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Dusmenų apylinkių vestuvės XX a. viduryje
Irma Šidiškienė
Lietuvos istorijos institutas

Õnuškio valsčius priklauso Dzūkijos etnografiniam regionui. Apie dzūkų 
XIX–XX a. vestuves turime aprašų ir tyrimų iš Merkínės, Drùskininkų apylinkių 
(V. Krėvė-Mickevičius, Teodoras Brazys, I. Šidiškienė), Marcinkoniÿ (P. Stukėnaitė), 
Raitini¹kų (V. Ulčinskas), Pùnsko, Seinÿ apyl. (N. Aleksaitė, V. Milius, A. Vaice-
kauskienė, I. Šidiškienė), Zervônos (V. Kulikauskienė), Pelesõs (A. Vyšniauskaitė), 
Ūdríjos par. (A. ir J. Kasparavyczius), Varėnõs r. (I. Čepienė) bei apie visą Dzū-
kijos regioną (J. Miškinis, A. Vyšniauskaitė)1. Onuškio apylinkių vestuvių apeigos 
ir papročiai nebuvo plačiau pristatyti. Šis straipsnis parengtas remiantis Linos 
Balčiūtės (vėliau Būgienės) surinkta etnografine medžiaga 1988–1989 m. Vilniaus 
universiteto (VU) kraštotyrininkų ramuvos organizuotoje Dusmenÿ ekspedicijoje 
(30 l.), taip pat pagal sudarytą klausimyną. Vestuvių apeigų klausimynai, kaip 
ir čia pateikiama medžiaga, buvo skirti atskleisti senuosius vestuvių papročius 
ir apeigas, todėl klausinėti vyresni pateikėjai. Daugumos Dusmenÿ ekspedicijoje 
apklaustųjų vestuvės vyko XX a. 4–5 dešimtmetyje ir tik vienos – 1918 m., o 
antrosios – 1957 m. Iš viso užrašyta 11 aprašų, iš kurių trys sudaryti apklausiant 
du šeimos narius. Aprašai pateikti „laisvo interviu stiliumi“, t. y. atsakymai nenu-
meruoti pagal klausimus, neaišku ir kokiu klausimynu remtasi. Pateikėjų atsakymai 
rodo, kad buvo užduodami konkretūs klausimai siekiant atskleisti atskirų apeigų 
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epizodų (simbolinių veiksmų) atlikimo būdą ar neatlikimo faktą, be to, dėmesys 
krypo ir į folkloro elementus. Fiksuojant medžiagą, Lina Balčiūtė pateikė pastabas, 
kai pateikėja negalėjo rišliai papasakoti, atsiminti ir atsakyti į klausimą. Tai rodo 
ekspedicijos dalyvės kruopštumą, nuoseklumą. Surinkta medžiaga leidžia kelti 
tikslą atskleisti XX a. vid. Dusmenų apylinkių lietuvių vestuvių apeigas, papročius, 
kuriose užfiksuojama tiek archajiškų vestuvių apeigų elementų, tiek atsirandančių 
naujų. Vis dėlto šiame straipsnyje pasilieku teisę kartu pateikti medžiagą kaip 
šaltinį, kiek susistemindama ją pagal vestuvių procesą ir pakomentuodama atskirų 
simbolinių veiksmų paplitimą ar analogijas. Šiam tikslui pasiekti keliami uždaviniai 
atskleisti vedybų eigą, pateikti turimų aprašų suvestinę ir tautosakos medžiagą, 
užrašytą aprašuose, savitus vestuvių apeigų, papročių elementus palyginti su kitų 
vietų (dažniau dzūkiškais) vestuvių papročiais. Tyrime taikomas sintetinio apibend-
rinimo metodas, siekiant pažinti objektą sisteminami faktai, empiriniai duomenys.

Klausinėtos moterys dažniausiai buvo atitekėjusios iš gretimų kaimų netoli 
Dusmenų ir tik dvi iš „toliau“: viena iš Kal¸nų kaimo (dabar Naujųjų Valkinin-
kų apyl.) ir kita iš Babríškių (Senosios Varėnos apyl.). Kadangi tuo metu dar 
dauguma vestuvių vykdavo abiejose pusėse, nuotakos kilmės vieta aprašuose yra 
svarbi: vestuvių apeigų dalis (pusė) vyko būtent jos gimtinėje, o kita – vyro, 
pastaroji dažnai būdavo pateikėjos gyvenamoji vieta apklausos metu. Kai vyras 
eidavo užkuriom ar abu jaunieji būdavo iš to paties kaimo, vestuvės vykdavo 
vienoje pusėje – nuotakos. Todėl tiriamos vestuvės apima Dusmenų–Senosios 
Varėnos–Naujųjų Valkininkų trikampį.

Vedybų apeigos ir papročiai
Kaip pastebėjo pateikėjai, vestuvės ir turtingųjų, ir vargingųjų vykdavo 

maždaug vienodai. Iš aprašų matyti, kad XX a. 4–5 dešimtmečio vedybų cikle 
Dusmenų apylinkėse dar buvo išlikę piršlybų ir atgrįžtuvių senieji papročiai, t. y. 
išlikęs paprotys kelis kartus atvykti piršlybų pas galimos nuotakos tėvus ir kelis 

Vestuvės Dusmenyse. 
XX a. 4 dešimtmetis. 
Iš Danutės Petrošienės 
šeimos albumo
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kartus lankyti vieniems kitus (abiejų tėvams ir jauniesiems) po vestuvių. Pateikėjų 
atmintyje išlikusios piršlybos su dviem piršlių atvykimais, t. y. dvi pagrindinės 
piršlybų dalys. Atskirus piršlių atvykimus Dusmenysê žymėjo skirtingi pasakymai: 
norėdami pažymėti pirmąjį piršlių atvykimą, sakydavo „svotai atvažiavo“, o kai 
„bernas atvažiuodavo svotijon – pragėrai“. Vadinasi, pirmu atveju buvo piršliai atvykę 
atsiklausti, o antru atveju piršlybos vadintos pragėrais, kur tėvai, dalyvaujant ir 
jaunikiui, derėdavosi dėl pasogos ir panašiai. Nevienkartinis piršlių atvykimas pas 
galimai būsimą nuotaką žinomas nuo seno: XVII a. piršlybos Raga¤nės apylinkėse, 
aprašytos Teodoro Lepnerio, vykdavo dviem trim piršlių atvykimais, kurių galu-
tinis vykęs po žvalgų (t. y. jaunikio ūkio apžiūrėjimo), vadinosi užgertuvėmis ar 
darybomis2. Analogiškus piršlybų papročius pastebėjo Irena Čepienė, analizuodama 
Kriokšlio kaimo vestuvių papročius3.

Raitini¹kų apylinkėse piršlybų dalis, vykusi po jaunikio ūkio peržiūrų ir užsakų 
bažnyčioje padavimo, taip pat vadinama pragėromis4. Tai galutinis piršlybų etapas.

Dusmenų apylinkėse prieš piršlybas ateidavo piršlys (ar kitas jo pažįstamas) 
atsiklausti nuotakos tėvų. Piršlybos dažniausiai vykdavo šeštadieniais. Arkliai bū-
davo papuošti žvangučiais, kad iš toli girdėtųsi važiuojant. Paprastai ant pragėrų 
pasikviesdavo ir kokį kaimyną. Atsiveždavo butelį degtinės su rūtų vainiku ir 
skarytę dovanų, nors dauguma kitų pateikėjų neminėjo dovanų. Prisistatydami 
sakydavo, kad yra paklydę ir prašosi pernakvot: „Mes klydom priklydom, važavom 
ieškodami mergelės. Mums reikia šeiminykės geros. Atvežėm va ir berniuką, kuriam 
reikalinga šeiminykė...“ Kiti piršliai įėję klausdavo: „Ar kų nuspirkc galima?“, bet 
dažniausiai ieškodavo telyčios pirkt, sakydavo: „Atvažiavom telyčios pirkt“, o tėvas 
atsakydavo: „Telyčios neturiu, dukterį turiu“5 arba: „Atvažiavo svotas su svočia, atvežė 
bačkutį su alum. Bet kas jų pradės gerc? Jei nupirksim telyčių, tai bus baryšiai“ (t. y. 
magaryčios, sugertuvės), o tėvas atsakydavo: „Telyčios neturiu, bet šeiminykį tai 
turiu parduoc“. Jau po Antrojo pasaulinio karo atsiranda kitokios apsilankymo 
interpretacijos: piršliai išradingai apsimesdavo, pavyzdžiui, antstoliu.

Mergina, užmačiusi piršlius, pasislėpdavo, o tėvai derėdavosi dėl pasogos. 
Jei nuotaka nesutikdavo tekėti, už išgertą degtinę reikėdavo sumokėti, todėl 
stengėsi, jei jaunikis nepatinka, daug degtinės negerti. Sutarus dėl pasogos, tėvai 
važiuodavo „ant jaunikio ūkio peržvalgų“, ant peržiūrų (Babriškės). Mergina kartais 
irgi važiuodavo – „jei jaunikis patinka“ ar „katra drąsi“. Sutarus dėl vedybų, po 
užsakų paskelbimo bažnyčioje prasidėdavo ruošimasis vestuvėms.

XX a. antrajame dešimtmetyje į vestuves buvo įprasta kviesti visus per 
kvieslį, kuris „bukietą pasidaręs gražiai prašinėdavo“, ir tai, jog jaunoji iš vakaro 
„eidavo su drūškom arba svočia“ per visus kaimynus ir kviesdavo ateiti išleisti ją, 
verkdavo (Smetoniškių k.). Kvieslys vestuvėms būdavo dar ir XX a. ketvirtajame 
dešimtmetyje. Ūtõs kaime kviesle bū-
davo viena sena močiutė. Ji eidavo per 
kaimą su lazda, papuošta gėlėmis ir 
žolynais. Įėjusi į trobą, sakydavo: „An[t] 
meitėlio skersto, an[t] vištos kuoduotos, 
an[t] gaidžio pancinuoto; Jaucis in pečių 
bus pririštas, peilis užpakalin inkištas, tai 

2 Lepneris T. Prūsų lietuvis, Vilnius, 2011, p. 163.
3 Čepienė I. Kriokšlio kaimo vestuvių papročiai, 
Dubičiai, Vilnius, 1989, p. 174–175.

4 Ulčinskas V. Raitininkų kaimas, Vilnius, 1995, 
p. 106.

5 Panaši prakalba užrašyta ir Gervėčių apyl. (Ka-
raliūtė E. Vestuvių papročiai, Gervėčiai, Vilnius, 
1989, p. 165).
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kas norės, atsipjaus, kas norės, atsilauš. Jaunų pašokinėc, o mažų po suolais palakioc ir 
karvojai lupinėc.“ Bakalõriškių kaime buvo kurčias senas skerdžius. Jis eidavo per 
kaimą [kviesdavo į vestuves] su lazda, aprišta šilkine juostele, papuošta gėlėmis. 
Eina ir sako: „Prašom nuo nedėlios ryto an alaus varyto. Jaucias papjautas, in pripečkų 
pririštas, užpakalin peilis inkištas; kas norės – atsijpaus, paragaus, o kas nenorės – atsi-
trauks. Mažiem vaikeliam po suolalius pabėginėc, karvojai palupinėc, prūsokai raveliuosna 
išvarinėc, o kas neklausys, paprašysim šimto tarakonų, atveš kaip gerų ponų.“ Kal¸nų 
kaime (Valkininkų apyl.) kvieslys kvietė taip pat ir į šermenis, sakydavo: „Būkit 
sveiki, jau tas ir tas namo pariajo“, o į vestuves kviesdamas nešdavosi aukštą lazdą, 
„pastrajytą gėlėmis“. Įėjęs į trobą, sakydavo oraciją: „Prašom vestuvėn, ataikit seni 
pasėdėc, jauni – pašokinėc. Jaucias in pecių pririštas, peilis šiknon inkištas, kas dais – 
atsipjaus ir paragaus“6. Vis rečiau kvieslys būdavo XX a. penktajame dešimtmetyje, 
o kai kurie pateikėjai konstatavo, kad kviesliai buvo jų motinų vestuvėse, bet jų 
pačių vestuvėse – nebebuvo, kaip ir užsakų metu nebebuvo sekiočių. A. Vyš-
niauskaitė, tvirtindama, kad kvieslys 
ilgiausiai išsilaikė Dzūkijoje, teigė, jog 
XX a. 3–4 dešimtmetyje ir čia baigė 
nykti7.

Artimesnius svečius sukviesda-
vo tėvai ir pati jaunoji. Svečius su-
kviesdavo tėvai, jaunieji kviesdavosi 
pabrolius ir pamerges – jaunojo pulko 
pamerges „svokas“, jaunosios – „druž-
kas“, „druskutes“. XX a. ketvirtajame 
dešimtmetyje būdavo 2–5 svočios. Jos 

6 XX a. 5 dešimt. (?) Pošalčių kaime (Valkininkų 
apyl.) paminėta labai panaši prakalba, kuria buvo 
kviečiami visi svečiai eiti apdovanoti jaunikį: 
„Jaucis balkin pakartas, peilis šiknon invertas, kas 
norės acipjaus, tos mėsos paragaus ir jaunikius apdo-
vanos.“ Toks simbolinis veiksmas su šia prakalba 
Pavarėnio apylinkėse tuo metu nebuvo įprasta 
(Marcinkevičienė N. Pavarėnis, Vilnius, 1998, 
p. 168). Panašios oracijos suliteratūrintą trumpesnį 
variantą pateikė Miškinis J. Dzūkų vestuviniai 
papročiai, Rinktinė, Londonas, 1959, nr. 1[3], p. 48.

7 Vyšniauskaitė A. Aukštaičių ir dzūkų vestuvės 
XIX a.–XX a. pradžioje, Liaudies kultūra, 1991, nr. 1, 
p. 13.

Jaunikis Juozas  
Januškevičius iš  
Kareivonių kaimo  
su piršliu ir  
pabroliais. 1967 m.  
Iš Leono Zelvaro 
šeimos archyvo
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pasirūpindavo vaišėmis, jei jas apdainuoja, o kai kurios ant galvos užsidėdavo 
„sugarbaliuotas juostas“ (Kalėnai). Pabrolių ir pamergių būdavo 4–7, net iki 10 
porų. Poromis niekas jų neskirstydavo, visi maišėsi, o prieš jungtuves visą pa-
brolių pulką apdovanodavo svočia, „kiekvieną pabrolį apsupdavo abrūsu“ (Ūtos k.).

Vestuvių išvakarėse susirinkdavo 5–6 kaimų jaunimas – šokdavo per naktį. 
Jaunimas sueidavo neprašytas pas jaunąją (jei abu jaunieji iš to paties kaimo, o 
jei iš skirtingų – pas abu jaunuosius). Rinkosi ir prašyti svečiai – jiems duodavo 
užvalgyti. Vakarienės metu nuotaka „daugiausiai verkia, katra protinga“. Kaip pastebėjo 
viena pateikėja, ji nešokdavo – būdavo liūdna, „markatna“. XX a. pr.–3 dešimtmetyje 
(rečiau ir 4 dešimtm.) nuotakos dar ėjo atsisveikinti su rūtų darželiu (Kalėnai; 
Varliai) – verkdavo darželyje. Jei nemokėjo verkti, samdydavę kitas (Babriškės). 
Šokius pradėdavo teta su vyru (jei ne našlė). Jiems pašokus, jaunoji padėkoja, 
tada jaunimas šoka8. XX a. 5 dešimtmetyje jau minimas pirmas nuotakos šokis 
su pabroliu – už šokį jis sumokėdavo muzikantams.

Maistui gaminti šeimininkės nesamdydavo – patys gamino. Vaišėms kepdavo 
ragaišius, grikines babkas, bulvines bandas, darydavo darytinio, pripjaustydavo kąs-
neliais karštos mėsos. Pyragus kepdavo iš pikliuotų kviečių miltų, supjaustydavo 
riekėm ir rėčiais nešdavo į stalą, išvirdavo kopūstų sriubos, kruopų. Svečiai, eidami 
į vestuves, irgi atsinešdavo valgių, dažniausiai prispirgintų grikinių babkų (Varliai). 
Pasidarydavo naminio alaus, kuris buvo kaip gira, degtinės būdavo mažai (Ūta). 
Svečiai atsinešdavo karvojaus, dirbtinio medaus, pasukų (maslionkų) (Kalėnų k.), 
degtinės, sūrį, indelį sviesto (spotkucį) (Bakaloriškės). Po Antrojo pasaulinio karo 
vaišėms būdavo pyragų, mėsos „kaupini bliūdai“, degtinės, alaus, sviesto, sūrio, 
obuolienės, virtinio medaus (iš pasukų ir deginto cukraus), košelienos, t. y. šaltienos, 
padarydavo giros. Svečiai atsinešdavo valgio drobiniuose ryšuliuose (Jurgionys). 

4–5 dešimtmetyje pamergės rengėsi baltai, kiti svečiai – kas kaip norėjo. 
Jaunoji turėjo „valioną“, suknelę – kokią turėjo geresnę. Nebuvo gėlėtų, daugiausia 
lygios, t. y. vienspalvės.

Jaunikį, atvykusį pas nuotaką vestuvių dieną, priimdavo tėvai. Jaunoji 
„paskavodavo“. Nuotaką į kambarį atvesdavo „druskos“ ir svočios, pasodindavo 
už atskiro stalo. Jaunikis jaunajai atveždavo dovanų – skepetukių, vainikėlį9. Jį 
vyriausias pabrolys paduodavo vyriausiai pamergei, kuri prisegdavo jį nuotakai. 
Kartais dar su vainikėliu paduodavo maldaknygę, joje paslėpę 10 rublių, kuriuos 
pamergė turėdavo surasti ir juos pasiimti, jei nerasdavo – knygelę grąžindavo.

Visi užvalgydavo. Jaunasis nupirkdavo ir žiedus, kuriuos paduodavo bažnyčioje. 
XX a. 5 dešimtmetyje jau žinomas prietaras, jog atvažiavus jaunikiui, jaunoji 

stengėsi pirma jį pamatyti, o ne kad jaunikis ją pamatytų – „jos viršus tuomet 
bus“ (Babriškės). Tai turėtų būti naujo-
viškas prietaras, atėjęs iš Rytų (slavų) 
papročių.

XX a. 4 dešimtmetyje jaunikiui 
atiduodavo suderėtą pasogą prieš šliūbą, 
kad liudininkai matytų. XX a. 6 de-
šimtmetyje dar buvo išlikęs simboli-
nis veiksmas, kad ir nuotaka jaunikiui 

8 Panašiai aprašomos ir Pavarėnio vestuvės (Mar-
cinkevičienė N. Pavarėnis, Vilnius, 1998, p. 152).

9 Jaunikio atvežamas vainikėlis minimas daugumoje 
ankstesnių aprašymų, XXI a. užfiksuotas vainikėlio 
atvežimas ir įteikimas nuotakai 2000 m. vykusiose 
vestuvėse Onuškyje – jaunikis buvo iš Juodaklo-
nių k. (Šidiškienė I., užr., Vestuviniai simboliai. 
Suvalkijos ir Dzūkijos regionai, 2006–2007, Lietuvos 
istorijos institutas, Etnologijos fondas (toliau – 
LII EF), b. 2327/1–45, l. 359, b. 2327/22, l. 169).
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dovanoja marškinius, kuriais jis turi apsirengti (Varliai). Užfiksuota, jog nuotaka 
nuo Valkininkų (Kalėnų k.) apdovanodavo atvykus jaunikiui jo pabrolius, piršlį, 
nes atvažiavę nevalgydavo, sakydavo, kad sūru. Pateikėja nepaaiškino, ką tai reiš-
kia, bet, matyt, tai yra pakitęs pasogos atidavimas10. Dažnai 4–5 dešimtmetyje ir 
nuotaką apdovanodavo – pamergės duodavo abrūsų, svočios – drobės baltiniams, 
indų, pinigų.

„Išlydint į bažnyčią, jaunąją apvesdavo apie stalą, ant kurio stovė-
davo kryželis, kurį jinai pabučiuodavo ir atsisveikindavo su tėvais, 
kurie susėsdavo ant suoliuko: pabučiuodavo jiems veidą, rankas, 
kelius. Sėsdavo vežiman su svočia, nusilenkdavo „pasikloniadavo“ 
visam pulkui“11.

Vežimai būdavo papuošti baršku-
liais. Pirmas važiuodavo jaunikis12. Tik 
dvi pateikėjos, tekėjusios 5 dešimtme-
tyje, paminėjo, kad pirmoji išvažiuo-
davo nuotaka, atsistojusi vežime (kad 
greičiau ištekėtų pamergės)13, o jei ką 
sutikdavo – ji nulenkdavo galvą (Jur-
gionys). Toks paprotys, kai nuotaka iš-
vykdavo pirmoji, matyt, buvo žinomas 
seniau, kai jaunųjų pulkai lenktyniau-
davo, kas pirmas atvyks. Ekspedicijoje 
buvo užrašytas prietaras – važiuojant 
jungtuvių, jaunikis stengdavosi aplenkti 
jaunąją – „bus jo viršus“ (Babriškės), 
kuris gali būti susijęs su minėto pa-
pročio atgarsiu. Antai Ūdrijos parapijos 
(Alytaus apskr.) vestuvėse XIX a. pab. 

Vaikantonių kaimo 
gyventojai susirinko  
išlydėti nuotakos 
Adelės Dusevičiūtės. 
1959 m. gegužės 9 d. 
Iš Trepuilų šeimos 
archyvo

10 Šaukė „nesūru“ Alytaus apyl. (Vyšniauskaitė A. 
Dzūkijos etnografinio regiono vestuvių apeigų 
struktūra ir prasmė (XIX a. antroji pusė–XX a.), 
Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai, Vilnius, 
1989, p. 136; Čepienė I. Kriokšlio kaimo vestuvių 
papročiai, Dubičiai, Vilnius, 1989, p. 178).

11 Analogiškai apeigos atliktos ir Pavarėnio k. (Mar-
cinkevičienė N. Pavarėnis, Vilnius, 1998, p. 156).

12 Būdavo, kad jaunikis nedalyvaudavo atsisveikini-
me su nuotakos tėvais – jis jau atsisveikino su 
savais savo namuose, – todėl išvykdavo pirmas, 
kol nuotaka atsisveikins su savais. Taip pat darė 
ir Pavarėnio k. (Marcinkevičienė N. Pavarėnis, 
Vilnius, 1998, p. 158), stengėsi lenktyniauti – kas 
pirmas bus, to viršus šeimoje (ten pat, p. 159).

13 Analogiškas šiam žinomas XX a. pab. Dubičių 
apylinkėse ir simbolinis veiksmas, kai pamergė, 
greitai paėmusi kilimėlį (divoną, t. y. lovatiesę), 
ant kurio klūpojo nuotaka (jaunieji), išneša jį ir 
meta ant stogo, kad kitos greičiau ištekėtų (LII 
EF, b. 2327/14, l. 106).
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jaunoji pirma išvykdavo į bažnyčią, kiek palaukęs išvykdavo paskui ir jaunikis14. 
Tėvai nevykdavo į santuokos ceremonijas bažnyčioje, kaip ir vėliau į civilinės 
metrikacijos biurą. Dar XXI a. pr. manyta, kad „negali tėvai vykti – vaikams nelai-
mingas gyvenimas bus“15.

Grįžtančius jaunuosius pasitikdavo tėvai: ant lėkštutės paduodavo riekelę 
duonos, druskos, du stikliukus. Name buvo užsėstas stalas tariamų jaunųjų, visokių 
„čigonų“, išpirkti turėjo svotai: duoti pyrago, butelį, saldainių, o persirengėliai 
už stalo bučiuodavosi, dainuodavo apsirengę išverstais kailiniais, pasiėmę kočėlus 
vaizduodavo muzikantus (Jurgionys), kabino lopšį virš stalo16. Apdainuodavo svo-
čias, už tai jos, palukėn surišę savo lauktuves, paduodavo valgyt vakare ir prieš 
išvykstant pas jaunikį – būdavo svočios pietūs, svočių stalas: pyragai, sausainiai, 
sūris, sviestas ir t. t. Jaunuosius suguldydavo pas nuotaką. Juos ryte keldavo 
muzikantai. Duodavo nusiprausti vandens, į kurį jaunieji įmesdavo kokį rublį. 
Nuotakai nuimdavo vainikėlį, o važiuojant pas vyrą – vėl jį užsidėdavo. Nuėmę 
vainikėlį, dėdavo jį ant jaunesniosios sesers galvos. Sulaužydavo seną kašiką – 
jaunesnė sesuo „paleidžiama laisvėn, dabar jau ji mergaus“17.

Nuotaką pas vyrą lydėdavo palydai: visos svočios, druškutės, pabroliai 
ir giminės. Kartu su nuotaka jos pabroliai veždavo ir kraitį kuperuose. Nuvežę 
reikalaudavo išpirkti. Jaunikis ar jaunikio pusė turėdavo išpirkti pinigais ar deg-
tine – duoti butelį18.

Nuotakos kraičiui padidinti vogdavo daiktus. Tai darydavo maršalka, svočia 
iš jaunojo pusės ir kiti prieš išvykstant į vyro pusę, „čigonaudavo“ – tvarstydavo 
kas papuola po ranka (paveikslus, indus, vištas, žąsis, svogūnus, kokią avį). Jei 
„čigonai“ įeidavo vištinykan, juos ten uždarydavo. Kartais „čigonavo laukdami mar-
čiosna“ ar pavogdavo ir pačią jaunąją (Jurgionys). Pastarasis paprotys atsirado šiame 
krašte po Antrojo pasaulinio karo, kaip ir kitose vietose, pvz., Kriokšlio kaime19.

Prieš išvažiuojant pas jaunąjį 4 dešimtmetyje, tėvas atvesdavo dukrą, paduo-
davo jaunikiui rūtų šaką ir sakydavo: 
„Kitu nieku nemušk savo žmonelės, o 
tik šitu rykštuki“ ar panašiai (Varliai, 
Bakaloriškės)20.

Važiuojant vyro pusėn, jaunoji 
apsivelka vėl „šliūbo rūbais“ ir jaunie-
ji susėda atskirai („kaip prieš šliūbą“). 
Pirmieji išeina jaunikis su savo pulku, 
paskui jaunoji. Juos sutikdavo tėvai, 
kuriuos jaunoji apsupdavo stuomeniu iš 
karto, bet dažniausiai kiek vėliau, t. y. 
ji apdovanodavo vyro pusę: mamai – 
stuomenį, dovanas broliui, mergaitei 
skarytę, vyro pabrolius, muzikantus – 
rankšluosčiais. Pas jaunikį irgi buvo 
užsėstas stalas (Kalėnų k.).

Vyriausias pabrolys arba švogeris 
išvesdavo nuotaką šokti – už tai ji 

14 Kasparavyczius A ir J. isz Bernocziszkių k. (dabar 
Krokialaukio sen.). Keli žodžiai apie Udrijos par. 
Suv. gub. Kalvarijos va[i]v. ir kaip veseilias kelia, 
Vienybė lietuvninkų, 1893 [02 01], nr. 5, p. 61.

15 LII EF, b. 2327/22, l. 170.
16 Panašiai ir Pavarėnio k. lopšy kabindavo ir amalą, 
jei vasarą – beržų šakeles (Marcinkevičienė N. 
Pavarėnis, Vilnius, 1998, p. 160). 

17 Sulaužę kašiką, Pavarėnio k. išveda bernai jau-
nesniąją seserį šokti – vadinasi, jauniman inveda 
(Marcinkevičienė N. Pavarėnis, Vilnius, 1998, 
p. 169).

18 Gervėčiuose taip pat reikėjo kraitvežius už atvežimą 
vaišinti pas jaunikį (Karaliūtė E. Vestuvių papro-
čiai, Gervėčiai, Vilnius, 1989, p. 171). Toj [jaunikio] 
pusė turi išpirkti kraitį (Marcinkevičienė N. 
Pavarėnis, Vilnius, 1998, p. 167); Kriokšly nuvežę 
kraitį turėjo išsipirkti vietą kraitvežiai (Čepienė I. 
Kriokšlio kaimo vestuvių papročiai, Dubičiai, Vil-
nius, 1989, p. 179).

19 Čepienė I. Kriokšlio kaimo vestuvių papročiai, 
Dubičiai, Vilnius, 1989, p. 179.

20 Marcinkevičienė N. Pavarėnis, Vilnius, 1998, 
p. 167.
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apdovanodavo jį ir muzikantą rankšluosčiu – apsupdavo „abrūsu, visi žiūrėdavo, 
ar ne raiša“ (Jurgionys)21.

Po šokio nuotaka pati nusiimdavo vainiką ar veliumą ir uždėdavo jį vyriau-
siai pamergei, persirengdavo. Kartais pirmiau nuimdavo vainikėlį, o tik tuomet 
šokdino nuotaką. 5 dešimtmetyje minimas vainikėlio deginimas (Jurgionys), o 
6 dešimtmetyje aprašytas vainikėlio nuėmimas, kai pamergės sukdavosi ratu, o 
vainikėlį mesdavo nuotaka – „kuri pagauna, pirmoji ištekės“ (Jurgionys). Tiek vaini-
kėlio deginimas, tiek toks jo nuėmimo būdas žinomas XX a. pr. Mažojoje Lietuvoje.

Pas jaunikį lova būdavo paklota anytos, tai svočia tą patalą nuimdavo, 
surišdavo rankšluosčiu ir paklodavo savais patalais. Ryte jaunuosius keldavo mu-
zikantai, juos nuotaka turėjo apdovanoti. Kai jauniausia jaunikio sesuo ar vyro 
mama paduodavo vandens nusiprausti, reikėdavo padovanoti jai skarytę, abrūsą 
ar pan. Po keltuvių jaunąją apsupdavę prijuoste (Bakaloriškės). 

Marčiai atvykus, anytą aprišdavo kokiom skarom, įsodindavo niekočion 
(geldon) ir tempdavo į mišką – atseit, jos nebereikia. Jaunoji pribėgdavo artyn, 
pabučiuodavo anytą, aprišdavo ją skarele ir susigrąžindavo (Jurgionys). 

4 dešimtmetyje grįžę palydai pas nuotakos tėvus darydavo „susiedų stalą“: 
susimetę nusipirkdavo išgerti (Bakaloriškės). Pateikėjai teigė, kad dar 4 dešimtmetyje 
nebuvo papročio teisti („karti“) piršlį, bet 5 dešimtmetyje jau kartais „kardavo“22. 

XX a. pr. po savaitės nuo vestuvių būdavo „atgręžtuvai pas jaunikį ar pas 
mergų – kaip sustaria“, o XX a. vid. sakydavo „atgrųžčiai“, kai jaunojo tėvai ir 
jaunieji vyko pas nuotakos tėvus po savaitės nuo vestuvių, dar po savaitės vai-
šės būdavo jaunojo pusėje (Jurgionys), 
panašiai kaip Kriokšly, kur kartais taip 
pat kelias dienas viešėdavo, sakydavo 
„antrosios vestuvės“23 arba „ženotų vese-
lija“, nes jaunimas jose nedalyvauja24.

Anytą veža balėjoje  
skandinti, marti 
išperka. Dusmenys, 
1969 m. Iš Danutės 
Petrošienės šeimos 
archyvo

21 Marcinkevičienė N. Pavarėnis, Vilnius, 1998, 
p. 166.

22 Pavarėnio k. pradėjo karti jau 4 dešimtmetyje 
(Marcinkevičienė N. Pavarėnis, Vilnius, 1998, 
p. 169).

23 Čepienė I. Kriokšlio kaimo vestuvių papročiai, 
Dubičiai, Vilnius, 1989, p. 182.

24 Marcinkevičienė N. Pavarėnis, Vilnius, 1998, 
p. 170.
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Išvados
Rašyti straipsnį remiantis ne autoriaus surinkta medžiaga, šiuo atveju apie 

vietos gyventojų vestuvių apeigas, papročius, yra rizikinga, nes ji riboja proble-
matikos formulavimą. Turima medžiaga tinka lokalinio pobūdžio realijoms api-
bendrinti ir gali būti kaip tolimesnių tyrimų šaltinis. Ši medžiaga leido pažvelgti 
į nedidelės apylinkės tarp Dusmenų–Naujųjų Valkininkų–Babriškių XX a. vidurio 
vestuvių apeigas ir papročius. Kalbama teritorija nesudaro išskirtinio vieneto Dzū-
kijos regione. Pagal išlikusių tradicinių apeigų elementus tirtoji teritorija įsilieja 
į šio regiono rytinės dalies visumą, o naujieji elementai plito visoje Lietuvoje, 
neaplenkdami ir Dusmenų apylinkių.

Pateikėjai
1. Marytė Babrauskienė, gim. 1926 m. Jurgionyse, ištekėjo 1947 m.,  

nuo 1985 m. gyveno Dusmenyse.
2. Ona Belkevičienė (Bugarauskaitė), Petro, gim. 1923 m. Seinuose,  

nuo 1941 m. gyveno Jurgionyse, ištekėjo 1947 m., buvo ir svočia.
3. Urša Blikertienė (Seniauskaitė), gim. apie 1890 m. Alaburdiškių k.; 

Smetoniškių k. gyveno nuo 1920 m.
4. Bronė Budrevičienė, gim. 1919 m. Babriškių k. (Senoji Varėna),  

ištekėjo 1942 m. Dusmenyse.
5. Ona Buslavičienė (Stanilioniūtė), gim. 1912 m., ir Jurgis Buslavičius, 

gim. 1906 m. Bakaloriškių k. 1933 m. keltos vestuvės.
6. Teofilija Kantakevičienė (Gauriūtė), Jurgio, gim. 1914 m., iš Kalėnų k., 

Valkininkų apyl.; ištekėjo 1934 m. Dusmenyse.
7. Izabelia Minikauskienė (Budrevičiūtė), Simo, gim. 1910 m. Varlių k., 

1932 ištekėjo, nuo 1938 m. gyveno Žydabrasčio k.
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1957 m. Dusmenyse.
10. Felicija Trakimavičienė (Bingelytė), Jono, gim. 1909 m. Ūtos k., 

1931 m. ištekėjo ir nuo 1940 m. gyveno Dusmenyse.
11. Ieva Židonienė (Žarikaitė), Motiejaus, gim. 1916 m. Ramošiškėse, ir 

Antanas Židonis, Miko, gim. 1916 m. Miciūnuose. 1937 m. vestuvės; 
Jurgionyse nuo 1982 m.
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