, esantieji 
prie milžinkapio. Dieveniškėse keturkampės nupiautos pirami
dės pavidalo akmuo Mokas buvęs tarp IX-XII a. pil
kapių. Matyt, tokiais an~k8ipiais tarnavo ir daugelis staba
kūlių 2emaitijoje, dažnai užeinamų šalia senovės laidojimo 
vietų. 

Siaurės Prancūzijoje, Bretanės prOVinCIjOje stovi daug 
laibų akmenų, vadinamųjų mengirų (bretonų kalba men -ak
muo, hir -laibas). Spėjama, kad mengirai yra mirusiųjų kul
to paminklai. Panašių akmenų-mengirų yra ir kituose kraštuo
se. Kai kur pasakojama, kad jie esą suakmenėję žmonės. 

Mūsų 2emaitijos neaukštus, gumbuotus, stovinčius akmenis
stabakūlius formos ir įprasminimo atžvilgiu gaLima jungti prie 
akmenų-meng irų grupės. 

Kyla klausimas, kada toteminius akmenis žmogus išskyrė, 
kada jiems suteikė ypatingą prasmę ir nuo kada jie įgyja 

reikšmės žmonių gyvenime. 
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Akmens kulto atsiradimą tarybinis mokslininkas M. O. Kos
venas skiria ,:ėlyvajam neolitui ir žalvario amžiui1• 

Vėlyvajame neolite matriarchalinė (motininė) giminė pradė
jo pastoviau gyventi, stebėti stovyklos aplinką. Tada bendrosios 
animistinės pažiūros įtakoje koks nors 'išsiskiriąs akmuo ir 
galėjo būti susietas su giminės ar genties gyvenimu, palaikant 
jį savo totemu. 

Mes matome, kad Lietuvoje toteminiai akmenys daugiausia 
laikomi suakmenėjusiomis merginomis ir moterimis, bet pa
sitaiko ir dėl įvairJų priežasčių suakmenėjusių vyrų arba iš
tisų šeimų, kurių galva laikomas tėvas. 

Akmenys, apie kuriuos padavimuose vyrauja moteriškas 
pradas, t. y. pasakojama, kad tai suakmenėjusios merginos ir 
moterys, matyt, žmonių tapo išskirti dar motininės giminės 

laikotarpiu, o akmenys, apie kuriuos padavimuose iškeliamas 
vyriškas pradas -laikomi suakmenėjusiais vyrais, šeimomis, 
vestuvėmis - tėvo giminės laikotarpiu (1800 m. pr. m. e.
pirmieji amžiai m. e.), kai gyvulininkystės ir lydiminės žem
dirbystės vystymasis iškėlė visuomeniniame gyvenime tėvo

vyro vaidmenį. 
Kai kurie toteminiai akmenys nenustojo savo reikšmės ir 

vėlesniais laikais, kada ūkiniam ir visuomeniniam gyvenimui 
besikeičiant, keitėsi ir visuomeninės pažiūros. Ir nors kartais 
akmenys įgydavo kitą prasmę, bet ir toliau buvo tikima jų 
nepaprasta magiška galia. Jie tapo fetišais. Akmenų-fetišų 

randame ir kitų istorinių akmenų grupių tarpe. 

pEDOS AKMENYJE 

Akmenų su įvairiomis pėdomis Lietuvoje dabartiniu metu 
yra žinoma daugiau kaip 150. Kai kurie iš jų yra pažįstami 
gana plačiai, apie juos yra išlikę įvairių pasakojimų. Tačiau 
yra ir tokių pėduotų akmenų, apie kuriuos kartais net ir ne 
visi vietos gyventojai žino. Nemaža jų jau suskaldyta ir su
naudota įvairioms statyboms. Reikia manyti, kad dar daug 
pėduotų akmenų yra nesuregistruotų, nepastebėtų ir todėl vi
sai lIliekur neminėtų. Apie žinomus pėduotus akmenis archeo-

I M. O. Kosvenas. Pirmykštės kultūros istorijos apybraižos, Vilnius, 
1956, 132 psl. 
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loginėje literatūroje nedaug rašyta. Į šiuos paslaptingus pra
eities paminklus nekreipė dėmesio nei archeologai, nei etno
grafai-folklorinil1ikai. Tačiau kad ir negausi surinktoji medžiaga, 
ji vis dėlto parodo šių akmenų esmę ir padeda pažinti jų 

praeitį· 

Pėduoti akmenys yra nevienodo dydžio, atrandami daž
niauSIai toliau nuo gyvenamųjų vietq: laukuose, miškuose, 
pelkėse, prie vandenq. Kai kur jie aptinkami prie akmens 
amžiaus stovyklq, piliakalniq, senoviniq kapinynq. 

Pėdomis vadinami pailgi 10-40 cm ilgio, 4-15 cm pločio, 
2-7 cm gylio, rečiau didesni, kartais labai panašūs į basos 
ar apautos žmogaus kojos pėdą, įdubimai akmenyse. 

Be žmoniq pėdq, kai kuriuose akmenyse randamos žvėrių 
ir naminiq gyvuliq, dažniausiai karviq bei veršiq, pėdos. 

Daugelyje akmenų įdubimai-pėdos jau yra neaiškūs, išdilę 

ar apdaužytais kraštais, bet dar ryšku, kad jie iškalti žmogaus 
rankos. Pasitaiko akmenyse ir natūralių išdūlėjimq, kurie taip 
pat panašūs į pėdas . 

Dažniausiai pėdq akmenyse aptinkama po vieną, o kar
tais po dvi, tris ir net daugiau. Randama ne tik suaugusiqjų, 
bet ir vaikq pėdq. Kartais žmoniq, gyvuliq ar kokiq nors žvė
riq pėdos būna drauge, išsidėsčiusios be jokios tvarkos, viena 
greta kitos, viena po kitos. 

Pėdq atsiradimą akmenyse liaudies padavimai aiškina 
įvairiai. Apie vienas pėdas pasakojama, kad jos esančios 

įspaustos kokiq nors paslaptingq būtybiq- šventqjq ar velniq. 
Apie kitas pėdas dažniausiai užsimenama la.bai trumpai, kad jos 
esančios žmoniq įmintos arba iškaltos, bet kas, kada ir kuriam 
tikslui jas akmenyse kalė - nežinoma. Pažinti tas paslaptin
gas pėdas akmenyse, suprasti, kada jos yra iškaltos ir ku
riam tikslui, kokia yra jq istorinė reikšmė, galima iš liaudies 
aiškinimq ir palyginimq su panašiais kitų kraštq pėduotais 

akmenimis. 
Kai kur pėdq akmenyse atsiradimą liaudis sieja su krikš

čionybės kultu . 
Tiek pėdoms, tiek pėduotiems akmenims padavimuose buvo 

priskiriama įvairil1 savybiq. Akmenys su vadinamosiomis šven
tl1jl1 pėdomis puošiami kryžiais ar koplytėlėmis, jie kartais 
buvo laikomi stebuklingais. Yra žinomi keli akmenys, kuriuo
se esančios pėdos laikomos dievo motinos Marijos pėdomis. 
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8. Akmuo su «mergelės Marijos pėda». 

Gelvonų msi.. Sirvinių raj. 

Plačiausiai yra žinomas Šiluvos (Tytuvėnų raj.) kapų koplyčioje 
laikomas akmuo, ant kurio, pagal padavimus, 1612 m. pieme
nims, esą, apsireiškusi mergelė Marija I. 

Gelvonų miestelyje (Širvintų raj.) bažnyčios šventoriuje 
esančios koplyčios sienoje yra dar XVIII a. įmūrytas akmuo 
su <<mergelės Marijos pėda». Pasakojama, kad prieš 300 metų 

nežinoma maldinga dvarponė važiavusi į Vilnių. Kelyje miške 
ją užklupusi naktis. Nakties metu jai apsireiškusi dievo mo
tina, kuri stovėjusi ant akmens ir palikusi jame savo pėdos 
atspaudą. Vėliau tas 89 cm aukščio ir 36 cm pločio akmuo 
buvo perkeltas į dabartinę vietą. Pėda yra 15 cm ilgio ir 
7,5 cm pločio. Akmuo buvo laikomas stebuklingu. 

Skudutiškyje (Molėtų raj.) yra akmuo su buvusia jame 
«mergelės Marijos pėda». Maldininkai, laikydami akmenį ste
buklingu, apskaldė pėdą, imdami akmens skaldinėlius gydy
muisi. 

Stebuklingu buvo laikomas akmuo, esantis prie Mitkiškių 
kaimo (Aleksandravos ap., Vievio raj.), ant Sukros upelio, 
prie buvusio malūno. Pėda akmenyje buvo vadinama mer-

I Motiejus Wolonczewskis. Žemajtiu wiskupiste, Vilnius, 1848, T d., 
125 psl. 
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9. Akmuo su «mergelės Marijos pėda». 
Milkiškių km .. Aleksandravos ap., Vievio raj. 

gelės Marijos pėda, o šalia jos antras mažas pailgas 7- cm 
ilgio idub:mas, laikomas kūdikio Jėzaus pėda. Akmuo yra 
medžiais apsodintame darželyje, prie jo pastatytas kryžius. 
Netoli šios vietos buvo aptiktos akmens ir žalvario amžių 
stovyklos. 

Yra ir daugiau akmenų, kuriuose esančios pėdos nors ir 
laikomos mergelės Marijos imintomis, bet nei tos pėdos, nei 
akmenys negerbiami ir nelaikomi stebuklingais. Pavyzdžiui, 
apie Vilkelių kaimo (Vilkelių ap., Panevėžio raj.) pelkėje gu
linti akmenį pasakoj ama, kad jame esančios mergelės Marijos 
ir kūdikio Jėzaus pėdos, bet niekas i jas nekreipia dėmesio. 
Jonelaičių kaime (Jonelaičilj ap., Siaulių raj.) netoli piliakal
nio yra akmuo su pėda, kuri laikoma šv. Povilo pėda. Yra 
ke~etas akmenų su pėdomis, kurios arba net patys akmenys 
vadinami «dievo pėdomis», pavyzdžiui, Budos kaime (P.akal
niškių ap., Trakų raj.); Jurgiškių kaime (Viešintų ap., Troš
kūnų raj.); Bliūdžių kaime (Bliūdžių ap., Panevėžio raj.); Juš
kaičių kaime (Lyduvėnų ap., Tytuvėnų raj.) ir kt. 

Akmenys su «dievo pėdomis» nebuvo ypatingai gerbiami. 
Liaudžiai neaiški ir pati to dievo sąvoka. Tai ne viešpats 
dievas, bet tikriausiai dievas senelis, kuris net elgetaudavęs 
po žmones. Apie ji yra išlikusi senoviška patarlė: - «Nevaryk 
dievo i medi. Įvarysi botagu-nepriŠrauksi pyragu». 

23 



Yra akmenyse ženklų, kuriuos liaudis praminė ne krikš
čionybės kulto, bet kitokių antgamtinių būtybių pėdomis. 

Kai kur akmenyse esančios pėdos vadinamos laumių pėdo
mis: Mawri.škių kaime (Leliūnų ap., Utenos raj.); Mačiukų 

kė.time (Mačiukų ap., Salantų raj.). Prie Mangarų kaimo (Ku
piškio ap., Kupiškio raj.) yra akmuo su «raganos pėda». 

Beveik pusė mndamų akmenyse pėdll yra vadinamos vel
nio pėdomis. Nors, liaudies vaizdavimu, velniai turį kanopas, 
bet kol kas yra žinomas tik vienas kitas panašus į karvės ar 
veršio pėdą įdubimas, vadinamas velnio pėda (Molėnų kaime, 
Joniškių ap., Pasvalio :raj. ir kt.). Dažniausiai tokios pė

dos yra visai panašios į žmonių, tik kartais didesnės (Lauko
galio kaime, Kaišiadorių raj.). Paminėsime būdingesnius ak
menis su «velnio pėdomis»: prie plento Jašiūnai-Vilnius, ties 
Marijampolio kaimu (Parudaminio ap., Vilniaus raj.) ir Di
konių kaimo (Pušaloto ap., Joniškėlio raj.) laukuose ym ak
menys su «velnio pėdomis». Pasakojama, kad po pastaruoju 
akmeniu velnias padėjęs pinigus ir paženklinęs jį savo 
pėda. Bakainių kaime (N. Bakainių ap., Dotnuvos raj .) ant Vel
niokalnio guli akmuo su «velnio pėda». Teigiama, kad, prava
žiuojant pro tą akmenį, baidosi arkliai. Apie Smilgių kaimo 
(Keturakių ap., Telšių raj.) akmenis su {(Velnio pėdomis» pasa
kojlihll1a, kad senų senovėje gyvenęs žmogus, pavarde Butkevi
čius. Jam kaulms rnešdavęs įvairių .gėrybių. ~artą žmonės 

pastebėję, kad velnias nešąs turtus, pradėję jį šlakstyti švęs
tu vandeniu. Nelabasis bebėgdamas užlipęs ant trijų didelių 

akmenų ir palikęs juose savo pėdas!. 
Pakriaunio kaime (Bajorų ap., Obelių raj .), prie Kriaunos 

upės, stūkso akmuo su «dievo, angelo ir velnio pėdomis». Apie 
šias pėdas ~onėse pasakojama, kad labai seniai per tą vietą, 
kur akmuo stovėjęs, ėjęs dievas su angelu. Pamatęs juos vel
nias, pasivertęs angelu ir, dievui nepastebint, priėjęs prie jų. 
Dievas nebegalėjęs atpažinti, kuris iš jų esąs tikrasis angelas 
ir kuris apsimetėlis. Nežinodamas kaip atskirti, paėmęs tris 
akmeni:s. Vieną davęs vienam angelui, antrą kitam, o trečią 

pasilikęs sau. Visi sulipę ant gulėjusio akmens, ir dievas jiems 
taręs: «Kieno mestas akmuo bėgs upėn, tas bus velnias». Vos 
dievas tai pasakęs, visi trys sviedę akmenis. Dievo ir angelo 

I J. Balys. Lietuvių liaudies sakmės, Kaunas, 1940, 225 psl. 
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10. Akmuo su «velnio pėda» . 
Marijampolio km., Parudaminio ap., Vilniaus raj. 

akmenys lėkę dangun, o velnio - upėn, ir dievas pažinęs, kuris 
velnias, kuris angelas, o akmenyje, ant kurio visi trys stovėję, 
likusios įspaustos pėdos. Prie šio akmens vienas kaimo žmogus 
yra radęs Perkūno kirvelį I . 

Nors akmenų su «velnio pėdomis» Lietuvoje yra daug, bet 
kokiomis aplinkybėmis tos pėdos atsirado, pasakojama retai. 
Pasitenkinama trumpai apibūdinant, kad tos pėdos yra velnių. 
Matyt, padavimai, susiję su «velnių pėdomis» akmenyse, yra 
jau pamiršti. 

Yra nemaža akmenų su pėdomis, kurios vadinamos žmo
nių pėdomis . Jos esančios iškaltos žmogaus ranka. Tai suaugu
siųjų ir vaikų pėdos. Tačiau neteko girdėti, kad jos būtų skirs
tomos į vynĮ ir moterų pėdas. 

Iš žymesnių akmenų su žmonių pėdomis galima nurodyti 
šiuos: Piliuko vienkiemyje (KUIkiečių ap., Kelmės raj .) prie 

I J. Balys. Lietuvių liaudies sakmės, Kaunas, 1940, 225-226 psl. 
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piliakalnio; Petrauskų kaime (Silininkų ap., Molėtų raj. ) akmenį 
su dviem žmonių pėdomis ; Karpėnų-Ramučių kaime (Akme
nės raj.) ir SiJaudalių kaime (Piliakalnio ap., Silalės raj. ) akme
nis su trimis žmonių pėdomis kiekviename. 

Kitą pėduotų akmenų grupę sudaro akmenys su įvairių 

gyvulių ir žvėrių pėdomis. Mikainių kaime (Mikainių ap., 
Kauno raj.), netoli Raisto geležinkelio stoties, miške yra akmuo 
su meškos ir veršio pėdomis; Juodainių kaime (Vaitkaičių ap., 
Rietavo raj.) -akmuo su arklio pėda; Vaidminių kaime (Su
vieko ap., Obelių raj .) - akinuo su žmogaus, arklio ir meškos 
pėdomis. 

Įvairių pėduotų akmenų užeirrlama ne vien tik Lietuvoje. 
Jie aptinkami Lenkijoje, Prancūzijoje, Skandinavijoje, kituose 
V;akarų Europos kraštuose ir taip pat daugelyje Tarybų Są
jungos vietų - Volgos aukštupyje, prie Baltosios jūros, Bal
tarusijoje, Ukrainoje ir kitur. Randama jų Afrikoje, S. Ame
rikoje, Azijoje. Net tolimoje Ceilono saloje yra plačiai pa
garsėjęs 2250 m aukščio Adomo kalnas, ant kurio viršūnės 
esančioje uoloje yra pėda, laikoma Budos įminta. Si pėda 
yra garbinama budistų ir mahometonų, tikinčių, kad tai esanti 
«dievo sutverto» pirmojo žmogaus - Adomo pėda. Bramanai ją 
laiko dievo Višnos pėda I. 

Jeruzalėje, Alyvų kalne ant granito uolos esantį įdubimą, 
panašų į žmogaus pėdą, krikščioniq legenda laiko Kristaus 
pėda2 • 

Zmogaus ir jaučio pėdų aptikta Afrikoje, Gambijos · uolose. 

Vadinasi, ir kituose kraštuose liaudis dažnai pėdas ak
menyse laiko atsiradusiomis stebuklingu būdu, įmintomis įvai
rių būtybi'Ų, šventųjų ar piktųjll dvasių . Katalikai panašias 
pėdas dažniausiai vadina mergelės Marijos, Kristaus ar kurio 
šventojo įmintomis, tokius akmenis jie laiko stebuklingais. 

Stebuklingo pėdų ant akmenų atsiradimo aiškinimas žino
mas jau labai seniai. Dar V a. pr. m. e. graikų istorikas He
rodotas Skitijos apr,ašyme pastebi: «Kokių nors ypatybių, be 
daugelio didelių upių, tame kr,ašte nėra. Vis dėlto didelį nu-

I M. Bamel!. Boie st6pki, Warszawa, 1907, str. 82-84. 

% H. JĮpa'lUHcKuii. . Ha 6eperax l1op.uaHa, - «OroHeK», 1957, N2 27. 
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7, N2 27. 

sistebėjimą sukelia ten rodomas uoloje, prie TyrėsI upės, 

Herakio pėdos atspaudas, kuris yra panašus į žmogaus pėdą 
ir yra dviejų uolekčių2 ilgio». 

Apie Budos pėdą Ceilone yra žinių, kad ji jau buvo 90 m. 
pr. ill. e. 

Apie Kristaus pėdą Alyvų kalne, Jeruzalėje, rašytinių žinių 
turime jau nuo IVa. 

Kinų maldininkas Fah-Hian 900-ais metais, lankydamas 
Indiją, U-Chong vietovėje aptiko pėdą, esą, įspaustą Budos ir 
turėjusią stebuklingų savybių: tvirtai tikintiems ji atrodė di
desnė, o silpnai tikintiems - mažesnė3 • 

Jei jau Herodoto laikais žmonės buvo pamiršę tikrąjį pė
dų akmenyse atsiradimo laiką, jų pirminę prasmę ir tikėjo, 

kad jos atsiradusios stebuklingu būdu, tai aišku, kad jų atsi
radimą tenka nukelti į dar ankstesnius laikus. 

Didelis įvairių pėduotų akmenų skaičius, nevienoda pėdų 
išvaizda, skirtingas jų įprasminimas rodo, kad pėduoti akme
nys yra įvairių laikų istoriniai paminklai. Tik kyla klausimas, 
jei pėdos iškaltos žmonių, kada jos atsirado, kada natūralius 
akmenų įdubimus imta laikyti pėdomis ir kokia buvo jų pras
mė. Šiuo klausimu liaudies aiškinimais negalima pasikliauti, 
o, be to, tų aiškinimų dabar maža ir beliko. 

F. V. Pokrovskis, tyrinėjęs Lietuvos archeologinius pamink
lus XIX a. pabaigoje, įvairių akmenyse iškaltų pėdų, dube
nėlių, pasagų bei kitų ženklų nelaikė vertingais istoriniais 
paminklais, nors ir pažymėjo juos savo sudarytuose Vilniaus, 
Kauno ir Gardino gubernijų archeologiniuose žemėlapiuose. 
Jo nuomone, visi ženklai akmenyse tikriausiai yra iškalti ne 
senovėje, bet vėlesniais laikais, mūsų dienomis, «linksmų ber
nelių-girnakalių». Ieškodami girnoms kalti tinkamos akmens 
rūšies, girnakaliai iškaldavę akmenyse pailgus įdubimus

pėdas, dubenėlius, pasagas ar kokius kitus žjenklus4• 

XIX a. pabatgos lenkų archeologas prof. J. Pšyborovskis 
yra tos nuomonės, kad pėdos ir pasagos iškaltos akmenyse 

l Dniestras. 
2 Uolektis - 66-71 cm ilgio. 
3 M. Baruch. Boie st6pki, Warszawa, 1907, str 87. 
4 (/J. B. flOlCP08CKUiJ. . ApxeOJIOnląeCKa51 KapTa BHJIeHCKOH ry6epHHII, BHJIb

Ha, 1893, c. XII I. 

27 



vėlesniais, jau viduramžių, laikais ir yra atskirų savininkų že· 
mės plotų ribų ženklai; pėdos žymi mažesnius, pėsčiom ap· 
vaikščiotus plotus, o pasagos - apj otų žemės plotų ribas '. 

XX a. pradžioje lenkų archeologas V. PraeItis, stebėdamas 
kelis pėduotus akmenis, buv. Rodzinskio apskr. Lenkijoje, 
kuriuose yra iškaltos «dievo motinos» pėdos ir pasagos bei kiti 
ženklai, pažymio kad panašūs akmenys aptinkami Silezijoje 
Didžiojoje Lenkijoje, buv. Prūsuose ir kitur, laikytini vidur
amžių v.alsčių, seniūnijų ar kitų administracinių padalijimų 

ribų ženkla;is, nors konkrečių istorinių duomenų šiai nuomo· 
nei pagrįsti nepateikia2• 

Iš tikrųjų rašytinių žinių apie tai iš feodalinio laikO'l:arpio 
kol kas nėrat nors viename 1281 m. Lenkijos kunigaikščio 

Mestvino žemės plotų dovanoj imo moterų vienuolynui doku
mente/ nustatant r.ibas, žymima «iki kapčiaus, vadinamo Lokio 
kapu, toliau tiesiai per gojų iki tam tikro akmens, kuris yra 
prie viešojo kelio ir vadinamas «dievo pėda». Tame dovanoji
mo rašte pabrėžta, kad akmuo jau buvo vadinamas dievo 
pėda, o ne atžymėtas dievo pėda3 • 

Lietuvoje iki šiol nerasta pėduotų akmenų, kurie būtų 

laikomi ribų ženkl,ais, nors 1398 m. rugsėjo 29 d. didžiojo 
kU!Iligaikščio Vytauto patvirtintame rašte, atiduodant kryžiuo
čių ordinui vakarinę Lietuvos dalį iki Nevėžio upės, pažymėta, 
kad valstybės sienos ženklas - didelis akmuo Rodas pr~e Ne
vėžio. Kitoje vietoje minimas taip pat akmeni!l1is sienos ženk
las/ bet nieko tiksliau api,e jį nepasakoma4• 

Lenkų archeologas M. Baruchas, pateikdamas pėdų akme
nyse tyrimo apžvalgą ir daugelio kraštų pavyzdžius, yra tos 
nuomonės, kad pėdas akmenyse Lenkijoje iška~ę žmonės, 

simboliškai vaizduodami pagoniškų dievų pėdas, vėliau skir
tas krikščionybės kultui. Be tO, jis pažymio ~ad pėdos yra 
iškaltos įvairiais laikais ir iš pat pradžių turėjo nevienodą 

reikšmęs. 

J. Przyborowski. Wycieczki archeologiczne naci Tysmienice. - "Wia· 
domosci archeologiczne», 1876, Nr. 3-5. 

2 W. Pracki. Starozytne znaki na kamieniach w powiecie Rodzinskim.-
"Swiatowit», 1900, II t., str. 116-122. 

28 

3 M. Baruch. Boze st6pki, Warszawa, 1907, str. 12-13. 
4 Lietuvos TSR istorijos šaltiniai, I t., Vilnius, 1955, 82 psl. 
5 M. Baruch. Boze st6pki, Warszawa, 1907, str. 16-17. 
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S~andi[lavijos archeologai teigia, kad pėdos iškaltos dar 
žalvario amžiuje; bet jų reikšmės klausimo jie nesprendžia . 

Ypač yra idomi tarybinio archeologo A. M. Linevskio 
nuomonė apie jo tyrinėtus iškaltus Baltosios jūros ir Onegos 
ežero pakrantės uolose ivairius medžioklės vaizdus ir vadi-

GLI ____ I~r ____ '~o ____ ~~O __ __J1°c~. 

11. Pėdos, iškaltos ant uolq prie Billtosios jūros. 

namas velnio-bieso pėdas. A. M. Linevskis mano, kad medžiok
lės vaizdai ir pėdos, kurios vaizduojančios medžioklės ir žvejy
bos globėjų dvasių pėdas, yra iškaltos magiškais tikslais

l
• 

Prof. V. 1. Raudonikas, tyrinėjęs tas pačias Baltosios jūros 
ir Onegos ežero pakrantės uolose iškaltas pėdas, pažymi, kad 
jos yra labai natūralios, net tikros žmogaus pėdos dydžio 
(0,24-0,27 ml . Greta jų yra ir didelių iki 1 m ilgio pėdų, 
kurios, jo nuomone, esančios meškos pėdos2 • 

Salia tų uolų aptinkamos neolitinės stovyklos. Remdamasis 
rasta jose duobėtąja-dantytąja keramika, prof. V. 1. Rau
donikas uolose iškaltus vaizdus ir pėdas datuoja nuo 

1 A. M. J!UH.eacKuiL DeTpOrJHHpbl KapeJHlIi, DeTpo3aBoĮ!.cK, 1939,cTp. 51 

2 B. H. Paa80HUKac. HaCKaJlbHble 1l306pa>KeHIlSl OHe>KCKOrO o3epa I-

5eJloro MOPH, J1eHHlIrpaĮ!., 1938, CTp. 20. 
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kurie buv 
trečiojo tūkstantmečio iki pirmojo tūkstantmečio.pr. m. e 

nėtas Akl pradžios!. 
tas iškalti Taigi, pėdų akmenyse kalimo ir natūralių, panasIŲ į pė· 

Tolesn das, įdubimų laikymo pėdomis pradžia skirtina akmens amžiui, 
kai dar viešpatavo totemistinės pažiūros ir buvo paplitusi mao kystei ir : 

Prasideda gija. Tarp įvairių kitų magiškų priemonių buvo ir pėdų 
niau, taip akmenyse kalimas. Iš pradžių jos vaizdavo ne dvasinių būtybių, 
bendruom bet gyvų žmonių pėdas. Vėlesniais laikais, pasikeitus materia· 
mi vyr vau linio gY\lienimo sąlygoms, pradinė pėdų akmenyse kalimo 

TėvinĖ 
prasmė buvo pamiršta, ir pradėta tikėti, kad jos įmintos dva-
sinių būtybių. Pėdos akmenyse buvo kalamos ir vėlesniais 

laikais, bet tiek jų formoje, tiek ir įprasminime dažnai pasi
likdavo senų totemistinių pažiūrų ,atminimų. 

Kuriam tikslui pėdos akmenyse buvo kalamos? 
Sąvoka «žemės pėda» labai dažnai yra vartojama ir mūsų 

dienomis, nors jau ir netiesiogine ilgio ar žemės ploto mato 
prasme. Sąvoka «žemės pėda» ir matas «pėda»2 yra labai se
nos kilmės, tikriausiai susidariusi dar naujajame akmens am
žiuje - neolite. 

Motininės giminės laikotarpiu. kai jau ilgesnį laiką buvo 
gyvenama vienoje vietoje, kiekviena gimininė bendruomenė ir 
gentis savo naudojamų miškų, laukų ir va.ndenų riboms pažy
mėti vartojo vadinamuosius tabu ženklus, jų tarpe ir pėdas. Dar 
XIX a. jie buvo aptinkami daugelyje kultūriniu atžvilgiu atsUi
kusių tautų. Giminės ar genties bendrai naudojami žemės bei 
vandenų plotai ir jų tabu ženklai buvo laikomi šventais, nelie
čiamais. 

Pėdos sąvoka, nustatanti įvairių bendrai naudojamų gamy
bos priemonių matą ,ar pažymėjimą, matyt, ir susidarė moti
ninės giminės laikotarpiu. Įspaustos žemėje pėdos atvaizdas pra
dėtas kalti ir akmenyse. Kalama buvo motinos, giminės pra
dininkės, kurios vardu ir pati giminė vadinosi , kojos įspaudas. 
Jai mirus, tradicija buvo tęsiama toliau. Viešpatavusių tuomet 
totemistinių pažiūrų įtakoje tikėta, kad iškaltos pėdos turin
čios magiškos reikšmės ir padedančios perkelti į tuos akmenis 
mirusiųjų vėles. Šios vėlės vėliau tap davusios giminės glo
bėjomis, dvasiomis. Kartais pėdomis buvo pažymėti ir akmenys, 

I B. H. PaeOOH.UKac. HaCKaJlbHble H306pa)l{eHHH OHe)l{CKOrO 03epa " 

neJloro MOPH, J1eHHflrpa.LI., 1938, CTp. 102, 103. 
2 Pėda - 22,2 cm. 
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kurie buvo laikomi giminės totemais. Pavyzdžiui, aukščiau mi
nėtas Akmens vienkiemio (Varėnos raj.) akmuo yra pažymė
tas iškalta pėda J • 

Tolesnėje istor1nio vystymosi eigoje, į:sfgalint gyvulinin
kystei ir žemdirbystei, visuomenėje iškyla vyro-tėvo vaidmuo. 
Prasideda patriarchato - tėvinės giminės laikotarpis. Kaip ir se
niau, taip ir tėvinės giminės laikais išvien naudojami šeiminės 
bendruomenės žemės ir vandenų plotai, galėjo būti ženklina
mi vyrilausiųjų giminės tėvų pėdomis. 

Tėvinės giminės laikotarpiu, matyt, buvo iškaltos ir kai 
kurių namim.ių gyvulių ar žvėrių pėdos. Kalamos jos buvo tais 
pačiais tikslais, kaip ir žmonių pėdos, t. y. pažymėti šeiminės 
bendruomenės bendrai naudojamus plotus, arba galėjo būti 

giminių toteminiais ženklais. 
Gimininės santvarkos iširimas, naujų visuomeninių santy

kių vystymasis keitė ir visuomenines pažiūras, o drauge ir se
novinių pėduotų akmenų bei pačių pėdq įprasminimą. Tuo 
būdu, senojoje Romoj e pėdos sąvoka įgavo privatinės nuo
savybės pažymėjimo ženklo prasmę: «Kur stojo tavo koja
bus tavo». 

Buvo kalamos pėdos akmenyse, sudėtuose dievams, dėko
jant už laimingą kelionę. Tokiais atvejais buvo kalamos dvi 
poros, nukreiptos priešingomis kryptimis, ir užrašas: «Pro et 
reditu felici» (<<Už laimingą kelionę ir \Sugrįžimą»). Pėdos bu
vo kalamos ir antkapiuose - tiek stabmeldžių, tiek pirmųjų 
amžių krikščionių kapuose, jos turėjo simbolizuoti laimingą 

kelionę pas dievą; k!artais dar buvo iškalamas ir atitinkamas 
irašas2. 

Pirmojo tūkstantmečio antrojoje pusėje, formuojantis Lie
tuvoje klasinei visuomenei, akmenys su pėdomis, anksčiau nau
doti gimininių bendruomem.ių užimamiems plotams pažymėti, 
jau nustojo savo senovinės prasmės. 

Pasikeitus gamybiniams santykiams, pakito ir tikėjimai. Ta
ėi.au seni totemistiniai tikėjimai dar ilgą laiką buvo gyvi 
liaudies sąmonėje. Buvo tikima, kad pėdomis pažymėtuose 

akmenyse gyvenančios protėvių vėlės. Ilgainiui šios vėlės tapo 

1 Mokytojo H. Lizdenio laiškas iš Varėnos (autoriaus archyvas). 
2 M. Baruch. Boze st6pki, Warszawa, 1901, str. 18-19. 
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laukų bei žemdirbystės globėjomis, laumėmis, dievais seneliais 
ir kitokiomis dvasiomis, ir manyta, kad pėdos akmenyse at· 
siradusios stebuklingu būdu, yra dvasių įmintos. 

Greta senųjų pėdų, akmenyse jos buvo kalamos ir klasinės 
visuomenės formavimosi bei klasinės visuomenės laikais. Vė· 
lyvą šių pėdų kilmę rodo jų kalimas geležiniu kaltu. Tokių 
pėdų kraštai dažniausiai yra statūs, lygūs, ir jos yra žymiai 
gilesnės. 

Vėlesniam laikotarpiui skirtim.os vadinamosios velnių įmin· 
tos pėdos, lapie kurias plačiau kalbėsime vėliau. Labai įdomus 
reiškinys, kad ir visai netolimoje praeityje buvo kalamos 
žmonių pėdos. 

Įžymus XIX a. vidurio Lietuvos archeologas Konstantas 
Tiškevičius dienraštyje «Gazeta Warszawska» (1857 m., Nr. 
225) trumpai užsimena, kad daugelyje Lietuvos vietų liaudis lai
kosi papročio, mirus šeimos nariui, dėti mirusiojo atminimui 
upėje, griovyje, pelkėje vieną brastos akmenį su iškalta mi
rusiojo pėda. Panašus paprotys esąs paplitęs ir Baltarusijoje. 
Pavyzdžiui, netoli nuo garsios stebuklais Monastirkos bažny
čios telkšo bala, kurioje pilna brastos akmenų. Jų skaičius 

nuolatos didėja, nes šie akmenys su iškaltais kojq, rankų, 

nosies, akių ir kitais atvaizdais dedami į balą, kaip «votai». 
Maldininkai, mesdami juos į balą, tikisi sulaukti stebuklų ne· 
laimėse ir ligose 1 • 

Vadinasi, ir miške prie Grinkiškio miestelio (Seduvos raj.) 
esančiame akmenyje iškalta didelė «ve.lnio ranka», ir ties Ve· 
liuona (Vil'kijos raj.) prie Dubinės žiočiq esančiame akmenyje 
iškalta žmogaus pėda, o šalia josios inicialai H. L., ir akmuo 
su pėda Alkupiq kaimo kapinėse ~Sventų ap., Silalės raj.), ir 
vėlesniais laikais kaltos žmonių pėdos, o kartais ir kiti ženk
lai buvo skirti rnirusiqjų atminimui. 

Kad visai nesenais laikais pėdomis arba kitais ženklais 
buvo pagerbiamas mirusiojo atminimas, liudija ir lenkq isto
rikas S. Laguna, kuris 1890 m. rašė: «Svenčioniq ir iš dalies 
Vileikos apskrityse liaudis ant vyrq kapq stato antkapius, 
o ant moterq kapq jq nestato. Pastarqjų atminimui per upelius 
ir griovius nutiesiami mediniai lieptai su išpiaustytais ant jų 

I Tautosaka iš A. Kosaževskio «Lituanica». - «Tautosakos darbai'" 1937, 
III t., 122 psl. 
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kryžiais, raidėmis, spinduliuojančia saule, o dažniausiai žmo
nių pėdomis» 1. 

Sios pastabos yra labai reikšmingos, nes jų dėka supran
tama, kodėl aplamai Lietuvoje tiek daug pėduotų akmenų, 

kodėl kartais akmenyse iškaltos net dvi pėdos ar dagiau, 
kodėl aptiillkamos drauge suaugusiųjų ir vaikų arba vien tik 
vaikų pėdos, kodėl akmenys su pėdomis dažniausiai aptinkami 
miškuose, pelkėse, prie vandenų, apskritai, sunkiau prieina
mose vietose. 

Taigi, pėdos akmenyse kaip ir kitur, taip ir lietuvoje, 
buvo kalamos ne tik senovėje, priešistoriniais laikais. Sis pa
protys buvo išlikęs dar ir XIX a. 

AKMENYS-AUKURAI 

Į šią akmenų grupę skirtini: 1) dubenuoti akmenys, 2) ak
menys-aukurai ir 3) akmenys-saulės aukurai. 

Lietuvoje gana dažnai pasitaiko rasti dubenuotų akmenų. 
Dubenuotais jie vadinami todėl, kad juose aptinkami di
desni ar mažesni, panašūs į dubenį įdubimai. Dauguma šių 

įdubimų yra natūralūs iš dūlėj imai, bet dalis yra aiškiai dirb
tiniai. Reikia pasakyti, kad dubenuoti akmenys dažnai nesi
skiria nuo pėduotų. Sakysim, Binėnų kaime (Pašvitinio ap., 
Linkuvos raj.) esantį akmenyje įdubimą žmonės vadina vel
nio pėda; Seduikių kaime (Netikiškių ap., Anykščių raj.) apie 
akmenyje esančias dvi duobutes pasakojama, kad jas įmynęs 
velnias; Zvirblių kaime (Eriškių ap., Ramygalos raj.) buvusia
me pil. Mortos Karasauskienės lauke yra akmuo su daugeliu 
dubenėlių, vadinamų velnio kulnimis; Dargenykų kaime (Nau
jamiesčio ap., Panevėžio raj.) yra dubenuotas akmuo, kaip 
pasakojama, išlikęs, sugriuvus toje vietoje bažnyčiai; Kosakų 
kaime (Kosakų ap., Ukmergės raj.) prie Galbos upeho yra 
akmuo su duobele, laikomas stebuklingu; Zigmantiškių kaimo 
(Rom.limo ap., Pakruojo raj.) kapinėse yra akmuo su ketur
kampe skyle. Akmuo buvo laikomas šventu, ir dar XIX a. 
pabaigoje, kaip rašo F. V. Pokrovskis, prie jo žmonės mels
davęsi, prašydavę pagalbos įvairiose ligose ir dėję ant jo 

1 SI. Laguna. Nowa hipoleza o pochodzeniu szlachty polskiej. - «Kwar
talnik historyczny», 1890, str. 59. 
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aukas, nors kunigai ir drausdavęl; Paežerių kaime (Zigman
tiškių ap., Pakruojo raj.) yra akmuo su daugeliu nedidelių 
įdubimų, kurie vadinami rožančių atspaudais, mergelės Ma
rijos klūpojimo žymėmis. Salia šio jau krikščionybės laikų 
akmens įprasminimo yra dar ir kitas, senesnis jo įprasminimas. 
P. Skačkauskas apie tai rašo: «Paežerių kaimo lauke SkilIlim
balyj e yra didelis akmuo. Iš pietų pusės jis pkčiai ir lygiai 
nuolaidus. Nuolaidžioje pusėj e dešiniajame kampe yra dešimt 
daUiai iškaltų apvalių duobučilĮ. Duobutės prasideda nuo pat 
žemės ir tiesia linija eina iki viršaus. Pirmoji nuo pažemės 
yra didž,iausioji, toliau į aukštį eina mažyn. Pati viršutinė 

mažiausia ir y ra iškalta šalyj e , dešinėje pusėje , per 5 cm 
toliau m.uo kitų. 

Pačiame viršuje išilgai to akmens yra dar dešimt labai 
nežymių duobučių, tik jau ne tiesia linija, bet iškreivotos ir 
labiau viena nuo kitos nutolusios. 

Iš v.asaros rytų pusės akmuo status, 1,06 m a·ukščio. Tame 
šone yr.a įdubimas, panašus į sėdynę, jame vienas žmogus gali 
lengvai atsisėsti. Akmuo beveik apvalus, tik į pietryčius yra 
išsikišęs kampas. Jo ilgis apl1nkui 13,5 m. Išilgai per vidurį 
yra skilęs. Šalia jo yra daug mažesnių akmenų»2. 

Arba vėl pasakojama, kad senovėje, kada dar akmenys 
buvę minkšti, toje vietc..je velniukai mėgdavę vestuves kelti 
ir kulnimis išvaikščioję akmeni, nuo ko ir pasidariuSlios duo
butės. Vieną kartą, velniams vestuves bekeliant, užėjusi ilidelė 
audra. Perkūnas trenkęs į akmenį, ir velniukai nudardėję į 

pragarą. Nuo to laiko jie daugiau ant akmens nepasirodydavę. 
Montviliškio kaime (Montviliškio ap., Dotnuvos raj.) buvę 

3 dubenuoti akmenys. Du gulėję pamiškėj e , o vienas kaime 
pil. Jokūbo Grušausko sodyboj e. Dubenys buvę 27 cm gylio 
ir 13 cm skersmens. Pasakojama, kad juose buvo laikomas 
švęstas vanduo. Vėliau du akmenys buvę suskaldyti3. 

Prie garsiųjų Baublių ąžuolų, greta kelių stabakūlių, yra 
akmuo su dideliu įdubimu. Pasak žmonių, akmuo paimtas nuo 
kalno, kuriame senovėje stovėjusi bažnyčia. 

I (/J. B. flOKPO/JCKUU . ApxeoJIOrHlJeCKall KapTa I(oBeHcKoH r y6epHHH, BHJlb

Ha, 1899, .AA! 37. 
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2 P. Skačkausko la iškas (autoriaus archyvas) . 
3 "Lie tuva», 1924, Nr. 11. 
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Daugelis minėtų akmenų dabar paprast,ai vadinami dube
nuotais akmenimis arba akmenimis su skylėmis, o apie šių 

dubenėlių ar skylių atsiradimą jau nieko nežinoma ir jiems 
jokios sakralinės prasmės nebeteikiama. 

Dalis akmenų su didesniais įdubimais, pavyzdžiui, akmuo 
prie Baublių, be abejo, buvo senoviškos trinamosios girnos su 
giliai ištriJl.tu, geldos pavidalo paviršiumi. Panašių girnų dar 
ir dabar randama prie kai kurių piliakalnių: Melėnų (Obelių 
raj.), Pipiriškių (Vievio raj.), Nemenčinės. Kai kur tokios tri
namosios girnos buvo naudojamos bažnyčiose švęstam van
deni ui laikyti. 

Dubenuotų akmenų yra aptinkama įvairiuose kraštuose: 
Skandinavijoje, Voki.etijoje, Prancūzijoje ir kt. Liaudis visur 
aiškina, kad dUlbenėliai akmenyse yra atsiradę stebuklingu 
būdu, kad tai esą velnių ar šventųjų akmenys. Ant pastarųjų 
dedamos įvairios aukos. 

Praėjusio šimtmečio čekų archeologas L. Nklerle laiko 
juos vėlesniųjų laikų aukurais l . 

Mūsų krašto dubenuoti akmenys, reikia manyti, taip pat 
buvę aukurais. 

Kiti dubenuoti a1kmenys liaudies tiesiog vadinami aukurais, 
pvz., Smilgelių kaime (Pumpėnų ap., Joniškėlio raj.), Zaviši
nos kaime (Bučionių ap., DoUnuvos raj.), Juozapavos vienkie
myje (Anykščių ap., Anykščių raj.). Tikslesnių žinių, kas yra 
šie akmenys-aukurai, kam jie buvę skir·ti, kokios aukos ant 
jų buvo aukojamos, neturime. 

Aukurais yra dažnai laikomi didesnieji akmenys. Aukuru 
laikomas ir garsusis Puntukas (Slavėnų ap., Anykščių raj.). AlJ)ie 
ji dar praėjusio šimtmečio viduryje A. Kosaževskis rašė, kad, 
pagal padavimus, pagonybės laikais ant jo buvo aukojama, 
o kažkoks kaimietis Pentikis tas aukas vogdavęs. Tai sužinoję, 
žmonės vagį ant to akmens užmušė ir nustojo aukoję, o akmenį 
pavadino Puntuku2• 

4 km nuo Vištyčio miestelio, prie Kybartų vieškelio, guli 
milžiniškas apie 6 m ilgio, 4 m pločio ir 3 m aukščio akmuo. 

I JT. H u8epAe. 4eJlOBe'leCTBO B .D.OllCTOpH'IeCKHe BpeMeHa, DeTep6ypr, 
1898, CTp. 121, 123. 

2 Ištrauka iš A. Kosaževskio užrašų «Lituanica». Lr. K. Būgos strRipsni 
«Dievaitis «idoluID»».- «Lietuvių tauta». I t., 213 psl. 
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12. Akmuo-aukuras. 
Vištyčio ms/., KybaT/t! raj. 

Jo viršūnėje yra aiškilai dirbtinis lovio pavidalo, apie 1 m 
ilgio, 50-60 cm pločio, 20-25 cm gylio, lygiomis sienelėmis 
idubimas. Akmuo laikomas stebuklingu ir pasakojama, kad 
senovėje jis buvęs aukuru. 

Vilkokšnės ežero pakrantėje, ties Alkaičių kaimu (Nik
ranių ap., Jiezno raj.), šalia didoko akmens, stovi du lygiais 
šonais akmenys. Iš ežero pusės prie didžiojo ,akmens guli tre
čias, paplokščias lyg suoliukas, akmuo. Didžiojo akmens 
viršuje yra nedidelis, aptrupėjusiu nuo ugnies paviršiumi, įdu
bimas. Padavimų apie tą įdomią akmenų grupę neteko iš
girsti, bet jų išvaizda ir išsidėstymas rodo, kad jie buvo žmo
nių sustatyti ir, matyt, turėjo kokią nors sakralinę prasmę; 

tai pabrėžia ir vietos pavadinimas - Alkaičiai. Alkomis, alk
vietėmis, alkaragiais yra vadinamos vietovės, kurios senovėje 
buvo skirtos religiniam kultui. 

Prudnikų kaimo (Kaišiadorių raj.) laukuose guli didokas, 
savotiškos formos akmuo vadi,namas «didžiuoju» akmeniu arba 
«velnio sostu». Akmuo yra apie 4 m ilgio, 3 m pločIo, ryti-
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13. Akmuo-aukuras «velnio soslas». 
Prudnikų km., Kaišiadorių raj. 

neJe puseJe turi apie 1,5 m aukščio, su nupiauta piramidės 
pavidalo viršūne. Viršūnėje iškalti šeši ne gilūs įdubimai. Va
karinė akmens dalis nuskelta ir sudaro daugiau kaip 5 m 2 

plokštumą, šiaurėje siekiančią žemę, o pietiniu kraštu iškilusią 
iki 70 cm. Pietiniame plokštumos pakraštyj e iškaltas apie 
70 cm ilgio, 15 cm pločio ir tokio pat gylio lovys. Du tokio 
pat pločio ir gylio loviai iškalti statmenai prie viršutinio lovio 
galų. Apatiniai jlĮ galai susisiekia žemėje. Apie šį akmenį pa
sakojama, kad senovėJe prie jo žmonės rinkdavęsi melstis. Be 
abejo, jis laikytinas senoviniu aukuru'. 

Senoviniu aukuru buvo laikomas ir milžiniškas akmuo ant 
Rambyno kalno (Pagėgių raj.), kuris buvęs pašvęstas Perkū
nui. Daug padavimų yra apie tą akmenį. Pasakojama, kad jame 
buvę iškalti ženklai, vaizduojantieji kalaviją, žmogaus delną 
ir pėdą, arklą, žvėrių letp.nas ir kt. 1911 m. malūnininkas 

Svarcas iš Bardėnų kaimo pakvietęs darbininkus, suskaldęs 
akmenį ir padaręs iš jo girnas. Piktadariai buvę sunki<ai nu
bausti. Akmens skeveldra vienam darbininkui sužeidusi akis 
ir jis likęs neregys, antram sunkiai kelį užgavusi, kiti vėliau 
staiga mirę, o malūnininkas Svarcas dar baisesnio galo susi-

I «Kultūra», 1943, Nr. 1. 
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laukęs: padarytosios gir.nos jį gyvą sumalusios. Ilgai žmonės. 
I ankydam i Rambyno kalną. rinkdavo buvusio akmens-eukuro 
skeveldras ir laikydavo jas namuose. tikėdami. kad jos tei
kiančios namams laimę ir apsaugojiančios nuo ligų bei kitų 
nelaimiųl. 

Be šių. plačiau žinomų ir ryškiau išsiskiriančių akmenų
aukurų, jų grupei priskirtina dar daug kitų įV1airiai pažymėtų 

akmenų. Nors jie aukurais nėm vadinami. bet liaudies pa
davimai ir įvairūs ženklai rodo, kad jie senovėje buvę aukurais. 

Akmenims-aukurams atsirasti turėjo įtakos atitin~amos ma
teria1inio gyvenimo sąlygos. P!iaded.ant nuo pirmųjų m. e. am
žių. paplitus geležiniams darbo įrankiams. Lietuvoje plačiai 

pmdėjo vys tytis žemdirbystė. kuri ilgainiui tapo pagrindine 
ūkio šaka. Geležinių darbo įranlcių ir žemdirbystės plitimas 
privedė prie gimininės santvarkos iširimo. Ankstyvesnę šei
m.ilnę bendruomenę pakeičia teritorinė bendruomenė. Galvijai 
ir dirbami laukai dabar buV10 privatinė atskirų šeimų nuo
savybė. 

Gamybinių santykių keitimasis ir vystymasis veikė ir žmo
nių sąmonę; susidarė naujos religinės pažiūros. 

lntensyvėjant žemdirbystei. ypač vystėsi kultas tų gamtos 
jėgų, kurios turėjo didesnės reikšmės gamybai: saulės. vandens 
ir pan. Ypatingą reikšmę žemdirbiams turėjo saulė. kuri 
buvo laikoma visų žemdirbio gėry;bių tiekėja. Lietuvoje. 
pradedant nuo pirmųjų m. e. amžių, saulės kultas buvo labai 
paplitęs . Jo pėdsakai yra išlikę ir iki mūsų dienų. Saulės kulto 
liekanų aptinkame tautosakoje (dainose. pasakose, padavimuo
se , įvairiuose žaidimuose-rate liuose). Labai ryškiai saulės kul
tas atsispindi I tūkstantmečio archeologinėje medžiagoje. 
Įvairių žalvarinių. sidabrinių ir kitokių papuošalų formos. jų 

ornamento detalės ir kompozicija rodo. kad jie buvo ne tik 
meniški dirbiniai. bet ir savotiški. žmogui laimę teikiantieji. 
amuletai. siejami su saulės kultu2

• 

Saulės kulto atspindžių išliko ir lietu~ Ų liaudies arch1tek
tūroje . Gyvenamųjų namų, klėčių, rečiau kitų pastatų puo-

I «Klaipėdos žinios», 1924. NI. 115. 
2 K B. CaAbHUK08. 5POH30BblH Bt!K IO>KHoro 3aypaJlbSl. - «MaTepH3J1b1 

ti IlCCJle.nOBaHHSI no apXeOJlOrHH CCCP:t, 1951, N2 21, CTp. 94-151. 
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šim.as geometriniais, gyvuliniais ir augaliniais motyvais yra 
senos kilmės ir iš pradžių turėjęs ne tik puošybinės, bet ir ma
giškos prasmės. Buvo tikima, kad puošimas suteikiąs pasta
tui laimės. 

Saulės kulto· atspindžių randame ir liaudies dailės - medžio, 
metalo, tekstilės dirbinių - ornamentikoje bei formoje. 

Per ilgus amžius įvairių dirbinių formų ir ornamento de
talių bei jų kompoZlicijų pradinė pIiasmė liko pamiršta ir jie 
virto tmdici!Ilėmis būdingomis lietuvių liaudies menui formo
mis ir ornamentu. 

Taigi, lietuvių liaudies kultūra yra žemdirbių kultūra. 

L:emdirbystės plitimas turėjo įtakos saulės kulto susidary
mui, tada atsirado ir šiam kultui skirti akmenys - auku
rai, ant kurių aukojant įvairias žemės gėrybes, buvo no
rima susilaukti didesnio saulės-dievybės palankumo ir 
tuo pačiu derliaus. 

Be akmenų-aukurų, yra tokių akmenų, kurie, matyt, buvo 
laikomi saulės dievybės simboliais. Sie akmenys buvo labaLi 
genbiami ir laikomi tikrais fetišais. 

Badav1mai apie akmenis-aukurus dažniausiai teigia, kad po 
jais esą užkeikti lobiai. Prie MarrJJiuliškio piU,akalnio (Dusetų 

raj.) guli didokas, paplokščia viršūne akmuo, po kuriuo, pa
sak padavimų, gulįs užburtas lobis. Nomut paimU tą lobį, 

reikią išimti iš po to akmens mažą akmenuką, įsidėti jį į 

burną ir vaikščioti su juo, nepmtariant nė žodžio, tris paras. 
Po to, vidurnaktį ateiti prie lobio akmens ir partuksenti į jį 

akmenuku. PasikeIs akmuo - imk tų užburtų turtų, kiek nori. 
Tik vargas, kad niekas iki šiol nepajėgęs išlaikyti akmenuko 
burnoje, neprataręs nė žodžio, ir užburtas lobis dar ir dabar 
po akmeniu begulįs. 

Daukšių apylinkėje (Simno raj.), Dzūko lauke (Dzūku kai
mynai vadino Daukšių valstietį Pūką), yra Blyno akmuo. Prie 
to akmens ateidavę žmonės skolintis pinigų. Atėję šaukdavę: 
({Kaspar, Kaspar, paskolink malIl pinigų». Pats Kasparas ne
sirodydavęs, tik pasakydavęs, kur rasti pinigų. Pasiskolinti 
gaudavęs, k~s norėdavęs. Atnešę atiduoti, vėl šaukdavę: «Kas
par, atnešiau pinigus». Kasparas nesiTodydamas atsakydavęs, 
kur reikia padėti: «Padėk ten ir ten». Paskutinis skolininkas, 
atnešęs attduoti skolą, kelissyk šaukęs, bet niekas lIleatsiliepęs. 
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14. Lobio akmuo. 
Maniuliškio km., Dusett! rai. 

Tik ilgai šaukus, atsilriepęs kitas balsas: «Valdyk sveikas, Kas
parą po Ryga Dundulis užmušė» 1. 

Kai kur lobiai po akmenimis esą velnių paslėpti, ir jie juos 
saugoją, pavirtę šiaučiukais, o kitus yra pažymėję savo pėda. 

Dažnai padavimuose minima, kad, norint paimti paslėptus 
po akmeniu užburtus lobius, reikią paaukoti 12 galvų, bet kie
no galvų - nesakoma. Todėl, norint paimti lobį, būdavo de
dama 12 žvirblių ar viščiukų galvų. 

Su akmenimis-aukurais, užkeiktų lobių saugotojais, susiju
sios įvairios burtų panaikinimo priemonės, kaip «dvylikos gal-

J J. Totoraitis. Senovės liekanos ir lietuvių mito!ogiški atminimai.
«Lietuvių tauta». I t., 187 psl. 
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15. Akmuo «laumės stalas». 
Paindrės km., Bikūnų ap., Dusetų raj. 

vų», aukojimas ir pan., gali būti laikomos prie jų senovėje 
atliekamų apeigų atminimais. 

Akmenų-aukurų grupei priskirtini taip pat akmenys, vadi
nami dievų stalais (Sašaičių km., Plikių ap., Telšių raj.), lau
mės akmenimis (Popiečių km., Miroslavo ap., Alytaus raj.), 
laumės stalais. Apie Paindrės km., BikŪl1Ų ap., Dusetų raj. lau
mės stalą -pasakojama, kad seniau, pabaigę pavasario laukų 

darbus, kaimiečiai kurį sekmadienį rinkdavęsi prie jo ir links
mindavęsi. Pasilinksminimo metu ant laumės stalo dėję 

aukų: duonos riekių, mėsos, pylę alaus, midaus ir kt., kad 
laumės saugotų laukus. 

Kiti padavimai apie laukų akmenyse įspaustas «laumių pė
das» arba apie akmenis, kuriais pavirtusios laumės, taip pat 
atspindi saulės kultą. Saulės mergelės-laumės ar «rugių bo
belės» vaikštančios po laukus, saugančios javus, visaip pade
dančios vargstantiems žemdirbiams. 

Dar ir XIX a. pirmojoje pusėje L. Jucevičius pastebi, kad 
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Lietuvoje esą daug akmenų, vadinamų deivių akmenimis, ant 
kurių žmonės dedą aukas!. ' 

Saulės aukurais laikytini akmenys, pažymėti iškaltais juose 
realistiniais ar simboliniais saulės atvaizdais. 

Ties Karališkių kaimu (Spu1ių ap., Molėtų raj.) miške il
sisi didelis Valiulio akmuo. Vakariniame to akmens šone iš
kaltas 'lankas ir strėlė, o rytiniame - spinduliuojanti saulė, 

mėnulis ir lygiais skersiniais kryžius; jie visi yra apvesti iš
kaltu ovalu. Aiškinimų apie šiuos ženklus neteko girdėti, nes 
jie atrasti tik po to, kai nuo akmens buvo nuvalytos augusios 
ant jo šonų samanos. Tačiau neabejotina, ktad Valiulio akmuo 
buvo siejamas su saulės kultu, nes jame be realistinio saulės 
atvaizdo yra dar iškaltas ir jos simbolinis ženklas -lygiaIis 
skersiniais kryžius, kurį aptinkame ir am.t kitų akmenų. 

Dūkšto rajone, prie Salako miestelio, ant vadinamojo Na
poleono akmens, šalia IX-XII a. pilkapyno, yra iškaltas 35 cm 
ilgio, daugiau kaip 1 cm pločio, apatiniu galu pakrypęs į de
šinę pusę stiebas. 14 cm aukštyje stiebą kerta 10 cm skersinė. 
30 cm aukštyje stiebą kerta 20 cm skersmens, žemyn užriestais 
galais, puslankis. Stiebas baigiasi beveik taisyklingu 20 cm 
skersmens apskritimu2• Pasakojama, kad šis ženklas vaizduoja 
šaukštą ir šakutę, kuriais valgęs Napoleonas3. 

Nors Valiulio ir Napoleono akmenų ženklų kompozicijos 
yra skirtingos, bet jas sudaro tie patys elementai ir todėl jie iš
reiškia tą pačią, matyt, su saulės kultu siejamą sąvoką. 

Be realistinio saulės vaizdavimo apskritimais, turime ak
menų su iškaltais simboliniais saulės ženklais: stačiakampiais, 
kryžiais su įstrižais lygiais skersini,ais, rombais ir kitomis geo
metrinėmis figūromis. Pavyzdžiui, prie Nikronių-Babronių 

kelio (Jiezno raj.) yra akmuo, 'kuriame, be kitų ženklų, yra iš
kalti ir nedideli lygiais skersiniais kryžiai. Padavime apie šį 

akmenį teigiama, kad po juo esąs paslėptas užkeiktas lohis. 
Padavimas, o, be to, ir iškalti kryžiukai rodo, kad akmuo 
greičiausiai buvęs saulės aukuru. 

1 Ludwik z Pokiewia (L. Jucewicz). Litwa pod względem starozytnych 
zėJbytk6w, obyczaj6w i zwyczaj6w, Wilno, 1846, str. 28-31. 

2 Pagal Salako vidurinės mokyklos IX kl. mokinio Vilimo padarytą natū
ralaus dydžio kopiją, 

3 «Lietuva», 1927, Nr. 123. 
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Akmenų-aukurų su iškaltais lygių skersinių kryžiais yra. 
prie Plavėjų kaimo (Plavėjų ap., Dūkšto raj.), Valiūniškio kai
me (Onuškio ap., Rokiškio raj.), jau minėtame Gai.dukonių 

kaime (Daugų raj.). 
Plačiai vartojama lietuvių liaudies ornamentikoje rombo 

figūra ir kitos geometrinės figūros, laikytinos saulės simboli
niu ženklu. Rombą mes aptinkame «Aušros» kolūkio laukuose 
(Onuškio ap., Rokiškio raj.) esančiame akmenyje. 

16. Zenklai: 1. Valiulio akmenyje, 2. Napoleono akmenyje. 

Su saulės kultu sie tini ir pasaguoti akmenys. Jų rasta 
Druskių kaime (Adomynės ap., Kupiškio raj.), Kunigiškių kai
me (Kunigiškių ap., Ukrrneflgės raj.), prie Varnupių piliakalnio 
(Vannupių ap., Kapsuko raj.) ir kirtose vietose. 

Apie pasaguotus akmenis dažniausiai kalbama, kad po jais 
esą pakasti pinigai. Jau vien tik tie padavimai rodo, kad šie 
akmenys buvę aukurais, o iškalti pasagų ženklai tai tik pa
tvirtina. Daugelyje tautų pasaga laikoma laimės ženklu, va
dirrJ.asi, ji sietina su senovišku saulės kultu. 

Lietuvių, kaip ir kitų indoeuropiečių tautų, saulė yra kar
tais vaizduojoona važiuojanti ratuose, į kuriuos įkinkyti žirgai. 
Taigi, žirgai yra saulės dievybės atributai. Tą prasmę, matyt, 
turėjo ir stogų žirgeliai. Kai kur tarp žirgų galvų aptinkami 
rutuliai, apskritimai, rombai, gaidžiai, žalčiai. Visi šie archi
tektūriniai papuošimai yra siejami su saulės simbolika ir reiš
kia, k:ad saulė ant žirgų neša namams laimę. 

Senovės lietuviai, norėdami kai kuriuos laukų akmenis 
pažymėti saulės simboliais, bet negalėdami atvaizduoti viso 
žirgo ar jo galvos, iškaldavo tik jo pėdas arba pasagas. Iškal
tos arklių pėdos la-ikytinos senesniais magiškais ženklais, o 
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17. Saulės akmuo. 
DapšiLl km., Dapšių ap., Mažeikių raj. 

pasagos galėjo paplisti tik nuo XII-XIV a., kai Lietuvoje 
pradėta arklius kaustyti. 

Dalis saulės simbolikos ženklų: stačiakampiai ir istriži ly· 
giais skersiniais kryžiai, rombai, pasagos ir kiti, galėjo būti, 

kaip spėja kai kurie archeologai, at9kiriems žemvaldžiams 
priklausomų žemės plotų ar administracinio paskirstymo ribų 
ženklai, kalti akmenyse jau feodaliniais laikaisI. Jie, be abe· 
jo, imti iš senosios simbolikos ir pažymi nuosavybe esanti 
turtą· 

Kai kuriuose akmenyse galima rasti ir reljefinį saulės vaiz
davimą . Prie Dapšių kaimo a1k.akalnio (Dapšių ap., Mažeikių 
raj.) ant upelio kranto yra savotišims .nedidelis akmuo, kuriame 
iškaLti trys gilūs apskritimai su iškilusiais apvaliais dugnų 

paviršiais. Čia pat buvę dar du tokie akmenys, bet jie jau 
sunaikinti. žmonės šiuos apskritimus vadinę saulėmis2 . 

Visai panašus akmuo atsitiktinai buvo rastas prie Zubiškių 
kaimo ties Versokos upe Baltarusijos TSR teritorijoje, netoli 
Lietuvos sienų. Pakėlus gulinti miške nedideli akmeni, kitoje 
jo pusėje buvo pastebėti iškalti du 4 cm gylio apskritimai. 
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I Erazm Majewski. Odpoviedz.- «Swiatowit)), II t., str. 111-114. 
2 «Gimtasai kraštas)), 1934, Nr. 3-4, 185-186 psl. 
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Dešinysis apskritimas buvo 33 cm, o kairysis - 29 cm skers
mens. Apskritimų dugnai buvo apvalūs ir iškili, lygiai tokie 
pat, kaip ir Dapšių kaimo akmenyje. Jokių padavimų ar aiš
kinimų apie tą akmenį neteko SUŽ1inoti 1. 

Nėra abejonės, kad ir Dapšių, ir Zubiškių akmenų vienodi 
savotiški ženklai turi tą pačią prasmę, kuri sietina su saulės 
kultu. 

Lietuvių saulės mitologijoje plačiai žinomas aitvaras. Ait
varas tautosakoje vwizduojamas ore skraidančiu, ugnimi žė

rinčiu ir žmonėms turtus nešančiu slibinu. Gyvas aitvaro sim
bolis lietuvių tautosakoje yra žaltys, kuris laikomas įvairių 

turtų nešėju. Taigi žaltys yra sietinas su saulės kultu ir taip 
pat laikytinas saulės dievybės atributu. Labai vaizdžiai tai 
patvirtina išpiautas ant gyvenamojo namo sijos Gudžiūnų 

apyl1inkėje (Dotnuvos raj.) vaizdas: rato su stipinais pavidalo 
saulė, važiuojanti ant dviejų žalčių. Saulės ir žalčių kompo
zicija dažnai aptinkama kaimo kalvių geležinių kryžių viršū
nėse. Be tiesių spindulių, saulė dar puošiama ir banguotais 
spinduliais, kurie kartais baigiasi ovalinėmis galvutėmis. Sie 
banguoti spinduliai vaizduoja žalčius. Kartais stogų galai vie
toj žirgų galvų puošiami žalčių galvomis. 

Aitvarų-žalčių vaizdavimas neretai aptinkamas archeolo
ginėje medžiagoje, datuojamoje pradedant IX a. Dažnai žal
varinių ir sidabrinių segių, apyrankių ir žiedų galai vaizduoja 
fantastiškus slibinus, kurie laikytini saulės simboliais - aitva
rais, žalčiais. Aptinkamos to laikotarpio žalvarinės apyrankės 
ir su realistiškai atvaizduotomis žalčių galvutėmis. Papuošalai 
su aitvarų-žalčių galvutėmis buvo amuletai, kurie šiuos pa
puošalus nešiojantiems turėjo teikti laimę ir sveikatą. 

Saulės simbolika, reiškiama aitvarų bei žalčių pavidalu, 
aptinkama ir ant kai kurių mūsų laikų akmenų. 

Praėjusio šimtmečio pirmojoje pusėje archeologas E. Tiš
kevičius prie Raguvos miestelio (Troškūnų raj.) ant Nevėžio 
kranto aptiko 1,3 m ilgio, 0,72 m pločio ir 0,43 m aukščio 

akmenį, vadinamą Žalčiu su trimis iškaltais ant jo žalčiais. 

E. Tiškevičius tą akmenį nusipiešė ir pažymėjo, kad jis pa
gonių lietuvių buvo laikomas dievybe. 

1 W. Szukiewicz. Kamienie z "'1'rytymi znakami.- ,,$wiatowit», 1906, 
11 t., 109- 110 str. 
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18. 1. Piaustinys sIJoJe (Gudžiūnų ap. , Kėdainių raj.); 2. Stogo lėkių galai; 
3-4. Zalvarinių apyrankių iš IX-XII a. galai. 

!fJ. Akmuo žaltys. 

Raguvos msi., Troškūnų raj, 
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Vėlesnėmis M. Balinskio ir 
F. K. Pokrovskio žiniomis, 
tas akmuo buvo perkeltas į 

Kėdainius. Koks buvo jo to
lesnis likimas, nežinoma 1. 

Labai įdomi saulės - žal
čio kulto liekana yra ir 
Vyžuonų (Utenos raj.) baž
nyčios sienoje įmūryta ak
meninė žalčio galva. Pasako
jama, kad tai esanti žalčio 

Vyžo galva. Akmuo seniau 
gulėjęs ant Kartuvių kalno, 
2 km nuo Vyžuonų, prie ke
lio į Debeikius, ir buvęs 

žmonių garbinamas. Statant 
bažnyčią, jis buvęs įmūrytas 
į bažnyčios sieną. Nuo to 
žalčio Vyžo vardo ir pats 
miestelis gavęs Vyžuonų pa
vadinimą· 

20. 2alčio Vyžo galva. 
Vyžuonų mst., Utenos raj. 

Aukščiau minėtas V. Sukevičiaus užrašy;tas padavimas 
apie Akmens vienkiemio (Varėnos raj.) toteminį akmenį 

pasakoja, kad tas akmuo esąs ne tik pavirtusi akmeniu mergina, 
bet lir nuo švęsto vandens ir maldų po žeme palindusio žalčio 
uodegos galas. Taigi, tas senos toteminės prasmės akmuo, pa
sikeitus materialinio gyvenimo sąlygoms, o drauge su tuo ir 
ideologijai, įgavo naują prasmę - tapo paskirtas saulės die
vybei ir virto laimės ir visokios gerovės, jų tarpe ir sveika
tos, teikėju. Stai dėl ko tas akmuo, liaudies tikėjimu, gydęs 
nuo įvairių ligų ir teikęs pagalbą nelaimėje. 

Be abejo, tikėjimas įvairiais stebuklingais akmenimis, ypač 
jų gydomąja .galia, susidarė dar saulės kulto įtakoje, kai tie 
akmenys buvo laikomi saulės aukurais. 

Kai kurie tyrinėtojai buvo linkę akmenis-aukurus skirti 
Perkūno kultui. Tačiau ši nuomonė yra nepagrįsta, nes Perkū
nui skirtų akmenų yra labai nedaug. Iš šios rūšies akmenų-au-

1 (/J. B. nOKpOBCKUU. ApxeOJJOrHųeCKall KapTa KoseHcKoi! ry6epHHH, 
BHJJbHa, 1899, N2 103. 
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kurų pažymėtinas tik Rambyno kalne (Pagėgių raj.) buvęs 

akmuo. 
XVI-XVII a. rašytiniai šaltiniai retai mini, kad lietuvių 

liaudis garbintų Perkūną, o akmenys, aitvarai, žalčiai, kurie 
yra siejami su saulės kultu, minimi labai dažnai. Pavyz
džiui, Venecijos pasiuntinys J eronimas Lippomanas 1575 m. 
rašė, kad kai kurie lietuviai tebesą pagonys ir iki šiol tebegar
biną saulę, miškus ir žalčius (<<Soter», 1939 m., 138 psl.). Bret
kūnas 1591 m. rašė: «Kiti tare, jog saulė būtų dievas, kiti 
jog Mėnuo») (<<Postilė» II, 180 psl.). 

VELNIO IR SVENTIEJI AKMENYS 

Apžvelgdami istorinių akmenų grupes, pastebėjome, kad 
dažnai vienos grupės bei kilmės ir turį tas pačias savybes ak
menys liaudies yra įvairiai traktuojami. Su krikščionybės 

kultu siejami . pėduoti ar dubenuoti akmenys, kurių pėdos ir 
dubenėliai laikomi mergelės Marijos ar kokių kitų šventųjų 
įspausti. Šie akmenys vadinami šventais, stebuklingais akme
nimis. · O kiti su tomis pačiomis savybėmis akmenys yra vadi· 
nami vel!nio akmenimis. Dievobaimingi žmonės naktimis jų 

.vengdavo, o praeidami pro šalį, žegnodavosi ir poteriaudavo, 
kad kokiu nors būdu velnias neįvestų į pagundą, nepadarytų 

ko pikto. 
Velniai, paga.l liaudies padavimus, dėl įvairių priežasčių 

yra pri vilkę į laukus akmenų. Antai, Pociūnėlių kaime (Po
ciūnėlių ap., Šeduvos raj.), Salenykų kaime (Skarulių ap., 
Jonavos raj.) . ir kitose vietose esančius didžiulius akmenis, 
pasak žmonių, atvilkę velniai. 

Luponių kaime (Verbūnų ap., Šiauli'Ų raj.), netoli piliakalnio, 
prie kelio, buvęs didelis akmuo. Pasakojama, kad šį akmeni 
velnias sviedęs nuo Zagarės, norėdamas pataikyti į nauJai 
pastatytą ant piliakalnio kryžių. Akmuo neprilėkęs ir nukri
tęs toje vietoje, kurioje ir dabar guli. 

Plačiai žinomas Lietuvoje milžiniškas Puntuko akmuo 
(Anykščių raj.), apie kurį jau esame kaJbėję, irgi laikomas 
velnio atvilktu. Liaudis pasakoja, kad Anykščiq parapijos 
žmonės ant velnių kelio pastatę gražią bažnyčią. Nelabie
'siems ji nepatikusi, ir jie nutarę bažnyčią sunaikinti. Vienas 
velnias suradęs didelį akmenį, susukęs iš šiaudų kūliaraišą, 
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užnėręs ją ant akmens, akmenį užsikėlęs ant peClŲ ir nešęs 
Anykščių bažnyčios durims užversti. Benešant akmenį, pra
gydęs gaidys, kūliaraiša nutrūkusi, ir akmuo nuo pečių nu
kritęs. Velnias išsigandęs ir nudūmęs i savo stovyklą, o ak
muo palikęs lauke iki šiai dienai. Viete, ant kurios buvo 
užnerta kūliaraišd, yra truputį įlinkusi. Žmonės š,į akmenį 
vadina PuntukuI. 

Ir ap:e kitus akmenis pasakojama, kad velni,as juos nešęs 
bažnyčios durims užversti. Baisogalos girininkijos miške, 
prie Valatkonių kaimo (Baisogalos ap., Šeduvos raj.) yra ak
muo, vadinamas velnio akmeniu. Sakoma, kad tą akmenį vilkęs 
velnias užversti Baisogalos bažnyč:os durims. Tempdamas jį 

žeme, išrausęs ke:ių metrų ilgio griovį, nusitęsusį rytų krypti
mi. Akmuo perskilęs pusiau, ir keliosė vietose jame yra ne
aiškių įdub~mų. Perskilimas ir įdubimai atsiradę nuo įveržtos 

grandinės ir nuo veln:o kojų. 
Kituose padavimuose apie šį akmenį teigiama, kad jis 

seniau buvęs ant dvarininko Komaro ir valstiečio Kadaro že
mių ribos. Būdamas ga~ingas, Komaras įsakęs nustumti akmenį 
kelis metrus į Kadaro lauką. Kadaras pradėjęs keikti ir Koma
rą, ir velnius. Velniui to tik ir tereikėję. Išgirdęs, dėl ko 
Kadaras keikiasi, kipšas nuvilkęs akmenį atgal į seną vietą. 

Dar užs:menama, kad senovėje pro tą akmenį ėjęs kelias, 
o prie pat akmens reikėję kiek pasukti į šoną. Keliaudami 
nakties metu, žmonės jo nepastebėdavę , suklupdavę ir smar
bai susikuldavę. Susikūlęs ar sulaužęs medinę ratų ašį, žmo
gus neiškentęs sušukdavęs: «Kad jį kur velniai paimtų tą 

akmenį!». Velniui pagaliau įgrisę klausyti žmonių keiksmų, ir 
vieną audringą naktį jis nunešęs tą akmenį toliau į mišką, 

kad niekam nekliudytų2. 

Prie Tauralaukio kaimo (Triušelių ap., Klaipėdos raj.), kai· 
riajame Akmenės upės krante, yra didelis akmuo, vadina
mas velnio akmeniu. Pagal padavimus, pirmasis Tauralaukio 
savininkas buvęs kryžiuočių kareivis Klaus Turlak. Jis la· 
bai gerai lošęs kortomis ir visus savo draugus aplošdavęs. 

Kartą, Turlakui paprašius vieną valstietį eiti su juo palošti, 
tas atsakęs: «Eik velniop su savo kortom». «Gerai,- atsakęs 

I J. Balys. Lietuvių liaudies sakmės, Kaunas, 1940, 222 psl. 
2 Ten pat, 224 psl. 
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Turlakas,- aš eisiu ir pažiūrėsiu, ar jis geriau loš, ar aš», 
Kipšo ilgai laukti nereikėję, Joninių naktį sėdęs jis su Tur
laku ant Akmenės kranto po ąžuolu prie vieno didelio ak
mens, kuris jiedviem buvęs stalu, ir lošęs. Turlakas velnią 

aplošęs, pastarasis užpykęs, numetęs kortas ir taip smarkiai 
kirtęs ranka į akmenį, kad net kibirkštys išlėlmsios. Baisiai 
keikdamasis, jis pradingęs ir daugiau nebesirodęs, Akmenyje 
likusi dėmė, atrodanti lyg didelės rankos pirštai, ir dėl to 
ak.muo vadinamas «velnio akmeniu» I. 

Be paprastų velnio akmenų, Lietuvoj e yra žinomi keli 
akmenys, praminti «velnio krėslais». 

Toks «velnio krėslas» yra ant Syvio kalnelio prie Kraštų I 
kaimo (Panemunėlio ap" Rokiškio raj,). Apie šį akmenį, kuris 
yra kiek panašus į kreslą, pasakojama, kad seniau rudens va· 
karais ant jo sėdėdavęs šiaučiuku pasivertęs velniukas ir siū· 

davęs gražius raudonus batukus, kuriais viliodavęs merginas, 
Mergina, paėmusi tuos batukus ir jais apsiavusi, pradėdavusi 
šokti, bet sustoti negalėdavusi ir šokdavusi, kol krisdavusi 
negyva. 

Panašus «velnio krėslas» yra Titonių kaime (Pamūšio ap" 
Pakruojo raj.) «velnio baloje». Porinama, kad senovėje ant 
to akmens sėdėdavęs velnias, siūdavęs batus, galąsdavęs dal
gius ir erzindavęs Perkūną, rodydamas jam savo pasturgali, 
Supykęs Perkūnas, trenkęs į tą akmenį, perskėlęs jį pusiau, ir 
po to ne~abasis daugiau ant jo nebesirodydavęs. Nors vėliau 
žmonės didelius gabalus nuo akmens nuskėlė trobesių pama· 
tams ir girnoms, bet dar daug j o yra likę, 

Kipšas krėsdavęs žmonėms visokius pokštus. Jis labai 
mėgdavęs klaidinti keleivius. Kai paklydęs žmogus pavargo 
davęs ir keikdamasis minėdavęs velnią, šis, pasivertęs vokie
tuku, kviesdavęs keleivį užeiti pas jį pailsėti. Vokietukas sve
čią pavalgydindavęs ir paguldydavęs, Rytą žmogus pabusda
vęs ant akmens sušlapęs, sušalęs ir tada pagaliau suprasdavęs 
kas buvo tas svetingasis vokietukas. 

Velnio pasiūti batai buvę ypatingi. Jais avėdami žmonės 
niekuomet negalėdavę nueiti į bažnyčią , Sventadienį, apsia
vęs tais batais, žmogus eina į miestelį, o čia patys batai žmo-

I A. K1aipėdiškis, Vadovėlis po Klaipėdos kraštą, Klaipėda, 1924, 
31-34 psl. 
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1924, 

gų ne į bažnyčią, bet į karčiamą neša. Supratę tą pokštą, 

žmonės į bažnyčią eidavę basi, batais po pažastimi nešini ir 
tik šventoriuje jais apsiaudavę. Tačiau ir čia, prie pat bažny
čios durų, velnio batai kojas nuo bažnyčios durų pasukdavę, 
ir vargšas žmogus netrukus atsidurdavęs karčiamoje. 

Velnio krėslu vadinamas akmuo yra ir prie Pomelaičių 

kaimo (Netikiškių ap., Anykščių raj.) Prūdnikų kaime (papar
čių ap., Vievio raj.) esąs akmuo, vadinamas didžiuoju bei 
velnio sostu, irgi skirtinas šiai velnio akmenų grupei. 

Kyla klausimas, kodėl šie akmenys, senovėje, matyt, bu
vę aukurais ar turėję kitą sakralinę paskirtį, yra pavadinti 
velnio akmenimis; kodėl mūsų krašte tiek daug akmenų su 
«velnio pėdomis». Kada šie akmenys buvo įprasminU? Sie klau
simai ypač įdomūs dėl to, kad minėtieji liaudies padavimai 
yra susidarę dar iki krikščionybės laikų. Juose atsispindi ne 
tik visuomeniniai santykiai, bet ir žmogaus santykiai su 
gamta. 

Ir patys pirmieji, dar iš neolito laikų, ir vėlesniųjų laikų 
laidoj imai Lietuvoje rodo, kad mirusieji buvo laidojami su 
ypatingomis apeigomis, kurios šiek tiek leidžia spėti, kaip 

. įvairiais laikais buvo įsivaizduojamas mirusiųjų pasaulis. 
Įvairiais laikotarpiais laidojimo būdai buvo nevienodi. 

Būdinga, kad dažnai, jau pasikeitus materialini.o gyvenimo 
sąlygoms, mirU!Siųjų laidojimo, ,kaip ir įvairūs kiti, papročiai, 
dar ilgesnį laiką išlieka, <<nes aplamai visose ideologijos sri
tyse tradicija yra didi konservatyvi jėga»!. 

Tyrinėdami mirusiųjų laidojimo vietas, mes randame de
gintų ar nedegintų lavonų liekanas ir prie jų įvairių daiktų, 
l. y. mirusiojo įkapes. O kaip būdavo su mirusiųjų sielomis
vėlėmis, kurių buvimu tuomet giliai tikėta? 

Kai kurie tyrinėtojai buvo tos nuomonės, kad senoveJe 
žmonės įsivaizdavo, jog mirusiųjų sielos-vėlės tam tikroje 
vietoje, «anapilyje», gyvenančios tą patį gyvenimą, dirbančios 
tą patį darbą, ir todėl mirusi ems į kapus dėdavo įvairius dar
bo įran.kius bei papuošalus. 

Mirusiųjų laidojimo būdai, kapų įrengimai, o ypač įka.'pės 

leidžia spręsti ir kitaip. Papuošalai galėjo būti laikomi amu
letais. Magiškais tikslais galėjo būti dedami į kapus ir darbo 

I K. Marksas ir F. EngeJsas. Rinktiniai raštai, II t., Vilnius, 1950, 360 psl. 
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įrankiai. Jie, matyt, buvo skirti tarnauti mirusIaJam, kad jis, 
grįžus vėlei į kūną, dirbtų ne kur nors mirusiųjų pasaulyje, 
bet gyviems savo giminės bei savo šeimos nariams, jų lau
kuose. Viešpataujant animistinėms pažiūroms, matyt, tikėta, 

kad vėlės persikelia į kapų antkapius-stabakūlius, į akmenis, 
pažymė tus iškaItomis mirusiųjų pėdomis, į medžius ar kuriuos 
kitus daiktus. 

Sitokie laidojimo papročiai ypač išryškėja pirmaisiais mū
sų eros amžiais, 1. y. žemdirbystės plitimo laikais. Tai rodo 
nedegintų lavonų laidoj imai su visais papuošalais, darbo 
įrankiais, ginklais ir, be to, dar neseniai mūsų liaudyje išny
kę vėlių maitinimo ir kiti papročiai. 

Tėvų ir protėvių vėlės, gyvendamos čia pat laukuose, 
ilgainiui virsta dvasiomis-globėjomis, teikiančiomis įvamą 

paramą gyviesiems. Greta gerųjų dvasių, atsirado ir piktųjų
nelabųjų dvasių, ledokų, kurios įvairiai kenkdavusios žmo
nėms; nelabosios dvasios vėliau buvo pavadintos velniais!. 

Liaudies įsivaizdavimu «velnias nėra toks baisus, kaip jis 
piešiamas». Kartais jis iškrečia kokį pokštą žmonėms, bel 
neretai ir žmogus jį apgauna. Siaip jo santykiai su žmonėmis 
nėra blogi. Dažnai jis žmogui p:nigų paskolina, net iš skoli
ninktĮ «dūšios» nereikalaudamas, nuo kelio akmenį nukelia 
ir pan.; nebaisios jam ir įvairios krikščionių religijos dvasinės 
būtybės, bet Perkūno tai jis labai bijo. Plačiai yra paplitusi 
sakmė apie tai, kaip velnias, skolindamas vargšui jaunuoliui 
pinigų vestuvėms ir žadėdamas pats vestuvėse dalyvauti, 
klausia: «Kas bus piršlys?» - «Ponas dievas». - «Pažįstu, tai 
geras senelis, o svočia?» - «Dievo motina». - «Tai gera mo
teriškė, o pajauniai?» - «Visi šventieji». - «Pažįstu aš juos 
visus, labai geri vyrai, o muzika?» - «Dundulis». - «Dundu
lis! Jis man prieš devynerius metus taip «užgrajino», kad dar 
ir dabar šlubuoju. Į vestuves neisiu, o pinigus aš tau dova
noju ir keliauk sau sveikas»2. 

Dažniausiai Perkūnas mušdavęs velnius ant akmenų, nes 
jie po jais gyvenę arba, ant jų sėdėdami , įvairiais būdais ji 
pykdę. 

I J. Basanavičius. Iš gyvenimo vėlių bei velnių, Kaunas, 1928, XI, XII, 
XVI psl. 

2 Tautosakos darbai, Kaunas, 1939, VI t., 137 psl. 
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Formuojantis klasinei visuomenei pirmojo tūkstantmečio 

pabaigoj e ir antrojo tūkstantmečio pradžioje, formavosi ir 
naujos religinės pažiūros. 

Plinta lavonų deginimas. Kapuose išnyksta darbo įrankiai; 
vietoj jų dedamos miniatiūrinės kopijos. Darbo įrankiai ir 
ginklai randami jau tik turtingesniuose kapuose. Sie laido
jimų pasikeitimai sie tini su mirusiųjų pasaulio įsivaizdavimo 
pakitimu. Kadangi darbo įrank1ai buvo brangūs, o žemdirbiai 
pomirtinį gyvenimą jau vaizdavosi kaip laimingą pasaulį, ku
riame mirusiųjų vėlėms nebereikės dirbti, tai buvo [pasitenki
nama į kapus įdėjus miniatiūrines darbo įrankių kopijas. 

Siuo laiku valdančiosios klasės tarpe plito Perkūno kultas, 
bet liaudis, Perkūną laikydama pikto dievybe, stengėsi nuo 
jo, kaip ir nuo valdovo feodalo, atsipirkti duokle: 

Perkūne dievaiti, 
Ne mušk i ant mano dirvų 

Melsiu tau palti mėsos l . 

Jau M. Mažvydas savo «Katekiz~e» pažymi, kad liaudis 
ilgai buvo ištikima savo senajam tikėjimui ir garbino «kaukus, 
žem.ėpačius, laukosargus, visas velnuvas, deives» . 

1547 m. Zygimantas Augustas rašė Lenkijos kancleriui 
Samueliui Maciejovskiui « ... Zemaičiuose, nem.inint kitų prie
tarų, paprastoj i ir tamsioji liaudis, kaip dievus garbina miš
kus, ąžuolus, liepas, upes, akmenis ir pagaliau žalčius (gy
vates) ir tiems (daiktams) viešai ir pas save (namie) gyvulius 
ir aukas atnašauja»2. 

Panašių tvirtinimų ,turime ir iš vėlesnių laikų. 
Krikščionių dvasininkai, kovodami su senuoju lietuvių ti

kėjimu, skelbia, kad tai esąs piktojo prado, nelabojo pa,sau
lio kultas, kad visos garbinamos dvasios - globėjos ir 
protėvių vėlės esančios piktosiqs dvasios -velniai. Vel
niai buvo vaizduojami itin baisiai: vietoje žmogaus kojų
kanopos, nosis su viena skyle, ožio barzda, ragai, uodega, 
juoda oda. 

Negalėdami įtikinėjimais priversti liaudies masių atsižadėti 

senojo tikėjimo, krikščionių dvasininkai griebdavosi prievar
tos. Jie naikino ir nuo seno garbinamus akmenis. 

I Tautosakos darbai, Kaunas, 1937, III t., 200 psl. 
2 Senoji lietuviška knyga, Kaunas, 1947, 172 psl. 
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XVIII a. Vilniaus jėzuitas 1. Ostrovskis savo reliacijoje 
rašo, kad viename užkampyje tarp didelių balų radęs akmeni, 
kurį žmonės laikę dievaičiu ir senoviškai garbinę. Kiekvieną 
sekmadienį, esant jaunam mėnuliui, prie to akmens iš visų 
apylinkių susirin.kdavę daugybė žmonių, kurie šventam akme
niui atnešdavę aukų: duonos, vilnų, linų ir pinigų, be to, prie 
jo melsdavęsi ir net prieš jį prik.laupdavę. Pasak žmonių, 

šitas akmuo garbinamas nuo neatmenamų laikų; padarius 
įžadą prie jo, grįžtanti sveikata. Po misijų šioje apylinkėje 
apie 300 žmonių prisiekę akmens daugiau nebegarbinti ir ne
be1ankyti. Kad aplinkiniai gyventojai nebegalėtų grįžti prie 
pagoniško akmens kulto, akmuo žiemos metu buvęs iškeltas 
iš žemės ir paskandintas giliausioje balojel. 

Liaudies garbinami akmenys buvo naikinami ir vėliau. 

A. Kosaževskis rašo, kad XIX a. viduryje stabakūliai buvę 

suvežti į Varnių bažnyčios šventorių, iš kur vėliau be pėd
sakų pradingę2. Tikriausiai garbintų akmenų liekanos yra ir 
Kretingos stabakūliai, aptikti 1924 m., renkant akmenis ga
nykloje tarp Kretingos ir Bajorų geležinkelio stočių. Cia iš
kėlus iš žemės plokščią 1,2 m ilgio, 1 m pločio ir 30-35 cm 
storio akmeni, po juo buvo rasti žemėje keli savotiški akme
nys. Keturi iš jų buvo trikampės, gumbuotos 0,8-1 m aukščio 
prizmės pavidalo, kiti du - su nuskeltomis viršūnėmis. Tarp 
jų buvo apie 20 pailgų, 10-30 cm ilgio akmenėlių. Kai kurie 
jų - su skaldymo žymėmis. Visi šie akmenys aptikti visai aJsi
tiktinai, ir jokių padavimų nei apie juos, nei apie kitus toje 
ganykloje esančius akmenis neteko girdėti. 

Sie Kretingos stabakūliai yra visai panašūs į dar ir dabar 
žinomus :Lemaitijos stabakūlius. Tikriausiai jie buvo surinkti 
ir užkasti į žemę kunigų įsakymu. 

Sunaikinimo išvengę senoviški sakralinės paskirties akme
nys (akmenys-aukurai, velnio krėslai ir sostai, mirusiųjų kul
tui skirti akmenys, akmenys, pažymėti magiškais pėdų ženk
lais, kurie vėliau imti laikyti velnio pėdomis) krikščiony

bės įtakoje buvo pavadinti velnio akmenimis. 
Nors krikščionių dvasininkai skelbė senuosius sakralinės 

paskirties akmenis esant velnio akmenimis, nors šie akmenys 

S4 

I «Gimtasai kraštas», 1943, 119-126 psl. 
2 «Klaipėdos žinios», 1924, Nr. 160-161. 
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21. Kretingos stabakūlis. 

buvo naikinami, o juos lankyti, melstis, daryti apžadus, dėti 

ant jų aukas draudžiama, kai kurie iš jų ir krikščionybės 

laikais tebebuvo garbinami, laikomi stebuklingais bei šventais, 
turinčiais gydomosios galios. Antai, kunigas Sapūnas dar 
1573 m. rašė, kad žmonės «kittas Deiwes, welinius kaip tai 
szemepa.czius, kaukus Apidames, kalnus Alkus, upes Akmenis 
Eitwarius Perkuną melsti a garbinti jeig kakiagi ligai, akių 

dantų, angu ieib kuragi sunara kuna musų»!. 
Dar iki mūsų dienų yra išlikusių įvairių vadinamųjų stebuk

lingų bei šventų akmenų. Kai kuriuos iš jų, pavyzdžiui, Lemon
tiškių kapinių (Lemontiškio ap., Ramygalos raj.) akmenį su 

1 J. Basanavičius. Iš gyvenimo vėlių bei velnių, Kaunas, 1928, V psl. 
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«šventa» skyle, nepaisant kunigų draudimo, dar XIX a. pabai
goje žmonės garbino ir tikėjo, kad jis galįs gydyti nuo įvairių 
ligų, dėl to darė apžadus ir dėjo ant jo įvairias aukas. 

Kiti senovėje garbinti akmenys buvo paimti bažnyčios glo
bon ir kartais pagal krikščionybės kulto reikalavimus naujai 
įprasminti. Antai, jau ne kartą minėtas toteminis akmuo 
«užkeikta merga», Akmens vienkiemyje (Varėnos raj.), liau
dies tikėjimu, gydęs nuo įvairių ligų, buvo pažymėtas įstatant 
jame geležinį kryžių. Skudutiškio vienkiemyje (Molėtų raj .) 
akmenyje esanti pėda laikonra mergelės Marijos įminta, o 
akmuo - stebuklingu. Stebuklais pasižymėjęs Mitkiškių ak
muo (Vievio raj.), kuriame esanti pėda laikoma mergelės Ma
rijos įspausta, buvo pašventintas ir šalia pastatytas kryžius. Kiti 
panašūs akmenys buvo įmūrijami arba į koplyčios sieną (Gel
vonyse, Sirvintų raj.), arba į bažnyčios sieną (Papilyje, Pan
dėlio raj.), arba laikomi kop:yčioje (Siluvoje, Tytuvėnų raj.). 

Reikia manyti, kad gydomoji bei stebuklingoj i galia buvo 
teikiama tik tiems akmenims, kurie senovėje buvo laikomi 
ypatingoje pagarboje ir turėjo fetišų prasmę. Tą spėliojimą, 

atrodo, galėtų patvirtinti toks pavyzdys. Lankymosi metu Ak
mens vienkiemyje (Varėnos raj.) kryžius ant akmens buvo 
aprištas prijuoste. (Dzūkijoje dažnai galima pamatyti kryžius 
su aprištomis prijuostėlėmis.) Teigiama, kad tuo būdu buriama 
sveikata, o bevaikės moterys buria vaikus. Sio būrimo esmė 
paaiškėja iš padavimo, pasakojančio, kad tas akmuo esąs 

pasislėpusio po žemėmis žalčio uodega. O žaltys juk neša na
mams laimę. Be to, S. Daukanto liudijimu, bevaikės moterys 
jam melsdavusios ir palikdavusios pieno, kad susilauktų vai
kų. Vadinasi, šis akmuo yra buvęs šventas dar tada, kai buvo 
paplitęs saulės kultas. 

Sventųjų akmenų tarpe aptinkame ir pėduotų akmenų, ku
rie, k~ip matėme, siejami su mirusiųjų kultu. Nors tokių pėdų 
buvo daug ir jos buvo kalamos įvairiais laikais, bet stebuk
lingais, šventais laikomi, matyt, tik tie akmenys, kurie, liaudies 
manymu, buvę atsiradę stebuklingais būdais ir kuriuose esan
čios pėdos įmintos laumių ar kitų žemdirbystės globėjų . 

Seną tokių «laumių pėdų», vėliau pavadintų mergelės Marijos 
pėdomis, kilmę patvirtintų Mitkiškių akmens pėda, kuri žy
miai skiriasi nuo vėliau jau geležimi kaltų pėdų. Jos šonai 
yra apkalti nelygiai, plačiai, o pati pėda yra basos kojos. 
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Taigi, vėlesniais laikais senieji sakralinės paskirties akmenys 
susilaukė įvairaus likimo. Vieni buvo sunaikinti, kiti - visai 
pamiršti, į trečius buvo žiūrima kaip į piktosios dvasios
velnio akmenis, ir tik nedidelė dalis akmenų, jau nuo seno 
buvusių ypatingoje pagarboje, buvo paimta bažnyčios globon, 
paskirta krikščioniškajam kultui ir laikoma šventais, stebuk
lingais akmenimis. 

RASYTI AKMENYS 

Jau aukščiau buvo nurodyta, kad kai kurie akmenyse 
iškalti ženklai, kaip saulės, pasagos, rombai, lygiais skersiniais 
stačiakampiai ir įstriži kryžiukai, yra senosios lietuvių religijos 
simboliniai ženklai. Be šių, simbolinių, kai kuriuose akmenyse 
aptinkami ir kitokie ženklai, kurių išvaizda, derinimai bei 
įvairios kitos savybės rodo, kad šiems ženklams buvo sutei
kiama tam tikra prasmė. 

Išlikusieji akmenyse iškalti ženklai dažnai jau yra išdilę, 

neaiškūs. Registracijos pastabose apie juos trumpai pasakyta, 
kad tai esą «neaiškūs», «paslaptingi», «kažkokie iškalti ženk
lai» ir pan. Akmenys su tokiais raštai"s yra Geluvos kaime 
(Birutkalnio ap., Ariogalos raj.), Kviesčių kaime (Laumėnos 

ap., Telšių raj.), Plavėjų kaime (Plavėjų ap., Dūkšto raj.) ir 
kitose vietose. 

Zymią rašytų akmenų dalį sudaro akmenys su iškaltais 
juose įvairiais raštažankliais. 

Dažnai aptinkami iškalti akmenyse lotyniški raštaženkliai, 
kurie laikytini kokio nors asmens vardo ir pavardės inicialais. 
Sie inidalai galėjo būti kalami įw.iriais tikslais. Kai kurie ga
lėjo būti iškalti lauko nuosavybei pažymėti, kai kurie
magiškais tikslais. Tokiu gali būti ląikomas mūsų minėtas 

akmuo su žmogaus pėda ir inicialais H. L., prie Dubinės žiočių 
ties Veliuona (Vi1kijos raj.). Raidės H.L. laikytinos inicialais 
to žmogaus, kurio yra ir pėda. 

Pažymėtinas rašytas akmuo, esantis prie Pumpėnų mies
telio (Joniškėlio raj.). Jame iškalta 'iaug lvairių raštaženklių. 
Čia ir data 1761, inicialai A.M. ir A.lK., ir savotiški 
kryžiai su dVIem ir trimis skersiniais. Data ir inicialai ir šiuo 
atveju, matyt, yra siejami su mirusiųjų pagerbimu ir iškalti 
vietoje seniau kalamų pėdų. Savotiški su dviem ir trimis 
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22. Rašytas akmuo. 
PumpėJlŲ ms!., Joniškėlio raj. 

skersiniais kryžiai, matyt, turėjo magiškos prasmės. Yra ži
noma, kad Žemaitijoje kryžiai su dviem skersiniais, vadina
mieji «karavikai», buvo statomi norint apsisaugoti nuo maro. 

Akmenyje prie kelio Nikronys-Babronys (Jiezno raj.) yra 
iškalti du lygiais skersiniais įstriži kryžiukai, strėlė su vienu 
skersiniu bei užkaba gale ir raidės MOPT. Žmonės aiškina, 
kad raidės MOPT reiškiančios «Moje pieniądze tutaj», t. y. 
«Mano pinigai čia». Manoma, jog po akmeniu esąs paslėptas 
užkeiktas lobis. Prie akmens yra ir lobio ieškotojų kastų duo
bių liekanos. Sis akmuo, kaip ir kiti mūsų pastebėti lobių 
akmenys, galėjo būti senovišku aukuru. Tą spėliojimą iš dalies 
patvirtintų iškalti jame krYŽiuk.ai, kurie laikytini simboliškais 
saulės ženklais. 

Akmenyje iškalta strėlė su vienu skersiniu tikriausiai yra 
Lenkijos bajorų herbo Lis ženklas, vėliau suteiktas kokiai nors 
Lietuvos bajorų giminei. Bajorišktl gim! nių herbų ženklai ant 
akmenų tikriausiai buvo kalami žemės plotų nuosavybei pa
žymėti. 

Be įvairios prasmės užrašų ir inicialų, iškaltų ant akmenų 
lotyniškais raštaženkliais, kartais pasitaiko akmenų su ara
bišk:ais ir hebraiškais raštaženkliais. Tokie akmenys tikriausiai 
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yra likę nuo jau sunykusių totorių ir žydų kapų. Rytų Lie
tuvoje panašios paskirties akmenų pasitaiko ir su senoviškais 
slaviškais rašmenimis. 

Be įvairių iškaItų ant akmenų žinomų raidynų ženklų, yra 
aptikti du savotiški akmenys su paslaptingais raštaženkliais. 
Ką reiškia šie rašmenys? 

~/ 1; tt 
1 
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23. Raštai an t akmenų: 1. Slanevos km., lnlupio ap ., Jiezno raj.; 
2. Ziogų km., Ziogų ap., Anykščių raj. 

Iš rašto istorijos žinome, kad pradinė rašto forma yra 
piktografinio pobūdžio , t. y . vienu ženklu ar kelių ženklų
paveikslų deriniu išreiškiamas ne atskiras garsas arba skie
muo, bet atskiras daiktas, reiškinys. Piktografinio rašto pa
vyzdžiais bei piktogramomis laikytini ir mūsų laukų akmenyse 
aptinkami įvairūs saulės simbolikos ženklai: apskritimai, rom
bai, lygiais skersiniais stačiakampiai bei įstriži kryžiukai ir kt. 
Piktografiniu raštu laikytinas įvairių senoviškų dirbinių orna
mentas, kurio atskiriems elementams ir jų kompozicijoms, 
matyt, buvo teikiama ypatingos magiškos prasmės. Pavyzdžiui, 
Lietuvoje pirmojo tūkstantmečio žalvarinės apyrankės dažnai 
buvo puošiamos geometriniu ornamentu. Ypač būdingos geo
metrinių figūrų kompozicijos žalvarinių apyrankių galuose. 
Čia , kaip ir pačiame ornamente, kartojasi rombai, apskritimai, 
trikampiai. Laikant įvairias geometrines figūras saulės sim-
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bolikos ženklais, suprantama ir paClŲ papuošalų esmė - sau
goti jų nešiotoją nuo nelaimių ir teikti jam laimę. 

Piktografinio pobūdžio ženklų aptinkama ir ant akmenų. 
Tai jau minėti simboliški Valiulio (Karališkių km., Špulių ap., 
Molėtų raj.) ir Napoleono akmenų (prie Salako miestelio} 
ženklai. 

Tolesnėje raidoje raštas įgavo ideografinį pobūdį, t. y . 
kada kiekvienas ženklas vaizduoja atskirą žodį, sąvoką. Ideo
grafinius raštaženklius, t. y. hieroglifus, turėjo senovės egip
tiečiai ir dar dabartiniu laiku naudoja kinai. Ideografiniai 
raštaženkliai būna realistinio, sutartinio pobūdžio, pavyzdžiui, 
saulė - apskritimas, vanduo - banguota linija, laukas - kvad
ratas ir pan. 

Vėliau žmonija išrado ir fonetinį raštą, kuriame tam tikrais 
ženklais vaizduojami atskiri kalbos garsai ir rečiau - kai 
kurie skiemenys. Fonetinis raštas žmonijai yra žinomas jau 
seniai ir yra labai įvairus. Germanų gentys jį naudojo jau nuo 
pirmojo tūkstantmečio vidurio. Ypač jis buvo paplitęs Skan
dmavijoje, kur buvo žinomas rūnų (paslaptingo) rašto pava
dinimu. Rūnų ženklus sudaro tiesių linijų ir įvairiai pakreiptų 
skersinių (kampų) deriniai. Rūnos dažnai buvo kalamos ant 
medžių, uolose, akmenyse ir pažymėdavo svarbesnius gyveni
mo įvykius. Rūnų užrašų akmenyse buvo aptikta Latvijoje. 

23-me paveiksle pateiktieji iškalto akmenyse rašto pavyz
džiai savo išvaizda ir sugrupavimu primena rūnas arba kitus 
fonetinius raštaženklius. 

Panašūs įrašai kartais yra aptinkami ant XIV-XVI a. 
žalvarinių žiedų akučių. Tai, matyt, signetiniai žiedai, kurių 

įrašai buvo arba giminės ženklai, arba turėjo kokios nors ma
giškos prasmės. 

Taigi galima spėti, kad mūsų čia pateikiarno, iškalto ak
menyse «nežinomo», «paslaptingo» rašto pavyzdžiai ar tik 
nebus senoviško Hetuvių fonetinio rašto įrašų liekanos. Tik, 
deja, kol kas pats raštas mums ir nežinomas, ir paslaptingas. 

ISTORINIŲ AKMENŲ TYRIMAS 

Istorinių Lietuvos akmenų apžvalga rodo, kad, nors jų praei
tis dar nėra tiksliai pažinta, bet susieti su senaisiais lietuvių 
tikėjimų atminimais ar,ba praeityje žmogaus iškaltais ženk-
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Deja, į šių praeities paminklų tyrimą ir tikslios mokslinės 
medžiagos apie juos rinkimą visai nebuvo kreipiama dėmesio. 
Pasigendama ir išsamesnės jų dokumentacijos su aprašymais, 
fotonuotraukomis, planais ir kitais brėžiniais. Turimos žinios 
apie istorinius akmenis yra nepilnos, dažniausiai tai tik trum
pos pastabos. Tuo tarpu liaudies padavimai, su akmenimis su
siję papročiai bei tradicijos teikia jų pažinimui svarooos moks
linės medžiagos. 

Mokslinės reikšmės turinčių istorinių akmenų randame ne 
vien tik pavieniui, bet ir grupėmis. Dažnai jie esti kitų ar
cheologinių paminklų sudėtinė dalis, sudaro būdingus jų sta
tinius, kurie padeda tuos paminklus pastebėti ir pažinti. 

Akmens amžiaus ir vėlesniųjų laikų stovyklose kai kada 
ap tinkamos ugIlliavietės iš suskilusių akmenų. Pasitaiko, kad 
akmenys sudėti tam tikra tvarka aI'ba krūvomis, arba be jo
kios tvarkos. 

Akmens statinių aptinkame daugelyje iki feodalinio laiko
tarpio sodybviečių ir piliakalnių. Piliakalniuose akmenimis 
dažnai būdavo grįsti pylimų ir aikštelių šlaitai, o kartais jų 
aptinkama ir aikštelėse; ypač ryškiaJi akmenys pastebimi ap
griuvimuose. 

Už einama akmenų ir įvairiuose senoviškuose kapuose. Ak
menų vainikais buvo stiprinami ankstyvesniųjų, dar pirmųjų 
m. e. amžių, pilkapiai. Kartais pilkapiai buvo kraunami iš 
akmenų ir žemių, tai vadinamieji «krūsniai». Įvairia tvarka 
padėtų akmenų randama plokštiniuose kapinynuose ir milžin
kapiuose. 

Atvirai pastebimi įvairiuose archeologiniuose paminkluose 
akmens statiniai padeda mums tiksliau pažinti pačius pamink
lus ir be ilgo bei kruopštaus jų tyrinėj imo. 

Pagaliau jau vėlesniais, klasinės visuomenės susidarymo 
laikais, akmenys dažnai buvo žmonių panaudojami ir sta
tybai. Jų liekanos rodo, kad kadaise jie buvo darbo įrankiaJis, 
pavyzdžiui, girnos. Tokie dirbiniai yra istoriniai paminklai, 
kurie turi būti renkami, aprašomi ir saugomi. 

Įvairių istorinių akmenų pažiinimas, tyrimas, jų globa ir 
saugojimas yra ypatingaJi svarbūs. Nė vienas senovės pamink
las neišnyksta taip ūmai ir be pėdsakų kaip akmenys. Pavyz-
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džiw, dar praejusio šimtmečio viduryje dingo A. Kosaževskio 
minėti Ivoniškių (Varnių raj.) stabakūliai, kai jie buvo per
vežti i kitą vietą· Nugabentas i Kėdainius, dingo be pėdsakų 
Raguvos (Troškūnų raj.) akmuo :Laltys. Išnyko ir garsi Petri
kaičių kaimo (Pakievės ap., Kelmės raj.) akmenų grupė - «ve
selė». Suskaldytos plentui dvejos Pipiriškių piliakalnyje (Vievio 
raj.) rastos trinamosios girnos. Sudaužyta plentui «vilkpėdės» 
akmuo Vilniuje, buvęs to vardo priemiestyje. Susprogdintas 
Amalviškių kaimo (Gudelių ap., Simno raj.) akmuo «dievaitis». 
Net milžiniškas, laikomas stebuklingu, akmuo prie Vištyčio 

miestelio (Kybartų raj.) jau yra parengtas sprogdinimui. 
Daug akmenų visai dar nepastebėtų žūva ir mūsų dienomis. 

Sios aplinkybės verčia susi rūpinti jų ieškojimu, pažinimu, sau
gojimu. 

Sie darbai nesunkūs ir ypač turi sudominti mūsų mokyklų 
istorikų būrelių narius. Istorinių akmenų tyrimas nereikalauja 
nei ypatingo pasirengimo, nei žinių. Užtenka aplamai suprasU 
jų reikšmę, atidžiai juos aprašyti ir atvaizduoti, o tam daugiau 
reikia pastabumo ir meilės, negu žinių. 

Metodiškam istor:inių akmenų tyrimui žemiau pateikiamos 
pastabos, kuriose pažymima, kokie akmenys laikytini isto
riniais ir kaip jie turi būti tiriami. 

. ----

1., 

vietų, a 
2 .. 

dies ga 
su jais 

3. 
žmonės 

taitijoj' 
menėju 

rių bŪI 

4. 
žvėrys 

ar kur 
vadina 

5. 
krėslai 

6. 
šas (p 

daiktų 

7. 
bėtų, 

8. 
i viet 

9. 

šventt 
ar žv 
yra g 

1 

liais» 

taip 
1 

\tušai 
1 

tukas 



aževskio 
lVO per
pėdsakų 

si Petri
!- «ve
(Vievio 
~pėdės» 

·gdintas 
vaitis». 
7ištyčio 

ui. 
:nomis. 
U, SdU-

lkyklų 

3.1auja 
prasta 
ugiau 

amos 
isto-

KLAUSIMAI 

1. Ar nėra akmenų prie kelių, kryžkelių, upių, ežerų, šaltinių ir kitų 

vietų, ar siejami tie akmenys su tomis vietomis? 
2. Ar nėra kokių nors nepaprastll, vadinamųjų stebuklingais, seniau liau

dies garbinamų akmenų, kodėl tais akmenimis liaudis domėjosi, kokie ivykiai 
su jais yra siejami? 

3. Ar nėra akmenų, apie kuriuos pasakojama, kad jie yra suakmenėję 
žmonės? (Tokie akmenys 2emaitijoje dažnai vadinami stabakūliais, o Aukš
taitijoje ir Dzūkijoje akmeninėmis bobomis ir mergomis.) Ar nėra suak
menėj usių grupių: tėvų, motinų, vaikų, vE'stuvininkų, milžinų, vienuolių, ka
rių būrių ir pan.? Užrašoma viskas, kas apie juos pasakojama. 

4. Ar nėra akmenų, apie kuriuos pasakojama, kad jie yra suakmenėję 
žvėrys ar gyvuliai? Ar nėra akmenų, vadinamų ožiaakmeniais, vilkakmeniais 
ar kuriais kitais gyvulių ar žvėrių vardais? Kodėl jie tais vardais yra 
vadinami? 

5. Ar nėra akmenų, vadinamų dievo, laumių, velnių sostais, stalais, 
krėslais? 

6. Ar nėra akmenų, apie kuriuos minėtų, kad jie moko visokius nemok
šas (pvz., Mokai). ar neinama prie jų burti, ieškant dingusių ar pavogtų 
daiktų, ar kuriais kitais reikalais? 

7. Ar nėra akmenų, pra mintų «šiaučiais», «kriaučiu.kais», apie kuriuos kal
bėtų, kad jie patys arba velniai ant jų avalynę ar drabužius siuvę? 

8. Ar nėra akmenų, apie kuriuos pasako tų, kad jie keliaudavę iš vietos 
j vietą arba velnių buvę velkami? 

9. Ar nėra akmenų su pailgais, negiliais jdubimais, vadinamais dievo, 
šventųjų, laumių, velnitl pėdomis? Ar nėra akmenyse kokių nors gyvulių 

ar žvėrių pėdų? Kaip aiškinamas tq pėdų atsiradimas, kaip tokie akmenys 
yra garbinami? 

10. Ar nėra akmenų su iškaltais dubenimis, lėkštėmis, «laumių dubenė

liais» ar kaip kitaip vadinamais idubimais? Kas apie juos pasakojama? 
11. Ar nėra akmenų, vadinamų velnio ar laumių akmenimis? Kodėl jie 

taip yra vadinami? Ką apie juos žmonės pasakoja? 
12. Ar nėra akmenų, vadinamų pirtimis, pirkelėmis, kepurėmis, .kepe

Hušais»? Kodėl jie taip yra vadinami? 
13. Ar nėra akmenų, vadinamų kokiais nors tikriniais vardais, pvz., Pun

tukas, Mokas, ValiuIis, Kasparas ir kt., kodėl jie šiais vardais yra vadinami? 
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14. Ar nėra akmenų, vadinamų maldų akmenimis, kodėl jie taip pra
minti ir kaip jie yra pagerbiami? 

15. Ar nedeginami dabar ir seniau ant akmenų laužai, kodėl jie buvo 
deginami? 

16. Ar nėra akmenų, į kuriuos būtų trenkęs žaibas (Perkūnas), kas apie 
ji pasakojama? 

17. Ar nėra lobių akmenų, po kuriais esą paslėpti užkeikti pinigai? Kas 
apie tuos akmenis ir pinigus yra žinoma? 

18. Kaip liaudis aiškina laukuose atsiradusius akmenis (kūlius), ar se
niai jie atsirado, kokiomis aplinkybėmis: ar iš žemės išaugo, ar velnių atvilk
ti, ar velnių bei milžinų prisodinti ir t. t. 

19. Ar nepasakoja žmonės, kad akmenys seniau buvQ gyvi, augę, kodėl 

nustoję augti, kodėl jų tarpe esą didelių ir mažų, kietų ir minkštų? 
20. Ar nėra padavimų, kad akmuo yra užkeiktas, kas ir kodėl ji užkeikė? 
21. Ar nėra padavimų, kad upelis ar šaltinis teka iš žemėje paslėpto 

akmens? 
22. Ar nėra laukų, vadinamų Stabūlaukiais, Raguvomis, Alkoragiais, Sven

tnragiais ir siejamų su jais akmenų? 
23. Ar yra kaimų, sodybų, upių, laukų ir kitų vietų, kurių pavadinimai 

yra kilę iš žodžių «akmuo» bei «kūlis» (pvz., Akmenė, Kūliai, Maišakūliai 

ir pan.) ir kaip liaudis tokio pavadinimo atsiradimą aiškina? 
24. Ar nėra akmenų su iškaltomis pasagomis, saulėmis, mėnuliais, kry

žiais ir kitokiais religiniais bei simboliniais ženklais, skaitmenimis, įvairiai! 

parašais, raidėmis ir kt.? 
25. Ar neužeinama kur «laumių ar raganų geldų» - akmenų su įdubusiu, 

dažniausiai pailgu viduriu, senoviškų, iki X a. vartotų apatinių trinamųjų 

girnų dalių ir taip pat išlygintais šonais akmenų - trintuvų grūdams malti? 
26. Gal randama senovinių akmeninių grūstuvų, girnakmenių ir kitų ūki

nės paskirties akmenų? Kuriems ūkio reikalams ir kokios rūšies akmuo bu
vo naudojamas? Ar nesiejami su jais kokie nors burtai ar prietarai? 

27. Ar nenaudojami kai kurie akmenys žmonėms ar gyvuliams gydyti, 
kokie tai akmenys, nuo kokių ligų ir kaip yra vartojami, kokie kalbami ke
rėjimai ir maldos, kaip aiškinama, jei akmuo negelbsti? 

28. Ar nebandoma akmenimis apsisaugoti nuo žaibo trenksmo, nuo gaisro, 
nuo galvos skaudėjimo? Kaip tai daroma? Ar nededama į paskutinį rugių 

vežimą akmenų, kad pelės grūdų negraužttl ir kt.? 
29. Ar liaudies garbinamas akmuo nėra bažnyčios pašventintas? Kaip 

jis pagerbiamas: apsodintas medžiais, puošiamas gėlėmis, aptvertas tvorele, 
ar pastatytas kryžius, koplytėlė, gal prie jo meldžiamasi, aukojama? Kodėl 

akmuo yra garbinamas? Kada prie jo renkamasi, kaip švenčiama? Ar nėra 

žinių bei pasakojimų, kada tos šventės pradėtos švęsti, kokie padavimai 
apie įvykusius prie akmenų stebuklus? Ar nėra žinių, kad akmenį žmonės 
se-niau garbino ir kodėl jį nustojo garbinti? Ar nėra žinių, kaip toks akmuo 
buvo garbinamas seniau, ligi pašventinimo? 

30. Ar nėra akmenų, kurie būtų gerbiami kitataučių: rusų, lenkų, žydų, 

čIgonų? Kodėl jie yra gerbiami? 
31. Ar nėra akmenų, kuriuose neva gyveną velniai ar kitos dvasios? Jei 

gyveną, tai ar visada, ar tik tam tikrais laikotarpiais, ar tos dvasios ir vel-
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~Įai neklaidlll<! kt>llaujdnčllį pro tuo~ dkmenis žmunill, CH jq neap~dudinėją, 
ar nevenl:(lama prie- akmenq btiti kUfluo nors laiku? 

3~. Ar nėra vietų, kuriose, pasak žmonių, senovėje buvusios bažnyčios? 
A, nėra akmenlĮ. kurie butų laikomi buvusiais bažnyčiose: akmenys su du
henllnis šVQstam vdndeniui Idikyti, dkmenys-aukurai ir kt.? 

33. Ar nėrd bažnyčių pamatuose ar sienose pažymėtlį akmeml: akmemĮ 
S' pedomis, «ŽdlčI Ų galvų'" akmeninių sviedinių ir kt.? 

34. Ar I1pra akmenLĮ u Įstatytdis Į juos geležiniais kryžiais, koplytėlėmis, 
~ventųjų statulomis, akmelllĮ su Iškaltais kryžiais pastatytLĮ kur prie kelill, lau
kuose, sodybose; kokie ivykiai su jų pastatymu yra siejami? 

35. Ar nededdma akmenų i kapus, kodėl ant kapų statomi akmeniniai 
antkapidi? Kokie ženklai ir jrašai kalami antkapiuose? Gal yra ižymilĮ a,menų 

kapai, kokie jiems pastatyti akmeniniai antkapiai? 
36. Gal yra kur senoviniLĮ jau apleis tų kapinių: senkapių, švt'dkapill, 

kariLĮ kapinių ir kitų, gdl dar likę jose akmeniniLĮ antkapių , kOkiq? 
37. Ar nera akmenlĮ, klJrtC' būtų liaudies siejami su kokiais nors archeo

loginiais pdminklais? 
38. Gal yra akme-Ill!, siejamll su istoriniais asme-nimis (pn., dpoleono 

stalas)? Kodėl? 

39. Gal randama IVdiraus dydžio clkmeninill futu liLĮ (senovinių akmcninių 

"iedinių), kur jIe yra ir kas apie juos pasakojama1 
4(). Ar nera kokiLĮ nors akmenų, ar clkmenLl kru\' LĮ, sukrclutll riboIll'> pa

ženklinti ar kurieIlls ~vykiam paminėti? 

Tyrinėjant istol'inės reikšmes akmenis uŽlašoma: 
1. Kur aprclšomasi akmuo yra: vienkiemis, kaimas, kolukis , apylink.ė, 

rajonas. SudaroJnils kad ir paprasčiausias vietos planelis, kuriame tiksliai pa
:Ž~ mlma akmelltĮ vieta. 

2. Aprašant akmenĮ, pažymimas jo ilgis, plotis, aukštis, išvaizda, rūšis. 

\r clkmuo yrd llaturalicllTIl' hm'yje, ar žmogaus ranko paliestas, ar jis svei
kas, ar jau ištrupėjGs, žaibo perskeltas, koks jo vidus, kiek apytikriai jo gali 

būti žemėj('? 

Jei akmuo yra žmogaus rankos kokiu nors būdu p<.lliestas - yra iškalta 
kokių nors ženklLĮ ar parašLĮ, - tai užrašomd, kokiu jrankiu - akmenin iu ar I:(e

luį:iniu - tic ženklili gale-jo !Juti padaryti. 

3. Aprašant akmenis, užrašomi visi liaudies pasakojimai, su jais ~usiju
f>ios tradicijos, burimai, kerėjimai, prietarai, pasakojimai apiE' ivykusius prie 

.iq stebuklus ir l. t. 

Užrašant ivairius pasakojimus, re ikia pažymėti: kas pasakoja, kokio am

žiaus, kur gyvena, iš kur girdėjo. 
4. Jei akmenys yra sudėti kllJvomis, Tata is - vainikdis, pertvaromis ar 

kokiomis grupėmis bei figūromis, tdi jos yra fotografuojamos ar piešiamos, 
r.urodoma tiksli tLĮ akmenti padėtis 1 :50 ar kokio kito mastelio plane, pa
žymint visus esančius žemės paviršiuje ir dar žemėje pastebėtus akmenis. 

5. Fotografuojami, piešiami ir nurašomi visi iškalti akmenyse ženklai ir 
iraŠdi. Kad fotografija išeitLĮ ryškesnė, ženklai akmenyse yra juodinami anglimi 
arba baltindmi kreida. ZenklLĮ ir Įrašų nuorašus geriausia dalyti naturalaus 
dydžIO vaškuotame popi ~ riuie (kalkėje) arba kokiame nors ploname popieriuje. 
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EsančilĮ akmenyje pėd'Į ir dubenėli\Į planai braižomi nat\lral<lus dydžio, už
rašant jll ilgi. ploti, gyli. išilginės ilšies krypti, kraštų ir dU\fTlo apdirbimą. J('i 
<Ll{menyje yra iškaltos kelios pėdos ar keli dubenėliai, tai ~uJdroma~ bendras 
jų planas, suli!>dan t tam reikalu i atskirus popieriaus lapus. 

6. Pėdų, dubenėlių ir kitų ryškesnių jdubimų daromi estampai bei tikslio~ 
kopijos : imamas sUl::eriamojo popieriaus lapas, sudrėkinamas, uždedamas ant 
ženklo ir iš lengvo šepečiu trinamas, kad jis glaudžiai užklotll visą ženklą. 
Ant pirmojo lapo toliau tuo pat būdu uždedami dar 3-4 lapai ir palie
kami išdžiūti . IšdžiūvG estampa i padengiami laku, kad nebesIIsiplotų. Vietoj 
sl1geriamojo popieriaus galima panaudoti ir laikraŠtinj. 

7. J ei istorinis akmuo jau yra Žl1vęs ar perkeltas i kitą Vietą, bet liau
d}je apie ii dar kalbama, tai viską, kas apie jĮ pasakojomo, už.rašyti, pa
žymint kam akmuo yra panaudotas ir kur jis perkelta. 

8. Jei akmuo buvo aprašytas spaudoje, tai pažymėti, kur ir kieno, padd
ryti spaudos žinių santrauką arba rllIOti ištrauką. 

9. Zinios apie ki ekvieną istorinj akrleni ar jlĮ l::ruPę, figurą, ~llTaš(lmo~ 
ant atskirtĮ laplĮ. 

10. Užrašyt i liaudies patarles, pasaka, dainėts, sakmes ir kitokią tauto
saką, kurioje minimas akmuo. 

11. Surašytos žinios gali būti siunčiamos L1. R Mohlų ilkadf'mljos Isto
rijos institutui (\ ' ilni\ls, AntakalnIO g. 6), Kultūros ministeriJO \Juziejll ir 
kultūros paminklų skyriu i (Vilnius, Bdsanc1Vičldl1S g 5), arbl kmiam nors 

respublikos kraštotyros muziejui. Jų nuorašai sudarys idom ią medžidgą isto
rikų burelio archyve. J as su padėka priims ir šios knygeles au-or iu (Kdunds, 
Valstybinis M. K. Ciurlionio vardo Dailės muziejus). 

ISTORINIŲ LIETUVOS AKMEN ĄRASAS 

Skelbdc1mas ši istorinių Lietuvos akmenLĮ sąrašą ir žymėcldmas \>c1gitl jll 
eilės numerius vietas žemėlapyje, pirmiausic1 noriu atkreipti dėme I i jau 
žinomus šios rūš i es akmenis. 

Zinios apie juos yra paimtos iš jva!rių šaltinių, senesnės iš Kulturos pa
minklų apsaugos jstail::os registracijos ir Kultūros ministerijos Muzi jų lr 
kultūros paminklų skyriaus dabar vykdomos pasportizacijos. Pažymėtina, kad 
!Feta akmenų, kurie yra registruoti po kelis kartus, yra registruotų tik vieną 
kartą ir visai neregistruotų. Be abejo, kad dar oaug istorinil! akmenų yra 
Visai nepastebėtlĮ. 

Dabartiniu laiku turimos žinios apie istorinius akmenis yra Jnbai pc1vir
šutiniškos, nepilnos, dažniausiai tai vien tik trumpos pastabos, nenurooftnčio 
netgi tiks lios JLĮ padėties. 

Is tor inių akmenLĮ tyrinėtojai kviečillmi patikrinti pateikiamą i.j jų sąrašą, 
ieškoti naujLĮ akmenų, o svarbiausia r inkti apie juos platesnes žinias. urinkta 
tikslesnė bei gausesnė mokslinė medžiaga leis giliau pažinti šil! jdomių musų 
krašto senoves paminklLĮ prc1eitj ir drauge padės juos apsaugoti. 
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Sqraiįc vClrlojami su l fumpinillwi 

\1KP Muziejų ir kulturos paminklų skyriu . 
KPA Kuitenos paminklų apsdugos istaigos archyvas Ylcl KuJlllfos minis

terijos Muziejų ir kultūros panJinkių ~kyriuj e . 

'akmės = J. Balys. lietuvių liaudies sa krn '5, Kaunas, 1940. 

Pokrovskij, Kovenskaja g. ~ <D. B. nOKpOBCKlliL /\ pX('O.1011l'ICCIOHI KapTB 
KOBCIICKOt"! ry6epHIIH, BIIJJblla , 1899. 

Pokrovskij, Vilenskaja g. = <D. B. nOKpOBCKllii. Apxl.'o.~Orll'leCKaH KapTa 
BIIJJeHCKOii ry6epHIIH, BIIJJblla, 1893. 

Tclrasenka = P. Tarasenka. lietuvos drcheologijos medžiaga . Kaunas, 1928. 
Vadovas = Pr. Barkau kas ir A. Vabalas. Vadovcls po lietuvą, Kau

nas, 1938. 

Akmenės rajonas 

I. Papilės msl. Yra akmuo su iškaitomis kairiosios ir dešiniosios kojų 

pėdomis (MKP). 

Alytaus rajonas 

2. Jociūnų km., emundičio ap. Yra laibas akmllo, apie kuri pasakoja-

ma, kad tai akmeniu pavirtusi mergina (Tardsenka, psl. 143). 

3. Likiškių km., Likiškių ap. Yra akmuo su jaučio pėda. 

4. Silgion i ų krn., Rai7ilĮ ap. Prie kelio Pė\licpiai Silg ionys yra akmuo, 
vadinamas čebatėliu, su žmogaus pėda (KPA). 

AnykščilĮ rajonas 

5. šeduikiq km., etikiškių ap., kol. «Zalgirisl>. Yra akmuo, vadinamas 
kupčiumi (MKP). 

6. Kunigiškių km., Kunigiškių ap., kol. «Lenino keliUI>. Buvusiame pil. Kau
Šokio Jono lauke yra akmuo su «velnio pėda» (KPA; MKP). 

7. Degsnės km., Svedasų ap. Yra akmuo su šuns pėda (KPA). 
8. Pomelaičių km., Netikiškįų ap., J. Zemaitės vardo kolOkis . Yra akmuo. 

vadinamas velnio krėslu (KPA; MKP). 
9. Juozapavos vk.. (Sterkonys), Aknysčių ap. Ant kalno, kuriame randa

me žmoniq kaullĮ, yra dubenuotas , aukuru laikomas, akmuo (Tarasenka, 
psl. 147) . 

10. Stakių krn., Stakių ap. Yra akmuo su iškaltu žmogaus delnu (Tara

senka, psl. 237). 
11 . Mogylų km., Mogylų ap. pil. Desevičienės Rozalijos sodyboje yra 

dubenuotas akmuo; pievoje - akmuo su «velnio pėdall (KPA; MKP). 

12. Puntuko vk., 5lavėnlĮ ap . Yra garsusis Puntuko akmuo (Tarasenka, 

psl. 218, Sakmės, psl. 221). 
13. Tečionių km., Velykūnų ap., kol. «Paža'1gall. Yra akmuo su duo

butėmis (MKP). 
14. ZiOgų km., Ziogų ap., kol. «PažangaII. Yra akmuo su iškaltais i rašta

ženklius panašiais ženklais (Tarasenka, psl. 268). 
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15. ZdbelYllė~ km., lndroniškill ap. pil. r\. J\IdJ"cinkevičiaus buv. lauke 

yra akmuo su arklio ir jaučio pėdomis (KPA). 
16. SilagaJių km., 1ikierių ap. Prie vieškelio yra akmuo su ·i.mogau 

pėda (KPA). 

Ariogalos rajonas 

17. Geluvos km., Birutkalnio ap. Yra akmuo su iškaltais ženklais (MKP). 

Biržų rajonas 

18. Smilgill k'11., KeturakilĮ ap. Yra akmuo su trimis «velnio pėdomis» 

(MKP). 
19. OSdlCIŲ km., Plikių ap., kol. «Traktoristas». Yra akmuo, vadinmnas 

dievo stalu (t\'IKP). 
20. Ubiškiq km., krebiškio dp. Yra akmuo su «ispausta» vaiko pėda 

ir iškaltais ženklais (KPA). 
21. Sniurkiškiq km., . Radviliškio dp. Ant _ emlU1ėlio kranto yra vel-

nio akmuo (MKP) . 

Daugq rajonas 

22. Karliškiq vk., DdUglĮ ap. Yra akmuo, vadinamas mergos akmpniu, 

r..asakojama, kad tai suakmenėjusios vestuvės (lietuvos Aidas, 1937, Nr. 386; 

KPA). 
23. PopiškilI km., Popiškilj ap. Yra akmuo su gyvulio pėda (.IVIKP) . 
24. Genionill km., GenionilĮ ap. Miške, netoli mokyklos, yra ėlkmuo, va

dinamas kiškil! bažnyčia (KPA). 
25. Gaidukonių km., Gudžių ap. Kaimo kapinėse yra akmuo, vadinamas 

merga. Pasakojama, kad tai akmeniu pavirtusi mergina (Tarasenka) . 
26. Einoriq km ., Pivašifmiq ap. Ant Lotockio kalvos yra 3 akmenys su 

iškaltais dvigubais kryžiais (Pokrovskij, \'ilenskaja g., eil. 187; Tilrdsenka, 

psl. 127). 

Dotnuvos ra jonas 

27. Bakainiq km., Bakainių dp. Ant VelnIO kalno yra ,lkmuo su dviem 
«velnio pėdomi ». Pasakojama, kad pravažiuojdllt baidosi arkliai (Tarclsenka, 

psl. 101). 
28. Zavišinos km., Bučionių ap., kol.. «Naujoji Va~d». Yra akmuo, va

dinamas aukuru (KPA; MKP). 
29. Montviliškio km., Montviliškio ap., K. Poželos vardo kolLtkis. Yra 

dar likęs iš trijlĮ v ienas dubenuotas akmuo. Dubuo 27 cm gylio ir 13 cm 

skersmens. Pasakojama, kad jame buvo laikomas švęstas vanduo (Tara

senka, psl. 178; MKP) 
30. Lenčių km., Ažytėnų ap . kol. «Lenčiai». Velnio baloje yra akmuo 

su «velnio pėdomis» (KPA; MKP). 
31. Gudaičiq km ., Di~raičių ap. Yra du akmenys su iškaitomis duobu- , 

tėmis (KPA). 
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Dusetų rajonas 

32. Paindrės km., Bikūnų ap. Yra akmuo, vadinamas laumės stalu (Ta
rasenka). 

33. Vozgėlių km., Pakniškių ap. Prie piliakalnio pamato guJi akmuo, 
apie kuri pasakojama, kad po juo esą paslėpti raktai nuo nugrimzdusios 
piliakalnyje bažnyčios (Tarasenka). 

34. Purpiškiq vk., Južintq ap. Yra akmuo su iškaltais ženklais (Pokrovskij, 
Kovenskaja g., eil. 16; Tarasenka, psl. 218) . 

35. Sidariškių km., Južintų ap. Yra akmuo, vadinamas velnio dukno
mis (KPA). 

Dūkšto rajonas 

36. Salako msl. Prie kelio i Daugailius yra akmuo su iškaltais rato, 
kry'Liaus, mėnulio ženklais. Jis vadinamas Napoleono arba Kurgoniq km. ak
meniu (Tarasenka, psl. 229; KPA). 

37. Antakmenio km., Antakmenio ap., Stalino vardo kolūkis. Yra akmuo 
su dubenimis (Pokrovskij, Vilenskaja g., eil. 91; KPA). 

38. Plavėjų km., Plavėjų ap., kol. «Kelias i šviesą~. Yra akmuo su iškaltais 
ženklais (KPA; MKP). 

Ignallnos rajonas 

39. Celniukq km., Celniukų ap. Miške yra akmuo su pėda (KPA). 
40. Tverečiaus msl. Miške yra akmuo su «velnio pėda~ (Sakmės, psl. 

225). 

Jiezno rajonas 

41. Gančiūnų km., Butrimonių ap. pil. J. Sausanavičiaus buv. lauke 
yre akmuo su vaiko pėda (KPA). 

42. Dvareliškių km., Vėžionių ap. Prie vieškelio yra akmuo su «velnio 
pėda» (KPA). 

43. Stanevos km., Intupio ap. Yra akmuo su iškaltais ženklais (MKP). 
44. Nikroniq km., Nikronių ap. Yra akmuo, kuriame yra iškalti ivairūs 

ženklai ir raidės MOPT (MKP). 

Jonavos rajonas 

45. Salenykų km., Skarulių ap. Yra akmuo, apie kuri pasakojama, kad 
JI nešęs velnias (KPA, Tarasenka, psl. 229-). 

Joniškėllo rajonas 

46. Gailionių km., Gailioniq ap. Yra akmuo, apie kuri pasakojama, kad 
ties juo vaidenosi (Tarasenka, psl. 129). 

47. Dikoniq km., Pušaloto ap. Yra akmuo su «velnio pėda" (Tarasenka, 
psl. 121). 

48. Pumpėnq msl. Yra akmuo su iškalta data 1761, kryžius su dviem 
skersiniais ir kitais ženklais bei inicialais (Tarasenka, psl. 218). 
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49. Sereikonių km., Pumpėnų ap. Yra akmuo su «velnio pėda» (Tarasenka, 
psl. 232). 

50. Smilgelių km., Pwnpėnų ap. Yra akmuo, laikomas senoviniu aukuru 
(Tarasenka, psl. 236). 

51. Katkūnų km., Katkūnų ap. Yra akmuo su iškaltais žmogaus kojų 

ir rankų atvaizdais (Tarasenka, psl. 152). 

52. Binėnų km., Binėnų ap. Yra akmuo su duobute (MKP). 

Joniškio rajonas 

53. Medgėnų km., Gruzdžių ap. Yra labai didelis akmuo, apie kurį pa
sakojama, kad jį .nešęs velnias užversti Pašvitinio bažnyčios durų, bet nešant 
per balas užgiedojęs gaidys, ir akmuo kritęs į balą (Sakmės, psl. 222). 

Kalvarijos rajonas 

54. Lakinskų km., Naujienos ap. Ant piliakalnio yra didelis akmuo, ku
ris laikomas senovišku aukuru (Tarasenka, psl. 168). 

55. Graužinių km., Dotarnų ap. Prie Pagraužio upės yra akmuo su pėda 
ir duobute (KPA) . 

Kapsuko rajonas 

56. Amalviškių km., Slavončių ap. Yra didelis akmuo, seniau vadintas 
dievaičiu (Tarasenka, psl. 83). 

57. Varnupių km., Varnupių ap. Netoli piliakalnio yra akmuo su iškaI
ta pasaga (Tarasenka, psl. 257). 

58. Balsupių km., Balsupių ap . Į pil. Bujansko trobesių pamatus yra 
įmūrytas akmuo su pėda (KPA). 

Kauno rajonas 

59. Mikainių km., Mikainių ap., kol. «Raudonoji vėliava». Daukliūnų 

miške, prie Raisto geležinkelio stoties, yra akmuo su meškos ir veršio 
pėdomis (KPA; MKP). 

Kėdainių rajonas 

60. Dvarčinykų km., Taučiūnų <'Ip. Yra akmuo su iškalta arklio pėda 

(Tarasenka, psl. 124) . 

61. Paliepių km., Graužų ap. Yra akmuo su iškalta pėda (Tarasenka, 
psl. 201). 

Kelmės rajonas 

62. Petrikaičių km., Pakievės ap. Cia 22 m ilgio plote stovėjo 12 akme
nų, apie kuriuos buvo pasakojama, kad tai esanti suakmenėjusi «veselija». 
1927 m. buvo belikę tik 2 akmenys, kiti buvo suskaldyti ir padėti į namų 

pamatus. (Pokrovskij, Kovenskaja g., eil. 125; Tarasenka, psl. 211). 
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63. Piliukų krn., Kukiečių ap. Pietinėje piliakalnio pusėje guli akmuo 
su pėda (Tarasenka, psl. 214; KPA). 

64. Kymelių km., Liolių ap. Yra akmuo su žmogaus pėda (Tarasenka, 
psl. 156; KPA). 

Kybartų rajonas 

65. Vištyčio mst. Prie Vištyčio-Kybartų kelio yra milžiniškas akmuo. 
Jo vlrsuneje yra nulygintais klaštais lovys. Akmuo buvo laikomas stebuk
lingu (Tarasenka, psl. 263). 

Klaipėdos rajonas 

66. Tauralaukių km., Triušelių ap. Kairiajdme Akmenės upės krante 
yra didelis akmuo, vadinamas velnio akmeniu (A. Klaipėdiškis, Vadovėlis 

po Klaipėdos kraštą, psl. 33-34; Tarasenka, psl. 248; MKP). 
67. Genaičių km, Vaitelių ap. Yra akmuo su neišskaitomu parašu (Ta

rasenka, psl. 132). 
68. Medsėdžių km., Medsėdžių ap. Yra akmuo su iškalta pėda (Tarasenka, 

psl. 182; KPA). 
69. Vaitelių km., Vaitelių ap. Yra akmuo su pėda (KPA). 
70. Jurjonų km., Jurjonų ap. Yra akmuo 511 iškalta pasaga (MKP). 

Kava rsko rajonas 

71. Taujėnų msI. Yra akmuo su ženklais (Tarasenka, psl. 248). 
72. Mackeliškių km., Repšių ap. Yra trobelės pavidalo, VOld. Barboros 

akmuo, apie kuri pasakojama daug padavimų (Tarasenka, psl. 176; MKP). 
73. Balandžių km., MartinonilĮ ap. Yra akmuo su karvės pėda (KPA; 

MKP) . 
74. Budrių km., Budrių ap., kol. «Naujas gyvenimas». Yra Perkūnu va

dinamas akmuo, apie kuri pasakojama, kad ii nešQs 'Velnias (Tara~enka. 

psl. 110; MKP) . 
75. Balninkų msI., Balninkų ap. pil. Stasio Gleizerio buv. lauke prie 

tvartelio guli akmuo su žmogaus, jaučio ir avies pėdomis (KPA). 
76. Plaštakos km., Antaplaštakių ap. Prie ežero yra akmuo su «karvės

velnio» pėda (KPA; MKP). 
77. Raganų km., Balandžių ap. Yra akmuo su žmogaus pėda (KPA). 

Kretingos raj onas 

78. Kretinga. Prie Kretingos buvo atrasti keli žemėje užkasti stati 
stabakūliai. Visi jie iš viršaus buvo užversti didesniu akmeniu (P. Tarasenka, 
Kretingos mengirai, Krivulė, 1925, Nr. 1; Tarasenka, psl. 160). 

79. Prišmančių krn., Aukštakių ap. Prie Teužės upės yra vadinamasis 
laumės akmuo (MKP). 

80. Genčių km., Vaineikių ap. Yra pėduotas akmuo (KPA). 
81. Grikšių km., Klibių dp. pil. A. Kavaliausko buv. lauke yra pė

duotas akmuo (KPA). 
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Kupiškio rajonas 

83. Tiltgalio km., Biliūnų ap. Ant kalno gulėjęs akmuo su pėda, panau· 
dotas bažnyčios stiltybai (Tarasenka, psl. 248). 

84. Masilioniškių km., Subačiaus ap. Yra akmuo, apie kuri pasakojami 
padavimai (Tarasenka, psl. 180). 

85. Jurgiškių km., Užbalių ap. Yra akmuo su pėda (Tarasenka, psl. 145). 

86. Mangarų km. Pievoje yra akmuo su «raganos pėda» (KPA). 

87. Skodillėlių km., Puponių ap. Pievoje yra akmuo su žmogaus pėda 

(KPA). 

88. Druskių km., Adomynės ap. Yra akmuo su iškaita pasaga (KPA). 

89. Vadonių km., Adomynės ap. Yra padavimais pagarsėjęs akmuo 
(Tarasenka, psl. 254). 

90 . Zubelynės km., Grežionių ap., kol. «Gimtoji žemė". Yra akmuo 
su arklio pėda . (MKP). 

91. Duslių . km., Adomynės ap., kol. «L.aliakalnis» . Yra akmuo su iškal
ta pasaga (MKP) . 

Kuršėnų rajonas 

92. Tryškių mst. Miestelio ganykloje yra akmenų su «velnio pėdomis:. 

[farasenka, psl. 250; KPA). 

lazdijų rajonas 

93. Buniškių km., L.emaitkiemio ap. Yra akmuo su «velnio pėda» (KPA; 
MKP). 

Linkuvos rajonas 

94. Pašvitinio mst. Į bažnyčios sieną yra imūrytas akmuo su 10 cm 
gylio ir 15 cm skersmens dubenėliu (Tarasenka, psl. 207). 

Mažeikių rajonas 

95. Repšių km., Ukrinų ap., kol. «Tarybinė "Z.emaitija». 8-me km 
iš Zidikų i Mažeikius, pakelėje, stovi akmuo, vadinamas stabakūliu. Pasako
jama, kad tai yra suakmenėjusi mergina (J. 2ilevičius). 

96. Dapšių km., Dapšių ap., Capajevo vardo kolūkis. Prie Alkos kalno 
ant Varduvos upės kranto guli akmuo su iškaitomis trimis saulėmis. Buvo 
dar du su tokiais pat ženklais, tik mažesni akmenys, bet jie jau sunaikinti 
[farasenka, psl. 116; KPA.) 

97. Purvėnų km., Palaižupės ap., kol. «Tarybinė vienybė». Yra akmuo 
su vaiko pėda 17 X7 cm dydžio (MKP; KPA). 
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Mol~tų rajonas 

98. Kaniūkų km., Kaniūkų ap. pil. Andrajauskienės Uršulės kieme yra 
jubenuotas akmuo (KPA). 

99. Avilčių km., Vastupų ap. Yra akmuo su duobutėmis (MKP) , o 
iI. Siukštos buv. lauke yra pėduotas akmuo (KPA). 

100. Karališkių km., Spulių ap. Miške yra akmuo ValiuIis su iškaltais 
anko ir strėlės, mėnulio, saulės ir kryžiaus ženklais (Tarasenka, p!'l. 247; 
MKP). 

101. Skudutiškio mst., Skudutiškio ap. Yra akmuo su pėda, laikomas 
stebuklingu (Tarasenka, psl. 235; MKP). 

102. Levaniškitl km., Ciulėnų ap. Ties Kačergoraisčio pelke yra pasta
tytas akmuo, vadinamas geležine boba (Tarasenka, psl. 173). 

103. Stirnių km., Ciulėnų ap. Yra vadinamas K1auja1io akmuo, apie 
"uri pasakojama iva irių padavimų (Tarasenka, psl. 238). 

104. Petrauskų km., Silininkų ap. Yra akmuo su «velnio p~'domis» (Ta
rasenka, psl. 211; MKP). 

105. Antaniškio km., Vorėnų ap. Yra padavimais pagarsėjęs akmuo, 
vadinamas Siaučiuku (Tarasenka. psl. 95). 

106. Doniškių km., Inketrų ap. Yra akmuo su «velnio pėda» (KPA; MKP). 
107. Gudelių km., Suginčių ap. Miške yra akmuo su vilko pėda (KPA). 

Nemenčln~s rajonas 

108. Kadariškių vk., Leskinės ap. Yra akmuo su iškalta pasaga (Tara
senka, psl. 147; MKP) . 

109. Dūdų km., Nemenčinės ap. Yra akmuo, vadinamas aukuru (Ta
rasenka, psl. 124). 

Obelių rajonas 

110. Ažušilio km., Svobiškio ap. Yra akmuo, vadinamas plDlgllllS (MKP) . 

111. Bajorų km., Bajorų ap. Yra akmuo su gyvulio pėda (KPA). 

112. ManiuIiškio km., Suvieko ap. Prie piliakalnio yra akmuo, apie 
kuri pasakojama, kad po juo esąs lobis (Tarasenka) . 

113. Pakriaunio km., Bajorų ap. Yra akmuo su «dievo, angelo ir velnio 
pėdomis» (Sakmės, psl. 225). 

114. Ignatiškių vk., Užkriaunio ap. Yra ožakmeniu vadinamas akmuo 
(Tarasenka, psl. 140; Vadovas, psl. 215) . 

115. Mičiūnų km., Bajorų ap. Yra akmuo su gyvulio pėda (MKP). 
116. Vaidminių km., Suvieko II ap. Yra akmuo su žmogaus, meškos, 

arklio ir kitomis pėdomis (KPA; MKP). 

Pagėgių rajonas 

117. Kalneriškės. Cia buvęs akmuo, apie kuri pasakojama, kad tai su
akmenėję jatmavedžiai (A. Klaipėdiškis, Vadovėlis po Klaipėdos kraštą. 
psl. 62-63) . 
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118. Rambyno kalnas, Lumpėnų ap. Ant Rambyno kalno buvęs akmuo
aukuras; jame buvę iškalta ivairių ženklų. Akmuo buvo suskaldytas XIX a. 
pradžioje. To akmens dalis buvusi Karaliaučiaus muziejuje (P. Tarasenka, 
Rambyno alkvietė. Klaipėdos žinios, 1924, Nr. 115) . 

Pa.kruojo rajonas 

119. Titonių km., Pamūšio ap. Velnio baloje yra akmuo, vadinamas vel
nio krėslu, apie kuri pasakojama daug padavimų (Tarasenka, psl. 249). 

120. Kareiviškiq km., Pakruojo ap. Yra akmuo, vadinamas perkūnija, 

su «velnio pėda» (KPA; MKP). 
121. Paežerių km., Zigmantiškių ap., kol. «Gintaras». Yra akmuo su dau

geliu nedidelių idubimų, vadinamlĮ rožančilĮ atspaudais (Tarasenka, 
psl. 197; KPA; MKP). 

122. Zigmantiškiq km., Rozalimo ap. Yra stebuklingu laikomas akmuo. 
su iškaltu viduryje idubimu (Pokrovskij, Kovenskaja g.; Tarasenka, psl. 265) 

Pandėlio rajonas 

123. Papilio mst. Reformatq bažnyčioje yra i sieną imūrytas akmuo, lai
komas stebuklingu, gydančiu nuo ivairiq ligq (Tarasenka psl. 204). 

124. Kadarų km., MažuikilĮ ap. Kaimo ganykloje yra akmuo su iškai
tomis pėdomis (KP A; MKP). 

125. Paindzijos km ., Paindzijos ap. Yra akmuo su pėda (MKP). 
126. Užubalių km., Skapiškio ap. Yra akmuo su iškalta pėda ir kitais 

ženklais (MKP). 
127. Kundrėulį vk., Skapiškio ap. Yra kėdės pavidalo akmuo, o kojų vie

toje yra pėdos. Pasakojama, kad ant jo sėdėdavęs velnias ir siūdavęs batus 
(A. Pačėbutas) . 

Panevėžio rajonas 

128. Vilkelių km., VilkelilĮ ap. Yra akmuo, ant kurio yra dvi pėdos: 

viena didelė - «mergelės Marijos», antra maža - «kūdikio Kristaus» (Tarasen
ka, psl. 261; MKP). 

129. Vaišvilčių km., Upytės ap. pil. Abukevičiaus buv. lauke yra ak

muo su vadinama dievo pėda (Tarasenka, psl. 255) . 
130. Puškonių km., Naujamiesčio ap. Ant Aukštadvario kalnelio yra ak

muo su milžino pėda (Tarasenka, psl. 219). 
131. Kabeliq km., Kabelių ap., kol. «Vilnius». Yra akmuo su pėda (Ta

rasenka, psl. 147; MKP). 
132. Panevėžio IPst., Senamiesčio lauke, už geležinkelio, pil. Gumbos 

buv. lauke yra akmuo su pėda (Tarasenka, psl. 203). 
133. Bliūdžiq km., Bliūdžiq ap. Prie kelio i Pušalotą yra akmuo su «d ievo 

pėda» (Tarasenka, psl. 108; MKP). 
134. PakuodžiupitĮ km., Pakuodžiupių ap. Yra akmuo su iškalta pėda, o 

antras su kryžiumi (Pokrovskij, Kovenskaja g., eil. 45; Tarasenka, psl. 199). 
135. Klevečkynės km., Bliūdžių ap. Yra akmuo su pėda (Tarasenka, 

psl. 157). 
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Pasvalio rajonas 

136. Molėnų km., Joniškių ap. Yra akmuo su jaučio pėda, vadinama vel
nio pėda (Tarasenka, psl. 182; MKP). 

Priekulės rajonas 

137. Svėkšnos mst. Yra akmuo su iškalta duobute (MKP). 
138. Daugsvyčių km., Petraičio ap. Akmuo su iškaltais dubenimis (Tara

senka, psl. 118; KPA; MKP). 
139. Aidukų km., Svėkšnos ap. Yra akmuo su dubenėliais (MKP) 

Radv1l1šldo rajonas 

140. Radviliškio msL, Siaulių g., Nr. 25 kieme yra akmuo su li'kalta 
pėda (Tarasenka, psl. 220). 

141. Kutiškių km., Jukniškių ap. Pelkėje yra didelis akmuo su dubenė
tiais (Tarasenka, psl. 162) . 

142. Gražionių km., Aukštelkų ap. Prie milžinkapio yra stulpo pavidalo 
akmuo, apie kurį pasakojama, kad tai esąs suakmenėjęs žmogus (KPA; Po
krovskij, Kovenskaja g., eil. 37; Tarasenka, psl. 136) . 

Ramygalos rajonas 

143. Eriškių km., Eriškių ap. Miške yra akmuo, apie kurį pas3.kojama, 
kad ties juo vaidenosi (Tarasenka, psl. 128). 

144. Aukštadvario km., Ramygalos ap. Yra akmuo su «velnio pėda» 

(S. Daunys). 

145. 2virblių km., Erišk.ių ap. Yra velnio akmuo su daugeliu įdubi

mų (MKP). 

146. 2emontiškitl km., 2emontiškitl ap. Yra akmuo su «šven~a» sky
le (MKP). 

147. Vadoklių km., Laukogalių ap. Laukuose yra akmuo su žmogaus pėda 
(Vadovas). 

148. Jasnogurkos km., Krekenavos ap. Ant Velniokalnio yra akmuo su 
trimis «velnio pėdomis» (Tarasenka, psl. 144). 

Rietavo rajonas 

149. Vaitkaičių km., Vaitkaičių ap. Yra akmuo su neaiškiu paraliu (Ta
rasenka, psl. 255). 

150. Padevyčio km., Padevyčio ap. Čia XIX a. stovėjo stabakūlis, vadi
namas Bernardinu. Vėliau jis buvo sunaikintas (Tarasenka, psl. 197). 

151. Kaštaunalių km., Laukuvos ap. Čia Stabakūlės lauke stovėjo Sta
bakūlio ilkmuo (Ta rasenka , psl. 152). 

152. Ivoniškių km., Sarvyčių ap. XIX a. čia buvo du stabBkūliai, kurie 
vėliau buvo iš čia išvežti (Tarasenka, psl. 141). 



Rokiškio rajonas 

153. Valiūniškio km., Onuškio ap., kol. «Aušra». Yra du akmenys: vie
name, esančiame prie pil. S. Kirstukienės sodybos, YTa iškalta pėda, o ant
rame iškaltas rombas su trilapiu viduryje (MKP). 

154. Kraštų (Legiškio) vk., Panemlmėlio ap. Yra akmuo, vadinamas velnio 
kėde (Tarasenka, psl. 156). 

155. Gaidžgalių km., Ceičių ap. Yra akmuo, vadinamas balnakmeniu, o 
antras, jau sunaikintas, buvo vadinamas aukuru (Pokrovskij, Kovenskaja g., 
eil. 22; TdTasenka, psl. 129). 

156. Užubalių km., Užubalių ap. pil. Galvanausko buv. lauke yra a~ ... .muo 
su viena didele, o antra maža «velnio pėda» (KPA; MKP). 

157. Sedžiūnų km., Panemunėlio ap. Yra akmuo su žmogaus pėda (KPA). 

158. Palobės km., Duokiškio ap. Yra akmuo su duobutėmis, vadinamomis 
velnio pėdomis (MKP). 

159. Mikniūnų km., Duokiškio ap. Yra akmuo, ties kuriuo ieškoma lo
bių (KPA). 

Salantų rajonas 

160. Prystovų km., Selenių ap. pil. Drobinio buv. lauke yra akmuo, 
vadinamas čerauninko akmeniu (MKP). 

161. Unsienių km., GinteIiškės ap. Prie kelio Unsieniai-Plateliai yra ak
muo, vadinamas ponios lova (KPA). 

162. Mačiukų km., Mačiukų ap. Yra akmuo su trimis «laumių pėdomis» 
(Tarasenka, psl 176; KPA). 

163. Mikytų km., Mačiukų ap Prie Alkos kalno YTa akmuo su «laumės 
pėda», o už 0,5 km i rytus yra kitas akmuo su «bieso pėda» (Tarasenka, psl. 
185; KPA). 

Sedos rajonas 

164. Barstyčių km. (Mockaičių km.)., Barstyčių ap. Yra didelis akmuo, 
apie kuri pasakojama, kad ji nešQ velniai, norėdami užversti kažkoki Kaz
lauską, todėl tas akmuo ir yra vadinamas Kazlausko akmeniu (TaTa~enka, 
psl. 103; KPA). 

165. Kruopių km., Barstyčių ap. GanyklOje yra didelis akmuo, ant kurio 
YTa trys «laumių pėdos» (J. Mačiukiškis). 

Simno rajonas 

166. Krekštėnų km., Kriokialaukio ap. Yra akmuo, apie kuri pasakojami 
padavimai (KPA). 

167. Daukšių mst. Yra padavimais pagarsėjęs akmuo blynas (Tarasenka, 
psl. 118). 

168. Popiečių km., Pareėėnų ap. Yra akmuo, vadinamas laumės akmeniu 
(Tarasenka) . 
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Skaudvilės rajonas 

169. Bijotų vk., Poškos ap. Prie garsiųjų D. Poškos Baublių yra keli 
stabakūliai. Tai yra iki 1 m aukščio gumbuoti, piramidės pavidalo akmenys. 
Vienas iš jų vadinamas akmenine boba. Joki ti žinių, iš kur tie stabakūliai 
paimti, nėra (Tarasenka, psl. 100) . 

Skuodo rajonas 

170. Nevočių km., Mosėdžio ap. Prie vieškelio Mosėdis-Skuodas, ties 
kapeliais yra akmuo, vad. stabakūliu (KPA). Matyti, tas pats akmuo yra pa
žymėtas ir prie Tauzų km., pavadintas velnio, bieso stabakūliu (MKP). 

171. Krakių km., Krakių ap. Prie Beržupio upelio yra akmuo, vad. sta
bakūliu (KPA; MKP). 

172. Dyburių km., Aleksandravo ap., kol. «Baltija». Yra akmuo, va
dinamas Malkiu (MKP). 

SakilĮ rajonas 

173. Plokščių msl. Yra akmuo, vadinamas Kudirkos akmeniu (MKP). 

Salčlninkų rajonas 

174. Zižmų km., Dieveniškių ap. Yra akm'lo, vadinamas užkeiktomis ves
tuvėmis (svodba) (Tarasenka). 

175. Didžiulių km., Dieveniškių ap. Yra akmuo, vadinamas Jankeliu, apie 
kuri pasakojama, kad jis yra suakmenėjęs žmogus (Tarasenka). 

176. Dieveniškių msL 2 km nuo Dieveniškių, prie kelio i Eišiškes, miške, 
yra pastatytas akmuo, vadinamas generolu Moku (Tarasenka) . 

Seduvos rajonas 

177. Grinkiškio msL Netoli Grinkiškio, miške yra akmuo, ant kurio yra 
ženklas didelės rankos, vadinamos velnio ranka (Z. Markevičiūtė). 

178. Valatkonių km., Baisogalos ap. Yra «velnio vilktas» akmuo, apie kuri 
pasakojama daug padavimų (Sakmės, psl. 222-225) . 

179. Vilaikių km., Sidabravos ap. Yra akmuo su iškaltais ženklais (Pok
rovskij, Kovenskaja g., eil. 14; Tarasenka, psl. 261). 

180. Pociūnėlių km., Pociūnėlių ap. Miške yra didelis akmuo, apie kuri pa
sakojama, kad ii atvilkęs velnias (Tarasenka, psl. 218; KPA). 

181. Beinoravos km., Beinoravos ap. Yra du pastatyti trikampio pavidalo 
akmenys, apie 1 m aukščio (Tarasenka, psl. 104). 

182. Dargėnų km., Sidabravos ap. Yra akmuo su dubeniu, sakoma, kad 
jis likęs iš buvusios čia bažnyčios (Tarasenka, psl. 116) . 

183. Kiauzėrių km., Kiauzėrių ap. Yra akmuo, ant kurio yra pClukščių 

kojų ir sparnų ženklų (Tarasenka, psl. 156). 
184. Burbiškių km., Valdaikių ap. Yra akmuo su «mergelės Marijos pėda» 

(Tarasenka, psl. 111) . 
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185. Naurašilių km., Rymiškių ap., S. Nėries vardo kolūkis. Yra plačiai 

pugarsėjęs akmuo Mokulas arba Mokas (Pokrovskij, Kovenskaja g., eil. 36; 
Tarasenka, psl. 191). 

Slaulių rajonas 

186. Luponiq km., Verbūnų ap. Prie vieškelio yra didelis akmuo, apie 
kuri pasakojama, kad velnias ji sviedęs nuo 2agarės i pastatytą ant pilia
kalnio naują kryžių (Tarasenka, psl. 176). 

187. Laidžiūnq km., KairitĮ ap. Baloje yra akmuo, vadinamas Valvo
degiu (KPA; MKP). 

188. Jonelaičių km., Jonelaičių ap., kol. «Raudonoj i žvaigždė». Yra ak
muo su «velnio pėda» (KPA). Prie piliakalnio randamas akmuo su «šv. Povilo 
pėda» (Tarasenka, psl. 142; KPA). 

Sllalės rajonas 

189. Alkupių km., Sven tų ap., kol. «Naujoji vaga». Kaimo kapuose, prie 
koplytėlės, yra akmuo su pėda (Tarasenka, psl. 92; MKP). 

190. Siaudalių km., Piliakalnio ap., kol. «Piliakalnis». Yra akmuo-auku
ras su žmogaus pėda (MKP); pil. Bimbdco buv. pievoje yra akmuo su trimis 
pėdomis (KPA). 

191. Vaitimėnq km., Obelyno ap. Yra akmuo, vadinamas velnio stalu 
(MKP). 

192. Didkiemio km., Didkiemio ap. Yra akmuo, apie kuri pa:;akojami 
padavimai (Tarasenka, psl. 121; KPA). 

SlrvlntLĮ rajonas 

193. Gelvonų msL Sventoriuje i koplyčios sieną yra imūrytas akmuo su 
«mergelės Marijos» pėda. Akm1JO laikomas stebuklingu (Vadovas, psl., 187; 
Tarasenka, psl. 132). 

194. Lukoniq km., Gelvonų ap. Stovi du pastatyti akmenys, apie kuriuos 
pasakojama, kad jie yra suakmenėję žmonės (Vadovas, psl. 189). 

195. Pakalniškių km., Pakalniškių ap. Yra akmuo su vaiko pėda (KPA); 
MKP). 

196. Bagaslaviškių mst. Yla akmuo su «velnio pėda» (A. Ciasas). 

SvenčlonėliLĮ rajonas 

197. Katiniškių km., Linkmenų ap. Prie pil. Paukščio Vlado buv. kalvės 
yra dubenuotas akmuo (KPA; MKP). 

Tauragės rajonas 

198. Balskų km., Vizbarų ap. Prie Jūros upės yra akmuo su žmogaus 
pėda (KPA; MKP). 

199. Tamošaičiq km., Pagramončio ap. Yra akmuo, vadinamas milžinu 
(MKP) . 

200. Kunigiškiq km ., Kunigiškilj ap. Yra akmuo, vadinama6 aukuru (MKP). 
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201. Sašaičių km., 
dievo stalu su pastatyta 
182-185; MKP). 

Telšių rajonas 

Plikių ap., kol. «Vienybė». Yra akmuo, vadinamas 
jame koplytėle (<<Gimtasai Kraštas», 1934, Nr. 3-4, psl. 

202. Smilgių km., Keturakių ap. Ant trijų akmenų yra «bėgusio velnio 
pėdos» (Tarasenka, psl. 236; Sakmės, psl. 225; KPA; MKP). Miške yra ak
IT'UO su «velnio duobute» (MKP skyr.). 

203. Kviesčių km., LauDlenos ap., kol. «Eglėkalnis». Yra akmuo su ženk
lais (MKP). 

Trakų rajonas 

204. Būdos I km., Pakalniškių ap ., S. Nėries vardo kolūkis. Yra akmuo 
S l : «dievo pėda» (MKP). 

TroškImų rajonas 

205. Raguvos mst. Buvęs akmuo, vadinamas žalčiu, su trimis iškaltais 
žalčiais (Pokrovskij, Kovenskaja g .. eil. 103; Tarasenka, psl. 221). 

206. Rekslinės miškas, Raguvėlės ap. Prie Raguvėlės, miške, yr:t akmuo 
su žmogaus pėda (Tarasenka, psl. 224). 

207. Rakutėnų km., Surdegių ap. Yra akmuo su žmogaus pėda (Tarasenka, 
psl. 222). 

Tytuvėnų rajonas 

208. Siluvos msL Kapų koplyčioje yra akmuo, ant kurio, pagal padavi
mus, XVII a. pradžioje apsireiškusi mergelė Marija. Tikinčiųjų akmuo lai
komas pagarboje. Jis ne kartą yra minimas literatūroje (M.Wolonczewski, 
Zemajtiu Wiskupiste, 1 d. § 71; Pokrovskij, Kovenskaja g., eil. 12E; Tara-
enka, psl. 244). 

209. Juškaičilj km., Lyduvėnų ap Yra akmuo su «dievo pėda" (KPA) . 

Ukmergės rajonas 

210. Daugeliškių km., Daugeliškių ap. Avilių krūmuose yra akmuo su 
dviem pėdomis . Kalbama, kad čia ilsėjosi mergelė Marija (Tarasenka, psl. 
117; KPA). 

211. Bratnavos km., ButkCIDŲ ap. Yra akmuo su iškaitomis raidėmis (MKP). 
212. Kosakų km., Kosakų ap. Prie Galbos upelio yra akmuo su (luobele, 

laikomas stebuklingu (KPA). 
213. Sukinių km., Ku!niškių ap. Yra padavimais pagarsėjęs akmuo Mokas 

(Tarasenka, psl. 239). 
214. Sešuo!ių msl. Miške prie Gurčių vk. yra akmuo su iškaltais ženk-

lais (KPA). 
215. Sudokų km., Limonių ilp. Yra akmuo su «laumės pėda» (KPA; MKP). 
216. Bastūnų I km. , Bastūnų ap. Yra akmuo su «velnio pėda» (KPA). 
217. Kunigiškių km., Kunigiškių ap. Prie Sirvintos upės, netoli pil. Pa

Inimos Juozo sodybos, yra akmuo su iškalta pasaga (KPA). 
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Utenos rajonas 

218. Vyžuonų mst. Bažnyčios sienoje yra imūryta akmeninė žalčio Vyžo 
galva (Lietuva, 1923, Nr. 121; Tarasenka, psl 264). 

219. Mazūriškių km., Leliūnų ap. Yra akmuo su «laumės pėda» (KPA) . 
220. Juškėml km., Juškėnų ap. Yra akmuo su iškalta pėda (Pokrovskij , 

Kovenskaja g., eil. 85; Tarasenka, psl. 107). 
221. Biliakiemio km., Utenos ap. Yra akmuo su iška!tu kryžiumi (Tara

senka). 
222. Mackėnų km., Mackėnų ap. Pažymėtina akmenų grupė: viduryje 

stovi didelis akmuo, o aplinkui ratu sustatyti dar penki akmenys (Tarasen
ka, psl. 176; KPA). 

223. Kvyklių km., Juškėnų ap., kol. «Naujoji vaga». Yra akmuo su iš
kalta pasaga (Tara senka, psl. 156; KPA; MKP). 

224. Melnikų km., Kuktiškių ap. Yra akmuo su vilko ir veršio pėdo

mis (KPA). 

225. Seimaties km., Sėlos ap. Yra padavimais pagarsėjęs akmuo Mokas 
su sūnum Mokiuku (Sakmės, psl. 226-227; KPA; MKP). 

226. Elžiutėnų km., Sėlos ap. Yra didžiuoju vadinamas dubenuotas ak
muo (KPA). 

227. Simkūnų km., Sėlos ap., kol. «Taurapili~». Cia yra užregistruoti 
3 dubenuoti akmenys: pirmas prie pil. K. Sinkūno klojimo, antras - pil. 
V. Mackevičiaus pakluonėje ir trečias - prie pil. T. Meidaus namo slenksčio 
(KPA; MKP). 

228. Gaidžių km., Musteikių ap. Yra ~ubenuotas akmuo (KPA). 
229. Bajorų-Peikiškės km., Sirvydžilį ap. Yra dubenuotas akmuo (KPA ; 

MKP). 
230. Stuglių km., Sirvydžių ap. Prie kryžiaus yra dubenuotas akmuo (KPA) 
231. Puodžių km., Spitrėnų ap., kol. «Piliakalnis». Yra dubenuotas ak-

muo (MKP) . 

232. Pipirčių km., Melantiškių ap. Yra akmuo su duobutėmis (MKP) 
233. Auglių km., Sirvydžiq ap. Yra dubenuotas akmuo (MKP). 
234. Kat1erių km., Medėnių ap. Yra akmuo su duobutėmis (MKP). 
235. Vyžių km., Vyžių ap. Yra akmuo su duobutėmis (MKP). 

Užvenčio rajonas 

236. Panūdžių km., Saukenų ap. Yra akmuo, vadinamas didžiuoju, apie 
kuri pasakojama daug padavimų (Tarasenka, psl. 203). 

237. Nagirblį km., Užvenčio ap. Ganykloje yra akmuo su «raganos pėda» . 

Vabalninko rajonas 

238. Zadeikių km., Zadeikių ap., Pavainupio slėnyje yra akmuo, apie 
kuri pasakojami padavimai (Tarasenka, psl. 266). 

239. Unčiškių km., Strazdžių ap. Prie kelio i Mcdinų km. yra akmuo su 
iškalta pėda (Tarasenka, psl. 251). 

80 

. ----

240. 
pasakojaI 

241. 
pėda», SI 

saule (T 
242. 
243. 

da» (KP 
244 

riuos p1 

24! 

24 

2 
velni( 
«Kult 
rasen 

su «( 

akme 

rašu 

pėd 

(Ta 

dė 

rr 



nė žalčio Vyža 

pėda» (KPA). 
a (Pokrovskij, 

-YŽiurni (Tara-

pė: Viduryj~ 
JYs (Tarasen_ 

. krnuo su iš-

'eršio pėdo-

nuo Mokas 

nuotas ak-

:registruoti 
tras - pil . 
slenksčio 

I. 
10 (KPA ; 

:0 (KPA) 

Jtas ak-

:1» 

PJ. 

apj~ 

ėda» . 

apj~ 

SU 

Varėnos rajonas 

240. Akmens vk., Jakėnų ap. Yra plačiai pagarseJę5 akmuo, apie kuri 
pasakojama, kad tai suakmenėjusi mergina (Tarasenka). 

241. Jakėnų km., Jakėnų ap. Kaimo laukuose yra akmenys su «velnio 
pėda», su avies ir vilko pėda, su karvės, šuns ir vaiko pėda, su kryžiumi ir 
saule (Tarasenka, psl. 141; A. Lizdenis). 

242. Karužių km., Kulakiernio ap. Yra akmuo su iškaltais ženklais (MKP). 
243. Antakalnio km., Varėnos ap. Yra akmuo StI «mergelės Marijos pė

da» (KPA). 
244. Mančiagirės km ., Perlojos ap. Dergokalnyje yra akmenys, apie ku

riuos pasakojama, kad jie esą suakmenėję kariai (Tarasenka, psl. 179) . 

Varnių rajonas 

245. Mažutiškės vk., Paežerio ap. Yra dubenuotas akmuo (MKP). 

Veisiejų rajonas 

246. Petroškų km., Veisiejų ap. Yra akmuo su iškaltais ženklais (KPA). 

Vievio rajonas 

247. Prūdnikų km., Paparčių ap. Yra akmuo, vadinamas didžiuoju arba 
velnio sostu, buvęs senovišku aukuru (Tarasenka, Alkakmenys Trakų apskr. 
«Kultūra», 1923, Nr. 1). Be to, yra dar vienas akmuo su «velnio pėda» (Ta
rasenka, psl. 169) . 

2·,8. Mitkiškiq km., Aleksandravos ap. Yra stebuklingu laikomas akmuo 
su «dievo motinos pėda» (Pokrovskij, Vilenskaja g., eil. 117; Tarasenka, Alk
akmenys ... ). 

249. Abramiškiq km ., Abramiškių ap. Yra akmuo su «dievo pėdomis» (MKP). 
250. Ašarinės km., Ašarinės ap. Yra akmuo su iškaltu neišskaitomu pa

rašu (MKP). 
251. Girnakaliq km., Abramiškių ap. Gojelyje yra akmuo su žmogaus 

pėda (KPA). 
252. Naciūnų km., Naciūnų ap. Miške yra akmuo su iškaltais ženklais 

(Tarasenka, psl. 188). 

Vilkijos rajonas 

253. Veliuonos mst. Prie Dubinės upelio yra akmuo su iškaitomis rai
dėmis H. L. ir žmogaus pėda (Tarasenka, psl. 258). 

254. Klangių km., Veliuonos ap. Yra aJunuo, kuriame iškaltas žmogaus 
rankos atvaizdas (P. Cvirka. Didelis akmuo,- «Lietuva», 1927, Nr. 12). 

Vllnlaus rajonas 

255. Marij ampolio km., Parudaminio ap. Prie plento, griovyje, guli ak
muo su «velnio pėda» (Tarasenka). 
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