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Įvadas 

 

Piliakalniai yra pats išraiškingiausias priešistorės ir viduramžių kultūros 

paveldo palikimas. Jie Dainavos krašto istorijos liudininkai, menantys šimtmečiais 

trukusias mūsų protėvių kovas už šią žemę, laisvę, už pagonių tikėjimą. Piliakalniai – 

unikalūs gynybiniai įtvirtinimai, naudoti beveik visoje Europoje. Tai  neatskiriama 

mūsų lietuviško kraštovaizdžio dalis, džiuginanti mūsų širdis bei akis, skatinanti 

domėtis istorija.  

Piliakalniai, pilkapiai, paslaptingi šaltiniai visada traukė žmonių dėmesį. Apie 

juos iki šiol pasakojami padavimai bei sakmės. Tuose pasakojimuose susipina istorija, 

šių laikų realijos, aplinkos vertinimas, fantazija. Į mitologinę reikšmę turinčias vietas 

einama pasisemti energijos iš gamtos, saugančios protėvių amžių paslaptis. 

Aiškindami kalnų ir piliakalnių kilmę, padavimai apgaubia šias vietas pagarba, 

atskleidžia jų savitumą ir grožį. Padavimai atskleidžia nuostabų fantazijos pasaulį, 

žavi įvykių nepaprastumu ir tikrovišku jų vaizdavimu.  

Alytaus kraštas ypač gausus piliakalniais. Ir kiekvienas savitas savo atsiradimo 

istorija, kraštovaizdžiu, forma, jame aptiktais daiktais. O paslaptingumo jiems suteikia 

ne tik gelmėse glūdintys, dar neatrasti praeities ženklai, bet ir gausybė legendų, 

kuriomis šie kalnai apipinti.  
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Alytaus piliakalnis 

 

 

Paimta iš: http://www.alytus-tourism.lt/lt/lankytinos-vietos/piliakalniai 

 

Alytaus piliakalnis – tai šimtmečius menąs miesto įkūrimo liudininkas. Piliakalnis apipintas 

nesuskaičiuojama gausybe legendų. Viena iš jų byloja apie meilę ir miesto vardo atsiradimą. Legenda 

pasakoja, kad kadaise gyvenusi bajoro Raimonio duktė Migrausėlė ir kunigaikščio Smūkninio sūnus 

Alyta. Pasakojama, kad jie vienas kitą pamilę. Tačiau Mirgrausėlei buvo skirta vaidilutės dalia. Tuo 

metu vietos pilį užpuolę kryžiuočiai. Kovoje kritę visi Raimonio kariai, tik vienas Alyta likęs gyvas. 

Jis prasiveržęs iš kryžiuočių apsupties, nujojęs į Gabijos kalnelį, kur Mirgrausėlė kursčiusi šventąją 

ugnį, ir ją paslėpęs, o pats grįžęs į kovą. Nors ir narsiai kovojo, nuo žūties Alyta neišsigelbėjęs. 

Mirgrausėlė, sužinojusi apie Alytos mirtį, taip graudžiai verkusi, kad jos ašaros upeliu pradėjusios 

tekėti į Nemuną. Upelis žynių buvo pavadintas Alytupiu, Gabijos kalnelis – Mirgrausėlės piliakalniu, 

o nuo Alytos pavadinimą gavęs Alytaus miestas. Ir šiandien į Nemuną teka Mirgrausėlės ašarų upelis, 

o seni žmonės sako, kad iš to upelio atsigėrę dar nemylėję - įsimyli, o kas myli - pamilsta dar labiau 

[6]. 

 

Dar du vienos legendos variantai apie Alytaus piliakalnį. 

 

http://www.alytus-tourism.lt/lt/lankytinos-vietos/piliakalniai
https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjwxNWL9J7JAhUJWCwKHbuRC84QjRwIBw&url=http://www.alytus-tourism.lt/lt/lankytinos-vietos/piliakalniai&psig=AFQjCNGjaplUoOm8s-SBZKfogc2d-5RT-Q&ust=1448105656492284
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Seneliai pasakojo, kad viename piliakalnio šone buvusi ola. Netoli piliakalnio gyvenęs 

žmogus su žmona ir devynerių metų sūnumi. Sūnus kiekvieną rytą prašydavęs motinos riekės duonos 

ir bėgdavęs į piliakalnį, iš kurio ilgai negrįždavęs. Tėvui kilo noras pasekti savo sūnų ir sužinoti, ką 

jis piliakalnyje veikia. 

Vieną rytą eidamas su dalge į pievas pasekė sūnų. Ir štai ką jis pamatė: jo sūnus priėjo prie 

piliakalnio olos ir atsisėdo. Iš olos išlindo žaltys, kuriam vaikas atidavė duoną. Suėdęs žaltys duoną 

pradėjęs su juo žaisti: apsirangė apie ranką, vėliau apie kaklą ir savo galvą priglaudė prie vaiko lūpų. 

Tėvas tai pamatęs pripuolė, nuplėšė žaltį ir dalge puolė jį kapoti. Žaltys prašneko žmogaus balsu: 

„Žmogau, aš esu prakeiktas valdovas, mano pilis ir visi pavaldiniai taip pat prakeikti. Kad būtų praėję 

dar metai, mes vėl būtume tapę žmonėmis, o Lietuvos šalelė vėl būtų didi ir garsi, bet tu mane nužudei 

prie pat laimės slenksčio. Jau niekad neiškils pilis ir mes amžinai būsime prakeikti!" 

Po šių žodžių žaltys prapuolęs ir nieks nuo to laiko jo daugiau nematęs [9]. 

 

Antroji legenda apie žaltį ir berniuką skamba taip: 

Paėjus kelis varstus nuo piliakalnio yra du upokšniai: Motertis ir Giluva. Juodu nežymūs ir 

dažnai vasarą išdžiūsta. Nemunu plaukiant jų ir nepastebėtum. Tarp tų upokšnių prieš kelis šimtus 

metų stovėjo trobelė, kurioje gyveno viena šeima ir turėjo trejų metų berniuką. Kol vaikas buvo 

mažas, sėdėjo prie motinos – klausėsi pasakų, niekur toliau nėjo. Bet kai sulaukė ketverių, namie jau 

nebebūdavo. Kai tik tėvas su luoteliu išplaukdavo žvejoti ar išeidavo į mišką malkų rinkti – jis iš 

namų dingdavo, kad net motina negalėdavo rasti. Manydavo, kad nubėgdavo pas piemenis ar su 

kaimo vaikais žaisdami nežinia kur lakiodavo. Kartą motina pastebėjo, kad pagirny pienas liestas ir 

namie duonos nulaužta. Pradėjo motina sūnų uoliai sekti. Paaiškėjo, kad šis atsilaužia duonos gabalėlį 

ir prisipylęs puodelį pieno bėga piliakalnio link. Taip jis darydavo kasdien ir vis ilgiau užsibūdavo. 

Pirmiausia, išbūdavo iki dvyliktos, iki pietų, o galop pradėjo grįžti tik vėlų vakarą. Pastebėjęs ir tėvas, 

kad mažėja duonos bei pieno, pradėjo barti žmoną, kad nemoka ji ūkiškai tvarkytis. Žmona 

nemokėdama pasiteisinti – išdavė sūnų. 

Rytojaus dieną sūnus pasiėmęs duonos ir įsipylęs dar didesnį pieno puodelį panemune 

nubėgo prie piliakalnio. Tėvas plaukdamas luoteliu pastebėjo sūnų prie piliakalnio, paklausė, kur jis 

eina, bet vaikas negirdėjo. Tada tėvas išlipo į krantą ir išgirdo, kaip jo sūnus tyliai šaukia: „Žalty, 

žalty, žalteli, aukšy, atnešiau pieno ir duonelės. Lak, kol tėvas dar nežino." 

Išlindo žaltys iš milžiniško ąžuolo, susirangė jam prie kojų, gaudė duonos trupinius, gėrė 

saldų pieną. Ir abu pašnibždomis kalbėjo. Tėvas iš pasalų prisliuogė, užsimojo irklu ir iš visų jėgų 

tvojo žalčiui. Šis nuo smūgio nusirito nuo piliakalnio. Tą naktį žvejys ilgai negalėjo užmigti: sūnelis 

vis verkė, o pačiam vos sudėjus bluostą sapne pasirodė dailus, jaunas, gražus kunigaikštis ir pasakė: 
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„Žvejy, žvejy, kam tu mane be laiko užmušei, kam mane ir savo sūnų ant viso amželio pražudei? 

Mano užkeikimas po trijų dienų būtų pasibaigęs, ketvirtą dieną aš jau laisvas būčiau buvęs ir vėl visą 

kraštą valdęs, kaip prieš kelis šimtus metų soste sėdėjęs. O ant šito kalno būtų vėl atgijusi pilis ir tavo 

sūnus būtų tapęs valdovu. Dabar pražudei tu mane ir savo sūnų." [9].   

 

 

Aniškio piliakalnis 

 

 
Paimta iš: http://www.panoramio.com/photo/21657146 

 

Aniškio piliakalnis – piliakalnis Alytaus rajone, Alytaus seniūnijoje, netoli Aniškio ir 

Arminų I kaimų. Piliakalnis yra netoli Gudelių ežero, bevardžio upelio kairiajame krante. Aniškio 

(arba Arminų) piliakalnio gilų senumą rodo ir išlikę padavimai. Žmonės pasakodavę, kad viršum 

Aniškio piliakalnio buvusi pastatyta bažnyčia, kuri įsmegusi į žemę. Tos bažnyčios varpų skambėjimą 

dar ilgai būdavo galima girdėti Pluvijos, Gudelių ir kituose aplinkiniuose ežeruose [12]. 

 

 

http://www.panoramio.com/photo/21657146
http://www.panoramio.com/photo/21657146
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Bambininkų piliakalnis 

 

 

Paimta iš: http://www.alytus-tourism.lt/lt/lankytinos-vietos/piliakalniai/bambininku-piliakalnis?tpl=print 

 

Prie Simno miestelio, Ąžuolinių gyvenvietės centre, stūkso Bambininkų piliakalnis, dar 

vadinamas Ąžuolinių arba Ąžuolų Ragu – Dambavaragiu. Pasakojama, kad šį piliakalnį 1812 m. 

kepurėmis supylę prancūzai. Taip pat spėjama, kad ant piliakalnio buvęs lietuvių aukuras [5].  

Kita Bambininkų piliakalnio legenda pasakoja, kad ant jo palaidotas paskutinis šios 

apylinkės Perkūno garbintojas Demburis. Jam dar gyvam esant čia buvusi iškasta duobė, kurioje jį 

palaidojo. Čia pasibaigę jo vargai, todėl ir piliakalnį pavadinę Dambavargiu  [1].   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alytus-tourism.lt/lt/lankytinos-vietos/piliakalniai/bambininku-piliakalnis?tpl=print
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Dzirmiškių piliakalnis 

 

 

Paimta iš: http://www.panoramio.com/photo/23380688 

 

Dzirmiškių piliakalnis supiltas ant stačiais šlaitais kalvos. Piliakalnio aikštelė apskritimo 

formos iš visų pusių tarsi uždaro žiedo apsupta pylimo. Pylimo statybai naudoti akmenys. Žmonės 

šneka, kad piliakalnis išlikęs nuo karų su švedais, kad iš šiaurės rytų pusės seniau buvo matyti durys. 

Apie 200 m nuo piliakalnio yra kitas mažas kalnelis, kurį žmonės laiko antruoju piliakalniu. Nuo jo į 

pietvakarius vedė dideliais akmenimis išgrįstas apie 300 metrų kelias. 

Legenda sako, kad šis piliakalnis esąs seno Lietuvos kario kapas, o kitur pasakojama, kad 

toje vietoje, kur dabar piliakalnis, kadaise stovėjęs nedidelis krivio namelis. Tas krivis buvęs 

nepaprastas žmogus; tokių nebėra mūsų laikais ir greičiausiai nebebus. Jis nepaprastai mylėjęs 

žmones ir stengęsis visomis išgalėmis jiems padėti, jeigu keršto pagauti žmonės teisybės ieškodavę, 

jo teismu visi ir visada būdavę patenkinti, ir didžiausius priešus jis geriausiais draugais išlydėdavęs. 

Šimtams grąžindavęs sveikatą, dalydamas jiems įvairiausias gydomąsias žoleles, gydydavęs ne tik 

kūną, bet ir sielas. Kai šis nuostabus krivis miręs, buvusi didžiausia gedulo diena plačioje apylinkėje. 

Žmonės liūdėdami sudeginę kūną, pelenus supylę į puodą ir pakasę į žemės gelmes. Po to ėmė nešti 

ant tos vietos žemių ir tokiu būdu iškilęs dabartinis piliakalnis. Piliakalnis apaugęs gydomosiomis 

žolėmis [5].  

http://www.panoramio.com/photo/23380688
https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7geua957JAhWDjiwKHRcfBVcQjRwIBw&url=http://www.panoramio.com/photo/23380688&psig=AFQjCNFzpHy4N-mm8hFUDEMQnpNTOqrppQ&ust=1448106493771551
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Margaravos piliakalnis 

 

 
Paimta iš: http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=1495 

 

Į vakarus nuo Punios piliakalnio yra Margaravos kaimas. Netoli to kaimo, Nemuno krante 

yra piliakalnis, Margaravos (Margirio, Margelio arba Raudonkalnio) piliakalniu vadinamas.  B. 

Buračo knygoje „Lietuvos piliakalniai“ rašoma, kad kai kas tą piliakalnį dar Raudonkalniu vadina. 

B. Buračo kalbintas senukas Norkūnas pasakoja, kad ant Margaravos piliakalnio stovėjusi raudona 

mūro pilis. Dėl to šis kalnas ir Raudonkalniu vadinamas. Daugelis pasakotojų tvirtina, jog nuo 

Margaravos Raudonkalnio eina slapti požeminiai urvai iki pat Punios piliakalnio. Senovės karų metu, 

sako, jei kurios iš tų dviejų pilių kariuomenės negalėdavo priešui atsilaikyti, tai tuo urvu slapčia 

ateidavo antrosios pilies kariuomenė talkon arba tos pilies kariuomenė slapčia pabėgdavo nuo priešo 

antron pilin. Kad po kalnu yra urvai, kalbama turbūt todėl, kad į kalną smarkiai kuo stuktelėjus 

girdimas lyg tuščio kalno dundėjimas [3].  

 

 

 

 

http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=1495
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=187748&with_photo_id=56786038&order=date_desc
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Obelijos piliakalnis 

 

 
Paimta iš: https://www.google.lt/search?q=obelijos+piliakalnis&biw=1477&bih 

 

Obelijos ežero rytiniame krante, gražios giraitės pakraštyje dunkso balno pavidalo Obelijos 

piliakalnis. Anksčiau prie piliakalnio buvo „Zeremiškių" dvaras ir todėl vietinių žmonių piliakalnis 

vadinamas „Zaramkalniu". Legenda byloja, kad šiame kalne prasmegusi bažnyčia, kurios varpų 

gausmą galima išgirsti ir dabar. Anksčiau kalne buvusi kiaurymė, į kurią įmetus akmenėlį aidas dar 

ilgai skambėdavęs. Pasakojama, kad čia negalima buvo pasilikti naktį ir sekmadienio vidurdienį, nes 

čia vaidendavosi [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.lt/search?q=obelijos+piliakalnis&biw=1477&bih
http://kvr2.kpd.lt/heritage/Pages/DownloadFile.aspx?item=51021&type=JPG&name=obelijos1.JPG
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Olakalnis 

 

 
Paimta iš: https://www.google.lt/search?q=olakalnis&biw=1477&bih=712 

 

Bendrių dvaro laukuose netoli Miroslavo stūkso du aukšti piliakalniai, kurių vienas 

vadinamas Olakalniu. Ant jo yra mūrinė koplytėlė. Aplinkui ją matyti daug žmonių kaulų, tai liudija 

čia kadaise buvus kapines. Prieš karą, sakoma, Bendrių dvaro ponai dažnai pasikviesdavę kunigus, 

kurie per procesijas su visomis bažnytinėmis iškilmėmis kalnus šventindavę, nes ant jų dažnai 

vaidendavęsi ir ponams nebuvę ramybės. 

Dar pasakojama, jog kadaise šio dvaro ponas turėjęs labai gražią dukterį, kurios rankos prašę 

du apylinkės dvarponiai. Gražiosios mergaitės tėvas išsiuntęs abu jaunikaičius medžioti. Katras 

nušaus stirną, kurių šioje apylinkėje daug buvę, tas galėsiąs mergaitę vesti. Tačiau nė vienas stirnos 

nenušovęs. Grįždami jaunikiai susitikę ant šių kalnų, ir vyresnysis šovęs nuo Olakalnio į jaunesnįjį, 

buvusį ant antro piliakalnio, ir jį užmušęs. Gražioji mergelė žuvusįjį mylėjus – ir čia jo beverkdama 

numirusi. Juodu palaidoję ant piliakalnio. Po šito įvykio ir dvaro ponai dvikovose ant šių piliakalnių 

vienas į kitą šaudydavę. Čia ir būdavo palaidojami, todėl ir nūnai vaidenasi [5].  

 

 

 

 

https://www.google.lt/search?q=olakalnis&biw=1477&bih=712
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Papėčių piliakalnis 

 

 

Paimta iš: http://www.alytus-tourism.lt/lt/lankytinos-vietos/piliakalniai/-papeciu-piliakalnis?tpl=print 

 

Tarp Obelijos ir Metelio ežerų esantis Papėčių piliakalnis - tai pailga 7-10 m. aukščio kalva, 

nuo kurios atsiveria vaizdas į didžiuosius Dzūkijos ežerus. Pasakojama, kad piliakalnio rytiniame 

šlaite buvo išlindęs grandinės galas, suėję žmonės traukė tą grandinę, tačiau ji trūko ir galas įlindo į 

piliakalnio vidų, o kas bandydavo tą grandinę ištraukti, tas būdavo įtraukiamas į kalno požemius. 

Manoma, kad šiame požemyje bažnyčia yra nugrimzdusi [8]. 

Apie šalia piliakalnio buvusį, o vėliau kasant žvyrą nunykusį, Sidabrakalniu vadintą, kalną 

yra išlikusi tokia legenda, užrašyta Broniaus Kviklio: „Obelninkų kaime, netoli šiaurės vakarinio ežero 

kranto, yra kalva, žmonių Sidabrakalniu vadinama. Ant kalvos yra vėl kalniukas, o ant jo - pakilimas 

lyg kapčius. Tai piliakalnis. Apie jį yra išlikusių padavimų. Pasakojama, kad toje vietoje buvęs dvaras, 

kažkada užkeiktas ir nugrimzdęs į žemes. Vienas ponas kartą sapnavęs iš kalno išėjusias sidabrines 

ožkas, kurios šnekėjusios žmonių kalba. Jos pasakiusios, kad ponas turįs pakviesti kunigą laikyti mišių 

ir perspėjo, kad niekas iš mišioms reikalingų dalykų neturi būti pamiršta. Viską sunešė. Po mišių 

klebonas beeidamas nuo altoriaus pastebėjo, kad buvo pamirštas žvakėms gesinti skirtas įrankis. 

Kalnas taip ir likęs užkeiktas, tik nuo sidabrinių ožkų gavęs Sidabrakalnio vardą [7].  

http://www.alytus-tourism.lt/lt/lankytinos-vietos/piliakalniai/-papeciu-piliakalnis?tpl=print
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Pivašiūnų piliakalnis 

 

 

Paimta iš: http://www.alytus-tourism.lt/lt/lankytinos-vietos/alytaus-rajono-miesteliai/pivasiunai-1?tpl=print 

 

Į šiaurės vakarus nuo Pivašiūnų miestelio iškilęs Pivašiūnų piliakalnis. Pasakojama, kad ant 

šio piliakalnio senovėje buvusi šventykla. Dar sakoma, kad jis nebuvęs toks aukštas, bet žmonės 

eidavę melstis ir kartu nešdavę kepurę žemių. Taip besimelsdami ir kepurėmis nešdami žemes 

pamažu šį piliakalnį ir supylę. Sakoma, kad Pivašiūnų piliakalnis priklausęs Pilėnų kunigaikščio 

Margio sūnui. [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alytus-tourism.lt/lt/lankytinos-vietos/alytaus-rajono-miesteliai/pivasiunai-1?tpl=print
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Poteronių piliakalnis 

 

 

Paimta iš: http://www.alytus-tourism.lt/lt/lankytinos-vietos/piliakalniai/poteroniu-piliakalnis?tpl=print 

 

Verta aplankyti ir čia pat prie Alytaus, netoli Alytaus - Merkinės kelio Poteronių kaime 

išlikusį Poteronių piliakalnį, vietinių Milžinų kalnu vadinamą. Iš pietų ir vakarų jį juosia Alovės upė. 

Pasakojama, kad piliakalnyje vaidendavosi.  

Legenda pasakoja, kad ant piliakalnio stovėjo pilis, kurios kunigaikštis perėjęs į priešų pusę. 

Jo sūnus sušaukė burtininkus ir prakeikė savo tėvą. Duktė, pamačiusi grįžtantį atgailaujantį tėvą, 

parodė jį savo broliui, kuris pykdamas, kad nepavyko užkeikti tėvo, nužudė burtininkus ir krivius. 

Dievai pilį su sūnumi nugramzdino į kalną, o tėvas išėjo kovoti su priešais ir žuvo, mergaitė ilgai 

meldėsi. Nuo jos maldų (poterių) ir ši vieta gavo Poteronių vardą. Kalbama kad vidurnaktį piliakalnio 

viršūnėje pasirodydavo baltais drabužiais vilkinti vaidilutė, kūrendavo ugnį, verkdavo ir 

aimanuodavo. Gaidžiams pragydus – pranykdavo. 

Seniau piliakalnio viršuje buvusi skylė, į kurią įmetus akmenį, šis krisdavo ilgai ir 

atsimušdavo į kokį tai skambantį daiktą. Vėliau beganydami piemenys tą skylę užkišę eglių šakomis 

ir užlyginę. Dar pasakojama, kad seniau ant piliakalnio buvo aukuras, kur susirinkdavo žmonės 

melstis ir nešdavo gyvulius aukoti [6].  

http://www.alytus-tourism.lt/lt/lankytinos-vietos/piliakalniai/poteroniu-piliakalnis?tpl=print


14 
 

Kita legenda sako, kad labai seniai, kai dar žmonės buvo stabmeldžiai, tada buvęs tasai 

piliakalnis supiltas, ir ant jo žmonės meldėsi, ir stabmeldžių kunigai ten mišias laikę. Kiti sako, kad 

kažkoks senovės galingas karalius liepęs savo kareiviams tą kalną supilti. Jų būta tiek daug, jog 

kiekvienas tik vieną kartą atnešė žemės savo kepurėje, išpylė – ir iš to išaugo tokis didelis kalnas. Ant 

kalno tasai karalius buvo pasistatęs didelius rūmus, kuriuose gyveno jisai, jo vaikai ir anūkai. Paskui 

tie rūmai, vieni sako, per karus likę sudeginti, kiti sako, kad juos perkūnas sudeginęs, kadangi ten 

gyvenę to karaliaus ainiai, kurie buvo bedieviai. 

Yra tokių gandų, kad senovėje čia įvykę smarkūs mūšiai tarp švedų ir lietuvių, kuriuose žuvę 

daugel žmonių. Jie čia tapo palaidoti, ir toje vietoje supiltas didelis, aukštas kalnas, ir todėl kas metai 

žmonės rinkosi už jų vėles melstis, kol pagaliau kunigai uždraudė. 

Yra dar ir tokių gandų, kad tą kalną supylusi kažkokia karalienė Bona ir ant to kalno 

pasistačiusi sau rūmus. Kai ji numirė, tie mūrai sugriuvo, ir jų griuvėsius žmonės išnešiojo pečiams, 

pirkių pamatams statyti. O žmonės melstis ten vaikščioję todėl, kad tame palociuje buvusi koplyčia. 

Todėl, nors jau koplyčios ten nebebuvo, bet žmonės iš papratimo vis dar ten vaikščiodavo melstis [4].  

 

 

Punios piliakalnis 

 

 
Paimta iš: http://www.alytus-tourism.lt/lt/lankytinos-vietos/piliakalniai/-punios-piliakalnis?tpl=print 

 

http://www.alytus-tourism.lt/lt/lankytinos-vietos/piliakalniai/-punios-piliakalnis?tpl=print
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Punios pilies rekonstrukcija. http://viduramziu.istorija.net/pilys/punia.htm 

 

Garsiausias Alytaus krašte Punios piliakalnis, dar Margio kalnu vadinamas - stūkso Nemuno 

ir Punelės santakoje. Jis yra vienas iš didžiausių Lietuvoje. Nuo piliakalnio viršūnės atsiveria 

nepakartojama panorama: vienoje pusėje - plati Nemuno juosta, o kitoje Nemuno pusėje - Punios 

šilas. Punia buvo Lietuvos didžiųjų kunigaikščių mėgstama medžioklės vieta, vadinta žvėrinčiumi. 

Prie piliakalnio pastatytas akmuo su iškaltomis Maironio eilėmis apie legendinį kunigaikštį Margirį: 

„Tai kapas Margio milžinų!". Jau nuo seno spėjama, kad ant Punios piliakalnio stovėjusi garsioji 

Pilėnų pilis, kurios valdovas buvo Margiris. Pasakojama, kad 1336 m. kryžiuočiai apgulę Pilėnų pilį, 

kelias dienas ir naktis ją puldinėjo. Kryžiuočiams pavykę palaužti pilies užtvaras. Apgultieji lietuviai 

(jų buvę apie 4000), vadovaujami Margirio, matydami nebegalėsią puolikams atsispirti, ryžosi 

nepaprastam žygiui: pilies viduje jie sukūrė laužą, į jį sumetė visą savo turtą; laužo liepsnoms 

pirmiausia atidavė moteris su vaikais, paskui patys kovotojai žudėsi ir pasilaidojo liepsnose. Margiris, 

vienas iš paskutiniųjų, užšokęs ant laužo perskrodęs savo krūtinę kalaviju. Kai džiūgaudami 

kryžiuočiai įsiveržę į pilies vidų, norėdami grobti daiktus ir žmones, jie per dūmus išvydę tik seną 

vaidilutę, žengiančią į liepsnojantį laužą [6].  

Legendos pasakoja, jog iš kitoje Nemuno pusėje esančio Rumbonių piliakalnio pilies rūsių 

ėjo paslaptingi požeminiai urvai net po Nemunu. Jie vingiavo keletą kilometrų ir jungė Rumbonis su 

Punios pilimi. Ir Punios pilies kryžiuočiai nebūtų įveikę, jei nebūtų suradę šių požeminių kelių, kuriais 

http://viduramziu.istorija.net/pilys/punia.htm
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Margirio karžygiai atsigabendavo sau maisto ir ginklų. Tačiau atsirado išdavikas, kuris susigundė 

siūlomais turtais ir parodė priešams paslaptingus požemius. Jais kryžiuočiai įsiveržė į Punios tvirtovę, 

kurioje rado tik liepsnojančius laužus ir lavonus [11].  

Balys Buračas knygoje „Lietuvos piliakalniai“ rašo, kad 1930 m. lankydamas panemunės 

istorines vietas, aplankė ir garsųjį Punios piliakalnį. Besidairydamas pro pat piliakalnį pastebėjo keliu 

einant šimtametį senelį dzūką. Užkalbinęs jį paklausė, ką jis yra girdėjęs senus žmones pasakojant 

apie tą piliakalnį. Krūmo paunksnėje atsisėdęs senelis pradėjo pasakoti: 

„Seni žmonės bajina, tai ir aš tau galiu paporyti, kad senų senovėje, gal pagonijos laikais, 

čia buvęs labai didelis miestas, tame mieste buvo 12 bažnyčių. Ant to va pilies kalno stovėjusi didelė 

mūro pilis. Pilyje gyvenęs karalius. Viena karta, sako, pas ta pilį atėjo labai didelė svetima 

kariuomenė. Dvi ar tris dienas mušėsi mūsų ir svetimoji kariuomenės. Svetimoji kariuomenė buvo 

daug gausesnė, todėl galiausiai įsilaužė į pilį ir išžudė visą lietuvių kariuomenę. Pats gi pilies vadas, 

lietuvių karalius, vienas jau nieko priešams negalėjo padaryti nei pats išsigelbėti, tuomet jis su savo 

žirgu šoko nuo aukšto Punios piliakalnio skardžio į giliuosius Nemuno vandenis ir su viskuo gyvas 

nuskendo. Vėliau, sako, dažnai žmonės naktimis matydavę iš Nemuno bangų iškylantį raitelį su 

ugnies Žirgu." 

Senukas tvirtino, jog Punios piliakalnyje senovėje pilies būta, sakė matęs iš piliakalnio 

išlindusius storus ąžuolo rąstus kyšant. Be to, aplink piliakalnį dažnai randama senoviškų durtuvų, 

kardų, žalvarinių grandelių, senoviškų molio plytų ir gražių koklių su raitelio ženklu, žiedų ir kitų 

daiktų. 

Kiti pasakoja, jog šiame kalne senovėje stovėjusi aukšta pilis, kuri vėliau žemėn prasmegusi 

su visa kariuomene [3].  
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Radžiūnų piliakalnis 

 

 

Paimta iš: http://turizmogidas.lt/lt/lankytinos-vietos/alytaus-rajono-savivaldybe/radziunu-piliakalnis-972 

 

Radžiūnų piliakalnis, vadinamas „Pilaite", stūkso Nemuno kairiajame krante, prie nuostabių 

Kirmijos upelio šlaitų, pačiame Vidzgirio botanikos draustinyje, kuris garsus ne tik ypatinga augalų 

įvairove, bet ir istorinėmis vietomis. Padavimai sako, kad piliakalnį supylę du broliai kunigaikščiai 

norėdami nuo priešų apsiginti [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://turizmogidas.lt/lt/lankytinos-vietos/alytaus-rajono-savivaldybe/radziunu-piliakalnis-972
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Rumbonių piliakalnis 

 

 

Paimta iš: https://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC5CBY4&title=rumboni-piliakalnis 

 

Rumbonių bažnytkaimis garsus dideliu ir gražiu senovės laikų paminklu - Rumbonių 

piliakalniu, iš rytinės pusės apsuptu Nemuno upės, o iš šiaurinės - nedidelio Pilupio upelio. Anot 

padavimų, Rumbonių vardas esą kilęs nuo senovėje šiame piliakalnyje stovėjusių puikių karalių rūmų 

su aukštu bokštu, arba „bonia“. Todėl ir ši vieta buvusi pavadinta Rumbonimis - „rūmų bonia". 

Šis piliakalnis apipintas įvairiausiais pasakojimais. Viename iš jų sakoma, kad piliakalnį 

kepurėmis supylė kareiviai ant savo žuvusio draugo kapo. Todėl kartais jis dar pavadinamas 

Švedkapiu. Padavimai pasakoja, kad iš Rumbonių piliakalnio į Punios piliakalnį kitame Nemuno 

krante vedė požeminis urvas. Piliakalnį supylę narsieji Dainavos šalies kareiviai. “Žemiau Nemunu 

prie Margaravos kaimo yra piliakalnis, vadinamas Margio Raktas. Margis kariavęs su kryžiuočiais ir 

tą pilį Lietuvos kariuomenė supylus, pradėjusi pilti „Piliupą“ Rumbonyse. Supylę „Piliupą“, kasę 

tunelį – urvą požemiu, po Nemunu ir Margio Raktą tuo urvu sujungę su Punios pilimi“ [2].  Tame pat 

piliakalnyje, sako, esąs palaidotas ir galingasis jų karo vadas.  

Dar žmonės pasakoja, kad senovėje, kai žmonės dievams ugnį kūreno, Rumbonių kalne 

stovėjusi Perkūno bažnyčia. Vėliau, įvedus Lietuvoje krikščionybę, toji bažnyčia buvo užkeikta ir 

skradžiai žemę prasmego. Kalno vidurys, kur ji prasmego, įdubęs liko iki šių dienų [6].  Pasakojama, 

https://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?wp=GC5CBY4&title=rumboni-piliakalnis
https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfqu_X957JAhUCjCwKHb3lA1MQjRwIBw&url=http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid%3D7621ed71-444a-4a20-9508-edf9397e761d&psig=AFQjCNFjXyDZppyfNGR4ow0V7oDn5QB56Q&ust=1448106621721782
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kad kalne, anot legendų, buvo duobė, į kurią metus akmenį, šis ilgai riedėdavęs, kol atsimušdavęs į 

varpus. Akmeniui atsimušus, varpai liūdnai liūdnai, kaip raudotr raudodavę giliuose kalno 

požemiuose [3].  

Senovės padavimai byloja, kad šis piliakalnis buvo supiltas kunigaikščio Margirio, Punios 

valdovo, įsakymu. Kalno viršūnėje stovėjo stipri pilaitė, iš kurios ąžuolinių kuorų buvo matyti visa 

apylinkė. Iš pilies rūsių ėjo paslaptingi požeminiai urvai net po Nemunu. Jie vingiavo keletą kilometrų 

ir jungė Pilupį su Punios pilimi. Ir Punios pilies kryžiuočiai nebūtų įveikę, jei nebūtų suradę šių 

požeminių kelių, kuriais Margirio karžygiai atsigabendavo sau maisto ir ginklų iš Pilupio. Tačiau 

atsirado išdavikas, kuris susigundė siūlomais turtais ir parodė priešams paslaptingus požemius. Jais 

kryžiuočiai įsiveržė į Punios tvirtovę, kurioje rado tik liepsnojančius laužus ir lavonus. Pilies gynėjai 

buvo linkę geriau mirti, negu pasiduoti į žiauraus priešo nelaisvę. Vėliau kryžiuočiai ir Pilupio pilį 

sugriovė. Tačiau tuo nieko nelaimėjo. Visi turtai ir brangenybės buvo užkasti požemiuose. Dažnai 

Rumbonių gyventojai matydavo naktimis paslaptingas liepsnas ant piliakalnio – tai užkeikti lobiai 

vaidenosi ir laukė drąsuolių, kurie atspėtų užkeikimo žodžius ir pasiimtų sau aukso katilus ir sidabro 

pilnas skrynias. Piliakalnio įdubime girdėjosi dejavimai ir aimanos. Tai vaitojo išdaviko dvasia, 

pasmerkta amžinai klaidžioti požemių tamsoje. Tik vieną kartą per metus prakeiktoji dvasia nerdavo 

į Nemuną ir, pasivertusi žuvimi, mėgindavo patekti į žvejų tinklus. Jei kuris žvejys būtų ją pagavęs 

ir tikru vardu pavadinęs, dvasią galėjo išvaduoti nuo prakeiksmo. Tačiau jos vietą turėjo užimti 

žvejys. 

Prabėgus daugeliui šimtmečių taip ir nutiko. Gyveno Rumbonyse drąsus žvejys Maikus. 

Išplaukė jis vieną sekmadienio rytą žvejoti. Užmetė tinklą ir niekaip negalėjo jo ištraukti. Vos vos 

ištraukė. Ogi žiūri didžiulė žuvis tinkle daužosi. Galva kaip kiaulės, akys kaip lėkštės. „Kas čia dabar 

per prakeikta dvasia!" – sušuko Maikus. O žuvis jam sako: „Dėkui, kad atspėjai mano vardą, dabar 

aš esu išvaduota iš didelių kančių. Už tai aš tau padovanosiu didelius turtus. Nukirsk Nemuno 

pakrantėje augančią pušį, po jos kelmu rasi didelę slaptą olą. Eik ja į požemį – ten rasi aukso ir sidabro 

lobius." Žuvį Maikus paleido į Nemuną, o pats nuskubėjo kirsti pušies. Rado olą į požemį ir iš karto 

pamatė spindintį auksą ir blizgant sidabrą. Puolė į vidų. Vos tik nusileido į požemį, ola užgriuvo, ir 

nelaimingas žvejys buvo gyvas palaidotas. Taip Maikus ir klaidžiojo požemiuose, kol numirė, o 

dvasia dar ir dabar klaidžioja. Kartais naktimis iš Pilupio girdėti Maikaus dvasios vaitojimai. Po šio 

nutikimo Nemune žvejodami žvejai labai saugojosi, kad į jų tinklus nepatektų Maikaus dvasia ir jiems 

nenutiktų taip kaip Maikui, kad neužburtų jų prakeiktų lobių spindesys. Jei pajusdavo, jog tinkluose 

kažkas blaškosi ir sunku traukti, - geriau tinklą Nemune palikdavo, nei jį traukdavo į valtį. Maikaus 

trobelė ilgai stovėjo apleista, kol Rumbonių dvaro ponas liepė ją nugriauti [10].   
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Žilvios piliakalnis 

 

 

Paimta iš: http://www.alytus-tourism.lt/lt/lankytinos-vietos/zilvios-piliakalnisjpg?tpl=image 

 

Pupasodžio kaime, beržų apsuptyje dunkso Žilvios piliakalnis, dar kitaip jį vadina 

Pupasodžio arba Tolkūnų. Jis stūkso prisiglaudęs prie miško, o nuo jo viršūnės atsiveria plati 

panorama į Alytaus pusę. Manoma, kad piliakalnis buvo gerai įtvirtintas ir įėjo į lietuvių Nemuno 

gynybinę sistemą. Dabar jis stūkso tarsi paminklas mūsų tautos didvyriškai praeičiai.  

Viena legenda sako, kad dėl bailumo jame esą užkeikta septyniasdešimt čia buvusios 

tvirtovės kareivių, kurie Švento Jono naktį išeina ant kalno zuikiais pasivertę. Medžiotojai giriasi 

šovę į tuos zuikius, bet jų kulka neimanti, o šautuvas visada sugendąs [6]. 

Kita legenda pasakoja, kad ant piliakalnio kadaise stovėjusi pilis. Ten gyvenęs kunigaikštis, 

neturėjęs nė vieno sūnaus. Bet turėjęs dukterį, gražiausią apylinkės mergelę. Jos vardas buvo 

Žilvinėlė. Kunigaikštis rengęsis mirti, tad susišaukęs apylinkės krivius ir klausęs jų, ką jis privalo 

palikti savo įpėdiniu. Šie, paklausę šventų ąžuolų šlamėjimo, atsakė, kad Žilvinėlė turinti ištekėti už 

gražiausio kunigaikščio, kuris savo lūpom nebūtų lytėjęs jokios mergaitės. Tačiau apylinkėje ir visoje 

Lietuvoje tokio neradę. Tada atjojęs svetimos žemės karalaitis ir siūlęsis Žilvinėlei, bet ši jo labai 

nekentusi. Tėvas ją vertęs už kunigaikščio tekėti, bet užstoję kriviai. Jie sakę, kad šventi ąžuolai 

neseniai pašlamėję apie mergaitės dalią. Ji turinti pasiaukoti galingam Perkūnui ir visą amžių jam 

http://www.alytus-tourism.lt/lt/lankytinos-vietos/zilvios-piliakalnisjpg?tpl=image
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tarnauti. O pilies turtus reikia paaukoti dievų gabijai. Ir Žilvinėlė išėjo į šventą gabiją. Tačiau 

apviltasis karalaitis iš pykčio Žilvinėlės tėvą užmušęs, pavogęs Žilvinėlę ir visus jos turtus iš gabijos, 

ir manęs laimingai pilyje gyventi. Užsirūstinęs Perkūnas karalaitį nutrenkęs ir su pilimi bei visais 

turtais į kalną nugramzdinęs, o Žilvinėlę į dangų pasiėmęs. Turtų daugelis ieškoję, bet neradę, nes 

karalaitis mokėjęs paslėpti. Jis, negavęs mūsų šalies valdyti, stengęsis bent lobio niekam neatiduoti. 

Apie Žilvinėlę kasmet žmonėms primenąs pats Perkūnas, raižydamas ant dangaus ugniniu paišeliu 

raidę „Ž“... [5].  

Perkūno kulto aukštinimas legendose nėra atsitiktinis, nes vakarų kryptimi 400 m nuo 

piliakalnio yra kalnas, Perkūnkalniu vadinamas. Pasakojama, kad šioje vietoje senovėje buvusi 

dievaičio Perkūno šventykla, kur buvo deginamos aukos. 

Dar pasakojama, jog seniau čia gyvenęs kažkoks raganius, kuris užburdavęs ramius žmones, 

o jų turtus pasiimdavęs. Vienos moteriškės vyras buvo išvykęs į karą, tai tas raganius ketino ir be 

būrimo atimti jos vyro uždirbtą turtą. Jam jau nešantis maišus, moteriškė jį vijosi, prašydama 

sugrąžinti, tačiau jis ją prakeikęs, ir ji tų kalvų neįveikusi. Jos vyrui nuo priešo smūgių teko žūti taip 

pat kalnuose. Tai raganių labai sujaudino, ir jis mirė. Moteriškę su mažu kūdikiu dar ir dabar žmonės 

mato bėgančią nuo tų kalvų, o jei kas ten artinasi, tą jos vyras apmėto pagaliais [5]. 
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*** 

 

Aptariant legendas, reiktų pastebėti, kad jos labai įvairios. Dažniausiai 

pasakojama apie piliakalnių atsiradimą, jų paskirtį, gyventojus. Nestokojama mistikos 

ir stebuklų. Toji žodinė informacija išlikusi ne apie visus Alytaus krašto piliakalnius. 

Yra tokių apie kuriuos padavimų ar legendų nebūta arba toji kūryba mūsų nepasiekė, 

todėl į šį straipsnį nepateko. 

Visi šie padavimai apie pilis ir kalnus liudija pirmiausiai krašto žmonių 

fantaziją, tačiau kai kurie sutapimai su istorijos faktais verčia daug kuo patikėti. Šiaip 

ar taip visus padavimus reikia branginti ir rinkti, nes jie kalba apie mūsų senovę. 

Liaudies kūrybą reikia branginti ir dėl to, kad ji išgarsino Lietuvos vardą svetimose 

šalyse. Ji parodė, kad lietuvių tauta nuo amžių yra kūrybinga ir originali, kad ji gali 

nepriklausomai gyventi. 
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