puošiam as gėlėm is. Kalbėtas pasveikinimas: salve sancte
parens, valgyta drauge su m irusiaisiais ir iš jų prašyta,
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kad šieji suteiktų gyviesiem s, ko jiem s reikia (2; 417).
Tokios parentalijos prim ena aukščiau nupasakotą lie
tuvių ritualą. Tačiau lietuvių tradicija m ena dar archaiš
kesnes apeigas, tiesa, p ačių laidotuvių metu: „Pasakota,
kad dar senesniam e laike Lietuvininkai ką palaidodam i
ant kapinių galvijį pasipjovę če pat m ėsą išsikepę bei iš
sivirę ir če šerm enis laikę. Tai būtų lyg če sn is gyvųjų su
nabaštininkų dvasėm is arba vėlėm is“ (1; 286). Ne tiek
svarbu, kuriuo metu tokios m irusiųjų ap eig os būdavo at
liekam os, - ar per m etines, ar per Vėlines, K ūčias ar Ve
lykas - šitaip nuolat, vėl ir vėl, būdavo atnaujinam a gy

Visoje Lietuvoje tikėta, kad Vėlinių naktį m irusieji lan
kosi nam uose arba kitaip susitinka su gyvaisiais, būna
su jais prie savo kapų. Žm onės nakčiai dengdavo stalus,
sudėdavo ant jų valgių ir gėrim ų, tikėdam iesi, kad nak
čia atėjusios vėlės galės pasistiprinti. Arba valgiai palie
kami tiesiog ant kapų - dar neseniai per Vėlines bei Ve
lykas ant artim ųjų kapų dėti kiaušiniai, kiaušinienė ar sta
tytas košės dubenėlis - m aitintos dūšios ir labai džiaug
tasi, jei ryte rasdavo ką suvalgyta. Šiam e am žiuje tai d až
niausiai būdavo tiesiog privačios ap eig os - žm onės pa
prasčiausiai padėdavo m aistą ant artimųjų kapų; tačiau
dar XIX a. viduryje kapinėse būdavo keliam os gana įsp ū
ding os vaišės: susirinkusi gim inė eidavo į kapines, veda
ma seniausio to s gim inės nario, giedodam a „Viešpatie,
didžioj sm arkybėj ir rūstybėj Tavo...“ Kartu su savim i neš
davosi visokių valgių ir gėrim ų. Kapinėse, prie kurio nors
m irusio iš gim inės kapo, senis vadovas m ojęs pirštu į
visas keturias šalis, kviesdam as vardais m irusiuosius g i

vųjų ir m irusiųjų sandora - per ištisus m etus - ir taip ji
niekados nenutrūkdavo.
Šitoks elgesys turi nem aža reikšm ių. Iš vienos pusės,
tai tiesiog buvim as drauge, tiesiog em ocinis gyvųjų ir mi
rusiųjų buvim o drauge išgyvenim as. J is savaim e svar
bus, jo metu bent jau gyvieji gali „iškrauti“ savo kaltės
m irusiesiem s jausm ą — o tokia kaltė nuolat išlieka. Miru
sieji, sutikdam i būti drauge, tuo pačiu ir atleidžia, o ben
dras valgym as, communio, taipogi yra ir atleidim o bei
išpirkim o vakarienė. Tad galim e pastebėti, jog šitoks el
gesys turi - kaip šiandien pasakytum e - psichoterapi
nę reikšmę.
Antra vertus, buvim as drauge su m irusiaisiais tampa
ir buvim o draugėje prielaida. M irusieji ir gyvieji, kartas
nuo karto prim indam i apie save vaišėm is ar apsilanky
mais, iš esm ės gyvena vienoje šeim oje, - kas, kad jos

m ines iki pat prabočių, kurių tik beatm inė, vardus. Pas
kui į visas šalis laistydavo alų, degtinę, midų, pieną. Ant
kapo padėdavę duonos, sūrio, m ėsos ir kitokių valgių
(1; 284).
Panašiai vėlės m aitintos ir per Kūčias, kai jos, kaip
tikėta, grįždavo į savo nam us. M aitinim o paprotys iš pir

ar, geriau, - bendrija.
Lietuvių protėvių kultas ir jo ap eig os turėdavo šitokią
bendrystę užtikrinti, lygiai kaip ir kitose senosiose kultū
rose. Prisim inkim e Vakarų A frikos tikėjim us. Š ios gentys
tiki, kad m irusieji gyvena anam e pasaulyje, „kitam e upės
krante“ ar „anoje vandenyno pusėje“. Tačiau protėviai

mo žvilgsnio būtų kiek barbariškas, kiek naivus, tačiau
jame ištisi gilių prasm ių klodai.
Visų pirm a tai bendras valgym as, communio, kai gy
vieji dalijasi m aistu su m irusiaisiais. B endras valgym as
sustiprina ryšį tarp žm onių - prisim inkim e m ūsų pasau
lietines, šventines ar progines vaišes, kai į jas pasikvie-

ten ne am žinai gyvena, o, atėjus laikui, įsikūnija savo gen
tyse gim stančiuose kūdikiuose. Paprastai naujai įsikūni
jęs protėvis atpažįstam as vienam e iš naujagim ių pagal
individualius bruožus. Beje, protėvis gali būti atpažįsta
m as ir kitos lyties kūdikyje. Tad žm ogus auga, bręsta,
pats augina vaikus ir m iręs tam pa protėviu, idant vėliau

čiam i žm onės, su kuriais palaikom i artim i santykiai beigi
norima, kad jie tęstųsi. Vaišės, nesvarbu, ar suvokiam a
tai, ar ne, tokius santykius stiprina. Tačiau tai pasaulieti
nės, profaniškos vaišės. G i bendras valgym as su miru
siaisiais stiprina ir palaiko labai reikšm ingą santykį tarp
gyvųjų ir m irusiųjų. Ne taip daug priem onių, kurios - se
nųjų kultūrų žm ogaus požiūriu - galėtų tokius santykius
palaikyti. Todėl vėlių m aitinim as sutinkam as bem až visa
da, kai švenčiam a kokia svarbesnė, ypač rudens, šventė
arba dėl kokios nors priežasties prisim enam as m irusy
sis, - tarkim, tam tikram laikui po jo m irties praėjus. Čia
galim a prisim inti rom ėnų parentalia - kasm et atkartoja
mą m irusiojo pam inėjim o ritualą. J o metu šeim a eidavo
prie kapo, nešina aukom is - vandeniu, pienu, medumi,
aliejum i ir paaukoto juodo gyvūno krauju. Kapas būdavo

iš naujo atgimtų. Taigi tarp gyvųjų ir protėvių vyksta savi
ti „sielų m ainai“. O gyvieji ir m irusieji sudaro ne tiek dvi
bendraujančias grupes, kiek vieną ir tą p ačią bendriją,
kurioje ratu sukasi sielos.
Šiuo aspektu įdom us vienas Liudviko Adom o Jucevi
čiau s užrašym as iš XIX a. vidurio: pasak jo, lietuviai tikį,
kad šikšnosparnis - atgailaujančio b logo žm ogaus vė
lė, kuri šikšnosparnyje atgailauja 300 metų. Tam laikui
praėjus, ji vėl įsikūnija kokiam e nors velionio palikuony
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nariai gyvena toli vieni nuo kitų, bet tai vienas kolektyvas

je, tačiau tada ji jau yra teisaus vyro siela. Todėl proanū
kiai visados būna daug geresni už savo prosenelius (3;
154). Š is tikėjim as savo ruožtu nurodytų į tikėjim us me
tem psichoze, į virtim us sp arn uočiais ir galėtų būti daug
d idesnio konteksto dalis, tačiau m ūsų atveju giliau leistis
neturim e galim ybių. Tik derėtų pridurti, kad šikšnospar-

nis - tai atgailos būdas ar „vieta“, bet pagal analogijas
kitose tautose, protėvis čia nebūtinai nusidėjęs - prasta

pagrindas, ir jų tvarkos atsisakym as to m eto žm onėm s
būtų reiškęs visišką pragaištį, todėl negalėjo būti priimti

pom irtinė lem tis laukia žm ogaus, kuris palaidotas ne su
visais privalom ais ritualais, mirė nepilnam etis ar pan. tik pilnateisis savo gyvenim iškas pareigas atlikęs gen
ties narys po m irties tam pa protėviu anam e pasaulyje.
Nem ažai tautų m anė ir nesyk tebem ano, kad protė
viai - geriausi pagalbininkai visuose žm ogaus darbuo
se ir varguose, nes jie, ne taip, kaip dievai, kadaise buvo
žm onėm is ir puikiai pam ena, koks sunkus žm ogaus gy
venimas. Protėviam s aukojam a, tad šie atsiteisia geru
už gera - užtikrindam i lietų ar saulę, derlių, vaisingum ą,

nas. įdom i dar viena aplinkybė: lietuviai ar žem aičiai ga
na lengvai priim a Krikštą, sakosi atsižadą savo dievų tačiau ūm ai subruzda, kai im am os liesti jų giraitės ir švent
vietės, kuriose ap eig os pagrįstos, kaip atrodo, jų protė
vių autoritetu. Įstabiausia - m inėtojo m oterų skundo Vy
tautas išklauso ir Jeron im ą išsiunčia iš šalies. T.y., krikš
tas krikštu, bet... - kol nekertam os giraitės...
Giraičių sąsajos su protėviu kultu aiškėtų iš to paties
Dlugošo tolim esnio liudijimo: „M inėtuose m iškuose jie tu
rėjo atskirom s šeim om s ir nam am s padalytų ugniaviečių,
kurtose, apsirengę baltais ir iškilm ingais rūbais, deginda
vo visų savo mirusiųjų gim inių ir bičiulių kūnus kartu su
žirgais. Prie tokių ugniaviečių statydavo indus iš ąžuolo
žievės, į kuriuos dėdavo maisto, panašaus į sūrį, ir pildavo
ant ugniavietės midaus, tikėdami, kad mirusiųjų vėlės at
eis naktį, stiprinsis tuo maistu ir gers į ugniavietę supiltą
midų, įsisunkusį į pačių velionių pelenus... Spalio pirmąją
visoje Žemaitijoje tuose m iškuose buvo švenčiam a šven
tė, į kurią žm onės rinkdavosi iš viso krašto, atsinešdam i
valgio ir gėrim o, kokio kas išgalėdavo. Ten pokyliaudam i
kelias dienas, kiekvienas prie savo ugniavietės dėdavo au
kas savo netikriem s dievams, o ypač dievui, kurį žem ai

sveikatą. Ne vien aukojim ai čia svarbūs - pažvelkim e,
pavyzdžiui, j našlaičius ar našlaites lietuvių pasakose. Jie
iškenčia daugiau vargų nei tėvus turintys vaikai ar jau
nuoliai, tačiau dažniausiai visų nelaim ių pabaigoje jie tie
siog trium fuoja, o kitų laukia gan pilkas likim as. įtikėtina,
kad našlaičiai turi ypatingą g lo b ą - jiem s padeda me
džiai, paukščiai, žvėrys, netgi duonkepės krosnys. M a
tyt tai m irusių tėvų ar protėvių palankum as...
Lietuviai, ir kitos tautos, turėjo tikėti protėviais kaip
visos gyvenim o sąrangos garantais. Protėviai grindė tvar
ką, įstatym us, dorovės norm as, gyvenim o būdą. G yve
nim as pagal nustatytą tvarką drauge reiškė ir gyvenim ą
sandoroje su protėviais. Tvarkos pažeidim as išsviesdavo žm ogų iš to s sandoros.
Lietuvių polem ikoje su krikščionybės platintojais XIV
a. pabaigoje - X V a. pradžioje dažnai piktintasi ne tuo,
ar ne tik tuo, kad įvedam as naujas Dievas ar neigiam i
seni, bet pirm iausia, kad krikščionys griauna tėvų papro
čius. Taip Jeron im o Prahiškio m isijinės veiklos metu, kai
Jeronim as kirto šventąsias giraites, m oterys, raudoda
mos ir aim anuodam os, atėjo pas Vytautą ir skundėsi, kad,
įvesdam as naujas apeigas, Jeron im as griaunąs tėvų pa
pročius. Todėl jos prašančios ir m aldaujančios, kad ne
būtų leista naikinti tėvų tikėjim o vietų ir apeigų. M oterim s
pritarė vyrai, kurie pareiškė negalį pakęsti naujo tikėjim o
ir sakė geriau sutinką palikti tėvynę ir namus, negu atsi
žadėti iš protėvių paveldėto tikėjim o (4; 45). Polem ikoje
protėvių ir tėvų tikėjim ai bei ap eig os aiškinam i kaip sa
vaime^ vertingi, nes paveldėti iš protėvių. Labai įdom ią
frazę Žem aitiją krikštijant ištaria „vienas tam išrinktas se
nis“. Pasak Jo n o D lugošo, jis Jo g a ila i taręs: „Kadangi
mūsų dievai, kuriuos garbinti m um s buvo liepę mūsų pro
tėviai, tavo, šviesiausias karaliau, ir tavo karių sunaikinti,
ir kaip silpni ir nepajėgūs, lenkų Dievo nugalėti, metame
tuos dievus ir pripažįstam e lenkų Dievą, kaip stipresnį“
(4; 48). N orėtųsi pastebėti, kad šioje frazėje pripažįsta
mas „lenkų D ievo“ pranašum as, tačiau niekuo neužsi
menama apie protėvių papročius nei jų atsižadėjim ą. Pro
tėvių autoritetu grindžiam os netgi kulto vietos - švent
vietės bei ap eig os jose. M inėtasis senis savo žod žiais
atsižada dievų, pralaim ėjusių krikščionių Dievui, bet tai
ne tiek daug ir ne taip kategoriška, kaip atrodo iš pirm o
žvilgsnio. Visų pirm a nėra kalbos apie protėvių papročių
atsižadėjim ą, to nereikalauja nė Jog aila, nes kažko pa
našaus tiesiog negalėjo atsitikti. Protėviai buvo pagrindų

čiai savo kalba vadino Perkūnu, t.y. griaustiniu; tikėdavo,
kad tokiom is vaišėm is ir aukom is išprašo iš dievų m alonę
ir pastiprina mirusiųjų vėles“ (4; 47).
Taigi ir vėl grįžtam e prie m irusiųjų m aitinim o ar ben
dro valgym o, communio, tik jau ne etnografiniuose, o
istoriniuose šaltiniuose. Matom e, kad protėvių tradicijų,
bent jau buvim o su protėviais tradicijų neatsisakom a nepaisant Krikšto ir kartais itin entuziastingų m isionierių
veiksm ų.
XVI a. antroje pusėje M otiejus Strijkovskis rašo: „M i
rusieji tėvai, m otinos, gim inės paprastai m inim i sp alio ar
ba lapkričio m ėnesį, o kartais per kiekvieną šventę ka
puose gailiai raudam a, sakytum , giedam a, y p ač tai daro
m oterys, kurios išskaičiuoja savo vyrų narsum ą, dory
bes, rūpestingum ą ir t.t.“ (4; 79) K aip jau pastebėjom e,
m irusieji išties prisim enam i per kiekvieną šventę. Toliau
Strijkovskis rašo apie p apročiu s Kurše ir Prūsijoje: „Per
m irusiųjų pam inėjim ą iš b ažn yčios einam a tiesiog į kar
čem ą arba į kokį namą, kur supiltas alui salyklas. Paskui
žm onos krepšeliuose atneša jau ataušusios keptos ir vir
tos žuvies. Valgom a tenai be peilių (5), žm onos jiem s
patarnauja, o kiekvienas, m irusiajam gim inaičiui ko lin
kėdam as, meta po stalu kiekvieno valgio kąsnelį ir taurę
alaus išlieja. Lietuvos ir Žem aitijos valstiečiai, pam inėda
mi bičiulius, taip pat kelia didelę vakarienę. Prieš valgį
vyriausiasis paim a dideliu šaukštu įvairių javų miltų, drus
kos ir kt., taip pat sm ilkalų ir sm ilkydam as kalba: „A za
w issum os priatelos m usu“ ir t.t., paskui, senovines tėvų
giesm es giedodam i, valgo ir geria, kol ant kojų nebepa
stovi.
Kita Žem aitijoje išlikusi p agoniška šventė vadinasi Il
gio švente. Toji šventė prasideda per V isus šventuosius
ir jai net didžiau sias vargšas turi turėti alaus. Prisim enant
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mirusiuosius, geriama kelias savaites. Anksčiau, pago
nybės laikais, ta šventė būdavo švenčiama griaustinio
dievo Perkūno garbei“ (4; 73).
Matom e, kad istoriniai ir etnografiniai šaltiniai pasako
ja apie labai panašius dalykus. XVI a. tokios šventės dar
švenčiam os bendrai, matyt, keliais kiem ais ar net nedide
liu kaimu. Aukojam a „prieteliam s ir bičiuliam s“, taigi, ne
būtinai gim inėm s. Ir tik X IX -X X a. etnografiniuose apra
šym uose tokios šventės sumenksta, iš kaimo švenčių virs
dam os šeim os šventėm is ar privačiom is apeigom is, kurių
tesilaiko keli asm enys gim inėje ar apskritai kaime.
Vėlių m aitinimo apeigos daugiaprasm ės. Maitinimu už
m ezgam as ypatingas ryšys tarp gyvųjų ir mirusiųjų, ta
čiau klystume, manydami, kad tai vien em ocinės artumos,
pagarbos ar pan. išraiška, juolab - (žiūrėdami čia kažko
kias prietaringas m agijos apraiškas. Švenčių - darsyk pa
stebėkim e, ne vien mirusiųjų, bet ir švenčių apskritai metu
- mirusieji prisim enam i ne veltui - taip atnaujinam a san
dora su dievais, naujai sutvirtinami ryšiai tarp žm onių ir
dievų pasaulių. Šventės - ypatingas metas, kai sakralybė
įsiveržia į profaniškojo laiko sritį, paversdam a jį šventuoju
laiku. O šventasis laikas atviras, nes tai am žinasis laikas,
kuriame pradžia ir pabaiga, gyvenim as ir mirtis yra drau
ge. Šventajam e laike mirusiųjų tiesiog nėra, - šventėje ir
gyvieji, ir m irusieji yra tam e pačiam e „čia ir dabar“. Gyvie
ji, m aitindami vėles švenčių metu, tiesiog pripažįsta tai.
Pripažindam i mirusiųjų gyvumą, šventalaikiškąjį mirusiųjų
gyvumą, jie ir elgiasi su jais kaip su brangiais šventalaikio
svečiais - m aitina juos.
Yra ir kitų m irusiųjų pagerbim o švenčių metu aspek
tų. Jie sietini su žem dirbių visuom enės pasaulėžiūros ypa
tum ais. Žem dirbių bendrijoje m irusieji suartėja su grūdų
ar sėklos m itologem a. Mirusieji, kaip ir sėklos, kasam i
žem ėn, ir būna drauge su sėkla, būna toje pačioje erd
vėje, laukdam i atgim im o, - pagal sėklos analogiją (ar,
tikriau sakant, - sėkla atgim sta pagal m irusiųjų analogi
ją). Lietuvių laidojim o papročiuose dar ne per seniausiai
naudoti grūdai, tarkim e, beriant juos ant karsto.
Siejami su derliaus galiom is, mirusieji pasirodo ar bent
priartėja prie gyvųjų derliaus ir kitų žem dirbiškų švenčių
metu, kai tikim asi ypatingo derliaus galių aktyvum o. M i
rusieji priklauso žem ės, Žem ės m otinos, Žem ynos gim 
dančiom s įsčiom s, tuo pačiu jie artim i ir visom s chtoniškosiom s galiom s. Atitinkam ai m irusiųjų kultas prasm iškai ir sim boliškai jungiasi su derlingum o ar vaisingum o
apeigom is, pastaruoju atveju galim a prisim inti ir laidoji
mo apeigų ryšį su vestuvių apeigom is: laidojim as su ves
tuviniais drabužiais, be to, lietuvių raudose į mirusiąją krei
piam asi kaip į vėlių m artelę ir pan.
M irusieji yra žem ėje, taigi ten, kur ir sėklos, jie prisi
deda prie jų dygim o bei apskritai prie augm enijos klestė
jimo. Todėl į juos kreipiam asi kaip į derliaus galias. Suo
miai sėjos metu dirvoje pasėja iš kapinių paim tus miru
siųjų kaulus ar bent jau žem ės iš kapinių, vokiečiai bars
to šiaudus, ant kurių kas nors numirė. Šitaip atsiranda
m irusiųjų kulto sąsajos su derlingum o kultais. Derliaus
švenčių metu lietuviai būtinai nuliedavo ant žem ės kelis
lašus gėrim o bei m esdavo m aisto gabalėlius - jie atitek
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davo su žeme sietiems protėviams. Apskritai daugelis
aukų, dėtų ar mestų ant žemės, galėjo būti siejami su
protėvių kultu. Tarkime, dar XX a. pirmoje pusėje Lietu
voje artojas pirmąją arimo dieną į lauką nešdavosi duo
nos, druskos, kiaušinių. Nusineštą duonos kepaliuką jis
palikdavo aparęs pirmoje vagoje. Manyta, kad tada ge
riau derės javai (6; 61). Įtikėtina, kad šitaip elgtasi - bent
jau kadaise - tikintis, jog tokia maisto auka pasieks mi
rusiuosius. Arba - rūgiapjūtės papročiuose, tarkime, Ry
tų Lietuvoje šeimininkė, eidama pradėti pjauti rugių, nusinešdavo duonos ir sūrio, ir pjovėjai tai suvalgydavo,
parsinešę į namus ar čia pat lauke, prapjovę po vieną
pėdą. Kai kur dalis prapjovų duonos būdavo užkasama
dirvoje (6; 76) - čia irgi galėtume įžiūrėti bendrą valgy
mą su protėviais.
Mitologiniu požiūriu derliaus dvasios bei dievybės daž
nai menkai tesiskiria nuo protėvių dvasių. Tarkime, pas
kutinysis javų pėdas, javų diedu ar javų boba vadinamas,
arba Vakarų Lietuvoje kuršis, turi aiškias sąsajas su pro
tėvių kultu. Lietuvių derliaus šventėje, XVII a. aprašytoje
Pretorijaus, kreipiamasi į žemės ir derlingumo deivę Že
myną, ne tik meldžiant iš jos gero derliaus, bet ir pra
šant, kad ji būtų maloni mirusiesiems, t.y. derlių ir miru
siuosius globoja viena dievybė. Mirtis ir atgimimas, mir
tis ir vaisingumas čia susipina į vieną kompleksą. Mato
me įstabią vienovę - gyvieji ir mirusieji nėra atskirti ar
atsiskyrę, ritualuose tai dvi solidarios, viena kitai pagelbstinčios to paties Kosmoso pusės. Tačiau kosminės miru
siųjų funkcijos būtų jau kita tema.
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The cult of forefathers.
The feeding of souls.
Gintaras BERESNEVIČIUS
The feeding of souls in cemeteries and at home and
other customs for the veneration of forefathers are being
mentioned in ethnographical and historical sources. It te
stifies to the fact that the cult of ancestors was of great
significance in the ancient Lithuanian belief. The living and
the dead being one family. The ancestors were conside
red to be the guarantee for the harmony of life of the li
ving: the order, the law, morals and the unity of a tribe
were arranged by them. Remembering the dead and fee
ding their souls during festivities the concord between the
dead and living and the connection between the living
and the deities from the after world are renewed again
and again. The ancestors were of great significance to the
flourishing of agriculture, life-giving powers of earth.

