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Seniausia tautosakos apie mirtį ir mirusiuosius publikacija — J. Basa
navičiaus „Iš gyvenimo vėlių bei velnių" (BsIGVVj. 1951 m. pasirodė J. Ba
lio emigracijoje parengtas Lietuvių tautosakos lobyno tomas „Dvasios ir 
žmonės" (B1DŽ), o 1981 m. — „Mirtis ir laidotuvės" (B1ML). Šių dviejų 
knygų pagrindą sudarė iki Antrojo pasaulinio karo užrašyti ir į Lietuvių 
tautosakos archyvą patekę duomenys. Lietuvoje sakmių apie mirusiuo
sius pluoštas buvo publikuotas ketvirtajame „Lietuvių tautosakos" tome 
1967 m., tačiau įvairesnės medžiagos šia tema nebuvo skelbta iki pastarų
jų metų, kai „Liaudies kultūros" žurnalas ėmė publikuoti naujai užrašytą 
tautosaką1.

1996 ir 1997 m. kraštotyrinių ekspedicijų Dieveniškėse (Šalčininkų r., 
Vilniaus aps.) metu* buvo užfiksuota nemažai vertingų pasakojimų, tikėji
mų, sakmių apie mirtį, laidotuves bei atminus. Ypač reikšmingi yra pasa
kojimai apie mirusiesiems skirtas vaišes ir aukas per Visašventį bei mirusiųjų 
minėjimo dienomis. Skelbdami Dieveniškėse užrašytą medžiagą, norime 
pratęsti tokio pobūdžio tautosakos publikavimo tradiciją ir kartu paaiškinti 
kai kuriuos „nekrokulto" bruožus. Interpretuodami tekstuose minimas mi
tines ir religines realijas, rėmėmės ir lietuviška, ir latviška medžiaga — 
bendru senosios pasaulėžiūros paveldu.

M i r t i s  i r l a i d o t u v ė s

Mirties ženklai. Dieveniškėse gerai žinomi vadinamieji mirties 
ženklai. Jie atspindi tradicinius senosios pasaulėžiūros vaizdinius — tar
kim, sapnuose du sienojai (nukirsti medžiai) reiškia dviejų vyrų mirtį (9**),

* Ekspedicijos buvo finansuojamos iš projekto „Rytų Lietuva: kraštas ir žmonės“ lėšų, 
projektą parėmė Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

** Juodas skaičius nurodo teksto numerį šioje publikacijoje.
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anksčiau mirę artimieji ar draugai „išsiveda" (7), „pasitinka" mirštantįjį 
(14). Atskiro dėmesio verti vaizdiniai apie gyvulius, pranašaujančius žmo
nių mirtį — pvz., sapnuojamas paskerstas meitėlis reiškia sūnaus mirtį (12), 

sapne varomi gyvuliai reiškia vieno iš šeimos narių mirtį: „Jau ajo gyvuliai, 
iš kaimo varė gyvulius, tai su nebaščiku jau ais žmonės" ( 11, plg. 10). 

Tokie žmonių ir gyvulių „ryšiai" susiję su privaloma gyvulio auka mirus 
žmogui, mirusiojo „dalia"2.

Vėlės likimas. Dieveniškėse žinomi prosenoviniai vaizdiniai apie 
vėlės (kitaip — „dūšios") likimą po mirties. Vėlė, kaip čia tikima, turi tam 
tikrą pavidalą, kuris paskutiniojo atodūsio metu esti tarytum koks vėjo 
kamuolys, — todėl žmogui mirštant atidaromos durys, sklendės, išima
mos lubų lentos virš lovos, „kad būtų lengviau išeiti" (16-18, plg. 64), 
„dūšia" paprastai išsiveržia iš kūno su paskutiniu atodūsiu (15). Tad su
prantama, kodėl riksmas prie mirštančiojo „gali numušti" jį nuo kelio 
(21 )3. Pažymėtina, kad, norint pagreitinti mirtį, mirštantysis buvo guldo
mas ant suolo galva į gerąją kertę (kitaip — pakūčią), kuri Dieveniškėse, 
kaip ir kitose Lietuvos vietose, priklauso namų „sakralinių vietų“ rangui 
ir visada tam tikrais aspektais susijusi su mirusiaisiais, plg. „Kai žmogus 
jaučiasi, kad tuojau mirs, tai stato kas nors bliūdą vandens pakūčioj*, kad 
numirusio žmogaus dūšia, išėjus iš kūno, nusipraustų čystam vandeny ir 
visus purvus palikus eitų pas Dievulį" (LMD II 996/67/, pagal B1ML, 
p. 47). Jeigu mirusysis šarvojamas ne pirkios viduryje, tai jo galva atsukama 
į pakūčią4. Per Ažinkų vakarienę pakūčioje statomas puodelis, į kurį „su- 
liedinėjama" po truputį kiekvieno šventinio valgio, kas paskui užmaišo
ma pyrago tešloje, ir kuris dalijamas elgetoms už mirusiųjų artimųjų vėles 
(109). Pakūčioje statomas pirmasis supjautas rugių pėdas, kuris vadina
mas ir Diedo vardu5. Statant namą apatiniame pakūčios vainike dedama 
nukirsta vištos galva6. Plg. vištai galva kertama mirus namų šeimininkei 
(E1MKF, p. 114), virtos kviečių košėje vištos (gaidžio) nešamasi į kapines 
Diedų dieną7 (plg. 75) ir t. t.

Dieveniškėse tikima, kad mėnesį (26) (40 dienų — 27; 6 savaites — 28) 
po mirties vėlė dar būna „kažkur" namuose ar prie jų. Būdinga tai, jog ji 
„vaikščioja", „klaidžioja", nes tik po mėnesio sužino savo „paskyrimą". 
Kaip tik tokiu mėnesio laikotarpio vėlės būviu motyvuojama būtinybė ant 
kapo statyti kryžių: „Dūšia be kryžio netur ana daikto [= vietos], netur kur 
ana pailsėt" (31), „Cielų mėnesį blūdija, sako, kuris kryžio neturi, o kap 
kryžių turi, tai blūdija, blūdija, ataina ir atsilsi anas an savo kapo" (34). 
Praėjus mėnesiui po mirties, Dievas paskiria — „apsūdzia dūšią": „Dūšia gi 
per cielų mėnesį vaikščiauna, kolai Dievas apsūdzia jų kur — ar į čysciun, 
ar peklon, ar rojun, ar dungun" (33). Šis paskyrimas paprastai priklauso 
nuo žmogaus socialinio statuso, gyvenimo ypatumų (geras / blogas, gob
šus / dosnus, kt.), mirties aplinkybių. Pvz., Perkūno nutrenktas žmogus 
„čysčiuj nebus" (B1PLLT, p. 202; plg. 36), numiręs vaikas, kuris neparagavo 
motinos krūties, „be čysčiaus į dangų nueina" (LII ES 44/13/; plg. 35) ir pan.

* Kursyvas straipsnio citatose — autorių.
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Dažniausiai vėlėms skiriama skaistykla ar kitaip — „čysčius", „pakūta". 
Nors tikėjimai, koks tai „čysčius", reti, matyti, kad „čysčiui" parenkami 
pirminiai elementai, pasaulio sudedamosios dalys, medžiagos, išreiškian
čios įvairias materijos prigimtis (pvz., vanduo, ugnis, akmuo, medis8). „Dū
šios pakūtavoja ant žemės: vienų dūšios pakūtavoja akmenyse, kitų 
medžiuose, skenduolių — vandenyje" (B1ML, p. 105).

„Čysčius", arba „pakūta", žymi laiką, kada vėlė dar yra žemėje. Skai
čiuojami ir tos „pakūtos" metai — priklausomai nuo Dievo paskyrimo, ji 
gali trukti skirtingai — pvz., mirusios ponios „pakūta" truko 50 metų už 
tai, kad nuo užmokesčio samdiniams nuskaičiuodavo po 5 grašius (LTR 
6467/195/). Paprastai „pakūta" trunka metus9, paskui vėlės arba patenka į 
dangų, arba bent kiek pakyla: „Dušę po metų tai Ponas Dievs aukščiaus 
pakėl" (BsIGVV, p. 27). Į dangų vėlės patenka kai kurių kasmetinių kalen
dorinių švenčių dienomis. Plačiausiai tikima, jog tai atsitinka Vėlinių naktį 
(XI. 1—2). Tada vėlės, baigusios „pakūtą", renkasi į bažnyčią, kur laikomos 
mišios, po to Dievas jas „atleidžia" į dangų. „Šią naktį prieš Uždūšines 
Dievas atleidžia atsipakūtavojusias dūšias į dangų" (LTR 374/1537/, pagal 
B1LKŠ, p. 281).

Vėlės, kurioms paskirtas „pakūtos" laikas dar nesibaigęs, tądien tik 
trumpam paleidžiamos į bažnyčią, į namus, kur gyveno, „jos tą dieną nede
ga ugnyje" (LMD I 474/975/), „jos tą dieną nė jokių kančių nekenčia" 
(BsIGVV, p. 116). Dieveniškėse užrašytas tikėjimas tiesiogiai susieja „dū
šių" ėjimą į bažnyčią su per Vėlines aukojamu maistu elgetoms ir kartu 
motyvuoja tokių aukų būtinybę (129). Pažymėtina, kad Dieveniškėse ir 
kitur Lietuvoje užrašytose sakmėse „dūšios" per Vėlines bažnyčioje yra 
tokios, kaip mirusieji buvo palaidoti, pvz., surištomis kojomis, todėl nespė
ja su visais (131, 132; plg. BsIGVV, p. 116), skirtingai nuo tų „dūšių", 
kurios, tarkim, danguje pas Dievą matomos tokios, kaip buvo aprengtos 
krikšto metu (LTR 6467/499/).

Iš tikėjimų matyti, kad „pakūtos" laikotarpiu vėlės gali turėti nemažai 
žmonėms būdingų bruožų: girdimas jų ėjimas (šlepsėjimas) (LTR 744/105/, 
pagal B1LKŠ, p. 281), randami pėdų atspaudai (LTR 1167/655/, pagal B1LKŠ, 
p. 279 — 280). Būnant „čysčiuje", „dūšių" būvį apsunkina gyvų artimųjų 
ašaros, nes jos šlapina tų mirusiųjų drabužius (87-90; LMD I 474/975/). 
Išimtį sudaro tik vaikų ašaros, kurios, priešingai, palengvina kančias, nes 
plauna mirusių tėvų „griekus" (87). Šios vaikų ašaros kartu su „tinkamo
mis" laidotuvėmis (69), kryžiaus statymu, maldomis, aukomis elgetoms ir 
bažnyčiai rodo tuos gyvųjų veiksmus, kurie labai svarbūs ir tiesiog būtini, 
kad mirusių artimųjų vėlėms būtų lengvesnė „pakūta" ir jos greičiau ją 
iškęstų.

Pabaigusiųjų „pakūtą" vėlių likimas po jų persikėlimo į dangų tikėji
muose nusakomas retai. Paminėtinas Dieveniškėse užrašytas tikėjimas apie 
„dūšios perskyrimą": „Kas gemsta, tai itų dūšių, kuris numirė, tai jau per
skiria tam, kuris gims" (37). Nors tokio pobūdžio duomenų lietuviškoje 
medžiagoje reta10, šios publikacijos rengėjai iš žmonių kelis kartus yra 
užrašę tokių tikėjimų, ir vienas iš jų šį kartą skelbiamas.

206



„Tinkamai palaidoti". Mirusį žmogų rūpinamasi „tinkamai" pa
šarvoti ir palaidoti. Jau padarius karstą, ant dangčio iš vidaus (galvūgalyje) 
išpaišomas (su žvake padaromas) kryželis (40 — 41), į karstą dedami per 
Devintines pašventinti žolynai (41-44).

Šventų (šventintų) daiktų dėjimas mirusiajam primena priešistorinės 
laidosenos ir įkapių klausimus, tačiau etnografinių papročių dėti mirusie
siems šventintus žolynus, medalikėlius, smulkius pinigėlius ir kitus daiktus 
motyvai kiek aiškesni. Dedant juos mirusiajam, norėta, kad jis greičiau pa
tektų į dangų (pvz.r mirusysis, kuriam įdėta pinigų, greičiau atsiduria dan
guj — LTT 20999). Žolynai, pašventinti per Devintines, matyt, pasižymi 
tokiomis pačiomis savybėmis, nes Devintinės šiuo požiūriu yra nepaprastas 
laikas: „Per Aktavą visas devynias dienas esti atviras dangus. Ko tik nori, tai 
gali tadu iš Dievą išprašyti. Kap par Aktavas dienas kas miršta, tai tuoj aina 
dungun" (LTR 2240/78/; kitose Lietuvos vietose į karstą dedami per Žoli
nę — Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventę — pašventinti žolynai).

Antra vertus, Devintinės — tarp gegužės 25-osios ir birželio 23-iosios 
kilnojama šventė — priklauso senojo kupoliavimo papročio laikotarpiui, 
todėl žolynų šventinimas per Devintines gali būti „perkeltas" iš senosios

Kupolių šventės, dėl ko jiems tei
kiama tokia didelė reikšmė — 
saugoti nuo perkūnijos, gydyti li
gas11 ir t. t. Šiais atvejais taip pat 
dažnas apeiginis veiksmas „kry
žium", kaip ir dedant Devintinių 
žoles į karstą: pirmiausia deda
ma prie mirusiojo galvos, jam iš 
dešinės, tada prie kojų iš kairės 
ir 1.1. (42)

Dieveniškių tikėjimai gerai 
iliustruoja ir kitų su mirusiuoju 
susijusių daiktų savybes — pvz., 
muilas ir vanduo, kuriais nu
praustas mirusysis, pasižymi tuo, 
kad gali ir gydyti nuo mirties (ap- 
mirdinėjimo, nuomario — 50, 51), 
ir „užkrėsti mirtimi" (53).

Dieveniškėse, kaip ir kitur 
Rytų Lietuvoje, žinomas paprotys 
moterims einant aplankyti miru
siojo nešti duonos (56, 57; duo
nos su druska — 55). Duona 
padedama ant stalo prie mirusio
jo arba ant stalo, prie kurio gieda 
giesmininkai12 (56-57). „Nedzie- *

* Skarinis — prie staklių mazgytuvės likęs audeklo gabalas su vienu mastytu galu. 
Siūlai gale buvo išskiriami ir supinami. Naudojamas kam suvynioti, pašluostyti ir pan.

Stasė Šilabritienė iš Žižmų k. rodo, kaip 
sudėjus maistą į skarinį* buvo einama į 
krikštynas, vestuves ar laidotuves.
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Vienas iš Stasės Šilabri- 
tienės skarinių. Vykinto 
Vaitkevičiaus 1996 m. nuo
trauka.

duos, kad duonos nėra ant stalo“ (104). Paskui duoną suvalgo visi laidotu
vių dalyviai (55). Kitais atvejais artimieji prie mirusiojo pastato puodelį 
vandens su duonos rieke ant viršaus ir užbertu druskos žiupsneliu (57-60).

Pažymėtina, kad mirusiajam dažniausiai buvo atnešamas duonos pra- 
riekimas12 („kąsnelis“, „kampelis“). Kaip liudija senesni tikėjimai, prarieki- 
mo arba pirmųjų jau prariekto kepalo riekių šeimyna nevalgydavo, o skirdavo 
šuniui, katei, mesdavo ant krosnies, ant aukšto ir pan. (B1ML, p. 228; LKV 
25218; LTR 6447/1054/; LTT 2118; pig. LTT 2394). Tai pasakytina ir apie 
kitų valgių pirmuosius kąsnius, šaukštus. Atminų metu tai buvo ryškiausi 
apeiginiai veiksmai, mirusiųjų dalies atskyrimas („suruošimas“):

Vėlinių rytą vyresnysis namiškis (...) susirinkus šeimai pusryčių valgyti prie stalo, ruoš
davo elgetoms „privalomą auką11 už tų namų vėles. Šeimos vyresnysis kalbėdavo [maldas] 
„Angelas dievo apreiškė panai Marijai" ir „Amžiną poilsį duok įnirusiems, Viešpatie". Pas
kiau, atpjovęs duonos, mėsos, pyrago ar ko kito gabalus — paruošęs porciją — pasakydavo: „Už 
vėlę dėduko Antano", — ir padėdavo tą porciją terbon arba vokelan (iš šiaudų pintan krepšin). 
Paskiau, atpjovęs kitą tokią pat porciją [ir] dėdamas prie pirmosios, pasakydavo: „Už vėlę 
bobutės Petrusės" ir taip toliau apdalydavo auka tų namų artimųjų vėles. Paskiau šeima 
valgydavo pusryčius. Po pusryčių šeimos vyresnysis nešdavo arba veždavo „privalomą auką" 
bažnyčion ir išdalydavo šventoriuje prie tako sėdintiems elgetoms nieko nebesakydamas.

Gervėčiai, LII ES 440, 1. 82

Duonos kampelių nešimas mirusiajam atitinka atminų švenčių aukas 
elgetoms už artimųjų „dūšias" (113), nes jie taip pat yra vadinami „almužna" 
(t. y. išmalda), arba duona „už nabaščiko dūšią", ir vėliau buvo išdalinami 
elgetoms14. Nešant duoną mirusiajam per laidotuves, kaip ir dalinant elge
toms atminų metu, valgydinami mirusieji (vėlės): padedant duoną prie miru
siojo buvo sakoma: „Mano rūgštelės pakaštavokit!"15, „Štai, pavalgyk ir 
daugiau negrįšk valgyt!" („Še nu, pieėd un nenac vairs atpakal ėstu!", LTT 
2161). Tikėta, kad jeigu mirusįjį iš namų „išleisi alkaną", tai paskui ir gyvieji 
turės kęsti alkį. Todėl aplink mirusįjį buvo apnešamas dubuo, pilnas valgių, 
kuriuos paskui žmonės patys suvalgydavo (B1ML, p. 74). O per atminus 
aukojant elgetoms, taip perduodama duona įnirusiems artimiesiems: „[Su
ruošia], kad kažnam tam mirusiam būtų kųsnelis duonos nunešt, ir atduoda 
žebrokam" (124), „Nor valgyt jau tas mirįs, kuris iš namų prisisapnuoja, 
sako, raikia nešc [ubagams], ba prašo valgyc" (127).
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Mirusiųjų valgydinimui teikiama svarbi reikšmė, nes laidotuvių metu 
bijoma, kad kitaip mirusysis išneš duoną (LII ES 440,1. 38), duona „išeis" iš 
namų (LTT 2363; plg.: „Išnešus numirėlį reikia ant to suolo, kur anas gulė
jo, padėti druskos ir duonos, tai javai dera" (LMD III 129/316/). Per atminus 
(konkrečiai — XI. 1) taip pat „ubagams reikia duoti rugių duonos už dūše
les ir už gyvą gaspadorių ir gaspadinę, už derlių, nes kitus metus rugiai 
nederės" (LMD I 660/210/, pagal B1LKŠ, p. 282).

Tikėjimuose būtent duona dažniausiai minima tarp mirusiųjų (vėlių) valgių, 
plg.: „Nukritus duonai ant žemės jos neimdavo, o palikdavo — reiškia, dūšia 
reikalauja apieros" (LTR 374c/1383/), ir dabar sapnuose alkani mirusieji daž
niausiai prašo duonos: „Sapnavau aš, kad atėjo ir prašė pas manį duonos 
nabaščikas tas, sapnavau, kad atėjo ir prašė kepalalį duonos" (96). Paminėta 
duonos aukojimo reikšmė — mirusieji valgydinami ir „dera javai" (dėl to 
duonos dėta ir mirusiam į karstą16). Analogiška ir kito — gyvulių aukoji
mo — reikšmė: laidotuvėms pjaunami gyvuliai, verdama jų mėsa ir daromi 
barščiai. „Nabaščiko barščiais", kartu su mėsa, vaišinami atėjusieji aplankyti 
mirusiojo ir laidotuvėse dalyvavę žmonės šermenų metu (78-81). Turint gal
voje, kad barščiai būtinai patiekiami karšti (garuojantys), manytina, kad jais, 
kaip ir duona (kitose Lietuvos vietose duona, alumi, mėsa, kt.), buvo valgy
dinamas mirusysis — tikima, kad vėlės geria garus17.

Papročio laidotuvėms pjauti gyvulį nepaisymas atsigręžia prieš gyvuo
sius: „Numirė žmogus šeimininkas namuose — reikia gyvulys pjaut dėl 
pakaronų. Jei nepjausi, po jo galvai gyvuliai dvesia" (LTR 3863/115/), „Jeigu 
miršta šeimininkas, tai visados papjaunamas raguotis, nes tikima, kad šio 
papročio nepaisymas turės pasekmę, kad visi gyvuliai prigers arba išstips" 
(B1ML, p. 65). Be to, tikima, kad su tuo gyvuliu, kuris papjaunamas šerme
nims, mirusysis eina į dangų (LTT 2082), o barščiai, kaip sakoma juos 
valgant, turi būti riebūs, kad nesimatytų pekla (LTR 1945/381 “/), „nebūt 
peklos balkiai matyt" (LTR 325/266173/).

Žinant gyvulių pjovimo laidotuvėms prasmę — mėsa valgydinami mi
rusieji ir „gyvuliai nestimpa" — reikšmingas faktas, kad būtent per atmi
nus tie, kam „nesveda gyvuliai", aukoja juos kunigui:

[Ažinkose] baronų papjauc raikia, [ir] valgo. O kap kam nesveda jau labai, važ, gyvuliai, 
baronai ar ir kiaulės nesveda, tai papjauna baronų ir per visų bažnyčių neša, per duris neša, 
per bažnyčių, ir nuneša kunigui, itai in oferos kunigui, ir afieravoja. „O, — sako, — baronų, va, 
labai man jau nesveda gaspadorstva". Tai kunigas meldžiasi ažu tų jau baronų (117).

Senovėje Visų šventų dieną auką — veršiuką, paršiuką, paukštį ar kitą gyvulį reikėdavę 
pernešti per bažnyčią ir nunešti kunigo pūnion (tvartan). P. Kulienė maža būdama mačiusi 
seną dėdą [diedą — aut.] žalą teliuką (veršiuką) nešant per bažnyčią. Paskiau Gervėčių 
kunigas liepęs nenešti per bažnyčią, o parduoti ir duoti pinigais.

Gervėčiai, LII ES 440, 1. 17-18

Išnešant karstą su mirusiuoju iš namų, Dieveniškėse buvo žiūrima, kad 
mirusysis nieko „neišneštų11 — dėl to dedama vandens stiklinė, duona su 
druska ant suolo ar lentos, kur gulėjo mirusysis (57r 59r 63)18. Kiti, išnešant 
mirusįjį iš namų, prie jo stovėjusį vandenį, duoną ir druską liedavo krosnin, 
„kad [jis] nieko neišsineštų" (60, taip pat 57f 58). Tai to paties tikėjimo

209



„atiduoti mirusiajam jo dalį" variantai. Šiuo atveju, išnešant mirusįjį iš 
namų, jam buvo atiduodama „dalis", kad jis daugiau jos iš gyvų artimųjų 
nebeimtų, o po laidotuvių derėtų javai, vestųsi gyvuliai ir 1.1. Žinoma, kad 
prieš išnešant mirusįjį iš namų aplink jį buvo apnešamas dubuo su valgiais, 
kad „numirėlis neišneštų dalios" (B1ML, p. 82), „kryžiumi" pilamas alus, 
degtinė arba vanduo19, barstomi grūdai20, laistomas alus, daužomas kiauši
nis (LTT 2235, pig. LTT 2248, LTT 2251) ir t. t.

Dieveniškėse dažnai tikima, kad dėl tos pačios priežasties, išnešant 
mirusįjį iš namų, reikia atidaryti visas namų, tvartų duris: „Kai veža jau į 
kapus, bėga graičiausiai, atdaro tvartus, sako, gi kai neatdarysi, tai jau 
nelengva bus tikrai" (65). Atidaromos durys tam, „kad ta dūšia išeitų su 
juo" (64), „kad būtų visa gerai, kad neišsivestų, neišneštų“ (62), „kad ne- 
ažumirt gyvuliai, kad sveiki būt, kad vestus" (63; plg. „Kai veža, kad tvarto 
durys būtų uždarytos, viskas uždaryta, kad gyvuliai nepultų"21).

Vežant mirusįjį į bažnyčią, karstas buvo apklojamas drobės stuomeniu 
(66), kurį, atvažiavus į bažnyčią, atiduodavo kunigui (66) arba elgetoms:

Ant karsto, vežant j kapus, užmetama audeklo gabalas, taip vadinamas „nagrobnykas". 
Nagrobnyką deda ir ant vaiko karsto. Grabo gryno niekas neveža ir neneša. Palaidojus, šį 
gabalą audeklo mirusiojo giminės atiduoda neturtingiems.

Apsas, LII ES 44/60/

Draudimas šį stuomenį kirpti žirklėmis ir jo plėšimas rankomis22 yra toks 
pat kaip ir šarvojant mirusįjį — tada drabužiams medžiaga taip pat plėšiama 
rankomis23 (plg. nupraustas mirusysis šluostomas rankomis perplėštų marš
kinių pala — LTR 2631/26/), neatsiūlėjama, nemezgami mazgai ir 1.1. Iš 
pasakymo, jog „grabo gryno niekas neveža" ir „nagrobnykas" atiduodamas 
elgetoms, taip pat retų tikėjimų, kad, nešant karstą, ant jo būna vėlė („Ją į 
kapus lydint, ji, ant grabo sėdėdama, abrusus, ik' ant kapinių užėjus, ču- 
pinėjo" (BsIGVV, p. 93), matyti, kad žmonės, įdėdami mirusįjį į karstą, atski
ria vėlę nuo kūno (plg. BsIGVV, p. Ill; LMD I 213/34/; LTR 1633/93/), bet 
ji lydi kūną, kol palaidojamas. Tai leidžia manyti, kad stuomuo ant karsto 
buvo skiriamas mirusiojo vėlei (įdomu, kad tai neatitiko bažnytinio laido
tuvių bei pagarbos mirusiajam supratimo, todėl bažnyčioje stuomuo buvo 
pakeičiamas juodu aptiesalu su kryžiais24). Vėlesnė šio papročio transfor
macija — rankšluosčius per petį rišasi karstą nešantys asmenys ir pan.

Dieveniškėse žinomi keli laidojimo krypčių variantai: mirusysis laido
jamas galva į rytus (72), į vakarus (74), į pietus (73). Laidojimo kryptys 
visada yra motyvuotos25, dviejuose čia paminėtuose tikėjimuose pasakyta, 
kad tai saulės kryptis: „deda ingi šaulį", „kur saulė laidziasi".

Saulė tikėjimuose siejama su mirusiaisiais bei jų buveine, plg. „Labai 
gerai „kavoti" (laidoti) numirėlius kapuose taip, kad jų galva būtų pietų 
pusėn atgrįžta. Tokių nabašnykų dūšios ne taip kankinasi ir nesivaidena. 
(Esti ramesnės, nes jiems padeda saulė!?)" (LTR 1627/170/)26.

Pateikti duomenys apie atskirus mirties, vėlės likimo, laidotuvių mo
mentus leidžia patikslinti kai kurias nuostatas apie gyvųjų ir mirusiųjų 
santykius. Pagrindinis šių santykių (bendravimo) bruožas tas, kad gyvieji
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vykdo visa, kas būtina mirusiajam (vėlei): reikiamai marina, šarvoja, laidoja 
ir t. t. Šių sąlygų nevykdymas atsigręžia prieš pačius gyvuosius. Ir po to, kai 
vėlė baigia pakūtą ir įsirašo į „diedų giminę", ji pati ima palankiai veikti 
gyvųjų naudai (pvz., per rugių dvasią Diedą lemia žiemkenčių derlių27).

At mi nai

1996 ir 1997 m. ekspedicijų Dieveniškėse metu buvo užrašytos kelios 
dešimtys tekstų apie „Diedus" („Ažinkas", „Visašventį") — šventę, skirtą 
mirusiųjų minėjimui, kurios senųjų ritualų nustota laikytis XX a. viduryje.

Ši šventė, kurios pagrindą sudaro mirusiesiems skirtos vaišės, iki šiol 
labai menkai pristatyta mokslinėje literatūroje. Šiek tiek duomenų apie šią 
šventę iš Lietuvių tautosakos rankraštyno paskelbė J. Balys (LMD I 630/30/; 
LMD I 189/134/; LTR 1310/20/, žr. B1LKŠ, p. 282, 284-285). Tai prieškariu 
Dieveniškėse, Pavarėnyje ir Kabeliuose užrašyti tekstai. Lietuvos istorijos 
instituto Etnologijos skyriaus rankraštyne pavyko aptikti kelis A. Vyšniaus
kaitės 1956 m. Daugų apylinkėse (LII ES 560/27,38/), keletą M. Čilvinaitės 
1970 m. Gervėčiuose (LII ES 440,1. 17-18, 26-27, 34-35, 46-47, 67-70, 
81 —82) užrašytų pasakojimų. Be to, vieną tekstą iš Gervėčių, 1939 m. už
rašytą V. Drėmos ir saugomą Šiaulių „Aušros" muziejuje, yra paskelbęs 
V. Zdzichauskas28. 1997 m. Pietų Lietuvoje šia tema medžiagą rinko ir dalį 
jos paskelbė N. Marcinkevičienė29.

Iš senesnių publikacijų žinomas XIX a. pradžios Diedų šventės aprašy
mas Nočioje („Chautury, czyli po rusku Dziady"30, 1904 m. straipsnis „Dziady 
na Litwie"31, nors abu šie aprašymai pateikti daugiau literatūrine forma. 
Šiek tiek papildomų duomenų apie šventę galima rasti ir daugiau32. Mi
tologiniuose tyrinėjimuose Diedus aprašė ir komentavo tik A. J. Greimas,

daugiau kreipdamas dėmesį ne 
į šventę, kuriai nagrinėti trū
ko duomenų, bet į pačią die
dų instituciją (degradavusią 
sinkretizuotą religinę formą — 
„tai ir vėlės, ir maldininkai — 
elgetos, ir pačios aukos, ir au
kojimo ritualai"33).

„Diedų" šventę reikėtų 
pristatyti kaip apeigines vai
šes, skirtas mirusiesiems. Mi
rusiųjų maitinimas dažnai 
minimas istoriniuose šaltiniuo
se. 1611 m. Jėzuitų ordino kro
nikoje tai pateikiama kaip
labai plačiai Lietuvoje įsiga-

Puodas su valqiu, atneštas minint mirusiuosius. . , ,  . .__
Pagal: H. WtLa.„Dziady" na Litwie. -  Ty- leJ?s reiškinys: „Vyrai ir mo-
godnik Illustrowany. 1904. Nr. 44, p. 836. terys nešdavo bedieviškas
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aukas mirusių senolių ir draugų vėlėms ir kiekvienais metais gana dažnai, 
ypač per Velykų, Kalėdų ir Visų šventųjų iškilmes joms paruošdavo puo
tas“34. XVIII a. pradžioje tai buvo „visur po plačią Lietuvos Didžiosios Ku
nigaikštystės šalį" pasklidę prietarai „kviesti mirusius prie stalo ir juos 
vaišinti ne tik vieną kartą per metus, bet ir dažniau" (1723 m.)35. Su šiuo 
„įsisenėjusiu" papročiu ėmėsi kovoti jėzuitai: „buvo darbuotasi, kad būtų 
pašalintas įsisenėjęs prietaras, vadinamas „Kielimey stalu“, t. y. „Stalų iš
kilmės". Gautos iš senosios pagonystės, jos nesikeisdamos laikosi ligi šiol 
kai kuriose vietose tarp krikščioniškosios liaudies: kai nustatytu metų lai
ku skaniau vaišina savo pilvą, drauge valgomu maistu vaišina demoną. 
Tokiu būdu jie maitina ir mirusiųjų vėles"* (1718 m.)36.

1835 m. „Stalų kėlimą" („Padimine stalu“) Lietuvoje mini T. Narbu
tas37, Dzūkijoje mirusiųjų minėjimas ir XX amžiuje vadinamas Stalų kėli
mu38 , arba Stalais39.

Žemaitijoje Stalai žinomi Šermenų vardu (žodis šermenys reiškia vai
šes, skirtas mirusiajam, kuriose dalyvauja pats velionis, ir yra kildinamas iš 
žodžio šerti „penėti"40). D. Poška rašė, jog šios šventės metu „ne tik visi 
žmonės, bet ir atskiros šeimos savo giminių atminimus kelia" ir tuomet „ne 
tik kviestuosius svečius vaišina, bet ir elgetoms į špitolę neša įvairių pro
duktų išmaldą, kaip antai: duonos, mėsos, alaus, degtinės ir t. t."41. Dvie
juose XVII a. dvarų inventoriuose sakoma, kad Pakuršėje „kažkokius 
banketus kapuose vaišindamiesi už numirėlių vėlių sveikatą kelia, ir tas jų 
aktas vadinamas šermenia (szermienia)"42.

Faktas, kad Šermenų („mirusiųjų atminų") metu „keliami banketai" ir 
duodama išmalda elgetoms, leidžia juos sieti su Rytų ir Pietų Lietuvoje 
(Dieveniškės, Varėna, Daugai, Raitininkai, Marcinkonys, Kabeliai, Ricie- 
liai) bei lietuviškose salose Baltarusijoje (Gervėčiai, Lazūnai, Nočia) šven
čiamais Stalais arba Diedais.

Kalbėdami apie šią šventę — pristatydami Dieveniškių tekstus ir pasi
remdami anksčiau skelbtais duomenimis — pabandysime atskirus atminų 
papročius parodyti vieningos mirusiųjų maitinimo šventės rėmuose.

Šventės laikas. Dieveniškėse Diedais vadinami atminai švenčiami: 
(1) mėnuo po mirties („mėnuo laiko prabūna, tai iš vakaro susrenka giesmi- 
nykai ir dainuoja, meldžiasi visų nakc, o tadu an rytojaus važiuoja bažnyčion 
in mišios", „Tai, skaitos, Dziedai, po nabašnyku Diedai" (99), (2) rudenį, 
prieš Visus šventus („Prieš Visų šventų Dziedus darė. Pagamina viską ir 
papraša giesminykų, gieda kaip po nabašniku, visų naktį gieda, o ant ryto
jaus, sako, itų valgį vežiman, ir — sietuvė būna — sudeda ir veža, jau 
dziedam dalina" (106)). Pirmosios kategorijos Diedai yra skirti asmeniškai 
mirusiajam („po nabašnyku Diedai"), tačiau jų laikas (1 mėnuo po mirties) 
gali būti derinamas prie kalendorinių Diedų, todėl „Diedai suprovijami" 
„daugiausia rudenį" (101) arba apie Užgavėnes, pavasarį (99-101; kitur 
Dzūkijoje žinomi Užgavėnių Diedai43).

* „Kielimey stalu" šventę Vilniaus jėzuitai rado Skirlanykaime. Dabar žinomi du Skirlėnų 
kaimai Vilniaus ir Švenčionių rajonuose.
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Kitur Dzūkijoje Diedai švenčiami kelis kartus per metus ir lydi svar
biausias visų metų šventes: „Dziedai" — tai būna skiriamos tam tikros 
šventės, pvz.f Visi šventi, Grabnyčios, Sekminės ir Žolinės“ (Pavarėnis, 
B1LKŠ, p. 285); „Anksčiau Dziedaduonių buvo daugiau: velykiniai, žoli
niai (15 rugpjūčio), Visų šventų ir Kalėdų. Vis už mirusius" (Ricieliai)44; 
„Pirma Dziedai buvo 5 rozus metuose: per Velykas, Kalėdas ir Užgavė
nes. Skaitės raikia duoc Dziedam, kad už mirusius melsties. O cikri Dzie
dai, tai buvo dveji: vasariniai Dziedai pirmų nedėlių po Šv. Onos, o 
rudeniniai — nuo Ražančiavos“ (Margionys)45. Diedų šventė („ĄssiĄbi“) 
gerai žinoma dabartinėje Baltarusijoje ir buvo švenčiama skirtinguose 
regionuose nuo 3 iki 6 kartų per metus, daugiausia per Užgavėnes, po 
Velykų, prieš Švč. Trejybę, o rudenį — arba šeštadienį prieš Dmitrijaus 
dieną (X. 26), arba prieš Kuzmą ir Demjaną (XI. 1), arba šeštadienį prieš 
Šv. Mikalojų (XI. 8)46*.

Dieveniškių tekstai apie Diedus turėtų būti vertinami atsižvelgiant į 
bendrą šios sąvokos prasmę ir kalendorinį mirusiųjų minėjimų ciklą. Rude
niniai Diedai, švenčiami nuėmus nuo laukų visą derlių, koreliuoja su vasa
riniais („Naujienų") Diedais, švenčiamais per Žolinę (Pavarėnis, B1LKŠ, 
p. 285) arba pirmąjį sekmadienį po Šv. Onos47.

Per „Naujienų" Diedus „būna prikepama ir priverdama iš naujo tų 
metų derliaus" (Pavarėnis, B1LKŠ, p. 285), kuris jau yra pašventintas — 
„Pie Žolinį kad pašvenčia (...) tai tadu jau možna valgyc, o ik Žolinei ne- 
možna valgyc" (94). Jeigu motina, kurios vaikai mirę, iki Žolinės suvalgo 
obuolį, „tai anam pasaulyje, reiškia, vaikui netenka" (95). Tokie įsitikini
mai rodo, jog per „Naujienų" Diedus mirusiems skiriami (aukojami) pir
mieji naujojo derliaus vaisiai ir šviežia duona. Vasarinių Diedų, švenčiamų 
pirmąjį sekmadienį po Šv. Onos (VII. 26), laikas gali sutapti su Žoline, 
kadangi „Šventa Ona — duonos ponia", A. Vyšniauskaitės nuomone, buvo 
švenčiama dviem savaitėm vėliau48 pagal senąjį, iki 1915 m. Rusijos impe
rijoje galiojusį Julijaus kalendorių.

Kalbėdami apie rudeninius Diedus, vieni šaltiniai teigia, kad „Diedų 
nedėlia" yra „pirmoji nedėlia po Ružancavai" (X. 7)49, o kiti tvirtina, jog 
Diedai būna trečiosios savaitės po Rožančinės šeštadienį ar sekmadienį ir 
todėl kilnojasi tarp spalio 22 ir 27 dienos50 arba švenčiami sekmadienį prieš 
Visus šventus: „Dziedai — nedėlia prieš Visus šventus" (PtVdLTŽ, p. 58). 
Taip pat Diedai gali būti rengiami ir Visų šventų išvakarėse: „Tai iš vakaro 
prieš Visašventį susirenka pas žmones, pagieda tas giesmes kaip po nabaš-

* Tokia kultūrinė paralelė nebūtinai reiškia įtaką, nes vaišės, skirtos mirusiems, iš istorinių 
šaltinių žinomos buvusios visoje Lietuvoje, taip pat Prūsijoje ir Latvijos teritorijoje. Anot 
A. J. Greimo, tai, kad žodis diedas yra gudiškas XII —XIII a. skolinys, dar nereiškia, kad pati 
diedų (vėlių-maldininkų-aukų) institucija yra skolinta, „ji galėjo vystytis arba paraleliai — 
vienos valstybės rėmuose — arba autonomiškai“ (A. J. Greimas. Min. veik., p. 420).

Beje, latviai protėviams pavadinti vartoja analogiškos reikšmės žodį — vecaji „seniai, 
senieji“: „Par vecajiem (...) dėvė mirušu cilvėku dvėseles jeb garus, kuri gada divi jeb tris 
reizes apmeklėjuši dzivajos (...). Vards „Vecaji“ cllies no ta, ka visiem bijis vecs, gandriz 
vienads izskats“ („Senaisiais (...) vadino mirusių žmonių vėles arba dvasias, kurios metuose 
du arba tris kartus aplankydavo gyvuosius (...). Žodis „senasis“ kilęs nuo to, kad visi jie 
atrodė seni ir beveik vienodi“, LTT 32483).
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čikui" (103) arba po Visų šventų: „Ažinkas darydavo dziedas bet kada po 
Visų šventų" (LII ES 440, 1. 46).

Tačiau greičiausiai rudeniniai Diedai vykdavo trečiąjį sekmadienį po 
Rožančinės („nedėlia prieš Visus šventus") pagal Julijaus kalendorių ir 
pirmą sekmadienį po Rožančinės pagal Grigaliaus. Kadangi šventė atitiko 
viso derliaus nuėmimą nuo laukų, mirusiųjų atminimo apeigos tapatina
mos su galutiniu derliaus nuėmimu ir vadinamos Ažinkomis, arba Ažin- 
kais*, plg.: „Ažinkai būna rudenį, kai jau visa baigia, nupjauna, nukasa, 
tadu pjaudavo baronus, tį kų" (118), „Per Visus šventus jau būna visa nuo 
lauko nuimta, ir bulvės nukastos, ir visa apsidirbį, tadu jau paspjauna 
kokį paršiukų, ar, kas avis laikydavo, tai baronų pjauna, avį papjauna. I 
sako: „Ažinkinis" (116), „Ažynkos — tep, kap stalai. Rudenį būna viso
kios šviežienos priruošta. Suveina giminės, ca raikia poterauc už miru
sius" (Trasninkai)51.

Į Ažinkas (Diedus) susirenkama iš vakaro, per visą naktį giedama, o iš 
ryto atidėta dalis šventinių patiekalų vežama diedams — elgetoms (103,104, 
106). Jei nekviečiami giesmininkai „dzieduoti", tuomet valgoma iš vakaro 
(„Ažinkamu daro taip kaip vakarų kokį") (107) arba anksti ryte (108).

Tačiau laikas gali būti ir ypatingas — valgoma vidurnaktį: „Per Visus 
šventus ne ryte valgė, ale dar neaušį, vidurnakcį valgė. (...) Nežinau, dėl ko 
jie keldavosi — ar dėl dūšių, ar dėl ko" (116). Vidurnaktis yra vėlių vaka
rienės laikas, pvz., latviai mano, kad „Pusnakti nevar iet gar kapsėtu, jo tad 
mironi ėd vakarinas, un kas to redz, tas tūdaį miršt" („Vidurnaktį negalima 
eiti pro kapines, nes tuomet mirusieji valgo vakarienę, ir kas tai pamato, 
tas tuojau miršta", LTT 12920). Įdomu, kad kai kur Lietuvoje vidurnaktį 
valgydavo Kūčias, nes „kartu su Jėzum reikia valgyt"52 (anot J. Kudirkos, 
dažniau taip buvo daroma senesniais laikais, XIX a. pab. —XX a. pr.), o 
„žmonės sako, kad kai gimsta Kristus, tai visi numirėliai prisikelia ir ateina 
aplankyti savo namų" (B1LKŠ, p. 22).

Be vidurnakčio, tinkamas laikas vėlėms susirinkti prie stalo yra vidur
dienis: „Per Visašventį jau an pietų kaip sėdasi visi, tai jau dūšios atajį, tai 
kap paima pirmucinį šaukštų, po stalu išlėja — itai dūšiom, ot! (...) Vidudzie- 
nį, per Visašventį in pietų kap sėsdinėj valgyc" (112). Plg.: „Dienu vini rado- 
ties ap pusdienu, nakti ap pusnakti, lldz gailu dziedašanai" („Dieną jos pasirodo 
apie vidurdienį, o naktį apie vidurnaktį, iki gaidgystės", LTT 6201).

Šventės vieta. Prieš Ažinkas „šeštadienyj vakare turi būtinai visi 
nusipraust pirtyj" (108). H. Wincza rašo: „trzeba wypalic wlazni i umyč się, 
ale i tu najpierw niech wejdzie najstarszy, gtowa rodziny, i stawiając wodę 
na potkach, a kladąc „wiennik", poprosi praojcow myč się („Dziady! pra-

* Žodis Ažinkos reiškia ne tą patį, ką Dažinkos (konkretaus darbo pabaigtuvės, pvz., 
rugiapjūtės dažinkos, bulviakasio dažinkos), ir yra greičiausiai senesnis skolinys. Plg. J. Lasickio 
XVI a. minimą pjūties pradžią Zazinek ir pabaigtuves Ozinek: „Užbaigę pjūtį, vėl atlieka 
iškilmingą padėkos aukojimą. Ta šventė rusų kalba vadinama Ozinek, t. y. pjūties pabaiga" 
(Jonas Lasickis. Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus. Paruošė J. Jurginis. 
V., 1969, p. 28).
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dziady! myč się przychodžcie, jeden drugiego za ręke przywodcie!) — 
poczem dopiero idą žywi męczyžni, potem kobiety" („reikia išsiperti ir 
nusiprausti pirtyje, bet ir čia pirmiausia seniausiasis, giminės galva, pade
da vandens ant plautų ir, dėdamas vantą, pakviečia protėvius praustis: 
„Diedai! Prodiedai! Ateikite praustis, vienas kitą už rankų atsiveskite", — 
tik po to į pirtį eina vyrai, paskui moterys")53.

Pirtis yra privalomas mirusiems skirtų apeigų momentas. Kaip rodo 
XVI —XVII a. šaltiniai, mirusiems vaišės buvo rengiamos pirtyse. D. Fabri- 
cijus 1610 m. rašė: „Kūrina pirtis, izslauca tas ar slotam, cel vinu dvėselėm 
priekša ėdienu un dzėrienu“ („Kūrena pirtis, iššluoja jas šluota ir deda jų 
[protėvių — auf.] vėlėms valgį ir gėrimą", LTT 32519, iš lotynų į latvių k. 
vertė P. Šmits). J. Lasickio žiniomis, „Per šias šventes [Ilges — aut.] jie 
kviečia numirėlius iš kapų į pirtis vaišėms. Kiek pakviečia, tiek kėdžių tam 
tikslui pastatytoje lūšnoje sustato, tiek rankšluosčių, marškinių patiesia, o 
stalą apkrauna valgiais, gėralais"54. Latvijoje į pirtis maisto nešdavo dar 
XX a.: „Ilgu naktį (no 1. uz 2. novembri) janes mirušo gariem pirtį ėdieni, 
seviški biezputra. Tąja paša naktį mironi peras, mazgajas un iet baznica" 
(„Ilgių naktį (iš lapkričio 1-osios į 2-ąją) reikia nešti mirusiųjų vėlėms į 
pirtį maisto, ypač košės. Tą pačią naktį mirusieji periasi, prausiasi ir eina į 
bažnyčią", LTT 32558); „Senak tėvu dienas nesuši ėdienus uz riju vai pirti 
un rita gajuši skatities, vai mirušo dvėseles ir ėdušas" („Seniau tėvų dieno
mis į jaują arba į pirtį nešdavo valgių ir ryte eidavo pažiūrėti, ar mirusiųjų 
vėlės valgė", LTT 32514).

Jauja yra antroji vieta, kur iš namų nešdavo vėlėms maistą: „Visų šventų 
vakarą nešdavę šaltienos (tarm. košelienos) į jaują, kad parėjusios dūšelės 
galėtų pasisotinti"55, „Mūsų sodžiuje yra buvęs senas ūkininkas Želvis, mi
ręs maždaug apie 1880 metus, kuris visuomet šluodavo jaują prieš Visus 
šventus ir nešdavo ten alų dūšelėms numirusiųjų, kurios tą naktį apsilan
kydavo" (KrbLRSPS, p. 213). Latvijoje statydavo ilgus stalus jaujoje (LTT 
32545) arba maistą dėdavo ant krosnies (LTT 32547, 32550) ir net į krosnį 
(LTT 32548). Jaujos krosnis yra ypatinga tuo, kad čia, kaip ir namų krosny
je, kenčia vėlės, todėl kūrenant ugnį reikia atitinkamai elgtis, plg.: „Rijas 
krasns nekad nevajagot pamest bez malkas. Vajagot ielikt vien mėr kadu 
pagaliti. Tad, kad nomirstot, būsot laipina, ar ko par upi pariet" („Jaujos 
krosnies niekuomet negalima palikti be malkos. Visada reikia įdėti kokią 
nors pliauskelę. Tada, kai numirsi, bus lieptelis pereiti per upę", LTT 25526), 
„Išėmus pakeptą duoną iš krosnies, negalima palikti tuščios krosnies, rei
kia ką įmesti, padėti ar įkišti, nes tų namų vėlės kenčia krosny, ir, jei nieko 
nėra krosny, tai joms nėra kur pasilipti ir yra labai karšta — didelės kan
čios"56. Malka, lengvinanti vėlėms „čysčiaus" kančias po mirties, yra tas 
pats, kas lieptas pereiti per upę į kitą pasaulį.

Antra vertus, norint, kad vėlės greičiau atkentėtų, ugnies nereikia ge
sinti: „Visų šventų rytą negalima anglių gesint: šventė didelė, dūšelės mel
džias. Jei gesinsi, dūšelėm ant galvos vandenį pilsi" (LTR 4343/87/), plg.: 
„Kai kūrenat ugniakurį, tai ugnies nereik išgesinti, kad jūsų motinėlė čys- 
čių greičiau iškentėtų" (B1ML, p. 102). Kadangi „naktį prieš Uždūšines
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Dievas atleidžia atsipakūtavojusias dūšias į dangų" (B1LKŠ, p. 281), galima 
spręsti, jog ugnis yra būdas vėlėms greičiau „atsipakūtavoti". Tuomet apeigos 
jaujoje reikštų šio proceso pagreitinimą arba finalą.

Ne mažiau motyvuotai mirusiųjų minėjimui pasirenkama pirtis. Pirtyje, 
kaip ir jaujoje, yra krosnis, bet ji reikalinga ne tiek dėl karščio, kiek dėl 
garo (iškūrenus pirtį ir įkaitus krosnies akmenims, ugnis užgesinama). Ga
ras reikalingas tiek žmonėms, tiek vėlėms: „Kad pirts ir izkurinata, tad 
priekš laužu aicinašanas pėrties, pirts kūrėjs uzmet garu sacidams: „Šis 
kausinš gariniem!" („Kai pirtis yra iškūrenta, tai prieš pakviesdamas žmo
nes pertis, pirties kūrikas meta garą, sakydamas: „Šis kaušelis dvaselėms!", 
LTT 24093); „Kas beidzamais iet no pirts lauka, tam vėl jauzmet gars, lai 
būtu gariem (veliem) kur perties" („Kas paskutinis išeina iš pirties, tas dar 
turi užmesti garo, kad būtų kur dvasioms (vėlėms) pertis", LTT 24108). 
Kadangi per Vėlines „mironi peras, mazgajas un iet baznlca", pirtį reikėtų 
vertinti kaip alternatyvų vėlių „čystijimosi" būdą. Analogišką prasmę turi 
taip pat vėlių maitinimas, nors įnirusiems užtenka labai mažos aukos da
lies, pvz., tų pačių garų, plg.: „Išėmus pirmą duonos kepaliuką iš pečiaus, 
reikia jį aplieti vandeniu, kad būtų garų, nes tuos garus geria skaistykloj 
kenčiančios sielos" (LTR 1671/25/), „Išėmus duoną vilgo, kad dūšios kan- 
tantos (patenkintos) duonos garu" (LTR 374V990/). O jos „kantantos" to
dėl, kad garai joms mažina kančias: „Kai [duonos — auf.] garai kyla, tai, 
sako, dūšioms atkladas“ (LTR 374d/ 1723c/). Taigi, ar garų tinkamumą vė
lėms aiškinsimės figūratyviais maitinimosi, ar prausimosi aspektais, vis tiek 
jų abstrakti reikšmė siejasi su vėlių kančių sumažinimu. Todėl pirties mito
loginė vertė per atminus yra labai didelė.

Tos pačios prausimosi ir valgymo reikšmės siejamos ne tik su namų 
aplinka. Per Vėlines vėlės lankomos kapinėse: „Seniau Panevėžio apylin
kėje Visų šventųjų vakarą žmonės, eidami į kapines, nešdavo vėlėms val
gių — varškės dubenį ir virtinių bei baltą rankšluostį ir vandens galbūt 
vėlėms nusimazgoti. Tikima, jog tą vakarą vėlės prie savo kapo ateina paval
gyti"57. 1904 m. H. Wiricza aprašo, kaip ruošiantis šventei tvarkomi kapai, 
statomi kryžiai ir neseniai mirusiųjų atminimui „robi się, podlug zwyczaju 
odwiecznego, deska gruba, tupana z klody i ociosana, wyrzyna na niej niby 
šlad stopy zmartego (maty lub wielki), poszlego w swiat „tamten", i kladzie 
gdzieš przez strumyk lub row ku wygodzie ludzkiej; a každy przechodzący, 
widząc šlad wyrznięty, westchnie za duszę zmartego"58 („Pagal senovės pa
protį daroma lenta, išskelta iš kaladės ir grubiai aptašyta, ant jos išpjaunama 
neva mirusiojo, išėjusio „anapus", pėdos (didelės ar mažos) žymė ir dedama 
kur nors skersai upelį arba griovį — kur žmonėms patogiau; o kiekvienas 
praeinantis, matydamas išpjautą pėdą, meldžiasi už mirusiojo vėlę"). Ant 
lieptelio išpjauta pėda turi analogišką reikšmę, kaip pėdos ant šventų akme
nų, siejamos su mirusiųjų keliavimu iš šio į aną pasaulį, arba atvirkščiai59.

Per šventę statomi liepteliai su pėdomis reiškia arba tais metais mirusios 
vėlės nutolimą ir išėjimą į „aukštesnę pakopą" (nes per Diedus baigiasi tais 
metais mirusių gedulas60), arba galimybę iš ano pasaulio patekti į šį, nes kaip 
tik per Diedus vėlės kviečiamos ateiti ir ant kapo, kaip rašo H. Wincza, joms
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dedami moliniai puodeliai su mais
tu. Po to prausiamasi pirtyje, čia kvie
čiant ir mirusiuosius, o „Po lažni — 
wieczerza doroczna, najwazniejsza" 
(„Po pirties — kasmetinė, svarbiau
sioji vakarienė1'61).

Svarstant, kaip turėtų atrodyti 
bendra šventės eiga, reikia pateikti 
ir alternatyvų variantą — kapinės lan
komos po šventės — kaip XVII a. ra
šo J. Lasickis, po tris dienas trukusių 
vaišių „visus apdarus ir valgius ap- 
laistę palieka kapuose" ir „mojuo
dami atsisveikina su savųjų vėlėmis. 
O tuo tarpu visa tai nusineša miškų 
kirtėjai"62. Reikšminga, kad dar 
XIX a. „vietomis tebebuvo paprotys 
(Salakas, Tauragnai), kad sudėdavo 
Vėlinių maistą dar Visų šventųjų va
karą ant kapo ir palikdavo per naktį, 
o tik Vėlinėse jį valgydavo ir išda
lindavo vargšams"63. Ant kapų sudėti 
vėlėms skirti valgiai atitenka elge
toms — „Nakčia elgetos tuos val
gius švariai nurinkdavę ir kitą dieną 
suvalgydavę"64. Tai atitinka elgetoms 
dalinamą diedaduonę — šventinius 
valgius, kurie vakarienės metu de

dami, pvz., į sėtuvę, ir po vaišių atiduodami elgetoms. Todėl logiška, kad ant 
kapų turėtų būti einama po šventinių vaišių. Abi anksčiau paminėtas alter
natyvas galima nesunkiai suderinti, manant, kad kapinės lankomos šventės 
pradžioje ir pabaigoje — sutinkant ir palydint mirusiųjų vėles.

Dar vienas labai svarbus klausimas yra vėlių susirinkimas bažnyčio
je — „dienoj „Visų šventų" jau po mišparų dūšelės renkasi į bažnyčią; 
visos jos iš „čysčiaus" tapsta paleistos; bažnyčion susirinkus, čion jų kuni
gai mišias laiko, vargamistrai ant vargonų žaidžia, gieda. Togi dėl ir žmonės 
seniaus dar gaidgyste „Vėlių dienoj" susirinkdavę in bažnyčias ir žibinda
vę vaškines plonas žvakutes melsdamiesi" (BsGLVV, p. 116). Atrodo, kad 
joms patekti į bažnyčią (tapti paleistomis iš „čysčiaus") padeda būtent tai, 
ką daro žmonės: „Ilgu naktį (no 1. uz 2. novembri) janes mirušo gariem 
pirtį ėdieni, seviški biezputra. Taja paša naktį mironi peras, mazgajas un 
iet baznlca" („Ilgių naktį (iš lapkričio 1-osios į 2-ąją) reikia nešti mirusiųjų 
vėlėms į pirtį maisto, ypač košės. Tą pačią naktį mirusieji periasi, prausiasi 
ir eina į bažnyčią", LTT 32558); „Tą vakarą mirusiųjų vėlės renkasi į savo 
parapijos bažnyčias atsiimti joms skirtųjų maldų" (LTR 744/105/, pagal 
B1LKŠ, p. 281); „Dūšios kalbasi su Dievu Zadūšnose. Dūšios klausia Dievą,
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kada bus kokia pagalba, o Dievas sako: „Lauki šiandie iš giminių ar kaimy
nų" (LTR 1635/125/, pagal B1LKŠ, p. 282).

Nepaisant mūsų pastangų aprašyti šventės chronologiją atitinkančias 
vietas, vis dėlto nėra visiškai aišku, ar tą naktį žmonės „susirinkdavę in 
bažnyčias ir žibindavę vaškines plonas žvakutes melsdamiesi“, ar „kažko
kius banketus kapuose vaišindamiesi už numirėlių vėlių sveikatą kelia“65. 
Sakmėse ir tikėjimuose minima bažnyčia gali būti suprantama arba kaip 
krikščioniški Dievo namai, kur meldžiamasi dėl mirusiųjų amžinojo gyve
nimo, arba kaip mitologinis vaizdinys, nurodantis sakralią mirusiųjų buvei
nę. XV a. J. Dlugošas aprašo mirusiųjų garbinimą miškuose, „kuriuos že
maičiai garbino kaip šventus ir dievų gyvenamus“:

[Šventuosiuose] miškuose jie turėjo atskiroms šeimoms ir namams padalytų ugniavie
čių, kuriose, apsirengę baltais ir iškilmingais rūbais, degindavo visų savo mirusiųjų giminių 
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 ateis naktį, stiprinsis tuo maistu ir gers į ugniavietę supiltą midų, įsisunkusį 
į pačių velionių pelenus <...>.

Spalio pirmąją visoje Žemaitijoje tuose miškuose buvo švenčiama šventė, į kurią žmo
nės rinkdavosi iš viso krašto, atsinešdami valgio ir gėrimo, kokio kas išsigalėdavo. Ten 
pokyliaudami kelias dienas, kiekvienas prie savo ugniavietės dėdavo aukas savo netikriems 
dievams, o ypač dievui, kurį žemaičiai savo kalba vadino Perkūnu, tai yra griaustiniu; tikė
davo, kad tokiomis vaišėmis ir aukomis išprašo iš dievų malonę ir pastiprina mirusiųjų vėles 
(JrKŽ, p. 45; iš lot. k. vertė J. Jurginis).

Žvakės. 1930 m. Žižmuose užrašytame pasakojime pristatoma su žva
ke atliekama apeiga: „Prieš valgant kiekvienas turi paimt į rankas uždegtą 
žvakę nuo šeimininko. Triskart apeina aplink stalą, o paskutinis padeda ant 
stalo viduryj“ (108). Kiti prieškariniai tekstai apie Ažinkas duoda ėjimo su 
žvake variantus:

Visa, ką paskiria dziedam, sudeda ant stalo: avies šlaunelė, keli bakanėliai duonos ir 
pyrago. Tada šeimininkas paėmęs uždega žvakę ir leidžia per visų prie stalo esančiųjų ran
kas. Leidžiant žvakę kalbama „Visų Šventų litanija". Apėjus žvakei apie stalą, šeimininkas 
vėl paima šią žvakę, apneša triskart apie tuos valgius, kurie yra paskirti dziedams.

Pavarėnis, B1LKŠ, p. 285
Duonų kepė mažom kukelėm. Vienų kukelį deda vuokelėn ir stačia un stalo, ažudegia 

žvakį, instacia vuokelėn ir trupina jon kožno valgymo. Tadu apveda žvakį tris kartus aplink 
bliūdą, užgesina ir sėdasi visi valgyc.

Gervėčiai66

Iš šių tekstų aiškėja keli svarbūs dalykai: (1) žvakė uždegama tuomet, 
kai diedam paruošti valgiai jau stovi ant stalo, (2) žvakė leidžiama ratu 
aplinkui stalą arba diedams paskirtus valgius, (3) žvakę leidžiant ratu, mel
džiamasi. Siekiant išsiaiškinti šių faktų prasmę, patogu pasiremti duomeni
mis apie Latvijoje tokia proga rengtas apeigas. Čia, vaišinant vėles, daugiau 
naudojama balana, kuri galbūt yra archajiškesnė už žvakę*. Vėlės į vaišes

* Paminėtina pastaba, kad per Diedus žvakė uždegama nuo balanos (H. Wincza. Min. 
veik., p. 836). Be to, „Mirėjam iedad roką degošu skalu, lai vina saulė būtu sava gaismina" 
(„Mirštančiam į ranką įduoda degančią balaną, kad aname pasaulyje turėtų savo švieselę", 
LTT 20734), „Gultų einant reikia palikti uždegtą šakalį, kad skenduolių dūšios galėtų atėję 
susidžiovinti" (BKT, p. 226).
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kviečiamos uždegant ugnį: „Katrų gadu oktobra mėnesi vini izrikojuši mi- 
rušo dvėseįu mielojamos svėtkus, kad sataisijuši visadus ėdienus, nolikuši 
tos kada istaba žemė. Tur iegajis pats saimnieks un, radldams mirušiem 
uguni (...) aicinajis ėst un dzert. (...) Kad nu domajis, ka dvėseles jau diez- 
gan ėdušas, tad vinš uz sliekšna parcirtis ar cirvi uguns radamo skalu, un 
licis dvėselėm, lai tas ietu savu celu, jo esot diezgan ėdušas un dzėrušas" 
(„Kiekvienais metais spalio mėnesį jie rengė vėlių vaišinimo šventes, kuo
met, priruošę visokių valgių, sudėdavę juos kokioje nors troboje ant žemės. 
Čia įėjęs pats šeimininkas ir, šviesdamas mirusiesiems, (...) kvietęs valgyti 
ir gerti. (...) Kai jau manė, kad vėlės yra pasisotinusios, tuomet ant slenks
čio kirviu perkirtęs degančią balaną ir liepęs vėlėms eiti savais keliais, nes 
jau pakankamai valgę ir gėrę" (P. Einhorns, 1649 m., LTT 32521). „Prie- 
kšnama, rija jeb pirtį vėl klaj savu gaidų gariem, kur saliek ėdienu, aizdedz 
sveces un tad paši iet gulėt. Tur tad sanak nabagi, kas šos ėdienus apėd... 
Rita saimniece dzen savus garus atkal pie miera. Vina staiga visapkart ar 
vienu aizdegtu skalu un dzena garus ar otru skalu. Ta vina apstaiga visas 
ėkas. (...) Lai gari, pa naktim staigadami, atrastu tumsa celu, tad uz kapiem 
noliek skalu saini" („Priemenėje, jaujoje arba pirtyje dengia stalą vėlėms, 
ant kurio sudeda maistą, uždega žvakes, patys eina miegoti. Tuomet čia 
sueina elgetos, kurie šiuos valgius suvalgo... Ryte šeimininkė savas vėles 
vėl gena eiti ilsėtis ramybėje. Ji apvaikščioja aplinkui su viena uždegta 
balana, o su kita balana gena vėles. Taip ji apvaikščioja visus pastatus. (...) 
Kad vėlės, naktį vaikščiodamos, tamsoje atrastų kelią, kapuose padeda 
ryšulį balanų", 1895 m., LTT 32542). Latvijoje XVII a. atliekami ritualai 
(žinomi analogiški XIX a. aprašymai, žr. LTT 32530, 32537, 32540) rodo 
kelias ugnies funkcijas.

Visų pirma, ugnis uždegama kviečiant mirusiuosius prie stalo. Antra, 
vėlės išlydimos (išprašomos) balaną perkirtus. Akivaizdu, kad ugnies užde
gimas ir užgesinimas šiuo atveju yra būdas kontroliuoti vėlių atėjimą ir išėji
mą atgal. Ugnis (šviesa) „rodo" vėlėms kelią, plg. „Žmogus kap miršta, 
[grabnyčių) žvakę reik duot — visa šviesa dangun, kad būt šviesus kelias 
jam" (20). Žvakė padeda nukeliauti į dangų — „Viena motina savo mažam 
vaikui budėdama pasigailėjus žvakės, tas ir pasirodęs per sapną motinai 
savo ir pasakęs: „Kod' tu man lazdos pavydėjei į dangų einant?" (BsIGVV, 
p. 2). Šviesa leidžia vėlėms atsidurti ten, kur jos nori, arba, žmogišku supra
timu, „matyti", pvz., „Kad vėlės matytų, kur padėti valgiai — pastatomos ant 
joms paruošto Kūčių stalo keturios vaško žvakės" (B1LKŠ, p. 286).

Lietuviškuose Staluose žvakė taip pat siejama su mirusiaisiais. Ji užde
gama, kaip minėta, paruošus valgius diedams, arba įstatoma į vokelę, kuo
met „trupina jon kožno valgymo", t. y. vaišinant simboliškai ar realiai 
dalyvaujančius mirusius. Todėl, leidžiant degančią žvakę ratu, kalbama 
„Visų Šventų" litanija (Pavarėnis, B1LKŠ, p. 285) arba, žvake liečiant šventi
nius valgius, — „Angelas Dievo“67. Vėles pasotinus, žvakė užgesinama. Ger
vėčiuose, prieš užgesinant, „apveda žvakį tris kartus aplink bliūdą“, 
Pavarėnio apylinkėse „apneša triskart apie tuos valgius, kurie yra paskirti 
dziedams“ — tada valgo visi. Taip mirusiesiems skirtos vakarienės dalis
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DZIEDA1
PIRMOJI NEDĖTA PO R02ANCAVAI VAGZINOS! DZ1EDU NEOĖUA ARBA 
A^lNKAI-TAt D21ENAI GAMINO DZVYUKA PATROVU: ?lAUNA AVINU, 
GAID2V/VERDA GRIKINIU KRUOPU KOŠą^USNIKA^PRASALNA^A, 
/JVLTINI,/, KOPŪSTO?., BACVINUA, MIEŽINES KRUOPAI KVOŠENlENfy 
P1TLEVOTUS PYRAGUS, SPOTU, MILTU KA2AVA, DUONA,, IR KIAULIENĄ 

DUOKU KEPĖ MA^om KOKETĖM. VIENU, KUKEtĮ, DEDA VU O KĖLĖ N 
IR STAČIA UN STAtO, AŽUDEGIA ŽVAUV, INSt ACIA VUOKEtEN IR 
TRUPINA ?ON KORNO VALGYM0,TADU APVEDA 2VAKy TRIS KARTOS
aplink b u u d^ , u z&e $in a  ir sėdasi vm  valgyc. valgo visas

DZVYUKA PATROVU, BET PALIEKA PtRMAGAUNl, AVINO LOPETĖt̂
NUNESČIR BAŽNYČION KUNIGO UN ALTORIAUS/O KUKEU, DUONOS, 
OKAS Bl ED N AS-GRIKINĖS KOSĖS BLIUDELy NUNEŠDAVO DZlEDAM. 
NUQV0Z.Nl AUSI AS VALGYMAS BUVO G Al ORYS. VIJŲ VALGO SU KRUO- 
POM/OK SKlAUTURy PALIEKA, KOLAI Vi Si PAVALGO, KAD VISIEM 
DŪTUVGSEtA.

informavo; Marcelė orėmienė iš slasatkoj vienkm.
GERVĖČIŲ VAUČ. SVVRIU APSKR. VERAŠĖ VLADAS DRĖMA "I*)?!).

Vlado Drėmos 1939 m. piešinys iš Šiaulių „Aušros" muziejaus Etnografijos 
skyriaus rinkinio „Vlado Drėmos etnografiniai piešiniai tušu 1937-1942".

atskiriama nuo šventinės gyvųjų vakarienės. Tačiau jeigu visos vakarienės 
metu visko, „ko tik valgo patys, (...) po biskį deda į krepšį", tuomet žvakė 
dega iki pabaigos. „Pavalgius, žvakę užpučia ir žiūri, į katrą pusę eina dū
mai -  į katrą pusę dūmai eina, tai į tą pusę reiks tam, kas pūtė, išvažiuoti, 
o jei į viršų — tai auga ir namie pasilieka" (108). Panašiai iš žvakės buriama
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per laidotuvės, pig.: „Kad Ilki iznesa no narna, tad izpūta sveci un skatijas, 
uz kuru pusi dumi ies, ja uz durvju pusi, tad maja bus driz cits mirėjs" („Kai 
mirusįjį išneša iš namų, tai užpučia žvakę ir žiūri, į kurią pusę eis dūmai — 
jei į durų pusę, tai namuose greitai bus kitas numirėlis", LTT 2170; plg. 
B1ML, p. 35). Galima įsivaizduoti, kad mirusiųjų vėlės, užgesinus žvakę pa
liekančios namus, taip pat kaip ir iš namų išnešamas mirusysis gali arba 
„traukti" paskui save išeiti iš namų (ir tuomet dūmai slenka į durų pusę), 
arba išeiti nepalikdamos ryšių (tuomet dūmai kyla tiesiai į viršų).

Kitas nepaaiškintas faktas yra žvakės siuntimas ratu (apėjimas su žva
ke aplinkui stalą) apie diedams atidėtus valgius. Apėjimas aplinkui ką nors 
paprastai reiškia palaiminimą, pvz., „po Kūčių šeimininkas turi apeiti visus 
laukus, iš visų pusių juos peržegnoti ir kalbėti tam tikras maldas. Tada 
Dievas sergės ir laimins laukus" (B1LKŠ, p. 24).

Kūčių vakarienė, kaip ir kiti Stalai, skiriami mirusiesiems („per didži
ąsias Velykų, Kalėdų ir Visų šventųjų iškilmes joms [vėlėms — aut.] pa
ruošdavo puotas", 1611 m.68), todėl „Valgant Kūčias paima visų valgių po 
truputį ir padeda į tam tikrą lėkštę. Paskui tą lėkštę apneša 3 syk aplink 
visas trobas ir tuo valgiu vaišina gyvulius. Tai daro, kad namuose ir gyvulių 
augime būtų skalsa ir geras pasisekimas“69. Žinoma, kad gyvuliams po 
Kūčių atiduodavo mirusiems paskirtą maistą („Ko nesuvalgė Kūčių naktį 
mirusiųjų vėlės, atiduoda gyvuliams“70), todėl galima suprasti, jog aplinkui 
visas trobas nešė vėlių palaimintą maistą (plg. latvių vaišes mirusiesiems: 
„(...) Rita visa majas saime apėda Veju mates svetitos ėdienus un priecajas, 
ka tagad aizgajuši gari stavot ar viniem tuva sakara“ („Ryte visa šeimyna 
suvalgė Vėlių motinos palaimintus valgius ir džiaugėsi, kad dabar išėjusios 
vėlės yra su jais artimai susiję", 1891 m., LTT 32545).

Panaši prasmė suteikiama ir nešamai apie trobą žvakei, — „Panevėžio 
krašte prieš sėdantis už [Kūčių — auf.J stalo šeimininkas, išėjęs su žvake, 
apeidavo aplink namą kalbėdamas poterius. (...) Eina apie namą, kad Die
vas laimintų namus — neapvogtų, neužsidegtų, neįtrenktų Perkūnas"71. 
Šiuo atveju apie namus einama prieš vakarienę, taip pat, kaip kad žvakė 
siunčiama apie stalą per mirusiųjų minėjimą.

Nebegrįžtant prie žvakės kaip „kelio vėlėms“ reikšmės, reikėtų at
kreipti dėmesį, jog naudojamos žvakės turi ne tik mitinę, bet ir ritualinę 
vertę — greičiausiai tai yra šventintos, Grabnyčių žvakės, kadangi būtent 
jos per Kūčias statomos ant stalo72, per Vėlines žmonių žibinamos bažny
čioje (BsIGVV, p. 116), o per Grabnyčias nešamos apie stalą; plg.: „Šven- 
čioniškiai aukštaičiai per Grabnyčias parsineštas šventintas žvakes pirmiausia 
triskart apnešdavo aplink stalą, po to visiems namiškiams kryžmai, t. y. ties 
kakta, pakaušyje ir paausiuose, pasvilindavo kiek plaukų“73.

Tokią pat sakralinę vertę turi ir šermenų žvakės — dabar vaškinės, o, 
pvz., XVII a. — lajinės, pagamintos iš šermenims papjauto (resp. paaukoto) 
jaučio lajaus: „Jei jautis riebus ir daug lajaus, tai pridaro daug žvakių, ir jos 
žiba visą laiką, net jau palaidojus numirėlį, iki visiškai sudega; taip daroma 
dėl jo sielos“74. Neabejotina, kad per mirusiųjų atminus degintos žvakės 
kadaise irgi turėjo apibrėžtą apeigomis suteiktą sakralinę galią.
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Nuliejimai. Suruošus mirusiųjų vėlėms Stalus, „kiekvieno viralo" pir
mieji šaukštai aukojami — nuliejami po stalu (107-112): „Itai jau numiru- 
siem laja žamėn" (111), „per Visašventį jau an pietų kap sėdasi visi, tai jau 
dūšios atajį, tai, kap paima pirmucinį šaukštų, po stalu ištėja — itai dūšiom, 
ot! Ir tie visi, kiek yra, tai po stalu ištėj — tai dūšiom jau anų. Ir tadu jau visi 
poterius sukaibėj ir valgo, žodžiu, dūšiom atidavė, kas reikia" (112). Taip 
daroma ir per Velykas — „Dūšiom, katrų niekas neatmena, reikia valgant 
pirmą Velykų dieną nupilti tris šaukštus po stalu" (B1LKŠ, p. 287).

Kodėl per atminus, specialią įnirusiems skirtą šventę, iškėlus jiems stalą 
su specialiais valgiais, pirmieji šaukštai dar papildomai nuliejami vėlėms?

Atsakymą siūlo, o drauge jį komplikuoja, religiniai faktai. 1718 m. jė
zuitai „Kėlimų stalų" puotoje atranda ne tik tai, kad „jie maitina mirusiųjų 
vėles" ir „dargi net nuo seno priimta malda jie pakviečia vėles į puotą", bet 
ir demono maitinimą: „Demoną ir nekviestą jie peni, bet kokiose vaišėse 
pirmąjį kąsnį mesdami po stalu ar ant stalo, taip pat išpildami pirmąjį 
šaukštą iš kiekvieno patiekalo ar pirmąjį gurkšnį iš kiekvienos taurės"75. 
Demonu čia, matyt, vadinamas kažkoks konkretus dievas, kuriam suteikia
ma garbė pirmajam paragauti kiekvieno patiekalo. Pirmieji kąsniai yra ypa
tingi, sakralūs — tai galima spręsti iš griežtų taisyklių, kurių laikomasi 
raikant duoną, pvz., negalima duonos atiduoti svetimam žmogui, jos ne- 
prariekus („rūgštį atiduoti", LTR 1724/126/), taip pat negerai kitam duoti 
duonos jos neparagavus, nes tada „maizes laime pariet uz otru" („duonos 
laimė atitenka kitam", LTT 187228). Vadinasi, duonos prariekime arba pir
mame kąsnyje (paragavime) kaupiasi pati duonos esmė, „rūgštis", „laimė". 
Būtent šitoji duonos arba bet kurio kito patiekalo „laimė" yra skiriama 
„demonui" arba dievui (beje, nesibijant, kad duona „išeis"). Kaip M. Pre
torijus rašo „Prūsijos įdomybėse", pirmieji kąsniai, o ypač pirmieji gurkš
niai skiriami Žemynėlei: „Šią apeigą — prieš geriant pirma nulieti truputį 
žemėn — jie vadina žemynėliauti, Žemynėlę nulenkti, jai savo pareigą at
likti"76. Pirmuoju kaušeliu Žemynėlė pagerbiama bet kuriose vaišėse, ki
taip daroma tik per šermenis17, kuomet Žemynėlei aukoja kiekvienas:

Jie mano, kad mirusiojo sielai nuo to yra lengviau, jei kiekvienas po truputį nulieja 
Žemynėlei ir jai paveda tą sielą, taip pat palabinimais linki mirusiajam visokio labo. (...) jie 
tris kąsnelius duonos ir tris kąsnelius mėsos numeta žemėn ir tiek pat šaukštų nulieja, sulig 
kiekvienu linkėdami, kad Žemynėlė mirusiajam aname pasaulyje (kiti sako danguje) būtų 
maloninga ir jo sielą gerai laikytų ir globotų (...). Po mėnesio, dviejų arba trijų jie kelia 
atminimų šermenis su tomis pat ceremonijomis, o paskui trejus arba daugiau metų tais pat 
papročiais jie kasmet ruošia metinius mirusiojo atminimus78.

Minint mirusiuosius, Žemynėlės vaidmuo yra svarbesnis negu kuriose 
nors kitose apeigose, kadangi „jos globai pavedama visa, ko jie velionio 
sielai linki ir trokšta. Tuo metu stengiamasi jai įsiteikti uoliau nei per visas 
šventes, nes velioniui yra Žemynėlė reikalinga, lyg tartum jam eitųsi blo
gai, jeigu ji ant jo pyktų"79. Žemė mirusiajam labai svarbi, kadangi būtent 
ji, užkasant mirusįjį kape, priima velionį, todėl, nuliejant ant žemės gėri
mo, atnašaujama Žemynėlei jos prašant: „Žemynele, būk linksma ir priimk 
šią dūšelę, ir gerai kavok!"80 Analogišką reikšmę žemė (Žemyna) turi latvių 
laidotuvių dainose, plg.:
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Pūt, erigeli, vara tauri, Pūsk, angele, vario ragą,
Pie vartiem stavėdams! Prie vartų stovėdamas!
Lai dzirdėja Žemes mate, Tegul išgirsta Žemės motina,
Lai nak mani sagaidlt. Tegul išeina manęs sutikti.

Tdz 49488
Mirusysis „užrakinamas" po žeme, o žemės (kapo) raktus turi Vėlių 

motina:
Aizavėra žemes varti, 
Aizkrlt žemes atslėdzina, 
Gulėt man zem zemites, 
Kamėr saule debesis.

Ld 20054

Užsivėrė žemės vartai, 
Užsitrenkė žemės spynos, 
Man [reiks] po žeme miegoti, 
Kolei saulė danguje.

Vėlu mate, Vėlu mate,
Dod man kapa atslėdzinju]! 
Lai es savu mamufipu 
Ik ritina apciemoju.

Tdz 49485

Vėlių motina, Vėlių motina, 
Duok man kapo raktus!
Lai aš savo mamužę 
Kas rytelį aplankysiu.

Vėlių motina, taip pat kaip Žemynėlė, dalyvauja mirusiųjų vaišėse — 
Latvijoje ji buvo kviečiama prie stalo:

(...) garie galdi tika piekrauti ar visadiem ėdieniem un tad logus un durvis attaisijuši 
vaja, lai veliem būtu vieglaka ienakšana, sacija: „Naci, naci, Veju mate, ko par miegu bėdajies. 
Atradlsi biezu putru gara gaida galina („Ilgi stalai buvo apkrauti visokiais valgiais, tuomet 
langus ir duris atidarę, kad vėlėms būtų lengviau įeiti, sakė: „Ateik, ateik, Vėlių motina, kuri 
per miegą dejavai. Rasi košės ilgo stalo gale", 1891 m., LTT 32545).

Lietuviškai tokio pobūdžio malda užrašyta J. Lasickio ir skirta Vielonai:
Skierstuvves yra dešrų kimšimo šventė. 1 ją dievą E z a g u 1 i s šitaip kviečia: „Vie- 

lona vėlos ateik musmup und stala". „Ateik, — sako, — pavalgyti drauge su mumis dešrų su 
mirusiais"81.

Prof. K. Būga lietuviškai užrašytą kreipimąsi interpretuoja taip: „Veliuo
na! vėliuos ateik mūsump unt stala"82. Kadangi Veliuona kviečiama ateiti 
unt stala per Vėlius, tai, kaip rašo A. J. Greimas, „Skerstuvių šventė turi 
logiškai įtilpti bendruose Ilgių rėmuose, į tas tris dienas, kurios yra skirtos 
mirusiųjų kultui“83. Beje, toks pat skerstuvių ir mirusiųjų šventės derinys 
matomas 1996—1997 m. Dieveniškėse užrašytuose pasakojimuose apie Ažin- 
kas. Tada, pabaigus žemės darbus ir ganiavą, pjaunami gyvuliai — avinai, 
kiaulės arba gaidžiai (113—121) ir iš jų pagamintais patiekalais — vėdarais, 
šaltiena, jušniku (kraujo sriuba), košėmis su spirgelis ir kt. — meiitinami mi
rusieji. XVII a. kvietimas ateiti unt stala nesunkiai gali būti perfrazuotas į 
XX a. Dzūkijoje švenčiamus Stalus.

Grįžtant prie Veliuonos (kurios moteriška giminė nėra iki galo įrody
ta, nes J. Lasickis lotyniškai šį teonimą interpretuoja kaip vyrišką), reikia 
atkreipti dėmesį, kad ši deivė (dievas) mirusiųjų vaišėse turi tarpininkės 
vaidmenį: „ Vielona — vėlių dievas, jam aukojamos aukos, kai maitinami 
mirusieji“84. Analogišku tarpininkavimu užsiima M. Pretorijaus aprašyta

223



Žemynėlė, priimdama ir globodama į žemę laidojamų mirusiųjų vėles. Re
gis, kad Veliuona tokiu atveju gali būti suprantama kaip Žemynos epitetas, 
juo labiau kad Veliuona yra chtoninės prigimties — kitas jos vardas — 
Ežiagulys („Dievą Ezagulis šitaip kviečia: „Vielona vėlos ateik musmup 
und stala"). A. J. Greimo nuomone, šis Veliuonos epitetas nurodo jos įpras
tinę gyvenvietę, žyminčią dirbamų laukų ribą85. Ežia yra tarp dviejų laukų 
arba lauko ariamųjų plotų suformuotas žemės pakilimas, kurio sakralumą 
liudija sakmės — čia esąs apartas Dievas: kai žydai poną Dievą vaikė, jis 
atėjęs pas žmogų, atsigulęs ant sumetimo ir paprašęs, kad jį apartų. „Tai 
dėl to žmonės ir stato sėdelius [gubas — aut.] ant sumetimo, ir kai griau
džia, negalima stovėti ten, kur viena vaga nuvaryta. Stotis ant sumetimo, 
nes ten Ponas Jėzusas apartas, ten Perkūnas nemuša“ (BILLS, p. 70).

Ežios, žyminčios laukų ribas, žymėjo ir sodybos žemę globojančio die
vo valdų ribas, nes kaip tik čia buvo užkasami šventinto velykinio kumpio 
kaulai, kiaušinių lukštai, kad „Dievas saugotų laukus nuo audrų“86. Latvi
joje sodybą ir laukus globojantis dievas (ar keli namų dievai) vadintas 
Majas kungs (Namų viešpačiu). XVIII a. šaltiniuose Majas kungsyra prily
ginamas Žemes matei (Žemės motinai), jos kultas nesiskiria nuo namų die
vo kulto (LPT, lp. 248). Kaip tik Namų viešpačiui latviai skiria pirmuosius 
bet kokių vaišių kąsnelius, juos palikdami namų dievo buveinėje, įrengtoje 
įvairiose sodybos vietose — namuose, kieme, sode, pirtyje, jaujoje, laukuo
se; kartais šiam dievui aukojama prie akmens ar akmenų krūsnies, švento 
medžio ir pan. (LPT, lp. 249 — 283) Šios analogijos rodo ypatingą ryšį tarp 
žemės dievų ir vėlių, kurioms taip pat aukojami pirmieji kąsniai ir gurkšniai, 
nuliejami ant žemės. Aukojant žemei, tuo pačiu aukojama ir joje esančių 
mirusiųjų vėlėms, todėl, pvz., „Nukritus duonai ant žemės jos neimdavo, o 
palikdavo — reiškia dūšia reikalauja apieros“ (Ricieliai, LTR 374V1383/). 
Antra vertus, aukojant mirusiesiems, veikiamas ir laukų derlumas, pvz., 
„Visų šventėj ubagams reikia duoti rugių duonos už dūšeles ir už gyvą 
gaspadorių ir gaspadinę, už derlių, nes kitus metus rugiai nederės" (Tvere
čius, LMD I 660/210/, pagal B1LKŠ, p. 282). Matyt, todėl mirusiųjų šventė 
derinama su Ažinkomis — nuėmus visą derlių, aukojama žemės dievui ir 
drauge vaišinami mirusieji.

Diedų dalis. Pagrindinė auka mirusiesiems yra ne pirmieji kąsniai 
bei šaukštai, per vakarienę nuliejami žemėn, bet vardinės aukos — mais
to dalys, nuo kiekvieno patiekalo per vaišes atidedamos į atskirai pasta
tytą sėtuvę, vokelę, pintą krepšį ir pan. Dieveniškėse, taip pat ir kitur 
Dzūkijoje87, tokį atidalytą maistą suskirstydavo konkretiems mirusiesiems, 
atiduodami jį prie bažnyčios sėdintiems elgetoms: „O po bažnyčių ubagų 
pilna, pilna, pilna! (...) „Man, man, man!" Tai dalija, dalija. „Melskitės už 
Antano dūšių, už Juro dūšių". Kap pas mane šeimos kas numirį — Anta
nas ar tį Jurgis, ar tį Stanislovas. Tai vienam duodzi gabalų duonos, gaba
lų mėsos už Antano dūšių, kitam [duodzi], albo vienam tį" (113). 
Gervėčiuose toks paskirstymas konkrečioms vėlėms vyksta apeiginių vai
šių metu:
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Ažinkas darydavo dziedas bet kada po Visų šventų. Tą rytą jis apsivilkdavo baltais 
marškiniais, juos susijuosdavo marga visokių milinių (vilnonių) siūlų išausta juosta ir sėsda
vosi už stalo, apdėto valgiais. Jam už stalo atsisėdus, sėsdavosi visa šeima. Dziedas trupinda
vo (pjaustydavo) kųsneliais (gabaliukais) duonos, pyrago, mėsos, jei buvo ant stalo, ir dešros. 
Vieną davinį supjaustęs, pasakydavo: „Už vėlę dziedo Jono" ir padėdavo šalia ant suolo 
stovinčion vofkejlan. Paskiau taip pat pjaustydavo kitą davinį ir pasakydavo, už kieno vėlę 
davinys skiriamas. Apdalijęs tų namų mirusiųjų vėles išmaldomis, garsiai kalbėdavo maldą 
„Angelas Dievo" ir tris kartus — „A[m]žiną ramybę duok įnirusiems, Viešpatie1'. Kiti taip pat 
garsiai kalbėjo drauge. Paskiau vokelą su pritrupintais daviniais dziedas padėdavo toliau ant 
suolo, ir visa šeima valgydavo paruoštą geresnį, nei kas dieną, maistą — riebių kopūstų, 
jukos (sriuba iš gyvulio kraujo), jei pjovė paršą, riebios grikinės košės, duonos, pyrago (...).

Vokelą su išmaldomis už giminių vėles sūnus arba dukra nuveždavo ir atiduodavo savo 
kaimo elgetai, prašydami melstis už visas tų namų vėles. Jei savo kaime elgetos nebuvo, 
veždavo ir išdalydavo — kiekvienam po davinį — elgetoms, sėdintiems prie šventoriaus tako.

Knystuškių kaime buvo šimtametis senelis. Jį, pasikvietę į Ažinkas, Velykas, pavaišin
davo, duodavo netrupintos duonos, pyrago kukelaitį, mėsos ir kito ko, prašydami melstis už 
visas tos giminės vėles. Atėjęs jis melsdavosi, melsdavosi ir savo namuose.

Gervėčiai, LII ES 440, 1. 46 — 47

Šis tekstas atkreipia dėmesį į tris įdomius su dalijimu susijusius daly
kus: (1) kiekviena vėlė vaišių metu yra asmeniškai „apdalijama", tarsi ji 
pati dalyvautų Ažinkose*; (2) mirusiesiems skirtos dalys atiduodamos savo 
kaimo elgetai; (3) į pačias vaišes kviečiamas elgeta, kuris čia pat, vietoje, 
už minimas vėles ir meldžiasi.

Elgeta, besimeldžiantis už savo kaimo mirusiųjų vėles, Ažinkose atsto
vauja dar vienai apeiginei institucijai. Tai žmogus, tarpininkaujantis gy
viesiems ir mirusiesiems (plg. Žemynėlę, žemės dievus, Veliuoną, Vėlių 
motiną — dieviškojo pasaulio „tarpininkus"). A. J. Greimo definicija šis 
vietinis elgeta —maldininkas priklausytų „jau sunykusiai, degraduotai, bet 
autentiškai senosios lietuvių religijos dvasininkų klasei"86. Dėl to jam ne tik 
atitenka aukojamoji maisto dalis, bet jis ir pats dalyvauja apeigose. Panašų 
dalyką galima įžiūrėti Kūčių papročiuose — tą dieną, „jei sodžiuje būna 
elgeta ar pakeleivis, tai kiekvienas tokį žmogų stengiasi „pasigrobti", nes tai 
teikia laimę, džiaugsmą ir ypatingą palaimą tiems namams"89, „tai svečias, 
kurį siuntė Dievas"“. Įdomu, kad kaip tik su Dievo arbo jo tarno atėjimu 
siejamas pagrindinis Kūčių valgis — kūčia, arba Dievo pyragas. Šį pyragą 
arba „po truputį visų Kūčių vakarienei pagamintų valgių" (!) tris kartus apie 
namą apneša šeimininkas arba Rytų Aukštaitijoje senelis.

Tarpduryje stovėdama šeimininkė kiekvienu kartu praeinantį šeimininką užkalbina:
— Kas čia eina?
— Ponas Dzievas, — šeimininkas atsako.
— Kų čia neša?
— Kūčių šventų."

Arba:
— Kas eina?
— Dievo tarnas!
— Ką atneša?
— Dievo pyragą"91.

* Šiuo atveju, vėliau maistą atiduodant elgetai, jam nieko nebesakoma -  t. y. nenurodoma, 
už kokias vėles jis turi melstis, žr. LII ES 440, 1. 82.
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Latvijoje apie namą eidavo mirusiųjų paminėjimo dieną — per Simiju- 
dą (X. 28):

„Simjūda vakarė viens staigajis ar gaĮas blodu ap istabu, un kad piegajis pie loga, tad 
otrs prasljis: „Kas tur staiga?" Otrs atbildėjis: „Dievini staiga ar savu žėligu pilnu roku". Tas 
atkartots tris reizas" („Simijudo vakare vienas vaikščiojo su mėsos dubeniu apie namą, ir, kai 
prieidavo prie lango, tai kitas klausdavo: „Kas čia vaikšto?" Kitas atsakydavo: „Dievulis 
vaikšto su savo mielaširdinga ranka“. Taip kartojo tris kartus", LTT 32552).

Seniausiame šio papročio aprašyme aplink trobą eina ne šeimininkas, 
ne senelis, bet persirengėlius ar lalautojus primenantys žmonės:

(...) Kūčios vakare eidavo apie namus. Gaspadorius, namuose po langu sėdėdamas, 
būdavo klausia:

— Kas čia eina?
O tie atsakydavo:
— Ponas Dievas.
— Ką čia neša?
— Šventą kūčią.
Paskui, gavę nuo gaspadoriaus kokių ten dovanų, eidavo pas kitų (...)92.

Dabar Lietuvoje nebežinoma papročio per Kūčias vaikščioti persiren- 
gėliams, tuo tarpu Latvijoje jis gerai paliudytas: „Sakot no MikeĮiem lidz 
Zvaigžnu dienai sakusies iešana „vecišos". Parasti gajėji pargėrbušies par 
ubagiem, zilėtajiem un tamlidzlgi"93 („Nuo Mykolinių iki Trijų karalių pra- 
sidėdavęs ėjimas „seneliais". Paprastai tie, kurie eidavo, persirengdavo el
getomis, burtininkais ir panašiais").

„Seneliais" Latvijoje vaikščiodavo Vėlinių laikotarpiu ir jų atėjimas 
reikšdavo palaiminimą94. Tą patį reiškė ir mitinis „senųjų" (Lietuvoje vadi
namų „diedais") atėjimas — „Par vecajiem (...) dėvė mirušu cilvėku dvėse- 
les jeb garus, kuri gada divi jeb tris reizes apmeklėjuši dzivajos, atnešdami 
saviem bijušiem draugiem svėtibu, bet naidniekam Įaunumu" („Senaisiais 
(...) vadino mirusių žmonių vėles arba dvasias, kurios metuose du arba tris 
kartus aplankydavo gyvuosius, atnešdamos savo draugams palaiminimą, 
tačiau priešams — blogį" (LTT 32483).

Atrodo, kad viena iš priežasčių, dėl ko būtent elgetų prašydavo melstis 
už mirusiuosius, buvo jų senumas, pvz., Gervėčiuose, „pridėję didoką vo- 
kelą — apvalią pintinę — nuveždavo savo kaimo elgetai — vyrui arba 
moteriai, dažniausiai jau paeiti nebegalinčiam, o tik gulinčiam ir už miru
sius besimeldžiančiam. Atiduodami elgetai tą auką, prašydavo jį melstis už 
tų namų mirusiųjų vėles" (LII ES 440, 1. 70). Gali būti, kad seniems elge
toms, karšinčiams, vežiojamiems iš vienų namų į kitus, labiausiai tiko melstis 
už mirusiuosius, kadangi jau savo amžiumi jie yra tarp gyvųjų ir mirusiųjų. 
Senumas yra mirusiųjų bruožas — ne tik protėviai įsivaizduojami seni (ve- 
caji, diedai), bet ir, pvz., prūsų mirusiųjų pasaulio dievas Patulas vaizduo
jamas senas (kaip, beje, ir lietuvių Velnias — „aukšto ūgio senis, kartais 
milžinas, su ilga balta barzda, siekiančia kelius"95).

Pasakose senas vaizduojamas ir Dievas (Dievas senelis), vaikščiojantis 
po žemę pasivertęs elgeta. Dievas senelis kartais už gerus darbus kviečia 
žmones pas save — į mirusiųjų pasaulį („Svečiuose pas elgetą (Dievą)", AT 
471), arba sutinkamas „vežant pyragus į pragarą" (AT 480C)96. Šį pasakų
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Dievą senelį žmonės įsivaizdavo keliaujantį elgetos pavidalu, pvz., buvo 
manoma, kad per Kūčias eina elgeta pasivertęs šventasis, ir blogai būsią 
tiems namams, kuriuose jo negerbia" (Naujasis Daugėliškis)97, todėl, „Jeigu 
per Kūčias ateidavo koks pavargėlis, tai jį irgi sodindavo prie stalo garbin
goje vietoje (už galo stalo), nes buvo tikima, kad tai pats Kristus ateina, 
persirengęs elgeta" (Janapolė)98. Pasakose elgeta — Dievas senelis — taip 
pat vaišinamas per Kūčias, Velykas, mirusiųjų atminimus, šermenis99.

Pasirodęs švenčių išvakarėse ir radęs žmones neturinčius ką pasitiekti 
šventėms, „Dievas liepė nueiti į tvartą ir išpjauti iš karvės šlaunies mėsos 
gabalą. (...) Šlaunis bematant užgijo. Mėsą šeimininkas išvirė ir gardžiai 
pavalgė" (E1DS, p. 227). Pasakoje „Veža pyragus į pragarą" žmogus nešasi 
į pragarą kumpį, kurį žilas sulinkęs senelis jam liepia išmainyt su velniais į 
tris maišus anglių (LTt III, p. 635). Pasakos variantuose žmogus, nunešęs į 
pragarą pyrago, išvaduoja vėles100. Pyragas arba kumpis, kuriuo išgelbėja
mos vėlės, yra tas pats, kas už mirusiuosius elgetoms aukojama duona ir 
mėsa, juo labiau kad į pragarą vykstama per Kalėdas, Užgavėnes, mirusių
jų atminimų dienomis101, t. y. žieminių, pavasarinių ir rudeninių Diedų, 
arba Stalų, metu.

Įsidėmėtina, kad būtent kumpis, drauge su duona, yra svarbiausia Die
dų, arba Stalų, auka:

Dzūkai paskutinį sekmadienį prieš Vėlines vadino „dziedų" diena ir kepė elgetoms 
duoną su įspaustu kryžiaus ženklu, vežė jiems avino šlaunį102.

Baronų ar kiaulį papjauna, ale nevirtų mėsų, tep žalių mėsų nešė ir padeda an altorėlio. 
I tada kunigas ten nusrenka. Tai jau Visus šventus tai daug daug prideda tų lopetėlių. — Kas 
ta lopetėlė? — Lopetėlė — avies kumpis. (...) Priekinis kumpis (...) Sako, nešim lopetėlį 
bažnyčion (116).

Valgo visas dzvylika patrovų, bet palieka pirmagalinį avino lopetėtį nunešcie bažny
čion kunigo un altoriaus, o kukėti duonos, o kas biednas — grikinės košės bliūdelį nuneš
davo dziedam.

Gervėčiai103

Žolinių rytą einama pusryčiaut. Visa, ką paskiria dziedam, sudeda ant stalo: avies 
šlaunelė, keli bakanėliai duonos ir pyrago.

Pavarėnis, LTR 1310/20/, pagal B1LKŠ, p. 285
Kai būdavo „diedai" (po Onos pirmoji savaitė, per Visus šventus ir kt.), [kerdžiui — 

aut.] duodavo po bandelę duonos; kas pasipjaudavo avį, tai duodavo ir šlaunelę avienos (po 
bandelę duodavo visi, o po šlaunelę tik tie, kurie avis turėjo).

Puvočiai104

Šis sąrašas tik parodo, jog mirusiesiems aukojami valgiai yra toli gražu 
neatsitiktiniai — „pirmagalinė avino lopetėlė" yra Dievo senelio, mirusiųjų 
pasaulio valdovo, įsteigtos aukos mirusiesiems variantas. Be abejo, visi 
Stalų valgiai: vėdarai (tarp jų įspūdingasis „barono šliuzas", „kundziukas" 
(žr. 115r 116), jukos, košės, sriubos, virtiniai, įvairių receptūrų pyragai (plg. 
iš 9 puodelių sriubų užmaišytą grikinį pliažą, 109), babkos bei nustatytas 
šių valgių skaičius (9 arba 12), — turi mitinę motyvaciją, kuriai atskleisti 
reikia plačių tyrinėjimų.

Viena aišku — visi šie sudėtingi valgiai ir su jais atliekamos apeigos turi 
konkretų tikslą: padėti artimųjų vėlėms patekti į palaimingą mirusiųjų bu
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veinę. Tai galima padaryti tik nustatytu laiku keliant Stalus ir aukojant au
kas. Tuomet „ažu kurias dūšias duota, tai tos atais bažnyčion" (129), iš ku
rios „Dievas atleidžia atsipakūtavojusias dūšias į dangų" (LTR 374/1537/, 
pagal B1LKŠ, p. 281; LTT 32564).
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TEKSTAI

Publikacijoje skelbiamą tautosaką Dieveniškių apylinkėse 1996 ir 1997 m. 
surinko: Rita Balkutė, Inga Marmaitė, Giedrė Šmitienė, Daiva ir Vykintas Vaitke
vičiai, Irena ir Gediminas Žiliai. Šios tautosakos pluoštą papildo vienas pasakoji
mas iš LMD archyvo (1930 m. Girdžiušaitės rink.), užrašytas Dieveniškių apylinkėse, 
ir 1939 m. V. Drėmos Gervėčių apylinkėse užrašytas pasakojimas su Ažinkų šven
tės metu į sėtuvę įstatytos degančios žvakės piešiniu*.

M i r t i e s  ž e n k l a i

Gyvūnų elgesys

1. Būna, paukšcis atskrenda, langan triskart stuksena, tai tada, sako, 
šeimoj kas nors mirs.

P. Skraičionių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Malvina Butrimienė-Javaravičiūtė, 65 m., 
kilusi iš Puikių k. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(55).

2. Jeigu gegutė iš pat pavasario ataina, duoda kukuoc, taip pat, sako, 
blogai bus šeimoj (...) tuos metus bus nebaščikas — ar senas, ar jaunas. 
Tep, sako, būna nebaščikas.

P. Skraičionių k„ Dieveniškių seniūn., Šlčn — Malvina Butrimienė-Javaravičiūtė, 65 m., 
kilusi iš Puikių k. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(56).

3. Buvo aiškinimas, kad gegutė kukuoja prie namo, ana ko tai supran
ta, kad ana jau kukuoja, ir ana jau prikukuoja. Ale gero neprikukuoja, 
prieš bėdų kokių.

Tai dar mano amžio kaimynas... Buvo medžiai, topoliai toki dzideli, tai 
kukavo ir kukavo, ir kukavo, ir ankstų rytų išeik jau tį kukuoja. Jau, sako, 
ana prikukuos, jau ką negero prikukuos. Paskui tas šeimininkas ir pragulė
jo, biškį priparalyžavojo, ale ne tep labai scipriai kap paralyžuoja, kad jau

* Abu 1930 ir 1939 m. tekstai buvo anksčiau publikuoti su netikslumais (žr. BILKŠ, 
p. 248-285; Zdzichauskas, 1964, p. 169—170). V. Drėmos piešinys turėjo būti publikuotas 
žurnale „Gimtasai kraštas", tačiau tas žurnalo numeris Antrojo pasaulinio karo metais neišėjo.

Šioje publikacijoje piešinys skelbiamas pirmą kartą. Už leidimą jį skelbti bei piešinio 
kopiją dėkojame Šiaulių „Aušros" muziejaus direktoriui R. Balzai.
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visai, tai maje aštuonerius metus patalynin pragulėjo, prasirgo. Tai, kap 
sako, tį gegutė iškukavo.

P. Šaltinių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Elena Baniulienė-Gaidytė, 75 m. U. I. Žilie
nė, G. Žilys 1996. LTR 6447(13).

4. Kada labai vištos giedojo kap gaidys. Tai vis tep žmonės [sako]: 
jeigu balta — tai geriau, jei juoda — tai kas iš šeimos mirs. Ir tep gieda, ir 
žmonės praktikavojo, kas ingi kų. O dabar yra vištos [bet], niekados negir
džiu, kad giedot.

[Žiūrint] kokia višta: jeigu šviesi kokia višta, tai kap būna dar kada 
mergų, tai in vestuves, o jeigu kokia juoda, tai jau in nebaščikų, mirs kas.

P. Šaltinių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Elena Baniulienė-Gaidytė, 75 m. U. I. Žilie
nė, G. Žilys 1996. LTR 6447(14).

5. Ar širdzis pasako, ar dūšia kokia pasako. Ar būna koks tai brudas 
apstoja žmogų, kad kokios tai bėdos bus jau namuose, ar kacinas išeina.

— Kaip tai brudas apstoja?
— Kap tai sakyc, blusos, utelės.
— Tai an bėdos?
— Tai an bėdos.
— O katinas išeina?
— Taip pat an bėdos. Jeigu šeiminykas mirs ar šeiminykė, tai kacinas 

išeido už savaitės iš namų. Išeina, ir nėra jau, nėra kam papenės, nieko. O 
paskui kap (...) palaidojo — parėj.

P. Skraičionių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Malvina Butrimienė-Javaravičiūtė, 65 m., 
kilusi iš Puikių k. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(53).

Sapnai
6. Mūsų teta, dėdės jau žmona, sakė (...): „Sapnavau aš, kad atėjo 

kokis ponas pas manį ir sėdi pas mus namie. Sėdi, knygą atsilenkė ir sako: 
„Tu šitais metais mirsi." Sako: „Ko aš mirsiu, dar mano vaikai maži, ir, — 
sako, — ko aš mirsiu?" „Mirsi, tu šiais metais mirsi". Ir numirė.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Genė Gaidienė-Seržantaitė, 67 m. U. 1. Mar- 
maitė 1996. LTR 6447(1102).

7. Menu aš pači: ma vyro tėvas (...) jau senas buvo, tai man prisisapna
vo, kad ataj jo sesuo (...), rūčnykų* užmetė an kaklo ir išsivedė. Paskėliau 
aš ir pasakoju, sakau: „Kodėl, tata, sapnavau, kad ataj ta Marinka, ta se
suo, ir tavi išsivedė, už kaklo užkabino ir ana taip?" „Tai, — sako, — 
vaikeli, aš mirsiu". Dar pasbuvo turbūt jau tris mėnasius ir mirė.

P. Skraičionių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Malvina Butrimienė-Javaravičiūtė, 65 m., 
kilusi iš Puikių k. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(54).

* rankšluostį

8 .

B. Jurušienė:
— Tu kap tadu sapnavai, kap Kazys mirė? Kų? Pirkių statė?
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A. Šilabritienė:
— Namus. Naujus namus statė, pastatė ir numirė. Aš sapnavau.
B. Jurušienė:
— Ana sapnau, o brolis mirė (...). Visi kalba, kad [jei] jau mato, kų stato 

namus, tai nebūtinai jau tas žmogus, ale vis ciek jau kur tai mirs.
P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Bronė Jurušienė-Dvynelytė, 62 m., ir Adelė 

Šilabritienė-Zinkevičiūtė, 67 m. U. R. Balkutė 1996. LTR 6447(1216).

9. Sapnavau aš prieš vyro smercį, kų va iš šitos pirkios žmona (itai 
brolienė ma vyro buvo cianai) tįsia du sienoju, pagalius. Tįsė ūlyčion, ažu- 
tįsė atšlaiman. Tai manas vyras numirė 8 listopado*, o jos vyras — sausį. Ir 
du sienojai.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Malvina Seržantienė-Šilabritaitė, 73 m. U. R. Bal
kutė 1996. LTR 6447(1407).

* lapkričio

10. [Sapnuoja, kad] varo karves, tai, sako, kas mirs, tai raikės palaidoc 
jau toli, kur jau kapinės. Tai karvė susisapnuoja, varo ten, gano.

P. Grybiškių k., Poškonių seniūn., Šlčn — Bronė Misiukevičienė-Buinauskaitė, 64 m., 
kilusi iš Rimašių k., Dieveniškių vis. 17. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(135).

11. Sapnuoji, kad (...) iš kaimo ūlyčios nuvarė gyvulius, tep kap ganyt 
gyvulius nuvarė, tai bus nebaščikas kaimui, mirs kas. Kap veš nebaščikų — 
o veža gi ūlyčiu ir tadu ingi kelių (tį gal stou kryžius — dar prig kryžiaus 
sustoja ir kas aina su nebaščikų bažnyčion, kas grįžta cik palydėję)... Jau 
ajo gyvuliai, iš kaimo varė gyvulius, tai su nebaščikų jau ais žmonės. Tai 
tokios praktikos.

Albo sapnuoji savo gyvulius sapni, kad ganau savo gyvulius, albo kai
myno sapnuoju, kad kaimyno tį gyvuliai ganėsi, tai neturi tep jau grait, ale 
mirs kas nors iš tos šeimos.

P. Šaltinių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Elena Baniulienė-Gaidytė, 75 m. U. I. Žilie
nė, G. Žilys 1996. LTR 6447(15).

12. O prieš sūno smertį sapnavau, kų meitėlį paskerdį, papjovį, galva 
atpjauta ir guli tas meitėlis.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Malvina Seržantienė-Šilabritaitė, 73 m. U. R. Bal
kutė 1996. LTR 6447(1408).

13. Mano sėdzyma va taip eina, va tokis plotis, sakysim, šešios ažuo- 
ganos, aštuonios ažuoganos, o kito kaimyno siauriau. Čia mano, čia kai
myno, tep iš eilės ir aina. Tai vadzinom sėdzyma. Mano sėdzyma, kaimyno 
sėdzyma.

(...) Sapnavau, kad mano sėdzymų aria. Aria sėdzymų. Sapnas negeras, 
gal kas iš šeimos mirs. Tokia praktika buvo.

P. Šaltinių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Elena Baniulienė-Gaidytė, 75 m. U. I. Žilie
nė, G. Žilys 1996. LTR 6447(15).
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14.
L. Staniulienė:
— Pas mus žmogus mirė (...). Vieną rytą susirgo, o antrą vakarą numirė 

(...). Ir mamai prisapnavo.
Z. Staniui:
— Aš ajau ir susitikau tep daug aina šitų gatvi (...). Aš ainu namo, o 

šie — kalnan.
L Staniulienė:
— Nuo kryžiaus kalnan aina.
Z. Staniui:
— Ir daugiausiai jau tų padrasciokų.
L. Staniulienė:
— To jaunimo.
Z. Staniui:
— To jaunimo, ir visi su vienokiais plokšteliais*, vienodai apsirengį. Ir 

aš sakau: „Kas čia tep aina, kurgi (...) tep čia aina?" (...) Vaikai ciej panu- 
vejo, panuvejo, jau tylu, mano žmogus atsisuko...

L. Staniulienė:
— Tėvelis atsišaukė.
Z. Staniui:
— Nu, jos tėvelis, o mano vyras atsisukįs sako: „Ainam gi Jankos 

pascikdzinėc".
L. Staniulienė:
— O jis mirė tuoj laiku.
Z. Staniui:
— O tadu mirė tų vakarų (...) tas žmogus. O anys ajo pascikdzinėc, 

sako: „Ainam taigi Jankos pascikdzinėc".
P. Šaltinių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn —  Leonarda Staniulienė-Staniul, 63 m. ir Zofija 

Staniul-Staniul, 91 m., kilusi iš Kaziulių k. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(27).

* lietpaltukais

M i r t i s

Paskutinės akimirkos

15. Paskucinį kartų kap ažudūsauni, itai išaj dūšia, žmonės sako. A 
potom, kap numiršta, niekas nedūsauna. A dūšia kur nors per kur išeina.

P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Jadvyga Staniul-Banelytė, 65 m. U. I. Žilie
nė, G. Žilys 1996. LTR 6447(82).

16. Kai miršta žmogus — močiutė pasakojo — tai raikia daryc duris, 
juškas atdaryc, visa, kad dūšia išaitų. Jeigu, sako, bus visa uždaryta, bus 
sunku išeic.

P. Skraičionių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Malvina Butrimienė-Javaravičiūtė, 65 m., 
kilusi iš Puikių k. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(59).
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17. Kap miršta pirkioj, reikia duris atdarinėt — kad jam būtų dangus, 
rojus.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(287).

18. Kad sunkiai žmogui būna, kap miršta, negali numirė, tai matyt 
nematiau, ale tep prisimenu, kad šnekėjo, kad žmogus kap guli, tai cies 
lovų (...) lubų išpjaudzinėjo gabalų, kad galima būtų jam lengviau numirė.

P. Šaltinių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Elena Baniulienė-Gaidytė, 75 m. 17. I. Žilie
nė, G. Žilys 1996. LTR 6447(16).

19. Čeraunykas tai mirė, numirė negali. Jeigu [žmogus buvo] čerauny- 
kas, [tai] kap ataina smercis, tai negali užmirė. Kitų dzienų mirė ir negali 
užmirė, tai tadu, sako, lubos pirkioj raikia ištraukė pora tį tų lantų, tai tadu 
numirs.

P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Jadvyga Staniul-Banelytė, 65 m. U. 1. Žilie
nė, G. Žilys 1996. LTR 6447(80).

20. Žmogus kap miršta, [grabnyčių] žvakę reik duot — visa šviesa 
dangun, kad būt šviesus kelias jam.

P. Stalgonių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Kazys Šilabrita, 86 m„ kilęs iš Žižmų k. U. 
D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(938).

21. [Mirštančio] gailėc negalima — labai ilgai miršta žmogus. (...) Gai- 
lėc galima, bet nenumušc nuo kelio jos [dūšios], nerėkc macnai, kad ana 
neišgirstų, toj dūšia, kad rėki macnai. Gali nuo kelio numušė, tada ilgiau 
miršta. Gali ir per parų būc.

P. Skraičionių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Malvina Butrimienė-Javaravičiūtė, 65 m., 
kilusi iš Puikių k. 17. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(61).

„Dūšia" po mirties

22.
J. Staniui:
— Kap numirė, aini kryžio paimc in kunigų (...), tai tadu tas, kas duoda 

kryžių, aina triskart ažuzvanija.
M. Česiulienė:
Dūšia girdz. Kolai neažuzvanija, tai dūšia neužumirį, dar neišajį iš žmogo. 

O kap ažuzvanija, tai jau ana su žmogų razsiskiria. Ana nuveina sau. Sa
ko — iš kūno nuvej dūšia jau.

P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Česiulienė-Pukeliūtė, 87 m., 
kilusi iš Bečionių k. ir Jadvyga Staniul-Banelytė, 65 m. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR
6447(83).

23. Tai pas mus ir dar’" zvanija zvanai. Kap numiršta žmogus, tai tadu 
ainam pas klebonų, ir ten yra tas sargas, kuris bažnyčioj sargauna, ir pa-
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skambina, zvanija. (...) Dėl tos dūšios zvanai pazvanija, kad jau ana rast 
savo vietų, toj dūšia, ir kad aitų dungun, kur jau jai raikia, kur jai paskirta, 
ten aina. Sako, dėl tos dūšios. (...) Žmogus, kol nepazvanija zvanai, tai 
žmogus ot ir numirįs vis tiek jis girdzi, ką kalba. Dabar mes kalbam, ir 
numirėlis tas girdzi, jeigu nepazvanyjį zvanai jam.

P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Paulina Staniulienė-Jagelaitė, 68 m. U. I. Ži
lienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(96).

* dabar

24. Kai žmogus numirė, bet nezvanija bažnyčioj, tai jis būna namuose, 
ir jis visa girdi, visa mato. Kai varpai paskambina, tai jau tada jis, sako, 
atsiskiria, iš namų išeina.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Genė Gaidienė-Seržantaitė, 67 m. U. I. Mar- 
maitė 1996. LTR 6447(1103).

25. Raikia aic bažnyčion, užsakyc zvanus, kad paskambytų kiek kartų, 
kad dūšia turėt kelių kur aic. Jeigu nepazvanys jau bažnyčioj, tai tada 
dūšia nežino kelio kur aic.

P. Skraičionių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Malvina Butrimienė-Javaravičiūtė, 65 m., 
kilusi iš Puikių k. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(59).

26. Sako, kad dar dūšia namuose iki mėnesinės mišios būna, kad, skai
to, dar kažkas yra namuose mėnesį laiko. O taip, tai kol zvanai užzvani- 
ja — tada atsiskiria nuo kūno jau.

P. Stalgonių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Kazys Šilabrita, 86 m., kilęs iš Žižmų k. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(945).

27. Dūšia dar keturiasdešimt dienų vaikšto (...).
— Kur vaikšto?
— Sako, po namus, visur.
P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Janina Gaidienė-Zinkevičiūtė, 63 m. U. I. Mar- 

maitė 1996. LTR 6447(1156).

28.
— Kurį laiką dar dūšia namie būna?
— Per šešias savaites būna namie. Itai kap ponas Jezusas pie Šeštinį 

nuvej dungun, tai tep ir dūšia būna per šešias savaites namuose. Ingi Šeš
tinį, kap jau numiršta per Velykas. Per šešias savaites.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Stasė Šilabritienė-Gaidytė, 83 m. U. D. Vait
kevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(362).

29. Kažkiek dar vaikšto dūšia, kai tiktai žmogus numirė ir palaidotas. 
Aik, tai jis tenais kaip žmogus pavidalo balto. (...) Aik tu, ir jis paskui tavį 
ais. O paskui prapuolė.

P. Maciucių k„ Dieveniškių seniūn., Šlčn — Lionia Krečienė-Jakavičiūtė, 58 m. U. D. Vait
kevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(733).
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30. Kol kitas nenumirs iš kaimo, tai dar tas [paskutinis palaidotasis] 
turi dežūruot, vaikščiot po kapines.

P. Maciucių k„ Dieveniškių seniūn., Šlčn — Lionia Krečienė-Jakavičiūtė, 58 m. U. D. Vait
kevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(734).

31. Kryžių reikia statyc, kad būt, dūšia turėt kur pailsėt stotis. O tep tai 
dūšia be kryžio netur ana daikto*, netur kur ana pailsėt, o tį kur stosis in 
svetimo — pravaro jų: „Aik, ma čia daiktas, ko čia atėjai!" O kap pas kry
žių — ana jau prisglaudzia ir pailsėją, sako. Itai tep seni žmones pasakoj.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Stasė Šilabritienė-Gaidytė, 83 m. U. D. Vait
kevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(363).

* vietos

32. Jei nepastatytas kryžius ar nei paminklas, tai neturi jinai, vėlė, kur 
pailsėt. Sako, kai ateina, susirenka vėlės, ir nieko nėra ant grabo [t. y. 
kapo], neturi kur jinai pailsėt.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Genė Gaidienė-Seržantaitė, 67 m. U. I. Mar- 
maitė 1996. LTR 6447(1115).

33. Dūšia gi per cielų mėnesį vaikščiauna, kolai Dievas apsūdzia jų 
kur — ar į čysciun, ar peklon, ar rojun, ar dungun. Tai ataina ana savo 
adynėlį po kryžium ir atsilsi. Kuriai nepastato kryžio, tai ana neturi atoil- 
sio, neturi kur atsilsėc, o. Per mėnesį. Raikia, kap žmogus numiršta, kum 
skaudžiausia* chot nedidukų kryželį.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(432).

* greičiausiai

34. Cielų mėnesį blūdija, sako, kuris kryžio neturi (...). O kap kryžių 
turi, tai blūdija, blūdija, ataina ir atsilsi anas an savo kapo. Dūšia ataina ir 
atsilsi. Ažu tai gaunasi ir pastatyt. Aš va seniui pometnikų pastatiau ir 
abharodkų pastačiau, sau daiktų apsitveriau ir sau pomietnikų pasida
rius, taip pat pomietnikas stov su abharodkų, su kryžium ir pašvįstas. 
Kluoni stov.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(203).

35.
— Kur dūšia eina po mirties?
— Dangun, dangun pas Dzievų. Nuveina tan dangun ir tadu, jeigu 

gera, tai stojasi po ciesiai, o jeigu negera, jau griekų pridarė, tai po kairei. 
Tai aina, laukia net, kolei Dzievas atais su paltu ir sakys: „Imkitės mani 
paltų ir vesiu un rojun". Jeigu gerų dūšių, tai veda rojun, o jeigu ne, kokia 
jau kaltinga dūšia, tai raikia atsakyt savo griekus, baudžia.

Kap mano mama pasakojo, močiutė, tai, sako, mažai kas tep pats išai- 
na rojun, an to svieto kai pagyvena. Gal, sako, vaikas kokis griekų nepri

237



daro. Kožnas žmogus vis ciek griekų pridaro. Tai bažnyčion neina, tai kų 
padaro, tai tį kų pasako. In žemės turi padaryc griekų.

P. Skraičionių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Malvina Butrimienė-Javaravičiūtė, 65 m., 
kilusi iš Puikių k. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(69).

36. Kadu misija kap bovo, tai, sako, labai sčėslyvas tas žmogus... jau 
anas i neturės nė jokio, jau anas nuo kart dungun ais, kurį Perimas ažu- 
daužia ir kurioj moteris vaiko nepagimdo ir miršta, labai toj sčėslyva.

I tai misija buvo, tai kunigai... Aš pači girdėjau, kap anys mokė svietų 
ir sakė.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 
U. R. Balkutė 1996. LTR 6447(1319).

37. Kas gemsta, tai itų dūšių, kuris numirė, tai jau perskiria tam, kuris 
gims, jau i itep sako. Dūšia niekuomet nemiršta, bet va žmogus... Kūnas 
jau numiręs, o itų dūšių jau perskirsta kitam vaikui, jau kur laukia. (...) Tep 
kalba, vieni tep sako, kici... Vieni vierija, kiti nevierija.

P. Maciucių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Marijona Bludnickienė-Kračiūtė, 79 m. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(680).

L a i d o t u v ė s

Pranešimas apie mirtį

38. Senovėj tai aj per kaimų. Per kaimų ėjo ir sako: „Būkit sveiki, mano 
tėvelis mirė (ar sesutė, ar tį brolis, ar tį mamytė, ar tį kas), būkit sveiki, 
prašom ataikit." Taip praneša. O dabar taip neina, žmonės ir pacys aina.

P. Grybiškių k., Poškonių seniūn., Šlčn — Bronė Misiukevičienė-Buinauskaitė, 64 m., 
kilusi iš Rimašių k. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(139).

39. Tuoj raikia pasakyt, naktis ne naktis, jau raikia pabelst durysna ar 
langan, ir tegu atdaro duris, inejai ir pasakei „Garbė Jėzui Kristui" ir „Bū
kit sveiki, mirė tas ir tas“. Tokia mada.

P. Šaltinių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Leonarda Staniulienė-Staniul, 63 m. U. I. Ži
lienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(28).

Šarvoj imas

40.
O. Butrimienė:
— Kap tik žmogus numiršta, tai jau aina ir prašo, kad kryžių padaryt, 

kad rakštį padaryt. (...).
K. Butrimas:
— Nemoka už padarymą karsto, pavalgyt ir išgert duoda, ir viskas.
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Kur būna šaka lentoj, tai nededa tos. Nuaina pas šeiminykų, atsirinkai, 
kurios lantos tau tinka. Nuo galvos, viršuj tį kryželį išpaišė ant dangčio iš 
vidaus, ir viskas.

P. Grybiškių k., Poškonių seniūn., Šlčn — Ona Butrimienė-Staniulytė, 71 m., kilusi iš 
Rimašių k.f ir Kazys Butrimas, 66 m. U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(843).

41. Į karstą dėdavo, kur abliovoja, tų pjuvenų, šieno padėdavo, tada 
ažušvęstų žolių, kur švęsdavo per Devintines. Ir su žvakėm va taip iš vieno 
krašto, ir tada taip iš vieno [kito], taip kryžių. Tai tadu čia su žvaki užpila 
tas žoles, ir čia, ir čia.

— Kaip kryžiaus formos?
— Kaip kryžiaus formos. Ir padeda drobį, drobulę, rankšluostį gražų, 

kas turi, padeda apačion.
P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Genė Gaidienė-Seržantaitė, 67 m. U. I. Mar- 

maitė 1996. LTR 6447(1109).

42. Dėdavo rakštin švęstų Žolinės žolių — keturiuose kampuose, kry
žium:

X
4

3

2

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(288).

Pst.: Pateikėja Žoline čia vadina Devintines — „yra dvi Žolinės — pavasario Žolinė, 
kada švenčia gėles, kų, ir tadu, kai dar Žolinė, kada švenčia javų".

43. Rakštin deda nebaščikui Devintinio žolynų — pivonijos ir pelyno, 
itai krapų (...). Kap numiršta, tai deda nakryž rakštin. „Švįstų žolių, — 
sako, — ar indėjot graban?". Nu va, nakryž deda tep: pas galvų, tadu va 
čia pas kojas — ir nakryž, kryžium (...).

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 
U. R. Balkutė 1996. LTR 6447(1356), LTR 6447(1302).

44. Ir dar* deda, kap numiršta, švįstų žolelių rakštin, kap mes sakom, 
pas nabaščikų.

— Kurioj vietoj?
— Bet kurioj, pas kojas ir po gaivu. Po pagalve tai būtinai, sako, raikia.
P. Grybiškių k., Poškonių seniūn., Šlčn — Ona Butrimienė-Staniulytė, 71 m., kilusi iš 

Rimašių k. U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(841).
* dabar

45. Į karstą deda kepurę tam, kuris kariuomenėj buvo.
P. Stalgonių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Kazys Šilabrita, 86 m., kilęs iš Žižmų k. 

U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(945).
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46. Jei nabaščiko negalima apaut, tuplius padeda galan kojų, rakštin 
įdeda.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniGn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(288).

47. Tuos rūbus, su kuriais mirė, tai suplėšo, iš karto suplėšo ir sudegi
na, kai nurengia.

P. Stalgonių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Kazys Šilabrita, 86 m., kilęs iš Žižmų k. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(945).

48.
— Kur, nuprausus numirėlį, dėdavo vandenį?
— Sako, kad po kojom negalima pilt, pečiun taigi nesupilsi vandenį 

šitų, tai [po] suolu daugiausiai.
— O muilą kur?
— Muilą sudegina, jau kaip prausia, mažesnį gabaliukų tiktai meta.
P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Janina Gaidienė-Zinkevičiūtė, 63 m. U. I. Mar-

maitė 1996. LTR 6447(1152).

49. Bobulkos buvo, kurios prausia. Nuprausus stengiasi [vandenį] kad 
kur į kampelį išpilt, kur žmonės nevaikšto.

— Kur muilą deda?
— O muilą paslepia, o kas tai prašė to muilo (...). Tas žmogus dabar 

gyvena, jis buvo mažas, tai iš kaimo mūs ta moteris prašė to muilo. Kokis 
tai apgamas buvo, tai, sako, raikia tuo muilu nupraust, tai nebus apgamo. 
Tai nežinau, ar tas žmogus su apgamu [dabar]. Sako, prašė Liudvisia Šilab- 
ritienė muilo to.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Genė Gaidienė-Seržantaitė, 67 m. U. I. Mar- 
maitė 1996. LTR 6447(1104).

50.
— Kur naudoja vandenį, kuriuo mirusį prausė?
M. Česiulienė:
— A, kap pamirdzinėja žmogus...
J. Staniui:
— Tuom vandeniu pasprausia žmogus — kų dabar numirsiu aš, a vai

kas apmirdzinėja, tai paprausia. Sako, perstoją apmirdzinėc vaikas.
Neseniai, jau pora metų, numirė — taipacia apmirdzinėj boba — nu

mirė vyro mama. Tai ana tuoj raz, toj balėjoj pasprausė to milo, pasprau- 
sė, dar pagerėj to vandenio ir perstojo apmirdzinėc. Ir dabar dar gyvena 
toj boba.

P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Jadvyga Staniul-Banelytė, 65 m., ir Micha
lina Česiulienė-Pukeliūtė, 87 m., kilusi iš Bečionių k. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 
6447(85).
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51. Kai žmogus nuomariu serga, tai, jei moteris, tai reik, kap numirėlį 
prausia, nusipraust tų vandeniu ir pro tvorą triskart išliet, a jei vyras serga, 
tai vyro nabašniko vandeniu reik nusipraust.

P. Padvarės k., Poškonių seniūn., Šlčn — Ona Michalkevičienė-Butrimavičiūtė, 84 m. 
U. I. Marmaitė 1996. LTR 6447(1044).

52. Muilas nuo nabaščiko — kam suka kojas, galvą, tai prausdavo.
P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 

U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(288).

53.
— Kur dėdavo muilą, su kuriuo prausdavo mirusįjį?
— Kap sirgo vėžiu, [numirė] ir nuprausė tų bobų, ir parsinešė tų muilų, 

ir pači prausėsi. Ir ana apsirgo tuom ligų, ir ana numirė, ir sūnus numirė 
tuom pačiu ligų.

— O kur išlieja tą prausimo vandenį?
— Tvartan kur kumpun, kur žmonės nevaikščiauna.
P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 

U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(208).

54.
— Ką darot su mirusiojo daiktais, sudeginot?
— Sudeginam — kas tynai, gal niekas nenorės.
— Rankšluosčius sudeginot?
— Tai pačio geriausio rankšluosčio [neima], gi netrina geriausiu rank

šluosčiu.
— Tai ir muilą, viską?
— Sudegina visa, sumeta pečiun. Kas blogiau, tai sudegina, kas tynai 

geriau, dar nauja ar kas, nešioja, kas nor.
P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Paulina Staniulienė-Jagelaitė, 68 m. U. I. Ži

lienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(97).

Mirusiojo lankymas

55. Kai aina pas nebaščiką, tai su drusku duoną neša. In stalo sudeda.
— Kas ją valgydavo?
— Visi, kas tik yra. Nu, tai tį nešt duona, druska — visur ana buvo (...). 

Kai pirma, tai aina į laidotuves, duonos riekutį su druska neša, ant stalo 
sudeda, visi valgo paskiau. Duona su drusku visur ana, an riekutės ciūt 
papilia druskos. Čia, reiškia, kai užuojauta tam žmogui.

P. Stalgonių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Kazys Šilabrita, 86 m., kilęs iš Žižmų k. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(562).

56. Laidotuvės, kur aina pas nabaščikų, tai neša duonų (...). Mūs mama 
kada sako: „Aisiu, tį numirę žmona*, raikia aic, poteriai sukalbėc". Tai at
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siriekia duonos, insuka tį kur kokian savan autelin. Ir tynai giesmynykai 
gieda, tai atsuka** duonų ir padeda in stalo. Ir kita žmona atneša, ir tre
cia — tep prineša daug duonos priraikytos. Nešė duonų. Dar mūs mama 
nešė.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Stasė Šilabritienė-Gaidytė, 83 m. U. D. Vait
kevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(358).

• moteris
* * išvynioja

57. Kaimynės nešdavosi po riekę duonos iš namų ir sudeda an stalo, 
kap pirmą kartą atėjo pas nabaščiką.

Išnešus karstą, dėdavo duonos, druskos ir vandens kupkelį. Paskui 
viską sudegina.

P. Grybiškių k., Poškonių seniūn., Šlčn — Juzefą Gaidienė-Gadliauskiūtė, 79 m., kilusi 
iš Lastaučikų k. U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(979).

Palydos į kapines

58. Duonos padėtas kąsnelis in stalo ir druskos un lėkštės. Kap jau 
numirė žmogus, ir toj druska, ir kąsnelis duonos ir stou in stalo. Kap išvež- 
dzinėja tų nebaščikų, tadu pečiun inmetė, kad sudegt. Ir tų vandenį išlaja. 
Puodukas būna stou ir vandenio.

— Kodėl taip daro?
— Aš nežinau, kam daro, bet tep raikia. Ir dabar daro.
— O kur vandenį išlieja?
— Pečiun, kap kūrina pečių. Kap veža nebaščikų, tai ir duonų tų, ir 

vandenį išlaja.
P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Jadvyga Staniul-Banelytė, 65 m. U. I. Žilie

nė, G. Žilys 1996. LTR 6447(86).

59.
— Ar statydavo duonos ir vandens prie mirusiojo?
— Statė. Prie nabaščiko nestatė, ale kap jį neša jau laidoc, tai tadu 

stato: sklenyčių (stiklinį), vandenio pilnų, ir duonos, ir druskos in skleny- 
čios padeda. Duonos riekutį ir druskos papilia in duonos. A dėl ko itai tep 
darė, aš nežinau.

— O kurioj vietoj dėdavo?
— Tį, kur rakštis stov, tai tynai padeda.
— Kur galva ar kur kojos?
— Per vidurį tį tep padeda... Tį kur galva deda, tai tį daugiaus stato! 

Stiklinį vandenio, padeda riekutį duonos in stiklinės ir papilia druskos in 
duonos. Tai dare itep.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Stasė Šilabritienė-Gaidytė, 83 m. U. D. Vait
kevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(361).

60. Stov nabaščikas (...), ir puodukų vandenio ir duonos su druska 
padeda (...). Sako, pečiun inmeta ir sudegina, ir vandenį tų sutėja pečiun
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Senelė apverkia mirusį vaikaitį Šalčininkų r., Poškonių seniūn., Grybiškės k.
J. Dovydaičio 1952 m. nuotrauka. (LTRFt 532)

(...). [Kai] nabaščykų išneša, kad liktų, kad nieko neišsineštų, tai duonos 
padeda ir vandenio, ir druskos, ot.

P. Grybiškių k., Poškonių seniūn., Šlčn — Ona Butrimienė-Staniulytė, 71 m., kilusi iš 
Rimašių k. U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(840).

61. O kap itoj sunkiami (laukiasi) moteris, tai neraikia ait paskui na
baščykų, raikia pirma išaic, ba neauga tas vaikas, kad paskui nabaščykų 
aisi per duris. Raikia pirma išaic nabaščiko.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(898).

62. Kai veža jau iš namų numirėlį, tai jau atidaro visus tvartus (...), kad 
būtų visa gerai, kad neišsivestų, neišneštų.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Genė Gaidienė-Seržantaitė, 67 m. U. I. Mar- 
maitė 1996. LTR 6447(1112).

63.
— Ar išnešant karstą tvartų duris atidaro?
— Atdaro, kad neažumirt gyvuliai, kad sveiki būt, kad vestus, o kur 

rakštis stovėj in suolo, tai tį padeda duonos, druskos, kap jau jį išneša oran.
P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 

U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(897).

64. Kai išveža nabaščiką, atidaro visas duris — kluono, nu, visas, kad 
ta dūšia išeitų kartu su juo.

P. Stalgonių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Kazys Šilabrita, 86 m., kilęs iš Žižmų k. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(945).
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65. Kai veža jau į kapus, bėga greičiausiai, atdaro tvartus, sako, gi kai 
neatdarysi, tai jau nelengva bus tikrai.

Ir, būna, kap numiršta, tai daug kas puola — būna tai karvė puola, 
arklys. „Ai, tai jau puola, — sako. Nesisekė už tai, kad numirė..."

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Janina Gaidienė-Zinkevičiūtė, 63 m. U. I. Mar- 
maitė 1996. LTR 6447(1155).

66.

— Kada apkloja rakšcį stuomeniu?
— Kaip veža, apkloja an šitos [rakšcios], ir tadu dar kokių divonų, jau 

kokį auscinį. Kadu arkliu ir vežė.
— Į bažnyčią kai veža?
— In bažnyčių. Tadu kunigas nuimdo ir apkloja savo tokį gražų baltų... 

Juodas, ne baltas, juodu tokiu apkloja. Jeigu be stuomenio, tai neapkloja 
rakšcios, jau stovi bažnyčion neklota.

P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Jane Staniulienė-Staniulytė, 69 m. U. I. Ži
lienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(39).

67. Sustoja prie kryžiaus ir gieda tį giesmių tokių, kų sustoja, ir visas 
pralaidzinėja jau vyrukai, moterės, ka* poterius kalba. Ir tadu nuveža jau jį 
kavot, o žmonės grįžta namo. Ir varažija — kas pirmuliausia ais, tai jau 
mirs tas. Tai mes, senos, sakom: „Aime, jau mes ar tep, ar tep senos, tai 
numirsim".

— Jau nuo to kryžiaus namo einant?
— Itai kap kryžius gale kiemo stov, tai ūlyčiu veža jį.
— Kas iš kapų grįžta pirmas ar nuo kryžiaus?
— Nuog kryžio, nuog kryžio.
— Kas pirmas grįš, tas mirs?
— Aha. Tai netiesa, vaikeli...
O kad iš ūlyčios išvažuodinėsi, jau tį važuos ing Dieveniškių, ir tai 

sustikc gale ūlyčios, tai greitai nabaščikas ir vėl kieme bus, ir itai tiesa jau. 
Itai tep jau buvo. Ne kartą jau teipo buvo, suspalmijo, aha. Pėščias nieko, 
o va važuotas — su mašina, su arkliu, aha...

— Ar karstą neša in kryžių uždengi?
— Ažudengį, ažudengį, ažudengį.
— Bet atidaro pas kryžių?
— Kap nor tai pasdairyt, o kap yra, vaikeli, tokis razvarytas, pajuo- 

davis, tai ir neatdarinėja.
P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 

U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(894).

* kurie

68.
K. Butrimas:
— Ir dabar sustoja. Gale kaimo kryžius, sustoja, pasmeldzia, tai vieni, 

kurie važuoja, tai važuoja, o kuriej grįžta, tai grįžta tada jau.
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O. Butrimienė:
— Kurie bažnyčion, tai važuoja su nebašnyku, o kurie nevažuoja baž

nyčion, tai grįžta atgal.
K. Butrimas:
— O taip kiemas visas praleidzinėja nebašnykĮą], tai nuog kryžiaus 

grįžta (...).
P. Grybiškių k., Poškonių seniūn., Šlčn — Ona Butrimienė-Staniulytė, 71 m., kilusi iš 

Rimašių k., ir Kazys Butrimas, 66 m. U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(846).

69. Už kiek laiko prisisapnavo [mirusi teta]. Ir neatajo namo, bet aš 
dirbau an fermos, tai ten pas mani an fermos ir guli karste. Ir sako: „Namo 
tai neisiu, ale kap dabar mani pakavosit? Pirma, — sako, — gerai pakavo- 
jot ir paršų papjovėt, ir visko prigaminot, ale kap dabar mani pakavosit?" 
Ir, rodos, nu kap pakavoc? (...) Vyrai prikapoj tokių berželių ir parėdė. 
„Ir, — sako, — gerai ir vežt kojom ingi bažnyčių, — jinai man pasakojo. — 
Gerai ir vežėt" (bažnyčioj neša tai kojom gi in priekį, galva kad matytų. 
Tep, kap jau stovi nuvejį bažnyčion). Sako: „Gerai ir vežėt, ir prigaminot 
gerai, ale kap dabar pakavosit mani? " Man jinai prisisapnavo.

Ir vėl sapnavau, ir kavojom (...). An rakšcios apklojo stuomenį, tai 
kunigas ima tą stuomenį drobinį, austų. Tai tadu — man čia žmona buvo, 
kaimynė (...) — sako: „Atpjauk ir vėl apklok an rakšcios. Pirma apklojai ir 
dar apklok". Ir, rodos, aš parajau jau, paimsiu apkloc an rakšcios šitų jau 
divonų, jau ir šitų apklosim rakšcį, ir parajau pjauc to stuomenio, ir prabu
dau. Nežinau, kap pakavojom. O taip viską ir jinai pasakoja. Sakau tai 
ceto: „Kelkis ir aime namo, jau ko tu čia gulėsi?" Ale guli šitam karsti: 
„(...) Ne, neisiu, cik pažiūrėsiu, kap mani dabar jūs pakavosit".

P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Jane Staniulienė-Staniulytė, 69 m. U. I. Ži
lienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(38).

Kapinės

70. Buvo tį aplink kapines apkastas [griovys], čia anys iškasį senoviškai.
— O dėl ko?
— Kad mon neažeidyt gyvuliai. Tvorų nebuvo.
P. Grybiškių k., Poškonių seniūn., Šlčn — Kazys Butrimas, 66 m. U. D. Vaitkevičienė, 

V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(844).

71.
— Kaip seniau prižiūrėdavo kapus?
— Netvėrė, kaip dabar. Pakavoja, tai pakavoja. Ir tį kryžių pastato, 

kryžius nugrūna, tai ir nežino, kur pakavoci (...). Netveria, va, kap dabar 
aptverta, ir kapai panaujinta, padaryta. O kadu ne — žolė ažaugį, nieko.

P. Žižmų k„ Dieveniškių seniūn., Šlčn — Stasė Šilabritienė-Gaidytė, 83 m. U. D. Vait
kevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(338).

72. Kai laidoja, tai ing saulėtekius galva reik, ir in pietus irgi priseina.
P. Stalgonių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Kazys Šilabrita, 86 m., kilęs iš Žižmų k.

U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(945).
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73. Laidojant galvą deda ingi šaulį, ingi pietus.
P. Maciucių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Marijona Bludnickienė-Kračiūtė, 79 m 

U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(1497).

74.
— Į kurią pusę laidojant būdavo mirusiojo galva?
— Kur saulė laidziasi, ton pusėn. Galvų ton pusėn. Ir pas mus, kap yra 

apidėmės*, tai itep ir kasa, itep ir stato rakštį — gaivu saulėlaidzin.
P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Stasė Šilabritienė-Gaidytė, 83 m. U. D. Vait

kevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(364).
* kapinės

Šermenys

75. Jei žmogus* miršta, tai pjauna gaidį, jei moteris — vištą.
Padvarės k., Poškonių seniūn., Šlčn -  Ona Michalkevičienė-Butrimavičiūtė, 84 m.

U. G. Šinkūnaitė-Šmitienė 1996. LTR 6447(1211/26).
* vyras

76.
— O kokius gyvulius pjaudavo, ką būtinai reikėjo?
— Tai žinai, tai kas vištų turi, avis laikė, tai avį papjaudavo, tį būna kur 

teliukų papjaudavo ar tį paršiukų kokį, nu kas kų turėjo.
P. Grybiškių k., Poškonių seniūn., Šlčn — Ona Butrimienė-Staniulytė, 71 m., kilusi iš 

Rimašių k. U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(839).

77.
— Ar šermenims reikėjo pjaut gyvulį?
—Vis ciek raikia, žmonės suaina ir giminės, ir visa, pjovė, kaipgi.
— Ką pjaudavo dažniausiai?
— Nu, paršų daugiausia, tai jau kiauliena daugiausia. Kas neturi, tai 

gal kitą pjauna.
P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Jane Staniulienė-Staniulytė, 69 m. U. I. Ži

lienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(37).

78. (...) Palaidojo nabaščikų, žmogų tų, ir tadu grįžta iš bažnyčios, tadu 
duoda barščius.

P. Grybiškių k., Poškonių seniūn., Šlč — Ona Butrimienė-Staniulytė, 71 m., kilusi iš 
Rimašių k. U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(839).

79.
— Ar per laidotuves virdavo barščius?
— Virdavo. Tai va, kap kur ir sako: „Jau aš moj mirsiu", tai jukų* 

būna, dudena itai: „A, mirk, tai bus šiltų barščių". Virė barščius. Aš neži
nau, itiej barščiai kol** raikėj virc. Dūda*** mėsos ir dūda barščius — 
prilaja bliūdų barščių tų, ir iš vieno bliūdo ir samia visi. Dabar tai žėdnam 
bliūdas, žėdnam šaukštas, o kadu šaukštus padeda, o bliūdas vienas, iš 
vieno bliūdo samia.
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P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Stasė Šilabritienė-Gaidytė, 83 m. U. D. Vait
kevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(368).

‘juokų 
** kodėl

*** duoda

80. (...) Prie nabaščika jau barčiai turi būti, be barčių ne, nėra mados 
(...). Virė barščius, valgė.

P. Stalgonių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Kazys Šilabrita, 86 m., kilęs iš Žižmų k. 
U. D. Vaitkevičiene, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(562).

81. Verda kiaulieną, išrenka an lėkščių. Tada į tą vandenį trupina barš
čių (tokia žotė), druskos, svogūnų, pipirų. Valgo karštus, su duona. Duoda 
valgyt karštus, grįžus iš kapinių.

P. Grybiškių k., Poškonių seniūn., Šlčn — Juzefą Gaidienė-Gadliauskiūtė, 79 m., kilusi 
iš Lastaučikų k. U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(979).

82. Toki auga darže, kai mes sakom, barščiai, tai iš jų verda barščius, ir 
kai jūs sakot, „nabaščiko barščius" ar ką. Bet iš tų barščių tai gal dieną 
juos virsi, bus labai rudas vanduo, per kelis kartus virsi, vis ruda būna, 
pirma net juodas. Paskui jau deda rūgšties, mėsos.

Rūgštis — tai albo kopūstinis rašalas, albo girą daro savo. Arba užver
da miltų ir parugena, albo bulbinį, ir tada, kur reikia, ten pili, visaipo.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Bronė Jurušienė-Dvynelytė, 63 m. U. R. Bal
kutė, V. Vaitkevičius 1997. LTR 6447(1482).

83. Nuėjus į laidotuves, žėdno* daikto reikia paragauti — duonos, 
barščių, silkių, krupniko.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 
U. R. Balkutė, V. Vaitkevičius 1997. LTR 6447(289).

* kiekvieno

G y v i e j i  i r  m i r ę  a r t i m i e j i

Mirusiojo „dalis"
84. Sako, po* gaspadoriui ar gaspadinei, tai dvėsta i gyvuliai.
— Kų reik daryt, kad nedvėstų?
— Nieko itai nepadarysi. Turi. Jei jau tokis žmogus, o jam turi gaišt, ir 

gaišta.
— O kas išgaišta?
— Nu, karvė ir arklys. Va, toji pači Butrimienė Stasia... Vyras jos nu

mirė, tai tokia biednuma buvo, keturi vaikai maži (...). Tai išgaišo karvė, 
dubį** bulbių turėjo, tai ažuvirto su žami, ažugruvo dubė (...). Sunku buvo.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 
U. R. Balkutė, V. Vaitkevičius 1997. LTR 6447(1452).

* t. y. mirus
** duobę (bulviarūsį)
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85. Tėvas ar motina miršta, bent kas iš namų, ir, būna, nesveda ot 
gyvuliai — ar puola, ar ten kas. Tai, sako, tį kas yra negerai.

— Ką tada reikia daryt?
— Tai mišių užpirko raikia, mišių už tą užperka. Tadu jau geriau būna.
P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Jane Staniulienė-Staniulytė, 69 m. U. I. Ži

lienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(36).

86. Itep būna, ko nesveda labai gaspadorstva po nabaščike — gyvuliai 
tį kap prapuldinėja ir bitės — kas laiko bites, prapuldinėja labai.

O tį buvo dvaras Marijampoly, ir numirė ponas. Va čia, ažu Dieveniš
kių, ažu Stakų tynai, ka važuojam. Tai par dešimc metų nebuv sodi obuo
lių. Sako, ponas kap numirė, ir nėra obuolių. Nežydzia obelys, ir nėra 
obuolių. Tai va.

— O ką darydavo, kad bitės neprapultų?
— Tai aj budino bites. Miršta nabaščikas, tai eina: „O, kelkitės, bitės, 

aš čia in jūs dabar gaspadorius, gaspadorius mirs, tai aš būsiu pas jus". Tai, 
sako, tadu jau bitės nemiršta.

Po nabaščike, tai vis musija ar karvė, ar arklys prapulc, išgaišt. Tai vis 
sako: „O, be mišios pakavoj, tai ot jam dabar ir nesves gaspadorstva". Nu, 
dabar tep nėr, dar* tep neprapuldinėja gyvuliai. Tųkart mišių ir ažu mėne
sio vėliai mišių ažupirkdo. Ir metai ataina, ir vė mišių ažupirkdinėja, ir 
prašo žmonių in mišios.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Stasė Šilabritienė-Gaidytė, 83 m. U. D. Vait
kevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(365).

* dabar

Draudimas verkti

87.
— Mirusių vaikų negalima labai verkti?
— Verkt, sako, negalima. Tep pačia ma močiutė pasakojo, kad verkia 

vaikai po momai ar po tėvi, tai labai gerai — applauna griekus. Griekų kų 
padaro, tai vaikai applauna su ašarom. O jeigu tėvai verkia, tai, sako, blo
ga, (...) negalima, bo labai vaikai, sako, vandeny būna.

P. Skraičionių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Malvina Butrimienė-Javaravičiūtė, 65 m., 
kilusi iš Puikių k. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(62).

88. Moma kap likus ir verkia, verkia [mirusio vaiko], tai tynai kap 
momos ašarose jis tep mirksta. Tai, būna, prisisapnuoja kų nors, kad moma 
jau cinai labai verkia.

P. Šaltinių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Elena Baniulienė-Gaidytė, 75 m. U. I. Žilie
nė, G. Žilys 1996. LTR 6447(19).

89. Vieni sako, kad negalima verkc mirusiojo. Aš kadu sa tėvų susap
navau, jis prašė, kad neverktau. Mes buvom žemį pirkį tį Albertinoj, ir aš 
miegmu ir sapnuoju tėvų. Aš prabudau — viena buvau, prabudau — stou 
tėvas pas mane, o tep viena aš visuose namuose esu. Su tuo kostiumu
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judu*. Tep aš sakau: „Tata, pas mus 
negadna, — sakau, — pilnas šul
nys vandenio, — sakau, — nečys- 
tas". Anas ingi mani sako: „Per 
tavi, — sako, — aš mūsij** nakvo- 
ci tokian vandenyj. I, — sako, — 
verksi daugiau, tai aš tau ir tį kų, 
ragis, ažupilsiu". O žinai, viena na
mie (...), gulėjau, gulėjau, ažumigau, 
tep ir liko. O tai anas sako: "Va, aš 
tau žara*** čia padarysiu, jeigu dau
giau verksi". Ir aš perstojau verkc.

Gailėjau tėvų, ir dar, ragis, kap 
numirsiu, tai kad pas jį pakavot, 
vot kaip.

„Tau, — sako, — neskanus van- 
duoj, o man, — sako, — kasnakc 
raikia gulėc tokian vandeny per tai, 
kų tu verki". Tai, gali būc, ir ne- 
možna verkti.

P. Maciucių k., Dieveniškių seniūn.,
Šlčn -  Marijona Bludnickienė-Kračiūtė, 79 
m. U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996.
LTR 6447(684).

* juodu
* * turiu

* * * tuoj

90. Prisapnuoja, tai anas tapinasi tose ašarose, jau tasai žmogus, kap 
jau kas labai verkia.

P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Paulina Staniulienė-Jagelaitė, 68 m. U. I. Ži
lienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(98).

Draudimas valgyt i  obuol ius

91. O jeigu moteries vaikas yra numiris mažas vaikas, tai toj žmona, toj 
moma, toj moteris, sakysim, reikia, kad tokia kantrybė, kad nesuvalgyt 
obuolio lig pinkioliktam rugpjūčio, kolei nepašvystas bus obuolys, ba vai
kai numirį, tai vaikam po pinkioliktam jau, kap bus pašvysta obuoliai, tai 
dalys* obuolius, tį jau kas dalys po prisakymo Dievo može, tai o vis tep 
šnekėjo žmonės, visiem po obuolį duos, o jeigu moma suvalgė iki pinkio
liktam obuolį, tai jau jam neduos obuolio, ba tavo obuolį moma suvalgė.

P. Šaltinių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Elena Baniulienė-Gaidytė, 75 m. U. I. Žilie
nė, G. Žilys 1996. LTR 6447(21).

* dalins

92.
— Kodėl negalima nešventinto obuolio valgyt?
—Vaikui neduos tį obuolio, kap ten yra, tai aš nežinau.

Žolinė Dieveniškėse. Liuda Staniulienė 
neša šventinti rugius, kviečius, miežius, 
avižas, aguonas, burokėlius, morkas, svo
gūnus, obuolius (užmautus ant virbo), 
taip pat keletą darželio žolynų. Vykinto 
Vaitkevičiaus 1996 m. nuotrauka.
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— Obuolio neduos?
— Nu, visiem, sako, duoda, o tų ir išskiria vaikų, tą motina suvalgė. 

Senos tep pasakojo.
P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Jane Staniulienė-Staniulytė, 69 m. U. I. Ži

lienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(30).

93. Motina valgė obuolį ir, sako, man prisisapnavo, kad visiem davė, 
jau Svenča Pana dalino obuolius, vaikam, o, sako, mano išskyrė. Nu, ar ji 
sapnavo, ar ji melavo, ale jinai tep pasakojo.

P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Jane Staniulienė-Staniulytė, 69 m. U. I. Ži
lienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(31).

Autorių pst.: Rengiant tekstą publikacijai ir perklausius įrašą, patikslintas pasakojimas: 
vietoj „jiem dalino" turi būti „jau Svenča Pana dalino".

94. (...) Pie Žolinį kad pašvenčia (jau pinkiolikto rugpjūčio Žolinė), tai 
švenčia kopūstus, burokus, morkvas tį visa... Ir obuolius, kraušes. Tai tadu 
jau možna valgyc, a ik Žolinei nemožna valgyc (...).

Tai dar boba buvo pas mus neseniai, ana pernai numirė. Tai jos maži 
vaikai mirė. Tai ana nevalgė obuolių, ik Žolinei nevalgė, neragavo obuolio. 
Sako, ale aš suvalgysiu, tai tan sviete vaikai neturės obuolio. O tep tai ir 
anys turės. O tep, aš kap suvalgysiu, tai jiemu tį nebus obuolio (...).

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Stasė Šilabritienė-Gaidytė, 83 m. U. D. Vait
kevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(356).

95. A tai iš senovės, tada iki Žolinės nevalgydavo obolių, keno mirį yTa, 
ot, tai nevalgydavo motina, reiškia, nevalgydavo, nes jos vaikai mirį, ot. O 
jau po Žolinei tai jau valgydavo (...).

— Kodėl negalima tom motinom?
— Paprotys kažkokis tai buvo, kad, reiškia, suvalgo motina, tai anam 

pasaulyje, reiškia, vaikui netenka.
P. Poškonių k. ir seniūn., Šlčn — Stefanija Palekienė-Gaidytė, 77 m., kilusi iš Grybiškių 

k. U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(791).

Sapnai

96. Va kaip sako: „Sapnavau aš (ar kaimynas, ar koki nors tį), kad 
atėjo ir prašė pas manį duonos nabaščikas tas, sapnavau, kad atėjo ir prašė 
kepalalį duonos". Tai jau neša tada ir mišias užperka ar ką tį jau.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Genė Gaidienė-Seržantaitė, 67 m. U. I. Mar- 
maitė 1996. LTR 6447(1118).

97. Sakė, pasamdėm mergas moj* tris, ir cielų mėnesį itai meldėsi 
ažu jį, kų numirė. Tai tadu, sako, anas prissapnav jau momai, ataj ir atnešė 
jai kų tai, dav — ar kokių saldainių, ar kų tynai. Tai, sako, jau kap baigė 
anos giedot, cielų mėnasį meldėsi.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Stasė Šilabritienė-Gaidytė, 83 m. U. D. Vait
kevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(878).

* gal, turbūt
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98. Po vyro smercies tai aš cik dzienų viena. Aš itai cik dzienų viena. O 
kap akis sudėu — abudu ir abudu, ir abudu. Tai važuojam, tai ainam, tai 
malam.

Kartų susapnavau, kų atvažau arkliu anas pas mani ir vežasi pas sau. 
Važavom, važavom, važavom, ir jis sako: „Pas mani kap ataisi, kų mes 
imsim — ar grūdus, ar pinigus, ar kuo?" Tep kalbam ir davažavom ingi 
upį, ir, ragi, anas per upį cik raz, raz, raz ir perplaukė. Sako: „Pas man kap 
ataisi, tau visako ckvocis* ". Aš galvojau, kad skaudžiai** ir numirsiu. Ir 
cik anas išlindo*** nuog vežimo, nuog manį ir — per upį, per upį, jau ir 
nėra...

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Malvina Seržantienė-Šilabritaitė, 73 m. U. R. Bal
kutė 1996. LTR 6447(1409).

* užteks 
* * greitai 

* * * nulipo

A t m i n a i

„Dziedus" suprovyti

99. Kap numiršta žmogus — tėvas ar mama, ar brolis, tai tadu jau 
pabuvį, per Ažugavėnes Dziedus praulioja. Tai tį ažukųsti kų, duoti išgert, 
ir visą naktį gieda, dainuoja. Tai, skaitos, Dziedai, po nabašnyku Diedai. 
Tai nebūtinai per Ažugavėnes (...). Mėnuo laiko prabūna, tai iš vakarįo] (...) 
susrenka giesminykai ir dainuoja, meldžiasi visų nakc, o tadu an rytojaus 
važuoja bažnyčion in mišios.

-  O kokias giesmes giedodavo?
-  Šventas.
-  Kaip per laidotuves?
-  Tas pačias, tokia pači tvarka. Dainuoja, rąžančių gi kalba ir godzyn- 

kas dainavo visą nakc.
-  O kuo vaišindavo tuos giesmininkus?
Kų turi žmogus — šilkų, kap kadu buvo, alaus padaro, mėsytės kokios 

sutvarko šeimininkas.
P. Grybiškių k., Poškonių seniūn., Šlčn — Ona Butrimienė-Staniulytė, 71 m„ kilusi iš 

Rimašių k., Dieveniškių vis. 17. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(838).

100. Diedus suprovija — tai kaip mišios dabar, anksčiau Diedai vadino, 
dabar mišios.

-  O kada būdavo?
-  Diedai tai po nabaščykui, kap mirįs (...).
-  Po kiek laiko?
-  Aš jumi nepasakysiu kada, po kiek laiko — po meno, po metų, kada 

nors, kada nori. Kaip dabar mišios, tai anksčiau Diedai. (...)
Diedai, sako, po mėnesio. O dabar mišios. (...) Aš, menu, dar maža 

buvau, tai ir buvo tę Dieveniškėj tokia, kap vadino, špitolia, jau tę atski
rai tas namas. Tai tenai jau duodavo tuos Dziedus valgyc, bo dabar tai sa
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namie. Tai menu buvo prieš Velykas ar kų, tai cik dalino silkį jau, be 
mėsos.

P. Šiudainių k., Poškonių seniūn., Šlčn — Jadvyga Kėldanavičienė-Januškevičiūtė, 67 m. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(612).

101. Vadzino — reikia suprovyt Dziedus, kap ir miršta. Tai gaidį pjauna.
— Kadu tuos Diedus suprovyja?
— (...) Daugiausia rudenį, tai jau būna rudenį mėsos tį kokios, baronų 

pjauna ar kų tį ir verda. Sukviečia vyrų, tai vaina buvo, itai buvo keturas- 
dešimtais metais.

— Ažušovė jos vyrų keturiasdešimt ketvirtais [įsiterpia dukra].
— Tai giedoj giesminykai, tai... turėjau tį kų, daviau valgyt mėsos, 

taipacia virėm. Mama dar buvo, tai mama cį gamino. Ažušovė vyrą apie 
Kalėdas, pirmų dzien, o aš kovo mėnesį, pavasarį, suprovyjau jau tai dzie
dus, paprašiau giesminykų, ir privirėm tynai, kap kart apsiteliavo karvė, 
ažupjovėm teliukų, priviriau mėsos, ir taipacia samagono jau vainu vare (o 
kadu tai nebuvo arielkos). Tai... daviau arielkos ir priviriau mėsos. Giedoj 
per cielų nakt anys, ir tadu ryto nuvėjom an mišios, pernakt giedoj giesmi
nykai, o ryto... Taipacia pjovė gaidzį žmonėm valgyc... O neša ir tį dalina 
dziedam, o dziedų buvo pilna, o. Tai dalina dziedam, o.

Užr. pst.: Dziedams ruošia petliaukų duoną — visi rupūs miltai nusijojami ir iškepama 
tokia kaip balta forminė duona. Tai petliauka.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Stasė Šilabritienė-Gaidytė, 83 m. U. D. Vait
kevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(880).

Dziedavimas

102. Dūšios per Visašventį in Zadūšnų dienų pareina pasdairyc. Namo 
pareina pasdairyc. Iteip sako, o kap jas, Dzievulis jas žino.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(210).

103. Tai iš vakaro prieš Visašventį susirenka pas žmones, pagieda tas 
giesmes kaip po nabaščikui. Kap kas ir anksčiau darydavo — prieš savaitį ar 
mėnesį. Sako: „Dziedai buvo jau ten, Dziedai buvo ten". Daro dėl mirusiųjų.

P. Didžiulių k., Poškonių seniūn., Šlčn — Alena Kuklienė-Lelkaitė, 72 m., kilusi iš 
Šiudainių k. U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(770).

104. Namie vakare [prieš Visašventį] gieda kap po nabaščikui, sako: 
„Dzieduoja“. Ant stalo reikia duonos padėti — nedzieduos, kad duonos 
nėra ant stalo.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Liudviga Šilabritienė-Lukoševičiūtė, 86 m. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(397).

105. Dziedoja, mes sakom dziedoja. Jau numirį kiek kas metų, ale su- 
ranka gi giesminykus — ir alaus, ir arielkos, ir mėsos. Ir dzieduoja, ir gieda.

— O kada taip daro?
— Kadu kas nori.
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— Ar rudenį, ar pavasarį?
— Kadu kas nor, jau rudenį bahotesnis svietas, kap pavasarį (...).
P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 

U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(883).

106. Tai man pasakoj cik mama: prieš Visų šventų Dziedus darė. Paga
mina viską ir papraša giesminykų, gieda kaip po nabašniku, visą naktį 
gieda, o ant rytojaus, sako, itų [valgį] vežiman, ir — sietuvė būna — sude
da ir veža, jau dziedam dalina.

— O ką veždavo?
— Kas yra iš valgio — ar gaidys, ar vištą užkerta, būna, paršelį papjau

na (...). Pyragų iškepa grikių, tokių babkų užspirgina, ir susrenka, i tep 
gieda kaip po nebašniku, visą naktį gieda.

— Ar pas visus giedodavo?
— Ne pas visus, ne, kas jau nori, pa saviem jau (amžiną atilsį [jiems]), 

primint tai daro, o kas nenori, tai ir nedaro, čia ne prievarta. Visašvintį naktį 
gieda, o an rytojaus, per Visašvintį neša. Už dūšias — tai an rytojaus daro. 
Visų šventų šventė, o ant rytojaus — jau Zadūšnų. Bažnyčion eidavo, meldė
si, žvakutes žibindavo ant kapų. Ant kiekvieno kapo žvakutį turi pastatyt.

P. Poškonių k. ir seniūn., Šlčn — Stefanija Palekienė-Gaidytė, 77 m., kilusi iš Grybiš- 
kių k. U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(796).

Ažinkų vaišės

107. Jau kap nuo lauko aina, tai Ažinkai. Rudenį. Prieš Visus švintuo- 
sius jau. Jau tada Ažinkamu daro taip kaip vakarų kokį (...). Patys verda 
(...) patravų verda ir veža diedamu, po bažnyčių biedniemu veža, dabar tai 
jau nėra jų, anksčiau gi buvo.

— O kuri diena būna?
— (...) Visašventis pirmų, o tį prieš pirmų būna, mažu už savaitės kap 

tį... Itai jau ne ažu mano pometės buvo anys, čia tik mama pasakojo, kap 
Ažinkai buvo. Sako, tadu jau verda dvylika srubų kažkokių ir tadu visokios 
mėsos verda — ir vištinės, ir kiaulinės, ir teliuko, ir avino, ir visokios, ir 
tadu jau po biski, po gabaliuki deda. Buvo tokios pintos, kaip sako, bojos 
nupintos (...), ir deda jau iton pintinėn, ir in vežimų, ir veža. Dziedam.

— O tas dvylika sriubų?
— Tai ragauna jau patys. Tai kap už mirusius kų tį auka.
P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Bronė Jurušienė-Dvynelytė, 62 m. U. R. Bal

kutė, V. Vaitkevičius 1997. LTR 6447(1457).

108. Šio (lapkričio mėnesio) būna apeigo[s], vadinamos Ažinkai. Šešta- 
dienyj vakare turi būtinai visi nusipraust pirtyj, o šeimininkė užkuria pečių 
ir verda jauno paršo ir gaidžio mėsą, grikinę kuošę ir krupniką, ir grucę — 
didžių kruopų kuošė, ir prasalną — vien mėsa ir rašalas nuo burokų ir 
vandens. Ant rytojaus anksti pasikelia ir, išėmę iš pečiaus, viską valgo. 
Pirmiausia valgo mėsą, paskui, palaukę, valgo kitus daiktus. Prieš valgant 
kiekvienas turi paimt į rankas uždegtą žvakę nuo šeimininko ir t. t.
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Triskart apeina aplink stalą, o paskutinis padeda ant stalo viduryj, 
tuomet Seimininkas paėmęs šaukštą pila po stalu tris šaukštus pasėmęs, o 
po jo daro taip visa šeimyna, ir tada valgo viską iš eilės, kas buvo pagamin
ta, ir kiekvieno viralo pila po tris šaukštus po stalu. Ko tik valgo patys, tai 
visko po biskį deda į krepšį ir neša diedams. Pavalgius žvakę užpučia ir 
žiūri, į katrą pusę eina dūmai — į katrą pusę dūmai eina, tai į tą pusę reiks 
tam, kas pūtė, išvažiuoti, o jei į viršų — tai auga ir namie pasilieka.

P. Žižmų k., Dieveniškių vis. — Marija Seržantaitė. U. Girdžiušaitė -1930. LMD1630(30).
Sp. B1LKŠ, p.284 —285.

109. Ažinkai rudenį būna tį kelinto. (...) Nu, dzieduoja tada.
[Devyni] puodeliai reikia virt. (...) Vienų [pastato pakūcion] ir vienan

suliedinėja po tris šaukštus iš devynių puodelių. Nu, kas kų nor — kas 
pancokų*, kas krupnikų**, kas kokius suskep virtinius, kas kų nor, tas 
tų kep.

Pastėja ir tadu kepa. Ažumaišo miltais grikiniais ir kepa pliažų — py
ragų tokį, ir neša žebrokam atdalija, itai jau dziedam.

— Ką neša dziedam, kur pyragas „suliedinėtas"?
— Nu.
— Tai viena šeimyna taip padaro?
— Kap kurioj nor, tap padaro, kurioj primindinėja. Kurioj neprimindi- 

nėja mirusiųjų, taip nedaro.
Iškepa pyrago ir papjausto in kųsnelių — kiek dūšių numirį, ažu žėdnų 

dūšių.
— Kai „suliedinėja", kur deda?
— Nu, iškepa tų pyragų.
Ūžt. pst. Pasakodama pateikėja rodo, jog ant stalo būna padėti devyni puodeliai su kokiu 

nors valgiu, o dešimtas puodelis stovi arba tame stalo kampe, kuris nukreiptas į pakūčią***, 
arba pačioje pakočioję ant suolo. Iš devynių puodelių po tris šaukštus valgio (pvz., krup
niko) yra suliejama į dešimtąjį puodelį. Tai, kas būna sulieta į dešimtą puodelį, patenka į 
užmaišomą pyragą, kuris bus nešamas diedams (arba tiek pyragų, kiek yra mirusiųjų).

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(427).

* miežinių kruopų košė
* * kruopų (pvz., perlinių) sriuba

* * * krikštasuolė

110. Krupnykas [Ažinkams] — tai tį užverda vandens, tada beria mė
sos, babkų lapų, dar margarino kokio, pipiro. Daugiausia buljonų tokį ver
da, bulvių dar deda, kopūstų paskuta, patrupina drabnai. Kai anksčiau, tai 
verda perlinės, miežinės, grikinės kruopos, sviesto įmeta, dar ko. Jis būna 
saldus toks, davinėjo kaip sriubą. Kūciai būna rūgštus — laja kopūstinio 
rūgštaus rašalo, dapilia grybų, ko.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Bronė Jurušienė-Dvynelytė, 62 m. U. R. Bal
kutė, V. Vaitkevičius 1997. LTR 6447(1457).

111. Per Visašvintį duoda valgyti mėsų, ir ažu stalo stojasi, nesisėda. 
Stojasi visi, visa draugė*, ir tada prilaja valgyc, ir tadu pasima šaukštų, ir
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pastaiėn laja. Vienų šaukštų, kitų, tračių. O tadu jau patys valgo. Itai jau 
numirusiem laja žamėn.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Stasė Šilabritienė-Gaidytė, 83 m. U. D. Vait
kevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447 (337).

* šeima

112. Senis tokis numirė, tai, pasakoj, dar kokia buvo mada: per Visaš- 
ventį jau an pietų kap sėdasi visi, tai jau dūšios atajį, tai, kap paima pirmu- 
cinį šaukštų, po stalu išlėja — itai dūšiom, ot! Ir tie visi, kiek yra, tai po 
stalu ištėj — tai dūšiom jau anų. Ir tadu jau visi poterius sukaibėj ir valgo, 
žodžiu, dūšiom atidavė, kas reikia.

— Per pusrytį ar vakare?
-  Vidudzienį, per Visašventį in pietų, kap sėsdinėj valgyc.
Kas cik netura, papjauna avį — baronų, kap mes sakom, — ir jau 

prikepa stalų gerų, ir paskiau jau (...) kų nevalgo, tai visi ir dūšiom duoda. 
Jos tep... jau dūšios po stalu (...). Visa ko po trupucį, tai tį žinai, moj šuva 
ką suvalgo, ar jie tį...

P. Maciucių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Marijona Bludnickienė-Kračiūtė, 79 m. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(678).

Ažinkiniai gyvuliai

113. Pirmucinio lapkričio Visašvencis, Visi švenci. O antro lapkričio, 
an rytojaus (...) — Zadūšnos.

Visašvencis, tai raikia baronas papjauc, o avis laikė. Raikia papjauc 
baronas. Gal jau sau mėsos ir neturi, tai nuvejo ir nusipirko mėsos, jeigu 
savos neturi (...). Raikia baronas pjauc ir mėsos paruošc (...). Jau rytoj 
raikia išvirė mėsos, ir nešė bažnyčion. O po bažnyčių ubagų pilna, pilna, 
pilna! Moterų gal ir neciek, ir senos, ale tį jau, kap rusiškai sako, tep kap 
an chalymo sėda jų po bažnyčių pilna (...).

Būtinai raikia nešt ubagam ažu numirusias dūšias. Visašvencis jau, 
skaitos, o rytoj — ažu dūšias. GudziŠkai daugiausia, tep ir lekiškai, — za 
dūši zmarlo, ažu dūšias numirusias. „Man, man, man!". Tai dalija, dalija. 
„Melskitės už Antano dūšių, už Juro dūšių". Kap pas mane šeimos kas 
numirį — Antanas ar tį Jurgis, ar tį Stanislovas. Tai vienam duodzi gabalų 
duonos, gabalų mėsos už Antano dūšių, kitam [duodzi], albo vienam tį. Ale 
vienam nelabai atduosi, kad visi rankų atstatę: „Man, man!". Tai po gaba- 
lukų: „Už Antano dūšių", „Už Jurgio dūšių". Kiek jau dūšių iš šeimos 
numirusių, tai tep dalija ir sako.

P. Šaltinių k„ Dieveniškių seniūn., Šlčn — Elena Baniulienė-Gaidytė, 75 m. U. I. Žilie
nė, G. Žilys 1996. LTR 6447(7).

114.
Z. Kazorienė:
— Visi šventiej kap būna...
J. Januškevičienė:
-  Tai tadu raskerdį ir baronų pjauna.
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Z. Kazorienė:
— Jau veža dziedamu dalija, žebrokam.
J. Januškevičienė:
— Kadu dar sietuvėn sudeda ir apriša. Sietuvį nuspiria, tį uždengalas 

yra, ir prideda — papjauna baronų ir visokių vėdarų prilaja, visko, veža 
(...). Žebrokų kada buvo, ir dalijo. Reikia duot konečnai*.

P. Šiudainių k., Poškonių seniūn., Šlčn — Jadvyga Januškevičienė-Klincevičiūtė, 73 m., 
ir Zofija Kazorienė-Januškevičiūtė, 71 m. U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 
6447(542).

* būtinai

115. Kap papjauna baronų, tai, kap sako, zababonai. Pilvas yra pas 
baronų: (...) kepenys, plaučiai, kap vadzina. Ir paskui skrandis, tai vadzi- 
nom „pilvas". Tai tada ir dar kitas gabalas yra kap pilvas, ale nedzidelis: 
pilvas barono tai dzidelis, o dar kitas prig pilvi tokis, tai vadzino „šliuzas", 
barono šliuzas. Paskui tį prig pilvi dar tokis gabaliukas kruglas, kap pas 
mus vadzino „kundziukas". Tai dar sutarkuoja bulvių ir pamaišo miltais, 
grikių miltais, tašlų padaro ir prilaja tų kundziukų (...). Raikia jį išmazgoc 
švariai ir prapjauc biškį, ale daug nepjauna. Tada (...) tų kundziukų pride
da tos tašlos ir adatų užsiuva. Tai raikia piemeniui paruošė šitų kundziukų, 
iškepc an keptuvės — pečių kap iškūrina karštan pečiukan instato, kad 
iškept. Tai tį dėl piemenio (...), kas avis gano.

O jau čia tai vadzino „šliuzas". Dar menu, kap mama [tvarkydavo. 
Raikia] iškepc tas šliuzas iš tos pačios tašlos. Tep pačia pridėc tešlos ir 
siūlu su adatų ažusiūc šitų skylį, an keptuvės, ir iškepė gražiai. Tai tį jau 
ciem ubagam, ažu dūšias numirusias tų šliuzų neša. Tį būtinai šliuzų dėl 
ubagų, ažu numirusius.

P. Šaltinių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Elena Baniulienė-Gaidytė, 75 m. U. I. Žilie
nė, G. Žilys 1996. LTR 6447(8).

116. [Baronų] patys sau pjaudavo, o gabalukų išverda, nuneša tiem 
ubagam atduoda. O tai, sako, ažinkinį, ažinkinis ten baronas ar paršiukas 
kokis nedidelis būna, sako: „Ažinkinį va papjovėm" (...). Dar mano bobutė 
taip sakė: „Ažinkinis".

Per Visus šventus jau būna visa nuo lauko nuimta, ir bulvės nukastos, 
ir visa apsidirbį, tadu jau paspjauna kokį paršiukų ar, kas avis laikydavo, 
tai baronų pjauna, avį papjauna. I sako: „Ažinkinis". Tai ažinkinį, sako, 
paspjausim, čia nedzidelis paršiukas, tai bus ažinkinis. Mes jį papenėsim, 
prižiūrėsim geriau — pieno lašų duoda ar ko tynai jau geriau. Anas paršiu
kas būna nedzidelis, nu, papjauna per Visus šventus.

Mano motina šnekėjo, ale jau mano motina taip nedarė. Tai sako, kad 
prieš Visus šventus tai iš vakaro priverda, prigamina. Gi pas mus krosnys 
— krosnį iškūrena, prigamina tos mėsos ar tenai kokių kundziukų, sako, 
prikepa, bet aš jų nematiau, nevalgiau, nežinau, kas tokio.

— Kas ten tokis kundziukas?
— O kundziukas būna daugiausiai (...) iš grikinių miltų tašlos užmaišy

ta. I paskum jau praspirgina tašlų — kap papjauna, būna gi žarnos, ton 
žarnon prilaja tos tašlos ir, sako, — kundziukas. Kundziukų prikepa iš
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vakaro ir, sako, anksci kėlėsi valgyc. Per Visus šventus ne ryte valgė, ale 
dar neaušį, vidurnakcį valgė. Ale tį ne už mano galvos, aš tep nedariau. 
Dar jos tėvai taip darė, o jau mano motina taip nedarė, ir aš nedariau.

-  Dėl ko taip anksti kėlėsi valgyt?
-  Aš šito irgi nežinau, dėl ko jie keldavosi — ar dėl dūšių, ar dėl ko 

jie kėlėsi, aš nežinau.
Jau per Visus šventus pareina iš bažnyčios ir daugiausia tai vedasi [į 

namus viešnią], sako, per Visus šventus raikia atsivesc kokia teta, kad 
pernakvot. O paskum jinai an rytojaus irgi aina melscis bažnyčion. Ale 
kam jų vedės, tai aš nežinau, kam jas vedės. Aš menu, pas mus irgi tankiai 
motinos cetos nakvojo. Jom ir toli (...) namo pareit, nes per Visus šventus 
tai ilga labai bažnyčion būna (...), tai, sako, (...) pas jus pernakvosiu. Bet tį 
tep kap kad ir raikia, kad kas panakvotų.

Baronų ar kiaulį papjauna, ale nevirtų mėsų, tep žalių mėsų nešė ir 
padeda an altorėlio. I tada kunigas ten nusrenka. Tai jau Visus šventus tai 
daug daug prideda tų lopetėlių.

-  Kas ta lopetėlė?
-  Lopetėlė — avies kumpis. (...) Priekinis kumpis — tai lopetėlė va- 

dzinosi. Sako, nešim lopetėlį bažnyčion. Laikydavo avis, tai daugiausia tai 
avieną nešė, tas lopetėlas. Cik per Visus šventus nešė.

Per Visus šventus ir ubagam nešė. Ir per Velykas ubagam nešė. O tai, 
vaikeli, kap jų priaina, taigi cielas riedąs*, o kur tu tį jiem visiem nuneši! 
Tai keliem duoda — visi stovi rankas atstatę: „Ir man duok, ir man duok!" 
Tai kiek turi, tiek duoda, padėlioja namuose (...). Kap kas gali — padaro ir 
penkis kųsnelius, ir šešis, ir keturis, o kap kas ir du padaro.

P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn,, Šlčn — Paulina Staniulienė-Jagelaitė, 68 m. U. I. Ži
lienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(90).

* eilė

117. Jau kap visa nuspjauna, nuranka nuog lauko, tai pjauna baronų 
Ažinkoms. Ir svečiuojasi tadu, oi, tai Ažinkos jau! In Ažinkų, sako, aisim 
pas tų ir pas tų. Tai svečiai bus. Ažinkos tai itie prieš Visašventį tį kap 
būna, pautienės patys padaro (...). Seni žmonės ir sako: „Ažinkai".

-  Dienų parenka?
-  Neparenka, tį kadu nor anys padaro Ažinkus. Ažinkai buvo kadu, 

išmindzinėj* vis seni žmonės, tai pas tų ir pas tų nuvėj in Ažinkų. Baigia 
visų darbų jau, jau nurenka tį ir rugius, ir miežius, avižas, grikius (bo kadu 
grikių labai daug sėj). Tai grikius ilga nurinkdo, jau pačiam rudeny, tadu 
jau bulbes kasa, nukasa bulbas, ir tadu jau Ažinkai.

In Ažinkų raikia baronas papjauc. Baronų (...). Kiaulas tai raikia penėt 
dar, tai kūdi, tai koki, o baronas inganė (...). Baronų papjauc raikia, [ir] 
valgo.

O kap kam nesveda jau labai, važ, gyvuliai, baronai ar ir kiaulės nesve- 
da, tai papjauna baronų ir per visų bažnyčių neša, per duris neša, per 
bažnyčių ir nuneša kunigui, itai in oferos kunigui, ir afieravoja. „O, — 
sako, — baronų, va, labai man jau nesveda gaspadorstva". Tai kunigas 
meldžiasi ažu tų jau baronų.
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P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn -  Stasė Šilabritienė-Gaidytė, 83 m, U. D. Vait
kevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(457,458).

* minėjo, kalbėjo

118. Ažinkai būna rudenį, kai jau visa baigia, nupjauna, nukasa, tadu 
pjaudavo baronus, ti kų.

P. Didžiulių k., Poškonių seniūn., Šlčn — Alena Kuklienė-Lelkaitė, 72 m., kilusi iš 
Šiudainių k. U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(769).

119. Girdėjau tų žodį Ažinkai, ale ne, nemenu kada. Girdėjau tų žodį, 
sako: „Reikia paršelis paskerst in Ažinkų!" (...)

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Malvina Seižantienė-Šilabritaitė, 73 m. U. R. Bal
kutė, V. Vaitkevičius 1997. LTR 6447(1450).

120.
I. Staniulienė:
— Tada jau kerta ar vištų, ar tį papjovė kokių kiaulytį, ar kų, tai 

gabalus apverda ir neša. Ir duoda kiekvienam. Ir sako — melskis už kokių 
dūšių. Vienam duoda už tokių, kitam duoda už tokių. Ir aina, ir aina žmo
nės, ir dalina, ir dalina... Jei neturi išvirė ko, tai pjaudavo ir vištas. Vištų 
užkapoja, išverda ir neša.

Z. Staniui:
— Tadu gabalais — padarė kiekos gabaliukų, tadu duonos gabaliukų. 

Ir vienam davė, ir kitam, ir treciam.
L Staniulienė:
— Baronų obezatelno.
Z. Staniui:
— Baronų in Visašvencia, o jeigu nėra barono, tai tadu mažą paršiu- 

kaicį (...). Mažiukų jį tį kokį [parenka], sako va, šitas bus Visašvenciui. Tai 
jį geriau [per vasarą peni], tį jam pienuko, tį šiaip taip gardžiau duoda ir 
tadu paskerdžia. Tai tadu ir duoda [tiems], kurie meldžiasi, patys paragau- 
na, suvalgo ir tų dienų atbūna.

P. Šaltinių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Leonarda Staniulienė-Staniul, 63 m. ir Zofija 
Staniul-Staniul, 91 m., kilusi iš Kaziulių k. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(23).

121. Kap kadu tai, sako, gaidzį pjauna, kap kas turi kų. Būna in Visų 
šventų. Kap kadu ir dziedam davė, kur primindzinėj tuos numirusius. Kadu 
gi daug buvo tų [dziedų], tai neša ir visiem duoda, kas kų turi: mėsos 
priverda ir duonos ar ko, tai visiem duoda. Kiek savų yra numirusių, cieko 
padaro jau tį ko ir duoda.

Ir dabar, kas gali, tai neša. In altoriaus padeda. Stou kašelė pas altorių, 
būna kas ir kiaušinių indeda, kas sviesto nuneša, kas mėsos. Kas kap nori, 
tai ir dabar neša.

— Kokią mėsą nešdavo?
— Kas kokios nori atneša ir padeda ar tį gaidzį, sako, in Visašvencio.
P. Rimašių k., Poškonių seniūn., Šlčn — Elena Gaidienė-Česiulytė, 68 m. U. I. Žilienė, 

G. Žilys 1996. LTR 6447(112).
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„Ažu žėdnų dūšių"

122. Tep ir nedėlion, būna, po bažnyčių sedz [diedai], ale daugiausia 
pie Visašventį [jiems] neša. Pjauna baronų, kad kas turi, — raikia, sako, 
diedam duot. Ažu numirusius.

Duonų kepė bundetėm tokiom mažiukėm ir duoda bundelas. O kiek 
nabaščikų būna namuose numirį — du, trys žmonės, keturi, — tai bundelas 
tokias pakepa mažiukes ir tadu tas bundelas sudeda ir neša dalija.

— Iš ko kepdavo?
— Iš rugių, iš ruginių miltų.
P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Stasė Šilabritienė-Gaidytė, 83 m. U. D. Vait

kevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(357).

123. Kųsnelių mėsos ir tiek krukučių duonos, ažu žėdnų dūšių, ir neša 
dziedam, o. Prirenka dziedai maišus duonos, parneša — kiaulas peni.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(883).

124. Kiek dūšių pas mani šeimoj mirį, tai per Zadūšnąsias padaro cie- 
kų valgymų. Kas kų turi — mėsos, tį kiaušinių, tį duonos, pyragų (...). Kad 
kažnam tam mirusiam būtų kųsnelis duonos nunešt, ir atduoda žebrokam.

— Tai čia lyg tai mirusiai dūšiai?
— Jo, mirusiai dūšiai.
— To maisto?
— To maisto.
P. Skraičionių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Malvina Butrimienė-Javaravičiūtė, 65 m., 

kilusi iš Puikių k. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(50).

125. Kad anas būt sčaslyvas. Tai jam duoda ir mėsos, ir duoda duonos 
kųsnelį, kad anas kalbėt poterius — kad būt jiem sčaslyviau, katrie pomirį, 
kad jiems būt geriau, lengviau.

P. Šaltinių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Zofija Staniul-Staniul, 91 m., kilusi iš Kaziu
ku k. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(24).

126.
— Ar kepė ubagams specialiai duoną?
— Kepė, kepė bandelį (...). Jau tį žebrokam visų tų gabalų. Būna, ir sau 

kitų bandelį iškepa draugi. Tį kuri, sako, žebrokam, tai papjausta, jau tų 
visų duonų nuneša atiduoda.

P. Skraičionių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Malvina Butrimienė-Javaravičiūtė, 65 m., 
kilusi iš Puikių k. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(51).

127. Priverda mėsos ir duonos ar pyragų iškepa, ir dalina jau. Ne vie
nam duoda — kiek dūšių, tai kiekvienam (...). Nor valgyt jau tas mirįs, 
kuris iš namų prisisapnuoja, sako, raikia nešc, ba prašo valgyc. Bažnyčion 
in šventorio tie ubagai buvo, pas bažnyčių. Tai aina bažnyčion an Visų
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šventų ar ZadūšnosĮe], tai [jei] jau nenuveina tųdien, tai antrų dienų jau 
vis tiek neša.

P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Jane Staniulienė-Staniulytė, 69 m. U. I. Ži
lienė, G. Žilys 1996. LTR 6447 (33).

128. Pie Kalėdas bandelių iškepa, pie Velykas — mėsos, kiek dūšių 
numirė, tai tiek kųsnelių.

P. Žižmų k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Dvynelienė-Butrimaitė, 96 m. 
U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(883).

„Dūšios" bažnyčioje

129. Neduosi ubagam ažu dūšias numirusias, tai nepasimels. Tai nak- 
ciu dūšios atais bažnyčion — ažu kurias dūšias duota, tai tos atais bažny
čion, o ažu kurias neduota, tai tos bažnyčion negalės ataic. Tai buvo labai 
priimta, kad labai ažu dūšias melsc.

— Kodėl reikia už dūšias melstis?
— Dzievas juos žino, gal tį jom labai koki atlaidai, dėl to gyvi žmonės 

jau meldžiasi, kad turėtų atlaidus kokius, o kap tį buvo, tai Dzievas žino.
P. Šaltinių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Elena Baniulienė-Gaidytė, 75 m. U. I. Žilie

nė, G. Žilys 1996. LTR 6447(9).

130. Vienos duktė numirė, vienintelė duktė. (...) Zadūšnų vakarą, naktį 
visos dūšios aina į bažnyčią melstis. Tai jinai norėjo labai savo dukterį 
pamatyt. Nuėjo (...). Suoliukai yra, ir atsisėdo, kad pamatyt. Eina, eina, ir 
su porom, ir be porų, ir jaunimas (...) dūšios eina, ale vis pavidalas kaip ir 
žmogaus. (...) Žiūri jinai, kad ir duktė jos eina. Jinai: „A! AoueHKa!" Jinai 
kaip greib už galvos ir nutraukė galvą.

— Ta duktė?
— Duktė. Negalima.
[O] jai pasakė, kad nutrauks galvų, tai jinai uždėj — tokia buvo iš 

molio kada darydavo [čerpė] — tai jinai uždėj. I toj duktė kap aj, tai už šito 
molinio ir metė. A kad be ito, tai ir galvų [būtų] nutraukį.

P. Maciucių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Lionia Krečienė-Jakavičiūtė, 58 m. ir 
Marija Jakavičienė-Magilnicka, 86 m., kilusi iš Raubaičių k. (Raubaviči), Lydos aps., nuo 
1936 m. gyv. Maciuciuose. U. D. Vaitkevičienė, V. Vaitkevičius 1996. LTR 6447(725).

131. Tai pasakojo mano (...) močiutė (...). Mirusį žmogų kavojo, ir su
rišta kojos buvo, nerazrišė ir tep palaidojo. Sako, nuvej bažnyčion jau ma
ma ir krikšto mam ir pas kunigų klausia. Tai kunigas sako: „Ataikit bažnyčion 
per Visašvencį, per Zadūšnuosius, kai bus Zadūšnos, antrų dien. Ataikit 
bažnyčion, ir pas mus kada tai visų naktį ten buvo žmonės, senos bobos, 
vyrai koki senesni visų naktį buvo bažnyčioj. Ir, — sako, — laukit, kai ais 
ana, toj dūšia, paskui ana bus supunciota, ir perpjaukit tų jau puncį. Cik 
niekap neperpjausit, cik per Zadūšnuosi. Tai tadu, — sako, — bus gerai".

(...) Nuvej krikšto mama ir mama ir laukia, kolei anos atais. Visos 
dūšios aj, aj ana iš paskos, nu, ir perpjovė. Ale ne moma, ale krikšto mama
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perpjovė. Sako: „O, ragi, dazgadojai, dabar man bus langviau. Ir, — sa
ko, — itai aš niekados nespėju bažnyčion". Ale ar tynai buvo tai, ir močiu
tė neragėjo, ir aš neragėjau.

— Sako: „Nespėju bažnyčion?“
— „Nespėju bažnyčion, visi, — sako, — daaina, o aš negaliu daspėc. 

Kolai aš atainu, tai kančiojasi bažnyčia*".
Raikia, kad rankos būtų nesurištos ir kojos.
P. Skraičionių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Malvina Butrimienė-Javaravičiūtė, 65 m., 

kilusi iš Puikių k. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR 6447(52).
* t. y. baigiasi pamaldos

132. Kadu sakė, kų viena boba... Numirė vaikas, ir kojaitės buvo suriš
tos, ir pamiršo, kap pakavoj. Tai sapnavosi, sapnavosi tai bobai. Tadu ta 
boba nuvej bažnyčion nakciu ir ji tynai pilnios*, kap ana ais. Peilukų paė
mė atpjauc tų dzirželį. Tai supilnioj — visi nuskrido, nuskrido, ana aina: 
kuldzib, kuldzib! Tai boba perpjovė, a tadu dūšios kap sugedo! (...). Ledva, 
sako, išbėgo. Ar tiesa, ar netiesa? (...)

P. Kaziulių k., Dieveniškių seniūn., Šlčn — Michalina Česiulienė-Pukeliūtė, 87 m., 
kilusi iš Bečionių k. ir Jadvyga Staniul-Banelytė, 65 m. U. I. Žilienė, G. Žilys 1996. LTR
6447(74).

* stebės

DEATH, FUNERAL AND COMMEMORATIONS

DAIVA VAITKEVIČIENĖ, VYKINTAS VAITKEVIČIUS 

Summary

The stories, beliefs, legends about death, funeral and commemorations, recorded dur
ing the local lore expeditions to Dieveniškės (Šalčininkai region, Vilnius territory), in 1996 
and 1997, are published.
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