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1988−1991 m. atsivėrus galimybėms nuvykti į 
buvusias tremties vietas, lietuviai ėmė keliauti į 
Sibirą parsivežti savo mirusiųjų į Lietuvą. Rašy-
tojas Petras Dirgėla 1989 m. lapkritį rašė: 

Iš Sibiro, iš Laptevų jūros plikųjų salų, iš visų 
buvusių gulagų lietuviai veža namo trem-
tinių – tėvų, motinų, sūnelių, dukrelių – pa-
laikus. Tai svarbiausia, kas dabar vyksta Lie-
tuvoje. Tai pirmas tautos politikos veiksmas 
(Dirgėla 1990: 75).

Visuomeninės ir politinės organizacijos pra-
dėjo rengti organizuotas palaikų pargabenimo 
ekspedicijas. Plačiai nuskambėjo pirmoji ekspedi-
cija į Igarką, 1989 m. liepos 27 d. pargabenusi 128 
tremtinių palaikus. Kėdainių kariniame oro uos-
te nusileidusį lėktuvą su palaikais sutiko 15 000 
žmonių, į gedulingą mitingą susirinkusių iš visos 
Lietuvos (Karstai iš Sibiro... 1989: 1). Iš čia palai-
kai buvo gabenami į skirtingas Lietuvos vietas, 
kur buvo rengiamas iškilmingas jų sutikimas. 

Tų pačių metų spalį į Kauną konteineriuose 
geležinkeliu parvežta 20 tremtinių palaikų iš 
amžino įšalo žemės Lenos upės žiotyse, kur ne-
paprastai sunkiomis sąlygomis gyveno 1941 m. 
tremtiniai. Tai buvo viena iš sudėtingiausių ke-
lionių, nes ši tremties vieta yra už 78-osios ly-
giagretės (palyginimui – Aliaska prasideda nuo 
60-osios lygiagretės). Jai buvo pradėta rengtis iš 
anksto, 1988 m. įvyko žvalgomoji ekspedicija, o 
1989 m. vasarą tuo pat metu dirbo net 4 lietuvių 
ekspedicijos, turinčios skirtingus tikslus: pastaty-
ti paminklų, sutvarkyti kapus, perkelti palaikus 
(LTRF cd 1136). Daugiausia palaikų parvežimo 
ekspedicijų vyko 1990 m., kuomet „Tremtinio“ 
klubas (vėliau tapęs Lietuvos politinių kalinių ir 
tremtinių sąjunga) suorganizavo net 12 išvykų į 
Sibirą: Krasnojarsko kraštą, Irkutsko ir Tomsko 
sritis, Vorkutą. Jų dėka į Lietuvą buvo pargaben-
ta apie 1 500 tremtinių palaikų (Putna 2004: 5). 
Už ekspedicijų galimybių ribos liko gulago lage-
riuose nužudytųjų ar mirusiųjų kapai – dauguma 
jų buvo laidojami grupiniuose, neženklintuose 
kapuose, todėl mirusiųjų palaikų nebuvo įmano-
ma nei atrasti, nei identifikuoti.

Į tremties vietas parsigabenti artimųjų kaulų 
keliavo ir atskiros šeimos bei pavieniai asmenys, 

„NEDUOK, DIEVE, SVETUR KAULUS PADĖTI“: SIBIRO 
TREMTINIŲ PALAIKŲ SUGRĄŽINIMAS Į TĖVYNĘ  

Da iva VAITKEVIČIENĖ

jei į jų giminaičių palaidojimo vietas nevedė or-
ganizuotų ekspedicijų keliai. Atskirai keliavo ir 
žmonės, skubėję kuo greičiau pasinaudoti poli-
tiniu atšilimu – kol nepasikeitė padėtis. Kai kas 
norėjo keliauti atskirai dėl asmeninių priežasčių1. 
Labai retais atvejais tremtinių palaikai buvo 
par sivežti (ar bent mėginta tai daryti) dar soviet-
mečiu, iki 1988−1989 m. 

Daugelis privačių kelionių, kai ištremtų-
jų šeimos savo iniciatyva išsikasdavo giminių ir 
artimųjų palaikus ir parsivežusios perlaidodavo 
tėvynėje, iki šiol nėra žinomos. Tokios apskaitos 
niekas nevedė – tai buvo šeimos reikalas. Tik la-
bai retais atvejais rajono administracijoje ar vietos 
muziejuje buvo paliekami pavieniai dokumentai 
arba pavardžių sąrašai (Flige 2008).  

Palaikų suradimas, ekshumacija ir pargabe-
nimas nebuvo lengva užduotis nei organizuotoms 
ekspedicijoms, nei pavieniams giminaičiams. 
Dauguma į Sibirą vykusių žmonių niekada nebu-
vo nei kasę kapų, nei matę ekshumuotų mirusių-
jų palaikų. Nors žmonės buvo tvirtai pasiryžę tai 
padaryti, sunku buvo ne tik fiziškai. Liudininkai 
pasakoja, kad iškasamų kapų vaizdas žmones su-
krėsdavo (LTRF cd 1139). Ypač emociškai sun-
ku buvo iš kapo išimti kaulus ir juos surinkti į 
audeklą ar dėžutę (LTRF cd 1133). Nors kasan-
tys daugiau kapų pamažu apsiprasdavo ir darba-
vosi tarsi archeologai (LTRF cd 1133, LTRF cd 
1139). Apie psichologinius išbandymus prisiminė 
1989 m. ekspedicijos į Lenos žiotis vadovas Rima-
ntas Plėštys: „Paminklų statytojai turėjo būti psi-
chologiškai pasiruošę bet kuriuo metu atidarinėti 
karstus, rinkti ir perlaidoti palaikus, dirbti atšilu-
siame tundros dumble ir tuoj pat, už kelių minu-
čių, užkandžiauti. Maisto kąsnis kartais tiesiog 
strigdavo burnoje“ (Ekspedicijos... 2018).

Pasitaikydavo rasti sunaikintas kapines. Pa-
vyzdžiui, Bolšaja Rečka kapinės (Irkutsko r.) buvo 
sulygintos su žeme rengiant vietą Angarsko hi-
droelektrinei, Trofimovske ir Bykovo iškyšulyje 

1 Pavyzdžiui, buvęs tremtinys Vladas Plikūnas, 1989 m. 
vykęs parsivežti motinos palaikų į Chabadaiką (Kras-
nojarsko kraštas, RSFSR), rašo: „Nenorėjau važiuot su 
visais, su tuo šurmuliu. Man tai buvo per daug subtilu“ 
(LGGRTC). 
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(Jakutijos ASSR, RSFSR) dauguma kapų nuslin-
ko į Laptevų jūrą, Ungurskij  kaimo (Irkutsko sr.) 
kapinėse vietiniai komjaunuoliai sudegino kryžius 
ir tvoreles, leidžiančius atpažinti kapus (Simėnas 
1990: 1; Ignatavičius 1992: 440; LTRF cd 1139). 
Supuvus ir išvirtus kryžiams, tvorelėms, nupjovus 
medžius, atsiradus naujiems palaidojimams, kapą 
surasti buvo labai sunku, kartais net neįmanoma. 
Daug kapinių atokiose vietose, taigos glūdumo-
je, kur tremtiniai buvo tik laikinai apgyvendina-
mi ruošti medienai. Į tokias vietas kartais tebuvo 
galima patekti su specialia technika (visureigiais, 
amfibijomis). Tekdavo keliolika ar keliasdešimt 
kilometrų keliauti pėsčiomis. Tremties vietose už 

poliarinio rato (tokiose, kaip Igarka, Lenos žiotys 
prie Laptevų jūros) kapinės buvo įrengtos amžina-
me įšale, todėl mirusiuosius reikėjo kapote iškapo-
ti iš suledėjusios žemės (LTRF cd 1136).

„Tremtinio“ klubo rengiamų ekspedicijų 
dalyviams daug padėdavo jų vadovai. Jie užsa-
kydavo lėktuvų bilietus, padėdavo iš vietos val-
džios gauti reikalingus leidimus, ieškodavo nak-
vynės ir transporto. Žinoma, netikėtų kliūčių 
vis tiek iškildavo – dėl nepravažiuojamų kelių, 
gendančio transporto, sudėtingos kapų paieškos. 
Ekspedicijų dalyviai, pasiskirstę į grupeles, iš-
sklisdavo vienos nuo kitų nutolusiose kapinėse, 
kur patys turėjo susirasti artimųjų palaikus, juos 

Irena Špakauskienė prie mamos Liudvikos Valaitienės kapo tremtinių 
kapinėse Tit Arų vietovėje, Lenos žiotyse, prie Laptevų jūros (Jakutijos ASSR, 
RSFSR). 1989 m. 
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išsikasti ir atsigabenti į sutartas vietas. Kartais 
tekdavo palaikus ne vieną kilometrą per taigą 
nešti ant pečių. 

Vykstantieji pavieniui susidurdavo su dar 
didesniais sunkumais. Jie ne visada gaudavo lei-
dimus išvežti palaikus ar jų nė neprašė, veng-
dami politinių ar biurokratinių kliūčių. Net ir 
gavus leidimą ekshumuoti, palaikus buvo sudė-
tinga parsigabenti – reikėjo leidimų bei specia-
lių cinkuotų karstų, todėl giminaičiai palaikus 
neretai slapta gabendavo lagaminuose ar kelio-
ninėse dėžėse kaip asmeninius daiktus. Pavyz-
džiui, Julius Činčikas, 1974 m. iš Buriatijos vež-
damas mamos ir kito artimo giminaičio palai-
kus, sudėjo juos į medines apcinkuotas dėžės, 
bet „geležin kelio stotyje į tokį krovinį niekas 
net pažiūrėti nenorėjo. Ką daryti? Geri žmonės 
patarė – aptraukit tas dėžes audeklu ir užrašy-
kit ant viršaus „Namų apyvokos daiktai“. Taip 
mes ir padarėm. Namo grįžom lėktuvu, o mūsų 
krovinys geležinkeliu į Lietuvą parkeliavo po 12 
dienų“ (Klimaitė 2010). Kai kas vežė giminaičių 
palaikus lagaminuose traukinio kupė, juos susi-
dėję po gultais, ant kurių kelionės metu miegojo 
(LTRF cd 1135; LTRF cd 1132). Pranešti, kad 
parvyksta su palaikais, taip pat buvo nesaugu; 

tokiu atveju reikėjo gudrauti, pvz., brolis ir se-
suo, grįždami su tėvų palaikais, giminaičiams 
rašė „grįžtame keturiese“ (LTRF cd 1132). Netgi 
ir 1989 m. ekspedicija į Lenos deltą, prie Lapte-
vų jūros, leidimų vežti palaikus neturėjo – 20 
dėžių buvo sukrautos į konteinerius kaip „me-
dienos dirbiniai“ (LTRF cd 1136).

Kodėl, nepaisant kliūčių ir sunkumų, tiek 
daug buvusių tremtinių ar jų giminių vyko par-
sigabenti artimųjų palaikų? Kodėl tai tapo tokiu 
svarbiu dalyku Lietuvai vaduojantis iš Sovietų 
Sąjungos?  

Mirusiųjų kaulų parvežimą į Lietuvą gi-
minaičiai laikė savo pareiga: „Kiekvienas iš-
tremtasis ilgėjosi gimtinės ir vylėsi nors būti 
palaidotas greta, savame kalnelyje. Tad palaikų 
grąžinimas – svarbiausias „Tremtinio“ klubo įsi-
pareigojimas“, – teigė Vanda Poderytė, savaitraš-
čio „Tremtinys“ vyriausioji redaktorė (Poderytė 
1989: 1). 

Gyvųjų pareiga savo mirusiuosius palaidoti 
tėvynėje buvo aiškiai suvokiama jau laidotuvių 
Sibire metu: buvo saugomos kapinių nuotraukos, 
pagal kurias vėliau giminaičiai ieškojo artimųjų 
kapų. Kartais stengtasi palikti kokius nors ženk-
lus ateičiai. Petras Dirgėla rašė: 

Iš amžinojo įšalo kirtikliais iškapojamas Liudvikos Valaitienės kapas. Tit Arai (Jakutijos ASSR, RSFSR), 1989 m. Saugoma LTRFt.
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Senelis tremtyje dirbo sakininku – rinko pušų 
sakus. Prieš išvažiuodamas į tėvynę, į Lietu-
vą, „v svojom učastke“ pastovėjo po sėkline 
pušim – prie pušies buvo palaidotas jo likimo 
draugas, sakų rinkėjas Petrikaitis. <...> Senelis 
man kalbėjo:

– Palaidojom Petrikaitį po sėkline pušim. 
Sėklinių pušų nekerta – artimieji turėtų su-
rasti kapą.

– Jūs ir tada, laidodami, tikėjot, kad ateis 
laikas, kad ieškos kapo, kad norės parvežti pa-
laikus namo? <...>

– Lietuviai mirusiųjų nepalieka svetimoj 
žemėj. Ieškos sėklinės pušies. Ras. Parveš Pet-
rikaičio palaikus2 (Dirgėla 1990: 70). 
 
Lietuvoje iki šiol stiprus gyvųjų ryšys su mi-

rusiaisiais, o Vėlinės – viena svarbiausių metinių 
švenčių: lapkričio 1−2 d. žmonės važiuoja lankyti 
artimųjų kapų, kapines nušviečia žvakių šviesa, o 

2 Viltį, kad ateityje bus galima parsivežti palaikus į Lietuvą, 
puoselėjo ir daugiau žmonių. Pvz., buvusi tremtinė Ka-
zimiera Rakštienė pasakojo, kad 1969 m. tremtyje žuvus 
jos broliui, jį laidojo duobėje, padarę tarsi dėžę karstui: 
paklojo metalinius bėgius, o ant tų bėgių lentas, – tikėjo-
si, kad gal greit išsiveš (LTRF cd 1135). 

keliuose susidaro automobilių spūstys. Tradicinių 
lietuviškų laidotuvių ir mirusiųjų minėjimo pa-
pročiai nemažai tyrinėti (Vyšniauskaitė, Kalnius, 
Paukštytė 1995; Vaitkevičienė, Vaitkevičius 1998; 
Samulionytė 1998 ir kt.), bet mirusiųjų palaikų 
parvežimo iš Sibiro istorija iki šiol nėra tirta nei 
istorikų, nei sociologų, nei kultūros antropologų, 
šie faktai neįtraukti ir į akademines istorijas, o 
palaikų gražinimo ekspedicijų medžiaga tebeguli 
visuomeninių organizacijų archyvuose.

Šiuo tyrimu nesiekiu užpildyti istorinių ty-
rinėjimų spragų, jo tikslas – pasigilinti į asmeni-
nes istorijas ir aiškintis, kokie tradiciniai įsitikini-
mai lėmė, kad 1989−1991 m. tūkstančiai žmonių, 
nebijodami sunkumų, vyko į Sibirą ir darė tai, ko 
niekada neįsivaizdavo galėsiantys padaryti – savo 
rankomis išsikasti artimųjų kaulus ir juos parsi-
vežti namo. Tyrimas remiasi vykusiųjų į Sibirą 
pasakojimais ir prisiminimais, taip pat dokumen-
tine medžiaga: nuotraukomis, vaizdo įrašais, 
informacija spaudoje, palaikų pargabenimo eks-
pedicijų ataskaitomis ir kitais dokumentais. Me-
džiagos apie šiuos įvykius išgyvenusiųjų asmeni-
nę patirtį taip pat yra dokumentiniuose filmuose, 
literatūros ir meno kūriniuose. Kino režisierius 

Dėžės su iškastais mirusiųjų palaikais paruoštos kelionei. Ekspedicijos dalyviai meldžiasi, kai kurie rankose laiko žvakes. 
Kairėje – kunigas Stasys Kazėnas. Trumpoje dėžėje – dviejų vaikų iš Bykovo iškyšulio palaikai. Tit Arai (Jakutijos ASSR, 
RSFSR). 1989 m.  

mokslinia i  tyrimai
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Algimantas Maceina, kuris 1994 m. kartu su tėvu 
keliavo į Sibirą parsivežti senelio palaikų, 2014 m. 
sukūrė dokumentinį filmą „Juoda dėžė“. Perlaido-
jimo tema iškyla Dalios Grinkevičiūtės apybrai-
žoje „Lietuviai prie Laptevų jūros“ (1989), Euge-
nijaus Ignatavičiaus esė „Stovi Šiaurėje vienišas 
kryžius“ (1992), Eglės Gudonytės romane „Kar-
ta nuo Sibiro“ (2013). Grafikė Gražina Didelytė 
1990 m. sukūrė darbų ciklą „Sibiro suvenyras“, 
kurio kūrinys „Vienintelis noras“ atspindi svar-
biausią priešmirtinį tremtinių troškimą – grįžti 
namo, nors ir po mirties. 

Daug medžiagos tyrimui teikia spaudo-
je skelbti liudininkų pasakojimai apie tremtinių 
perlaidojimą bei Lietuvos gyventojų genocido ir 
rezistencijos tyrimų centre saugoma tremties do-
kumentinė medžiaga, tremtinių atsiminimai. Ty-
rimui ypač svarbios čia saugomos nuotraukos, – 
jos kelionių į Sibirą pasakojimus atkuria vaizdų 
kalba. 

Siekdama išsiaiškinti giliuosius perlaidoji-
mo motyvus ir išgirsti pasakojimus tiesiogiai, su-
sitikau ir su vykusiais parsivežti palaikų, ir su jų 
giminaičiais, buvusiais tremtiniais3. 

3 Remiamasi ir autorės pokalbiais su 11 pokalbininkų, apie 
kuriuos duomenys pateikiami straipsnio pabaigoje.

MIRUSIOJO KAULŲ  
SIMBOLINĖ REIKŠMĖ

Simonas Daukantas 1850 m. istorijos veikale 
„Pasakojimas apie veikalus lietuvių tautos seno-
vėje“ rašė: 

Nelaidotu būt savo pasviety ar palaidotu sve-
timam pasviety buvo visų didžiausia nelaimė, 
todėlei genčiai ar prietėliui reikėjo tenai ke-
liauti ir, kūną nuo nuo kaulų nukaišius, pačius 
kaulus giminei namon parnešti ir palaidoti, 
kaipgi šiandien dar motina, išgirdusi savo sū-
nelį svetimam pasviety mirusį, tuos žodžius 
sako: „Vaikeli brangusis, svetima žemė tavo 
kaulelius apraus“ (Daukantas 1976, 2: 36).

Daukanto žodžius apie svetimą žemę XIX−
XX a. sandūroje randame užfiksuotus kaip prie-
žodį: „Neduok, Dieve, svetimai žemei mano 
kaulus aprausti“ (LMD I 240/600), „Neduok, 
Dieve, svetur kaulus padėti, pakratyti“ (LMD I 
240/601). Palaidojimas savo žemėje buvo supran-
tamas kaip nulemiantis mirusiojo likimą po mir-
ties. Veikale „Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir 
žemaičių“ Daukantas rašė: „Pagal jų nuomonę 
tas tiktai galėjo į dangų eiti, kas buvo savo žemėj 
palaidotu, kitaip klaidžiojo jo dūšia po medžius, 
namus ir tyrus, viso pikto kentėdama ir pati daug 

Lapteviečių lietuvių tremtinių palaikai vežami į laivą. Tit Arai, 1989 m. 
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pikto darydama savo gentims ir žmonėms, jog jos 
nepalaidojo“ (Daukantas 1976, 1: 607). Ir darsyk 
pakartoja mintį apie svetimą žemę: „Šiandien dar 
žemaitė ar kalnėnė, išgirdusi svečioj žemėj savo 
sūnų mirusį <...> taip nesigali, kad sūnus mirė, 
bet to, kad jis svetimoj žemėj paliko palaidotas“ 
(Daukantas 1976, 1: 457–458). 

Tautosakoje galima rasti daug pavyzdžių, 
rodančių, jog mirusiojo kaulų išblaškymas, ne-
galėjimas jų surinkti, laikytas didele nelaime, 
prakeikimu. Tai rodo net keiksmai: „Kad tau 
kaulus varnos posmert išnešiotų“, „Vai kad jūsų 
kaulelius šunys po laukus išnešiotų“, „Ach, kad 
vilkai tave mažą būtų papjovę, tavo kaulus po 
laukus išnešioję“ (Jasiūnaitė 2001: 137). Kal-
bininkė Birutė Jasiūnaitė, interpretuodama to-
kius keiksmus, remiasi rusų folkloristo Boriso 
Uspen skio teiginiu, kad palaikų nepalaidojimas, 
jų atitekimas plėšriems žvėrims atspindi pomir-
tinio gyvenimo sampratą, pagal kurią nepalai-
dotas, apeigomis nepagerbtas žmogus po mirties 
nepateksiąs į mirusiųjų šalį, jo vėlė neturėsianti 
ramybės, būsianti priversta klajoti, blaškytis ar 
net kenkti gyviesiems. B. Jasiūnaitės teigimu, 
„su panašiais vaizdiniais susijęs ir mūsų tautos 
žmonių siekimas parsigabenti iš Sibiro ten žuvu-
sių artimųjų palaikus ir juos deramai palaidoti“ 
(Jasiūnaitė 2001: 138). 

Mirusiojo kūnas tautosakoje ir gyvojoje kal-
boje perkeltine prasme vadinamas kaulais. Įprasti 
lietuviški pasakymai kaulus padėti, kaulus paguldyti 
reiškia „būti palaidotu“. Ši žodžio kaulai reikšmė 
labai dažna tautosakoje. Štai sakmėje brolis prieš 
mirtį prašo kito brolio „O tu, Kristijonėl, turi mano 
kaulus, kai aš numirsu, ant kapinų nunešt“ (BsTB 
12: 76). Raudoje motina kreipiasi į mirusią dukte-
rį: „Mana dukterėla, mana aguonėla! Aš tikėjaus, 
kad tu mane senatvėj slaugysi ir tu mana kaulelius 
žemelėms užbersi, o dabar man tave reik pakavoti, 
tave apverkti, tava kaulelius žemelėms užbarstyti“ 
(BsTB 11: 333). Tai būdinga ir XIX a. pabaigos 
karinėms-istorinėms dainoms, kuriose kalbama 
apie kario žūtį mūšyje toli nuo tėvynės:  

Kraujuose plūko 
Mūsų broleliai 
Ir aukso pentinėliai, 
Deimantiniai žiedeliai. 
<...> 
Lėkie, gegute, 
Lėkie, raiboji, 
Ing Lietuvos žemelę 
Pas mūsų giminėlę. 
Pas giminėlę  
Mūs tėviškėlėn,  
Parnešk nors mūs kaulelius 
Pas mūs mielus tėvelius (BsTB 10: 42). 

Lapteviečių lietuvių tremtinių palaikai sukeliami į laivą. Tit Arai, 1989 m. Nuotraukos saugomos LTRFt.
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Tokiais pat žodžiais XX a. viduryje buvo 
apdainuoti tremtiniai bei sovietų nužudyti Lietu-
vos partizanai, kurių palaikų neatiduodavo arti-
miesiems, bet slėpdavo, užkasdavo nežinomose 
vietose; čia išlieka mirusiųjų kaulų motyvas: 

Kai grįšim iš Sibiro tolių,
Iš įšalo žemės šaltos,
Mūs kaulus užkaskite, broliai,
Žemelėj šventoj Lietuvos (LkD: 65).

Broliai, prašyčiau jūsų vieno – 
Žuvimo vietą pažymėt. 
Ir kaulus jūs mūsų surinkit, 
Pakaskit kalne, ant kapų (LTR 6483/74). 

Mirusiojo palaikai vadinami kaulais ir 
gyvojoje kalboje, pavyzdžiui, tremtinė Norberta 
Kietienė iš Panevėžio, prisimindama Sibire mi-
rusius artimuosius ir pažįstamus, rašė: „Viso apie 
dešimt tremtinių iš mūsų kolchozo paliko savo 
kaulus šaltojoj Sibiro žemėj“ (Tiutrina, Irkutsko 
sr., LGGRTC PN-2409, lp. 5).

Mirusiųjų kaulai privalėjo būti gerbia-
mi. Lietuvoje buvo paplitęs įsitikinimas, kad jei 
kasant duobę kapinėse randama senų kaulų, jų 

negalima uždėti ant kito žmogaus karsto ar juo 
labiau išnešti kitur, juos reikia gražiai sudėti šalia 
karsto. „Jeigu žmogus mirė, čia jo vieta, reiškia, 
turi būti vieta jo, iki paskutinio kaulo, turi būt 
jo vieta. O išmest niekur negalima. Bu, sako, la-
bai tai nuodėmė didelė“ (Poškonys, Šalčininkų r. 
LTRF cd 986). Jei mirusiųjų kaulai judinami ar 
blaškomi, jie keršija. Pavyzdžiui, artojas, ardamas 
lauką, išarė kaulų ir juos išmėtė. O naktį sapne 
jam liepia juos užkasti, nes „mūsų kaułė nėra ver-
ti, kad saułė kepytų i vėjelis pūkštytų“. Šioje sak-
mėje žmogus, išmėtęs kaulus ir jų nesurinkęs, su-
sirgo sunkia liga (VU BR F. 213, b. 318, lp. 7–8)4. 

Nepalaidoti arba ne vietoje užkasti kaulai 
ir dėl to atsitinkantys neįprasti ar grėsmingi da-
lykai tampa folklorinių siužetų pagrindu. Sak-
mės ir pasakos kalba apie mirusiųjų pasivaide-
nimą arba keistus sapnus, – taip mirusieji pra-
neša, kad jų kaulai užkasti ne vietoje, prašo juos 
iškasti ir palaidoti į kapines (KbLPTK: 92). „Jei 
kūnas žmogaus nepalaidotas, dvasia jo, nors jis 
ir teisingiausias būtų buvęs, ramybės neturėda-
ma, trankosi naktimis, vaidinasi, kartais ir ką 

4 Užrašyta Naujasodžio k., Alksnupių apyl. 1985 m.

Irkutsko srities (RSFSR) 52 kvartalo miško kapinės, kuriose iškasami mirusių lietuvių tremtinių palaikai išvežimui į Lietuvą. 
1990 m. Saugoma  LGGRTC.
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pikto gyviems padarydama. Pakol kūnas (kau-
lai) žemėje (šventoje vietoje) nepakavotas, dva-
siai, sako, sunku ėsą ant šio svieto būtie, ir ji, 
nog jo atsiskirtie negalėdama, turinti vaidytis“ 
(BsTB 7: 232)5. Vienas ūkininko sūnus jodamas 
į naktigonę vis sutikdavo jauną vaikiną, kuris 
jam iki vidurnakčio padėdavo ganyti arklius, o 
po to dingdavo. Po kurio laiko jis pasisako esąs 
tikras naktigonio brolis, nužudytas kūdikystėje 
ir pakastas po tvarto slenksčiu. Jis prašo, kad jį 
palaidotų: „Aš neturiu vietos – mani atkask ir 
pakavok į kapinis“. Sakmės pagrindinis veikėjas 
nurodytoje vietoje iš tikrųjų randa kūdikio kau-
lelius ir juos palaidoja (BsTB 7: 235). Mirusysis 
negali rasti vietos ir tuo atveju, jei yra palaido-
tas ne ten, kur jis norėjo, pvz., moteris prašė pa-
laidoti ją prie savų giminių, o ją palaidojo prie 
vyro giminių. Ji tol rodosi vyrui ir anytai, kol ją 
perlaidoja prie jos giminių (LTR 2378/55).

Pasakojamoji tautosaka byloja ne tik apie 
mirusiojo būklės pasikeitimą palaidojus jo kau-
lus, bet ir apie tai atliekančiojo apdovanojimą. 

5 Apie tai pasakojama ne vienoje sakmėje (LTR 1289/156, 
LTR 2560/359, LTR 2989/327, LTR 4759/439, LTR 
5122/298, LMD I 648/30 ir kt.).

Mirusieji atlygina už pagalbą, pavyzdžiui, už pa-
laidojimą dovanoja prie palaikų rastą žiedą (LTR 
2325/582), pažada žmogų prieš mirtį įspėti, kada, 
kokią dieną ir valandą tai nutiks (LTR 2991/29) 
ar kt. Pasakos „Karalaitė ant stiklo kalno“ (ATU 
530) herojus, budėdamas ant tėvo kapo arba jam 
po mirties naktį nunešdamas maisto (t. y. atlik-
damas tradicinę laidotuvių apeigą) gauna tris 
stebuklingas dovanas – tėvas jam dovanoja nepa-
prastus žirgus, kurie leidžia užjoti į stiklo kalną ir 
laimėti karalaitę. 

Mirusiojo dovana tautosakoje gali būti įteik-
ta neįprastu būdu. Daukanto užrašytoje pasakoje 
miręs tėvas apdovanoja sūnų banda gyvulių, ku-
riuos jis pamato vidurnaktį ant kapų žiūrėdamas 
per žmogaus kaukolę – taip tėvas sūnų apdovano-
ja už meldimos, t. y. už meldimąsi tris naktis ant 
šviežiai supilto kapo (DŽT: 85). Pasakos „Kova 
ant tilto“ (ATU 300 A) kareivis nori išvaduoti už-
keiktą bažnyčią, kurios „sklepuose guli trys gali-
jojtai, negerai pakavoti. Jeigu jų pakavonės nepa-
taisys, tai po vieną visi žmonės prapuls ir pats ka-
ralius neliks gyvas.“ Herojus pastato šiems trims 
milžinams auksinį paminklą, į kurį sudeda rastus 
milžinų kaulus. Už šį darbą, kuris yra ne kas kita, 

Eugenija Mackevičienė meldžiasi prie iškastų močiutės palaikų. Galvūgalyje  dega 
žvakė. Tangutas (Irkutsko sr., RSFSR). Romo Kauniečio nuotrauka. Iš Romo 
Kauniečio asmeninio archyvo.
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kaip tinkamas palaidojimas, milžinai herojui pa-
dovanoja tris stebuklingus žirgus ir nepaprastus 
kardus slibinams nugalėti. Viską atidavę, milži-
nai paaiškina: „Mes čionai – tai senovės milžinai, 
daug gero kitąsyk padarėm, o dabar, kad tu, sens 
žalnieriau, mus tris milžinus iškėlei į tokią garbę, 
tai dabar mes tau savo galybes atidavėm“ (BsTB 
6: 93). Mirusiojo dovanos yra ne tik turtai, bet 
ir jų galia, perduodama įpėdiniams ar žmonėms, 
juos deramai palaidojusiems. 

Galia, žinios ar turtai prieš mirtį buvo pa-
liekami pirmiausia palikuonims. Kaulai, kaip il-
giausiai išliekanti mirusiojo kūno dalis, taip pat 
priklauso giminei ir yra jos simbolinis turtas, 
įkūnijantis ryšius su protėviais. Todėl kaulai yra 
giminystės ryšių metafora. Sakoma: „Giminė – 
tai savas kaulas, kad ir nemylėsi, vis tiek pasgai-
lėsi“, „Giminė – tai ne svetimas kaulas“ (KrvP 2: 
279). Tuo tarpu vedybiniai ryšiai nelaikyti tikra 
giminyste, tai tarsi svetimas kaulas, plg. „Mar-
ti – svetimas kaulas“ (LKŽ XIV 321). Kraujo gi-
minystės artimumas dar ir dabar Lietuvoje kai 
kurių žmonių skaičiuojamas pagal pirštų ir rankų 

kaulus, o giminystės ryšiai apibūdinami pagal 
anatominį modelį: „Giminė? Ne, tik iki klups-
čių [kojų kelių]“, „Nuo pusės giminė“ (LPP: 242) 
(t. y. tolimas giminaitis yra tik nedidele dalimi gi-
minė – tik tiek, kiek yra nuo kojos pėdų iki kelių 
ar iki juosmens). 

Simbolinėje žmogaus kūno anatomijoje 
kaulai siejami su jėga, sveikata, atmintimi, pa-
vyzdžiui, sakoma: „Viskam žmogaus kaulo reikia 
(reikia skirti jėgų, norint atlikti darbą)“6, „Kap 
kaulo žmogus (sveikas)“ (LKŽe: kaulas); „Ažu 
kaulų esu užmetęs (kieno nedorybių nenoriu 
prisiminti)“ (LKŽe: kaulas). 

Tautosakoje mirusiųjų kaulų (palaikų) 
palaidojimas vaizduojamas kaip ritualas, kuris 
atrodo esmiškai svarbus abiem pusėms – tiek 
velioniui, kurio labui ritualas atliekamas, tiek 
ir jo atlikėjams, ypač tiesioginiams palikuo-
nims, kurie ne tik jaučia pareigą, bet ir nusipel-
no už tai tam tikro apdovanojimo. Sutrikdžius 

6 Girdėta iš menotyrininkės Aistės Andriušytės, gyvenan-
čios Vilniuje. 

Su žeme sulygintose Bolšaja Rečka senosiose kapinėse Aleksandro Papreckio vaikai simboliškai pažymėjo tėvo kapą, o į 
Lietuvą parsivežė tik žemių saują, kurią įkasė į motinos kapą. 1990 m. LTRFt 17526.  
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nusistovėjusią apeiginių veiksmų seką, pakeitus 
laidojimo vietą, atskyrus mirusįjį nuo jo gimtų-
jų vietų, protėvių ir palikuonių, sutrinka įprasta 
ritualo tvarka. Tolesniame tyrime pabandysiu 
atskleisti, kad panaši ritualo atlikimo logika 
dar buvo gyva tarp vykusiųjų į Sibirą parsivežti 
savo artimųjų kaulų.

 

RITUALINĖ KELIONĖ  
IR LAIDOJIMO RITUALAS

Mirusiojo palaikų parvežimas iš Sibiro ir jo palai-
dojimas kapinėse – tai sudėtinga kelionė, į kurią 
įsiterpia daug religinių ir paprotinių momentų, 
leidžiančių ją vertinti kaip sudėtinį laidojimo ri-
tualą, pratęsiantį tremtyje prasidėjusį mirusiojo 
palydėjimą į kitą pasaulį. Kadangi mirusiojo eks-
humacija tradicinėms lietuvių laidotuvėms ne-
būdinga, žmonės interpretavo laidotuvių ritualus 
pagal savo asmeninį supratimą. Svarbų vaidmenį 
vaidino jų įsitikinimai, nuojautos ir sapnai.  

Nuo sapnų gali prasidėti ir pati kelionė. Tar-
kim, A. J. sapnuoja tremtyje mirusią mamą, kuri 
ruošia kelią, kad vaikams būtų lengviau atvažiuo-
ti jos pasiimti. Ji pasakoja:

Prieš važiuojant parsivežt palaikų aš vieną 
naktį sapnavau. Ir jau buvo Sąjūdis, šnekos, 
tremtinių suvažiavimas dėl palaikų parvežimo. 
Po šito visko aš vieną naktį sapnuoju, kad aš 
čia stoviu tarpdury, šviesa nepaprastai šviesi, 
o mano mama ant tokio ilgo siauro staliuko 
kloja baltą baltą staltiesę, su rankom ją lygina. 
O aš tarpdury žiūriu ir sakau: „Mama, ką čia 
dabar darai, kam to reikia?“ O ji tą staltiesę 
paklojo, išlygino ir taip įžambiai padėjo vieną 
bukietą ir kitą bukietą. O tie bukietai – sta-
garai su senom juodom uogom. Padėjo tuos 
bukietus tokiose vazelėse ir sako: „Reikia, kaip 
nereikia!“ Ir dingo, ir jos neliko. 

Aš galvodavau, galvodavau vis apie tą sap-
ną. Paskui padariau išvadą, kad ji norėjo, kad 
mes juos [tėvus – D. V.] parvežtumėm. Ir kad 
mum kelionė bus gera: viską numatė, žino-
jo – išlygino. O tos uogos nudžiūvusios, tie 
bukietai – tai jų kapai. Taip įžambiai [bukietai 
pastatyti] buvo, kadangi šalia [vienas kito] ne-
buvo galimybės palaidot. Tėtis taip įžambiai 
už kokių 5–6 metrų ir buvo palaidotas. <...> 
Tie stagarai – jau seni kapai, nudžiūvę uogos – 
senos ašaros (LTRF cd 1132).

Sapno pasakojime iškyla tradiciniai vaizdi-
niai – ilga siaura staltiesė reiškia kelią, uogos – 
ašaros. Bet jų detalės savaip interpretuojamos 

pasakotojos – staltiesės lyginimas byloja apie kelią 
be kliūčių, o sudžiūvę uogos – jau seniai išdžiū-
vusias ašaras.

Sapnas paragina į kelionę, primena apie mi-
rusiuosius, neduoda ramybės artimiesiems. Palai-
dotieji Sibire suprantami kaip palikti, vieniši, ne-
lankomi. K. R., buvusi tremtinė, pasakojo sapną, 
kuriame Sibire palaidotą brolį tamsią naktį randa 
vieną miške kūrenantį laužą. Paklaustas, ką čia 
veikia, jis atsako: „Aš čia vienas gyvenu.“ Kitame 
K. R. sapne brolis prašo jį aplankyti ligoninėje: li-
goninės pastatas didžiulis, su daug mažų lange-
lių, tačiau į jį nėra durų. Brolis žiūri pro langą 
ir prašo: „Aplankyk mane.“ Sapnuose mirusieji 
tremtiniai skundžiasi, kad jie yra alkani arba jiems 
šalta. Tradiciniuose sapnų pasakojimuose šie vaiz-
diniai reiškia, kad mirusieji prašo aukos (paprastai 
mišių, kurios pakeitė kadaise praktikuotą maisto 
ir drabužių aukojimą). Tačiau sapnuojantys Sibire 
palaidotus artimuosius sušalusius arba alkanus, tai 
supranta kaip prašymą, kad juos parvežtų namo. 
Pavyzdžiui, K. R. sapnuodavo pasikartojan tį sap-
ną, kad brolis sėdi tremtinių valgykloje, o jam ant 
stalo padėtas tik labai mažas, vos degtukų dėžutės 
dydžio duonos gabaliukas. „A tai tu nieko daugiau 
nevalgei čia, Vytuk?“, – paklausė K. R. „A, – sako 
brolis, – man nieko daugiau čia neduoda...“ Nuva-
žiavus į Taljaną (tremties vietą) K. R. iš ten gyve-
nančios moters, pažįstamos nuo tremties laikų, 
išgirsta, jog ir ji sapnavusi K. R. brolį – jis atėjo 
prašyti, kad jam duotų šepetį – reikia apsivalyti 
namus, nes atvažiuos svečių. 

Ypatinga yra Jonuko istorija, kurioje sapnas 
paragino parvežti prie Laptevų jūros, Bykovo iš-
kyšulyje, palaidoto trimečio berniuko palaikus. 
1982 m. keliautojas Kimas Šusteris iš Charkovo 
plaukė Lenos upe ir netoli Bykovo iškyšulio jū-
roje pamatė plaukiantį karstą su ant jo užvirtu-
siu kryžiumi. Prisiartinęs pamatė ant kryžiaus 
užrištą drobinę juostą. Ant juostos buvo užrašas: 
„Lietuvis Sirutis Jonukas, gim. 1939.VI.15, mir. 
1942.X.13. Ilsėkis ramybėje, Brangus Sūneli, pa-
likęs šioj žemėj kūdikio dienas.“ Nors lietuviš-
ko įrašo neperskaitė, bet Šusteris suprato, kad 
tai epitafija, ir juostą su užrašu paėmė. Vėliau iš 
vietinių gyventojų jis sužinojo, kad ant Bykovo 
iškyšulio buvo lietuvių tremtinių kapinės, ku-
rios, skalaujamos jūros, slenka žemyn į vandenį. 
Praėjus keleriems metams Šusteris, lankydamasis 
Lietuvoje, sužinojo, kad ant juostos užrašyta pa-
vardė minima tremtinių atsiminimuose. Tai pa-
dėjo jam surasti Jonuko motiną Oną Sirutienę ir 
atiduoti jai išgelbėtą sūnaus kapo relikviją. Tačiau 
tuo istorija nesibaigė. 1989 m. į Bykovą vykusios 
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ekspedicijos dalyviai papasakojo O. Sirutienei, 
kad jos sūnaus kapas išlikęs – į šlaitą buvo nu-
siritęs tik kryžius, užgriuvęs ant gretimo kapo. 
Po šių įvykių O. Sirutienė ėmė nuolat sapnuoti 
Jonuką, kuris skundėsi, kad jam šalta, ir prašė jį 
pasiimti namo. 1990 m. O. Sirutienės prašymu 
trys vyrai – Arūnas Vyžintas, Algis Birbilas ir Jo-
nuko Siručio pusbrolis Julius Augulis – nuvyko į 
Bykovo iškyšulį ir iš amžino įšalo žemės parve-
žė į Lietuvą Jonuko palaikus. O. Sirutienė, po 50 
metų pamačiusi sūnelio palaikus, ištarė: „Paga-
liau atėjo palaima“, – ją kankinę sapnai pasitraukė 
(Skučaitė 2007). 

Sapnas ne tik paskatina leistis į sudėtingą 
kelionę; mirusieji per sapną gali padėti surasti 
kapą. Tokią istoriją 1990 m. aprašė „Tremtinys“. 
Stasys ir Veronika Tolvaišos iš Panevėžio 1989 
m. važiavo į Minos gyvenvietę (Krasnojarsko 
kraštas) parsivežti Veronikos motinos ir dvie-
jų brolių palaikų. Dar sovietmečiu, grįždami iš 
tremties, jie buvo pasidarę tikslų kapų planą, tad 
motinos ir brolio Romualdo kapus surado leng-
vai. Deja, Broniaus kapo vietoje buvo supiltas 
naujas kauburėlis ir pastatytas kryžius su kita pa-
varde, jo kapo nebesimatė. „Po poros dienų ne-
sėkmingų paieškų sesutei Veronikai prisisapnuo-
ja Bronius ir sako: „Ko jūs manęs ne ten ieškote?! 

Kai pirmą dieną ieškojote mano kapo, už tų 
trijų kelmų medyje ilgai kranksėjo varnas. Jūs 
net stebėjotės. Atsimatuokite labai tiksliai pagal 
planą nuo tų kelmų ir rasite, kur aš palaidotas“ 
(Stašaitis 1990: 6). Iš naujo atsimatavę, Tolvaišos 
aptinka Broniaus kapą visai šalia supilto naujojo. 
„Sunku net įsivaizduoti ir suvokti, kaip kartais 
mirusysis yra arti mūsų ir mums padeda“, – už-
baigia straipsnį autorius. 

Surasti mirusiųjų palaikus dažnai būdavo 
didžiausias galvos skausmas artimiesiems. A. J. 
pasakojo: „Aš visą žiemą iš rudens galvojau, kū-
riau planus, kaip man atrinkt tuos kapus nuvažia-
vus. Aš atsibudus naktim, būdavo, kuriu planus.“ 
Ieškant kapų, greta racionalių aplinkybių (pla-
nų, nuotraukų, vietinių žmonių pagalbos), svarbi 
buvo ir intuicija. A. J. sako, kad motinos kapo 
vietą Čeremchovo kapinėse jauste pajautė: „Pagal 
viską tai tikrai ta vieta, aš jau jaučiu ir žinau, kad 
ta.“ I. Š. pasakojo, kad ji Tit Arų tremtinių kapi-
nėse intuityviai nuėjo tiesiai ant surasto mamos 
kapo: „Sekėsi man rasti iš nieko, iš nežinios, be 
užrašo, be jokio užrašėlio. <...> Aš tik išlipus ėjau 
vokus nuleidus, kad nematyčiau aplinkos, nuėjau 
ten, kur kapai, ir aš prie tokio kauburėlio, ir man 
[atrodo] mamytė. Kryželis kyšo visai ne tas. Kai 
aš išvažiavau, jokios tvorelės nebuvo.“ 

Petras Kalvaitis ir Steponas Juknys prie iškastų giminaičių palaikų Kodos kapinėse (Kežmos r., Krasnojarsko kr., RSFSR). Ant 
antkapio užrašas: „Kalvaičiai Juozas ir Petras sugrįžo į Lietuvą 1989“. Saugoma LGGRTC.
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Suradę kapo vietą, prieš pradėdami kasti, 
žmonės ją pagerbdavo: pasimelsdavo, uždegdavo 
iš Lietuvos atsivežtą vaškinę, bažnyčioje pašven-
tintą žvakę, papuošdavo Lietuvos vėliavėle (A. J., 
K. R., I. Š., A. L.). Kartais būdavo rengiamos ir iš-
kilmingesnės apeigos. Pavyzdžiui,  Stefanijos Bo-
rtkūnienės vaikai, nuvykę parsivežti jos palaikų į 
Martovką (Chabarų r., Altajaus kraštas), susirado 
čia dar tebegyvenusius senuosius gyventojus ir, 
pas juos apsistoję, surengė šermenis: „Pas Pavelą 
Zaičenko, pakvietę dar kelis senbuvius, suruošė-
me gedulingą vakarienę“ (Bortkūnas 2003). Ro-
mas Kaunietis, Stasys Svilas ir Eugenija Macke-
vičienė, nuvykę į Tangutą (Irkutsko sr.), negalėjo 
rasti pagalbininkų, kurie sutiktų kasti kapą be 
vietinio šamano apeigų. Atvykusi šamanė kalbė-
jo užkalbėjimus, vis kartodama „Čiort, vychodi“ 
(„Velniau, išeik“), ir liejo ant kapo degtinės. Vis 
dėlto, kai vietiniai pagalbininkai, atkasę karsto 
dangtį, ėmė ant jo trypti ir šaukti „Čiort, vycho-
di“, lietuviai, suprasdami tai kaip nepagarbą mi-
rusiems, juos išvarė (Kaunietis 2013: 462). Kartais 
buvo atliekamos ir katalikiškos apeigos su kuni-
gu, tačiau tai buvo labai reti, išskirtiniai atvejai: 
kunigas vyko į 1989 m. ekspediciją prie Laptevų 
jūros, prieš pradedant ekshumaciją jis laikė mišias 
(I. Š.). 

Sunkiausia artimiesiems būdavo iš kapo iš-
imti kaulus. Vis dėlto, nepaisant pasibaisėjimo ir 
liūdesio, žmonės išgyvendavo ir artimą ryšį su 
mirusiais brangiais žmonėmis. Pasakojimuose pa-
brėžiamos palaikų detalės, kurios tapdavo atpa-
žinimo ir tapatybės patvirtinimo ženklais – arti-
mųjų atmintyje buvo išlikę mirusiųjų drabužiai, 
daiktai, kuriuos jie vėl pamatydavo iškasę karstą, 
pvz., mamos šilkinė suknelė su raukinukais (A. 
J.), tėvo kostiumas (Kaunietis 2013: 466), juoda 
mamos suknelė su žaliomis gėlytėmis7, mamos 
karoliai ir auksiniai dantys (Bortkūnas 2003). 
Kai kuriais atvejais palaikai arba įkapės būda-
vo gerai išlikę. Kaip prisiminė I. Š., jos mama, 
kirtikliais iškalta iš amžino įšalo žemės, atrodė 
kaip ką tik palaidota; I. Š. apėmė keistas jaus-
mas, nes motina atrodė už ją jaunesnė – ji buvo 
mirusi 1946 m., būdama 44-erių metų, o dukrai 
1989 m. jau buvo 61-eri. 

Nors išimti palaikus iš kapo žmonėms 
buvo emociškai sunkiausias veiksmas, kartais 
tiesioginis prisilietimas prie kaulų, kaip prie 
šeimos relikvijos, sukeldavo ypatingus, šventus 
jausmus. A. J. pasakojo apie ypatingą išgyveni-
mą, patirtą paėmus į rankas tėvų kaulus:

7 Vlado Plikūno atsiminimai (LGGRTC).

Taip gera, atrodo, prie kažko švento prisilieti... 
Aš tai daugiausia džiaugiausi tėčio ir mamos 
plaukais. Galvytes pakilnojau, pasidžiaugiau, 
paglosčiau... O brolis tai darbavosi, dėjo celo-
faną, tada baltą paklodę įklojom, sudėjom ant 
viršaus kauliukus, uždėjo kaukuolytes, paskui 
užlankstė, paskui uždengė. 

<...> Jei būtų suguldyta, tai aš, ko gero, 
pasakyčiau, kad čia mano mama, čia mano 
tėtis. Labai viskas pažįstama. (D. V.: Ar iš 
kaulų pažįstate?) Gal labiau iš kaukolės. Ant 
kaukolės, galvos – plaukai, ant mamos irgi 
plaukai, kasytė – kaip buvo supinta. Kai va-
žiavom, tai galvojau, kad po tų visų iškasimų, 
visų procedūrų, sudėjimo, galvojau, kad net 
ir valgyt negalėsiu. Bet kada mes tuos kau-
liukus turėjom savo rankose, buvo labai mie-
la. Aš nieko malonesnio savo gyvenime nesu 
turėjus, kaip palaikyt tuos kauliukus savo 
ran kose. Gal užtai, kad savi. Ir jokios baimės 
ar kokio atstumiančio nemalonaus jausmo 
(LTRF cd 1132).

Kalbėdama apie savo tėvų palaikus, A. J. 
vartoja mažybines formas – „su tais savo palai-
kiukais išėjom iš tų kapų“, „pasiėmėm savo ne-
šuliukus“ ir t. t. Mirusieji įvardijami labai švel-
niai, apie juos kalbama taip, kaip mamos kalba 
apie savo kūdikius, – tai rodo didelę meilę, labai 
šiltus, globėjiškus jausmus.    

Iškastus kaulus pagal reikalavimus reikėjo dėti 
į polietileninį maišą, o tuomet į cinkuotas me-
talines dėžes ir jas užcinkuoti (ne visada šios 
tvarkos laikytasi, ypač vykstant pavieniui). 
Dauguma žmonių kaulus iš pradžių vis dėlto 
sudėdavo ant balto drobinio ar medvilninio 
audeklo, o tik tuomet vyniodavo į polietileną. 
Jei buvo galimybė, stengdavosi palaikus dėti 
kiek galima, laikantis anatominės tvarkos, pa-
vyzdžiui, nedėti kaukolės atvirkščiai (A. L.).

Iškasus palaikus ir užpylus duobę senojo 
kapo vietoje buvo uždegama žvakutė, meldžia-
masi (Maceina 2014). Kai kas pasodindavo ar pa-
dėdavo priskintų laukinių gėlių (A. B., I. Š.). Ne 
visi buvusią kapavietę vienodai sureikšmindavo. 
A. J., paklausta, ar buvusi tėvų kapavietė jai dar 
kažką reiškia, sakė, kad ne, tačiau jos brolis „su 
ta duobute, kur mamytė gulėjo“, atsisveikino, 
pastovėjo susimąstęs. A. J. į Lietuvą parsivežė ir 
lentelę su užrašu nuo kryžiaus, stovėjusio ant ma-
mos kapo – ji kaip šeimos relikvija saugoma A. J. 
namuose. I. Š. pasakojo, kad išvykdami iš Tit Arų 
ekspedicijos dalyviai poliarinėje meteorologi-
jos stotyje dirbantiems mokslininkams paliko 
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žvakių, prašydami per Vėlines ar kitomis progo-
mis jas uždegti prie kapinėse pastatyto paminklo 
tremtiniams. Šiuo atveju kapinėse liko dauguma 
palaidotų mirusiųjų.   

Kai kurie žmonės buvusio kapo vietoje ant 
antkapinio kryžiaus pritvirtindavo lentelę, kad 
palaikai išvežti į Lietuvą, arba tiesiog dažais už-
rašydavo ant antkapio pavardę. Užrašai „Išvyku-
si į tėvynę“, „Grįžo į Lietuvą“, likę Krasnojarsko 
kraš to, Irkutsko srities ir kitose kapinėse8, dar 
kartą rodo, kad perlaidojamas buvo supranta-
mas kaip pačių mirusiųjų sugrįžimas į Lietuvą. 

Vis dėlto svarbiausia laidotuvių apeigų da-
lis vykdavo Lietuvoje, parvežus palaikus į namus. 

8 Pvz., užrašą „Grįžo į Lietuvą 1992.7.22“ ant senelio 
antkapio Novoiljinsko (Buriatijos respublika, RSFSR) 
kapinėse užrašė Prano Šeiniaus anūkai, atvykę išsikasti 
jo palaikų. Palaikų iškasimas rodomas G. Aleknos filme 
„Kryžiai Sibiro žemėje“ (1992).

Čia buvo rengiama tradicinė laidotuvių ceremoni-
ja, tik vienur didesnė, apimanti daugiau elemen-
tų, kitur – mažesnė. Pažvelkime į svarbiausius jos 
etapus. 

Kai kuriais atvejais ceremonija prasidėdavo 
iš karto lėktuvui nusileidus oro uoste. Pirmosios 
ekspedicijos buvo iškilmingai sutiktos, tarkim, 
Igarkos tremtinių palaikų sutikimas Kėdainių oro 
uoste 1989 m. liepos 26 d. virto didžiuliu poli-
tiniu mitingu. Tačiau kartais ir atskirus keliauto-
jus iškilmingai sutikdavo giminaičiai ir pažįsta-
mi. Jurgis Bortkūnas rašo: „Karmėlavos oro uoste 
mus pasitiko didelė delegacija – giminės, ben-
dradarbiai – su tautine trispalve vėliava ir žva-
kutėmis.“ Dėžę su palaikais iškilmingai nešė vai-
kaičiai (Bort kūnas 2003). Žinoma, taip sutikdavo 
ne visus. Pavyzdžiui, A. L. prisimena, kad jos su 
pargabentais brolio palaikais paimti iš Vilniaus 
oro uosto atvažiavęs automobilis nuvežė tiesiai 
pas gimines į Šilutę. 

Belaukiant transporto. Prie dėžių su palaikais – Antanas Mažylis. Kordonas (Irkutsko r. ir sr.). 
1990 m. Saugoma LGGRTC.
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Parvežtus palaikus laidodavo karstuose ir 
(arba) dėžėse. Jei karstas nebuvo perkamas, tuo-
met dėžė buvo papuošiama kaip karstas. Pavyz-
džiui, parvežus dėžes su palaikais iš Lenos del-
tos, jie buvo aptraukti juoda aksomine medžia-
ga (I. Š.). Jei parvežta dėžė nedidelė, ją kartais 
visą įdėdavo į karstą. Nors ekspedicijų dalyviai 
buvo gavę nurodymus palaikus vežti ir laidoti 
suvyniotus į polietileną ir įdėtus į užcinkuotą 
metalinę dėžę, ne visi norėjo taip juos laidoti. 
A. L. pasakojo, kad ji išėmė broliuko palaikus iš 
dėžės ir su drobe, į kurią buvo suvynioti kaulai, 
įdėjo į vaikišką karstą („Mum reikėjo tą drobę į 
polietileną, tada į cinką, o tada tik į medį. Tai aš 
sakiau, šitaip jau tikrai nelaidosiu“, – pasakojo 
A. L.). Algimanto Maceinos filme „Juoda dėžė“, 
kuriame nufilmuota visa palaikų parvežimo ir 
laidotuvių eiga, matome, kaip sūnus namuose 
iš dėžės išima tėvo kaulus ir juos rūpestingai, 
anatomine tvarka, sudėsto į karste paklotą baltą 
audeklą. Moterys labai rūpestingai uždangsto 
kaulus audeklu, o tuomet karstas uždengiamas 
(Maceina 2014). 

Pašarvojus velionį rengiama budynė – atsi-
sveikinimas su mirusiuoju, į kurį kviečiami gi-
minės, kaimynai, draugai, bendradarbiai. J. Bo-
rtkūnas rašė: „Mamos palaikus pašarvojome 
mūsų brolio Gedimino sodyboje Ringauduose. 

Skirtumas nuo įprastinių šermenų tik toks, kad 
vietoje karsto – juoda dėžė, apgaubta tautine vė-
liava, perrišta juodu kaspinu. Daug vainikų, gė-
lių“ (Bortkūnas 2003). Filme „Juoda dėžė“ ma-
tome, kad palaikai šarvojami taip pat iškilmingai, 
kaip ir per tradicines laidotuves. Kambario siena 
papuošiama raštuotomis lovatiesėmis, čia paka-
binta didelė velionio nuotrauka, papuošta palmės 
šaka ir dailiu lininiu rankšluosčiu. Karstas padėtas 
ant stalo, užtiesto naminio audimo lovatiese. Pats 
karstas apstatytas gėlėmis ir vainikais, suneštais 
susirinkusio gausaus būrio žmonių. Ant vainikų 
matyti užrašai. Susirinkusieji kartu meldžiasi ir 
gieda; prie atskiro stalo sėdi apie dešimt kvies-
tinių giesmininkų, vyrų ir moterų.  

Kai kur budynė namuose buvo daug kukles-
nė, susirinkdavo tik artimiausi giminės, šeima. 
A. J. pasakojo, kad dėžes su tėvų palaikais grįžę 
pastatė namuose, tačiau nešarvojo ir nekvietė jų 
lankyti, atėjo tik keletas draugų tremtinių. Kitą 
dieną palaikus išvežė į Biržus, kur gyvenę gi-
minės padėjo suorganizuoti laidotuves tėviškėje, 
Geidžiūnų kaime (Biržų r.). Dėžutes su palaikais 
tik kuriam laikui įnešė į tetos (velionio sesers) 
butą, ten susirinko ir daugiau giminių. Po to visi 
kartu važiavo į bažnyčią. Draugai, kaimynai buvo 
pakviesti ateiti tiesiai į mišias bažnyčioje, atskiro 
šarvojimo nebuvo.  

Palaikų perkėlimo ekspedicija grįžta namo iš Centralnaja Točkos (Asino r., Tomsko sr., RSFSR). 1990 m. birželio 24 d. 
Saugoma LGGRTC. 
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Pati iškilmingiausia laidotuvių dalis – mi-
rusiojo išlydėjimas; į ją tradicinėse lietuvių laido-
tuvėse suplaukia daugiausia žmonių. J. Bortkūnas 
pažymi, kad iš Chabarų parvežtos mamos Ste-
fanijos Bortkūnienės išlydėti susirinko apie 150 
žmonių, kuriems nuvažiuoti iš namų į kapines 
reikėjo 15 automobilių, 1 autobuso ir dar atski-
ro autobuso orkestrui (Bortkūnas 2003). Lydint į 
bažnyčią ir į kapines, S. Bortkūnienės laidotuvių 
procesija sustojo prie gimtųjų namų Gegužinės 
kaime. Kadangi perlaidojami tremtiniai jau ne-
begalėjo būti šarvojami savo namuose, kaip tra-
diciškai buvo įprasta, jų laidotuvių metu, esant 
galimybei, su palaikais buvo užsukama į buvu-
sią sodybvietę. Ir A. J. pasakojo, kad perlaidojant 
tėvus, jiedu su broliu, rankose nešdami dėžutes 
su tėvų palaikais, užsuko į buvusių namų vietą, 
kurią žymėjo kelios senos obelys. „Radom tokią 
erdvesnę vietą, išlipom, išsikėlėm juos ir padėjom 
ant savo žemės. <...> Kad pajustų, kad grįžo.“

Kaip ir įprastų laidotuvių atveju, tremtinių 
palaikai buvo nešami į bažnyčią, čia laikytos mi-
šios (Bortkūnas 2003, A. J.); kitur kunigas buvo 
kviečiamas, kad palydėtų iš namų į kapines (A. 
L.). A. J. tėvų laidotuvėse ateiti į Geidžiūnų baž-
nyčią ir juos išlydėti į kapines buvo pakviesti buvę 

kaimynai – jų paprašė „kad priimtų juos [tėvus] 
į savo gretas, kad padėtų palaidoti į Geidžiūnų 
kapines. Kreipėsi į kaimynus, gyventojus to kai-
mo, kad priimtų į savo bendriją“. 

Toliau – iškilmingas lydėjimas į kapines, 
prie gėlėmis papuoštos kapo duobės sakomos iš-
kilmingos kalbos, giesmės. Artimieji beria po 
žemės saują į duobę, leidžiamas karstas, giedama 
(Bortkūnas 2003; Maceina 2014; A. J., M. B; K. 
R.). M. B. eilėraštyje, skirtame brolio palaidoji-
mui, rašė: „Žemelė sava lietuviška karstą barbe-
no, bučiavo tave.“

Kaip įprasta, po laidotuvių buvo rengiamos 
šermenys – artimieji visus laidotuvių dalyvius 
kviesdavo susėsti prie bendro stalo „gedulingos 
vakarienės“ (Bortkūnas 2003).

Ant supilto kapo artimieji pastatydavo ant-
kapinį paminklą arba ant visai šeimai skirto pa-
minklo iškaldavo perlaidoto asmens vardą, pavar-
dę ir gimimo bei mirties datas. Kai kurie nurody-
davo ir perlaidojimo metus, pažymėdavo, kad tai 
buvęs tremtinys. Tai paskutinis iš tremties parvež-
tam mirusiajam skirtas atskiras veiksmas – nuo 
tol jis tampa vienu iš daugelio giminės mirusiųjų, 
kuriam apeigos atliekamos kartu su kitais, – lan-
komas kapas, sakomos maldos, degamos žvakutės, 

Povilo (1897–1957) ir Emilijos (1900–1951) Kaziūnų palaikai, dukters Aldonos Jurkėnienės ir sūnaus Petro Kazėno parvežti iš 
Čeremchovo (Irkutsko sr., RSFSR). Jie neša dėžes su tėvų kaulais į Geidžiūnų bažnyčią (Biržų r.). 1989 m. Saugoma LGGRTC.  
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sodinamos gėlės. Mirusysis grįžo į savo žemę ir į 
savo šeimą. Dabar jis gali ramiai ilsėtis, nes jam 
nebereikės klajoti, o artimieji neberegės sapnuose 
jo vienišo, sušalusio ir alkano.

PAREIGA MIRUSIESIEMS

Mirusiųjų palaikų parvežimas į Lietuvą užbaigia 
ne tik mirusiojo kelionę, – kartu baigiasi ir arti-
mųjų įsipareigojimas, nedavęs jiems ramybės, kaip 
neįvykdytas paskutinis velionio noras, jo prieš-
mirtinė svajonė. „Saviškius parsivežti ir palaidoti 
savose kapinaitėse svarbu ir gyviesiems“, – rašė 
P. Bielskis (2012). Žmonės, kurie keliavo į Sibirą 
palaikų, šią sunkią kelionę dažnai apibūdina žo-
džiu „pareiga“: 

Mano svajonė, mano uždavinys ir pareiga – 
parsigabenti tėvelio palaikus iš tolimojo Sibi-
ro, išsipildė (Kaunietis 2013: 460).

1989 m. birželio 29 dieną su labai brangiu 
ryšulėliu grįžau į namus, išpildžiau Mamytės 
svajonę, savo pareigą ir svajonę (iš P. Mo-
tiekienės laiško 1990 08 27, LGGRTC).

D. V.: Kaip jūs jautėtės po visko?
Pareigą atlikus. Jaučiausi, kad gerai, kad taip 
padariau, [nuvažiavau] broliuką parsivežt. Ma-
mos skausmą visada atsimindavau, kaip ji rau-
dojo [netekusi sūnelio].  
D. V.: Pareiga kam?
Pareiga šeimai, broliukui, tėvams (A. L., LTRF 
cd 1133).

Kai kuriais atvejais palaikų parvežimas į Tė-
vynę rėmėsi mirusiajam dar gyvam esant duotu 
pažadu. R. V. Plančiūnienė, daug kilometrų nu-
keliavusi per taigą pėsčiomis, rašė: „Įvykdėme 
prašymą mamos, nes sirgdama vis kalbėjo, kad 
labai noriu numirti Lietuvoje ir pasilaidoti su baž-
nyčia“ (LGGRTC). Kartais pažadas veikia kaip 
įžadas. Apie tai pasakojo Julius Činčikas, kuris 
dar 1974 m., giliame sovietmetyje, keliavo į Sibi-
rą parvežti palaikų:

Man ir šiandien stovi akyse mamos laidotuvių 
vaizdas. Prie jos kapo stovėjęs mūsų giminaitis 
Jonas Valonis, padėjęs prižiūrėti mamą ligoni-
nėje, tuomet liūdnai ištarė: „Didžiausias mano 
troškimas būti palaidotam Lietuvoje.“ Tuomet 
šie jo žodžiai mane, vienuolikmetį, labai su-
krėtė. Netrukus jis ir pats atgulė toje pačio-
je duobėje šalia mamos. O aš daviau sau žodį 
išpildyti jo valią ir [taip pat] parsivežti mamą 
(Klimaitė 2010). 

Didžiausiu išbandymu kelionėje į Sibirą 
buvo ne fiziniai sunkumai ar biurokratinės kliū-
tys, bet nuogąstavimas, kad nepavyks rasti mi-
rusiojo kapo. Ekspedicijų vadovas Antanas Petro-
kas rengdamasis kelionėms būkštavo, kad žmonės 
neatlaikys susitikimo su savo sunkia praeitimi, 
grįžimo į tremties vietas, kur kentė badą, šaltį, 
pažeminimus, artimųjų netektį. Tačiau kur kas 
skaudesnis tremtiniams buvo ne asmeninis skaus-
mas, bet žinia, kad jų artimųjų kapai neberanda-
mi ar sunaikinti. Kai viena ekspedicijoje dalyva-
vusi pagyvenusi pora pirmą dieną nerado dukters 
kapo, vyrą ištiko širdies priepuolis. „Tačiau kokia 
paguodžianti valanda buvo šiai porai kitą dieną, 
kai buvo atrastas brangus kapas“, – prisiminė A. 
Petrokas (Vakaris 1989). 

Panašai rašo Jonas Kirlys: 

Šiais laikais vaikai važiuoja į Sibirą, kad iš ten į 
savo tėvynę, tėviškę parsivežtų žuvusių trem-
tinių, kalinių tėvų, brolių kaulelius, išmaišo Ir-
kutsko, Krasnojarsko, Chabarovsko, Vorkutos, 
Intos taigas, ieškodami jų palaidojimo vietos. 
Ieškodami pereina kemsynus, perkasa, išvarto 
kartais ištisus brūzgynus. Ir jei neranda, grįžta 
tuščiomis su žaizda širdyje. 

Suradę, parveža į tėvų kapus, palaidoja 
kapinėse ir nusiramina, atsikvepia lengviau. 
Ką galėjau, padariau, kad tavo siela, Motin, 
Tėve (sesuo, broli), ramiai ilsėtųsi“ (Kirlys 
2007).  

Įvykdę pareigą, velionio artimieji jautėsi 
laimingi. Regina Plančiūnienė prie nuotraukos, 
kurioje ji su vyru ir broliu keliauja per taigą, mai-
šuose nešdami palaikus, rašė: „Grįžtame laimingi 
su palaikais“ (LGGRTC, užrašas prie fotonuotrau-
kos 6362). „Aš buvau laimingas iš laimingiausių, 
kad tėčio palaikus parsigabenau iš Sibiro į Tėvynę 
ir juos palaidojau šalia mamos Pandėlio parapijos 
kapinėse“, – prisiminė R. Kaunietis (Kaunietis 
2013: 467). „Mano širdis džiaugėsi“, – sakė Julius 
Činčikas, parvežęs mamos ir kito artimo gimina-
čio palaikus (Klimaitė 2010). A. Jurkėnienė pabrė-
žė, kad jausmas, apėmęs parsivežus ir palaidojus 
tėvų kaulus, nežiūrint liūdesio ir graudulio, buvo 
toks malonus, kad net ir šiandien tai prisimenant 
yra gera. P. Motiekienė 1990 m. rašė: „Ačiū 
Dievui, kad dagyvenau, spėjau atsiimti patį di-
džiausią turtą – Mamytės nors palaikėlius“; „Kuo 
daugiau sugebėsime grąžinti palaikų į Lietuvėlę 
amžinam poilsiui, kuo daugiau čia bus surinktų 
iš visų sąvartynų Tėviškės sūnų ir dukrų palaikų 
ir katalikiškai palaidota, tuo mes būsime geresni, 
laimingesni ir turtingesni. Būsime stipresni“ (iš 

mokslinia i  tyrimai



30

BŪDAS. 2019. Nr. 5 (188)

P. Motiekienės laiškų A. Morkūnui 1990 08 27 ir 
1990 10 20, LGGRTC).

Nors pasakojimai apie tremtinių palaikų 
parvežimą iš Sibiro ir jų palaidojimą Lietuvo-
je primena neseniai vykusius istorinius įvykius, 
tačiau jie liudija ir tęsia seną tradiciją, pagal kurią 
gyvieji privalo atlikti pareigas mirusiesiems: pa-
laidoti juos tinkamoje vietoje ir atlikti reikalingas 
apeigas. Apie šią tradiciją byloja ir XIX–XX a. I 
pusės tautosakos tekstai, ir XX a. pabaigos įvy-
kiai. Abiem atvejais laidotuvių ritualas atlieka-
mas siekiant permainos ir gyvųjų, ir mirusiųjų 
pasaulyje: velionis, jo kaulus palaidojus tėvynė-
je, gali ramiai iškeliauti į mirusiųjų šalį, o arti-
mieji, išpildę pareigą, tampa ramesni, stipresni, 
laimingesni. Lemtingas šių pasikeitimų objektas, 
magiškasis raktas yra patys mirusiojo kaulai – il-
gaamžiškiausia žmogaus kūno dalis, po mirties 
tampanti giminės nuosavybe ir turtu. Mirusiųjų 
tremtinių kaulų parvežimas ir palaidojimas tėvy-
nėje – keliems dešimtmečiams atidėtas laidojimo 
ritualas – 1989−1991 m. buvo atliktas. Tai stipri 
prigimtinės kultūros apraiška moderniojoje lietu-
vių kultūroje.
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“LET IT BE GOD’S WILL TO NOT 
LEAVE MY BONES IN FOREIGN 
LANDS”: RETURN OF THE REMAINS 
OF SIBERIAN EXILES TO THEIR 
HOMELAND   

Daiva VAITKEVIČIENĖ

In 1988–1991, when the opportunity arose to travel to loca-
tions of exile, Lithuanians went to Siberia to bring back to 
Lithuania their deceased family members. Stories about brin-
ging back the remains of family members from Siberia and 
their burial in Lithuania, reminds of recent historical events 
in Lithuania, yet they are also witness to and continuation of 
an old tradition, according to which the living are required 
to perform their duties to the dead: to bury them in the right 
place and perform the necessary rituals. This tradition can be 
found in folklore texts from the 19th–early 20th c. Funerary 
rituals are performed with the aim of bringing change in the 
worlds of the living and the dead: the deceased, when their 
bones are buried in their homeland, can finally leave to the 
land of the dead, while their family, having performed their 
duties, become calmer, stronger, happier. The fateful object of 
these changes, the magical key, are the bones of the dead – the 
most durable part of the human body, after death becoming 
the family’s property and treasure. Bringing back the bones of 
deceased exiles and burying them in their homeland – a burial 
ritual that was delayed for several decades – was performed in 
1989–1991. This is a strong manifestation of innate culture in 
modern Lithuanian culture.

mokslinia i  tyrimai


