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Rimantas Balsys

VESTUVINIAI SODAI: GENEZĖ IR SIMBOLIKA

Anotacija: Lietuvos etnologinėje literatūroje vestuvinio sodo1 genezės klausimas iš esmės neanalizuotas, o dėl jo simbolikos esama gana įvairių ir net prieštaringų nuomonių. Surinkta, palyginta,
išanalizuota lietuvių bei kaimyninių tautų etnografinė ir tautosakinė
medžiaga, antikos mitai leidžia daryti prielaidą, jog vestuvinis sodas
susijęs su medžių kultu, su antropomorfine medžių samprata senojoje pasaulėjautoje, pasireiškiančia žmogaus ir medžio tapatinimu.
Annotation: In Lithuanian ethnological literature, the question
of the wedding garden genesis basically is not analyzed,
and what concerns its symbolism, there are quite different
and even conflicting opinions. The gathered, compared and
analyzed ethnographic and folkloroic material of Lithuanian
and neighbouring nations, and ancient myths allow making an
assumption that the wedding garden was connected with the tree
cult and with an anthropomorphic conception of trees in the old
emotional attitude – identification of a man and a tree.
O bjektas : lietuvių ir kaimyninių tautų vestuviniai simboliai (vestuviniai sodai, rozga weselna, devja krasota ir kt.), lietuvių ir kai-

myninių tautų papročiai, tikėjimai, tautosaka, padedanti atskleisti
vestuvinio sodo ir jo atitikmenų kaimynėse tautose simboliką.
Tikslas: šiame straipsnyje, remiantis lietuvių ir kaimyninių
slavų tautų (rusų, baltarusių, lenkų, ukrainiečių, suomių, švedų) etnografiniais bei tautosakiniais šaltiniais, taip pat įvairiais
antikiniais šaltiniais, siekiama atskleisti vestuvinio sodo ištakas, pasekti jo pavidalo ir simbolinių prasmių kaitą nuo antikos
iki pat šių dienų.
U ždaviniai : 1) remiantis etnografiniai šaltiniais, nustatyti būdingiausius vestuvinio sodo pavidalus Lietuvoje XIX a. pab. –
XX a. pr.; 2) palyginti seniausius lietuvių vestuvinius sodus su jų
analogais kaimyninėse slavų tautose; 3) remiantis etnografiniais
ir tautosakiniais šaltiniais, taip pat antikiniais mitais, aptarti vestuvinio sodo ir jo atitikmenų kaimyninėse tautose simboliką.
M etodai : istorinis lyginamasis, interpretacinis.
P agrindiniai žodžiai : vestuvinis sodas, simbolika, papročiai,
tautosaka.
K ey words : wedding garden, symbolism, customs, folklore.

Apie Šiaurės, Rytų, iš dalies Pietryčių ir net Vakarų Lietuvoje žinomą vestuvių paprotį – gaminti sodą bei apeiginį jo pirkimą
jungtuvių dieną aprašai mus pasiekia tik nuo XIX a. pabaigos. Šis
vestuvinis simbolis atskirose Lietuvos apylinkėse dar turi ir skirtingus pavadinimus: liktorius2 (Varėnos, Panevėžio r.); voras3 (Ukmergės r.) vorys arba pajonkas4 (Suvalkai, lenkų pająk – voras); pajokas
(Kaišiadorys), žarondeliai5 (Ignalinos r.); o reketukas6, rekėžis7, krijelis8, širšuonas, dangus, rojus (Kupiškio apylinkėse), karulys9 (Mažojoje Lietuvoje). Vieni pavadinimai (liktorius, žarondėliai) radosi iš
papildomos sodo paskirties (įstačius kelias žvakes, apšviečiama
patalpa), kiti (voras, vorys, pajonkas, širšuonas) – iš panašumo su
voratinkliu ar širšių lizdu, treti (reketukas, rekėžis, krijelis) – iš sodui
gaminti naudojamos medžiagos, ketvirti (dangus, rojus, karulys) –
su tuo kas kabo, kas yra aukščiau virš vestuvinio stalo ar žemės.
Įvairiai lietuvių vestuvinio sodo atitikmuo įvardijamas ir kaimyninėse šalyse. Latviai jį vadina puzurs, lenkai – rozga weselna,
wiecha, wienec; čekai – strom, stromek; bulgarai – iloja; slovėnai – kroval; ukrainiečiai – jelce, gilce, vilce, rizka; gudai – jelce,
sady, elka; rusai - elka, sady, kurnik, devja krasota10.

pirmosios pusės iš Dzūkijos kilusių pateikėjų atmintyje vestuvių
sodas – tai iš šiaudų sunarstytas reketukas ar žemyn viršūne palubėje pakabinta eglutė12, papuošta spalvotais popieriukais, saldainiais, obuoliais13. Vinco Krėvės-Mickevičiaus liudijimu, dzūkai tuo
laiku „liktorius“, arba „pajonkus“, darė iš šiaudų, kuriuos supjausto
į vienodus gabalėlius ir suveria ant siūlo taip, kad pasidaro didelis
daugiakampis, susidedantis iš daugelio mažesnių daugiakampių.
Čia pat V. Krėvė-Mickevičius pastebi, kad šis liktorių gaminimo paprotys šiandien (t. y. XX a. pradžioje) jau pradeda nykti14. Tą patvirtina ir Rožės Sabaliauskienės užrašyti atsiminimai. Jos teigimu,
Povočių apylinkėse (Varėnos r.) XX a. pradžioje sodų nebedarė.
Vietoj sodo virš stalo čia kabindavo vien lopšį su skudurine lėle,
kuris, svotui iš vestuvininkų stalą išpirkus, nukabinamas15. Paprotys virš vestuvinio stalo kabinti lopšį su lėle XX a. viduryje žinomas
ir pakruojiečiams. Tik jie, skirtingai nei dzūkai, lopšį kabino ne vietoj sodo, o prie sodo apačios (vietoj paukščio?). Sodą saugantys
vestuvininkai lopšelį su vaiku supdavę ir liepdavę jauniesiems lopšelį pagauti. Iš to, kuris pirmas lopšelį sugaus, buvę sprendžiama,
kas pirmiausia jiems gims – sūnus ar dukrelė16.
Uteniškių sodas XIX a. pabaigoje – ir obuoliais, riestainiais, saldainiais papuošta eglutė, kurios viduj paslėptas „agradnykas“ –
„bonkutė degtinės ar vyno“17; ir „prie lubų pakabinama eglaitė arba
šiaudinis aitvaras, plačiai žinomas kambario papuošalas, padarytas
iš suvertų ant siūlo šiaudelių“18. Anykštėnų sodas, 1893 metų rankraščio duomenimis, – palubėje pakabinti burokai, morkos, griežčiai, vaisiai, saldainiai, papuošti spalvotais popierėliais, uogomis,
gėlėmis, žalumynais19. Kupiškėnų sodas (1885 metų rankraščio
duomenys) XIX a. pabaigoje buvo daromas iš šiaudų ir gėlių, rutulio pavidalo ir kabinamas virš stalo20. Kupiškio krašte, Balio Buračo

Sodo pavidalas ir medžiagos
XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės etnografiniuose vestuvių
aprašuose vestuvinio sodo pavidalas ir medžiagos, iš kurių sodas daromas, atskiruose Lietuvos regionuose ar net apylinkėse
įvairuoja. XIX a. pabaigoje dzūkų sodas yra didoka eglės šaka,
papuošta žolynais, žiemą popieriais, jis kabo ties „didžiuoju stalu“.
Šalia kabinami ir šviestuvai, kurie, pasak T. Brazio, padaromi taip:
„Įsmeigę šipuliukus ridikan arba griežtėn, padaro trejetą ketvertą vadinamųjų žvakių, kurias taip pat pakaria palubėje.“11 XX a.
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teigimu, vestuvių sodas būdavo „dvejaip daromas: kartais apipuošiama eglės viršūnė, o kartais – paprasti siūlų vejamieji vytuvai“21.
Eglės viršūnę ar vytuvus moterys, jau minėto Buračo liudijimu, „apipina žolynais, karpytais popierėliais ir žibuliais, pakabina morką,
svogūną, česnaką, kartais ir kopūsto galvą. Būtinai sode“ turi būti
nors pora obuolių ir kelios kekės negliaudytų riešutų <...> Sode yra
ir daržininkas su žmona, padaryti iš raudono buroko, pora lėlyčių:
viena vyriškos giminės, o kita – moteriškos ir žvirbliukas. Taip pat
pritaisomos kelios mažos lajinės žvakelės, kurios prireikus uždegamos“. Labai reikšminga laikytina apibendrinamoji Balio Buračo pastaba, kad „tokių sodų dabar nebedaro“22. „Dabar“ reikštų XX a. ketvirtąjį dešimtmetį, nes būtent tada B. Buračas „Tautosakos darbų“
pirmajame numeryje paskelbė Kupiškio apylinkėse aprašytus vestuvių papročius23. Čia pat priduriama, kad prieš 40–50 metų (t. y. jau
XIX a. pabaigoje arba XX a. pačioje pradžioje – R. B.) vestuvių sodai
pradėti pinti iš sukarpytų ir ant siūlų suvertų vienodo ilgio šiaudelių,
kurie veriami po aštuonis ir taip gaunami „lizdeliai), o pastarieji sukabinami vienas prie kito. Kiti sodo elementai daugmaž išlieka, tik
vis daugiau XX a. soduose atsiranda saldainių. Tokie sodai Kupiškio
apylinkėj, pasak B. Buračo, kai kur tebepinami ir dabar (t. y. XX a.
ketvirtajame dešimtmetyje – R. B.)24. Panašiai to paties laikotarpio
kupiškėnų vestuvinį sodą aprašo ir Elvyra Dulaitienė-Glemžaitė. Teigiama, kad kupiškėnų sodai būna įvairūs (rombo, kubo, statinaitės
formos). Vieni daromi iš šiaudų, kiti – iš kiaulės šerių, treti – „paskubomis iš krijelio“ (iš čia, matyt, radosi ir tokio vestuvinio sodo formos
ir jau minėti pavadinimai – reketukas, rekėžis, krijelis), apipinto žalumynais. Būtina soda puošmena, E. Dulaitienės-Glemžaitės pastebėjimu, – šiaudinis paukštis, rišamas sodo apačioje25.
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Nors etnologinėje literatūroje (pradedant J. Baldžiumi) įsitvirtino
nuomonė, kad vestuvinis sodas žinomas tik Šiaurės, Rytų, iš dalies
ir Pietryčių Lietuvoje, tačiau, regis, šią klaidą metas yra atitaisyti.
Ir tą daryti leidžia dar XIX a. pirmojoje pusėje Eduardo Gizevijaus
paskelbtas „Tilžiškių lietuvininkų parvedliavimo aprašymas“, kur
labai vaizdžiai piešiamas visaip išdabintas nuotakos kampas: „...
nuotakos kampui papuošti nuo lubų kabojo trys karuliai, nupinti iš
buksmedžio ir slenktenės, o jų puošnumą dar didino paauksuoti
obuoliai ir uogų vėriniai; margi karpiniai ir puošmenos iš popieriaus, kurių dalis kabojo nuo lubų, o dalis įsprausta tarp žalumynų –
arkliai, karvės, paukščiai, tinklai ir varpos...“26 Analogiškai nuotakos
kampas („jaunųjų sostas ir garbės vieta“) pavaizduotas ir kitame
XIX a. pirmosios pusės lietuvininkų vestuvių apraše: „Ant šilkinių
siūlų svyravo obuoliai, mediniai paukšteliai, popierinės gėlės ir t. t.,
daugiausia padabintos aukso ir sidabro putom, o pačiame viduryje kabojo pintas karulys su visų puikiausiais papuošimais.“ Beje,
pasak nežinomo vestuvių aprašo autoriaus, puotos pabaigoje, kai
jaunamartė įvedama į moterystę vainiką pakeičiant ištekėjusių moterų skara – muturu, o jos puošnusis kampas išdraskomas, stengiantis „pasičiupti iš jo ką nors sau“, „rūpestingos rankos perkelia
šitą karulį, kaip išskirtinę nuotakos nuosavybę, į saugią vietą“27.
Žemaičiams vestuvinis sodas (arba bent jau toks šio vestuvinio
simbolio įvardijimas) nėra žinomas, tačiau XX a. pradžios vestuvių
papročių aprašai rodo, kad vestuvinio sodo funkcijas čia atlieka
įvairūs namų, kuriuose rengiamos vestuvės, ir vestuvininkų vežimų puošybos elementai. Antai jaunosios namai prieš vestuves
čia puošiami vainikais, kurie žiemą pinami „iš eglėšakių, kadagių,
bruknių, šundriekių, mirtų, levendrų ir rūtų; vasarą – iš ąžuolų, kle-

Ignalinos apylinkės I,1996. A. Kunčiaus nuotrauka. Iš „Žiemgalos leidyklos“ rinkinių
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vų ir kitų lapuočių medžių ar gėlių; jaunikio namuose grindys ir
takai nubarstomi smulkiomis žalių eglių šakelėmis, kambariai ir
prieangiai papuošiami vainikais, o „palubėse ant siūlų ar ašačių
prikabinėjama popierinių arba iš kiaušinių kevalų padarytų paukščiukų“. Panašiai važiuojant į bažnyčią puošiami ir vestuvininkų
(parėdkininkų) vežimai, o piršlio vežimo gale „žiemą pastatomos
4 arba 6 eglės, šiltu laiku tiek pat beržų, kurie irgi, kaip ir eglės, yra
prikabinėti bukietų, įvairių karpinėlių ar net varpelių“28.
Apibendrinant XIX a. etnografinių aprašų duomenis, konstatuotina, kad XIX a. pabaigoje – XX a. pirmojoje pusėje Lietuvoje
dominuoja du vestuvinio sodo pavidalai, esmingai besiskiriantys tiek savo forma, tiek ir medžiagomis, iš kurių jie padaryti:
a ) pu ošta e glės v iršūnė (šaka) arba jos imitac i j a ; b)
d a ugiakampis iš šiaudų.
XIX a. pabaigos – XX a. pradžios duomenimis, vestuvinis sodas (rózga weselna) įvairuoja ir kaimyninėje Lenkijoje, tačiau čia
(skirtingai nei Lietuvoje) nėra žinomi sodai vien iš šiaudų (jie naudojami tik puošybos tikslais). Radomo apylinkėse sodas yra pušies arba kriaušės šaka (viršūnė), papuošta ir prikabinta obuolių.
Liublino apylinkėse sodas puošiamas plunksnomis (povo), jo viršūnėje pakabinamas rūtų vainikas. Krokuvos apylinkėse yra sodų,
daromų iš pušies šakų arba viršūnės, tačiau kitur sodas gali būti ir
puoštas gaidžio plunksnomis kiaulės šeriuose, papuoštas juodos
ir raudonos gelumbės gabaliukais, taip pat pjaustytais šiaudais.
Tarnovo apylinkėse sodas daromas iš jauno septynšakio ąžuoliuko. Mazovijoje šis sodas vadinamas wienec ir daromas iš eglės,
balteglio, rozmarino, mirtų29. Apibendrinant išvardintus (taip pat
daugybę neišvardintų) pavyzdžius, regis, galima konstatuoti, kad
Lenkijoje aptariamuoju laikotarpiu paplitęs vestuvinis sodas, kurio pagrindas – pušies, eglės (balteglės), kiek r e č i a u –
ą ž uolo, obels, kriaušės viršūnė (šaka). Panašiai arba
taip pat vestuvinis sodas ar jo atitikmuo daromas ir daugelyje kitų
slavų kraštų. Kadangi nekėlėme sau tikslo apžvelgti visų slavų
tautų visos etnografinės medžiagos, paminėsime tik vieną kitą pavyzdį, kurie, kaip matysime, patvirtina bendrąją tendenciją.
Vestuvinio sodo analogu kai kuriuose Rusijos regionuose laikytina девья красота30. Seniau – tai eglaitė arba b e r ž e l i s ,
papuoštas spalvotais popierėliais, kaspinais ir tvirtinamas prie
namo kampo, ant kraigo arba prie vartų stulpo; vėliau – papuošalas iš kaspinų, galvos apdangalas. Vestuvių dieną šis nuotakos simbolis artimiausių draugių šlovinamas dainomis:
Раздайся, народ,
Pастолкайся, народ,
Девья красота идёт.
Не сама она идёт, –
Красна девица несёт.
Посмотри, наша подруженька,
На свою-то девью красоту,
На свою-то красовитую;
Что ведь этому-то деревцу
Не бывать два раза в зелени.
Красота, девья красота!31
Duokite kelią, žmonės,
Merginos grožis eina.
Ne pats eina, –
Jauna mergina neša.
Pažiūrėk, seserėle,
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Į savo jaunystės grožį;
Juk šitas medelis
Antrą kartą jau nežaliuos.
Groži, merginos groži!32
Šitaip apdainuotą „merginos grožį“ išsiperka atvykęs jaunikis,
po to jis tvirtinamas prie rogių (ratų), kuriomis jaunieji vyksta į
jungtuves, o pakeliui į cerkvę – išmetamas laukuose33.
Kitas vestuvinio sodo slavuose atitikmuo – vestuvinis karvojus34. Sodo ir karvojaus tapatumą rodo keli slavų kraštuose užrašyti pavyzdžiai: Gomelio apskrityje sodas, jų vadinamas jelca, –
eglės ar vyšnios šaka, papuošta žiedais įsmeigiama į vestuvinį
pyragą. Panašiai elgiamasi ir Rogačiovo apskrityje, o Lydos apskrityje kepė karvojų su jo vidurin įsmeigta jaunos pušaitės viršūne
ir penkiomis be žievės šakelėmis. Iš N. F. Sumcovo apibendrinimo
galima spręsti, kad XIX a. visoje Rusijoje sodo analogas – vilce yra
į vestuvinį pyragą (karvojų) įsmeigta pušies (žiemą) arba obels,
kriaušės, vyšnios (vasarą) viršūnė, papuošta žalumynais, žiedais,
kaspinais. Vilce viršūnė (kad puošiant žiedais nenulinktų) siūlu būdavo pririšama prie lubose įkaltos vinies35. Beje, pastarasis pavyzdys rodo arba bent jau leidžia daryti prielaidą, kad sodas ir karvojus anksčiau galėjo būti ir vientisas vestuvių simbolis jungiantis
medžio ir javo mitologemas (plg. tesmaforijų apeigas).
Vestuvinio sodo simbolika
Lietuvių etnologai vestuvių sodo simboliką aiškina beveik vienodai. Vienas pirmųjų vestuvinio sodo prasmę dar XX a. ketvirtajame
dešimtmetyje analizavęs Juozas Baldžius teigia, kad sodas yra
pačios nuotakos simbolis, o „jo pardavimas yra lygus pačios nuotakos pardavimui“36. J. Baldžiui antrina Pranė Dundulienė, sodą,
vainiką ir nuotakos kasą laikydama pačios jaunosios simboliais37.
Angelė Vyšniauskaitė taip pat teigia, kad „tiek sodas, tiek ir jaunosios pyragas (karvojus) simbolizuoja jaunąją, o jų nupirkimas ar
pavogimas – jos užvaldymą38. T. Civjan linkusi manyti, kad lietuvių
vestuvinis rombo formos sodas, nupintas iš šiaudelių, simbolizuoja
jaunosios nekaltybę, mergystę39. Jonas Vaiškūnas, bene pirmasis
Lietuvoje atkreipęs dėmesį į ankstyvesnįjį vestuvinio sodo pavidalą, teigia, kad sodas – pasaulio medžio simbolis, o tokio „medžio
arba jo viršūnės puošimas vestuvėms ir po juo vykstančios apeigos turėjo simbolizuoti kosmoso kūrimo veiksmą“40.
Lenkų tyrinėtojai linkę manyti, kad sodas gali būti jaunystės,
vaisingumo ir gausos, taip pat sutarties sudarymo simbolis41. O
štai rusų etnologas H. F. Sumcovas tvirtina, jog sodas visais savo
pavidalais – tai gyvybės medis. Visos kitos simbolinės prasmės
jau vėlesnės, t. y. antrinės.
Šiame straipsnyje aukščiau išvardintieji lietuvių ir slavų pavyzdžiai taip pat leidžia daryti prielaidą, kad vestuvinis sodas (taip
pat įvairūs jo atitikmenys) susijęs su medžių kultu, su antropomorfine medžių samprata senojoje pasaulėjautoje, pasireiškiančia žmogaus ir medžio tapatinimu.
Pritarę išsakytai H. F. Sumcovo nuomonei, paieškokime jai
paremti argumentų lietuvių ir kaimyninių tautų papročiuose, tikėjimuose, folkloro kūriniuose, taip pat ankstyvosiose kultūrose.
Medžio simbolika
Pasak Bronislavos Kerbelytės, daugelio tautų epiniuose kūriniuose ir tikėjimuose apstu pavyzdžių, rodančių, kad medis (didysis,
pasaulio, genties) yra susijęs su žmogaus gimimu ir gyvenimu42.
Antai Sibiro tiurkų genties medžiui atstovauja tos genties (daž-
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nai – kelių genčių) gerbiamas konkretus medis (pvz., beržas,
maumedis, kedras), prie kurio atliekamos apeigos, turinčios teigiamai paveikti genties narių sveikatą, gyvybingumą ir genties
pratęsimą. „Edoje“ sakoma, kad Choddmimir girioje pasislėps
dviese, naktimis maitinsis rasa ir žmones pagimdys43, o iš dviejų
medžių buvo padaryti pirmieji žmonės44.
Rytų slavai savaitę po Velykų vadina vjuniny. Jų metu ištekėjusių moterų ir vedusių vyrų grupės lankydavo tais metais
susituokusius jaunavedžius, linkėdami jiems kuo greičiau ir kuo
daugiau vaikų susilaukti. Moterų grupės priekyje, viena „joja“ ant
ilgos karties ar šluotos, prie kurios galo dar pritvirtinta pušinė
(pečluostė). Iš dainų, kurias dainuoja eitynių dalyviai, tekstų yra
aišku, kad jaunavedys vadinamas vjunec, o jo žmona vjunica:
Нашаталась ли, вьюница,
По садам и городам?
Вьюнец ты, ой, молодой!
Нехваталась ли, вьюница,
За угожи дерева?
Вьюнец ты, ой, молодой!45
Ar prisivaikščiojai, vjunica,
Po sodus, po miestus?
Vjunec, oi, tu jaunasis!
Ar nusitvėrei tu, vjunica,
Už naudingųjų medžių?
Vjunec, oi, tu jaunasis!46
Šios ir kitų panašių dainų tolesniuose posmuose apibūdinami
tie medžiai. Bronislava Kerbelytė, išsamiai aptarusi tokių dainų
įvaizdžius, argumentuotai įrodo, kad medis (taip pat ir vanduo)
čia „simbolizuoja vaisingumą ir naujos gyvybės pradėjimą“47.
Panašiai, regis, galėtų būti interpretuojamas ir lietuvių liaudies
kalendorinėse dainose pasitaikantis karpomų medžių viršūnių
įvaizdis, kuris gretintinas su slavų liaudies dainose žinomu me-
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džių laužymo (dažniausiai – putino, beržo) įvaizdžiu. Minėtų
įvaizdžių erotinę simboliką paremia populiarus rusų vestuvių
ritualas laužti putiną48; eglės kankorėžio formos baltarusių vestuvinis karvojus49; pietų slavų epinė junakų giesmė, kurioje apdainuojama devynerius metus eglėje sėdėjusi, o dešimtus sūnų
pagimdžiusi motina ir t. t.50.
N. F. Sumcovas mano, kad pas slavus ikikrikščioniškuoju laikotarpiu būta papročio sutuokti jaunuosius apvedant juos aplink
medį. Tą, jo manymu, rodo ne tik patarlė „Венчали вокруг ели,
а черти пели“ (Aplink eglę tuokė, o velniai dainavo51), bet dar ir
XIX a. užfiksuoti panašūs vestuvių apeigų fragmentai. Antai Vitebsko gubernijoje užrašyta, kad jaunikis po sužieduotuvių įsisodina
merginą į vežimą, apveža ją tris kartus aplink šventą ąžuolą ir tuo
užbaigia tuoktuvių ceremoniją. Serbams XIX a. taip pat žinomas
panašus paprotys. Tik čia prie paskirto ąžuolo atvykusius vaikiną
ir merginą sutuokia iš anksto pakviestas popas. Greičiausiai tokių
apeigų vietą iki XIX a. pab. ženklino ir Vladimiro gubernijoje esantis senų pušų šilas, vadinamas Svadebki (Vestuvėlės). Nuotakos
rūbų kabinimo ant medžio (po vestuvinių apsivalymo apeigų) paprotys žinomas senovės Indijoje, o bulgarai jaunamartę vesdavo
prie medžio, kur vaikinai nuimdavo ir ant šakų pakabindavo mergystę simbolizuojantį gavos apdangalą52.
Baltams priskiriamuose rašytiniuose šaltiniuose informacijos
apie ikikrikščioniškuoju laikotarpiu vedybų apeigas, atliekamas
šventuose miškeliuose ar prie ypatingų medžių, nėra. Tačiau
apie šventųjų girių ar atskirų medžių – ąžuolų, uosių, eglių, liepų
ir kitų, per kuriuos pasiekiami senieji dievai, gerbimą duomenų
randame jau nuo XI amžiaus53. Pagarba ypatingiems medžiams –
dievų buveinėms, kaip rodo Mato Pretorijaus ir kitų to laikotarpio
autorių veikalai, išliko iki pat XVII a. pabaigos54, o tikėjimo žiemą
vasarą žaliuojančių, anksčiausiai pas mus išsprogstančių medžių gyvybinėmis galiomis, kaip rodo XIX–XX a. etnografiniai kalendorinių, darbo šeimos švenčių aprašai, tikėjimai, tautosaka,
tebėra ir dabar. Ypač tai pasakytina apie vestuvines dainas:

Kupiškietė sodų pynėja Veronika Baltrūnienė su kraičvežiais iš „Kupiškėnų vestuvių“. Nuotraukos
viršuje jos pintas sodas. Nuotrauka iš Kupiškio etnografijos muziejaus rinkinių
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Vestuvinis sodas. Nuotrauka iš Kupiškio
etnografijos muziejaus rinkinių

Oi tu pušele linguonėle,
Lingavai rytą vakarėlį,
Devynias šakas augindama,
O šią dešimtą viršūnėlę.
Visas devynias vėtružė laužė,
Man, dieve, laikyk viršūnėlę, –
Raibai gegutei atsitūpti,
Ryts vakarėlis pakukuoti55.
Aš išgenėsiu
Pušių šakeles,
Kad nenubrauktų
Jos vainikėlio56.
Privažiavau žalių girių, –
Ugnela kurinta,
Ugnela kurinta.
Tai čia mano dukrelas
Žiedeliai mainyti,
Žiedeliai mainyti.
Un tų pušių šakytėlių
Rūtelių vainikas
Rūtelių vainikas57.
Nevežkit manį par šilą.
Šilalių pušes gaudales.
Pagava mana vainiką.
Užgrobe mani nomatu58.

Vestuvinis sodas. Nuotrauka
iš Kupiškio etnografijos
muziejaus rinkinių
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Rozga weselna. Nuotrauka iš Krokuvos etnografijos
muziejaus rinkinių

Cituotieji vestuvinių lietuvių liaudies dainų posmai koreliuoja
su pirmiau aptartais slavų dainų pavyzdžiais ir laikytini ritualinės elgsenos atspindžiais, o juose pasikartojantys pušų virūnės, pušų šakelių įvaizdžiai – brandos, vaisingumo, perėjimo į
moterystės stoną simboliais. Tokių pačių simbolių galime užtikti
ir vestuvinėse oracijose bei tikėjimuose. Štai svoto oracija kviečiant apdovanoti jaunąją skamba taip: „Prašom prie stalo Povilo
Birono. Ne vieno, o su pušele, su šakele, dar ir su šyčkele atsisveikint Onulę, kuri rengiasi į tolimą kelionę...“59 Na, o tikėjimas
(jis, beje, labai panašus į slavų šventės vjuniny metu aprašytąjį
paprotį) nurodo, kad, jaunamartę pirmą kartą vedant per gryčias vyro namuose, reikia taką pabarstyti pelenais ir šluoti pušine
šluota, – tuomet ji bus vaisinga60.
Tam tikrų šio simbolio refleksijų, matyt, galime įžiūrėti ir sapnų aiškinimuose. Teigiama, kad žydinčias pušis sapnuoti ligoniui reiškia sveikatos pagerėjimą, o „kitiems žmonėms – ras
laimę moterystėje“61.
Pušis susijusi su daugeliu antikos dievų, vienaip ar kitaip lemiančių žmonių giminės tąsą, gyvūnijos, augmenijos nuolatinį atsinaujinimą, – Dionizu (šio augalo pumpurai puikavosi ant dievo
Dionizo skeptro, o pušų girliandomis buvo dabinami jo altoriai),
Artemide, Demetra, Kibele, Poseidonu, Panu (pušų vainikas taip
pat vainikavo dievo Pano galvą), Silvanu, Ačiu (dievų motina Kibelė pavertė Atį amžinai žaliuojančia pušimi)62 ir t. t.
Ypač atkreiptinas dėmesys į antikinę šventę, skirtą Kibelės ir
jos sūnaus Ačio, augmenijos dievo, garbei63. Misterijos, kuri buvo
atliekama per pavasario lygiadienį, metu romėnai į šventyklą ant
Palatino kalvos pernešdavo į drobę susuptą ir žibuoklėmis papuoštą pušį – mirusio Ačio kūną. Trečią dieną vyriausiasis žynys
įsipjaudavo ranką, aukodavo savo kraują dievui Ačiui (pašlakstydavo tuo krauju pušį) ir iškilmingai paskelbdavo apie jo prisikėlimą.
Tokios misterijos turėjo užtikrinti gausų derlių ir gyvulių prieauglį64.
Amžinai žaliuojanti pušis laikytina svarbia aukos dalimi ir
per Tesmoforijas. Ši šventė, kurioje dalyvauja tik moterys65,
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skirta Demetrai66 ir Persefonei67. Ritualo, prasidedančio birželio arba liepos mėnesiais, metu aukojami paršeliai. Jie slepiami (sumetami) specialiuose požeminiuose rūsiuose, vadinamosiose Demetros šventovėse. Kartu su paršeliais į požeminius rūsius metami falo ir gyvatės pavidalo dirbiniai iš tešlos
ir pinijos (italinės pušies)68 šakos su kankorėžiais. Tesmoforijų
metu specialiai tam paskirtos moterys (žynės?) visa tai iš rūsio
pernešdavo ant Demetros aukuro, o vėliau sumaišydavo su
ruošiamų sėti javų sėkla69. Tokio ritualo tikslas ne tik kuo gausesnis derlius, bet ir kuo didesnis sveikų vaikų gimstamumas.
Dėl to trečioji Tesmoforijų šventės diena skirta sėkmingiems
gimdymams, viliantis gerų, sveikų palikuonių70. Čia reikšminga ne tik pačios pušies, bet ir pušies kankorėžio (pušies, o
dar labiau eglės kankorėžis laikomas „gyvybės kibirkštim“,
pradžios simboliu ir tapatinamus su falu) simbolika (plg. su
jau aprašytu falo formos karvojumi).
Japonams pušis – amžinai gyvos vedybinės meilės, nemirtingumo, laimės, sėkmės simbolis. Rašytinių šaltinių duomenimis, jau XII a. Japonijoje žinomi naujamečiai kadomacu (pušis
prie įėjimo). Istoriniais laikais tai tiesiog dvi pušys prie įėjimo į
namus; vėliau (maždaug nuo XVII a.) kadomacu darytas iš pušies, bambuko ir slyvos šakelių, dar vėliau (XIX–XX a.) – pušies,
bambuko, ryžių šiaudelių, mandarinų, paparčio lapų71. Kinijoje
pušis – ilgaamžiškumo, pastovumo, šeimyninės laimės simbolis ir t. t. Skandinavų mitologijoje pušis (taip pat ir eglė) sietina
su dievo Odino kultu, kalėdiniais ritualais72.
Vietoj išvadų
Aptarti lietuvių, kaimyninių slavų tautų papročių ir tautosakos pavyzdžiai, taip pat antikos laikų mitai rodo, kad medžiai
(ypač amžinai, t. y. žiemą ir vasarą, žaliuojantys) buvo mitologizuoti jau pačių seniausių kultūrų. Pagal gyvenamąją aplinką,
vyraujantį klimatą, taip pat pagal gyvenimo būdą skirtingose
tautose mitologizuoti skirtingi augalai, tačiau visi jie išreiškė
tą pačią derlingumo, vaisingumo, naujos gyvybės simboliką.
Tokiu simboliu dar laikytinas ir lietuvių vestuvinis sodas, iki pat
XIX a. pabaigos, o kai kur dar ir XX a. pradžioje išlaikęs gana
archajišką (žolynais, popierėliais puošta eglės viršūnė ar jos
šaka) pavidalą.
Nuo XIX a. pabaigos žinomas ir kitokio pavidalo lietuvių vestuvinis sodas – daugiakampis iš šiaudų. Panašūs sodai gerai
žinomi latviams, o dar labiau ir, atrodo, seniau – skandinavų
tautoms73. Nors tokių sodų medžiaga ir skiriasi, simbolinė jų
reikšmė (užtikrinti jaunavedžiams visokeriopą vaisingumą) išlieka ta pati. Tik šiuo atveju labiausiai ji pasireiškia per šiaudų/
grūdų mitologemą. Šiai hipotezei pagrįsti pavyzdžių randame
tiek lietuvių, tiek ir kaimyninių tautų papročiuose ir tikėjimuose. Antai XX a. pradžioje dabartiniame Švenčionių rajone dar
buvo gyvas paprotys per vestuves statyti rugių pėdą darželyje ar kambaryje, jį puošti ir apie jį eiti ratelius74. 1880 metais
paskelbtame straipsnyje E. Iwaszkiewiczowa rašo, kad švenčioniškių vestuvėse parvedliauta nuotaka jaunikio sodybos
pavartėje rasdavo šiaudų kūlį. Ant to kūlio jaunamartė dėdavo
kepalą duonos, o svočia užrišdavo juostą75. Panašus paprotys
XVII a. pradžioje žinomas ir Teodorui Lepneriui. Parvedliaujamą
nuotaką prie vartų pasitinka „dvi senos moterys, pasistačiusios
šiaudų kūlį, kurį reikia pervažiuoti“76.
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N. F. Sumcovo liudijimu, indai sodindavo nuotaką ant šiaudų, o rusai kai kuriose gubernijose namų, kuriuose vykdavo
vestuvės, aslą išklodavo šiaudais, kitur šiaudais nuklodavo
taką nuo nuotakos namų iki cerkvės. Lenkai šiaudais trobas
barstė prieš Kalėdas, serbai – prieš naujuosius metus, rusai
per įkurtuves77 ir t. t.78.
XX a. antrojoje pusėje pasimiršus vestuvinio sodo pirkimo
apeigoms (XX a. pabaigoje liko tik „stalo užsėdimo“ vaidinimas,
vadinamas sodo pirkimu), bent iš dalies pakito ir paties sodo
simbolika. Šiandien visoje Lietuvoje žinomi ir paplitę iš šiaudų
daromi sodai. Jie kabinami virš šventinio stalo namuose, tampa įvairios paskirties patalpų interjero puošybos dalimi, o 2012
metų rudenį Salamiestyje (Kupiškio r.) net atidarytas šiaudinių
sodų ir žvaigždžių muziejus79. Šiandien sodai, pačių pynėjų teigimu, simbolizuoja namus, sodą, gimtąjį lizdą, į kurį sugrįžtame
ir kurį saugo mirusiųjų protėvių vėlės, taip pat tai jungtis tarp
ateities ir praeities (tarp kartų), tiltas tarp nauja ir sena, per vestuves – naujo gyvenimo, vilties simbolis; šiokiadieniais – saugo
namus nuo Perkūno rūsties80, per pavasario lygiadienį tampa
darnos su gamta, harmonijos ženklu81.
Nuorodos:
Sodas – vestuvinis papuošalas, kabinamas per vestuves ties stalu.
Liktorius – žvakidė, žibintas (Lietuvių kalbos žodynas, t. VII, Vilnius: Mintis, 1966, p. 513).
3
Voras – šiaudinis papuošalas, kabinamas ties suolu, sodas (Lietuvių
kalbos žodynas, t. XIX, Vilnius, 1999, p. 949).
4
Lenkų kalboje pająk – voras, sietynas, saulė (iš šiaudų ir spalvoto popieriaus kaimo gryčioms puošti).
5
Lietuvių kalbos žodyne žodis žarondėliai neužfiksuotas. Sietinas su žėronas (liaudies dainose – žėronužis) – kas spindi, blizga, žėri.
6
Reketukas (rekėtis, reketys) – labai šakotas medis; prietaisas siūlams iš
ritės į sruogą vyti; kas išsikėtęs, didelis (Lietuvių kalbos žodynas, t. XI,.
Vilnius, 1978, p. 406.).
7
Rekėžis – prietaisas siūlams vyti, lenktuvas; sunarstytas papuošalas,
žaislas (Lietuvių kalbos žodynas, t. XI, Vilnius, 1978, p. 408).
8
Krijelis – prietaisas, ant kurio vejami siūlai, reketukas; indo sviestui mušti
dalis, kryžiokas (Lietuvių kalbos žodynas, t. VI, Vilnius, 1962, p. 578).
9
Kas karo, kabo, karantis daiktas (Lietuvių kalbos žodynas, t. V. Vilnius,
1959,p. 349).
10
Juozas Baldžius. Rinktiniai raštai. Etnologijos ir tautosakos baruose.
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Rimantas Balsys

WEDDING GARDENS1: GENESIS AND SYMBOLISM
Summary
Descriptions of a well-known wedding tradition in northern, eastern
and south-eastern parts of Lithuania – to create a straw garden and a
ritual of buying it by a matchmaker on the wedding day – reach us only
from the end of the 19th century. In Lithuanian ethnological literature,
the question of the wedding garden genesis basically is not analyzed,
and what concerns its symbolism, there are quite different and even
conflicting opinions. In this article, basing himself on the ethnographic
and folkloric sources of Lithuanians and neighbouring peoples (Latvian,
Russian, Belarusian, Polish, Ukrainian, Finnish, and Swedish), as well
as a variety of ancient sources the author tries to reveal the beginnings
of a wedding garden, and follow the changes of its form and symbolic
meanings from antiquity to these days.
In the 19th–20th centuries the wedding garden in different places
of Lithuania was also known as liktorius, voras, pajonkas, žarondeliai,
reketukas, rekėžis, krijelis, širšuonas, dangus, rojus, karulis. The Lat
vians called it puzurs, the Poles – rozga weselna, wiecha, wienec; the
Czechs – strom, stromek; the Bulgarians – iloja; the Slovenes – kroval, the
Ukrainians – jelce, gilce, vilce, rizka, the Belarusians – jelce, sady, elka,
the Russians – elka, sady, kurnik, devja krasota.
In the 20th century, wedding gardens were made only of straw,
but according to the data of the ethnographic descriptions of the 19th
century in Northern, Eastern and Southern Lithuania the wedding garden
was made mostly of a fir tree top, decorated with colorful pieces of paper,
apples, nuts, berries, and (sometimes) burning candles.
In a similar way, in the 19th century the wedding sign was popular
in the Slavic lands. For example, in Poland the wedding garden (rózga
weswlna) then was a branch (top) of the pine, pear, fir, oak or silver fir,
decorated with apples. A wedding garden’s analogue in some Russian
regions was a devja krasota. Previously it was a fir or birch, decorated
with colorful papers, ribbons and attached to the corner of the house, the
ridge or the gate pole, then it was a decoration of bands or headgear.
These examples allow making an assumption that the wedding garden
was connected with the tree cult, an anthropomorphic conception of trees
in the old emotional attitude – identification of a man and tree. Similar
paradigms we find in ancient culture – cults of Cybele, Attis, Demeter
and Persephone.
1

Wedding garden is a wedding straw decoration hung over the table during
the wedding.
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