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Didžiosios pavasario šventės  
Kupiškio krašte
Arūnas Vaicekauskas

Įvadas
Sulig pavasario lygiadienį žymėjusia Apreiškimo Mergelei Marijai švente, 

kitaip Blovieščiais arba Gandrinėmis, tradiciniame žemdirbių kalendoriuje užsi-
baigdavo laiko virsmus žymėjusios žiemos šventės ir žemdirbys susirūpindavo 
praktiškesniais, tačiau egzistencine prasme ne mažiau reikšmingais pavasarinių 
lauko darbų rūpesčiais.

Pavasarinio arimo, sėjos ir kitų svarbesnių lauko darbų pradžia ir pabaiga 
visuomet būdavo ritualizuojama. Pradėdami lauko darbus žemdirbiai atsižvelgda-
vo į savaitės dieną, mėnulio fazes, laikydavosi tam tikrų draudimų ir taisyklių. 
Niekas nepradėdavo darbo pirmadienį ar esant mėnulio delčiai. Mitinės sąmonės 
požiūriu tokia pradžios pozicija reikštų „tuščią“ arba „pradingstantį“ (sudylantį) 
rezultatą. Priešingai, „užpildyta dienomis“ savaitė ar mėnulio pilnatis (priešpilnis) 
turėjo garantuoti gausų pasėlių derlių ar kitokią ūkinę sėkmę. Panašiai būdavo 
atsižvelgiama į vėjo kryptį. Mitologizuotoje erdvėje šiaurės kryptis buvo siejama 
su tamsa, šalčiu, mirtimi, o iš pietų laukta gyvybę teikiančios šilumos. Tokiame 
kontekste žemdirbio pasirinkimas priklausė nuo siekiamų tikslų. Kai kaimo gy-
ventojai laukdavo pietų vėjo, tikėdavosi, kad pastarasis atneš pasėliams reikalingą 
šilumą. Kai darbus pradėdavo pučiant šiaurės vėjui, tikėdavo, kad šis išnaikins 
potencialius kenkėjus. Būdavo sureikšminama ir darbo (judėjimo) kryptis. Šiuo 
atveju žmogaus pasirinkimą sąlygodavo priešprieša – artimas/tolimas. Artėjant 
prie namų buvo galima tikėtis greitesnės darbų pabaigos. Kad pasėliai būtų 
„švarūs“, į lauką eidavo apsirengę baltais (švariais) drabužiais ir t. t. Su šven-
tiniais žemdirbių ritualais lauko darbų pradžios ir pabaigos momentus suartina 
apeiginės duonos kepimas ir naudojimas. Apartas dirvoje, lauke suvalgytas ar vėl 
parsineštas į namus duonos kepalas turėjo garantuoti duonos parėjimą iš lauko 
žemdirbio sodybon lygiai taip pat, kaip ir apeiginės duonos buvimas ant šventinio 
vaišių stalo turėjo užtikrinti nuolatinę skalsą žemdirbio namuose. Būdingas darbo 
pradžios (pabaigos) ritualizavimo akcentas – artojo (sėjėjo, piemens) suliejimas 
vandeniu siekiant užtikrinti pakankamą drėgmės kiekį vasarą. O pabaigus darbus 
visuomet būdavo keliamos didesnės ar mažesnės vaišės.

Šis straipsnis parašytas remiantis istoriniu-lyginamuoju ir turinio analizės 
metodais. Straipsnio tikslas – aptarti trijų svarbiausių pavasario švenčių papročius, 
gyvavusius Kupiškio krašte. Net dvi iš jų – Jurginės ir Sekminės – kadaise bus 
žymėjusios pavasarinių lauko darbų pradžią ir pabaigą, nors vėlyvoje tradicijoje 
abi labiau susijusios su gyvulių ganymu. Velykos laikytinos kosminio laiko virsmo 
tašką žymėjusių archajiškų švenčių krikščioniškuoju atitikmeniu. Velykos – svar-
biausia krikščioniško pasaulio šventė. Pastaroji Velykų reikšmė apibrėžia ir šventės 
vaidmenį žemdirbių tradicijoje.

Apie kupiškėnų papročius rašyta nemažai, nors išsamiau vieno laikotarpio 
paprotinę tradiciją apibendrinančių darbų nėra. Lokalinių papročių formas aprašantys 
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tekstai Lietuvoje pasirodė tarpukario periodikoje ir specializuotuose kraštotyrininkų 
ar etnologinio-folkloristinio pobūdžio leidiniuose. Daugiausia etnografinių tekstų 
aptiktume tęstiniuose leidiniuose „Tautosakos darbai“, „Mūsų tautosaka“, „Gimtasis 
kraštas“. Apie kupiškėnų papročius bene daugiausia rašė Balys Buračas. Reikšmingas 
šio autoriaus straipsnis „Kupiškėnų Sekminės“ išspausdintas „Tautosakos darbų“ 
III tome1. Jame paskelbta medžiaga vėliau buvo ištisai cituojama kitų autorių. 
Svarbiausi tarpukario spaudoje spausdinti B. Buračo straipsniai 1993 m. buvo iš 
naujo išspausdinti knygoje „Lietuvos kaimo papročiai“2. Ne viename jų minimi ir 
kupiškėnų papročiai. Tarp kitų kupiškėnų šventiniams papročiams skirtų darbų 
galima išskirti Elvyros Dulaitienės-Glemžaitės monografiją „Kupiškėnų senovė“3. 
Kupiškio krašto apeigų ir tikėjimų aprašymų rasime ir kitų tarpukario autorių 
darbuose. Jono Balio visoje Lietuvoje surinkta tautosakinė medžiaga publikuota 
leidinyje „Lietuvių kalendorinės šventės“4. XX a. antrosios pusės tyrėjų darbai daž-
niausiai apibendrina visos Lietuvos etnografinius duomenis, tačiau juose taip pat 
aptiksime nuorodų į kupiškėnų papročius. Kita vertus, juose galima rasti vertingos 
lyginamosios medžiagos iš kitų etnografinių regionų. Pavyzdžiui, Jurginių dienos 
apeigas straipsnyje „Pirmosios gyvulių išginimo dienos papročiai“ apibendrino 
Vacys Milius5. Juozas Kudirka knygelėse „Jurginės“6 ir „Velykų šventės“7 taip pat 
pateikia daug etnografinės informacijos iš įvairių Lietuvos regionų. Apie pavasario 
kalendorinių švenčių reikšmę nemažai rašė Pranė Dundulienė8. Lietuvos liaudies 
kultūros centro leidžiamoje knygų serijoje pateikiami ir originalūs lauko tyrimuose 
sukaupti šaltiniai, ir anksčiau publikuoti kitų autorių tekstai. Čia taip pat galima 
rasti Kupiškio krašto papročių aprašymų. Knygoje „Velykų rytą lelija pražydo“ 
pateikiami Jurginių ir Velykų papročių aprašymai9. Kitoje knygoje „Kupolė rožė. 
Sekminių–Joninių papročiai ir tautosaka“10 rasime originalios informacijos apie 
Sekminių apeigas.

Jurginės (balandžio 23 d.)
Vėlyvoje XIX a. pabaigos–XX a. pradžios tradicijoje šv. Jurgio diena (ba-

landžio 23 d.) dažniausiai sieta su pirmuoju gyvulių išginimu į laukus. Tačiau 
palyginti netolimoje praeityje Jurginės galėjo būti pirmojo arimo, apskritai pavasa-
rio atėjimo ir pavasarinių lauko darbų 
pradžios šventė. Apie tai liudytų tiek 
XVI–XVII a. metraštininkų pateikiami 
duomenys, tiek ir etnografinė XX a. 
pradžios tradicija.

Jurginės parodo, kiek žemdirbių 
kalendoriaus sezonai neatitinka dabar 
įprasto metų suskirstymo. Mūsų die-
nomis, vos išaušus kovo pirmosios  
dienos rytui, visos žiniasklaidos prie-
monės nedelsdamos praneša apie at-
ėjusį pavasarį, o tradiciniame kalen-
doriuje pirmąsias pavasario šaukimo 
apeigas galime aptikti tik Apreiškimo 

1 Buračas B. Kupiškėnų Sekminės, Tautosakos darbai, 
Kaunas, 1937, t. III, p. 98–106.

2 Buračas B. Lietuvos kaimo papročiai, Vilnius, 1993.
3 Dulaitienė-Glemžaitė E. Kupiškėnų senovė, Etno-
grafija ir tautosaka, Vilnius, 1958.

4 Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės, Vilnius, 1993.
5 Milius V. Pirmosios gyvulių išginimo dienos pa-
pročiai, MADA, 1962, t. I, p. 197–208.

6 Kudirka J. Jurginės, Vilnius, 1990.
7 Kudirka J. Velykų šventės, Vilnius, 1990.
8 Dundulienė P. Lietuvių etnografija, Vilnius, 1982, 
p. 55–65; Dundulienė P. Lietuvių šventės, tradicijos, 
papročiai, apeigos, Vilnius, 1991; Dundulienė P. 
Senieji lietuvių šeimos papročiai, Vilnius, 2005, p. 331.

9 Velykų rytą lelija pražydo, par. N. Marcinkevičienė, 
L. Sungailienė, A. Vakarinienė, Vilnius, 2006.

10 Kupole rožė: Sekminių–Joninių papročiai ir tautosaka, par. 
N. Marcinkevičienė, L. Mukaitė, Vilnius, 2003.
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Švč. Mergelei Marijai šventėje (kovo 25 d.), dar vadinamoje Blovieščiais arba 
Gandrinėmis. XVII a. antrojoje pusėje Motiejus Pretorijus, pasiremdamas Jonu 
Maleckiu, rašo apie maždaug kovo 22 d. švęstą dievui Pergrubrijui skirtą šven-
tę. Pretorijus pamini šiam dievui skirtą maldą, kurioje Pergrubrijus įvardijamas 
kaip išvarantis žiemą, atkviečiąs pavasarį, užauginąs lapus, kt.11 XIX a. pradžioje 
Teodoras Narbutas aprašo pavasario sutiktuves, kai mergaitės bėgdavusios už 
kaimo tekančios saulės linkui, dainuodamos, kad eina pasitikti pavasario. Pri-
bėgusios kaimo galą mergaitės grįždavusios atgalios džiugiai skelbdamos, kad 
atėjęs pavasaris. Viename namų jų laukdavo paruoštos vaišės ir ten susirinkęs 
jaunimas ilgai linksmindavosi12. Šias apeigas Narbutas taip pat siejo su kovo 
22 d. ir „deivės Pergrubės“ garbinimu.

Susietas su pavasariniais žemdirbių ritualais, šv. Jurgis paveldėjo net kelių 
ikikrikščioniškosios mitologijos personažų funkcijas. Anot Algirdo Juliaus Greimo, į 
šv. Jurgį galima žiūrėti kaip į pavasario pranašo ir pavasarinio žalumos gaivintojo 
dievo Pergrubio krikščioniškąjį atitikmenį. Kita vertus, jis paveldėjo ir Perkūno – 
pavasarinio žemės atgaivintojo ir apvalytojo nuo piktųjų jėgų funkcijas13. Kad 
šv. Jurgis iš Pergrubio paveldėjo pavasario pranašo ir atnešėjo vaidmenį, liudija 
daugelis tikėjimų ir papročių. Anot Pranės Dundulienės, dar XX a. pr. Medinių 
Strėvininkų apylinkėse senesnis kaimo gyventojas šv. Jurgio dieną užlipdavęs ant 
kalnelio ir visiems garsiai pranešdavęs, kad atėjo pavasaris14. O Pietryčių Lietuvoje 
Jurginėse dainuotos „giesmės“ turiniu iš esmės sutampa su XVII a. M. Pretorijaus 
aprašyta Pergrubiui skirta malda15. Pagaliau Jurginių ir pavasario sąsajas išduoda ir 
vyturio giesmės pamėgdžiojimas: „Čyru vyru pavasaris, Jurai, mesk skrandą į pašalį.“

Ilgainiui valstybių ir riterių globėjas šv. Jurgis pavirto plėšriųjų žvėrių – 
meškų, vilkų, lapių valdovu (šv. Jurgio kurtai – vilkai, ką jis paskiria, tą ir jima16) 
bei gyvulių, pirmiausia arklių, globėju. Ir šventinio laiko išskirtinumą pabrėžiantys 
Jurginių draudimai dažnai susiję kaip tik su šiomis šventojo funkcijomis.

Draudimai. Visoje Lietuvoje tikėta, kad Šv. Jurgio dieną gyvuliai jam meldžiasi, 
kad negalima jais dirbti, nes išdvės arba vilkai išpjaus. Arba kad Šv. Jurgio dieną 
negalima dirbti su arkliais, nes nesiseks arba išgaiš. Kad per Jurgines negalima 
austi, mesti audeklo – vilkai gyvulius pjaus arba negalima nieko skolinti, nes 
vilkai gyvulius pjaus17. Kupiškėnai tikėjo: „Kas šv. Jurgio dienoj su arkliais dirba, tai 
tas niekada neturės gerų arklių: vis bus 
kūdi, tokie susisukę.“18

Pirmosios gyvulių išginimo ap-
eigos. XVII a. antrojoje pusėje Motie-
jus Pretorijus aprašė pirmojo gyvulių 
išginimo apeigas, kurios nedaug tepa-
sikeitusios pasiekė ir XX a. pradžią19. 
Pasak jo, nadruviai arba skalviai, pirmą 
kartą išgindami gyvulius, rengė tokias 
iškilmes: šeimininkas pats išvarydavo 
visus gyvulius į aptvarą priešais tvartą, 
juos pašerdavo, apeidavo tris kartus 
kalbėdamas maldą, kad Dievas jo gy-

11 Pretorijus M. Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regykla, 
Vilnius, 2006, t. III, p. 463.

12 Narbutas T. Lietuvių tautos istorija. Lietuvių mito-
logija, Vilnius, 1992, t. I, p. 259.

13 Greimas A. J. Tautos atminties beieškant: apie dievus 
ir žmones, Vilnius–Chicago, 1990, p. 457.

14 Dundulienė P. Lietuvių šventės, tradicijos, papročiai, 
apeigos, Vilnius, 1991, p. 125.

15 Greimas A. J. Tautos atminties beieškant: apie dievus 
ir žmones, Vilnius–Chicago, 1990, p. 456.

16 Balys J. Lietuvių tautosakos skaitymai, Tubingen, 
1948, p. 126.

17 Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės..., p. 161.
18 Ten pat, Kupiškis, LTA 1423/193.
19 Pretorijus M. Prūsijos įdomybės arba Prūsijos regykla, 
Vilnius, 2006, t. III, p. 503–505.
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vulius saugoti teiktųsi. Galiausiai kreip-
davosi į šv. Jurgį, kad tas jo gyvuliams 
būtų maloningas, kad savo pėdsekiams 
ir kurtams, t. y. lokiams, vilkams ir 
lapėms, neleistų jiems kenkti. Tuomet 
piemuo išgindavo. Kol gyvuliai būdavo 
ganomi, visi laikydavosi pasninko. Par-
ginus gyvulius būdavo keliamos vaišės. 
Jų metu, laikydamas rankose indą su 
apeiginiu gėrimu, šeimininkas vėl kreipdavosi į Dievą prašydamas gero oro, lie-
taus, lapų, žolės ir sveikatos gyvuliams ir pakartodavo prašymą, kad šv. Jurgis 
nedarytų jiems žalos. Dalį gėrimo nuliejęs žemėn gerdavo. Po to būdavo valgoma 
ir linksminamasi.

Gyvulių apėjimą ratu, dėkojimą už tai, kad iki šiol gyvuliai buvo sveiki, 
prašymą, kad ir toliau juos globotų, pasninkavimą belaukiant, kol gyvulius pargins, 
apeigines vaišes – visus šiuos elementus aptiksime ir XX a. pradžią pasiekusiose 
Jurginių apeigose. Mitinės sąmonės požiūriu pirmasis gyvulių išginimas – nepa-
prastai svarbus įvykis. Tai ne tik globėjo pakeitimas (žiemą tvartuose gyvulius 
globoja šv. Mykolas), bet ir gyvulių išvarymas iš žmonių apgyvendintos (uždaros) 
erdvės į neįvaldytos gamtos apsuptį, į atvirą ir pavojingą tiek žmogui, tiek jo 
turtui erdvę. Pirmojo gyvulių išvarymo apeigas atlikdavo ūkio šeimininkas ar jo 
šeimos nariai. Vėlesnėse su ganymu susijusiose apeigose dominuodavo piemenys. 

„Pirmą kartą gyvulius iš tvarto išvarydavo vi -
si šeimos nariai, nes bijojo, kad gyvuliai nesi ba - 
dytų, o jei buvo silpni, kad nenugriūtų. Tą dieną  
gyvulius perimdavo kerdžius ir piemenys.“20

Jurginės Veronikos Šleivytės paveikslų galerijoje  
Viktariškių k. Atjoja šv. Jurgis, uoginietis  
Povilas Kazlas. 2008 m. balandžio 20 d. 
 
Jurginės Veronikos Šleivytės paveikslų galerijoje 
Viktariškių k. Povilas Kazlas sako šv. Jurgio 
prakalbą. 2008 m. balandžio 20 d.  
Aušros Jonušytės nuotraukos

20 Lietuvos istorijos instituto Etnologijos skyriaus ar-
chyvas (toliau – LIIES), b. 887/I, l. 98. Virbališkių k. 
(Kupiškio r.).
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Apsauginė magija. Pirmojo gyvulių išginimo momentą lydėjusios maginės 
apeigos pasižymėjo gausumu ir išplėtota simbolika. Ganant gyvulius mitologiniu 
požiūriu žmogui svetimoje laukinio gamtos pasaulio erdvėje – pamiškėse, krūmy-
nuose, be įsivaizduojamų antgamtinio pasaulio grėsmių, būdavo susiduriama ir 
su kur kas realesniais pavojais – gyvuliai galėjo nuklysti ir pasimesti arba juos 
galėjo užpulti plėšrūs žvėrys. Todėl pirmojo gyvulių išginimo apeigose vyravo 
apsauginė magija. Visoje Lietuvoje gyvulių apėjimas maginiu ratu, plakimas verba 
buvo derinamas su aprūkymu bažnyčioje švęstomis žolėmis ar žvake, šlakstymu 
švęstu vandeniu. Kiekvienas laukan išgenamas gyvulys būdavo peržegnojamas. 
Kupiškėnai gyvulius aprūkydavo šventomis žolėmis – jonažolėmis, diemedžiais, pu-
tinais, šermukšniais, smidru21. Dažniausiai tvarto tarpduryje arba kieme22. Gyvuliams 
aprūkyti naudota ne tik verba, bet ir uždegta kačerga (žarsteklis) arba pagaikštis23. 
Suduodavo karvei apdegusiu nuodėguliu, o į lauką išgenamus paukščius apsmil-
kydavo varnų plunksnomis24. Pasak V. Miliaus, gyvuliai aprūkomi, kad „laimingai 
per vasarą ganytųsi, nesirgtų, riebesni ir sveikesni būtų, kad pieno daug duotų <...>, kad 
velnias neapsėstų ir nejodinėtų, raganos nepakerėtų“25. Rečiau teigiama, kad gyvuliai 
nebūdavo aprūkomi, tik peržegnojami: „Išgenant karves peržegnodavo, o rūkyt ne-
rūkydavo.“26 Tačiau tokio tipo informaciją reikia laikyti arba vėlyva, arba įtakota 
pateikėjo asmeniško santykio su krikščionių tikėjimu.

Nemaža dalis apeigų atliekamos tam, kad gyvuliai lauke nepasimestų, kad 
banda laikytųsi krūvoje, kad visi gyvuliai vakare sugrįžtų namo. 

„Kai pirmą kartą per Jurgines išvaro avis, tai įteikdavo piemeniui lazdą, ant kurios buvo 
sužymėtos visos avelės ir ėriukai, piemuo parginęs ją užkišdavo po stogu, kad visos 
avelės grįžtų namo.“27 

Visoje Lietuvoje pirmą kartą laukan išleidžiamus paukščius varydavo pro rato 
stebulę. O kupiškėnai stebulę iškeldavo ant stiebo, tikėdami, kad tuomet paukščių 
nelies vanagas28. Dar senesnius tikėjimus mena paprotys ant stiebo iškelti arklio 
kaukolę29. Kartu su grauduline žvake visoje Lietuvoje buvo naudojami univer-
salūs skalsos ar gyvybinių jėgų simboliai – apeiginė duona ir kiaušiniai. Jeigu 
Velykų šventė vykdavo anksčiau nei Jurginės, kupiškėnai išgenamus gyvulius 
numazgodavo Didįjį Ketvirtadienį virtu 
viralu ir tikėdavo, kad tuomet gyvulių 
nekąs musės30.

Visoje Lietuvoje šeimininkės per - 
liedavo vandeniu piemenį, vakare par-
ginusį gyvulius, kad karvės duotų daug 
pieno31. Išimties nesudarė ir Kupiškio 
apylinkių gyventojai. Šiame krašte taip 
pat buvo tikima, kad, apliejus piemenį, 
karvės bus pieningesnės.

Apeiginės vaišės – būtina kiek-
vienos šventės ritualinės struktūros da-
lis. Per Jurgines didesnės ar mažesnės 

21 LIIES, b. 887/I, l. 12.
22 LIIES, b. 887/I, l. 88.
23 Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės, Vilnius, 1993, 
p. 178.

24 Ten pat, p. 178, 179.
25 Milius V. Pirmosios gyvulių išginimo dienos pa-
pročiai, MADA, 1962, t. I, p. 203.

26 LIIES, b. 887/I, l. 72, Kupiškio r. Palėvenėlės apyl., 
Laukminiškių k.

27 Velykų rytą lelija pražydo, par. N. Marcinkevičienė, 
L. Sungailienė, A. Vakarinienė, Vilnius, 2006, 
p. 517.

28 Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės..., p. 181.
29 Ten pat, p. 182.
30 Ten pat, p. 183.
31 Ten pat, p. 186.



6

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 29.

vaišės lydėjo praktiškai visus reikšmingus šventės momentus: pirmosios vagos 
išarimą, pasėlių lankymą. O sėkmingai parginę gyvulius piemenys būdavo vaiši-
nami įvairiais pieno produktais ir kiaušiniais. „Piemenukui duodavo porą kiaušinių, 
duonos ir druskos.“32 „Kupiškio apylinkėse piemeniui duodavo po porą kiaušinių, kad 
avelės vestų po du ėriukus.“33

Pirmojo gyvulių išginimo dienos papročiai buvo glaudžiai susiję su apeiginės 
duonos kepimu, jos aukojimu ir apeiginiu valgymu. Dar XX a. pirmojoje pusėje 
per Jurgines duona buvo specialiai kepama tik šiai dienai34.

Velykos
Netrukus po to, kai dangaus skliautu judanti saulė kerta astronominį pava-

sario lygiadienio tašką, krikščioniškasis pasaulis švenčia svarbiausią savo šventę, 
žyminčią viešpaties Jėzaus Kristaus stebuklingo prisikėlimo iš mirusių dieną. 
Velykų ištakos slypi senojoje judėjų kultūroje. Pirmąjį senovės žydų kalendoriaus 
mėnesį, kai naktiniame dangaus skliaute sužibėdavo pilnas mėnulis, judėjai švęs-
davo Pesach – išėjimo iš Egipto nelaisvės šventę. Ankstyvosios krikščionių ben-
druomenės perėmė šventę, tačiau mėnulio kalendorius, pagal kurį laiką skaičiavo 
senovės žydai, nesutampa su Vakarų pasaulyje įsigalėjusiu saulės kalendoriumi. 
325 mūsų eros metais Visuotiniame Bažnyčios susirinkime Nikėjoje buvo sutar-
ta Velykas švęsti pirmąjį sekmadienį po pavasario lygiadienio. Tačiau rūpesčiai 
tuo nesibaigė. Vakaruose pavasario lygiadienio data laikyta kovo 18 d. Rytinėje 
imperijos dalyje astronominiai stebėjimai buvo tikslesni, čia pavasario lygiadienis 
sietas su kovo 21 d. Ginčai dėl lygiadienio datos užtruko iki aštuntojo mūsų eros 
šimtmečio, kai galutinai sutarta dėl kovo 21 d. Šios datos laikomasi ir šiandien, 
todėl anksčiausiai Velykos gali būti švenčiamos kovo 22, vėliausiai – balandžio 
25 d. Kartu keičiasi ir Šeštinių, Sekminių bei Devintinių laikas, nes šios šventės 
švenčiamos praslinkus tam tikram laiko tarpui nuo Velykų dienos.

Tarp visų kalendorinių švenčių Velykos turi ilgiausią trukmę. Prasidėjusios 
Verbų sekmadienį Velykų apeigos užsibaigdavo tik kitą sekmadienį po šventės. 
Tai bene labiausiai krikščionybės paveikta žemdirbiškojo kalendoriaus šventė. 
Jokioje kitoje lietuvių šventėje žemdirbiškosios apeigos nėra taip susipynusios su 
bažnyčioje atliekamais ritualais.

Verbų sekmadienis. Krikščioniškoje tradicijoje Verbų sekmadienį bažnyčioje 
šventinamos verbos simbolizuoja palmės lapus, kuriuos tikintieji klojo Kristui po 
kojomis jam įžengiant į Jeruzalę. Žemaitijoje verbos pagrindą sudarydavo kadagio, 
Aukštaitijoje – blindės (žilvyčio) šakelė. Pasak Nijolės Marcinkevičienės, Šiaurės 
Aukštaitijos rajonuose iš verbos karklą ilgainiui išstūmė kadagys35. Gana dažnai 
verboje būdavo ir blindė, ir kadagys. 

„Dabar varbų bažnyčioj pamatysi viso-
kių, o unksčiau tai visų moterų varba 
viena – ėgliukas ir karklas su žvigiukais 
su kuculiais, tie kur žydi... Ėgliuko – ba 
skaičiaus, o karklo tai jau ir nedaug goli 
būt. Ėgliuką ir vadinom „varba“...“36 

32 LIIES, b. 887/I, l. 42, 73, 89, 98, 105, 137.
33 Bugailiškis P. Prietarai senovės gyvulių ūkyje, 
Gimtasai kraštas, 1939, nr. 2/3, p. 638.

34 Dundulienė P. Lietuvių etnologija, Vilnius, 1991, 
p. 267.

35 Velykų rytą lelija pražydo..., p. 42.
36 Ten pat, p. 420, Subačius, Kupiškio r.
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Rečiau į verbą būdavo dedamos kitų augalų (pvz., ąžuolo) šakelės arba jos puoš-
tos spalvoto popieriaus gėlėmis. Kupiškėnai kaip puošmeną naudojo sužaliavusią 
alksnio šakelę: 

„Dėjo ėglio, žilvyčio ir alksnio. Alksnio dėjo palaikyto gryčioj, jau sužaliavusio ir su 
šiškutėm. Ir karklo, kur tokie pupuliukai, kur anksčiau išsprogsta. Sutaiso buketų ir in-
sineša bažnyčioj, pašventina tas šakeles. Ant gryčios neša. Verba tai kaip ir šventenybė, 
alksnis pastovi, pastovi ir numeta prie stačiamalkio, sukūrena.“37

Visoje Lietuvoje žinomas plakimas verba. 

„Iš krūmo atneš verbas. Seniau labai daug augdavo tų verbų, tai atsineša gatavai. Katros 
dėl šventinimo – gražios šakelės, o katros prastesnės – dėl lupimo. <...> Mūs augimi 
ateidavo ir kaimynai. Jauni berniokai. Laukia gatavai. <...> Matuta sakydavo, kad sanyboj 
visa ulyčia dar patamsalin juda, kruta su verbu, lupa miegančius. Per Velykas pamylat 
reikia už tai, kad išlupo. Alum myleja...“38 

„Lovoj reik nuplakti, dar miegančius. Gyvus, tai neįdomu ir džiaugsmo nėra. Užduoda 
ėgliu per nuogumų: Verba ploka, ne aš ploku! Paganyk telyčių, Nepamesk trinyčių... 
Nuplaktieji pyksta, nuplakusysis laimingas.“39 

Nuplakę namiškius verbą užkišdavo už sijos ar kitoje vietoje tikėdami, kad tuomet 
į namus netrenks perkūnas40. Verbą smilkydavo ne tik ligos atveju, bet ir per kitas 
šventes ar namuose apsilankius kunigui. Pasak Nijolės Marcinkevičienės, žmonių 
atmintyje verbos kvapas asocijavosi su šventine nuotaika, pakilumu. 

„Sekminėse paimam ir verbos (ėgliuko) ir užkuriam, kad kvepėtų. <...> Gryčioj seniau 
uždegam kokiam bliūdely ir smilkom visą gryčią. Tai kvapas geras – ramina dūšių. <...> 
Kai kunigo laukiam, buvo iššluojam aslų, smėliu išbarstom, švintu vandeniu pakrapijam, 
verbų užkuriam – jau šventė, jau pasiruošį kunigų sutikt.“41

Lietuvis žemdirbys verbų puokštėse pirmiausia matė gyvybines augalo galias, 
pasireiškiančias kadagio gebėjimu žaliuoti žiemą ir blindės (žilvyčio) gyvybingumu. 
Šios galios buvo itin aktualios ką tik prasidėjusio ar tuoj pat prasidėsiančio naujo 
lauko darbų sezono kontekste. Juolab kad kontaktinės magijos būdu jas tariamai 
buvo galima perduoti žmogui, gyvuliams ar pasėlių laukui. Verbas pašventinus 
bažnyčioje, jos įgydavo dar ir apsauginės galios, tad kaimo gyventojai jas naudo-
davo siekdami apsaugoti namus nuo žaibo, pasėlius – nuo audrų, gyvulius – nuo 
pakrikimo ir kitais panašiais atvejais. 

„Kur pašvintinam varbų, tai podadi pa-
garbiai. Tai ar kunigų žmogui vada, ar 
švinti kokia didala, kaip per Velykas, tuoj 
varbu parūkia gryčių, dėl švintumo, nuo 
gaisrų, nuo visokių blogumų...“42

37 Ten pat, p. 42, Gindvilių k., Kupiškio r.
38 Ten pat, p. 54, Žaidelių k., Kupiškio r.
39 Ten pat, p. 55, Subačius, Kupiškio r.
40 Ten pat, p. 59, Gindviliai, Kupiškio r.
41 Ten pat, p. 65, Subačius, Kupiškio r.
42 Velykų rytą lelija pražydo..., p. 419, Žaideliai, Ku-
piškio r.
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Didžioji savaitė. Lietuvoje aptiksime buvus daug su Didžiąja savaite susijusių 
papročių ir tikėjimų. Visomis Didžiosios savaitės dienomis drausdavo dirbti įprastus 
buities darbus – negalima buvo austi, malti, velėti, sėti ir kt. Pažeidus draudimą, 
esą vėjas stogus nuplėšytų, trenktų griaustinis ar ledai pasėlius išmuštų43. Tikėta, 
kad atlikus kokį nors veiksmą sakraliuoju laiku, jo pasekmės bus jaučiamos visus 
metus. Pavyzdžiui, išsimaudęs Didįjį ketvirtadienį būsi švarus visus metus. Jei 
Didįjį šeštadienį barsies, tai barsies visus metus. Visoje Lietuvoje tą dieną nieko 
neskolindavo, kad nepaskolintų savo laimės (ūkinės sėkmės).

Didysis ketvirtadienis. Didysis ketvirtadienis liaudyje buvo vadinamas šva-
riuoju (čystuoju – slav.), mat šią dieną buvo valomi ir vėdinami namai, krečiami 
kaminai, prausiamasi, kastruojami gyvuliai. Nė viena reikšmingesnė žemdirbiškojo 
kalendoriaus šventė neapsieidavo be tokio ritualinio švarinimosi. Tikėta, kad tą 
dieną iššukavus plaukus galima atsikratyti utėlių, o iššlavus namus ir šiukšles 
permetus kaimynui per tvorą, galima visam laikui išnaikinti blusas, utėles ir kitus 
parazitus. Tokiais pat būdais kenkėjai naikinti ir Didįjį šeštadienį. „Jei nori, kad 
namuose nebūtų blusų, Didįjį ketvirtadienį švariai gryčią iššluok.“44 „Jei nori, kad gyvuliai 
būtų sveiki, Didįjį ketvirtadienį reikia juos išmazgoti rūgštimi (raugu).“45

Aptvarkę namus, belaukdami artėjančios šventės kaimo gyventojai papuošdavo 
gyvenamąsias patalpas ažūrinėmis šiaudinėmis figūromis, vadinamaisiais vorais arba 
sodais. Anot Nijolės Marcinkevičienės, tai buvo vienas svarbiausių Velykų puošybos 
akcentų. Ypač populiarios buvo palubėje pakabinamos paukštelių figūros, daromos 
prie tuščio kiaušinio lukšto pritvirtinant popierinius arba šiaudinius sparnelius.

Didysis penktadienis. Didysis penktadienis kaimo žmonių tikėjimuose siejosi 
su Jėzaus kančios diena. Tą dieną laikydavosi rimties – tyliau kalbėdavo, vengda-
vo kelti nereikalingą triukšmą, kad „nepažadintų“ mirusio Dievo. Nešluostydavo 
dulkių, kad Jėzui į akis neprikrėstų. Tikėdavo, kad Didįjį penktadienį išpažinties 
eina tik burtininkai (čėrauninkai – slav.).

Didysis šeštadienis. Visoje Lietuvoje Didįjį šeštadienį bažnyčioje šventindavo 
ugnį ir vandenį. Tuo tikslu bažnyčios šventoriuje sukraudavo laužą iš senų, nuvirtusių 
kryžių. Namuose krosnies nekurdavo, kol iš bažnyčios neparnešdavo šventintos ugnies. 
Tikėdavo, kad Velykų kiaušiniai turi būti verdami ant švęstos ugnies46. Kupiškėnai 
šventinta ugnimi įkurdavo ne tik krosnį, bet ir pirtį47. Iš bažnyčios parsineštą ugnį 
kupiškėnai stengdavosi išlaikyti neužgesusią kiek galima ilgiau – per visas šventės 
dienas, o kartais net iki Sekminių: „Sanybaj, kai užkuria Velykų kampinytį, tai lig 
Sakminių rūkena, rūkena. Ilgiau rūkens švinta ugnis, tai sakydavo gaisro nebus.“48 Ugniai 
parsinešti dažniausiai naudodavo ant pūvančių medžių augančias kempines49 arba 
vadinamąją šv. Blažiejaus juostelę: 

„Šv. Blažiejaus juostelę nuveja iš lininių 
siūlų: kelionlinkai sulanksto, tada dažo 
į ištirpintą vašką ir suveja į kamuolį. 
Kamuolys būna didelis, vos sauja gali 
apimti. Pašventinus Blažiejaus juostelę, jos 
galą uždegdavo kaip žvakę ir taip namo 
parsinešdavo šventą ugnį.“50 

43 Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės..., p. 116–120.
44 Velykų rytą lelija pražydo..., p. 464, Kupiškis.
45 Ten pat, p. 465, Subačius, Kupiškio r.
46 Balys J . Lietuvių kalendorinės šventės..., p. 125; 
Velykų rytą lelija pražydo..., p. 470.

47 Velykų rytą lelija pražydo..., p. 96, Gindvilių k., Ku-
piškio r., p. 433, Žaidelių k., Kupiškio r., p. 470, 
Kupiškio r.

48 Ten pat, p. 104, Gindvilių k., Kupiškio r.
49 Ten pat, p. 96, Gindvilių k., Kupiškio r.
50 Ten pat, p. 470, Kupiškio r.
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Medžio kempines pasiruošdavo iš anksto, išdžiovindavo ant krosnies, pritaisyda-
vo ant vielos, kad būtų patogiau nešti. Ugnį į namus stengdavosi parnešti kuo 
greičiau, tad neretai ją nešdavo raiti vaikinai51. 

„Visokie zababonai senybiniai būdavo – katrė pirmutiniai iš bažnyčios su švįstu undeniu, 
ugnim parais ir Velykų rytų po mišių pirmutiniai, tai apsidyrba pirmutiniai, jų vaikai 
būna labai darbštūs...“52

Visoje Lietuvoje tikėta, kad pašventinta ugnis turi didelės apsauginės galios. Šven - 
tintą ugnį nešdavo aplink trobesius, apeidavo ratu laukus. Siekiant išnaikinti kenkėjus, 
šventinta ugnimi būdavo įkuriamas laužas pasėlių laukuose, ja aprūkydavo namus, 
kad apsaugotų nuo gaisro, ir gyvulius, kad nesirgtų, atlikdavo kitokius veiksmus53.

Didįjį šeštadienį bažnyčioje šventindavo ne tik ugnį, bet ir vandenį. Šventintu 
vandeniu šlakstydavo trobesius, kad Perkūnas netrenktų ir nepadegtų, krapyda-
vo dirvą, kad piktžolės išnyktų, ar sėjamus grūdus, kad amarai nepultų54. Dar 
naudodavo kaip vaistą nuo išgąsčio ir kitų ligų. Mirštant namiškiui, šlakstydavo 
šventintu vandeniu, kad nuvytų piktąsias jėgas. Visoje Lietuvoje tikėta, kad tas, 
kuris pirmas pasisems švęsto vandens, pirmas nudirbs visus darbus.

Apeiginis pasninko pabaigos akcentavimas. Gavėnios pasninkui einant į 
pabaigą, dar prieš suskambant atsigavėjimo varpams, daugelyje Lietuvos vietovių 
vaikai aplink šventorių tampydavo ant virvutės pririštą lentgalį, ant kurio kreida 
ar anglimi būdavo nupiešta silkė. Anot M. Valančiaus, Didįjį trečiadienį silkę 
vaikai vilkdavo vieną kartą, Didįjį ketvirtadienį – du kartus, o Didįjį penktadie-
nį – tris kartus55. Nepaisant akivaizdaus gavėnios pasninko pabaigos konteksto, 
vadinamajame silkės vilkimo paprotyje galima nesunkiai įžvelgti didžiosioms 
žiemos šventėms būdingo kaladės (blukio) tampymo atgarsių.

Aukštaičiai panašiai išvarydavo (sušaudydavo) pasninko simbolį – Gavėną. 
Pasak Balio Buračo, Smilgių kaime Gavėnu persirengdavo zakristijonas. Apsi-
siausdavo apsiaustu, prisilipdydavo ilgą barzdą, išsitepdavo veidą suodžiais, pa-
sistaipydavo po šventorių ir būdavo išvaromas Kristaus karstą saugojančių karių 
arba „mozierinės“ patrankėlės šuviais56.

Didžioji naktis. Kaip ir visoje Lietuvoje, Kupiškio krašte buvo žinomas 
paprotys budėti naktį bažnyčioje, nors liturginių pamaldų ir nebuvo. Susirinkę 
tikintieji giedodavo giesmes, eidavo kryžiaus kelius. Daugelyje bažnyčių jaunimas 
persirengdavo Kristaus karstą saugančiais „romėnų“ kareiviais ir „žydais“57.

XIX a. pabaigoje kai kuriose Aukštaitijos bažnyčiose Velykų naktį ir rytinės 
pro cesijos metu būdavo šaudoma iš 
nedide lių patrankėlių – „mozierių“. Ži-
noma, kad Kupiškio bažnyčioje šaudyta 
dar 1880 m.58 Iš savo ginklų bažnyčios 
šventoriuje šaudydavo ir Kristaus kars-
to sergėtojai.

Iki Pirmojo pasaulinio karo visoje 
Lietuvoje po Velykų pamaldų bažnyčio-
je šventindavo maisto produktus – mar-

51 Ten pat, p. 96, Rudikų k., Kupiškio r.
52 Ten pat, p. 433, Žaidelių k., Kupiškio r.
53 Velykų rytą lelija pražydo..., p. 101.
54 Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės..., p. 126.
55 Valančius M. Palangos Juzė, Raštai, t. II, Vilnius, 
1972, p. 256–257.

56 Buračas B. Lietuvos kaimo papročiai, Vilnius, 1993, 
p. 223.

57 Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės..., p. 126–127; 
Velykų rytą lelija pražydo..., p. 138.

58 Velykų rytą lelija pražydo..., p. 136.
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gučius arba nedažytus kiaušinius, duoną, druską, Velykų pyragą, kumpį, lašinius, 
dešras, sviestą, sūrį. Maistą dėdavo šalia šoninio ar net pagrindinio altoriaus, 
išdėliodavo išilgai bažnyčios (šalia klauptų), kitur maistas būdavo šventinamas 
šventoriuje.

Pasibaigus pamaldoms, kaimo gyventojai skubėdavo namo atsigavėti po ilgai 
trukusio gavėnios pasninko. Namuose jų jau laukdavo padengtas šventinis stalas.

Žemdirbiškasis šventės turinys. Velykos į Lietuvą atėjo kartu su krikščionybe. 
Bėgant laikui, Velykos įgijo žemdirbiškajam ritualui būdingų archajiškų apeiginių 
struktūrų, kurių tyrimai atskleidžia ikikrikščioniškąją mūsų protėvių pasaulėjautą 
nė kiek ne prasčiau nei „pagoniškas šaknis“ turinčių kaimo bendruomenės švenčių 
apeigos. Mąstant apie XIX–XX a. Lietuvos žemdirbių kultūros santykį su ikikrikš-
čioniška lietuvių etnoso patirtimi, labai svarbu suvokti, kad žemdirbiškojo ritualo 
archajiškumą vėlyvoje tradicijoje sąlygojo ne vienos ar kitos šventės atsiradimo 
laikas ar kilmės pobūdis, bet kaimo gyventojų sąmonės vidinės ypatybės. Bet 
kuri šventė žemdirbio suvokime įgydavo tiek reikšmingumo, kiek ji atitikdavo 
tradicijos išsaugotus ritualinės elgsenos stereotipus. Žemdirbiškojo kalendoriaus 
švenčių apeigos retai kada apsiribodavo bažnytiniame Grigaliaus kalendoriuje nu-
rodyta data ar datomis. Dar visai neseniai Velykos, kaip ir kitos didžiosios metų 
šventės, buvo švenčiamos 3–4 dienas. Pirmoji Velykų diena tradiciškai būdavo 
laikoma rimties diena. Antrąją šventės dieną prasidėdavo pramogos ir svečių 
lankymas. Trečioji arba ketvirtoji šventės diena tradicinėje kultūroje įvardijama 
Ledų dienos sąvoka. Tikėta, kad tą dieną dirbant žemės ūkio darbus, per audrą 
ledai išguldys pasėlius59.

Apeiginės Velykų struktūros apima tuos pačius papročius, kaip ir kitos 
reikšmingos žemdirbiškojo kalendoriaus šventės. Per Velykas matysime tą patį 
šventinio laiko akcentavimą, skatinusį vienokį ir draudusį kitokį žmogaus elgesį. 
Per šventę tinkamai atliktas apeiginis veiksmas turėjo užtikrinti sėkmę ateityje, o 
netinkamas elgesys galėjo užtraukti nelaimę. Per Velykas pastebėsime būdingus 
žemdirbiškųjų kalendorinių švenčių papročius – laistymąsi vandeniu, supimąsi 
sūpuoklėmis, iškilmingas ir gausias vaišes, asmeninės laimės ir ūkinės sėkmės 
būrimus. Velykų šventiniuose ritualuose vyravo verbų, ugnies, vandens, maisto 
šventinimas bažnyčioje, tačiau ir šių apeigų esmę sudarė žemdirbių pastangos 
užsitikrinti asmeninę ir ūkinę sėkmę sau ir savo šeimos nariams.

Šventinio laiko sakralizavimas. Velykų nakties ir ryto sakralinį reikšmin-
gumą pabrėždavo įvairūs tikėjimai. Visoje Lietuvoje tikėta, kad tą rytą kylanti 
saulė maino savo spalvas ar šoka (supasi) dangaus skliaute60. „Tai tadu pirmą 
Velykų dieną saulė šoka prieš pat tekėjimų, prieš rytines mišias. Lakia unksčiausiai ir 
mato saulė, kad būtų atmainyta, spalvos mainos.“61 Ypatingas sakralumo atspalvis 
būdavo suteikiamas Velykų procesijos laikui. Tikėta, kad tai esąs ypač palankus 
laikas maginėms apeigoms, kuriomis siekiama gauti naudos, apsisaugoti pačiam, 
apsaugoti savo turtą ar, priešingai, kam 
nors pakenkti. 

„Jei nori tais metais nematyti jokių vaiduo-
klių, aitvarų, tai Velykų rytą einant apie 

59 Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės..., p. 158.
60 Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės..., p. 129.
61 Velykų rytą lelija pražydo..., p. 155, Rudikų k., Ku-
piškio r.
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bažnyčią reikia ant šventoriaus, nusigręžus nuo bažny čios, sukalbėti penkis poterius, – tada 
nieko tais metais nematys, nei vedžios kas, nei paklaidins.“62 

Jei virsi kiaušinį, kai aplink bažnyčią eina procesija, jis bus nepramušamas63. 
Išskirtiniu šventinio laiko sakralumu pagrįsta ir šventės metu atlikto veiksmo 
pirmumo magija. Jau minėjome, kad kiekvienas stengdavosi pirmas pasisemti 
švęsto vandens ar gauti naujos ugnies. Taip pat būdavo tikima, kad kas pirmas 
ryte atsikels ar pirmas užkurs ugnį, tas pirmas nudirbs visus lauko darbus. To 
paties rezultato buvo galima pasiekti pirmam sugrįžus iš bažnyčios namo. Todėl 
pasibaigus rytinėms pamaldoms, visoje Lietuvoje tarp kaimo gyventojų prasidėdavo 
savitos lenktynės, kas pirmas sugrįš į namus64. 

„Iš bažnyčios skubinos, labai skubinos; pamatysi raitų – bėk šoni, net arkliai putose, 
kaip aina... <...> a raiti labai noravijas lenktynių, kad javai derėtų, kad darbai sektūs. 
Labiausiai dėl darbų, kad būtum pirmūnas.“65

Tikėjimai ir draudimai. Kai kurie pirmosios Velykų dienos tikėjimai kar-
todavo Didžiosios savaitės tikėjimus. Visoje Lietuvoje tikėta, kad Velykų rytą dar 
prieš saulės patekėjimą išsimaudžius galima išsigydyti votis ir kitokias odos ligas. 
Velykų rytą, panašiai kaip ir Didįjį ketvirtadienį, varydavo kenkėjus iš namų. 
Visoje Lietuvoje tikėta, kad anksti rytą, kol dar saulė nepatekėjusi ir visi miega, 
reikia iššluoti šiukšles ir išnešus išpilti kaimyno laukan ar daržan66. Sugrįžę iš 
bažnyčios namiškių klausdavo: „Kur blusos?“ Kas nors ir atsakydavęs, kad išėjo 
pas tokį ir tokį kaimyną. Tikėdavo, kad taip ir atsitiks. Panašiai būdavo „išva-
romi“ ir kiti namų kenkėjai.

Tikėdavo: 

„Jei nori, kad vanagas vištų nenešiotų, reikia Velykų rytą ratas kabinti ant tvoros.“67 
„Kad vištos nekapstytų daržų, tai per Velykas pirmų dienų raikia nelakstyti ir nevirt 
viralų, sriubų.“68 

Subačiaus apylinkėse pirmą Velykų dieną šeimininkė (?) eidavo su ąsočiu alaus 
aplink savo trobas. Vyras klausdavo: „Kas čia eina?“ Moteris atsakydavo: „Ponas 
Dievas.“ Vyras: „Ką jis neša?“ Moteris: 
„Geras dienas.“69 „Dzūkijoje taip aplink 
namus būdavo nešama duona prieš pra-
dedant Kūčių vaišes.“70

Velykų pusryčiai. Būtina žem-
dirbiškųjų švenčių ritualinės struktūros 
dalis – didesnės ar mažesnės apeiginės 
vaišės. Visi stengdavosi, kad didžiųjų 
metinių švenčių stalas būtų gausiai 
nukrautas valgiais. Tikėta, kad tuomet 
bus turtingi metai ir šeimai niekuomet 

62 Balys J . Lietuvių kalendorinės šventės..., p. 131, 
Kupiškis, LTA 1560/29.

63 Velykų rytą lelija pražydo..., p. 156, Gindviliai, Ku-
piškio r.

64 Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės..., p. 134.
65 Velykų rytą lelija pražydo..., p. 155, Rudikų k., Ku-
piškio r.

66 Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės..., p. 133.
67 Velykų rytą lelija pražydo..., p. 478, Palėvenė, Kupiš-
kio r.

68 Ten pat, Žaidelių k., Kupiškio r.
69 Balys J . Lietuvių kalendorinės šventės..., p. 137, 
Subačius, LTA 1040/297.

70 Kudirka J. Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos, Vilnius, 
1993, p. 91–95.
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nepritrūks duonos. Tradiciškai Velykų pusryčių valgiai pirma būdavo nešami 
bažnyčion ir šventinami. 

Centrinis Velykų pusryčių akcentas buvo tradiciniais raštais marginti kiau-
šiniai. Margučius sudėdavo į žalumynais – pataisais, bruknių lapais, sudaigin-
tais rugių želmenimis ar kitaip papuoštą dubenį ir pastatydavo stalo viduryje. 
Neapsieidavo ir be krikščioniško akcento. Neretai į avižų želmenis statydavo 
molinę (alebastrinę) Velykų avinėlio skulptūrėlę – Kristaus simbolį. Kupiškėnai 
šventinį stalą puošdavo vadinamąja Velykų eglute – pagamindavo nedidelį stovą 
su atšakomis ir prie jų pritvirtintais vielos lizdais, į kuriuos sudėdavo po kelis 
kiaušinius. Tokią eglutę puošdavo žilvičio šakelėmis su kačiukais, išsprogusiomis 
beržo šakelėmis, žaliomis tujų ar eglučių šakelėmis, popierinėmis gėlėmis ir iš 
tešlos keptais paukščiukais71.

Velykų atsigavėjimas prasidėdavo margučių valgymu. Dažniausiai kiekvienas 
šeimos narys imdavo po margutį ir susidaužęs su kaimynu valgydavo. Rečiau 
panašiai kaip Kūčių kalėdaitis šeimos nariams būdavo padalijamas vienas margutis.

Būdingas Velykų patiekalas – keptas paršelis. Daugelis šeimininkių kepdavo 
ir specialius Velykų pyragus. Vaišių stalui ruošdavo ir kitus šventinio žemdirbio 
stalo patiekalus – šaltieną, sūrį ir kt. Sriubos (Velykų barščiai) ir troškinti kopūstai 
būdavo valgomi tik Vidurio Lietuvoje. 

Šventės proga Velykų valgių nešdavo elgetoms, nepasiturintiems kaimynams. 
O maisto likučiai būdavo panaudojami agrarinėje magijoje. Pavyzdžiui, kumpio 
kaulus ir margučių lukštus užkasdavo laukuose tikėdami, kad tuomet pasėlių ne-
nusiaubs gamtos stichijos, jie geriau derės arba bus apsaugoti nuo įvairių kenkėjų72.

Žemdirbiškosios apeigos. Daugumos kalendorinių švenčių struktūroje vie-
nu ar kitu pavidalu galima aptikti paprotį laistytis vandeniu. Dažniausiai šioji 
apeiga turėdavo vasaros metu garantuoti pakankamą drėgmės kiekį pasėliams. 
Rečiau siekta specifinių tikslų: užtikrinti karvių pieningumą arba sėkmingą bičių 
spietimąsi. Per Velykas vandeniu laistydavosi dvi dienas. Pirmą šventės dieną 
jaunuoliai laistydavo merginas, antrą dieną merginos – vyrus.

Didesnėje Lietuvos dalyje nuo Velykų antros dienos prasidėdavo supimosi 
sūpuoklėmis sezonas (Užgavėnių sūpuoklės XX a. pirmojoje pusėje žinotos paly-
ginti nedaug kur73). Tradiciniame kaime dažniausiai kabindavo vienerias sūpuokles, 
prie kurių suptis sueidavo visas kaimo jaunimas ar net vyresnio amžiaus kaimo 
gyventojai. Atsižvelgiant į sūpuoklių įrengimą, būdavo supamasi po du, vieną ar 
net po keturis. Supantis stengtasi pakilti kiek galima aukščiau nuo žemės. Žmonės 
tikėdavo, kad tuomet bus aukštesni pasėliai. 

„Tėtė padirbdavo pats sūplaukes. Nupirk-
davo pas liešinčius medžius ir pas kal-
vius užsakydavo ąsas, kurias pritaiso prie 
skersinio. Įkabina kablius. Viską padaro, 
kad būtų labai patvaru. Vakare sueina 
jaunimas, tai bernai mergas taip supa, 
kad jos rėkdavo...“74

71 Velykų rytą lelija pražydo..., p. 86, 168.
72 Buračas B. Lietuvos kaimo papročiai, Vilnius, 1993, 
p. 223; Kudirka J. Velykų šventės, Vilnius, 1990, 
p. 39–40.

73 Vaicekauskas A. Lietuvių žiemos šventės, Kaunas, 
2005, p. 156–157.

74 Velykų rytą lelija pražydo..., p. 224, Subačius, Kupiš-
kio r.
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Nuo Velykų arba nuo Jurginių kaime prasidėdavo pasėlių lankymo apeigos. 
Kupiškėnai, Velykų rytą pasikinkę arklį į vežėčias, apvažiuodavo aplink savo 
laukus tikėdami, kad tuomet geriau dera javai75.

Velykų margučiai. Dar ir šiandien mūsų krašto gyventojai Velykų šventės 
negalėtų  įsivaizduoti be margučių. Kur ir kada atsirado šis paprotys, nėra ži-
noma. Tačiau jį žino daugelis tautų. IV mūsų eros amžiumi datuojami marginti 
kiaušiniai aptikti Wormso apylinkėse Vokietijoje. Opolėje, Lenkijoje, rasta X a. 
datuojamų vašku margintų kiaušinių lukštų. Lietuvoje kiaušinio formos akmeniniai, 
kauliniai ir moliniai dirbiniai rasti XIII a. kultūriniuose sluoksniuose. Pirmasis jau 
tikrai Velykų kiaušinio paminėjimas lietuviškajame šaltinyje yra Martyno Mažvy-
do „Giesmės šv. Ambraziejaus“ dedikacijoje. Autorius pabrėžia, kad šį kūrinį jis 
dovanojąs „Vietoje Velykos pauto...“76 Lietuvoje kiaušiniai būdavo dažomi ne tik 
Velykoms, bet ir Jurginėms bei Sekminėms.

Apeiginė kiaušinio simbolika. Ritualiniame kontekste kiaušinis turi tas 
pačias funkcijas kaip ir pasėlių grūdas. Ir vieno, ir antro simbolika išplaukia 
iš to, kad priklausydami negyvų daiktų kategorijai jie sugeba „patys iš savęs“ 
teikti naują gyvybę. Kitos specifinės kiaušinio savybės – silpnas lukštas, apvalai-
na forma – konkrečiame ritualiniame kontekste taip pat suteikdavo atitinkamą 
simboliką. Antai sveiko/suskilusio lukšto priešstata pirmojo gyvulių išginimo 
laukan apeigose (Jurginėse) sukurdavo ganiavos (gyvulių ūkio) sėkmės/nesėkmės 
arba gyvulių sveikumo/ligos reikšmes, o kiaušinio apvalumas tradicinio kaimo 
žemdirbiui asocijavosi su gyvulio riebumu, riebumas – su sveikata...

Kiaušinis – gyvulinės kilmės produktas. Todėl apeiginiai kiaušiniai dažnai 
būna šventėse, kuriose tradiciškai daug dėmesio skiriama gyvulių ūkiui. Tačiau 
kiaušinio simbolika neapsiriboja su gyvulininkyste susietomis reikšmėmis. Iš-
reikšdamas universalią gyvybinės (sveikatos, augimo) galios simboliką kiaušinis 
archetipinės sąmonės požiūriu galėjo būti ir pirminiu visatos šaltiniu, ir šiandieną 
sunkiai besuvokiamu laidotuvių ritualo simboliu. Lietuvių ir kitos pasaulio tautos 
žino etiologines sakmes apie anties (ar kito vandens paukščio) padėtą kiaušinį, 
iš kurio esą atsiradęs pasaulis.

Dažai ir dažymo technika. Tradiciniame kaime kiaušinius dažydavo na-
tūraliais augaliniais dažais: svogūnų lukštais, ąžuolų ar juodalksnių žievėmis, 
rūdimis, medžio kerpėmis, rugių želmenimis, beržų lapais, rugiagėlių ir ramunėlių 
žiedais ar net raudonųjų burokėlių nuoviru. Naudodami įvairias dažančias me-
džiagas margintojai išgaudavo įvairaus intensyvumo rusvą, juodą, žalsvą, gelsvą, 
violetinę ar melsvą spalvą77. Lietuviai ypač mėgo juodai dažytus margučius. Tai 
neturėtų kelti nuostabos. Žemdirbiškoje kultūroje juoda spalva pirmiausia išreiškė 
pasėlius auginančios žemės semantiką. Antroji pagal populiarumą raudona spalva 
(jos reikšmę kaimo gyventojai dažniausiai teikdavo įvairaus sodrumo rusviems 
atspalviams) – tai ne kas kita, kaip gyvybę palaikančio kraujo spalva.

Kupiškėnai teigia, kad seniau kiaušinių nemargindavo, dažydavo viena ar 
keliomis spalvomis naudodami kiau-
šinių lukštus, beržų lapus (vantas), 
ąžuolų žieves, surūdijusias geležis ir 
kitas natūralias medžiagas: 

75 Ten pat, p. 485, Kupiškio r.
76 Kudirka J. Velykų šventės, Vilnius, 1990, p. 21.
77 Vaicekauskas A. Velykų margučiai, Kaunas, 2006, 
p. 41.
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„Untom dažėm. Čigūnan untų ikiši su visu kotu ir išverda. Kiaušinius sudedi sudedi ir 
paverdi. Kokie gražūs, geltoni gaunasi. Šviesūs, a kad reikia tumsių – cibulių lukštuos 
verdi. Dar tumsiau – ąžuolo žievė. A kad trys spalvos, jau gerai. <...> Nieks nemargino, 
vienos spalvos. Vėliau tai pradėjo išrašinėt. Mokytojos tokios atvažiavo ir nuo jų prasidėjo 
išrašinėjimai.“78 „Senybai tų darylų nežinojo. Dažė pakratom nuo šieno ir alūno dadavo, 
lopais untų, cibulių luobom. Kų jau nori labai pamylat, tai reikėjo rudo kiaušinio. Rudi, 
tai gelažų primirkydavo ir tumsiai nudarydavo. Vaikam raudono labai reikėjo, tai darylų 
miestan ieškojo. Mergiotės, kiek paaugį, tai vis gražybas raikia – berniokai mažužeis. 
Darom su cibulių luobom, tai dar untos lapelį pašlopini, an kiaušinio uždadi, o aplink 
apdedi cibulių luobom pašlopytom kiaušinį ir lopinalin nunešiotan susuki... A dar geresnis 
gausis, kap linais apvynioji ir įdedi puodan. O jei vidinėn inkepi, kur palanai karšti, tai 
ojojoj kokio gražumo. <...> Jau tokis kiaušinis – tik bernioku nusižiūrėtam, arba laikai 
kaip brangenybį, pakol nesudūlas...“79

Pramogos su margučiais. Neretai vos tik išėję iš bažnyčios kaimo gyventojai 
pradėdavo mėginti, kieno margučio lukštas tvirtesnis. „Ant šventoriaus mušdavo 
kiaušinius. Pradėdavo nakty, dvylikėj. Sako, jau dvylikė, možna mušt kiaušinius. <...> 
Anksčiau ni pagalvot nemožna, a, kad jau toks laikas – možna.“80 Seniau su margučiais 
žaisdavo visų amžiaus grupių kaimo gyventojai, tačiau tai buvo berniukų ir vyrų 
pramoga: „Mergiotės nemuša, tik bernai... viena kita drąsesnė pasitaiko, bet retenyba... 
<...> Zekiai mergiočių nepriimdavo.“81 Kiaušinius mušdavo tikrindami, kieno kiaušinio 
lukštas tvirtesnis, arba raičiodavo paleisdami kiaušinius riedėti loveliu. Dažniau-
siai žaisdavo lauke, tačiau jei Velykos būdavo ankstyvos, susirinkdavo namuose. 

„Velykos ankstyvos, tai gryčioj ridinėjam, pasidėjį tokį medinį pataisymų, kur vyrai če-
batus nusiauna... <...> Pirma daužauja. <...> Tadu ridinėjam nuo lentelės prisidaužavį, 
mat ridinėjimui gali padėt ir kiužį.“82 

Pramuštas arba paridenus savąjį paliestas svetimas kiaušinis atitekdavo laimė-
jusiajam. Margučių daužymas taip ir vadintas – atimtinėmis. „Ošei labai norėjau 
kiaušinių, daužaut man už viskų svarbiau. Zekių bant dėšimt sueidavom pakapaj, ridi-
nėjam... Bet labiausiai daužaut.“83

Per Velykas vaikus apdovanodavo margintais kiaušiniais. Juos vaiko apave 
palikdavo tariamai naktį namuose apsilankiusi Velykė84. Kad vaikai neatpažintų 
namuose margintų kiaušinių, kaimynės 
jais apsikeisdavo85. Dažniausiai vaikams 
margučių atnešdavo kaimynės, tetos. 

„Užėjo dėdina ir sako, aptikau savo pirty 
Velykę su kiaušiniais, gal ir jūsų pirty atra-
si? Ošei iš paskos. Nebeaik, Elzbut, Velykę 
nubaidysi, ošei žinau, kaip reikia prie jos 
preit... ir atanešė dėdina nuo pirties bent 
keturis margintus Velykės kiaušinius.“86

78 Velykų rytą lelija pražydo..., p. 116, Subačius, Kupiš-
kio r.

79 Velykų rytą lelija pražydo..., p. 117, Žaidelių k., 
Kupiškio r.

80 Ten pat, p. 213, Gindviliai, Kupiškio r.
81 Ten pat, p. 213, 218, Gindviliai, Kupiškio r.
82 Ten pat, p. 218, Gindviliai, Kupiškio r.
83 Ten pat, p. 156, Gindviliai, Kupiškio r.
84 Ten pat, p. 208, Gindviliai, Subačius, Kupiškio r.
85 Ten pat, p. 206.
86 Ten pat, p. 207, Drulėnų k., Kupiškio r.
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Balys Buračas rašė, kad seniau 
kupiškėnai vaikams skirtus margučius 
padėdavo ant mirusių artimųjų kapų. 
Nors kaimo gyventojai teigė, kad taip 
daroma tam, jog vaikai žinotų, kur 
palaidoti jų mirę artimieji. Tačiau aki-
vaizdu, kad margutis už gerą elgesį 
vaikams būdavo pateikiamas gyvųjų/
mirusių protėvių apeiginio kontakto 
kontekste. Juolab kad atvestam prie 
kapo vaikui būdavo aiškinama, jog 
mirusysis juos lankantis ir atnešantis 
po kiaušinį87.

Dažnai vaikai patys nueidavo 
kiaušiniauti pas kaimynus (ypač pas 
savo krikštatėvius). Atėjęs į kaimyno 
kiemą vaikas padeklamuodavo eiliuotą 
oraciją ir už tai gaudavo margučių. 
Patys mažiausieji kiaušinių prašydavo 
įsikišdami į burną vieną ar kelis pirš-
tus. Pirštų, esančių burnoje, skaičius 
rodydavo, kiek margučių tikisi gauti 
prašytojas88. Paprastai kiaušiniauti vai-
kai eidavo antrą Velykų dieną. 

„Vaikai ateidavo kiaušiniaut untrų Velykų dienų. Įeini gryčion prie slinksčio sustoji – 
pirštas burnon. Aš dar pasakydavau: „Velykų rytą lelija pražydo, ne dėl tavo laimės, Dėl 
Dievo garbės.“ <...> Mes pas krikštotėvius su didžiausiu džiaugsmu ėjom – kiaušinių 
įdeda po du, po tris, pyrago duoda, sviestu aptepto...“89 

Tikėdavo: jei per Velykas kiaušinių neduosi, tai tais metais vištos mažai dės90.
Atvelykis. Velykų pabaiga laikytas tik kitas sekmadienis po Velykų – 

Atvelykis. Žemaičiai jį dar vadino Velykėlėmis arba Mažosiomis Velykėlėmis, 
Vidurio ir Šiaurės Lietuvos gyventojai – Vaikų velykomis, o dzūkai – Pravadais 
(palydėtuvėmis – slav.). Šiai dienai vėl dažydavo kiaušinius (arba išlaikydavo 
keletą Velykoms margintų kiaušinių), vaikai vėl eidavo pas krikštamotes prašyti 
margučių, jaunimas vėl tikrindavo, kieno kiaušinis tvirtesnis.

Sekminės
Lietuvių tradiciniame kalendo-

riuje galime rasti net keletą švenčių, 
kurių šventimo laikas skaičiuojamas 
nuo Velykų dienos. Viena svarbesnių – 
Sekminės – buvo švenčiamos praėjus 
septynioms savaitėms nuo Kristaus pri - 

87 Velykų rytą lelija pražydo..., p. 73.
88 Buračas B. Lietuvos kaimo papročiai, Vilnius, 1993, 
p. 224; Dundulienė P. Lietuvių šventės, tradicijos, 
papročiai, apeigos, Vilnius, 1991, p. 111.

89 Velykų rytą lelija pražydo..., p. 184, Subačius, Kupiš-
kio r.

90 Ten pat, p. 475, Kupiškio r.

Velykos dailininkės Veronikos Šleivytės tėviškėje 
Viktariškių kaime. XX a. 4-asis dešimtm. KEM
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sikėlimo dienos. Senovės judėjų pasaulyje tai buvo derliaus nuėmimo šventė. 
Pagal Senąjį Testamentą tą dieną Mozė gavęs Dievo įsakymus, o pagal Naująjį 
Testamentą – Šv. Dvasia suteikusi apaštalams ypatingų galių. Kai kur Lietuvo-
je Sekminės laikytos vos ne svarbiausia metų švente, svarbesne už Velykas ar 
Kalėdas. Antai Rytų Lietuvoje, kur ilgiausiai išliko bendro ganymo tradicija, dar 
XX a. pradžioje Sekmines švęsdavo tris ar net keturias dienas.

Sambariai. XVI–XVII a. šaltinių ir XX a. pradžios kai kurių Lietuvos regi-
onų etnografinių duomenų palyginimas leistų Sekminių šventę susieti su sėjos ar 
apskritai su pavasarinių lauko darbų pabaigtuvėmis. Joniškio apylinkių ūkininkai 
dar XX a. pradžioje baigę pavasario sėją sudėdavo grūdų sambariniam alui, šeimi-
ninkės paruošdavo maisto ir susirinkę į vieną namą kaimo gyventojai dvi dienas 
puotaudavo91. Kelias dienas užtrunkančios kaimo vaišės žinotos ir Raseinių krašte. 
XVI–XVII a. autoriai mini alkoje prie upelio keltas sambarių puotas, kurioms taip 
pat būdavo daromas sambarinis alus92. Termino tapatumas leistų spėti, kad kalbama 
apie tą pačią tradiciją. O Jokūbas Lavinskis XVI a. aprašė buvus sambarinio alaus 
gėrimą Sekminių dieną93. Tačiau Kupiškio krašte tokių apeigų nežinota.

XIX a. pabaigos–XX a. pradžios tradicijoje Sekminės visoje Lietuvoje buvo 
artimai susijusios su ganymo papročiais. Šnekamojoje kalboje Sekminės dažniausiai 
ir vadinamos Piemenų švente.

Vainikavimas. Per Sekmines piemenys iš berželių šakų nupintais vainikais 
vainikuodavo karves. Kupiškio apylinkėse gyvulius vainikuodavo Sekminių išva-
karėse. Pasak Balio Buračo, jaučiams prie ragų rišdavo medelius arba ragus api-
pindavo berželių šakomis. O karves puošdavo apvaliais iš berželių šakų nupintais 
vainikais. Rečiau vainikuodavo veršius ir aveles. Gėlėmis ar vainikais pasipuošdavo 
ir patys piemenys94 (BR/S – 98). Pindami vainiką piemenys atsižvelgdavo į gėlių 
spalvą: „Geltonų žiedų pridedam, kad sviestas gražiai geltonas būtų.“95

Vakare pabaigus ganyti gyvulius banda iškilmingai, su muzika ir dainomis, 
būdavo pargenama į kaimą. Kerdžius grodavo ožragiu, piemenys jam pritardavo 
lumzdeliais96. Prie kiemų gyvulius pasitikdavo melžėjos ir šeimininkės, kurios apdo-
vanodavo piemenis kiaušiniais. Vainikus šeimininkai sudžiovindavo ir vėliau naudo-
davo gydymui. Iki pat XX a. pradžios karvių vainikavimas buvo išlaikęs apeiginę 
prasmę. Buvo tikima, kad nedavus piemeniui „malstuvių“ karvės neduos pieno97.

Kupiškėnai karves vainikuodavo iki kaimų išskirstymo į vienkiemius, kai 
gyvulius nustota ganyti bendrai ir įsigalėjo vadinamasis gyvulių raišiojimas. Tiesa, 
pasitaikydavo, kad ir sovietmečiu būdavo apvainikuojami kolūkinės bandos gyvuliai98.

Maisto rinkimas. Sekminių pir-
mą dieną piemenys neganydavo, tad 
jiems leisdavo ilgiau pamiegoti. Nuo pat  
ryto kerdžius (Kupiškio krašte vadintas 
ustovu) paskirdavo kelis iškalbesnius 
piemenis, kurie pereidavo ūkininkų kie - 
mus ir susirinkdavo maisto produktų 
sudėtinėms piemenų vaišėms. Kupiš-
kio krašte toks maisto rinkimas buvo 
vadinamas malstuvėmis. Maisto prašyta 

91 Dundulienė P. Lietuvių šventės, tradicijos, papročiai, 
apeigos, Vilnius, 1991, p. 163.

92 Ten pat, p. 162.
93 Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, sud. N. Vėlius, 
t. II, XVI amžius, Vilnius, 2001, p. 609.

94 Buračas B. Kupiškėnų Sekminės, Tautosakos darbai, 
Kaunas, 1937, t. III, p. 98.

95 Kupole rožė: Sekminių–Joninių papročiai ir tautosaka..., 
p. 53, Drūlėnų k., Kupiškio r.

96 Buračas B. Kupiškėnų Sekminės..., p. 99.
97 Ten pat.
98 LIIES, b. 887/I, l. 13.
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išsakant tam tikras oracijas. Pavyzdžiui: „Motuta, žadėki nors kokių dalalį piemenėlių 
malstuvam, gol kiaušinėlį ar lašinių spirgėlį, jei ne lašinių spirgėlį, tai bant duonos 
abrakėlį.“99 Kadangi Sekminių apeiginis kontekstas artimai susijęs su gyvulių ūkio 
sėkme, pirmiausia piemenys gaudavo gyvulinės kilmės maisto produktų – kiau-
šinių, sūrio, lašinių, sviesto, gaudavo jie ir duonos bei miltų. Norėdami gauti 
dar daugiau dovanų piemenys stengdavosi pagraudinti šeimininkes100, o kartais 
ir pagudraudavo: 

„Piemenys renka melstuves, kai melžia karves: kiekviena melžėja pila po blėšinę uzbonan, 
kurio kiemo du piemenys, tai dvi. Būdavo, praduria blėšinės dugną, užstato ant uzbono, 
kad pienas žemėn netekėtų, – pila, pila ir vis nepripila. Paskui ustova pagano (vienas), 
piemenys renka viską po namus.“101

Melstuvių ir visų kitų apdovanojimo maistu atvejų esmę galima suvesti į 
ritualinėje plotmėje dažnai sutinkamą maginį principą – dovana už dovaną. Tai 
yra piemenims duotos dovanos turėjo užtikrinti ūkinę šeimininkų sėkmę.

Vaišės namuose. Dar Sekminių išvakarėse, parginę vainikuotus gyvulius 
namo, piemenys taip pat būdavo kviečiami prie stalo ir vaišinami įvairiais gy-
vulinės kilmės produktais – sūriu, pienu, kiaušiniais ir kt. Sekminių rytą jie taip 
pat būdavo geriau pamaitinami: „Sekminių rytą piemenys gaudavo už karvių apvai-
nikavimą po septynis virtinius.“102

Piemenų vaišės. Prisirinkę maisto produktų (dažniausiai kiaušinių) piemenys 
keldavo vaišes. Seniausia piemenų vaišių forma, matyt, reikia laikyti tą, kai vaišės 
keliamos gamtos apsuptyje, prie laužo. Tačiau gan dažnai vaišės būdavo keliamos 
ir namuose iš anksto įsiprašius į kurio nors ūkininko sodybą: 

„Visko prisirinkę neša pas kurią šeimininkę, kad iškeptų, išvirtų. Jiems pagrodavo toks 
senukas Vidugiris. Taip jie baliavodavo visas tris Sekminių dienas, kol gyvuliai namie. 
Vakare lig vėlumos šoka, dainuoja visokias dainas...“103 

Kad piemenys sudėtinėms vaišėms įsiprašydavo pas kurį nors ūkininką, nurodo 
ir Balys Buračas. Jei buvo geras oras, piemenys galėjo švęsti ir kieme. Pasak 
B. Buračo, piemenys samdydavo šeimininkę ir virėją, kuriai padėdavo pieme-
naitės. Visoje Lietuvoje svarbiausias piemenų šventės valgis buvo kiaušinienė, 
arba tarmiškai – pautienė. Be to, kupiškėnai gamindavo virtinius, kurie būdavo 
verdami ypatingu būdu ant šiaudų. Atsinešdavo ir gėrimų – degtinės ar alaus104.

Į piemenų vaišes ateidavo ne tik piemenys ir ustovas, bet ir Sekminių rytą 
gyvulius ganydavusios suaugusios mer-
ginos. Kiekvienas piemuo atsinešdavo 
savo šaukštą ir dubenėlį. Pasak Buračo, 
pirmiausia kiekvienas piemuo gaudavo 
po septynis virtinius105. Apeiginė skaičių 
simbolika dažnai aptinkama kalendori-
nių švenčių vaišėse. Nesvarbu, kokios 
asociacijos sukurdavo apeiginį skaičiaus 

99 Buračas B. Kupiškėnų Sekminės..., p. 99.
100 Ten pat, p. 100.
101 Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės…, p. 196, 
Alizavos apyl., Kupiškio vls., LTA 1645/102.

102 Ten pat, Kupiškis.
103 Balys J . Lietuvių kalendorinės šventės..., p. 196, 
Alizavos apyl., Kupiškio vls., LTA 1645/102.

104 Buračas B. Kupiškėnų Sekminės..., p. 100.
105 Ten pat, p. 100.



18

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2016 12 29.

svarbumą – per Užgavėnes ir Kalėdas tai buvo skaičiaus 3 kartotinis, per kilnoja-
mas pavasario šventes (šeštines, sekmines, devintines) patiekalų skaičius paprastai 
atitikdavo savaitę, skaičiuojamą nuo Velykų dienos (ir kartu sutapdavo su šventės 
pavadinimu), tačiau visada už konkrečių skaičių slypėjo gausos simboliką išreiškusi 
sąvoka – daug. Nelaikinės, į amžinybę nusitęsiančio mitinio šventės laiko savybės 
automatiškai generavo tikėjimą: yra šventės metu, vadinasi, bus visą laiką (am - 
žinai). Būtent todėl mes nerasime nė vienos kaimo bendruomenės šventės, nė vieno 
reikšmingesnio apeiginio momento, kurio sudėtyje nebūtų didesnių ar mažesnių vaišių.

Po virtinių būdavo valgoma kiaušinienė, sūriai ir kiti valgiai. Piemenys 
puotaudavo linksmai, su muzika ir dainomis. Paprastai vyriausiu piemeniu bū-
davo muzikuoti gebantis vyresnio amžiaus kaimo gyventojas. Jam lumzdeliais ir 
skudučiais pritardavo patys piemenys. Jei ustovas groti nemokėdavo, piemenys, 
pardavę dalį surinkto maisto, patys nusisamdydavo muzikantą106. Piemenų vaišės 
užtrukdavo iki vidurnakčio.

Rytagoniai. Kitą šventės dieną piemenims leisdavo ilgiau pamiegoti – iki 
vėlyvų pusryčių, o ankstų rytą gyvulius išgindavo suaugusios merginos. 

„Sekminėse būdavo seniau nuo ryto mergos išgena gyvulius. Jos išsineša indėlio: bent 7 
vogones prisidėję sviesto, smetonos, sūrių ir kiaušinių. Apipynę vainikais karves, raliuoja, 
gano iki pusryčio, kol ateina karvių melžti namie likusios.“107

Prie merginų netrukus prisijungdavo bernai, ir ganymas pavirsdavo bendru 
jaunimo pasilinksminimu su vaišėmis, dainomis, šokiais ir žaidimais. Tarp pasta-
rųjų išsiskiria vestuves imitavę žaidimai, kai iš savo tarpo jaunųjų porą išsirinkę 
jaunuoliai suvaidindavo visas pagrindines vestuvių apeigas iki gultuvių imtinai108. 

„Mėgstamiausias rytelninkų pasilinksminimas – „vestuves kelti“: iš visų mergaičių iš-
renkama viena, kuri gražiausioji, kaip „jaunoji“, o iš visų bernų išrenkamas „jaunikis“ 
ir vaidinamos vestuvės. Rytelninkų vestuvės daromos panašiai kaip seniau buvo daromos 
tikros kaimo vestuvės, tik viskas perdirbama juokingai.“109

Įsismaginęs jaunimas gyvulių beveik neprižiūrėdavo. Šie plačiai pasklis - 
davo po aplinkinius laukus. Palikti likimo valiai gyvuliai nuėsdavo ne tik žel-
dinamas pievas, bet ir javus. Tačiau paprotys neleido reikalauti žalos atlygini - 
mo, net jei būdavo nuganomi pasėliai. Žinodami, kuo gali baigtis toks „gany-
mas“, ūkininkai patys saugodavo, kad galvijai neužklystų į jų pasėlius110.

Rytelninkės taip pat vainikuodavo karves. O parginusios bandą namo bū-
davo suliejamos šeimininkių111. 

„Kai rytelninkės pagaliau pargina bandą 
namo, vyrai ir samdininkai jas sveiki-
na triukšmingai šaukdami, o šeimininkės 
pasitikdamos aplieja iš milžtuvių šaltu 
vandeniu, kad pieningesnės karvės būtų.“112

106 Buračas B. Kupiškėnų Sekminės..., p. 100.
107 Balys J . Lietuvių kalendorinės šventės..., p. 200, 
Alizavos apyl., Kupiškio vls., LTA 1645/102.

108 Buračas B. Kupiškėnų Sekminės..., p. 102–103.
109 Balys J . Lietuvių kalendorinės šventės, Vilnius, 
1993, p. 200.

110 Buračas B. Kupiškėnų Sekminės..., p. 103.
111 Ten pat, p. 104.
112 Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės…, p. 200.
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Bundininkų vaišės. Antrą Sekminių dieną sudėtines vaišes keldavo bundi-
ninkai (bernai artojai)113. Perėję kaimą, kaip ir piemenys, iš šeimininkių jie gaudavo 
maisto produktų, o iš šeimininkų – alaus. Prie jų taip pat prisijungdavo kaimo 
merginos. Ir jaunimo linksmybės vėl pasikartodavo.

Merginų pasibuvimas. 

„Merginos, nors vaišindavosi kartu su berniokais bundinykų baliuje, betgi jos turė da vo ir 
atskirus Sekminių pasilinksminimus. Jos, būdavo, susibėga visos iš dviejų ar daugiau gretimų 
kaimų, susiburia kur nors gražiame kalnelyje prie kaimų laukų ru be žiaus ir linksminasi 
sau vienos: vainikus pina, dabinasi gėlėmis, buria sau ateitį ir laimę.“114

Mirusiųjų paminėjimas. Daugelio kalendorinių švenčių apeigų šaknys veda 
gilyn į tuos laikus, kai valstiečių bendruomenę tariamai sudarė ne vien tik gy-
vieji, bet ir mirusieji. Pastarieji, gyvųjų įsitikinimu, egzistavo visiškai šalia, vis 
taip pat susiję artimos giminystės ryšiais ir, kaip ir gyvieji, buvo suinteresuoti 
„savo“ bendruomenės gerove. Dėl to dauguma šventinių žemdirbių apeigų buvo 
skirtos ryšiui tarp gyvųjų ir mirusių bendruomenės narių užtikrinti. Lietuvių 
Sekminių apeigose taip pat matoma mirusių protėvių kulto semantika, nors ir 
ne taip aiškiai, kaip rytinių slavų kraštuose, kur Sekminių savaitės antradienį 
į kapus buvo nešama maisto115. Su mirusių protėvių kultu reikėtų sieti ir bene 
ženkliausią Sekminių šventės akcentą – paprotį berželių šakomis papuošti namus. 
Iš žemdirbiškų ritualų ši apeiga persikėlė į katalikų bažnyčias. Medžių kultas lie-
tuvių tradicijoje artimai susijęs su mirusiųjų kultu. Dar XX a. pradžioje tikėta, kad 
mirusiųjų vėlės gyvena medžiuose. O beržo sąsajos su chtoniškąja mitologija dar 
stipresnės. Chtoniškojo Sekminių konteksto naudai paliudytų ir ženklus dėmesys 
vandens sferai. Buvo tikima, kad iki Sekminių negalima maudytis, nes vandenyje 
gali nugriebti laumės. Per Sekmines bažnyčioje antrą kartą (pirmąkart – per Ve-
lykas) šventintas vanduo. Kaimo gyventojai juo šlakstydavo laukus (kad neliktų 
kenkėjų) ir vandens telkinius (kad neskęstų žmonės).

Jaučių badynės. Varžymosi, kovos motyvai dažnai aptinkami tarp kalendo-
rinių apeigų. Kupiškėnų Sekminės taip pat ne išimtis. Per Sekmines arba pirmą 
sekmadienį po jų kaimo bernai surengdavo jaučių badytines. Badytinių pasižiūrėti 
susirinkdavo visų amžiaus grupių kaimo gyventojai. Pasak Balio Buračo, jos vyk-
davo tik Kupiškio apylinkėse116. Kiekvienas artojas stengdavosi prieš Sekmines kuo 
geriau atganyti savo jautį, kad geriau pasirodytų badytinėse. Stipriausias, visus 
kitus nugalėjęs jautis būdavo vadinamas viršininku, antras pagal stiprumą – an-
traviršiu, trečias – trečiaviršiu. Nustojus arti jaučiais, šis paprotys greitai sunyko117. 
Panašios pramogos būdavo rengiamos 
ir su kitais gyvuliais. Piemenys bandoje 
išmokydavo ir suleisdavo pasimušti avi-
nus ir ožius, o žąsininkai – žąsinus118.

Bundinykų kryžiai. Per Sekmi-
nes Kupiškio krašto kaimų jaunimas 
statydavo gražius „bundinykų kryžius“: 

113 Buračas B. Kupiškėnų Sekminės..., p. 105.
114 Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės..., p. 206.
115 Зеленин Д . К . Восточно–славянская этнография, 
М., 1991, c. 395.

116 Buračas B. Kupiškėnų Sekminės..., p. 106.
117 Ten pat; Balys J. Lietuvių tautosakos skaitymai, Tü-
bingen, 1948, p. 135; Balys J. Lietuvių kalendorinės 
šventės…, p. 205.

118 Buračas B. Kupiškėnų Sekminės..., p. 105–106.
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„Puponių kaimo jaunimas, sudėjęs po muštinį, kad Dievas laimintų jų jaunas dienas, 
užsakė kryžių Vidugiriuose pas kryždarbį Gabrėną. Kryžių statydami ypač gražiai vai-
šinosi ir linksminosi.“119 

Anot Balio Buračo, tokius Sekminių kryžius seniau turėjo kiekvieno kaimo jau-
nimas120.

Pasėlių lankymas. Senesni kaimo žmonės, vyrai ir moterys, per Sekmines 
visuomet ėjo į laukus rugelių lankytų. Vaikštinėdami po laukus ūkininkai apžiūrė-
davo ir savo bei kaimynų pasėlius. Tuomet susiburdavo visi kur nors parugėse. 
Didelių linksmybių vyresnieji nekeldavo, tačiau pasikalbėdavo apie atliktus lauko 
darbus, pasivaišindavo. Tikėdavo: „Jei Sekminėse rugius aplankai, sako, javų laima 
ir branda didesnė esi. Kai kas savo laukus apeidavo ir pašventindavo net su kunigu.“121

Išvados
Pirmojo gyvulių išginimo momentą lydėjusios magiškos apeigos pasižymėjo 

gausumu ir išplėtota simbolika. Ganant gyvulius mitologiniu požiūriu žmogui 
svetimoje laukinio gamtos pasaulio erdvėje – pamiškėse, krūmynuose, be įsi-
vaizduojamų antgamtinio pasaulio grėsmių, būdavo susiduriama ir su kur kas 
realesniais pavojais – gyvuliai galėjo nuklysti ir pasimesti arba juos galėjo užpulti 
plėšrūs žvėrys. Todėl pirmojo gyvulių išginimo apeigose vyravo apsauginė magija. 
Kupiškio kraštas čia nesudaro išimties – dauguma šios dienos apeigų yra skirtos 
ganymo sezono ir gyvulių ūkio sėkmei užtikrinti.

Velykos – svarbiausia krikščioniško pasaulio šventė. Pastaroji Velykų reikš-
mė apibrėžia ir šventės vaidmenį žemdirbiškoje tradicijoje. Jokioje kitoje lietuvių 
šventėje žemdirbiškosios apeigos nėra taip susipynusios su bažnyčioje atliekamais 
ritualais. Tačiau apeiginės Velykų struktūros pasižymi tais pačiais papročiais, kaip 
ir kitos reikšmingos žemdirbiškojo kalendoriaus šventės. Per Velykas pamatysime 
tą patį šventinio laiko akcentavimą, skatinusį vienokį ir draudusį kitokį žmogaus 
elgesį. Per šventę tinkamai atliktas apeiginis veiksmas turėjo užtikrinti sėkmę 
ateityje, o netinkamas elgesys galėjo užtraukti nelaimę. Per Velykas matome būdin-
gus žemdirbiškų kalendorinių švenčių papročius – laistymąsi vandeniu, supimąsi 
sūpuoklėmis, iškilmingas ir gausias vaišes, asmeninės laimės ir ūkinės sėkmės 
būrimus. Velykų šventiniuose ritualuose vyravo verbų, ugnies, vandens, maisto 
šventinimas bažnyčioje, tačiau ir šių apeigų esmę sudarė žemdirbių pastangos 
užtikrinti asmeninę ir ūkinę sėkmę sau ir savo šeimos nariams. Dar ir šiandieną 
mūsų krašto gyventojai Velykų šventės negalėtų įsivaizduoti be margučių. Ritu-
aliniame kontekste kiaušinis turi tas pačias funkcijas kaip ir pasėlių grūdas. Ir 
vieno, ir antro simbolika išplaukia iš to, kad priklausydami negyvų daiktų kate-
gorijai jie sugeba „patys iš savęs“ teikti 
naują gyvybę. Kupiškio krašte Velykos 
laikytos itin svarbia kalendorinio metų 
ciklo švente, todėl pasižymėjo išplėtota 
apeigine struktūra.

Kad Sekminių apeigos kadaise 
galėjo žymėti sėjos pabaigtuves, ga-

119 Balys J . Lietuvių kalendorinės šventės, Vilnius, 
1993, p. 202.

120 Buračas B. Kupiškėnų Sekminės..., p. 105; Balys 
J. Lietuvių kalendorinės šventės…, p. 201.

121 Buračas B. Kupiškėnų Sekminės..., p. 105; Ba-
lys J. Lietuvių kalendorinės šventės, Vilnius, 1993, 
p. 202.
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lima spręsti tik iš istoriniuose šaltiniuose minimų sėjos pabaigtuvių ir vėlyvoje 
tradicijoje žinoto sambarinio alaus pavadinimo tapatumo. Tačiau Kupiškio krašto 
etnografiniai duomenys byloja, kad XX a. pirmosios pusės tradicijoje Sekminės 
čia suvokiamos tik kaip su ganymu susijusi „piemenų šventė“. Svarbiausias apei-
ginis Sekminių akcentas – karvių vainikavimas ir sudėtinės piemenų vaišės. Kita 
vertus, visoje Lietuvoje Sekminių apeigose gerai matoma mirusių protėvių kulto 
semantika. Su mirusių protėvių kultu reikėtų sieti ir bene ženkliausią Sekminių 
šventės akcentą – paprotį berželių šakomis papuošti namus. Dar XX a. pradžioje 
Lietuvoje tikėta, kad mirusiųjų vėlės gyvena medžiuose. O beržo sąsajos su chto-
niškąja mitologija dar stipresnės. Chtoniškojo Sekminių konteksto naudai paliudytų 
ir ženklus dėmesys vandens sferai.
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