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Įvadas. Šio straipsnio tikslas – išnagrinėti XIX a. pab.–XX a. Ramôgalos 
apylinkių šeimos papročius ir jų lokalinį savitumą. Pagrindinis darbo šaltinis – 
etnografinių lauko tyrimų medžiaga, autorės surinkta 1985–2012 m. individualiose 
ekspedicijose Ramygaloje, jos apylinkėse, Panevėžio ir Kauno miestuose. Etnografinė 
medžiaga rinkta pagal autorės sudarytą etnografinį klausimyną „Moters vaidmuo 
šeimos papročiuose“ apie gimties, krikštynų, vaikų auklėjimo ir socializacijos bei 
vestuvių papročius. Renkant medžiagą, 
naudoti lauko tyrimo metodai: pokalbis, 
struktūruotas ir išsamusis interviu, vy-
resnio amžiaus ir gerai informuotų pa-
teikėjų apklausa. Surinktos medžiagos 
analizei taikytas istorinis – lyginamasis 
ir interpretacinis metodas.

Darbo uždaviniai: atlikti XIX a. pab.–
XX a. Ramygalos apylinkių šeimos pa-
pročių (gimtuvių, vestuvių, vaikų so-
cializacijos) diachroninę analizę; ištirti 
šeimos papročių struktūrą ir jos kaitą 
tyrinėjamu laikotarpiu; atskleisti Ramy-
galos apylinkių gyvenimo ciklo papročių 
lokalinį tapatumą. 

Darbo aktualumas. Nors aukštai-
čių gyvenimo ciklo papročiai nagrinėti 
ankstesnių autorių1 įvairiais aspektais, 
tačiau iki šiol XIX a. pab.–XX a. lokalūs 
Ramygalos apylinkių šeimos papročiai 
nebuvo aptarti, todėl straipsnio tema 
yra nauja ir aktuali. 

Tyrinėjimai ir šaltiniai. Apie Pa-
nevėžio krašto gyvenimo ciklo papro-
čius (vaikų auklėjimą ir auginimą, gi - 
minystės reikšmę šeimoje, vestuvių 
papročius, liaudies etiketą, tikėjimus, 
susijusius su šeimos šventėmis) atski-
rais aspektais buvo užsiminta trijose 
monografijose – „Raguva“, „Upytė“, 
„Uliūnai“.2 Rengiant šį straipsnį buvo 
remtasi minėtų monografijų tyrinėtojų 
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1 Driskiuvienė Ž. Tradicinė raguvių šeima ir vaikų 
auklėjimas, Raguva, sud. R. Samavičius, Vilnius, 
2001, p. 699–717; Čepa i t i enė A. Giminystės 
reikšmė: vienos šeimos atvejis, Raguva, p. 718–725; 
Vasiliauskaitė V. Senieji raguvių tikėjimai, burtai 
ir prietarai, Raguva, p. 728–743; Kuzmienė M. 
Vaikų auginimas ir auklėjimas XIX a. pabaigoje–
XX a. pradžioje, Upytė, ats. red. N. Vėlius, Vilnius, 
1986, p. 86–94; Radzevičius V. Vestuvių papročiai 
XX a. pradžioje, Upytė, p. 100–105; Gucevičiūtė R. 
Liaudies medicina, Upytė, p. 107–116; Zaurienė O. 
Liaudies etiketas XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, 
Upytė, p. 94–100; Šeimos papročiai, Uliūnai: monogra-
fija, sud. B. Ulys, Vilnius, 1993, p. 282–294; Paukš-
tytė-Šaknienė R., Savoniakaitė V., Šaknys Ž., 
Šidiškienė I. Lietuvos kultūra: Aukštaitijos papročiai, 
Vilnius, 2007; Paukštytė R. Gimtuvės ir krikštynos 
Lietuvos kaimo gyvenime, Vilnius, 1999; Paukštytė-
Šaknienė R. Krikštynos ir vardynos Šiaurės rytų 
Lietuvoje XX a. antrojoje pusėje, LKMA metraštis, 
Vilnius, 2001, t. 19, p. 243–266; Račiūnaitė R. 
Moteris tradicinėje lietuvių kultūroje: gyvenimo ciklo 
papročiai (XIX a. pab.–XX a. vid.), Kaunas, 2002; 
Šaknys Ž. B. Jaunimo brandos apeigos Lietuvoje: 
XIX a. pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje, Vilnius, 
1996; Blinstrubaitė J. Pakruojo ir jo apylinkių 
gimtuvių papročiai, Pakruojo apylinkės, Vilnius, 1996, 
p. 260–264; Imbrasienė-Kišūnaitė B. Krikštynų 
papročiai, Obeliai. Kriaunos, Vilnius, 1998, p. 487–496; 
Vyšniauskai tė A. Dieveniškių senieji šeimos 
papročiai, Dieveniškės, Vilnius, 1995, p. 356–371; 
Vyšniauskaitė A. Vaikų auginimas XIX a. pa-
baigoje–XX a., Dubingiai, Vilnius, 1971, p. 200–207; 
Daunys S. Pirties tradicinės apeigos Adutiškio 
apylinkėje, Kraštotyra, 1980, kn. 10, p. 61–64.

2 Upytė, ats. red. N. Vėlius, Vilnius, 1986; Uliūnai: 
monografija, sud. B. Ulys, Vilnius, 1993; Raguva, 
sud. R. Samavičius, Vilnius, 2001.
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surinkta etnografine medžiaga, šeimos papročių tyrinėjimais. Iš jų reikėtų išskirti 
keletą darbų. Vaikų auginimą ir auklėjimą Upytės apylinkėse XIX a. pab.–XX a. pr. 
detaliai yra aptarusi savo straipsnyje Marija Kuzmienė3, XX a. pr. Ėriškių apylinkės 
valstiečių vestuvių struktūrą ir papročių ypatumus atskleidė Viktoras Radzevičius4, 
XIX a. pab.–XX a. pr. liaudies etiketą, susijusį su ėriškiečių šeimos papročiais, 
tyrinėjo Olga Zaurienė5, į liaudies medicinos akušerines priemones savo straipsnyje 
gilinosi Regina Gucevičiūtė6. Uliūnų monografijoje pateikta vertinga šio krašto 
etnografinė medžiaga, susijusi su gimtuvių, vestuvių ir laidotuvių papročiais.7 
Ši medžiaga straipsnyje naudojama kaip vienas iš šaltinių, padedančių nustatyti 
senuosius ne tik Uliūnų, bet ir Ramygalos apylinkių papročius.

Tyrimų rezultatai. Tyrimui pateikėjai buvo atrinkti pagal lokalinę teritoriją: 
gimusieji, gyvenę, santuokos būdu atsikėlę į Ramygalos apylinkes. Taip pat res-
pondentai apklausti pagal vyresnio amžiaus žmonių bei gerai informuotų pateikėjų 
grupes. Iš viso tyrime dalyvavo 28 pateikėjai, iš kurių 23 moterys ir 5 vyrai, 
gimusieji nuo 1894 m. iki 1941 metų. Absoliučią daugumą apklaustųjų sudarė 
katalikai. Apklausa vyko 1985 m., 1988–1990 m., 1994 m., 2000 m., 2008 m. ir 
2011–2012 m. Ramygalos apylinkėje, Panevėžio rajone. Individualiose ekspedici-
jose etnografinė medžiaga rinkta Ramygalos mieste, Bãrklainių, ¨riškių, Jotãinių, 
Kairiÿ, Kalnìlių, Katinÿ, Uli¿nų, Žaibgalõs kaimuose, Dirvonų vienkiemyje, taip 
pat užrašyta etnografinė medžiaga iš Ramygalos apylinkių išeivių, šiuo metu 
gyvenančių Panevėžyje ir Kaune.

Apie XIX a. pab. papročius respondentai pateikė savo tėvų ir senelių prisimi-
nimus, todėl šio laikotarpio informacija labai fragmentiška. Tyrimo metu geriausiai 
užfiksuoti XX a. IV–V dešimtmečio gyvenimo ciklo papročiai, kuriuose atsispindi 
pateikėjų jaunystės patirtis. Juose yra išlikusių tradicinių gimtuvių, krikštynų ir ves-
tuvių papročių elementų. Pokario laikotarpio gyvenimo ciklo papročiuose jau galima 
įžvelgti skirtingų etnografinių regionų papročių niveliacijos procesus, tam tikras ino-
vacijas, susijusias su sovietmečio gyventojų kolektyvizacija ir kaimo–miesto migracija.

Vestuvių papročiai
XIX a. pabaigoje–XX a. viduryje vestuvių ciklą sudarė piršlybos, vestu-

vių šventė ir atlankai, arba sugrįžtuvės (pirmą sekmadienį pas jaunosios tė - 
vus, antrą – pas jaunojo). XX a. antrojoje pusėje piršlybos, kaip sudėtinė vestu-
vių dalis, pamažu pradėjo nykti ir šimtmečio pabaigoje visai išnyko. Sugrįžtu - 
vės XX a. pabaigoje taip pat beveik išnyko, išskyrus atskirus atvejus, tačiau 
antroji šventės dalis – vestuvės – išliko stabili per visą tyrimo laikotarpį.

Ir piršlybų, ir vestuvių tradicinis laikas buvo mėsėdis, t. y. laikas nuo Kalė-
dų iki Užgavėnių. Vestuves paprastai 
keldavo žiemą – nuo Trijų karalių iki 
Užgavėnių. Jei mergina tais metais (nuo 
Kalėdų iki gavėnios) neištekėdavo, tai 
sakydavo, kad „ant rugienių šiaudų atliko“ 
(liko senmerge). Visada vestuves keldavo 
per pilnatį, kad jaunavedžių gyvenimas 
būtų pilnas ir jiems nieko netrūktų.

3 Kuzmienė M. Vaikų auginimas ir auklėjimas XIX a. 
pabaigoje–XX a. pradžioje, Upytė, 1986, p. 86–94. 

4 Radzevičius V. Vestuvių papročiai XX a. pradžioje, 
Upytė, p. 100–105.

5 Zaurienė O. Liaudies etiketas XIX a. pabaigoje–
XX a. pradžioje, Upytė, p. 94–100.

6 Gucevičiūtė R. Liaudies medicina, Upytė, p. 107–116.
7 Šeimos papročiai, Uliūnai: monografija, sud. B. Ulys, 
Vilnius, 1993, p. 282–294.
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Ramygalos apylinkėse vedybiniam gyvenimui pradedama ruoštis dar prieš 
santuoką. Šiose vietovėse būta įvairių prietarų ir tikėjimų, susijusių su gyvenimu 
šeimoje. Pavyzdžiui, norint nuspėti, kas šeimoje vadovaus, per Santuokos Sakra-
mentą reikia atlikti veiksmus, susijusius su similine magija: „Kai šliūbą ima, jaunoji 
turi taikyti. Jei pirma pastatys koją ant slenksčio ir dar koją užmins, tai bus jos viršus.“8

Vedybų partnerio pasirinkimas. Vedybų pirmaeiliškumo principas galiojo 
visoje Lietuvoje, tad Ramygalos apylinkėse jis nebuvo išimtis. Pirmiausia tėvai 
stengdavosi ištekinti vyriausiąją dukrą, todėl ją piršdavo pirmą, tačiau jei jaunikiui 
jaunesnioji patikdavo, pasitaikydavo ir išimčių. Apie vyresnio amžiaus merginą 
Ramygalos apylinkėse buvo sakoma: „Žali barščė – ne patrovu, senu mergu – ne 
zabovu.“9 Panašiai apibūdinamas ir vyresnio amžiaus vyras. Butk¿nų kaime vyravo 
posakis: „Geriau su jaunu, gražiu akmenuose gulėt, negu su senu pūkuose gulėt.“10

Nepaisant minėtų posakių, pabrėžiančių asmenines simpatijas bei meilės kri-
terijų, visgi svarbiausias vedybų motyvas XIX a. pab.–XX a. pr. buvo ekonominė ir 
socialinė išrinktojo padėtis. Turtingos merginos, kurios turėjo pasogos, pinigų, greit 
ištekėdavo. Dažnai jaunikis vesdavo ne iš meilės, bet norėdamas iš žmonos pinigų 
skolas išsimokėti. Žmonės sakydavo: „Kad ir šleiva, kad ir kreiva, bet turtinga.“ Iš 
Uliūnų kaimo kilusi pateikėja patvirtina minėtą teiginį: „Seniau eidavo piršliai. At-
veždavo kokį glituotą senį, apvesdina ir vaikus gimdo, ir gyvena, ir užtenka tos meilės.“11

Ramygalos apylinkės merginos, norėdamos gauti gerą vyrą, stengdavosi 
savo santuokinį gyvenimą nulemti tam tikrais išankstiniais veiksmais: melsdavosi 
prie Marijos, važiuodavo į Krìkenavą, Šíluvą, atlikdavo prie Marijos altoriaus 
pasižadėjimus.12 

Visoje Lietuvoje drausta tuoktis giminaičiams. Šį draudimą patvirtina ti-
kėjimas, užrašytas Kučiÿ kaime: „Jeigu apsiveda giminės, tai jiems nesiseka, Dievas 
baudžia – gyvuliai krint.“

Piršlybos. Piršliai skubėdavo pas merginas atvykti mėsėdžio laikotarpiu, 
kad spėtų iki Užgavėnių iškelti vestuves. Jei nespėdavo iki to laiko, vestuves 
nukeldavo po Velykų. Piršliais važiuodavo piršlys su jaunikiu. Piršlybų diena 
būdavo ketvirtadienis, rečiau – šeštadienis. Paprastai piršlys būdavo pažįstamas 
jaunosios šeimai, tačiau jaunikis – ne 
visada. Supiršdavo į porą net ir visai 
nepažįstamus žmones. Jei tėvams pa-
tikdavo piršliai, tai kviesdavo juos į 
trobą, sodindavo už stalo, padėdavo 
užkandos: sūrio, dešros, rūkyto kumpio. 
Prasidėdavo piršlio melagio kalba ir 
derybos dėl pasogos. Pateikėja iš Kal - 
nìlių kaimo prisiminė, kad seniau de-
rėdavo pasogą kaip karvę.13 Piršlys pa-
pasakodavo apie jaunikį, tardavosi dėl 
pasogos su jaunosios tėvais, kol sutar-
davo. Pateikėjų teigimu, pasoga seniau 
būdavo 3–4 tūkstančiai litų. Taip pat 
tėvai iš gyvulių duodavo karvę ar arklį.

8 Šeimos papročiai, užr. R. Račiūnaitė, Uliūnai: 
monografija, sud. B. Ulys, Vilnius, 1993, p. 284.

9 Uliūnai: monografija, p. 309. Užr. A. Ulys, 1953–
1954 m. Kučių k., Ramygalos apyl.

10 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 38. Inf. K. Kerulytė-
Kuodienė, gim. 1912 m. Butkūnų k., Velykų par., 
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. 
Katinų k., Panevėžio r.

11 VDU ER, f. 1, b. 19, p. 35. Inf. A. O. Budavi-
čienė, gim. 1932 m. Uliūnų k., Panevėžio apskr. 
Užr. R. Račiūnaitė-Paužuolienė 2011 m. Panevėžyje.

12 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 11. Inf. Z. Kreivytė-Kiš-
kūnienė, gim. 1929 m. Kalnelių k., Uliūnų par., 
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliū-
nuose, Panevėžio r.

13 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 11. Inf. Z. Kreivytė-Kiš-
kūnienė, gim. 1929 m. Kalnelių k., Uliūnų par., 
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliū-
nuose, Panevėžio r.
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Supiršęs jaunuosius, piršlys ant stalo statydavo atsivežtą butelį, kurį kartu 
su jaunosios šeima išgerdavo. Susitarus dėl pasogos ir kraičio, būdavo sakoma: 
„Jau sugėrė, bus vestuvės“. Po sutartuvių jaunosios tėvai, kartais ir ji pati su tėvais 
ar broliu, važiuodavo žvalguose – apžiūrėti būsimo jaunikio namus ir ūkį. Jei 
jaunosios šeimai patikdavo jaunikio ūkis, tai sutardavo vestuvių laiką ir visas 
šventės detales, pavyzdžiui, kas bus kviečiamas į vestuves. 

Kvietimas į vestuves. Į vestuvių šventę kviesdavo jaunoji ir jos tėvai. 
Kaimynai buvo kviečiami likus keletui dienų ligi vestuvių, o giminaičiai – prieš 
savaitę ir daugiau. Į svočias prašydavo pati jaunoji ir jos tėvai prieš dvi tris 
savaites.14 Atvykdami į vestuves, pakviesti kaimynai ir giminaičiai atveždavo jau-
niesiems dovanų: savo darbo staltiesių, lovatiesių, rankšluosčių. Moterys taip pat 
atsiveždavo maisto produktų: iškeptą žąsį, antį, šaltienos, dešrų, kumpio, sūrio, 
pyragą su razinomis, vadinamąją babką, kitų skanėstų.

Kadangi kaime būdavo daug jaunimo, todėl visų sukviesti į vestuves ne-
buvo įmanoma. Jaunimui pas artimiausius kaimynus ar vieną iš pamergių buvo 
rengiami šokiai, vadinamas paveselys. Daugiausia čia linksmindavosi nekviestas 
jaunimas, nors ateidavo pasišokti ir pamergės su pabroliais. Dažnai iš vestuvių 
kiemo čia būdavo atnešamas alaus ąsotis jaunimui pavaišinti.15

Užsakai. Sutarus dėl vestuvių, jaunieji paduodavo užsakus. Jaunosios ir 
jaunikio parapijose klebonas tris sekmadienius iš eilės per pamokslą skelbdavo 
užsakus, t. y. pranešdavo jaunųjų vardus ir pavardes, paskelbdavo apie jų keti-
nimą tuoktis. Jei jaunikis būdavo turtingas, turėdavo pinigų, tai galėdavo išpirkti 
indėlį, kad užsakų neskelbtų. 

Pasirengimas vestuvėms. Vestuvių dienos išvakarėse darydavo mergvakarį 
(„devičvakarį“), per kurį susirinkdavo jaunosios draugės ir pindavo vainikus. 
Vyresnioji pamergė vadovavo vestuvių pasirengimo darbams. Jaunojo pusėje taip 
pat pindavo vainiką, kurį jaunikis turėjo įteikti jaunajai.

Prieš vestuves jaunieji susiprašydavo vestuvių pulką, jaunoji pasikviesdavo 
pamerges ir svočią, jaunikis – pabrolius, piršlį ir muzikantus. Taip pat į vestuves 
jaunieji kviesdavo savo draugus, giminaičius, kaimynus.

Vestuvėms vaišes ruošdavo abi pusės: papjaudavo kiaulę, naminių paukščių, 
pasidarydavo miežių alaus. Stiprus miežinis alus, vadinamas pirmokas, buvo skirtas 
vyrams, antrokas – silpnesnis ir saldesnis – moterims.16

Jaunųjų sodas. Per vestuves darydavo jaunųjų sodą. Pateikėja Ardaitienė iš 
Liubartÿ kaimo pasakojo, kad seniau sodą darydavo ne iš šiaudų, bet iš eglišakių 
ar iš įvairių žolynų. Žiemą paprastai sodą gamindavo iš eglišakių, pakabindavo kokį 
lopšiuką, į jį įdėdavo mažą suvystytą lėlytę. Vasarą sodą pindavo iš įvairių žolynų, 
pakabindavo morką, svogūną.17 Sodas 
simbolizavo jaunavedžių gyvenimo pil-
natvę, todėl buvo puošiamas daiktais, 
kad jų netrūktų vedybiniam gyvenimui. 
Bãrklainių kaime per vestuves sodus, 
t. y. eglutes ar iš šiaudų pintas žvakides, 
kabindavo prie lubų. Pastarieji buvo puo-
šiami margaspalviais popieriniais kaspi-
nais, sausainiais ir saldainiais.18

14 Zaurienė O. Liaudies etiketas XIX a. pabaigoje–
XX a. pradžioje, Upytė, p. 97.

15 Zaurienė O. Liaudies etiketas..., p. 97.
16 VDU ER, f. 1, b. 19, p. 38. Inf. K. Račiūnas, 
gim. 1938 m. Uliūnų k., Uliūnų par., Panevėžio vls. 
Užr. R. Račiūnaitė-Paužuolienė 2012 m. Kaune.

17 Uliūnai: monografija, p. 290. Papasakojo V. Kalibatas 
iš Kučių k. Užr. D. Snicoriūtė 1991 m. Ramyga-
los apyl.

18 Vilkienė-Gaušaitė P. Barklainių kaimo darbai ir 
šventės, Uliūnai: monografija, p. 221.
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Kučiÿ kaime, susirinkusios į jaunosios namus, pamergės darydavo įvairių 
formų sodus: vieni buvo mažesni, kiti didesni. Mažesnius sodus pakabindavo 
kampuose, didžiausią ir puošniausią sodą, papuoštą paukščiukais, – per vidurį 
stalo.19 Kai vestuvių pulkas išvažiuodavo į bažnyčią, tada šeimininkės, laukdamos 
svečių, paruošdavo sodą, pakabindavo jį virš jaunųjų stalo, kurį jauniesiems rei-
kėdavo išsipirkti buteliu vyno ar degtinės ir saldumynais. Sugrįžęs iš sutuoktuvių 
bažnyčioje jaunųjų pulkas visada rasdavo stalą užsėstą, jį reikėdavo iš persiren-
gėlių išsipirkti.

Jaunikio palyda. XX a. pradžioje prieš jungtuves jaunikis su savo palyda 
vykdavo į jaunosios namus. Jį išleisti visada ateidavo giminės ir kaimynai, kurie 
aukodavo į piršlio ant stalo padėtą lėkštutę tam tikrą sumą pinigų. Šie pinigai 
buvo skirti vainikėliui, botagui ir jaunosios vartams išpirkti. Po šių apeigų tėvai 
palaimindavo sūnų ir išleisdavo pas jaunąją.

Vainiko įteikimo jaunamartei apeigos. Jaunikis jaunosios namuose įteikdavo 
jaunamartei rūtų vainiką. Vyresnysis pabrolys vainikėlį padėdavo ant lėkštutės, 
uždengtos nosine, po kuria būdavo įdėta pinigų. Įteikdamas jį vyresniajai pa-
mergei, jis pasakydavo: „Prašom priimti šį rūtų vainikėlį nuo Jono Onai.“ Pamergė, 
pakėlusi nosinaitę, išsiimdavo pinigus, vainikėlį prisegdavo jaunajai, o ant lėkštutės 
uždėdavo savo nosinaitę ir grąžindavo pabroliui.20

XIX a. pab.–XX a. pr. Ramygalos apylinkėse įteikiant vainiką buvo sakoma 
vainiko įteikimo oracija. Pavyzdžiui, iš Onos Urbonienės iš Påpiškių kaimo buvo 
užrašyta tokia oracija:

„Siunčiu rūtų vainikėlį, Pelecko Vladas. Prašom priimti vainiką nuo Pelecko Vlado. Žalias 
rūtų vainikėlis, jaunų sesulių sėtas, dar jaunesnių ravėtas, jaunų sesulių skintas, dar 
jaunesnių pintas, ant aukso žiedelio voliotas, šilko siūlu vyniotas, per laukelį vežtas – 
vėjelio neužgautas, per kiemelį neštas – žmonių neapkalbėtas, per girelę vežtas – paukščių 
neapčiulbėtas.“21

Atsisveikinimas su tėvais. Jaunieji, prieš išvykdami į bažnyčią Santuokos 
Sakramento, atsisveikindavo su jaunosios tėvais. XIX a. pab.–XX a. pr. jaunoji su 
jaunikiu atsiklaupdavo ant kilimėlio („gunelės“) prieš sėdinčius ant suolo tėvus, 
pabučiuodavo jiems veidą, rankas, kelius. Tėvai juos palaimindavo. Po to jaunoji 
atsisveikindavo su giminaičiais ir kaimynais.22 XX a. pabaigoje atsisveikinimo 
apeigos patyrė tam tikrų pokyčių – jaunieji tėvams bučiuodavo tik į veidą. 

Jaunųjų sutikimas. Sugrįžusius jaunavedžius po Santuokos Sakramento 
pasitikdavo tėvai su duona, druska ir 
dviem alaus stiklinaitėmis, papuoštomis 
rūtomis. Kai vestuvių pulkas grįžda-
vo iš vestuvių, kaimynai užtverdavo 
vartus. Ypač sugrįžtančių vestuvininkų 
laukdavo kaimo vaikai, kurie kaimo 
gale, prie vartų, reikalaudavo vestuvi-
ninkų išpirkos – saldainių. Namuose 
svečiai taip pat užkeldavo kiemo vartus. 

19 Uliūnai: monografija, p. 291. Papasakojo Ardaitienė 
iš Liubartų k. Užr. D. Snicoriūtė 1991 m. Ramy-
galos apyl.

20 Radzevičius V. Vestuvių papročiai XX a. pradžioje, 
Upytė, p. 102.

21 Tautosakos kūriniai, parengė N. Vėlius, Upytė, 
p. 221.

22 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 50–51. Inf. O. Vilkonytė-
Krištopaitienė, gim. 1909 m. Kairių k., Velykų par., 
Velžio vls. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Katinų k., 
Panevėžio r.
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Broliai turėdavo pavaišinti vartų sargus gėrimu, o moteris – saldainiais.23 Vyresnės 
kaimo moterys jaunavedžius apiberdavo grūdais ir apsiausdavo kailiniais, tokiais 
veiksmais siekdamos užtikrinti jų santuokinio gyvenimo vaisingumą ir turtingumą.

Vestuvės. Iš bažnyčios pulkas paprastai važiuodavo į svočios namus arba pas 
jaunąją ir tik po to – į jaunikio namus. Vestuvių šventė užsitęsdavo ilgiau, todėl 
dažnai ją švęsdavo visą savaitę. Iš pradžių būdavo vaišės pas jaunąją, kitą dieną 
ar po poros dienų važiuodavo pas jaunikį. Kalnelių kaimo senbuvė prisiminė, kad 
vestuvės jų kaime prasidėdavo antradienį pas jaunąją. Vaišės būdavo dvi tris dienas. 
Paskui vestuvių pulkas važiuodavo pas 
jaunikį ir ten dvi tris dienas būdavo.24 
Vestuvių pulkas apeidavo visas pamer-
ges. Pas vyriausiąją pamergę vykdavo 
pietūs, kitą dieną – pas kitą pamergę, 
ir taip iki galo. Vestuvių linksmybės 

23 Radzevičius V. Vestuvių papročiai XX a. pradžioje, 
Upytė, p. 102.

24 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 11. Inf. Z. Kreivytė-Kiš-
kūnienė, gim. 1929 m. Kalnelių k., Uliūnų par., 
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliū-
nuose, Panevėžio r.

Vargonininko Petro Gritėno, gim. 1900 m. Sokelių k., ir Marijonos Mažeikaitės, gim. 1909 m.  
Ėriškų k., vestuvės Ėriškių kaime. Pirmoje eilėje (iš kairės) sėdi: jaunosios broliai Vytautas 
Mažeika ir Povilas Mažeika (Ėriškių šaulių kuopos vadas), trečia – jaunosios pusseserė Kastutė 
Drąsutytė, ketvirta – jaunosios sesuo Rozalija Mažeikaitė, Ramygalos dūdų orkestras; antroje  
eilėje sėdi: jaunosios tėvai – Kotryna Drąsutytė ir Zigmas Mažeika, trečia – jaunojo sesuo  
Pranė Gritėnaitė, jaunavedžiai – Marijona Mažeikaitė ir Petras Gritėnas, šeštas – jaunojo  
tėvas Jonas Gritėnas su antrąja žmona; trečioje eilėje stovi: jaunosios sesuo Ada Mažeikaitė 
(mokytoja), šešta – svočia Drąsutienė, septintas – piršlys Karka (muzikos mokytojas), aštuntas – 
jaunosios dėdė Karolis Drąsutis, devinta – jaunosios teta Agnieška Mažeikaitė, dešimta –  
Anelė Mažeikaitė; ketvirtos eilės centre stovi Mažeikaitė-Balčikonienė ir jos vyras Balčikonis. 
1928 m. Fotografas nežinomas. Iš Rasos Račiūnaitės albumo
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prasidėdavo šokiais ir žaidimais. Per vestuves buvo paprotys grobti jaunąją ir pa-
merges. Jas turėdavo išsipirkti pabroliai degtine ir saldainiais.

Piršlys ir svočia vestuvėse buvo laikomi svarbiausiais asmenimis – vestuvių 
tėvu ir motina, kurie vadovavo vestuvėms, todėl be jų negalėjo vykti šventė. Svočia 
padėdavo jaunajai per vestuves: buvo rengiami svočios pietūs ar vakarienė, netgi 
savo namuose svočia stalus paruošdavo. Jei tarp vestuvininkų nebūdavo svočios, 
tai pamergės tėvas jaunimo neįleisdavo į namus. Jauniesiems vykstant į bažnyčią, 
jaunoji turėjo sėdėti su svočia, o jaunikis – su piršliu, skirtinguose vežimuose.

Kviesliai. XIX a. pab.–XX a. viduryje svarbūs vestuvių dalyviai buvo kvies-
liai. Jie atvykdavo į jaunamartės namus kviesti svečių į jaunikio pusę. Kviesliai 
būdavo pasipuošę skrybėlėmis, iš šiaudų pintomis karūnomis, su dideliais iš šiau-
dų nupintais kardais ir diržais. Jie „atrodydavo labai karingi, atsiveždavo pyragų ir 
dalindavo svečiams, kviesdami visą vestuvę vykti pas jaunikį.“25 Kviesliai savo arklius 
išpuošdavo kaspinais („stučkomis“), barškučiais ir blizgučiais. Jaunoji ant kiekvieno 
kvieslio arklio turėdavo užrišti rankšluosčius. Jei atvažiuodavo du vežimai, tai 
turėjo užrišti keturis rankšluosčius. Kviesliai jaunosios namuose vogdavo viską, kas 
tik po ranka papuldavo (indus, vištas, žąsis, kalakutus, telyčias, namų apyvokos 
daiktus). Šeimininkai, sužinoję, kad kviesliai atvažiuoja, stengdavosi viską paslėp-
ti, užrakinti tvartus nuo nepageidaujamų vagių. Pavogtuosius daiktus kraitvežiai 
atiduodavo jauniesiems kartu su atvežtu kraičiu jaunikio namuose.

Persirengėliai. Ramygalos apylinkėse tiriamuoju laikotarpiu per vestuves 
buvo populiarūs persirengėliai (jaunavedžiai, čigonai, daktarai, budeliai, jūreiviai), 
kurie krėtė įvairius pokštus, rengė teatralizuotus vaidinimus. Pavyzdžiui, jei vienas 
iš vestuvininkų suserga, tai gydytojas tuoj pat pribėgęs įbeda adatą, nuo kurios 
kaip mat ligonis sugyja. Vaistininkas ar gydytojas atsiveža vaistų – kokio nors 
spirito, kurį duoda paragauti visiems vestuvių šventės dalyviams. 

Jaunosios kraičio išvežimas. Jaunosios kraitį į vyro namus išveždavo 
antrąją vestuvių dieną, prieš jauniesiems išvykstant į jaunikio pusę. Kraitį vež-
davo kviesliai – kraitvežiai, atvykę iš jaunojo pusės. ¨riškių apylinkėse kraitį iš 
jaunosios motinos turėjo išsipirkti vyresnysis pabrolys, o vietą klėtyje jaunojo 
pusėje – jaunosios pabroliai, kurie kraitį lydėdavo.26 Barklainių kaime jaunosios 
seserys, draugės ar šiaip kaimynės susėsdavo ant kraičių skrynios ir neleisdavo 
jos išvežti, kol joms neduodavo išpirkos – saldainių ar vyno.27

Pirmoji naktis būdavo jaunojo klėtyje. Rytą, muzikantams grojant maršą, 
visi svečiai eidavo kelti jaunųjų. Anyta atnešdavo vandens nusiprausti. Kas nors 
iš svečių kartais padėdavo medinį grėblį „galvai susišukuoti“.28

Antroji vestuvių diena. Antrąją vestuvių dieną vėl vykdavo linksmybės su 
dainomis ir šokiais, buvo apdainuojami svočia ir piršlys, pabroliai ir pamergės, 
kurios nešdavo ant stalo savo atsivežtus 
tortus. Antrą dieną vėl buvo gaudomos 
pamergės, vagiama, išvežama geldoje 
nebereikalinga svočia.

Antrąją vestuvių dieną jaunajai 
užrišdavo skarelę, anyta marčiai įteik-
davo samtį, kočėlą, kačergą, šluotą, 

25 Vilkienė-Gaušaitė P. Barklainių kaimo darbai ir 
šventės, Uliūnai: monografija, p. 221–222.

26 Radzevičius V. Vestuvių papročiai XX a. pradžioje, 
Upytė, p. 103.

27 Vilkienė-Gaušaitė P. Barklainių kaimo darbai ir 
šventės. Uliūnai: monografija, p. 222.

28 Radzevičius V. Vestuvių papročiai XX a. pradžioje, 
Upytė, Vilnius, p. 104.
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šaukštus – kas reikalinga „prie gaspadinystės“. Taigi anyta į jaunosios rankas ati-
duodavo visą „gaspadinystę“.

Marčios dovanos. Baigiantis vestuvėms, buvo dalijamos marčios dovanos. 
Uliūnų kaimo senbuvis Konstantinas Ulys, gim. 1901 m., prisiminė, kad jo jau-
nystėje marti per vestuves išdalydavo daug dovanų. Atvykusi į vyro namus, 
ji pakabindavo stuomenis ar rankšluosčius („abrūsus“) prie šulinio, išdėliodavo 
juos ant akėčių, prie visų trobų. Jaunamartė prie durų pakabindavo rankšluostį. 
Visoms pamergėms ir pabroliams ji įteikdavo dovanas, bet pirmiausia – piršliui 
ant kaklo užkabindavo rankšluostį. Taip pat neužmiršdavo ir muzikantų.29 Jaunoji 
anytai dovanodavo skarelę, suknią, vyro tėvui – baltinius, vilnonių siūlų juostą 
užjuosdavo. Gavus dovanas, su jomis buvo šokama, sukamasi. Kai jaunoji įteik-
davo dovaną anytai, tai piršlys ją pašokdindavo.

Ramygalos apylinkėse XX a. pirmojoje pusėje dar buvo išlikęs apeiginis 
vestuvių šokis, kurį pradėdavo piršlys. Pirmiausia piršlys išvesdavo šokti uošvienę 
ir po šokio ją perduodavo žentui, kuris uošvienę pašokdindavo. Taip pat piršlys 
išvesdavo šokti jaunąją ir pašokdinęs perduodavo uošviui.30 Minėtų apeiginių šokių 
tikslas – suvesti į porą skirtingų giminių atstovus, sutvirtinti ryšius tarp nuotakos 
ir jaunikio pusės, viešai pripažinti šių šeimų giminystę.

Piršlio korimas. Vestuvių pabaigoje kardavo piršlį. Pirmiausia perskaitydavo 
raštą apie piršlio nusikaltimus ir melagystę, dėl kurių jis baudžiamas ir nuteisia-
mas pakarti. Pro aukštinio skylę buvo nuleidžiama virvė su užmegzta kilpa. Kiti 
budeliai tuoj užnerdavo virvę piršliui per juosmenį. Buvo inscenizuojama piršlio 
korimo scena: perskaitomas jo mirties nuosprendis, iš kurio paskutinę minutę jį 
išpirkdavo svočia ir jaunoji. Pastaroji jį išvaduodavo, uždėdama ant kaklo rankš-
luostį ar stuomenį. Vietoj piršlio pakardavo prikimštą šiaudų baidyklę, o išvaduotas 
piršlys visus kviesdavo prie stalo ir vaišindavo.

Svočios išvežimas. Vestuvių šventės pabaigą simbolizavo svočios išvežimo 
apeigos. Svočią įkeldavo į geldą ar kokius ratelius ir išveždavo kaip nereikalingą, 
nes ji jau atliko savo pareigą. Vaikų būrys ją sekdavo iš paskos. 

Sugrįžtuvės. Vestuvių apeigų ciklą užbaigdavo sugrąžtai, kurie vyko praėjus 
savaitei po vestuvių jaunosios tėvų namuose, dviem savaitėms – jaunojo tėvoni-
joje. Sugrąžtai – paskutinė vestuvių dalis, egzistavusi iki XX a. vidurio, pokariu 
pamažu pradėjo nykti.

Aptarti vestuvių papročiai, apimantys laiko tarpą nuo jaunuolių pasirengi-
mo santuokiniam gyvenimui iki sugrįžtuvių, liudija racionalų ir atsakingą kaimo 
žmonių požiūrį į šeimą, liaudies išmintį ir žinias, perduodamas iš kartos į kartą.

Gimtuvių papročiai
Gimtuvių papročiai bene labiau-

siai iš visų gyvenimo ciklo papročių 
susiję su moters fiziologiniais reiški-
niais, kurie tradicinėje kultūroje laikyti 
paslaptyje. Apie juos užsimenama ne-
tiesioginiu būdu – metaforomis ir fra-
zeologizmais. Geriausiai juos atspindi 

29 Uliūnai: monografija, p. 290. Papasakojo K. Ulys, 
gim. 1901 m. Uliūnų k. Užr. D. Snicoriūtė 1991 m. 
Uliūnų k., Ramygalos apyl.

30 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 8. Inf. A. Repečkie -
nė, gim. 1911 m. Uliūnų k. Velžio vls., Panevė-
žio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnuose, 
Panevėžio r.
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kaimo žmonių kalboje vartojamos sąvokos, susijusios su reprodukcinėmis moters 
galiomis: pastojimu, nėštumu, gimdymu, žindymo nutraukimu. 

Nėštumo laikotarpis. Apie vieną svarbiausių moters fiziologinių reiškinių – 
nėštumą – tradicinėje kultūroje užsimenama netiesiogiai: tam tikromis užuominomis, 
išreikštomis eufemizmais ir frazeologizmais. Įvairiose Aukštaitijos vietovėse besilau-
kiančios kūdikio moters būsena įvardyta skirtingai: „šalnos pakąsta“, „kojas pašalusi“31, 
„vilko kųsta“ (Kurklių apyl.)32, „bitės įgelta“ (nėščia mergina – Panevėžys)33, „drūta“ 
(Pabiržės apyl.)34. Minėtas fiziologinis reiškinys įvardijamas ir veiksmažodžiais: 
„pučias“, „udroja“, „ūžia“, „jau moteriškė užmezgė“35. Dažnai tokia moteris vadinta 
„palaimintoje būsenoje“, „sunkumoje“. Apie minėtą moters būseną liudijo fiziologiniai 
jos kūno pokyčiai – pasikeitusi veido spalva, padidėję akių vyzdžiai. Paprastai iš 
veido moterys atpažindavo, kad ji „jau nebe viena vaikšto“. Ramygalos apylinkėse 
manyta, kad jei besilaukiančios veidas dėmėtas, tai gims mergaitė, jei lygus, tai 
berniukas. Aukštaitijos moterys apie būsimo kūdikio lytį spręsdavo iš motinos pilvo 
formos: „Jei pilvas smailas – bus mergaitė, jei pilvas apvalas – berniukas“36; „Jei nėščio-
sios pilvas kyšojo iš po krūtinės – gims mergaitė, jei pilvas kaip kapšiukas – berniukas“.37

Nėštumo laikotarpis etninėje lietuvių kultūroje buvo skiriamas į dvi dalis ir 
turėjo skirtingus pavadinimus: pirmoji nėštumo pusė vadinta ,,negyvąja puse“, antroji, 
kai vaisius motinos įsčiose pradėdavo judėti, vadintas – „gyvąja puse“38, „artigalėj“, 
,,prieš tą valandą“39. Aukštaitės moterys perspėdavo, kad besilaukiančioji ypač turėjo 
saugotis „iki pusės, kol vaikui sudėjimas eina“40, t. y. pirmoje nėštumo pusėje. 

Ramygalos apylinkėse, kaip ir visoje Lietuvoje, nėštumo laikotarpiu mote-
ris turėjo laikytis tam tikrų draudimų: 
neapkalbėti, niekuo nesistebėti, nesisko-
linti, iš nieko nesijuokti, nes manyta, 
kad „vaikui kris“, nevogti, nes užaugęs 
vaikas taps vagimi, neiti pro svilina-
mą kiaulę, nes kūdikis šeriuotas bus, 
neužsidengti burnos, jeigu nemalonus 
kvapas, nes vaikas turės blogą kvapą 
burnoje, nelįsti per tvorą, bet eiti pro 
vartus, kad virkštelė neužsivyniotų, ne-
žiūrėti pakreipus akis ar per plyšį – 
žvairas vaikas bus, pamačius gaisrą, 
nesigriebti už veido, nes kūdikiui ant 
veido dėmė liks. Visi šie draudimai, 
susiję su similine magija, turėjo vieną 
tikslą – apsaugoti kūdikį nuo nepagei-
daujamo aplinkos poveikio, išsaugoti 
jo fizinę ir psichinę sveikatą.

Kita grupė draudimų siejosi su 
krikščioniška pasaulėžiūra, draudžian-
čia šventadieniais dirbti. Žmonės pasa-
kojo, kad viena moteris iš Ramygalos 
apylinkių sekmadienį kirto kumpį ir 

31 Paukštytė R. Gimtuvės ir krikštynos Lietuvos kaimo 
gyvenime, Vilnius, 1999, p. 38.

32 Račiūnaitė R. Relics of Totemism in the Lithua-
nians Customs of Life Cycle: End of the 19th–Middle 
of the 20th Centuries, Ethnic Culture: Traditions and 
Innovations, Kaunas, 2004, p. 272.

33 Paulauskas J. Frazeologijos žodynas, Vilnius, 2001, 
p. 104.

34 VDU ER, f. 1, b. 19, p. 9. Inf. E. Margienė (Četvergy-
tė), gim. 1912 m. Papilyje, Pabiržės vls., Biržų apskr. 
Užr. R. Račiūnaitė 1996 m. Pasvaliečių k., Biržų r.

35 VDU ER, f. 1, b. 19, p. 34. Inf. P. Jurėnienė, 
gim. 1929 m. Pasvaliečių k., Biržų aps. Užr. R. Ra-
čiūnaitė 1996 m. Papilyje, Biržų r.

36 VDU ER, f. 1, b. 19, p. 9. Inf. E. Margienė (Če-
tvergytė), gim. 1929 m. Pasvaliečių k., Pabiržės vls., 
Biržų apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1996 m. Pasvalie-
čių k., Biržų r.

37 VDU ER, f. 1, b. 18-2, p. 1. Inf. V. Bučelienė 
(Skorkaitė), gim. 1930 m. Bališkių k., Ignalinos vls. 
Gyvena Vidiškėse, Ignalinos r. Užr. R. Račiūnaitė 
1993 m. Vidiškėse, Ignalinos r.

38 Dulaitienė-Glemžaitė E. Kupiškėnų senovė: Etno-
grafija ir tautosaka, Vilnius, 1958, p. 394. 

39 Balys J. Vaikystė ir vedybos..., p. 16.
40 VDU ER, f. 1, b. 7, p. 49. Inf. E. Lukoševičienė (Ba-
ravykaitė), gim. 1917 m. Bučionių k., Gegužinės par., 
Kaišiadorių vls. Nuo 1917 m. gyvena Kunigiškių k., 
Skarulių par., Jonavos vls. Užr. R. Račiūnaitė 1995 m. 
Skaruliuose, Jonavos r.
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vaikas gimė su perskelta lūpa. Vyresnės moterys perspėdavo besilaukiančiąją: „Jei 
šventą dieną miltus sijoji – tai vaiko akys lakstys“.41

Taigi tiek racionalūs, saugantys kūdikio sveikatą, tiek ir iracionalūs draudimai 
turėjo vieną tikslą – apsaugoti vaiką nuo įvairių ligų ir apsigimimų.

Gimdymo laikotarpis. Specialaus pasirengimo gimdymo laikotarpiui nebuvo. 
Besilaukiančioji iki paskutinės nėštumo dienos dirbo įvairius namų ruošos darbus. 
Kaip pasakojo Uliūnų kaimo senbuvė, „Būdava ganykloj vaiką pastveri i parsinešu 
namo. Dabar ligoninės reiki. O teip kvartukan vaiką susidedu i parsinešu namo.“42

Tradicinėje lietuvių kultūroje gimdymui apibūdinti vartotos tam tikros simbo-
linės formulės, išreikštos frazeologizmais: „krosnis sugriuvo“, „šeimininkė subyrėjo“43, 
„pečius sugriuvo“, „pečių suardė“, „puodai pabiro“44, „puodus razdaužė“. Krosnies se-
mantika tautosakoje buvo siejama su moters genitalijomis ar gimda. Šią semantinę 
reikšmę padeda atskleisti frazeologizmas „pečių kūrenti“, t. y. negražiai, kelius 
pastačius sėdėti ar gulėti.

Gimdyvė, kaip ir nėščioji, nebuvo vadinama tiesiogiai. Jai įvardyti buvo 
vartojami įvairūs sinonimai. Dar XIX a. Mažojoje Lietuvoje gimdyvė vadinta šešiau-
ninke.45 Šis terminas susijęs su liaudies tikėjimu, kad šešias savaites po gimdymo 
moteris yra nešvari ir pavojinga aplinkai. Aukštaitijoje gimdyvė vadinta palaginės 
(Liškiava) ar palagninkės, radnykės (Tverečius)46, gimdykės (Salako apyl.)47 terminais. 

Tradicinėje kultūroje gimdyvei pavadinti buvo vartojami ir eufemizmai, 
t. y. tabuistiniais sumetimais vengiamų žodžių pakaitalai. XIX a. pab.–XX a. pr. 
Aukštaitijoje žinomi zoomorfiniai gimdyvės pavadinimai – vilkas ir meška. Šiais 
eufemizmais Adutiškio apylinkėse (Švenčionių r.) vadindavo pirmą kartą po gim-
dymo atėjusią į pirtį maudytis moterį. Pamačiusios ateinančią į priepirtį gimdyvę, 
moterys imdavo šaukti: „Moterys, išeikite, nes meška ateina“ (Svilionys); „Vilkas 
ateina!“ (Jakeliai, Kėriškės).48 Visos pirtyje esančios moterys išbėgdavo į priepirtį 
gimdyvės pasitikti, o jaunos netekėjusios merginos turėjo palikti pirtį. Šis paprotys 
susijęs su „gimdyvės nešvarumu“ ir kenksmingumu augmenijai ir žmonėms. 

Kaimo pribuvėjos atliekamų apeigų simbolika. Nuo fiziologinio gimdymo 
proceso bei gimtuvių papročių neat-
siejama pribuvėjos veikla, kuria bus 
aptarnauta per jos atliekamų veiks-
mų simbolines reikšmes. Pagrindinė 
jos funkcija buvo sėkmingai priimti 
kūdikį ir pagelbėti gimdyvei gimdy-
mo metu bei po jo. Pribuvėjos veiklą 
gimtuvių papročiuose lydėjo apeigos, 
kurias galima suskirstyti į tam tikras 
grupes: kūdikio priėmimas, atskyrimas 
ir gimdymo palengvinimas, kūdikio pir-
masis prausimas, prausiamo vandens 
ir placentos slėpimas, pranešimas tėvui 
bei kitiems šeimos nariams, pogimdy-
minė kūdikio bei motinos priežiūra, 
naminis krikštas. 

41 Šeimos papročiai, užr. R. Račiūnaitė, Uliūnai: 
monografija, sud. B. Ulys, Vilnius, 1993, p. 284.

42 Šeimos papročiai, užr. D. Snicoriūtė, Uliūnai: 
monografija, sud. B. Ulys, Vilnius, 1993, p. 282.

43 Dundulienė P. Senieji lietuvių šeimos papročiai, 
Vilnius, 2002, p. 65.

44 Paulauskas J. Frazeologijos žodynas, Vilnius, 2001, 
p. 507, 508, 551.

45 Gizevijus E. Kai kurie dar prieš keletą dešimtmečių 
buvę lietuvininkų gimtuvių ir krikštynų papročiai, 
Lietuvininkai: apie Vakarų Lietuvą ir jos gyventojus 
devynioliktajame amžiuje, Vilnius, 1970, p. 142.

46 Balys J. Vaikystė ir vedybos..., p. 30–31.
47 VDU ER, f. 1, b. 12, apr. 5, p. 10. Inf. A. Čičelienė 
(Kavoliukaitė), g. 1915 m. Tarlokiškio k., Salako vls., 
Zarasų apskr. Dabar gyvena Daugėliškyje, Igna-
linos r. Užr. R. Račiūnaitė 1989 m. Daugėliškyje, 
Ignalinos r.

48 Daunys S. Pirties tradicinės apeigos Adutiškio 
apylinkėje, Kraštotyra, Vilnius, 1980, p. 61. 
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Ramygalos apylinkėse kūdikius priimančios moterys vadintos „bobutėmis“. 
Beveik kiekviename kaime iki XX a. penkto dešimtmečio buvo „bobučių“, kurios 
eidavo „gaudyti“ vaikų. Ramygalos apylinkės Uliūnų kaime kūdikius priimdavo 
Kiškūnienė, kuri gyveno miške, taip pat Rečiūnienė, Kalnìliuose – Pranciška La-
banauskienė (Kučytė), Klementienė, Kučiuosê vaikų „žvejoti“ eidavo jos motina 
Kučienė, Bernadiktienė, o Butk¿nų kaime – Kerulienė. ¨riškių apylinkėse buvo 
patyrusių priėmėjų – V. Kriaučiūnienė, A. Pazukienė, A. Nefienė. Pastaroji buvo 
„pagavusi“ apie 200 kūdikių. Paprastai pribuvėjos buvo neturtingos, vyresnio am-
žiaus, pačios gimdžiusios ir išauginusios nemažą būrį savo vaikų. Tik tokiomis 
moterimis žmonės pasitikėjo ir kviesdavo į namus „pečiui sugriuvus“. Šį amatą 
dažniausiai moterys išmokdavo „pačios iš savęs“ arba viena iš kitos. 

Ypatingas dėmesys buvo kreipiamas į švarą. 

„Eidama prie gimdyvės, priėmėja švariai apsivilkdavo, užsirišdavo švarią prijuostę, nusi-
karpydavo nagus, du kartus su muilu nusiplaudavo rankas, patiesdavo gimdyvei švarią 
paklodę.“49

Pribuvėjos pasiimti kūdikį ruošdavosi iš anksto. Vasarą prisirinkdavo ir pri-
sidžiovindavo žolelių, kurių atsinešdavo pas kūdikio besilaukiančiąją. Ramygalos 
apylinkėse prieš gimdymą ir po jo gimdyvę girdydavo ramunėlių, kraujažolių 
arbata, po gimdymo atnešdavo šaltą pūslę gimdyvei prie vidurių pridėti, kad ne-
nukraujuotų.50 Norėdama paskatinti ilgiau užsitęsusį gimdymą, priėmėja šildydavo 
gimdyvės kojas, naudojo juodųjų rugių sėklų, medetkų arbatą, duodavo šaukštelį 
medaus, gimdyvę pavedžiodavo, po liemeniu padėdavo voliuką.51

Gimus kūdikiui, bobutė kūdikio virkštelę perrišdavo lininiu ar vilnoniu 
siūlu per du tris pirštus nuo pilvuko, po to ją nukirpdavo ir palikdavo nudžiūti. 
Kūdikį prausdavo geldoje šiltu vandeniu. Ramygalos apylinkėse sakyta, kad 
visus šeimos vaikus reikia prausti toje pačioje geldoje ir krikštyti tais pačiais 
marškinėliais, kad tarp vaikų būtų didesnė meilė. Pasak Raukštónių kaimo 
gyventojų, „jei visus vaikus pakrikštysi tais pačiais marškinėliais, tai vaikai vienas 
kitą mylės“.52 Ant virkštelės dėdavo sausą drobinį audeklą, kartais jį suvilgyda-
vo arbata. Virkštelei pūliuojant, ant jos dėdavo ramunėlių arba motinos pieno 
kompresus. Jei vaikas gimdavo pridusęs, iš karto virkštelės nenukirpdavo. Kad 
atsigautų, sūpuodavo, sušerdavo ranka, pašlakstydavo šaltu vandeniu.53

Po gimdymo bobutė placentą susukdavo į švarų drobinį audeklą ir užkasdavo 
į žemę kamaroje po girnomis ar po namo pamatais.

Pribuvėjos globa lydėjo gimdy-
vę ir po vaikelio pasirodymo. Jei po 
gimdymo prasidėdavo gimdos uždegi-
mas, dideli strėnų skausmai, ji gimdyvę 
girdydavo ramunėlių, kraujažolių, „čis-
tažolės“, medetkų arbata. Jei gimdyvės 
kraujas buvo nusilpęs, tai pribuvėjos 
patardavo gerti veršiuko (teliuko) krau-
jo arba pusę stiklinės grietinės ir žalią 

49 Gucevičiūtė R. Liaudies medicina, Upytė, Vilnius, 
1986, p. 115.

50 Šeimos papročiai, užr. R. Račiūnaitė, Uliūnai: 
monografija, sud. B. Ulys, Vilnius, 1993, p. 285.

51 Gucevičiūtė R. Liaudies medicina, Upytė, Vilnius, 
1986, p. 115.

52 Uliūnai: monografija, p. 281. Papasakojo O. Maro-
zaitė, gim. 1918 m. Raukštonių k., Ramygalos vls. 
Užr. R. Račiūnaitė 1989 m.

53 Gucevičiūtė R. Liaudies medicina..., p. 116.
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kiaušinį.54 Po gimdymo bobutė gimdyvei apvyniodavo rankšluostį, suverždavo 
vidurius, kad neliktų didelio pilvo. Keltis gimdyvei leisdavo po trijų, septynių 
dienų. Po gimdymo pribuvėja dar pasilikdavo prie gimdyvės keletą dienų arba 
kasdien visą savaitę ateidavo padėti motinai, nuprausdavo kūdikį, patardavo, kaip 
jį maitinti ir prižiūrėti. 

Kūdikį bobutė priimdavo ant naminių lininių skarų, nuplaudavo medinė-
je geldelėje, kurioje maudė visus tos pačios šeimos vaikus. Kaip krikščionišką 
apsaugos priemonę bobutė naudojo švęstą vandenį bei kryžiaus ženklą. Tik ką 
gimusį kūdikį ir vandenį, kuriuo prausdavo naujagimį, pirmiausia peržegnodavo. 
Tikėta, kad naujagimį reikia tuoj peržegnoti, kai jis ateina į pasaulį.55 Tik ką 
gimus kūdikiui, bobutė surišdavo virkštelę, jį numaudydavo, suvystydavo ir iš 
karto duodavo motinai ir tėvui pabučiuoti, peržegnoti, kad tėvai kūdikį pamiltų.56 
Uliūnų kaime vyravo tikėjimas, kad jei neduosi tėvui vaiko pabučiuot, tai jis gali 
vaiko atsižadėti.57 Bobutė šeimos vaikams paaiškindavo, kad jie sulaukė svečio ar 
viešnios, ir jiems taip pat leisdavo peržegnoti naujagimį.58

Dažnai pribuvėjoms tekdavo atlikti dvasininko funkciją, t. y. pakrikštyti sil-
pną kūdikį vandeniu. Pirmųjų prausynų ir krikšto iš vandens apeigose pribuvėjai 
teko tarpininkės vaidmuo. Pirmųjų prausynų apeigose pribuvėja pristato kūdikį 
šeimai, o krikščioniškuoju krikštu įveda jį į krikščionių bendruomenę. 

Kaimo priėmėjos buvo ne tik geros savo amato žinovės, bet ir puikios psi-
chologės, kurioms dažniausiai pasisekdavo nulemti net kūdikio ateitį ar jo likimą. 
Pagal vaiko išvaizdą arba gimimo datą jos galėdavo atspėti kūdikio profesiją. 
Pavyzdžiui, jei galvoje įžiūrėdavo kryželį, tai spėdavo, kad jis bus kunigas. Jei 
berniukas gimdavo Vasario 16-ąją, tai jam pranašaudavo karininko profesiją.59 
Kartais netgi galėdavo pasakyti, kad jos priimta mergaitė ,,vyro nematys”, t. y. 
liks netekėjusi. 

Bobutei už atliekamas paslaugas šeima atsilygindavo dovanomis arba mais-
to produktais – padovanodavo stuomenį, rankšluostį, nupirkdavo skarelę, ragaišį 
įteikdavo. Po kūdikio priėmimo bobutę 
tėvas pavaišindavo, pastatydavo butelį, 
duodavo išgerti stikliuką.

Gimdyvės lankymo papročiai 
Aukštaitijoje vadinti įvairiai: apgėlai 
(Ignalinos, Zarasų r.), radynos (Igna-
linos apyl.), palankynos (Biržų apyl.). 
Minėti papročiai susiję su gana uždara 
kaimo moterų bendruomenės kultūra. 
Gimdyvė pogimdyminiu laikotarpiu tu-
rėjo būti griežtai apibrėžtoje erdvėje – 
savo namuose ir tik ištekėjusių moterų 
bendrijoje, tad ir teisę ją lankyti turėjo 
tik šios socialinės bendrijos narės, pačios 
gimdžiusios ir išgyvenusios perėjimo 
į naują statusą laikotarpį. Gimdyvės 
lankymo ritualu kaimynės ir giminaitės 

54 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 37. Inf. K. Kuodienė 
(Kerulytė), gim. 1912 m. Butkūnų k., Velykių par., 
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m.

55 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 37. Inf. K. Kuodienė (Ke-
rulytė), gim. 1912 m. Butkūnų k.

56 VDU ER, f. 1, b. 4, p. 84. Inf. M. Kruopienė (Lau-
kagalytė), gim. 1910 m. Jotainių k., Ramygalos vls., 
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė ir D. Račiūnienė 
1994 m. Jotainių k., Panevėžio r.

57 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 3. Inf. A. Repečkienė, 
gim. 1911 m. Uliūnų k., Velžio vls., Panevėžio apskr. 
Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnuose; VDU ER, 
f. 1, b. 4, p. 84. Inf. M. Kruopienė (Laukagalytė), 
gim. 1910 m. Jotainių k., Ramygalos vls., Panevė-
žio apskr. Užr. 1994 m. Jotainių k., Panevėžio r.

58 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 30. Inf. U. Jokūbkienė, 
gim. 1908 m. Rygoje, gyvena Uliūnų k. Užr. R. Ra-
čiūnaitė 1994 m. Uliūnuose.

59 VDU ER, f. 1, b. 4, p. 69. Inf. M. Adomaitienė 
(Peleckaitė), gim. 1909 m. Barklainių k., Panevė-
žio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Barklainių k., 
Panevėžio r.
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atliko funkciją tarpininkių, padedančių gimdyvei pereiti iš ligtolinės būsenos į 
naują motinystės tarpsnį, o susilaukusiai pirmojo kūdikio jaunamartei dar ir būti 
įtrauktai į jos, kaip marčios, kaimo moterų bendriją.

XX a. pradžioje Ramygalos apylinkėse kaimynės, giminaitės, draugės eidavo 
gimdyvės lankyti po savaitės ar anksčiau, atnešdavo vaikui kraitelį – vystyklų, 
baltinukus, atrėždavo išdėvėtos drobės. XIX a. pab.–XX a. vid. aukštaitės į palan-
kynas nešdavo ir maisto produktų: virtinių, žirnienių blynų, kiaušinienės, leistinių 
kukuliukų (kleckų), sūrio, sviesto, pyrago, ragaišio, sausainių, medaus, viščiukų, 
vasarą – uogų. Pateikėjų iš Barklainių kaimo teigimu, kūdikį lankant reikėjo nors 
degtukų dėžutę ar muilo gabaliuką padovanoti, kad vaikas turėtų dalią, būtų 
laimingas, turtingas. 

Artimiausios kaimynės ir draugės ateidavo po savaitės ar kelių dienų pažiūrėti 
vaiko, tačiau ne visos motinos norėdavo jį rodyti. Dažniausiai iki krikštynų vaikas 
svetimiems nebuvo rodomas. Jaunos, netekėjusios merginos neidavo gimdyvės lan-
kyti, nes galėjo būti pajuoktos. Jei svetimas vyras atsitiktinai ateidavo į kiemą, tai 
bobutė nutraukdavo jam kepurę, kurią reikėdavo išsipirkti. Ypač vaiką saugodavo 
nuo „blogų akių“, svetimiems nerodydavo mėnesį ar net ilgiau. Jei kaime būdavo 
žmonių su „blogomis akimis“, stengdavosi vaiko tokiam žmogui nerodyti tol, kol 
jis nepakrikštytas. Ramygalos apylinkėse ypač bobutė drausdavo žiūrėti į kūdikį. 
Ji sakydavo: „Nežiūrėkit, nudyvisit mano anūkį. Užaugs ir pamatysit.“60

Nužiūrėtą vaiką gydydavo liaudies medicinos priemonėmis – per Verbas 
šventintais kadagiais. Kaimo žmonės žinojo įvairių apsaugos priemonių nuo to-
kių akių. Jei blogos akys nužiūrėdavo gyvulį, tai į vandenį įdėdavo anglį, tuo 
vandeniu sugirdydavo gyvulį, ir jis atsitaisydavo. Aprūkydavo per Sekmines, 
Devintines švęstomis žolėmis arba per Verbą pašventintu kadagiu. Uliūnų kaimo 
senbuvė pasakojo:

„Nusinešiau mergaitę pas M. Justę. Ji pasižiūrėjo į tą mergaitę ir pasakė: „Oi kokia graži 
ta mergaitė“. Parsinešiau ją namo, ta mergaitė visą naktį klykia.

Mano mama sako:
– Paimk kačergą, padegink kačergos galą ir parūkyk mergaitę. Apeik aplink lovytę 

ir parūkyk. 
Kačergos kotas medinis, o galas geležinis. Medinį galą padeginau, ir pasitaisė. 
Niekada nesidyvyk. Nesakyk: 
– Oi, koks gražus... Labai kenkia...“61 

Tame pačiame kaime žinotas ir kitas gydymo būdas: „Reikia paimti vandens, 
nuo smakriuko [vaiką] į viršų prausti, paskui su padalkomis į viršų nušluostyti.“62 

Įvedybos – tai išskirtinis ištekė-
jusių moterų ritualas, atliekamas tiek 
kaimo moterų bendruomenės, tiek Ka-
talikų bažnyčios apeigose. XIX a. pab.–
XX a. septintame dešimtmetyje visoje 
Lietuvoje egzistavusį moters įvesdini-
mo į bažnyčią paprotį galima įvardyti 

60 Šeimos papročiai, žr. R. Račiūnaitė, Uliūnai, p. 285.
61 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 4. Inf. A. Repečkienė, 
gim. 1911 m. Uliūnų k., Velžio vls., Panevėžio apskr. 
Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnuose, Panevėžio r.

62 VDU ER, f. 1, b. 4, p. 83. Inf. J. Kuodis, gim. 1911 m. 
Dirvonų vnk., Velžio vls., Panevėžio apskr. Užr. 
R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnų k., Panevėžio r. 
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kaip vieną iš Bažnyčios tradicijos ir liaudies religingumo sinkretizmo apraiškų. 
Tradicinėje kultūroje gimdyvė po gimdymo 40 dienų neturėjo teisės eiti į bažnyčią, 
nes laikyta ,,nešvaria”. Dėl šios priežasties jos neleido prie maisto ir prie žmonių. 
Ramygalos apylinkėse vyravo tikėjimas, kad net vystyklų negalima gimdyvei lauke 
džiauti, „kol nenueini bažnyčion įsipravodyt“.63 Toje pačioje apylinkėje moterys eidavo 
įsivesdinti po 40 dienų, 6 savaičių ar net po dviejų mėnesių.64

Praėjus šešioms savaitėms po gimdymo, kūdikio motina eidavo į pirtį nu-
simaudyti ir tik tada galėjo sekmadienį būti įvesdinta į bažnyčią. Per įvedybas 
gimdyvė ateidavo į zakristiją, kur kunigas ją pasitikdavo, paduodavo jai stulą ir 
įvesdavo uždegta žvake į bažnyčią. Kunigas nuvesdavo ją prie altoriaus, pašlaks-
tydavo, perskaitydavo specialias maldas, užtikrinančias laimingą motinystę. Po šių 
apeigų moteris atlikdavo išpažintį ir priimdavo šv. Komuniją. 

Įvesdinimo paprotys Aukštaitijoje buvo išlikęs iki XX a. šeštojo–septintojo 
dešimtmečio. Panašus moters įvesdinimo paprotys Ramygalos apylinkėse egzistavo 
ne tik po gimdymo, bet ir po jungtuvių, kai moteris pirmą kartą po Santuokos 
Sakramento įžengdavo į bažnyčią. Įvedybų apeigos po vestuvių nebūdavo tokios 
iškilmingos kaip per įvesdinimą po gimdymo, nes jos vyko be žvakės. Aptartos 
įvedybų apeigos panašios visoje Lietuvoje, todėl lokalinių aukštaičių papročių 
elementų nepastebėta.

Pasitaikydavo atvejų, kad moterys, atėjusios į bažnyčią įsivesdinti, kartu 
atsinešdavo ir kūdikį. Pateikėja, gimusi 1937 m. Mîežiškių kaime, papasakojo, kad 
jos mama ją dar kūdikį nunešė paaukoti Marijai į Miežiškių bažnyčią prie Marijos 
altoriaus, kur stovėjo Marijos statula. Pateikėja prisiminė, kad kiek paaugusi ji vis 
žiūrėdavo į Marijos statulą ir norėdavo būti viskuo panaši į Mariją.65

Krikštynos. Krikštynos laikytos suaugusiųjų žmonių švente, todėl jaunimas 
joje paprastai nedalyvaudavo. Krikštynas ir vestuves keldavo per pilnatį. Gavė-
nios ir advento metu niekas krikštynų nešventė, nes tai buvo pasninko laikas, 
netinkamas pasilinksminimams. 

Kūmų parinkimas. Į kūmus kviesdavo artimiausius giminaičius ir kaimynus, 
dažniausiai vedusius žmones. Jei kūma buvo jauna, netekėjusi mergina, tai ją kvietė 
būti berniuko krikštamote, nes tikėta, kad tuomet ji greičiau ištekės. Vengta tokią 
merginą kviesti mergaitės krikštamote, nes tokiu atveju – kūma liks ,,ant rugienių 
šiaudų“. Kūmais buvo renkami dori, rimti, gero būdo, ne girtuokliai, gražiai sugy-
venantys, nes manyta, kad vaikai kūmomis seka. Seniau krikšto tėvus labai gerbė, 
juos vadino antraisiais tėvais. Ramygalos 
apylinkėse sakyta: „Kūmai lygūs su gimi-
ne.“ Anot pateikėjos Zitos Kiškūnienės, 
„svarbiausia, kad kūmai būtų tikintys. Di-
džiulė nuodėmė, kad netikintys“.66 Krikšto 
tėvų svarbiausios pareigos – būti vaiko 
globėjais po tėvų mirties.

Manyta, kad kūmų elgesys per 
krikštynas gali nulemti vaiko ateitį. 
Todėl ir kūdikio besilaukiančioji, ir 
kūmai turėjo laikytis tam tikrų drau-

63 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 29–30. Inf. U. Jokūbkienė, 
gim. 1908 m. Rygoje, gyvena Uliūnų k. Užr. R. Ra-
čiūnaitė 1994 m. Uliūnuose.

64 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 49. Inf. O. Krištopaitienė 
(Vilkonytė), gim. 1909 m. Kairių k., Velykių par., 
Velžio vls. Gyvena Katinų k., Panevėžio r. 
Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Katinų k., Panevėžio r.

65 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 28. Inf. D. Gritėnaitė, 
gim. 1937 m. Miežiškių k., Panevėžio apskr. Užr. 
R. Račiūnaitė 2008 m. Kaune.

66 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 10. Inf. Z. Kiškūnienė 
(Kreivytė), gim. 1929 m. Kalnelių k., Uliūnų par., 
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliū-
nų k., Panevėžio r. 
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dimų. Krikštynose jie turėjo sėdėti arti vienas kito, susiglaudę, kad nebūtų 
vaiko reti dantys, vadinamoji švarplė. Kūmai sėdėdavo krikštasuolėje – pagal 
langą, garbingiausioje vietoje, kur kabėdavo kryžius. Per krikštynas kūmai buvo 
apdainuojami:

Kūmas kūmą mylėjo,
Per laukelį lydėjo,
Lydėjo lydėjo,
Lydėdamas įdėjo.67

Kūm(a)s kūmą mylėjo,
Per laukelį lydėjo.
Galu lauką sustoja,
Per veidelį suploja.68

Kitame variante dainuojama: „per pilvelį suploja“.
Kalnelių kaime, Uli¿nų parapijoje, teko užrašyti retą liaudies tikėjimą, neuž-

fiksuotą ankstesnių tyrinėtojų, kuris turėtų sulaukti giminystės tyrinėtojų dėmesio. 
Kalnelių kaimo senbuvė Z. Kiškūnienė (Kreivytė) šį tikėjimą yra girdėjusi iš savo 
tėvo Karolio Kreivio, kilusio iš Kalnelių kaimo (Uliūnų apyl.). Pagal šį tikėjimą, 
du tos pačios šeimos vaikai (broliai, seserys ar brolis ir sesuo) negali krikštyti 
vienas kito vaikų. Anot pateikėjos, „Brolis brolio vaikų negali krikštyti, negali susi-
kryžiuoti. Jei vieną brolio vaiką jis krikštija, tai gerai, bet kitas brolis negali prašyti to 
paties brolio būti kūmu savo vaikams.“69 Minėto prietaro motyvas – tikėjimas, kad 
vienas iš pakrikštytų vaikų gali mirti. 

Pateikėja papasakojo atsitikimą, kuris įvyko jos tėvų šeimoje: 

„Tetė pyko, kai jo prašė būti kūmu savo brolio vaikui. Tetės brolis krikštijo savo brolio 
dukrą. Tetė sakė, kad negerai krikštyti, kai susikryžiuoja brolio ir sesers, ar brolio ir 
brolio, sesers ir sesers vaikų krikštai.

Tetė nuėjo kūmuos, nes jam priekaištavo, kad jis tiki prietarais. Po kiek laiko ta 
mergaitė paskendo dvaro sodžialkoj. Ji plaukiojo laiveliu su dvaro panelėmis ir paskendo. 
Tada visi pradėjo tikėt, kad negalima krikštyti broliui sesers ir sesei brolio vaikų, nes 
gali mirti vienas iš krikšto vaikų.“70 

Papasakota šeimos istorija susti-
prina minėto tikėjimo motyvaciją, ska-
tinančią pateikėjos šeimos artimuosius 
toliau laikytis šio tikėjimo. 

Vardų parinkimas. XX a. pr. Ra -
mygalos apylinkėse pirmam vaikui duo - 
davo tėvo vardą, o kitiems parinkdavo  
pagal gimimo datą – „atsineštinį“. Tar - 
pukario Lietuvoje šiose apylinkėse buvo 
populiaru vaikams skirti du vardus – 

67 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 39. Inf. K. Kuodienė 
(Kerulytė), gim. 1912 m. Butkūnų k., Velykių par., 
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Kati-
nų k., Panevėžio r.

68 Šeimos papročiai, užr. R. Račiūnaitė, Uliūnai: 
monografija, p. 286.

69 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 10, Inf. Z. Kiškūnienė 
(Kreivytė), gim. 1929 m. Kalnelių k., Uliūnų par., 
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliū-
nų k., Panevėžio r.

70 VDU ER, f. 1, b. 19, p. 36. Inf. Z. Kiškūnienė 
(Kreivytė), gim. 1929 m. Kalnelių k., Uliūnų par., 
Panevėžio apskr. Užr. R. Paužuolienė (Račiūnaitė) 
2011 m. Panevėžyje.
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vieną krikščionišką, o kitą – tautinį, pavyzdžiui – Vytautas Petras, Marijona 
Gražina, Ona Birutė.

Dovanos. XIX a. pab.–XX a. pr. kūmai per krikštynas atnešdavo krikšta-
vaikiui dovanų – porą vystyklų, vokelį padarydavo, apdovanodavo savo vaikų 
išaugtiniais drabužiais, o gimdyvę – rankšluosčiu ar staltiese. XX a. viduryje 
kūma kūdikiui turėdavo atnešti krikšto marškinėlius, kepurytę ir valinį. Bobutei 
kūma padovanodavo muilą, kad vaiką išpraustų. Taip pat bobutei padovanodavo 
skarelę, medžiagos ar iškepdavo bobą. Kūmas atnešdavo vyno, pusbutelį degtinės 
ir sumokėdavo už krikšto paslaugas. Vaikai pasitikdavo iš bažnyčios grįžtančius 
kūmus, kurie juos apdalindavo saldainiais.

Bobutės pareigos krikštynose. Per krikštynas motina neidavo iš namų, todėl 
ją pavaduodavo bobutė. Išvežant vaiką krikštyti į bažnyčią, bobutė išnešdavo kū-
dikį pro duris ir perduodavo jį kūmams. Ji taip pat sutikdavo kūdikį prie durų 
parvežus iš krikšto. Prieš veždami kūdikį į krikštą, kūmai turėjo iš pribuvėjos 
išsipirkti vaiką, duoti jai pinigų. Kūmai sakydavo: 

– Kur, baba, padėjai vaikelį? Mes norim padaryt jį kataliką. Parodyk mums.
Bobutė atsakydavo:
– Aš gaudžiau gaudžiau po balas, man reikia už tą vargą. 
Pribuvėja įnešdavo vaiką į kiemą ir paduodavo jį kūmams. Bobutė kūmai 

įdėdavo į ratus dėžutę, kad parvežtų saldainių.
Tikėta, kad parvežus iš krikšto reikia kuo greičiau kūdikiui kojas atleisti, 

kad greičiau vaikščiotų.71 
Sugrįžus iš krikšto, vykdavo teatralizuotas vaidinimas. Bobutė žiūrėdavo, ką 

kūmai iš bažnyčios parvežė, t. y. katiną ar vaiką. Jei kūmai sugrįžę iš krikšto 
neduodavo bobutei „dovanų“, tai bobutė pradėdavo rėkti, kad ne tą parvežė ir 
reikalaudavo tikro vaiko. Iš kūmo bobutė reikalavo krikšto dokumentų antspaudo. 
Kūmas uždėdavo ant krikšto metrikų buteliuką, o ant kūdikio krūtinės – pinigų; 
taip jis išsipirkdavo.72

Kūmams bobutę apdovanojus, ji pašokdavo viena arba pašokdindavo šeimi-
ninką ir kūmus. Kartais pasikviesdavo muzikantą, pastatydavo savo trunką nuo 
gumbo išgerti. Bobutė pakrikštytą vaiką nešiodavo, rodydavo visiems ir rinkdavo 
jam pinigų krepšeliui („un terbelės“).

Per krikštynas vaikui buvo linkima viso ko geriausio: kad būtų geras, sveikas, 
sąžiningas. Bobutei taip pat linkėdavo, kad būtų stipri, daugiau „pagautų“ kūdikių.

Kūmos pietūs. Sugrįžus po krikšto iš bažnyčios, pietus keldavo kūmai. Per 
„kūmos pietus“ buvo vaišinamasi kūmos karvojumi, pyragu, vadinama „babka“, 
dešra, kumpiu, sūriu, ragaišiu, geriamas kūmo miežinis alus ir gira. Taip pat 
kūmas ant stalo pastatydavo degtinės ar vyno buteliuką. 

Bobutės išvežimo apeigos. Panašiai kaip vestuvių šventę užbaigdavo svo-
čios išvežimo apeigos, taip gimtuvių papročiuose – bobutės išvežimo ceremonija. 
Krikštynų šventė baigdavosi pribuvėjos 
išvežimo apeigomis. Šventės pabaigoje 
bobutę vyrai įkeldavo į geldą ir išvež-
davo. Paprastai veždavo kaimynai. Kū-
dikio tėvas neleisdavo bobutės išvežti, 

71 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 4. Inf. A. Repečkienė 
(Kūčytė), gim. 1911 m. Uliūnų k., Velžio vls., Pane-
vėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnų k., 
Panevėžio r.

72 Uliūnai: monografija, p. 283. 
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nes sakydavo, kad gal dar prireiks jos paslaugų ateityje. Už išvežimą bobutė 
atsidėkodavo pinigais.

Nujunkymas – tai dar vienas gimtuvių papročių elementas, užbaigiantis 
kūdikystės laikotarpį. Ramygalos apylinkėse buvo įprasta kūdikius žindyti iki 
vienų metų, tačiau būta ir išimčių. Kai kurios moterys stengėsi kūdikį žindyti net 
iki dvejų trejų metų, kad ilgiau nepastotų. Nors tradicinėje kultūroje buvo įprasta 
kūdikius žindyti iki metų, tačiau berniukų ir mergaičių atjunkymo laikas šiek tiek 
skyrėsi. Mergaitę motina stengdavosi žindyti savaitę ilgiau nei berniuką, kad ji 
būtų stipresnė gimdydama savo vaikus. Mergaitę nuo krūties stengtasi atpratinti 
sekmadienį, kad ji daugiau vaikų susilauktų.73 Pagal liaudies tradiciją, motina prieš 
kiekvieną kūdikio maitinimą pati persižegnodavo ir peržegnodavo savo kūdikį.74

Ne tik Ramygalos apylinkėse, bet ir visoje Lietuvoje tikėta, kad, nujunkius 
kūdikį nuo krūties, negalima vėl pradėti jį žindyti, nes tada vaiko akys bus 
„blogos“, („falšyvos“75, „vodlyvos“76). Jei tokios akys į gyvulį ar žmogų pažiūrės, 
bus negerai.

Vaikus moterys atjunkydavo tam tikru metų laiku – paprastai vasarą ir 
žiemą. Moterys sakydavo: „Kai obelys žydi, tai negalima vaiko nutraukt. Žiedai byra 
ir vaikas gali nubyrėt, pienas gali nubyrėt.“77 Kai upe ledai pradeda plaukti, kai 
paukščiai atskrenda ar išskrenda, tai taip pat negalima nutraukti kūdikio nuo 
krūties. Taigi pavasaris ir ruduo buvo netinkamas laikas kūdikiui atjunkyti, nes 
manyta, kad tokiu laiku nujunkyti vaikai bus neramūs, lėks iš namų.

Taigi gimtuvių papročių ciklas apėmė gan ilgą vienų (ar net poros) metų 
laikotarpį, trukusį nuo gyvybės pradėjimo, motinos nėštumo periodo iki kūdikio 
atjunkymo apeigų. 

Vaikų auklėjimas ir socializacija
XIX a. pab.–XX a. vid. Ramygalos apylinkių šeimos buvo gausios. Kiekvie-

noje šeimoje augo pulkelis vaikų – nuo kelių iki dešimties. Pateikėjos Katrinos 
Kuodienės iš Butkūnų kaimo teigimu, „Kožnam kieme buvo septyni aštuoni vaikai. 
Retenybė, kad bus keturi ar penki vaikai. 
Tai jau ne šeima, kad keturi vaikai.“78 

Kūdikį iki vienų metų prižiūrėjo 
motina, kuri nuo vaiko neatsitraukdavo. 
Net eidamos dirbti į dvarą ar skalbti 
žlugtą į kūdrą, moterys pasiimdavo su 
savimi mažus vaikus. Dažnai motina į 
laukus išsinešdavo kūdikį su lopšiu ir 
pakabindavo jį ant beržo šakos. Vaiką 
palikdavo tokiu atstumu, kad galėtų 
išgirsti jo verksmą. Kartais palikdavo 
kūdikį tarp gubų skaroje suvyniotą. 

Kūdikius vystydavo vystyklais ir 
surišdavo valiniu – 1,5–2 metrų juosta. 
Stengtasi vaiką stipriai vystyti, kad 
jis išaugtų tiesus. Paprastai vystydavo 

73 Paukštytė R. Gimtuvės ir krikštynos Lietuvos kaimo 
gyvenime, Vilnius, 1999, p. 36.

74 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 30. Inf. U. Jokūbkienė, 
gim. 1908 m. Rygoje, gyvena Uliūnų k. Užr. R. Ra-
čiūnaitė 1994 m. Uliūnuose, Panevėžio r.

75 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 3–4. Inf. A. Repečkienė 
(Kūčytė), gim. 1911 m. Uliūnų k., Velžio vls., Pane-
vėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnų k., 
Panevėžio r.

76 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 3–4. Inf. K. Kuodienė 
(Kerulytė), gim. 1912 m. Butkūnų k., Velykių par., 
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m.

77 VDU ER, f. 1, b. 7, p. 41. Inf. P. Butrimavičienė (Či-
chanavičiūtė), gim. 1910 m., Čičinų k., Kulvos par., 
Jonavos vls. Gyvena Betygaloje. Užr. R. Račiūnaitė 
1995 m.

78 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 42. Inf. K. Kuodienė 
(Kerulytė), gim. 1912 m. Butkūnų k., Velykių par., 
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Kati-
nų k., Panevėžio r.
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kūdikį iki pusės metų. Kūdikiui nuraminti motinos naudojo įvairias priemones. 
Kad kūdikis neverktų, jam duodavo čiulpti į drobinį skudurėlį įrištos susmulkintos 
duonos ir cukraus. Vėliau, atsiradus pirktiniams žindukams, naminius čiulptukus 
pakeitė pirktiniai.

Vaikščioti kūdikis buvo mokomas perjuosus per krūtinę rankšluostį ir pri-
laikant jį iš nugaros. Mokydavosi vaikščioti ir pats vaikas, įsikabinęs į lovelės 
kraštą. Jei vaikai ilgiau nevaikščiojo, tai motinos naudojo įvairias priemones ligai 
pašalinti. Pavyzdžiui, Kučių kaime žmonės žinojo receptą: „Kai mažas ilgai nelaksto, 
reikia daryt varlių vonią, varlėm trint vaiką.“79

Po Pirmojo pasaulinio karo daug sunkumų sudarė vaikų apranga. Vaikų 
drabužėlių parduotuvėse nebuvo, be to, ir patys tėvai buvo neturtingi, todėl dau-
giausia vaikai rengti pačios motinos išaustais čerkasiniais ir drobiniais namų darbo 
drabužėliais. Pinigų nebuvo ir vaikų žaislams, taigi patys vaikai save žaidino ir 
gaminosi žaislus: mergaitės - lėlytes iš skudurėlių, voverytę iš nosinės, berniukai 
meistraudavo peiliuku ar kirviu. „Vaikai kepdavo iš molio bandeles, pindavo vaini-
kus, žaisdavo slėpynių, žiedą dalindavo“80, 
mušdavo ripką. Žiemą ir vasarą vai-
kų žaidimai skyrėsi. Labiausiai vaikai 
mėgdavo žiemą važinėtis nuo kalniukų 
rogutėmis ar ant ledo čiuožti medi-

79 Uliūnai. Užr. A. Ulys Kučių k., Ramygalos apyl., 
Panevėžio r. 1953–1954 m.

80 Kuzmienė M. Vaikų auginimas ir auklėjimas 
XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje, Upytė, Vilnius, 
1986, p. 91.

Ūkininkų Mykolo ir Onos Račiūnų šeima iš Uliūnų kaimo. Pirmoje  
eilėje sėdi tėvai: Ona Labanauskaitė-Račiūnienė, Mykolas Račiūnas; 
antroje eilėje stovi vaikai: Bronislavas Vytautas, Alfonsa Ona, Anelė, 
Kazimieras; trečioje eilėje – sūnūs Simas, Vytautas, Zenonas. Uliūnų k. 
1957 m. M. Budavičiaus nuotr. Iš Kazimiero Račiūno albumo
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nėmis pačiūžomis. Advento ir gavėnios metu paaugę vaikai ir paaugliai eidavo 
ratelius: „Auskim, sesės, abrūsus“, „Šiaudų kūlys“, „Pasėjau žilvitį“, „Mutinyti, ko 
padarė“, „Tek saulala pru girelė“.

Maždaug nuo ketverių metų amžiaus tėvai vaikus pradėdavo pratinti prie 
darbo. Vesdavo vaikus dirbti kartu. Mergaites motinos mokino namų ruošos, 
berniukai su tėvu eidavo į laukus dirbti ar prie gyvulių. „Vaikai eidavo su motina 
daržų ravėti, atnešdavo malkų, vandens. Vasarą nešiodavo rugių pėdus, o tėvai statydavo 
gubas.“81 Taigi kartu su tėvais praleistos bendro darbo valandos, tėvų pavyzdys 
ugdė vaikų darbštumą, formavo augančio žmogaus pareigos jausmą.

Tėvai vaikus mokė būti jautrius ir gyvajai, ir negyvajai gamtai. Ramygalos 
apylinkėje seni žmonės sakydavo: „Kregždės lizdo nelieskit, bus veidas kregždėtas“; 
„Jei išdraskei lizdą, tai tavo veidas bus iškregžduotas.“82 Motinos ir močiutės vaikus 
mokydavo be reikalo gėlių neskinti – galima tik pakvėpinti, medelių šakų nelau-
žyti; mokė lizdelių nedraskyti, paukščių kiaušinukų neimti, vabaliukų nemindyti.83

Rūpinosi tėvai ir moraliniu savo atžalų auklėjimu: mokė vaikus etiketo prie 
stalo ir atvykus svečiui į namus, mokė 
gerbti vyresnio amžiaus žmones, jų 
klausyti, tinkamai į juos kreiptis, ne-
leido jų „tujinti“, mokė gražiai kalbėti, 
tinkamai padėkoti, gražiai pasisveikinti 
ir atsisveikinti. 

81 Kuzmienė M. Vaikų auginimas..., p. 93.
82 Uliūnai... Papasakojo O. Marozaitė, gim. 1918 m. 
Raukštonių k., Ramygalos vls. Užr. R. Račiūnaitė 
1989 m., p. 281.

83 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 10. Inf. Z. Kiškūnienė (Krei-
vytė), gim. 1929 m. Kalnelių k., Uliūnų par., Pane-
vėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnuose.

Ėriškių pradžios mokykla. Dešinėje, šalia kunigo, sėdi muzikos  
mokytojas Karka; antroje eilėje trečia su gėlių puokšte – Rozalija  
Mažeikaitė. Ėriškių k. Apie 1922 m. Fotografas nežinomas.  
Iš Marijonos Gritėnienės albumo
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Tėvai šeimoje buvo autoritetas. A. Repečkienė (Kučytė) iš Uliūnų kaimo 
prisiminė: 

„Tetė vis mokino vaikus svetimo daikto neliest, nors ir po kojom guli. Sakydavo: neimkit, 
nelieskit nė obuoliuko, kai eisit pro šalį kaimyno sodo. Todėl ir išaugom ne vagys. [...] 
Tetė sakydavo: „Neklausysit manęs, tai šunies klausysit balso.“84

Šeimoje buvo ugdomas ir religinis vaikų auklėjimas. Vaikus moterys mokė: 
Dievulis yra visur, viską mato ir girdi; Angelas sargas visur globoja ir vedžioja. 
Ta pati pateikėja iš Uliūnų kaimo prisiminė: 

„Visus vaikus suklupdo ir meldžiamės. Vakare ir rytą kiekvienas sau meldėmės. Prie 
stalo tėvas atsisėda, persižegnoja ir sako: „Skalsink, Dieve“.

Vakare miegam, tėvai prikelia – nors šaukštą turi paimt. Buvo drausmė. Paskum 
galėjai toliau miegot. Kai vaikai maži, tai gegužines kartu meldėmės. Eidavom į kaimo 
gryčių – į gegužines. Paeiliui eidavom pas visus.“85

Butkūnų kaimo senbuvė prisiminė, kad jos vaikystėje per gegužines (mojavą) 
tėvai kartu su vaikais eidavo pas kaimynus Marijos litaniją giedoti. Kaime papuoš-
davo Marijos altorėlį, berželių pastatydavo. Per adventą sueidavo žmonės kaime 
rožinio giedoti, kiti giedodavo savo šeimoje. Per Šeštines Uliūnuose būdavo atlaidai. 
Susirinkusieji į atlaidus kapuose sugieda „Visų šventųjų litaniją“, poterius sukalba.86

Vaikų bausmės. Tėvai, norėdami išugdyti pareigingą, teisingą, valingą vaiko 
asmenybę, kartais naudojo įvairias ugdymo priemones: pabarimus, dvasines ir fizines 
bausmes. Ne veltui liaudies išmintis bylojo: „Lenk medį, kol jaunas“, „Mylėk vaiką kaip 
dūšią, krėsk kaip grūšią“. Tėvai vaikus bausdavo žabu, duodavo „beržinės košės“, 
mušdavo diržu dėl įvairių nusikaltimų: jei į vyresnį žmogų kreipiesi nemandagiai, jei 
iki nurodytos valandos negrįžti namo, jei kaimynai pasiskundžia dėl blogo elgesio. 

Vaikų šventės. Tradicinėje kaimo kultūroje galima išskirti vaikų kultūrą 
atstovaujančias šventes. Viena tokių švenčių, kurią teko užfiksuoti Ramygalos 
apylinkėse, – Vaikų Kūčelės, švenčiamos Naujųjų metų išvakarėse. Paprastai su-
augusieji šeimos nariai vaikams surengdavo šią šventę. Kaip prisimena Kalnelių 
kaimo senbuvė Z. Kiškūnienė, 

„Babūne vaikų Kūčelas pataiso. Vaikų 
Kūčelas buvo Naujųjų metų išvakarėse. 
Padaro vaikams stalą, liepia viso kaimo 
vaikus susikviest, žvakutes, lyktoriukus už-
sidegam. Vaikų Kūčelas buvo vaikų šventė, 
Kūčios – suaugusių šventė.“87

Kita svarbi šventė – Velykos, per 
kurias vaikai laukdavo dovanų: margu-
čių iš savo krikšto tėvų, taip pat ir iš 
šeimos narių. Ramygalos apylinkėse per 

84 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 5. Inf. A. Repečkienė, 
gim. 1911 m. Uliūnų k., Velžio vls., Panevėžio apskr. 
Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūnuose.

85 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 6. Inf. A. Repečkienė, 
gim. 1911 m. Uliūnų k., Velžio sen., Panevėžio apskr. 
Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliūniuose.

86 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 40. Inf. K. Kuodienė 
(Kerulytė), gim. 1912 m. Butkūnų k., Velykių par., 
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. 

87 VDU ER, f. 1, b. 2-1, p. 11. Inf. Z. Kiškūnienė 
(Kreivytė), gim. 1929 m. Kalnelių k., Uliūnų par., 
Panevėžio apskr. Užr. R. Račiūnaitė 1994 m. Uliū-
nuose.
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Velykas vaikams padalindavo po kelis magučius, kuriuos jie ridendavo su kitais 
kaimo vaikais. Praėjus savaitei po Velykų, buvo švenčiamos Vaikų Velykėlės, per 
kurias vaikai taip pat buvo apdovanojami margučiais.

Sekminės – piemenų šventė. Iš vakaro piemenys nupindavo karvėms beržų 
vainikus. Šeimininkės už tai piemenis apdovanodavo kiaušiniais, sūriu, ragaišiu. 
Vakare piemenys keldavo ganykloje vaišes: kepdavo kiaušinienę ir dalydavosi 
bendromis vaišėmis.

Aptartos vaikų auginimo ir auklėjimo priemonės padėjo ugdyti darbštų, 
jautrų, teisingą, dorą žmogų, formuoti bendražmogiškomis ir krikščioniškomis 
vertybėmis paremtą asmens pasaulėžiūrą.

Išvados
Atlikus XIX a. pabaigos–XX a. Ramygalos apylinkių šeimos papročių diach-

roninę analizę, pastebėta, kad XIX a. pabaigos laikotarpio informacija yra archajiš-
kiausia, tačiau gana fragmentiška, susijusi su pateikėjų tėvų ir senelių prisimini-
mais. Tyrimo metu geriausiai užfiksuoti XX a. IV–V dešimtmečio gyvenimo ciklo 
papročiai, kuriuose atsispindi pateikėjų jaunystės patirtis. Juose dar yra išlikusių 
tradicinių gimtuvių, krikštynų ir vestuvių papročių elementų. Pokariu gyvenimo 
ciklo papročiuose jau galima įžvelgti skirtingų etnografinių regionų papročių 
niveliacijos procesus, tam tikras inovacijas, susijusias su sovietmečiu vykdyta 
kolektyvizacija ir kaimo–miesto migracija.

Ištyrus šeimos papročių struktūrą ir jos kaitą tyrinėjamu laikotarpiu, pa-
stebėta, kad vestuvių papročiai iki XX a. vidurio išlaikė tradicines šventės dalis 

Ėriškių kaimo jaunimas. Pirmoje eilėje antra sėdi Ada Mažeikaitė; 
antros eilės centre – muzikos mokytojas Karka; trečios eilės centre – 
Kazimiera Peleckaitė
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(piršlybos, vestuvės, sugrąžtai), pokario laikotarpiu pirmoji ir trečioji dalys (pirš-
lybos, sugrąžtai) pradėjo nykti ir šimtmečio pabaigoje beveik išnyko. Gimtuvių 
papročių struktūra nepakito per visą tiriamąjį laikotarpį, nors papročių prasmė 
XX a. pabaigoje daugeliui jaunesniosios kartos gyventojų tapo sunkiai paaiškinama.

Apibendrinus surinktą medžiagą, galima išskirti lokalius Ramygalos apylin-
kių šeimos papročių ypatumus. Gimtuvių papročių analizė atskleidė retą tikėji-
mą, draudžiantį krikštyti tam tikrais giminystės ryšiais susijusius asmenis (abiem 
šeimos broliams, seserims ar broliui su seserimi draudžiama būti savo brolių/
seserų vaikų kūmais). Su giminystės terminologija susijęs tikėjimas ateityje turėtų 
sulaukti išsamesnio tyrinėtojų dėmesio.

Vestuvių papročių analizė atskleidė lokalias Ramygalos apylinkių gyventojų 
vestuvių papročių ypatybes: sveiką humorą bei sugebėjimą pasijuokti iš savęs ir 
kitų, žaidybiškumą vestuvių apeigose; racionalų ir atsakingą kaimo žmonių požiūrį 
į šeimą, liaudies išmintį ir žinias, perduodamas iš kartos į kartą.

Aptartos vaikų auklėjimo ir auginimo priemonės išryškino lokalias Ramygalos 
apylinkių liaudies pedagogikos ir vaikų socializacijos ypatybes. Minėtos priemonės 
padėjo ugdyti darbštų, jautrų, teisingą, dorą žmogų, formuoti bendražmogiškomis 
ir krikščioniškomis vertybėmis paremtą asmens pasaulėžiūrą.
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