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ŠVENČIŲ KALENDORIUS

KALENDORINĖS ŠVENTĖS

Garbaus amžiaus gervėtiškiai iki šiol gyvai atsimena savo vai-

kystės ar jaunystės laikų šventes, švęstas XX a. pirmoje pusėje, 

trečiajame–ketvirtajame dešimtmetyje. Tuo metu šventės ne-

buvo vien atokvėpio laikas: joms rimtai ruoštasi, paisyta dau-

gybės visai bendruomenei svarbių papročių ir draudimų.

Po Kūčių, nuo Kalėdų iki Trijų karalių, tęsdavosi švent-

vakariai – laikas, kai vakarais nebedirbama, o į namus gali 

užklysti Trys karaliai su palyda: velniu, giltine ir angelu.

Nenuostabu, kad vaikystėje iš šių apsilankymų atmintin la-

biausiai įstrigę po pirkią besisukinėjančių velnių uodegos ir 

smerties (giltinės) dalgis:

Trys karaliai ir savan kaiman aina, ir čiūžan kaiman... Prisriki 

visap kap, aidavo, giedojo kalėdines giesmes, ale kap žiemų, tai unei-

dė pirkion. Atsimenu, kap užejo – mės gi mažos dar buvom – velnias 

su uodegu ir su dalgi... Kap nusgundom! Unt pečiaus, unt krosnies 

kuo greičiausia – pro kaminų žiūrėjom: ir šoko anys ten, ir giedojo, 

cik uodegos tabalavo... Velnias su uodegu kap ėmė suktis... Bernai ajo 

– apsitaiso, rūbus pasdaro. Tais vakarais nuo Kalėdų iki Naujųjų 

metų neverpė vakare – tai švintavakariai. (L. Iljoic, Knystuškės)

Per Užgavėnes į roges ar vežimus susėdęs jaunimas važinė-

josi iš vieno kaimo į kitą un linų – kad linai geriau augtų, sykiu 

lankyti giminės ir artimieji.

Per Ažugavėnes linų važiuodavo – un linų, sako, kad linai derėt. 

Jeigu niekur nenuvažiuosi, tai linai neužaugs. O jeigu nuvažiuosi, 



tai tada linai derės labai. Pasikinko berniukai arklius ir važiuoja 

kitan kaiman. Važiuodavo ten, kur būdavo šokiai…

Nuo Užgavėnių kabintos ir sūplaukės – sūpuoklės. Maži 

vaikai supti pirkioje, pririšus sūpuokles prie lubų balkio. Prisi-

menama, kad supantis, su kiekvienu įsiūbavimu taip pat 

linkėta gero derliaus: „Un rugių, un kviečių, un linų...“ Kloji-

muose pakabintose sūpuoklėse galėjo suptis ir jaunimas, ypač 

per Pusiaugavėnį – įpusėjus šešioms gavėnios savaitėms:

Tėvas sakydavo, kad reikia anksti atsikelt, kad užtikt mešką, kuri 

vadeles sūplaukėms nešioja. Bet jis vis tiek anksčiausiai už visus 

atsikeldavo ir jau mums atnešdavo tas vadelas. (A. Saukienė, Gė-

liūnai)

Per Pusiaugavėnį meška nešdavo vaikams ir kitokias dova-

nas, pavyzdžiui, batelius:

Par Juozapą, kaip Pusiaugavėnis būva, tai galima jau tada ir val-

gyt. Tai būdavo trečiadienis gi ketvirtoj [gavėnios] savaitėj. Tai skai-

tėsi Pusiaugavėnis, tai jau galima buvo, jeigu kam būtinai reikėjo, ir 

vestuves kelc. Per Pusiaugavėnį sako, kad meška verčias ant kito 

šono, arba ir keliasi kartais, kap jau vėlėsnės gi būva Velykos. Seniau 

tai vaikam sakydavo:„Per Pusiaugavėnį tai meška atneša vaikam, 

batelių duoda. Nu tai sako: „Aikit žiūrėcia“. Kartais kap ir žiemų 

būva, nulakia. Reikia ait basiem, kad ir sniegas, tai basiem reikia aic 

tų batų par meškų. Nu tai nulakia, tos meškos nėr, atlakia tie vaikai 

su raudonom kojom. Tada sako: „Va ir batai ant kojų raudoni.“ 

(M. Mažeikienė, Petrikai)

Nors gavėnia – ne dainų laikas, per Pusiaugavėnį mergos ga-

lėjo susieiti už kluono ar ant tilto padainuoti. Šią dieną, esant 

reikalui, buvo galima net vestuves kelti:

Pavasarį jau Ažugavėnės, prasideda gavėnia, tada nėra pasilinks-

minimų. Tik laukiam Pusiaugavėnio. Per Pusiaugavėnį galima až 

kluono ažlėkt padainuoc. Vakare jau išbėga mergos ir girdi: tai ten, 

tai ten dainuoja pusiaugavėnio daineles: „Tu šermule, pucini“… Po-

rą dainelių, ir viskas. (J. Trepšienė, Rimdžiūnai)

Didžiąją Velykų savaitę pradėdavo Verbų sekmadienis. Ši 

šventė iki šiol svarbi, kiekvienuose namuose stengiamasi su-

sirišti ir per mišias pašventinti verbę, kuri saugoma visus me-

tus. Iki bažnyčios nebenuvažiuojantiems šventintą verbelę 

parneša kaimynai.

Nu per Verbi gi bažnyčion su verbom vis ajom. Verbį gi kokių ci 

pasdarai, būva pirkcia, tai mes ir nepirkom, daugiausia va pastaci 

žilvicio undenin, anas rassprogsta, nu tadu ėglio, ir būva, kad vazo-

nas kokis yra, va ir jau ty susriši tų verbį, ir eini.

Ataini, ažkiši až abrozo ir būva. Kap karvi laukan išvarinėji, tai 

verbi tuj pravarai ir tadu jau po dungsciu pakiši. Sako, gi verbė sau-

goja nuo visa ko. Nu nuo vėjo, maž nuo būros, nuo visa ko. Miciū-

nuose kartų degė, va visai prieg namų tvartas degė, pirkia ir neįsi-

degė, sako, verbelė buvo pakišta, verbė. Nu turbūt gi kas tai yra.

O kap jau metai pereina, sudegini. Pečiuj jau čystai sudegini jų, 

kad jinai jau nesbascyt… (M. Juškienė, Mockos)





Didžioji savaitė – ne vien šventės laukimo laikas. Čystąjį čet-

vergą – Didįjį ketvirtadienį iki auštant suverptas siūlas buvo 

tinkamas tradiciniam gydymui – saitų rišimui ant skaudamo 

žmogaus ar gyvulio sąnario armastavimui,žmogaus gydy-

mui nuo išgąsčio, tam tikru būdu „matuojant“ siūlu visą jo 

kūną. Gydymui skirtą lininį siūlą verpdavo ir prieš pat 

Velykas, saulei nepatekėjus.

Didįjį ketvirtadienį iki pietų „da galima buvo ausc, da galima bu-

vo ten kų su plaktuku daryc“, po pietų jau negalima, nes Kristus jau 

suimtas, jau po vakarienės. Sakydavo, kad Didįjį ketvirtadienį po pie-

tų pliaukšėt, pykšėt jau nereikia, penktadienį labia ramu. Žmonės ra-

miai turėjo elgtis, nes jau Kristus suimtas, nukankintas ir laukia pri-

sikėlimo. (J. Trepšienė, Rimdžiūnai)

Šeštadienį bažnyčion buvo nešamas šventinti maistas, 

parsinešama naujos Velykų ugnies:

Šeštadienį kiaušinius dažydavo par ryto ir švįsdavo. Mama išver-

da kiaušinių, dar sviesto ir mėsytės kokios išvirtos paruošdavo. Tai 

padeda jau vaikam ir teip eina švįsc iš ryto, šeštadienį. Vaikai pasida-

ro tokias „pūcykles“, tokias dėžutes ir skylutėm pabado, kad atsinešt 

iš bažnyčios švįstos ugnies – vaikai eina su ugniu iš bažnyčios: pasi-

ima anglių tų, kur ugnį kūrina, kad gyvą ugnį atsinešt namo. Kiek 

dega, tiek dega, o kai pagįsta arba ir pagesina, tai vis tiek anas anglis 

turi būt, kaip kuria sekmadienį krosnį – tai jau tas anglis būna kros-

ny. (J. Trepšienė, Rimdžiūnai)

Prisimenama, kad Velykų rytą, iki saulei patekant, nusiprau-

sus tekančiu vandeniu visus metus būsi švarus.

Jei netoli buvo koks upelis, tai dar prie to vandenio bėgo – kad švarūs 

būtų visus metus. Anksčiau buvo daug šaltinių, bet kai balas išsau-

sino – nebėra. (H. Mockienė, Mockos)

Velykos – didžiausia bendruomenės šventė, kuri tęsėsi net 

keturias dienas. Šventės išvakarėse jaunimas prašydavo šei-

mininkių tvirčiausių kiaušinių, nes Velykų pirmosios dienos 

pavakarę rinkdavosi juos mušti – varžytis, kurio kiaušinis kie-

čiausias ir ilgiausiai liks sveikas. Laimėtojui atitekdavo visi jo 

pradaužti margučiai.

Velykų sekmadienio vakarą kaimynų namus lankė jauni vy-

rai – lalauninkai – su dainomis ir linkėjimais netekėjusioms 

merginoms sėkmingai ištekėti. Jų apsilankymus gervėtiškės 

atsimena iki šiol:

Sekmadienį visi anksti bažnyčion ruošiasi, keliauja pėstute. Nu-

veina bažnyčion, pasimeldžia, ataina iš bažnyčios, tada pusryčiai bū-

va. Papusryčiauja, bet da nėkokių linksmybių nėr. Žmonės susiren-

ka, pasišneka gatvėse. Tada išsinešdavo ir kiaušinius ir mušdavo 

pirmą dieną.

Antrą dieną muzikontai visoki, šokiai, linksmybės, išgėrimai. Pir-

mą dieną vakare, saulei nusileidus, jau bernai būriuojasi. „Vienas 

neša krepšį didžiausį, ciej kiti jau eina, katrie jau prieky, tai jau 



ateina, pasibeldžia: „Jau šeimininke, ar galima namus palinksmin-

ti?“ Tai šeimininkas sako: „Galima, linksminkit.“ Tai sugieda „Lin-

ksmą dieną“, kokius tris posmelius, o jei yra pana ar kavalierius, tai 

gieda „Zakletunkų“ dar. Tada duoda vaišių, kas ką turi tan krepšin.

Perėjį kaimų, jei laiko turi, tai kituosna kaimuosna nuveina, un tų 

vienkiemių, ir tada jau baliavoja kiek dienų. Keturios gi dienos Vely-

kų buvo švinta. Keturias dienas jau šventėm.

Pirmą tai šiaip sau, susirenka visi. Antrą ir trečią jau baliavoja. 

Ketvirtą dieną reikia švįst, nes jau tada ledai gali vasarojų sumušt. 

(J. Trepšienė, Rimdžiūnai)

Tai dar buvo kaimas, žmonių daug... Tų pačių dienų aidavo la-

laut, unt rytojaus, jau kap vadzinosi, – aidavo su knygu ir paskaito, 

ty jau aina ne vaikai, suaugis žmogus, tai jam jau duoda pinigais, ar 

kokį bonkį duoda.... Vienas aidavo, kas nori, tokis. Nori pereiti – 

pereit.

Vaikystės viską menu: „Ar galima šitų namų palinksmint?“. Gie-

da po langais „Linksmų dienų“. Šeimininkas išnešdavo kokių 10 

kiaušinių, duoda pinigų. Jei mergina yr, gieda zakletunkų. Bernai 

dainavo cik kur mergina yr. Tada gi merginų buvo, ir bernų buvo. Aš 

gi vaikystėj menu, kap aina bernai... O kap jau vakare – tai cik skam-

ba. Mockų kaime girdėci – skamba gieda, ir čia Pelegrinda yra – ir čia 

girdėt skamba, gieda... Visur tik gieda, cik skamba laukai. O kaip 

cykus vakaras – labai girdėtis, tai aš išeinu, klausau.

Mano tėviškė buvo miški, kap mes vadinom, – Volios, tai mes ty gy-

venom. Kap išeini prie miško – labai aina balsas, labai girdėt gerai. 

Tai aš išeinu ir klausau klausau, klausau klausau... Pelegrindoj ir vy-

rai ajo kartu, ir bernai, o balsai gražūs, man patinka, kap vyrai gieda. 

(L. Rinkevičienė, Galčiūnai.)

„Linksmų dienų“ tai į kiekvienus namus eidavo [giedoti], o zakle-

tunkų – kur sveikino jaunas merginas, tik ten, kur mergos buvo:

„Labas vakaras mergele, dovanok  vyno žaliojo,

Prašom atsidaryc langelį, dovanok  vyno žaliojo.

Mes su mergelį paklegėsim, dovanok  vyno žaliojo,

Jai bernelį pasvotuosim, dovanok  vyno žaliojo.

Prašysim par Dzievų geros vasarėlės, dovanok  vyno žaliojo,

Kad išaugt jūsų gražios visos mergužėlės, dovanok  vyno žaliojo.

Ir unt Kalėdų visos ištekėtų, dovanok  vyno žaliojo,

Ė un Sekminių visos subyrėtų, dovanok  vyno žaliojo.“

Subyrėtų – seniau gi vadzino, jeigu pasgimdė. Sako, kad 

subyrėjo... (M. Mažeikienė, Petrikai)

Antrąją Velykų dieną vaikai ar suaugusieji dar kartą ėjo 

per kiemus, skaitydami Evangeliją – už tai buvo vaišinami ir 

apdovanojami.

Šiame krašte ilgai išliko tradicija švęsti net keturias visų di-

džiųjų švenčių – Kalėdų, Velykų, Sekminių – dienas. Ketvir-

toji, vadinta Ledų diena, buvo skirta gamtos stichijų permal-

davimui. Ledų dieną buvo draudžiama dirbti triukšmą ke-

liančius darbus, kad ledai javų neišmuštų.





Pirmąsias dvi Velykų dienas buvo einama į bažnyčią, kitos 

švenčiamos namuose.

Per Jurgines (balandžio 23 dieną) pirmą kartą iš tvartų iš-

gindavo gyvulius ant Jurgio rasos, o bažnyčion nešdavo ir prie 

šv. Jurgio altoriaus dėdavo kiaušinius, kad šis per vasarą glo-

botų gyvulius. Prisimenama, kad bažnyčioje per Jurgines sto-

vėdavo ne vienas kiaušinių pilnas krepšys. Kiaušinių ir 

duonos duodavo ir ubagams.

Nu tai per Jurgį jau kiaušinių bažnyčioj dėjom prie Jurgio alto-

riaus, va. Seniau gi buva ir kiaušinis labai jau… Dar jau tas kiauši-

nis… – vaikai to ir nenori, dar jau vaikai nori ar rublio, ar šokoladu-

ko kokio… (M. Petravičienė, Galčiūnų k.)

Po porą kiaušinių per Jurgines dėjo ir prie tvarto slenksčio, 

kad juos peržengę ir šventinta verba nuplakti gyvulėliai visus 

metus būtų sveiki ir saugūs.

Seniau, kap karves pirmąkart laukan varo, būtinai su verbi, ir ta-

da kiaušinius deda po slenksčiu du. Tuos kiaušinius atiduoda uba-

gam. Kiaušinius tiesiog padėdavo prie slenksčio, kad tik karvė nesu-

mindyt, kap išeina iš tvarto. Sako, kad gyvulėliai būt sveiki.

Karves taikydavo per šv. Jurgį išgyt. Sako, ant Jurgio rasos raikia, 

bet ne visada pasitaiko. Būva apie Jurgį šaltoka kartais... (M. Mažei-

kienė, Petrikai)

Per Jurgines kiaušinius šeimininkės arba krikštatėviai 

dovanodavo ir merginoms. O šios už juos samdydavosi muzi-

kantą. Paprastai muzikantais rūpinosi bernai, o mergos tik 

ruošdavo jiems vakarienę.

Pavasarį, vasarą kaimo bendruomenė ne vieną kartą susi-

rinkdavo bendrai maldai prie kaimo kryžių. Prisimenama, 

nuo šv. Morkaus (balandžio 24 d.) ar per Šeštines prasidėdavo 

vadinamosios Kryžiavos dienos, kai visi kaimo žmonės ištisą 

savaitę, net dukart per dieną, apeidavo kaimo kryžius, giedo-

dami Visų šventųjų litaniją:

Seniau gi vaikščiojo, giedojo žmonės ir aplink kryžius gi aidavo. 

Kai buvo Morkaus dienos, jau tadu, savaitį tų gi aidavo vakarais ir 

rytais. Tai stovėdavo kryžius vienam gali kiemo ir kitam gali, ir vi-

dukiemėj. Trys kryžiai buvo, ir ajo, ir giedojo litanijų Visų šven-

tųjų... Visą savaitį, du kartus par dieną, itai da kap mano vaikystėj da 

buvo. Tai visi – ir vaikai, ir jaunimas, ir vyrai, ir moterys – visas 

kaimas susirinkdavo. Aina ir gieda. Tadu prie kiekvieno kryžiaus 

sustoja, maldas skaito, tada ir vėl aina, gieda litanijų. Išgena karves 

ir tadu jau ir aina par kryžius. (M. Mažeikienė, Petrikai)

Rytinės procesijos su litanijomis prasidėdavo viename kai-

mo gale ir baigdavosi kitame, paskutinę dieną per kaimą eida-

vo net iki kapinių. Po to vykdavo į bažnyčią.

Va, kap buva Šeštinė seniau, tai po Velykų, tai mes vaikščojom per 

kryžius, kiek kryžių yra. Susrenka iš viso kaimo žmonės ir eina nuo 

kryžio lyg kryžiaus, giedodami Visų šventų litanijų, ir tadu eidavo ir 

un kapų da pasimelsci. Ale dar jau neeina, ba nėr kam… (J. Trep-

šienė, Rimdžiūnai)

Tai ajo, tadu, musėt, visų savaitį. Per Šeštines ėjo net ant kapų, ty 

kryžiai buvo. Bobos ir vyrai ėjo, giedodami. Kryžių daug buvo, tai 

ėjo ir per žmones. Pasidarydavo tokį altorių, tada prieidavo ir meldė-





si. Prie kryžių meldėsi, pasimeldę toliau ėjo giedodami. Anksti ryte 

eina. Tada nueina ant kapų ir tada jau grįžta namo, ir tada eina baž-

nyčion. Labai jau gražu buvo. Dabar visa kas sunyko. Dabar tai eina 

tik aplink bažnyčią. Aplink bažnyčią 4 altoriai padaryta, 4 evan-

gelijos. Ir ten procesija eina... (M. Savickienė, Galčiūnai)

Kiekviename kaime dar visai neseniai prie kryžiaus giedoti 

pamaldų buvo renkamasi gegužės ir birželio vakarais: gegu-

žines – Švenčiausiosios Mergelės Marijos ir birželines – Šven-

čiausiosios Kristaus Širdies. Šios tradicijos iki šiol laikosi Rim-

džiūnų kaimo moterys. Kitur gegužės mėnesį giedoti ir kartu 

melstis kartais dar susirenkama namuose.

Bendros kaimo Sekminių vaišės parugėse, kaip ir gyvulių 

vainikavimas, jau tik prisimenami:

Per Sakmines gyvuliukai kap aina iš lauko, karvutės – puošė ra-

gus, darė vainikus ir un ragų dėjo.

Iki šiol išliko paprotys namus puošti beržo šakelėmis – jos 

užkišamos prie kiekvienų namų vartų, šakelėmis puošiamos, 

apkaišomos ir pirkios lubos.

Netrukus po Sekminių ir Devintinių šventės, dešimtą sa-

vaitę po Velykų į bažnyčią nešamos šventinti vaistažolių puo-

kštės. Žinoma ir tikima, kad iki Joninių visos žolės turi dau-

giausia gydomųjų galių. Gervėčių krašte nemažai moterų dar 

gerai pažįsta žoles, geba jomis gydyti įvairius negalavimus, 

žino, kada gerti žolelių arbatą, kada darytis vaistažolių trauk-

tinę, o kuriais atvejais pakaks žolelėmis ligonį pasmilkyti. 

Šventinti žolynai saugo ir nuo perkūnijos:

Tai tos, va, žolės guli. Ir tam kambary, sako, perkūnas netrenks, jeigu 

tos žolės gulės un lungo.

Šiame krašte nebuvo švenčiamos Joninės, tik menama, kad 

tą rytą, kitaip nei per Jurgines, neskubėta gyvulių ginti ant 

Jono rasos, nes tuo metu karvių pieną galinčios atimti raganos 

– viedzmos, čaraunykės:

Nu, sako, lyg Joninių daug pieno duoda karvė, po Joninių – 

mažiau, ba čaraunykė atėmė pienų. (J. Koreiva, Girios)

Po javapjūtės – Žolinė arba Aspažia (rugpjūčio 15 d.) – Šven-

čiausiosios mergelės Marijos dangun ėmimo šventė. Jos pava-

dinimas primena svarbią šios šventės apeigą – Žolinių puokš-

tės šventinimą. Per Žolinę bažnyčioje šventinamoje puokštėje 

dera ne tik žydintys darželio augalai, bet ir visas naujas der-

lius, kas per vasarą užauga laukuose, dažuose ar soduose: ja-

vų varpos, morka, burokėlis, svogūnas, pupų virkščios, pir-

mieji obuoliai...

Žolinės puokštė kaip ir šventinta verbė turi ypatingą galią – 

ji buvo naudojama ne vien gyvuliams ar žmonėms gydyti, bet 

dėta po pagalvėle mirusiajam, ja smilkyta kapo duobė.

Pasibaigus javapjūtei, švęsta derliaus pabaigtuvių šventė. 

Prisimenama,kad dar trečiajame dešimtmetyje šia proga tur-

tingiau gyvenančiųjų namuose buvo skerdžiamas paršelis, 

jau pavasarį paskirtas šioms vaišėms, todėl atskirai augintas, 

geriau penėtas.

Per visas didžiąsias šventes gėrybėmis dalintasi ir su var-

guoliais. Gerai atsimenamas Diedų nešimas – vargstančių, 



vienišų kaimo bendruomenės senolių lankymas su 

dovanomis, taip pat išmaldos dalijimas prie bažnyčios susi-

rinkusiems elgetoms.

Ilgiausiai išliko Diedų nešimo tradicija prieš Visų šventųjų 

dieną, tačiau prisimenama, kad ankstesniais laikais prašan-

tiems išmaldos maistu už maldas buvo atsilyginama prieš 

visas didžiąsias šventes – Kalėdas, Velykas, Sekmines ir 

Žolinę.

Kas tie „Dziedai“ buvo? Ai, tai „Dziedai“ buvo, kap ataina va 

pries švintį kokių ubagų. Tai duodavo ubagui duonos, iš mėsos kų, iš 

pieno kų nors – tai vadzinosi „Dziedai“. Nu, taiga tadu meldžiasi gi 

až mirusius, ar až sveikatų – buva, visap buva... Va kap.

Prieš švintį bil kokių jau tadu ir duoda. Nu per Velykas, va Kalė-

dos, Sakminės, Žolinės, – va tep va kap buvo, tai visur duoda. Ė ir 

dar jau nėr kam duocia seniai. Duoc maž kas ir duot, ale gi nėr kam 

jau, nėra tų jau, kam ir duocia.

Ė dar seniau, tai va paskutinį sekmadienį prieš Visų Šventes kas 

kų ty paskerdzia kabonų kokį, ar kų, važuoja bažnyčon, ir tadu 

giminės susirinkdavo. Tai vadzinosi „Dziedai“. (M. Juškienė, 

Mockų k.)

Ir šiandien Gervėčių krašte svarbiausieji kalendoriaus me-

tų taškai – tai didžiosios krikščioniškos šventės – Kūčios ir Ka-

lėdos, Velykos, Sekminės, Žolinės, Visų šventųjų diena ir Vėli-

nės. Per šias šventes svarbu nuvykti į bažnyčią, dalyvauti šve-

ntose mišiose, bažnyčioj pašventinti verbę ar Žolinių puokštę, 

sugrįžus namuose sėsti prie šventinio stalo – jei į tėvų namus 

šventėms neparvažiavę vaikai, dažnai tik dviese ar pavieniui.

Pasakotojų vaikystės, jaunystės prisiminimuose šventės buvo 

tai, kas telkė visą kaimo bendruomenę: per šventes išėjus į gat-

vę girdėdavosi ir aplinkiniuos kaimuose skambančios dainos, 

čia būriavosi kaimynai, su giesmėmis, dainomis ir linkėjimais 

namus lankę Trys karaliai su palyda, ar Velykų lalautojai 

atklysdavę ir iš tolimesnių kaimų.

Gyvenimas ir papročiai iš esmės keitėsi pradėjus tverti 

kolūkius, apie 1950 metus.

Vis dėlto ir XXI a. pradžioje vyresnio amžiaus gervėtiškiai 

ne tik gerai prisimenama savo vaikystės, jaunystės šventes (ko-

kiais apeiginiais veiksmais buvo apipintos Užgavėnes, Pu-

siaugavėnis, Jurginės, Šeštinės, Dešimtinės, Pjūties pabaig-

tuvės, kaip minėtos šv. Agotos, šv. Morkaus, šv. Jono, Šv. And-

riejaus ar kt. dienos), bet daugelį jų tradicijų puoselėja iki šiol. 

Net ir prieš didžiąsias šventes čia nepajusi miesto žmogui to-

kio įprasto, dažnai varginančio prieššventinio šurmulio, di-

desnio sujudimo, priešingai – kiekvienai šventei ruošiamasi 

ramiai ir oriai, ne paskubomis. Jos išvakarėse svarbiausia pa-

sirūpinti nors ir nedideliu ūkeliu, gyvuliais, pasiruošti kuk-

lias vaišes, išsiprausti pirtyje, sutvarkyti ir papuošti namus: 

prieš Kalėdas – iš šiaudų suverta žvaigžde, per Sekmines – 

beržų šakelėmis.





GIEDOJIMAS

PRIE KRYŽIAUS

Gatvinio Rimdžiūnų kaimo moterys šviesiausiais pavasario ir 

vasaros vakarais du mėnesius renkasi giedoti gegužinių 

Švenčiausiosios Mergelės Marijos ir birželinių Švenčiausio-

sios Jėzaus Širdies pamaldų. Kaimo kryžkelėje tebestovi prieš 

karą statytas medinis kryžius, greta jo, kadaise buvęs bendras 

kaimo šulinys, čia pat – tiltas per Ašmeną.

Meldziamės prie kryžių. Buvo kryžių daug, labai daug kryžių 

buvo aplink cia visur... Va, kap buvo Morkaus tokio dziena, tai tadu 

ainam aplink kryžius per visų kiemų, giedodami Šventųjų litanijų...

Tadu jau visą kų išvertė, kap atajo ciej bolševikai. Na, dar ir vėl 

padarė. Dar ir vėl jau padaryta, pastacyta jau... Ir cia va pastacyta, ir 

až tilto pastacyta, per kapus pastacyta. Ir tam gale, Kamsamolijoj, 

kaip mės sakom, pastacyta kryžius.

Nešam ir gėlas. Ir gėlių prinešta. Ten tuos abrozdus pastacia, ir 

meldžiamės. Abrozas stovi visą laiką, Marijos. Kap jau birželis, tada 

Kristaus – Jėzaus Širdies abrozdų pastatė, tadu meldziamės ir vėl.

(L. Blaškienė, Rimdžiūnai).

Sutartą valandą iš beveik visų senojo kaimo sodybų prade-

da rinktis kaimynės, dviračiais atvažiuoja moterys ir iš toli-

mesnio kaimo galo. Pagal nerašytą susitarimą, viena jų eina 

„zakristijono“ pareigas: kiekvieną vakarą sutvarko prie kry-

žiaus esantį stalelį su šventu paveikslu, pamerkia gėlių, užde-

ga žvakutes, kita – vadovauja maldai, trečia – užveda giesmes. 

Giedotojos – tik moterys, bemaž visos įpusėję aštuntą, devintą 

dešimtį. Jos gieda ir Gervėčių bažnyčioje per šventas mišias, 

dalis jų kviečiamos ir į šermenis – giedoti prie pamirusio.

 



Maldos ir giesmės prie kryžiaus turi savo seką, kurios griežtai 

paisoma. Susikaupus maldai, niekas negali jos pertraukti ar į 

ją įsiterpti, nebent pastabėle apie per aukštą ar žemą giesmės 

toną. Kaip ir susirinkti bendrai vakaro maldai negali sutruk-

dyti jokios kliūtys – nei lietus, nei darbai ar netikėtai užklupę 

svečiai. Tai šventas laikas.

Giedančių, besimeldžiančių moterų netrikdo pro šalį va-

žiuojantys kolūkio traktoriai ar sunkvežimiai, vasarą dvira-

čiais šmirinėjantys vaikai. Jei kuri senolė prie kryžiaus nepasi-

rodo, po giedojimo skubama jos aplankyti – kad nebūtų ko-

kios bėdos, nes visas jau lenkia prie žemės...

Rimdžiūnų moterys atsimena, kad jaunystėje prie kryžių 

giedoti mojavų eidavo visos kartos, tai buvo jaunimo susibū-

rimo vieta:

Buvo labai linksma: jaunimo daug buvo. Kaip vasarą gegužinis 

mojus, – tai pilna gatvė prisrenka, ir bernų, ir mergų, ir visi suklau-

pį. O dabar nėra kam: 12–15 moterėlių pagyvenusių susrenka. Ir jau 

suolaliai padaryti, sėdasi ir meldziasi prie kryžiaus. (L. Blaškienė, 

Rimdžiūnai).

Dabar jaunesnės moterys, vaikai vakarais melstis prie kry-

žiaus neateina, tad galbūt čia renkasi jau paskutinės šio krašto 

lietuviškų mojavų giedojimo tradicijos saugotojos, kartu su lie-

tuviškai melstis dar ateinančiomis, kaimynystėje gyvenančio-

mis gudėmis.

Šiandien rimdžiūnietėms gegužinės ir birželinės pamaldos – 

tai ritualas, kuriuo ne tik liudijamas tikėjimas, bendrystė su 

Dievu, Švenčiausiąja Mergele, bet ir kaimo moterų solidaru-

mas. Tai vieta pasimatyti, nors trumpam pabūti kartu, viena 

kitą sustiprinti. Nors senojo gatvinio kaimo sodybos viena ša-

lia kitos, privati namų erdvė yra saugoma ir gerbiama, be rei-

kalo į svečius niekas neužeina. Pokalbiui tinkamesnė vieta – 

suolelis ant atšlaimo arba prie vartelių,o gatvės gyvenimas – 

kas praeina ar pravažiuoja – dažniausiai stebimas pro langą... 

Naujienomis pasidalinti ar sveikata pasiskųsti galima ir tele-

fonu, vis dėlto daugiausia laiko prabėga vienumoje, gerai, jei 

dar dviese, su savo mintimis ir atsiminimais.

Pagiedojus smagu dar kurį laiką pabūti drauge, pasišneku-

čiuoti, pajuokauti: kas, kad jėgų nėr, reik tol smagiai būt, kol gyve-

ni… Vis tiek juk gyveni…

Anksčiau į gegužines pamaldas prie kryžių rinkdavosi ir ki-

tuose kaimuose, bet ši tradicija nutrūko:

Giriose ir gegužines giedojom, ir birželio pamaldas, buvo daugiau 

žmonių, moterių daugiau.

Prie kryžiaus, kryžius kur stovėjo, – dabar mūsiet nupuvo ir nu-

lūžo… Ir jaunos, ir vyresnės aidavo, tada dar buvo kažkaip daugiau 

žmonių. Jaunesni paišvažinėjo miestuosan, nuo kolūkio paišbegiojo, 

kad nedirbt kolūky, senesni jau paišmirė, paliko kelios moterys, ir tos 

jau ne visai sveikos, visokia...

Seniau, Giriose kaip gyvenom, tai dar kokiais ten 38-ais, iki 40-ų 

metų, tai ir vyrai aidavo. Vyras ir buvo pravadnykas.... Bet tada tai 

daugiausia prie šito va paminklo, būdavo, gegužines giedodavo. (M. 

Mažeikienė, Petrikai).



Aha, per gegužines par šitų kryžių susirinkdavo. Tačiau dabar jau 

nesusrenka, nėra kam eiti. Rinkdavosi tik lietuviai, nes lietuviškai 

giedojo ir meldėsi. Gudai nėjo. (B. Kuckienė, Girios)

Kituose kaimuose moterys gegužės mėnesį dar rinkdavosi 

kartu melstis namuose, girietės – kapinių koplyčioje ar kaimo 

„klube“, bet kaimams ištuštėjus, ši gegužinių ir birželinių pa-

maldų tradicija puoselėjama tik Rimdžiūnuose. Čia garbaus 

amžiaus moterų balsu tariami maldavimai, giesmės skamba 

tarsi pokalbis su šalia esančiu.

O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėta, melsk už mus, mes 

šaukiamės tavo pagalbos.

Šventoji Dievo gimdytoja, melski už mus

Šventoji Panų Pana, melski už mus

Motina Kristaus, melski už mus

Motina Dievo malonės, melski už mus

Motina tyriausioji, melski už mus

Motina skaisčiausioji, melski už mus

Motina nepalytėtoji, melski už mus

Motina nesuteptoji, melski už mus

Motina meilingoji, melski už mus

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!

Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!

Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!

!

!

!

!
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!

!

!

Motina stebuklingoji, melski už mus

Motina geroji patarėja, melski už mus

Motina Sutvėrėjo, melski už mus

Motina Išganytojo, melski už mus

Pana išmaningiausioji, melski už mus

Pana vertingoji, melski už mus

Pana šlovingoji, melski už mus

Pana galingoji, melski už mus

Pana maloningoji, melski už mus

Pana ištikimoji, melski už mus

Teisybės paveiksle, melski už mus

Išminties soste, melski už mus

Mūsų linksmybės priežastie, melski už mus

Dvasios inde, melski už mus

Garbės inde, melski už mus

Įstabusis maldingumo inde, melski už mus

Rože paslaptingoji, melski už mus

Dovydo bokšte, melski už mus

Balčiausiasis bokšte, melski už mus

Aukso namai, melski už mus

Sandoros skrynia, melski už mus

Dangaus vartai, melski už mus

Aušros žvaigždė, melski už mus

Ligonių sveikata, melski už mus

Nusidėjėlių gynėja, melski už mus

Nuliūdusiųjų linksmintoja, melski už mus

Krikščionių pagalba, melski už mus

Karaliene angelų, melski už mus
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Karaliene patriarkų, melski už mus

Karaliene pranašų, melski už mus

Karaliene apaštalų, melski už mus

Karaliene kentėtojų, melski už mus

Karaliene išpažintojų, melski už mus

Karaliene panų, melski už mus

Karaliene visų šventųjų, melski už mus

Karaliene be gimtosios sutepties pradėtoji, melski už mus

Karaliene šventojo rožančiaus, melski už mus

Karaliene taikos, melski už mus

Karaliene viso pasaulio, melski už mus

Nuo maro, bado, ugnies ir karo gelbėk mus, Viešpatie. (3 k.)

Viešpatie, išklausyk mūsų maldas ir mūsų šauksmas Tave tepasiekia.

Ir sielos mirusių per Dievo gailestingumą tegul ilsisi ramybėje. Amen.

Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.

!
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Kryžius papuoštas Švenčiausios Mergelės Marijos pamaldoms. 
Rimdžiūnai, 2010

Giedojimas prie kryžiaus      •  3534 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • ŠVENTĖS



Ištisus du mėnesius kas vakarą Rimdžiūnų kaimo moterys 
renkasi bendrai maldai. Rimdžiūnai, 2010

Giedojimas prie kryžiaus      •  3736 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • ŠVENTĖS



Gegužinių ir birželinių giedojimų tradiciją saugo vyriausios 
kartos moterys. Rimdžiūnai, 2012

Giedojimas prie kryžiaus     3 •  938 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • ŠVENTĖS



Kaimynes sieja bendri rūpesčiai, džiaugsmai ir prisiminimai. 
Rimdžiūnai, 2012, 2010

Giedojimas prie kryžiaus      •  4140 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • ŠVENTĖS



Prieš maldą „zakristijonas“ ant stalelio uždega žvakes. 
Rimdžiūnai, 2012
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„Nuo maro, bado, ugnies ir karo gelbėk mus, Viešpatie.“ 
Rimdžiūnai, 2010

Giedojimas prie kryžiaus      •  4544 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • ŠVENTĖS



Alyvos šakelės – puošmena, skirta gintis nuo uodų. 
Rimdžiūnai, 2010

Giedojimas prie kryžiaus      •  4746 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • ŠVENTĖS





SEKMINĖS

Septintą Velykų sekmadienį švenčiamos Sekminės, Švento-

sios dvasios nužengimo šventė. Dar gerai prisimenama, kad 

anksčiau Sekminės (kaip ir Kalėdos ar Velykos) Gervėčių kra-

šte švęstos net keturias dienas, nors daugelis šios šventės pa-

pročių prarado savo reikšmę ir ėmė nykti jau XX a. viduryje.

Dabar Sekminės įsiterpia į gegužinių giesmių giedojimo – 

Švenčiausiosios Mergelės Marijos garbinimo – laiką.

Atsimenama, kad anksčiau per Sekmines: statė berželius prie 

vartų, prie pirkios durų ir lubosan užkaišydavo. Iki šiol beržo 

šakele, rečiau jaunu berželiu, paženklinami kiemo vartai, be-

žais puošiami maldos namai. Kartais beržo šakelėmis iškai-

šomos ir kambario lubos, jos laikomos po balkiu, kol visai 

sudžiūsta.

Girių kaime garbaus amžiaus moteris berželiais aprūpina 

vaikai – jaunuolynais apžėlę visi paupiai. Beje, visą medelį kir-

sti dažnai jau drovimasi, pasitenkinama viena kita šakele.

Atsimenama, kad anksčiau berželiai buvo šventinami ir 

bažnyčioje. Tikėta, jog tuomet jie įgyja kiekvienam pašven-

tinam daiktui būdingos galios, visų pirma – apsaugoti namus 

nuo perkūnijos – griausmo. Net primiršus berželių šventinimo 

laiką, atsimenama jo paskirtis:

Per Šeštines. Kaip Šeštinės buvo, tai beržiukų pašvincėm ir tadu 

visur prikaišiojom. Irgi no grausmaus.

[Kai griaudžia] visur uždarom visą kų, išjungiam visą kų, ir jau 

tadu sėdžiam. Ir meldžiamės, meldžiamės, meldžiamės. Sako, kad... 

kas tynai – nežinau, Perūnas daužos.

Mane tėvas tai vis barė: „Graudzia – nevalgai! Sėdzi spakainiai! 



Negalima“,– sako. Nu, va cia kaimynė, nu, va tam kambary. Jinai sė-

dos, valgė – pietujo, kaip mės sakom. A jinai baltu skaru buvo apsiri-

šus, ir sėdėjo visi. Ir langas buvo – prie lango valgė. Ir kap... ažgrau-

dė ir langas atsidarė, jos nuo galvos skarytę nutraukė ir, va, cia va 

broma... Ton bromytėn atnešė skarytį tas... perkūnas ar perūnas... 

Mės perūnų vadzinam. Nu, išmetė ir, aš menu, lyg trinktelėjo. Tai 

dar gerai, kų ne jos cia. Va, kap būva. Išsigando visi... Visap būva. 

Labai mūsų, aš menu, itoj duoda velnių... Bet kita būna, kad namus 

padega. Ir tam gale irgi namus sudegino. Nu, nedažnai trenkia, ale 

tam gale tai sudegina namus. Trenkia kampan, trenkia ir viskas. Ir 

jau sako, nuo jo sunku užgesinc... (L. Blaškienė, Rimdžiūnai)

Kristaus dangun įžengimo šventę – Šeštines – neįprasta 

sieti su beržų šventinimu, po jų prasidėdavo Kryžiavos dienos. 

Visą savaitę, net dukart per dieną, giedant litanijas, buvo apei-

nami visi kaimo kryžiai, melstasi, kad laukų neišmuštų ledai. 

Kita vertus, šiame pasakojime patvirtinama, kad namus nuo 

perkūno saugo ir šventinti berželiai. Atsiveria ir kitas, ir tikė-

jimu, ir asmenine patirtimi grindžiamas žinojimo klodas: Per-

kūno ugnis sunkiai užgesinama, todėl griaudžiant dera ne tik 

melstis, bet ir tinkamai, pagarbiai elgtis, laikytis draudimų, 

pavyzdžiui, nevalgyti. Už draudimų nepaisymą tuojau pat 

gali būti nubaustas.

Gervėčių krašte dar sakoma, kad griaudžiant, Perkūnas ar 

Perūnas šaudo, dangum važinėjasi – šis tradicinis žinojimas 

grindžiamas dar gyva mitine atmintimi. Atsimenama, kad 

per Sekmines dėl ledų, dėl vėjo negalima buvo judinti žemės, 

nuo ledų saugojo ir ketvirtosios Sekminių dienos maldos.

 

Daugelis su tradicine kaimo gyvensena, savos žemės dirbi-

mu, gyvulių ganymu siejamų Sekminių ir kitų kalendorinių 

švenčių papročių išnyko tarybiniais laikais, pasikeitus gyven-

senai. Plačiai žinomas paprotys per Sekmines vainikais puošti 

gyvulius atsimenamas tik iš vaikystės, kai Gervėčių krašte, 

kaip ir visoje Lietuvoje, parginę vainikuotas karves, piemenys 

iš šeimininkių gaudavo dovanų ir laukuose keldavo vaišes:

Seniau per Sekmines, kaip gena karves pirmų dienų, tai vainikus 

pynė tiej piemenukai un karvių, un ragų. Tadu kiaušinių duodavo. 

Tadu anys kiaušinienę kepdavo kur ant laužo. Bet seniai tai buvo, jau 

ne prieg manai pometei... (M. Petravičienė, Galčiūnai)

Visoje Lietuvoje šeimininkai per Sekmines apeidavo suža-

liavusius rugių laukus, po to parugėse kartu vaišindavosi, o 

jaunimas rengdavo šokimus. XXI-ame amžiuje gervėtiškiams 

tai jau davnykščių žmonių, ne šios, o ankstesnių kartų patirtis.

Jau užmirštas ir su Sekminėmis nebesiejamas didžiąsias 

metų šventes lydėjęs paprotys nešti Dziedus – aukoti maistą ar 

kitas gėrybes vienišiems senukams ar ubagams – žebrokams – 

prie bažnyčios, kad pasimelstų už mirusiuosius: dar būt, kas 

duoda, bet dar nėra, kas ima...

Būtent per Sekmines gervėtiškės eidavo tvarkyti kapų. 

Prisimenama, kad anksčiau (kitaip nei dabar) kapai nebuvo 

dažnai lankomi ar gausiai puošiami. Po Sekminių svarbu bu-

vo visai kaimo bendruomenei ten susirinkti Vėlinių vakarą.
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Girių kaimo moterų paprašyti, Sekminių berželių parneša vaikai. 
2010
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Vaikams berželių kirtimas – smagi užduotis. Girios, 2010
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Kiekvienų namų vartai Sekminių dieną puošiami nors šakele. 
Girios, 2010
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Nuošalesniame Petrikų kaime berželiu vartus puošia devintą 
dešimtį bebaigianti Marija. 2010
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Sekminėms papuošta Girių koplyčia. 2010
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Šventinis Girių kaimo koplyčios altorius. 2010
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Švenčiama septinta Velykų savaitė – Šventosios Dvasios 
atsiuntimas. Girios, 2010
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Šventos mišios Girių kaimo kapinių koplyčioje. 2010
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Švč. TREJYBĖS ATLAIDAI

Prabėgus savaitei po Sekminių Gervėčiuose švenčiami Šven-

čiausiosios Trejybės atlaidai, žmonių vadinami Traiče. Tai pati

didžiausia šio krašto šventė. Garbaus amžiaus gervėtiškės 

prisimena vaikystę, kai jos laukdavo šių iškilmių, nes tądien 

tėvai su vyresniais vaikais namuose likusiems mažiesiems iš 

atlaidų parveždavo skanėstų – kermošiaus lauktuvių.

Dabar atlaidų iškilmės prasideda Švč. Trejybės bažnyčios 

klebono sumanytomis šeštadienio vakaro Vaikų mišiomis, 

suburiančiomis negausų šio krašto jaunimą, o sekmadienio 

rytą į atlaidus susirenka aplinkinių lietuviškų ir gudiškų 

kaimų gyventojai – visi, kas dar kruta Vietos žmonėms 

svarbu, kad į atlaidus atvyksta nemažai garbingų svečių: 

gretimų parapijų klebonai, rajono valdžios atstovai ir gausus 

būrys lietuvių iš Vilniaus ir Rytų Lietuvos miestelių, taip pat 

dar vienos lietuviškos Gudijos salos – Pelesos. Ši diena visai 

bendruomenei ypatinga ir dėl to, kad per Traičę beveik į kiek-

vienus gervėtiškių namus nors trumpam sugrįžta po Lietuvos 

ar Baltarusijos miestus išsibarstę vaikai, atvyksta 

pasisvečiuoti ir prieš daugelį metų šį kraštą palikę 

gervėtiškiai, – susitinka visa giminė, gali pasimatyti buvę 

kaimynai ir vaikystės draugai. Po šventų mišių ir procesijos 

šventė tęsiasi ir namuose.

Ne vienam vilniečiui Traičė – tai proga pirmą kartą 

pamatyti valstybių sienos atskirtą Gervėčių Lietuvą, 

apvažiuoti lietuviškus kaimus, pakalbinti žmones, aplankyti 

krašto istoriją menančias kapinaites. Vykstantiems į Švč. 

 

. 

 

 



Trejybės atlaidus paprasčiau gauti Baltarusijos vizas, 

supaprastinamos ir valstybinės Lietuvos ir Baltarusijos, o nuo 

2004-ųjų – ir išorinės ES sienos kirtimo procedūros.

Sekmadieniais mišios lietuvių ir lenkų kalba laikomos 

atskirai, tačiau per atlaidus tikintieji susirenka visi kartu, 

mišiose skamba abi kalbos, o joms pasibaigus aplinkui 

bažnyčią rikiuojasi tradicinė procesija – su bažnytinėmis 

vėliavomis ir giesmėmis susirinkusieji patraukia paskui 

Kryžių ir Švenčiausiąjį sakramentą. Kiekvieno kaimo moterys 

iš anksto susitaria, kas neš sakramentalijas, bažnytinę vėliavą 

ar jos kaspinus, tad šioje procesijoje dalyvauja ir mergaitės 

baltomis Kristaus sužadėtinių suknelėmis, ir žilagalvės 

Gervėčių krašto moterys, švytinčios baltomis palaidinėmis ir 

skarutėmis, ir tautiniais kostiumais pasipuošusios viešnios iš 

Vilniaus.

Į atlaidus kaskart susirenka gausus giedotojų būrys. Visų 

kaimų moterys – puikios giesmininkės, čia dar gyva natūrali 

kaimiškojo giedojimo tradicija. Iš Vilniaus į atlaidus atvyksta 

ir koks nors bažnytinis choras ar giedotojų grupė – jie suteikia 

mišioms ypatingo šventinio iškilmingumo, pripildo jas 

lietuviškos dvasios. Vis dėlto prie bažnyčios durų susirikia-

vus procesijai, prasideda varžytuvės, kuria kalba – lietuviškai 

ar lenkiškai – giedamos giesmės skambės garsiau, kuri 

giesmininkių grupė pirma suskubs pradėti giesmę ir lydės 

visą procesiją. Net ir šiais laikais juntama konkurencija mena 

bemaž šimtmetį trukusią kovą už teisę garbinti Viešpatį savo 

kalba. Gudiškai kalbantys vyresnės kartos katalikai iki šiol 

save laiko „lenkais“, net ir lietuviai atsimena, kad XX a. 

pirmojoje pusėje nuo mažumės juos poterių mokydavo 

lenkiškai – tuometine bažnyčios kalba. Nepaisant ilgametės 

kaiminystės, mišrių šeimų, lietuviškosios bendruomenės 

daugiakalbystės (daugelis čia moka arba supranta tris kalbas 

– lietuvių, lenkų ir gudų), Gervėčių saloje gyvenantys lietu-

viai visą XX a. nuolatos kovojo už teisę melstis savąja kalba: 

turėti lietuvį kunigą ir lietuviškas pamaldas. O XX a. pra-

džioje atlaidai virsdavo tikra politinės kovos arena:

Kap Traicė, Trejybės šventė, kiemas su kiemu, gudai su lietuviais 

mušasi daugiausia… Per Trejybės šventę susirinkdavo visi kiemai – 

čia gi Gervėčių didžiausia šventė. Lenkai su lietuviais, kiemas un 

kiemo ėjo. Dabar jau tykiau… (T. Bazys, Gervėčiai)

Taigi buvo tep – kad kunigas lietuviškai užkalbėjo, tai kap dusto 

paleista musioms, kad lėktų pro langus – tie visi lenkai iš bažnyčios 

bėga: du du du du – tik dunda ito bažnyčia.

Prie [kunigo] Chodygos, mūsiet, lenkai, kap užgiedojo 

lietuviškai, maldaknygėm gi ir mušesi bažnyčioj, tadu gi kunigas 

buvo uždėjis želabų – itai da seniai, mano moma vis provyjo... Vis tai 

buvo po lenkais....

Ir dar – lenkiškai dar lietuviai dainuoja – gieda, ė lenkai jau tau 

nepadės... Tai išeido, kad lenkai bajavesni. Ė kap dar padarė – 

razskyrė, lietuviškai – vienuoliktą mišia, jau niekuo nesiskiria, dar 

lietuviai geriau, nei kad lenkai...

Itas kunigas ir su lenkais gerai, ir su lietuviais gerai sugyvena... 

Ir gerai... (G. Pukštienė, Rimdžiūnai)



Ši kova mena lenkų okupacijos laikus (1920–1939 m.), kai 

Gervėčiai priklausė Lenkijos užimtam Vilniaus kraštui, o len-

kiškoji administracija kovojo prieš lietuvybę: draustos ne tik 

lietuviškos mišios, buvo uždarytos lietuviškos mokyklos ir 

skaityklos.

Kitas istorijos etapas prasideda nuo 1945-ųjų, kai į šį kraštą 

įžengia Rusijos armija. Po karo Gervėčių bažnyčia net aštuo-

neriems metams liko be kunigo, ir tik dėl vietos žmonių 

atkaklumo Dievo namai buvo išsaugoti – bažnyčia nebuvo 

uždaryta, nenutrūko ir vaikų evangelizacija.

Kunigo nebuvo, bet vis vien per atlaidus rinkosi žmonės, buvo, 

kurie vadovauja, – prie tos bažnyčios ir rinkosi. Ir per atlaidus 

Šventos Trejybės visuomet būdavom jau. Nu, nebuvo mišių, bet 

sueidavo, pagiedodavo, ražončių sukalbėdavo… (O. Petrikaitė, 

Vilnius)

Šiandien Švč. Trejybės atlaidai – šio krašto pasididžiavimas 

ir didžiausias metų įvykis. Per šią gražią vasaros pradžios 

šventę vėl žmonių prisipildo ištuštėję Gervėčių kiemai, o šis 

kraštas trumpam atsiduria dėmesio centre ir jaučia esąs 

svarbus Lietuvai.

 



Švč. Trejybės atlaidai     79 •  

Berniukai patarnautojai Vaikų mišiose. Gervėčiai, 2011
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Švč. Trejybės atlaidų išvakarėse Gervėčių bažnyčioje švenčiamos 
mišios už vaikus ir jaunimą. 2011
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Bažnyčios klebonas rengia vien vaikams skirtą šventę, nes per 
Atlaidus bažnyčia būna sausakimša. Gervėčiai, 2011

Rimdžiūnai, 2011



Mergaitės pasipuošę atlaidų procesijai. Gervėčiai, 2011
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Vyrai ir moterys tradiciškai sėda skirtingose bažnyčios pusėse. 
Gervėčiai, 2011
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Prasideda mišios. Tautiniais kostiumais pasipuošusioms viešnioms 
iš Vilniaus skiriamos garbingiausios vietos. Gervėčiai, 2011
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2011 m. Švč. Trejybės atlaidų giesmininkai – Vilniaus mokytojų 
namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“.  Gervėčiai, 2011
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Neogotikinės Gervėčių bažnyčios centrinė nava. 2011
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Procesijoje šio krašto tradicijų saugotojos – vyriausios kartos 
moterys. Gervėčiai, 2011
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Sekti paskui kryžių nesutrukdo ir prapliupęs lietus. 
Gervėčiai, 2011
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Šventas mišias kartu laikę lietuviškų Gervėčių, Pelesos ir 
gretimos gudiškos Varnionių parapijos klebonai. Gervėčiai, 2011
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Procesijoje – viešnios iš Vilniaus Gervėčių draugijos. 
Gervėčiai, 2011
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Susitikimai šventoriuje – taip pat šventė. Gervėčiai, 2011
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Gervėčių krašto moterys – iš Rimdžiūnų ir Vilniaus. 
Gervėčiai, 2011
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LAIDOTUVĖS

Didžioji dalis Gervėčių krašto lietuvių – jau garbaus amžiaus, 

tad kalba pakrypsta ir apie mirtį, kuri tarsi įvairiais būdais 

jaukinamasi:

Zaras [greitai] ir mės jau nuveisim žemelėn;

Kas bus tas, ė mirc reiks;

Nereikia mislyt apie smercį, reikia dirbc, tadu nepamirsi.

Be paros [laiko] gi nenumirsi;

Gyvas žamėn nenulįsi;

Ir kų gi tu padarysi, kad smerties nėra...

Moterys namuose pagarbiai saugo įkapėms pasiruoštus dra-

bužius – tamsios spalvos suknelę, šviesią skarelę, namuose aus-

tą juodai baltą paklotę, skirtą pakloti po karstu – rakštimi. Velio-

nis šarvojamas namuose, karstas tradiciškai statomas kamba-

ryje ant dviejų suolų. Paguldžius mirusįjį, kas nors iš artimųjų 

pasmilko karstą kryžium, iš kampo į kampą. Ant stalo statomas 

Nukryžiuotasis, uždegamos žvakės, dedama duonos su drus-

ka. Prie stalo sėdasi giedotojos.

Kiekvienas kaimas turi savas giedotojas, kartais net kelias jų 

grupeles – vienos gieda lietuviškai, kitos – lenkiškai. Į šermenis 

jas dera pagarbiai pakviesti, o šios negali atsisakyti, nors kelias 

valandas trunkąs giedojimas reikalauja nemažai jėgų. Už gie-

dojimą tradiciškai neprašoma jokio atlygio, tik pastaraisiais 

metais kartais simboliškai atsilyginama pinigais. Prisimenama, 

kad anksčiau kaimuose pagrindiniai giedotojai buvo vyrai, 

dabar gieda beveik vien moterys.

Giedojom, šokom, dainavom, tada pradėjom eit per numirėlius, laidoc. 

Jau daug metų mes vaikštom. Labai mūsų vyrai gražiai giedoj, tokis 



buvo Kaltaunas, Vėlaika, Impolius. Keturi vyrai buvo ir mes dvi. Tai 

mes vis ajom. Kai vyrai išmirė, prisijungė Pukštienė ir mano brolienė. 

Jau keturiose ajom. (J. Trepšienė, Rimdžiūnai)

Šermenyse giedama daug: 3–4 valandas su pertraukomis iš 

vakaro, po to susirinkus iš ryto; giedama ir atlydėjus karstą į baž-

nyčią ar koplyčią, dar valandą ar daugiau giedama per gedulin-

gus pietus po laidotuvių. Giedojimas tiesiog persmelkia šerme-

nis ir laidotuves, sustiprina gedinčiuosius, kuria išlydėjimo ri-

tualo tvarką, mirties akivaizdoje primena amžinybės pažadus.

Be giedotojų, šermenyse labiausiai laukiami giminės. Kvie-

čiami visi, net iki trečios eilios, t. y. pusbrolių vaikų. Ką dera pa-

kviesti į laidotuves kartais aptariama ir su gulinčiuoju mirties 

patale, jo pageidavimų visi turi paisyti. Atsisveikinti ateina ir 

kaimynai, tačiau nors netoli vienas kito išsidėsčiusiuose kai-

muose beveik visi vienas kitą pažįsta, į kito kaimo šermenis 

vyksta tik pakviestieji.

Dabar laidojama kitą dieną po šarvojimo, bet prisimenama, 

kad anksčiau budėdavo tris dienas. Tikėta, jog tris dienas dūšia 

būna prie mirusiojo.

Pas mum kavojo kap susiruošia, ant kitos dienos, un trecios, kap jau 

susiruošia. Seniau, sako, turėjo pamirusį tris dienas, kai kas sako – 

negalima. Sako, kad žmogus dūšia neišeido dar iš kūno, tai reikia, kad 

tris dienas būt. Ar ty pravda, ar nepravda. Ale buvo gi kokia.... Niekas 

nematė, ar išeina, ar neišeina, ale kalbėjo. (L. Iljoic, Knystuškės)

Gervėčių krašte iki šiol žinoma nemažai su mirtimi susijusių 

archajiškų papročių ir tikėjimų, daugelį jų gervėtiškiai atsime-

na iš vaikystės, jaunystės laikų, o dalis jų dar visai neseniai išėjo 

iš mados.

Iki šiol ant mirusiojo karsto kartais dar beriami grūdai:

Aa, grūdus tai berdavo, kaip išveždo iš namų. Ir dar barsto. Nu mu-

sie aplink rakštį barsto. Kaip išneša rakštį tai prieš jį barsto. Ė un kapų 

jau nebarsto. Kaip išnešdo per duris. Daugiausia barsto kas gamina 

valgyt. Su grūdais aina ir pabarsto. Musie paskum eina. Pirma rakštį 

neša, tadu jin barsto. Nežinau, kodėl taip daro. Ir dabar daro, ir seniau. 

(G. Meškienė, Miciūnai)

Ant karsto klodavo rankšluostį ar drobės stuomenį:

Nu kas ti kų dėdavo? Turėjom rankšluostį, tai kai statai grabą, tada 

ir užkloji. Išilgai rakšties, per visą rakštį. Dar [dabar] pasakė, kad ne-

galima. Sakė, kad reikia, jog gyva žemė būtų. Barė kunigas Astrave, 

kap aš seserį kavojau, liepė tą rankšluostį nuimti. Neleido. Tai mes pas-

kui pasitarėm kų daryt. Tadu kap kunigas nuvažiavo, mes metėm į 

duobę. Kaip mes vešimės nuo kapų namo. Barė barė, o paskui sako: „Da-

rykit ką jūs norit.“ Mes norėjom ant rakšties užklot. Taip ir daro. Nu 

kunigai pradėjo bart. Sako reikia, kad tikra žemė būt. (G. Meškienė, 

Miciūnai)

2013 m. vasarą garbaus amžiaus Girių kaimo gyventojos, už-

auginusios keturias dukteris, laidotuvėse dalyvavo visa šeima, 

į jas nespėjo sugrįžti tik Anglijoje dirbantys anūkai. Šermenyse 

penkios kaimo giedotojos, tarpusavy kalbančios gudiškai, visą 

vakarą giedojo lietuviškas giesmes. Velionės aplankyti ir išlydė-

ti į paskutinę kelionę atėjo ir jaunystės draugės, ir kaimo vaikai. 

Lankant savuose namuose pašarvotą kaimynę, natūraliai derė-

jo gedulas, pagarba mirčiai ir kaimynų pašnekesiai apie kasdie-

nio gyvenimo rūpesčius. Pasibaigus vakariniam giedojimui, 

apie vidurnaktį, giedotojai, giminės ir kaimynai buvo kviečiami 



vaišių, po kurių vėl rinktasi į šermenis pakaitomis budėti iki 

ryto.

Iki kapinių karstą lydėjo pėsčiomis: procesijoje paskui kry-

žių ėjo giedančios moterys ir vaikai su gėlėmis, karstą vežė 

berželiais papuoštas sunkvežimis. Kapinėse atvykusio kunigo 

lydimas karstas buvo įneštas į koplyčią, kur buvo aukojamos 

mišios, vėl giedama ir meldžiamasi.

Prieš leidžiant į kapo duobę, karstas buvo atidengtas pasku-

tiniam atsisveikinimui, velionei atrištos kojos: jei pamirštų atrišti 

– gal prisisapnuotų, kad vaikščioti negali. Gervėtiškės prisimena, 

kad anksčiau raištelį, kuriuo būdavo rišamos mirusiojo kojos, 

mesdavo į duobę arba pasiimdavo saitams rišti – skaudamiems 

sąnariams gydyti.

Kunigas pašventino karstą, gėlėmis papuoštą kapo duobę, ir 

pirmas ant karsto užbėrė saujelę žemių, po jo po žiupsnį žemės 

užbėrė ir visi artimieji. Šią apeigą gražiai paaiškino aštuntą 

dešimtį baigianti moteris iš Miciūnų kaimo:

Ant žemės tų rakštį pastato, atdaro, žmonės pažiūri. Kunigas 

meldžias, rožančių kalba. Kaip razsisveikina, uždaro, jis pašvenčia 

duobę ir žmogų tų, tadu žemės pripilia ir jį leidžia. Po kunigo, kas nori 

pirmas meta. Anksčiau mes galvojom, kad savam negalima, dar sakė 

kunigas, reikia visiem. Mes galvojom, kad itai labai sunku vaikai ma-

mai mesti žemę. Seniau artimiausi žmonės nepilė.

Tadu kiti žmonės ir sako: „Mum negaila šitos žemės“. Nu, mes 

negailim tau žemės tos, kur tu eini, taip sakom: „Gyvenk šitoj žemėj, 

jau tu šitoj žemėj negyveni.“ Niekas nieko nesako, tik pagalvoja. (G. 

Meškienė, Miciūnai)

Ant kapo kauburėlio užpylus geltonų smilčių, uždegamos 

žvakės, dedamos gėlės. Išlydėjimo ritualas baigiamas giedoji-

mu ir malda prie gedulingų pietų stalo.

Tradiciškai pirmuosius metus po laidotuvių kapas neliečia-

mas, netvarkomas. Mišios už mirusįjį laikomos po mėnesio, visi 

giminės ir kaimynai vėl sukviečiami į mirties metines, kartais 

minimas pusės metų laikotarpis. Dabar mirties metinėms arti-

mieji stengiasi pastatyti paminklą.

Sakydavo, kad metus nereikia kapo judinti, kapstyti. Prieš metines 

paminklą pastato. Nieko nesodina, gėlytę kokią pastato ir viskas.

Minėdavo mirusį nors ir kiekvienus metus. Bažnyčioj kiekvieną 

pirmą mėnesio penktadienį laiko gedulingas mišias už visą parapiją: 

„surašai giminės mirusius, kiek gali, tiek padėk pinigų“. Minėdavo po 

30 dienų, pusės metų ir metų. „Čia jau būtina“. Po 30 dienų užrašo 

mišias, kviečia gimines, giedorius, daro pietus, eina į kapines. Po metų 

– jau visas gimines prašo. (H. Mockienė, Mockos)

Apie pomirtinį mirusiojo likimą žinių likę nedaug:

Senelis sakydavo, kad dūšia išeina ir skraidžioja po pasaulį, ir viską 

mato. Skraidžioja, kol virsta peteliške. Kol žmogus namuose, tiek dūšia 

ir būna. „Kas ten žino, argi mes ką matom, argi kas papasakoja...“ (H. 

Mockienė, Mockos)

Su mirusiaisiais dar buvo tikimasi pasikalbėti sapnuose, bet 

retai tepasisekdavo:

Vienas žmogus pasakojo sapną, kad kaimynas [Bronius Skirutis] 

labai gerai gyvena po mirties, jis į kolūkį nesirašė, labai mažai turėjo, o 

dabar labai gerai gyvena, turi žemės, arklį….

[O kas po mirties būna?]



Nu nežinau kap ir pasakyci, nu kažkas gi tan yra... nes tau visgi tai 

sapnai koki sapnuojasi, tai kas. Va aš dažnai sapnuoju, ir vyrų sapnuo-

ju, ir mamų sapnuoju. Bet kad va jau tep pasakyt... Vieną kartą, tik 

labai jau seniai, brolis pamiris vyrasnis mana. Atrodo, kartų nuvėjau 

aš par juos, ir žinau, kad pamiris, ir bijau, vo taip žiūriu, ė ten kambary 

tep un aukšto lipc raikėjo viršun, aš atsidariau, rodos, duris, ten kalė-

doriai, anas per tas liesvas [kopėčias] un aukšto lipa, ir man kažkaip 

jau baisu, ale tadu grait pagalvojau, – mama gi pirkioj, kad kų anas 

man jau darys, tai sakau, šauksiu mamą. Tai paci sau tep galvoju, nu 

va, kap sapni... Tadu jau to mama par mani buva... Lipa anas, atgal 

nulipa ir prieš mani, i anas man nieko nesako, tad aš jau sakau: nu kap 

gi ty? Sakau teip jau dar gražiai (Antanas vardu buvo): Antule, sakau, 

lyg kap mažą aš jį vadinu. Sakau: „Jau kap, sakau, jau tinai pas tavi 

svieti, ar buvai jau suscikęs mūsų giminį, jau su savais?“ Nieko, anas 

cyli, nesako. Sakau: „Dėl ko gi tu neklegi, nesakai, kap gi tam svieti?“ 

Sakau: „Ar mož gi jau tau nemožna? Kas ti, sakau, yra?“ Nu sako: 

„Kap tau pasakyci, ar možna ar nemožna.“ Sako dar: „Pats glaunasėj 

[vyriausias], kap ir cia, dar kur išvažiavįs.“

Nu ir va tep anas man atsakė, tam sapni, ir nuvėjau, mamai ir 

sakau, nu va kap Antanų susapnavau. Sakau, raikia, kap pasakė, - nie-

ko nepasakė, tai mož ir nemožna... Nė teip va, kap susapnuoji kų. Nu 

tai kų gi, niekas nieko nesako, ir viskas. (A. Lukšienė, Girios)



Marija Juškienė skrynioje ieško įkapėms siūtos suknelės. 
Mockos, 2010
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Per laidotuves rankšluosčiu uždengtas veidrodis. Girios, 2013
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Į šermenis susirinkę kaimynai. Girios, 2013 Pasiruošimas šermenų vaišėms. Girios, 2013
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Giedotojos. Girios, 2013
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Gedi dukros ir anūkai. Girios, 2013
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Kaimynai. Girios, 2013
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Šermenys. Girios, 2013
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Gieda Girių kaimo moterys. Girios, 2013 Kaimynės, 2013
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Pasibaigus giedojimui, visi kviečiami vėlyvos vakarienės. 
Girios, 2013
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Kasama kapo duobė. Girios, 2013 Sunkvežimis puošiamas berželiais. Girios, 2013
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Girios, 2013



Atsisveikinti atėjo kaimynų vaikai. Girios, 2013 Antrosios dienos rytas. Girios, 2013
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Kaimynas ruošiasi nešti kryžių. Girios, 2013 Prieš išnešant karstą. Girios, 2013
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Išlydėjimas į paskutinę kelionę. Girios, 2013
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Girios, 2013
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Girios, 2013



Paskui kryžių eina giedotojos ir vaikai su gėlėmis, paskui karsą 
– artimieji. Girios, 2013
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Laidotuvių procesija. Girios, 2013
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Prie kapinių koplyčios durų – į vidų karstą palydi kunigas. 
Girios, 2013
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Koplyčioje ruošiamasi mišioms už  mirusiąją. Girios, 2013
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Palydėjimas prie kapo duobės. Girios, 2013
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Į kapą metamos per šermenis degusios žvakės. Girios, 2013 Į kapo duobę kiekvienas beria po žiupsnį žemės. Girios, 2013
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Priešais kapą – Pelegrindos menininkės Julijos Karmazienės 
lietas antkapis. Girios, 2013

Kapas apiberiamas geltonomis smiltimis. Girios, 2013
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Švč. Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė

ŽOLINĖ

Rugpjūčio 15 dieną Bažnyčioje švenčiama Švenčiausiosios 

Mergelės Marijos dangun ėmimo šventė arba Žolinė, Gervė-

čių krašte vadinama Aspažia.

Liaudiškoje tradicijoje ši šventė siejama su naujo metų der-

liaus pašventinimu – į bažnyčią kiekviena moteris nešasi As-

pažios puokštę, kurioje dera javai, daržovės, vaisiai ir darželio 

gėlės. Kaip sako viena iš seniausių šio krašto moterų Marija 

Mažeikienė, – viskas, kas auga an žemės. Ji Žolinės rytą į puokštę 

rišo rugių varpas, čia pat darže išrautą morką, burokėlį, svo-

gūną, aronijos, obels šakelę su vasariniais obuoliais, iš gėlių 

darželio – rūtos šakelę, mėtą, kitas žydinčias gėles, prisiminė, 

kad į bažnyčią nešdavo ir kitų javų, linų.

Nu visokių žolalių, ir vaistažolės visokios, ir darželio gėlių pride-

dam. Ir paskui linų, arba javų visokių pridedam. Viskas, kas auga an 

žemės. Ir daržovių, ir būna, ir morkų įdedi, i burokų, i svogūnų pa-

šventi, nu visko... (M. Mažeikienė, Petrikai)

Tai svarbi data žemdirbio kalendoriuje, prisimenama, kad 

iki Žolinės turėjo būti nupjauti visi rugiai, o laukas paruoštas 

žiemkenčių sėjai:

Jau po Žolinėm galima sėt. Po Žolinėm seja jau rugius pirmuliau-

siai. Nu ir duona jau… Sako: „Jau un Žolinės tai jau sviežios duone-

lės pavalgysim.“ Jau būna sviežios duonos un Žolinės.

Seniau gi būdavo taip, kad suvalgo visu duonų iki Žolinių, jau 

nėr iš ko ir kepti. Tada jau an Žolinių pripjauna sviežių rugių, ir 



kataras jau pirmas kepa, sako: „Jau prisikepiau sviežios duonelės, 

ataikit paragauci.“ (M. Mažeikienė, Petrikai)

Savo duonos Gervėčių krašto moterys nebekepa, bet per 

Žolines į bažnyčią ar Girių kaimo kapinių koplyčią visos atsi-

neša pašventi savo puokšteles. Jos skirtingos – vienose dau-

giau ryškiaspalvių darželio gėlių, kitose – vien vaistiniai 

augalai arba daržo gėrybės. Bet šventintos puokštės paskirtis 

visų atsimenama panašiai. Parsineštą į namus Žolinių puokš-

tę visus metus dera saugoti gerojoje namų kertėje – pakūcioje, 

užkištą už švento paveikslo, iki kitos Žolinės: tas žoles laiko lyg 

žolėm kad būt. Ir po metų ji neišmetama, nesudeginama kaip 

verbė, bet saugoma laidotuvėms arba nešama į pastogę – po 

dunksciu, kad saugotų namus nuo perkūnijos – griausmo.

Nu pastacai, un lungo pastacei, kap jau graudžia griausmai ar žai-

bai, lietaus, tai jau sako: „Testovi tos žolelės švystos, kad Dievas sau-

got, Marija. Žolės taip jau.“ (L. Iljoic, Knystuškės)

XXI a. gerai atmenama apsauginė šios puokštės funkcija, 

kuri sieja visus bažnyčioje šventinamus objektus. Grabnyčių 

žvakė, šventos Agotos duona, verbė, per Devintines šventintos 

vaistažolės, kaip ir Žolinės puokštė, turėjo galios pašventinti 

ir namus: apsaugoti juos nuo žaibo ugnies, saugoti nuo ligų 

žmones ir gyvulius, palengvinti mirusiojo dalią.

Bene dažniausiai prisimenama, kad šventintos žolės buvo 

saugomos namuose laidotuvėms – jomis buvo pripildoma 

 

velioniui skirta pagalvėlė, arba žolelės dėtos po pagalve, 

rečiau – abipus mirusiojo veido. Seniau Žolinių puokšte smil-

kyta ir kapo duobė, nes kunigas per laidotuves nevykdavo į 

kapines. Kai kapo duobę pradėjo šventinti kunigas, nustota 

smilkyti Aspažios žolėmis.

Jeigu kunigas atvažiuoja ant kapinių, tai tada pas mus nedėdavo 

žolių, o jeigu kunigas neatvažiuoja, tai tada dėdavo žoles ir į karstą, 

ir duobėj uždegdavo tas žoles, parūkydavo. Jeigu kunigas yra, tai jis 

pašvenčia ir karstų, ir duobį. Tada nieko jau nedėdavo. (J. Trep-

šienė, Rimdžiūnai)

Pašventinta Žolinės puokštė buvo reikalinga ir gyviesiems 

dėl savo gydomųjų galių. Iš šventintų žolynų virė arbatą nuo 

išgąsčio arba smilkydavo ligonius. Dar prisimenama, kad da-

lis parsineštos Žolinės puokštės iškartbuvo sušeriama gyvu-

liams, kad jie gerai augtų, būtų sveiki, arba maišyta į pašarą, 

gyvuliui sunegalavus.

Svarbūs ir kiti tikėjimai, sieti su Žolinės šventės data, 

akivaizdžiai žymėjusia svarbų gamtos vegetacijos ciklo etapą 

– gamtos brandą ir pjūties, rudens pradžią. Po Žolinės daug 

kas keičiasi, tarkim, tikima ar žinoma, kad po Žolinės 

nebespiečia bitės.

Gervėtiškiai sako, kad per Žolines Marija Ašmenon inmeta 

ledų, vadinasi, atšąla upės vanduo, baigiasi maudynių laikas. 

Paradoksalu, bet šiame tikėjime bene vienintelį kartą liaudiš-



koje tradicijoje Žolinė tiesiogiai siejama su pagrindine šios 

šventės veikėja – Švenčiausiąja Mergele Marija, kuriai sutei-

kiama netikėta galia – paveikti gamtą.

Gerai atsimenamas dar vienas mįslingas draudimas – 

moterys, turinčios mirusių vaikų, negalinčios iki Žolinės 

valgyti obuolių, nes šie jų pristigtų danguje... Jis sietųsi su 

labai archajišku dangiškojo – obelų sodo – pasaulio vaizdiniu.

Dėdienė turėjo vaikus mirusius, tai obuolių iki Žolinės nevalgy-

davo, sakė, – nevalgysiu, o tai Dievulis neduos jiems obuolio.. (J. 

Karmazienė, Trakai).

Po Žolinių jau tada galima visoki obuoliai valgyt... (M. Mažei-

kienė, Petrikai)

Deja, XXI a. šio mįslingo draudimo p Gervėčių moterys 

paaiškinti jau nebegali, bet tikėjimas, kad obuolius galima 

valgyti tik po Žolinės, dar gyvas.



Žolinė     9 •  16

Žolinės puokštei skinamos darželio gėlės. Penkta valanda ryto. 
Petrikai, 2010

Su Žolinės puokšte bus pašventintos pirmosios daržo gėrybės. 
Petrikai, 2010
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Devintą dešimtį bebaigianti Marija į Žolinių puokštę riša 
svogūną, morką, burokėlį, rugius, obuolius, aronijos uogas, rūtą, 
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mėtą ir kitas tradicines darželio gėles. Petrikai, 2010



Žolinės puokštė baigta, metas į bažnyčią. Petrikai, 2010
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Prieš važiuojant į bažnyčią greitosiomis puokštelę susiriša ir 
dukra. Petrikai, 2010

Kelionė į Girių kaimo koplyčią. 2010
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Kunigas šventina Žolinės puokštes, parapijiečius ir svečius. 
Girios, 2010
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Girių koplyčios giedotojos. 2010
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Puokštėje dera visas derlius – gėlės, morkos ir svogūnų galvutės. 
Girios, 2010
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Po mišių Girių kapinėse. 2010
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Žolinės puokštė iš vaistinių augalų. Girios, 2010 Moterys skirtosi po rytinių mišių. Girios, 2010
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Septintą, aštuntą dešimtį baigiančios dviratininkės prie Gervėčių 
bažnyčios. 2010
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Žolinės puokštės Gervėčių bažnyčios šventoriuje. 2010
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Jaunesnės moterys šventina tik gėles. Gervėčiai, 2010
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Gieda moterys iš Rimdžiūnų, Gudinykų, Galčiūnų kaimų. 
Gervėčiai, 2010
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Didžioji bendruomenės dalis – garbaus amžiaus moterys. 
Gervėčiai, 2010



Vaikystės draugai iš Gėliūnų ir Vilniaus po mišių. 
Gervėčiai, 2010

Iki namų – 3 kilometrai. Gervėčiai, 2010
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PABAIGTUVĖS
Paskutinis rugių pėdas

Ažinkinis paršas

2010 m. vasarą viena vyriausių Gervėčių krašto moterų, daini-

ninkė, giesmininkė, šio krašto kultūrinės atminties saugotoja 

Marija Mažeikienė – Maniūtė iš Petrikų kaimo rodė, kaip baigę 

pjauti javus gervėtiškiai pagerbdavo paskutinį javų pėdą. 

Kombainais nupjauto kolūkio lauko pakraštyje ji suvyniojo į 

paskutines rugių varpas duonos riekę, ir dėkodama žemei už 

jos dovanas: davei, žemele, duonelės, te ir tau, ją užkasė.

Nors šio krašto žmonės nebeaugina rugių savo reikmėms ir 

seniai nebekepa naminės duonos, pagarba jai, kaip ir prisimi-

nimai, kokia sava duona buvusi gardi, išlikę iki šiol.

Anksčiau ir sėti, ir pjauti rugių visi eidavo pasipuošę, šva-

riau apsisegę, atsimena nuo šešiolikos metų į talkas kirsti rugių 

ėjusi Maniūtė:

Kap pjaudavo pjautuvais, eidavo rugius pjaut vis švariau apsi-

segį. Ir kai sėti eidavo – viską šviežią, išplautą duoda, su švariais 

rūbais – kad būtų švarūs javai. Sėjo daugiausia basi vyrai, pjauti 

aidavom irgi basos, nieko nebijojom, tik jau blauzdas apsirišdavom... 

Pirmoji gaspadinė stodavo, o kurios pasamdytos, – turėj suspėt su 

gaspadine. (M. Mažeikienė, Petrikai)

Prieš pradėdamos rugius pjauti moterys persižegnodavo, 

tai daro ir dabar. Iš pirmutinio pėdo rišdavo gaspadorių, kurį 

nešdavo į namus ir laikydavo gerajame kampe – pakūcioje, po 

šventais paveikslais, o pradėjus javus vežti į klojimą, jį klojo į 

apačią, po kitais pėdais. Aldona Petrikienė iš Pelegrindos kai-

mo nebemini švento kampo – Gaspadorius statomas virtuvėje, 

bet prisimena, kad šiam pėdui rugiai buvo pjaunami ypa-

tingu būdu – triskart po tris žiupsniukus:



Pirmuciausiai persižegnoja, kaip pradeda pjauci, atajo pjaut, tai jau 

pjautuvas rankos, ir taip jau uždėjai, ir jau pirmuciausiai žegnojasi, 

nu ir tada pjauna.

Pirmasis nešdavosi pėdziuką mažą – Gaspadorių. Gaspadorius 

itai buvo. Kampan statėm, kampan... Gal jau virtuvėj(...) tada stovi 

jis, kol neišdžiūsta rugiai.

Kaip jau pradeda vežt jau į kluoną, kluonai gi buvo tokie dideli, 

kur dėjo visus: ir rugius, ir miežius; tai kaip jau pirmų vežimų atve-

žė, tai šitų gaspadorių te apačiausiai ir padėjo. Tokis zakonas buvo, 

kodėl, tai aš nežinau.

Pirmų kaip gaspadorių pjauna šitų, po triskart uždeda pjautuvu, 

va, uždeda – atpjovė, uždeda – atpjovė, uždeda – atpjovė... Po tris 

kart, tris tokius žiupsniukus deda tan gaspadoriun. Po tris žiups-

niukus, triskart po tris, ir tokis, nedidelis, va, pėdziukas, kokis tin 

išeina. Ir viskas. Nu, o kodėl, tai aš nežinau. (A. Petrikienė, 

Pelegrinda). 

Duona buvo ne vien gyvųjų valgis, bet ir auka mirusie-

siems.Prisimenama, kaip giminės jos nešdavo į laidotuves; 

per visas didžiąsias šventes duona dalinta ubagams – žebro-

kams. Įdomu, kad pristigus duonos, nesidrovėta nusipirkti jos 

ir iš ubagų, o šie už gautus pinigus įsigydavo kitų reikiamų 

dalykų.

Atsimenu dar kaip ir žebravojo, dar vaikščiojo po namais, da 

prisimenu, kaip surinkdė duoną, meldėsi – tai už mirusius, tai už 

sveikatų teip jau gyvų... Duodavom, nelabai reikėjo ir duot – duonos 

atpjovei riekį ir psio, ir viskas. (A. Petrikienė, Pelegrinda).

Kiekvieni namai saugojo savo duonos raugą – rūgšcį. Jauna-

martė ar kūdikį pagimdžiusi moteris savo duonos rūgšties neš-

davosi pirmą kartą eidama į pirtį... Pristigę rugių, duonos rau-

gą saugodavo iki naujo derliaus, vasarą šviežios duonos ra-

gauti kaimynus kviesdavosi per Žolinę.

Kaip būva jau šita tešla, kiek pečiun jos sudeda ir palieka tokį 

apvalų gabaliuką. Tadu miltais apvolioja, kad jis nepelėtų, ir padeda 

ton dzieškon, kap mės vadinam. Dzieška buvo atskira, kur duona 

kepti. Nu ten jis ir guli appiltas miltais visą laiką. Tadu jau kap raikia 

maišyti duona, tada jau miltus tuos nuvalo, ir tas raugas būva. Ir 

savaitę, ir dvi miltuose jis guli teip jau kur tamsumoj, kamaroj 

pastatyta, kad jau kur šilčiau.

Būdavo, skolinosi raugą. Nes be raugo tai jeigu užmaišysi, tai 

tadu graičiau kartumas randasi negu rūgštumas. Ir jau neskanu, 

viskas. (M. Mažeikienė, Petrikai)

Rudenį, pabaigę visus lauko darbus, švęsdavo Ažinkas. Ma-

niūtė dar prisimena, kad šiai šventei buvo pjaunamas ažinkinis 

paršas, o kaimynai eidavo vieni pas kitus vaišintis. Turtinges-

niuose namuose šiai šventei dar pavasarį paskirdavo vieną 

paršelį, kuris visą vasarą buvo auginamas atskirai ir geriau pe-

nimas. Ažinkų šventimas sietas ir su Diedų nešimu.

Vienas paprotys lyg šiolai neužmirštamas – tai dziedų nešimas. 

Gal todėl, kad bobutė, nešdama dziedus, imdavo ir man draugi. 

Dziedus nešdavo vienišiems seneliams, kurių nebuvo kam prižiūri. 

Nešdavo maisto ir drabužių – kas kuom galėjo, tuom padėdavo, ir tai 

vadzino dziedais. Nešdavo kelis kartus per metus: per Kalėdas ir 



Naujus Metus, per Ažugavenes, Velykas ir Sekmines, per švento 

Petro ir Povilo dieną, per 15 rugpjūčio – vadzinom Aspažia (Žoline), 

pirmą lapkričio, Visų šventųjų dieną, per Ažinkus. (M. Mažei-

kienė, Petrikai)

Ažinkai senovinė šventė buvo prieš Visų Švintes. Paskerdė kabo-

ną, pašvinčia, nuvažiuoja į bažnyčia, tada grįžta visi ir valgo. Tėvas 

provijo. Paskutinę savaitę prieš Visų Šventes, sekmadienį. Kiekvie-

na šeima, visos giminės suvažiuoja į bažnyčią, o po bažnyčios visi 

pietauja. Gervėčiuose ir puotauja, kokion porkion suveina. Dar 

[dabar] jau tik po Traičei [Švč. Trejybės atlaidų] puotauja.

Ubagam da duoda kukelaitį [duonos kepalėlį], mėsos kokios duoda 

ubagam. Ant kapų neidavo.

An zudušnųjų [per Vėlines] eidavo ant kapų, bet niekas nepuo-

taudavo, tik Ažinkos, buvo, puotaudavo.

Ažinkom mažą bekoniuką skersdavo, nedidelį. Mažą kaip ima, tai 

ir papeni.

Gi buvo Diedai ir Ažinkai. Itai tas pats. Tai tik vienų kartų per me-

tus, prieš Visų Šventes. Kaip duoda ubagam, tai prieš kiekvieną me-

tinę šventę. Tai irgi Diedais vadino. Sako, reikia Diedam nunešti, 

daug tų ubagų sėdėdavo. Dar [dabar] nėra. (G. Meškienė, 

Miciūnai)

Dziedais vadintos dovanos ar auka ubagams ir senyvo am-

žiaus žmonėms. Gervėtiškiai atsimena, kad anksčiau jos neš-

tos per visas didžiąsias šventes, dažniausiai prie bažnyčios – 

seniau buvo žėbrokų labai daug – du rėdai nuo vartų lyg bažnyčios. 

Savam kaime į namus Dziedai nešti ir seneliams, kurių nebuvo 

kas prižiūri. Ilgainiui ir pjūties pabaigtuvių šventė, ir Dziedų 

nešimas susietas su Visų šventųjų diena. Šis sutapimas neatsi-

tiktinis, atspindintis pirminę minėtų švenčių paskirtį – tai 

padėka ir auka gyviesiems ir mirusiesiems.

Par bažnyčių, kur neši, ty vadino dziedais. Dziedai ir dar buvo, da 

kap ma tėvas pasakojo, musė, ar ne prieš Visų švintes sekmadienį, tai 

vadino dziedais – Ažinkais. Nu tai anys jau tadu kas kų turi, važiuo-

ja bažnyčion, ir tį jau suveina jau kur, ir ubagam duoda, ir da paba-

liavoja. Tai dziedais vadino, dziedais ir kap cia – ir Ažinkais. Va, kap 

vadzino. Ale aš jau nemenu, tai ne prieg mani, tai cik aš girdėjau, kap 

pasakoja. (M. Juškienė, Mockos)

Daugelis bendruomeninių papročių nunyko pasikeitus 

gyvenimui, tarybiniais laikais. Vis dėlto vyriausioji gervė-

tiškių karta apie juos dar gali paliudyti tėvų pasakojimais ar 

vaikystės atsiminimais. Išliko tradicinis žinojimas, atsklei-

džiantis šio krašto etosą, savitą pasaulio, savęs ir kito jame, 

suvokimą:

Seniau, va jau kap Gavėnia, ir va jau tas laikas, tai jau ubagai ajo 

ir ajo. Ė dabar gi nėra. Kur cia ubagai? Visi pansijas gavo, ir niekas 

jau ir neina, ė katari jau visai nesugali, tai slaugos namuosan atduo-

ta. Jau dar ubagų nėra.

Anys ataidė seniau namuosan. Jau kap prieš Velykas, aina ir aina. 

Nu buvo cia ir mūs kaimi, va kiek buvo – trys ubagai, nu ir vaikščiojo 

anys. Jau dar jų nėr, pamirė. Anys icie, kur mūs kaime gyveno, anys 

per bažnyčių ir ne, anys pereina kiemų kelis kartus, ir jiem susrenka, 

ir tenka. Tai kas nuneša da…



Da cia buvo toki du ubagai, tai aš jau vis kap einu pė Velykas ar pė 

Kalėdas pirmų dzienų, tai vis kų nunešu. Nu dar jau ir anys nelabai 

nori, kad kų duoci, nori rublio, kad sėdzi par bažnyčių, tai jau jam ge-

riau rublis. Anksčiau ty kų turi: tai kiaušinių, tynai duonos, lašinių 

ar ko, nu kų turi kas. Sudedzi maišelin ir duodzi jau. Nu anys, kad 

turėt gi valgyc ko, labai jau meldėsi. (M. Juškienė, Mockos)



Pabaigtuvės    7•  20

Subrendę rugiai prieš pjūtį. Pelegrinda, 2012 Marija Mažeikienė prisimena, kaip pagerbdavo paskutinį rugių 
pėdą. Petrikai, 2010
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Į rugius skepetaitėje įdėta duonos riekė. Petrikai, 2010

Pabaigtuvės •  20    9

Pjautuvu kertami paskutiniai rugiai, paliekama tik pora varpų. 
Petrikai, 2010 
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Į paskutines varpas suvyniojama duona ir užkasama į žemę, 
dėkojant: davei, žemele, duonelės, te ir tau. Petrikai, 2010
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Paršai diendaržyje – lauko aptvare. Rimdžiūnai, 2010 Prie pūnios durų. Gėliūnai, 2012
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PYRAGŲ KEPIMAS

Daugelis vyresnės kartos gervėtiškių tebegyvena tėvų staty-

tuose namuose, kuriuose yra senų duonkepiųkrosnių. Visos 

moterys martaudamos dar pačios kepė ir duoną, ir pyragus. 

Prisimenama, kad savos duonos Gervėčių krašte išsikepdavo 

net iki septintojo dešimtmečio, o pyragai duonkepėse per šve-

ntes kepami iki šiol. Gyvenant ūkiškai, ruginės duonos dide-

lėse šeimose turėjo būti visada, jos pristigdavo nebent prieš 

Žolinę, pries pat naująjį derlių. O pyragai seniau buvo kepami 

tik per didžiąsias šventes. Dažniausiai minimi velykiniai py-

ragai, kartais prisimenama, kad juos kepdavo tik dukart me-

tuose – Velykoms ir Kalėdoms, bet Kalėdoms – rečiau.

Be pyragų neišsiversdavo ir per vestuves. Jais buvo 

vaišinami visi – kviesti ir nekviesti svečiai. Namuose prie 

vaišių stalo sodinti daugiausia giminės, o susirinkusiems 

vestuvių pasižiūrėti ar jaunosios išlydėti kaimynams, 

jaunimui – priraikyto pyrago išnešdavo rėtyje. Į vestuves 

pakviesti giminės taip pat atsiveždavo savo pyrago, dar kokį 

kumpį ar dešrą… Svarbiausias vestuvių valgis – šventinis 

karvojus buvo kepamas iš ruginių, grikinių arba kvietinių 

miltų ir per visas vestuves stovėdavo stalo gale. Kartais 

prisimenama, kad jis buvo pjaustomas tik svečiams 

skirstantis, lauktuvėms. Šventinio pyrago gabalėlio 

nekantriai laukdavo namuose likę vaikai.

Pyragus moterys kepdavo ir krikštynoms, ar susiruošusios 

į patekynas – aplankyti neseniai pagimdžiusios kaimynės.

Gimus kūdikiui, kaimo moterys visos kartu eidavo ją 

aplankyti, prisikepę šiai progai tinkamų skanėstų: kiaušinie-



nės, grikinių blynelių, pagardintų sviestu ir cukrumi, baronky-

čių – keptų riestainėlių, arba kepdavo bobą – grikinį ar kvietinį 

pyragą. Devintą dešimtį pradėjusi Elena Augulienė gražiai 

prisimena, kaip mama namuose kepusi bobą – pyragą neštis į 

patekynas, gudiškai vadinamą atvėdzinomis. Vaikystės atsimi-

nimuose pyrago kepimas – tikras nuotykis:

Nu, kap te aš labai menu, ale kap seniau, – ė atvėdzinos, atvėdzi-

nos vadinosi, kap da tik pagimsta, nu tai nedėlių kokių parlaidžia, i 

tada jau gi vsio: „Va nedėlioj eisim patekinosun.“ Vadzinosi da ne 

krikšcynos, ale atvėdzinosa tada aina. Nu, tai mano moma, menu: 

„Nu, raikia susirinkdzyt [susiruošti].“ Tadu kepa tokius visokius 

blyniukus, juos truputį pabado, kad būtų tokie margesni, tadu bobų, 

nu, kap pavadinti, tokį pyragų, kap seniau bliūdas tokis buvo, arba 

čerapas, augina, kurgi, kad graži jau išeit boba, tai tik: „Vaikai, jūs ty 

un pečiaus paklote, kad būt koldra kokia, kad būt šilta.“ Tai tik pa-

statė tų bliūdų – anas keliasi. „Ir paduškų uždėdaite.“ „Vaikai, 

pažiūrte, ar paskėlė kiek?“ Žinai, kap interesna vaikam, tai tik šlept, 

šlept, nuejom – nu, mes su seserim tik dvieju augom: „Na, tu linsk 

pirma. „Ne – tu.“ Aš vyresnė, ji buvo jaunesnė: „Gerai, aš lįsiu, 

aikši dar žiūr, aš atklojau.“ Jau. „Moma, žinai, loc gi jau į viršų, jau 

auga.“ „A, tai gerai, vaikai, daugiau malkos nedėk, jau užteks, ba jau 

auga ta boba, nu gerai insikeps.“

Nulandam jau, jau gražiai paprovijom, pažiūrėjom, jau pečių 

graisto, šluota tokia buvo – pušini vadino, interesna buvo seniau… 

Nu išgriejo: „Vaikai, dargi ma padėste nuimt, pažiūrte, nuklote 

viskų gražiai.“ Mes truputį patįsiam tų bliūdų, nu, žinai, da vaikai, 

nu, ir in pečių, da pastate ir patepa – kiaušinį aždaužo, tai labai graži 

pluta, blizga kaip tam torti kokiam, tai mum būva labai interesna, 

vaikam, nu, ir tadu jau pastate bliūdų pečiun. Buvo lyžė, lyžę ar 

pažįstat? Tokią, kur duonų laido? Tai tuj gražiai nulaidė, kad 

nesuskaldyt, – kad graži gi būt boba, ba patekynosun ais. Nu, tadu 

jau pastatė, truputį apgrieje, kad gražiai iškept, na, jau iškepdo. Nu, 

mama tik tūpauja, tik žiūri, jau truputį labiau jau imas, – tai lapt 

griejon žarijas, kad nesudegt, kad gražus viršus glovna būt. No, jau 

tadu vsio, pabuvo. Mama klegėjo, ar pusantros adynos reikia kept 

tam pečiuj, aš truputį jau pamiršau, nu, tada: „Vaikai, dar padėkit 

paduškų ir užklokit skotertį baltų ant paduškos“, tik išim tų bobų, tik 

šubaldik ant paduškos – nu, interesna buvo, nugi tai kaip gražu, nu 

to gi boba tokia graži, tai tik atvertė, kad jau ne un tų, kap patepta, 

kad nepasadint, nu, jau vsio – sudėjo.

Nu, tadu subatoj daugiausia aina, nu, buvo i nedėlioj, jau po 

bažnyčiai, jau vėliau aina. Tadu gi pala buvo labai graži, tokia balta, 

ton susriš venzlų. I kiton paima, kų drabniau iškepį, – kokių čiūdų 

pridaro ty – kap blyniukai, kap ty kas, kad daugiau, kad dviejose gi 

runkose būt neštis, ne vienoj gi, ale kad abi runkos – nu gi aina 

atvėdzinosun. Čiūdai buvo… (E. Augulienė, Rimdžiūnai)

Dabar kasdien pyrago galima nusipirkti kaimo parduo-

tuvėlėje, tačiau savaitgaliais ar per šventes, laukiant parva-

žiuojančių vaikų, neretai jis dar kepamas ir namuose. Marija 

Petravičienė Galčiūnų kaime pyragą tebemaišo iš medžio 

skobtoje geldelėje – nekočioje, į išsijotus miltus iš akies įpila 

pieno, cukraus, atskirai piene ištirpdytų mielių, suminko 



tešlą, įberia razinų, žiupsnį druskos, sudeda į kepimui skirtas 

keptuves ir palieka kelioms valandoms pakilti. Prieš kepimą 

pyragai rūpestingai papuošiami ir pašaunami į iškūrentą 

duonkepę ir kokiai valandai paliekami kepti. Duonkepė 

uždengiama abišlaite – krosnies dangčiu. Tik ištraukus iš 

krosnies, pyrago paviršius suvilgyta drobele aptepamas 

pienu, kad gražiai blizgėtų. Atvėsęs pyragas išimamas iš 

keptuvės ir guldomas ant skarinio, ant stalo patiestos namuose 

austos drobelės.

Šeimininkės manymu, tąkart pyragai nelabai nusisekė, bet 

buvo nepaprastai gardūs.



Pyragų kepimas     3 •  22

Medinėje geldelėje – nekočioje – maišomas pyragas: į išsijotus 
kvietinius miltus iš akies pilama cukraus, pašildyto pieno, 
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šiltame piene su žiupsniu cukraus ištrintos mielės, razinos. 
Galčiūnai, 2012



Išminkyta tešla perkeliama į keptuvę ir 2–3 valandoms 
paliekama pakilti. Galčiūnai, 2012
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Pakilę pyragai kruopščiai puošiami tešlos juostelėmis ir gėlėmis.
Galčiūnai, 2012
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Pyragas pašaunamas į duonkepę krosnį, kuri užremiama 
metaliniu dangčiu – abišlaite. Galčiūnai, 2012
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Po valandos pyragas iškepęs. Galčiūnai, 2012

Pyragų kepimas     31 •  2

Piene suvilgyta drobele aptepamas dar karštas paviršius, 
kad blizgėtų. Galčiūnai, 2012
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KRIKŠTYNOS

Daugelyje Gervėčių krašto kaimų nėra jaunų šeimų, tad ir 

krikštynos čia – reta šventė. 2010 m. rudenį Mockų kaime aš-

tuntą dešimtį pradėjusi Helena Mockienė surengė savo proa-

nūkės Vanesos krikštynas, kurių metu vyko linksmos persi-

rengėlių eitynės: per kaimą buvo vežamos tapyti – „skandinti“ 

abi mergaitės bobutės. Pagrindinė šios apeigos dalyvė ir kalti-

ninkė anksčiau buvo pribuvėja, kaime gerbiama moteris. Bu-

vo sakoma, kad kūdikį ji pagaunanti, sužvejojanti, gal todėl ir 

turi būti sugrąžinama į vandens erdvę. Skandinti vežamą pri-

buvėją išsipirkdavo besilaukianti kūdikio šeima. Šis Gudijoje 

ir Rytų Lietuvoje žinomas paprotys dar gerai atsimenamas vy-

resnio amžiaus gervėtiškių. Tik pribuvėjos, pagrindinės šios 

šventės veikėjos ir kaltininkės, vaidmenį jau senokai perėmė 

tikrosios kūdikėlio bobutės.

Pasibaigus iškilmėms bažnyčioje, sočiai pasivaišinus (šven-

tei buvo skerdžiama kiaulė), pirmosios, Mockose vykusių 

krikštynų dienos pavakare, visi šventės dalyviai ėmė ruoštis 

linksmajai jos daliai – buvo kuriami persirengėlių kostiumai, 

gėlėmis ir girliandomis puošiamas bobučių vežimui skirtas 

karutis, ruošiamas užkandis. Šventėje susitiko giminės iš kai-

mų – lietuviško ir kaimyninio gudiško, tačiau visi žinojo savo 

vaidmenis, tarsi toks šventinis karnavalas vyktų kasmet... 

Mockų gyventojai prisiminė, kad jų kaime paskutinį kartą 

„bobutę vežiojo“ prieš keletą metų. Po to krikštynų nebuvo.

Bobučių vežimą lydėjo margas persirengėlių būrys, „čigo-

nišku“ jo akcentu netikėtai tapo iš miestelio kultūros namų 

atsivežtos lietuvių tautinių kostiumų detalės. Įspūdingiausiai 



pasipuošė vyriausioji šventės dalyvė ir jos iniciatorė – probo-

butė Helena Mockienė. Ji pasirodė su dukslia striuke (prisimi-

nė, kad anksčiau rengdavosi išvirkščiais kailiniais), pakuline 

barzda ir ūsais, ant akių užmaukšlinta kepure, su šluota ran-

kose, po skvernu parištu vandens pilnu plastikiniu buteliu 

laistytis, ir morka kišenėje, skirta „meilikavimui,“ – ja baks-

nojo lankomas kaimynes. O šios sunkiai atpažindavo, kas sle-

piasi po kauke.

Persirengėlių pulkas, lydimas pagaliais daužomų puodų 

keliamo triukšmo, suko į kiekvienus namus: daktaras kaimy-

nus „gydė“ gėrimais, čigonė tepė jų veidus suodžiais, šiems 

pasibaigus, – lūpų dažais, „senis“ lindo bučiuotis, o kiti krikš-

tynų dalyviai „vogė“ iš kiemų namų apyvokos daiktus ir rišo 

juos prie bobučių ratelių. Į vienas duris teko belstis, kitur buvo 

sutinkami su šypsena, vaišinami ir apdovanojami. Ir rakandų 

(kibirų, bidonų, kitokių ūkio reikmenų) „vogimas“ vienus šei-

mininkus piktino, kitus linksmino. Privažiavus kelią užlie-

jusią balą, buvo prisimintas ir šios procesijos tikslas – bobutės 

vežamos skandinti. Nors tąkart po linksmų derybų bobutėms 

vandens pavyko išvengti, sugrįžus į namus, jos buvo įmerktos 

į lietaus vandens katilą, aplaistyti ir kiti šventės dalyviai.

Bobutės vežimas arba išvežimas tradiciškai žymi šventės 

pabaigą. Minėtu atveju jis vyko ne laiku – pirmosios krikštynų 

dienos pavakare, tad grįžus į namus šventė tęsėsi. Probobutė 

Helena kūmams dengti – apdovanoti – tris kartus nešė netikrą 

vaiką. Prisiminė, kad anksčiau suvyniodavo gyvą katiną ar 

gaidį, o tąkart vystyti žaislai ir jau ūgtelėjusi vyresnė anūkė. 

Aštuoniolikmečiai kūmai žaismingai derėjosi tol, kol gavo 

tikrąjį kūdikį. Kūmas jį dengė pinigais, o kūma – apklotu.

Krikštynų šventę užbaigiantis bobutės vežimas ar tapyjimas 

išlikęs daugelio gervėtiškių atmintyje:

[O ar veždavo bobutes?]

Ė, veždavo... Tad jau babutį veža par kiemų, čigonais prisrinkį 

[apsirengę] visi, ir ant kokių ragutių, ar kokios točkytės, veža, gieda, 

būna kad ir stumia jau babutį nuo kalnėlio – va tep jau. Čigonais 

vaikščiojo prisrinkį... Kokios degtinės, kų sustenka, duoda, ar kų. 

Seniau jau cigonais mes vadinom, ir aina par kiemų giedodami, 

pavaišina... Tai dar neseniai čia – Jočio vaikus, dzvyneliai buvo... Oi, 

kas čia darėsi, tai priama striokas – bobutį veža ! Ė ant kačergos kokį 

plakelį pririšį, gieda... Pereina visų kiemų...

[O kaip sakydavo, kur tų bobutį veža?]

Tapyt, sakydavo, bobutį tapyt... Nustumia nuo kalnėlio, kad kokio 

kur vandenio. Kurgi upėn insviesi bobutį? Bet va nuo kalnėlio kokio 

pastumia, ir nuvažiuoja ta bobutė.

[O kaip tais cigonais prisrengia?]

Kailinius išsiverčia, kas kailinius, kas kokių kurtkų, kas kokių ilgų 

sijonų, rubaškų, kad jau būtų kap jau kokys – negražiai jau prisiren-

ka... [O ką darydavo užėjį?] Tai vaišindavo – bonkį nešiojasi su savi-

mi, tai unlenda, man inlies, tau, – ir išeina. Pereina par kiemų, bobu-

tį veža, gieda. Va teip jau, išeini ant kiemo, pažiūri...

 [Tai patys svečiai rengdavosi?] 



Patys sveciai prisrenka cigonais ir aidavo jau par visų kiemų, bobutį 

veža.... Bobutė turi jau kokį plakelį didelį ant kačergos, ar unt ko... 

Pririšta kokia skarelė, turi aukštai tų skarelį, pririšta unt kokių 

pagalėlį, bet dažniausia ant kačergos pas mus rišė, kų pečiuj tūsai 

puodus, tos kačergos.

[Ar bobutė buvo persirengusi?] 

Ne, ana normalniai, kap prisirinkus, taip ir vežė. Cik jau jų veža 

ciej cigonai...

[Katra ta bobutė buvo?] 

Tai katra – kap ir dabarkos, par mani yra jo motina, tai mano vai-

kams jau bobutė, tai jo ir veždė, ne to, kur priimde vaikus... As gim-

diau jau Astravi, jau ligoninėj gimdiau, o saniau, aš nežinau, ar jau 

vežiojo tų bobutį, kur priimdė vaikus, ar ne. Katara buvo namuose 

bobutė, tai tų bobutį ir vežiojo (...). (J. Gražulienė, Petrikai)

[Ar per krikštynas aidavo cigonais?] 

Aidavo, aidavo cigonai – nu kų tie mūs tadu da cigonai – su kočėlu 

pasbado, paima kočėlų, paima morkų kokių, insistacia pilvan, va, par 

pilvų... nu va... Pavaikščiojo bobos šitos, i po visam ...(...) i tadu kočė-

lų patūsija par tų bolkų, rūbus kur kocioja, blėkų pabarabonija, abu-

šlaitį, va, nuo pečiaus, paima, pabarabonija. (...) Pecius gi buvo, pe-

cius ažsistatinėja tokiu va blėku – skaitėsi, abušlaite, tai va, kočėlų 

ima ir barabonija eidamos bobos, va itokios buvo.

[O nuėję pas kaimynus, ką darydavo tie cigonai ?] 

Nieko. Nuveja, pareja, nuveja ir visa kas – atsineša cibulių vaini-

kaicį pavogį ar ty kų nutysę nuo šatros, ar kas kų duoda, i po visam, 

seniau nė to nebuvo… (M. Stakauskienė, Mockos)

[Ar pas Jus veždavo tas bobutes?] 

Klausai, mūs labai seniau nekentė. Sako, tūso tų bobų, tų, kų po 

kaimų laksto. Sako... Pas man kada unlakė pas vištas. Ten trūša, ne-

unlanda, vištas gaudo... Darė, darė itai.. Mano seniau kap buvo tė-

vai, ir moma, tai nevedomo tysė, sako, kiemi. Tai tysė tie cigonai, ko-

kie velniai, ar griekas, ar nė? Tai moma sako, – ir vaikas vaikščios kap 

cigonas. Jau kokių išrado čia – vaikščiot cigonai... (M. Kiškelienė, 

Gėliūnai)

Gerai atsimenamos triukšmingos persirengėlių eitynės, 

vaišės, bet į klausimą, kodėl taip darydavo, atsakoma – „tokia 

buvo mada“. Šios apeigos prasmę atskleidžia 1923 m. gimusi 

Marija Mažeikienė, atsimindama, kad iš vežamos bobutės – 

pribuvėjos galima prašyti „atnešti“ vaikelį.

Kai baigėsi Krikštynos, pabaigtuvės, tada jau bobutį pasodina ant 

akėčių, viršun dantim, bet padeda lentas kokias, pakloja. Tada jau 

bobutį pasodina ant akėčių ir veža per kaimų.

[Kas tempia? ] 

Taigi tie vyrai, kurie krikštynose būva.

[O kur ją veža?] 

Per kaimą, parodo jau, kad bobutė buvo, pagavo anūkų šviežių... Nu 



jau parveža par kaimų, parodo, kad jinai jau tokia sumani, sugeba su-

rasti kur nors vaikucį ir atnešti į kaimą, ir visiems jau rodo – prašykit 

tos bobutės, kam jau raikia, kad atneštų jinai.

Iš pradžių namuose visada buvo priėmėjos, buvo tokių drąsių 

moterų, kurios nusimanė visų, ir priėminėjo. Tai kai Girių kaimas 

buvo toks didelis, tai viena buvo tokia drąsi moteris – Jadvyga Valei-

kienė. Jinai visada, net ir kai sunkus gimdymas, jinai padėdavo, 

išgelbėdavo ji. Buvo tokia sumani labai bobutė. Tai daugiausia 

Veleikienę į bobutes ir imdavo. Būdavo, kad ir į kitus kaimus ją 

veždavo.

[Kai bobutę veždavo, ar persirengdavo tie vėžėjai?] 

Būdavo, kad ir persirengia – vyrai moterimis, o moterys – vyrais. 

Būdavo, kad šitie krikštyninkai aidavo į namus persirengę čigonais, 

ir tadu vogdavo visa kų, nu kaip čigonai iš namų vogdavo...

[Ir žmonės nepykdavo?] 

Nepykdavo, paskui po krikštynų atiduodavo, kas kam reikėjo, 

nueidavo ir parsinešdavo. (M. Mažeikienė, Petrikai)
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Krikšto sakramentas Gervėčių bažnyčioje. 2010
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Krikštynų svečiai – giminės ir kaimynai – bažnyčioje ir namuose.
Gervėčiai, Mockos, 2010
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Pasiruošimas bobučių vežimui – papuoštas karutis, suruoštos 
vaišės. Mockos, 2010
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Krikštynų persirengėliai – čigonai, daktaras… Mockos, 2010
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Persirengėlių eitynėms ruošiasi visi krikštynų svečiai.
Mockos, 2010
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Seniu persirengusi šventės iniciatorė – kūdikio probobutė. 
Mockos, 2010

Karutį – tikrosios kūdikio bobutės. Mockos, 2010
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Užsukama į kiekvieną gatvinio kaimo kiemą. Mockos, 2010
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Kaimynai gydomi – vaišinami tikrais ir netikrais gėrimais.
Mockos, 2010
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Užuot skandinę bobutes, jas apipila vandeniu. Mockos, 2010
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Visi šventės dalyviai puikiai atlieka savo vaidmenis.
Mockos, 2010

 Kaimynės tepamos suodžiais, šiems pasibaigus – lūpų dažais.
 Mockos, 2010
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Mockos, 2010
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Kaimo gatvės bala – tinkama vieta bobutes skandinti. 
Mockos, 2010
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Po vaišių iš kiekvieno kiemo kas nors pavagiama – kibiras, 
bidonėlis, kilimėlis… Mockos, 2010
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Šventės kaltininkė – mažoji Vanesa. Mockos, 2010
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Mockos, 2010
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Mockos, 2010
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Dvi kartos – probobutė su marčia ir bobute iš kitos giminės.
Mockos, 2010
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Linksmybės tęsiasi ir kieme – bobutės skandinamos lietaus 
vandens katile. Mockos, 2010
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Vandeniu laistomi ir svečiai. Mockos, 2010
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Kūmams dengti – apdovanoti tris kartus nešamas netikras vaikas.
Mockos, 2010

280 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • ŠVENTĖS



Krikštynos     3 •  28

Vietoj pakrikštytosios, kūmams nešama paaugusi anūkė.
Mockos, 2010
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Po trijų bandymų apgauti, atnešama tikroji šventės kaltininkė.
Mockos, 2010
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Tradicinės kūmų dovanos krikšto vaikui – pinigai ir apklotas.
Mockos, 2010
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Giminės iš gudiško kaimo inicijuotas žaidimas – perduoti 
kaimynui obuolį, nepaliečiant jo rankomis. Mockos, 2010
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VĖLINĖS

Lapkričio 1-ąją minima Visų šventųjų diena, gervėtiškiai ją 

vadina Visų Šventės, o lapkričio antrąją – Vėlinės. Pirmąją die-

ną einama į bažnyčią, o antrąją – į kapines: tvarkomi artimųjų 

kapai, ant jų uždegamos žvakutės. Anksčiau kapines lanky-

davo retai. Artimųjų kapus derėjo sutvarkyti per Sekmines,

Un kapų par mus aidavo pie Šešcinį. Pie Šešcinį aidavom par kry-

žius, va nuo kryžio lig kryžio giedodami, ir tadu un kapų nuveina. Ė, 

teip un kapų aina tik pe Vėlines. Nu jau pie Sekmines jau ty an tracių 

dzienų, ketvirtų, nu tai jau ajom tvarkyc kapų po žiemai. Melsdavo-

mės tai cik itan pie Šešcinį, jau kap Kryžiavos dienos. (M. Juškienė, 

Mockos)

Anksčiau tik vieną kartą žvakes ant kapų degdavo, per Vėlines – 

gal dėl to, kad šventintas žvakes degė. (L. Iljoic, Knystuškės)

Dabar Vėlinių vakarą kiekviename kaime į kapines sutartą 

valandą renkasi visa bendruomenė: lietuviai ir gudai, seni ir 

jauni, kartu pagiedoti ir pasimelsti už mirusiuosius.

„Ajo visi, visi. Ajo, meldėsi, ražončių kalbėjo ir giedojo. Žvakelas 

pažiba, tik mirga žvakelės, kap atsigrįži nuo kelio.“ (M. Savickienė, 

Galčiūnai)

Tuštėjant kaimams, kapinaitėse daugėja naujų kauburėlių, 

tad Vėlinių vakarą čia susirenkama pabūti su savaisiais – tė-

vais, vaikais, kaimynais. Net ir žvarbiu oru neskubama skirs-

tytis, o žvakelių ugnies nušviesti kapai, giesmės ir maldos 

liudija gyvųjų ir mirusiųjų bendrystę.



Kai kuriuose kaimuose – Rimdžiūnuose, Giriose – melstis 

kapinėse renkamasi visą oktavą – aštuonias dienas, bet mote-

rys prisimena, kad šis paprotys nėra senas.

Daugelyje kapinaičių bendros maldos vietą ženklina kapi-

nių kryžius, Visų Šventės išvakarėse papuošiamas prie jo sto-

vintis stalelis, kuris tampa savotišku altoriumi. Tik Girių 

kaime meldžiamasi kapinių koplyčioje:

Jau ant kapinių par Visų švintes eina aštuonias dienas, ant kapi-

nių susrinkdavo, meldziasi až pamirusius. Kap koplyčia yr, kas gali, 

eina ti melstis až pamirusius, aštuonias dienas.

[O kodėl aštuonias?]

Nu, nežinau, taip musit raikia. (L. Iljoic, Knystuškės)

Anksčiau šiame krašte Vėlinės buvo vadinamos Zadūš-

nomis:

Na, tai kunigas atvažiuoja ant Zadūšnajų, kap mes vadinam, iki 

antro, tai anas atvažiuoja. Ajo ir procesija aplink kapus ant Zaduš-

niosios, kap mes vadinam, tada mes jau aštuonias dienas mel-

džiamės.

Vaikščiojau ir aš, kap buvau sveika, tai ėjau, kad ir iš kito kaimo. 

Kap ajom darban, jaunesni buvo žmonės, tai vakare ajom. Seniau 

seneliai – dzienų, apie pirmą valandą. Sako, vakari tamsu jau, tai 

dzienų. (L. Iljoic, Knystuškės)

Dabartinių gervėtiškių tėvų karta žinojo daug draudimų, 

susijusių su Zadūšnajų arba Vėlinių vakaru. Tuo metu gyvieji 

ne tik vengė lankyti kapines, bet stengdavosi nė kojos iš namų 

nekelti, niekur nevažiuoti, nes, manyta, kad tuo metu visais 

keliais į bažnyčią renkasi melstis mirusiųjų vėlės.

Vyresnės moterys ir dabar prisimena, kad anksčiau per lai-

dotuves ant kapo pastatytas medinis kryžius stovėdavo, kol 

nupūdavo, niekas jo neliesdavo, kad mirusiojo dūšiai ne-

reikėtų iš naujo kentėti pakūtos – atgailos. Pagal senuosius tikė-

jimus mirusiojo siela – dūšia atgailaujanti dar šiame pasaulyje, 

įsikūnijusi medyje arba ant medinio kryžiaus...

Senais laikais kaip pastatė kryžių, tai jo ir nemainė. Sakė, kai nu-

mainysi kryžių, tai tam žmogui pakūta vėl bus. Kiek stovė, tiek. Ė 

darkos ir paminklus statė, ir geležinį kryžių pastatė. Tai tam žmogui 

pakūta bus. Tai kai pamiręs, – pakūtavoja. Nežinosi, kur, ar pekloj, ar 

kur. Gi mirusiam – pakūta. Sako, kai pastatysi kitą kryžių, tai, sako, 

kita pakūta jam bus. Nuvirto, susmindė, ir nereikia. Seniau nedarė 

darželių, tik turtuoliai. Dar daro visi. Man gi tėvas medžių buvo 

pasodinęs. Eglas. Išpjovėm. Prie kapo. Prie žmonos kapo pasodino 

eglę. Prie galvos. (G. Meškienė, Miciūnai)

Gervėčių krašto kapinaitėse išties yra kapų, apsodintų tik 

medžiais. Dabar jaukūs senųjų kapų žemės kauburėliai, ku-

riuos dažniausiai ženklina mediniai arba cementiniai kryžiai, 

kukliai apklojami eglišakiais, apsodinami daugiamečiais 

augalais, puošiami namuose užaugintomis chrizantemomis. 

Beje, grožio supratimas keičiasi – kapinėse vis daugėja ir ryš-

kiaspalvių dirbtinių gėlių, taip pat naujų miestietiškų akme-

ninių paminklų, kuriuos dabar artimieji skuba pastatyti mir-

ties metinėms.
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Prie Gėliūnų kaimo kapinių vartų. 2010
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Svarbiausia ant savųjų kapų uždegti žvakę. Gėliūnai, 2010
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Kryžius, prie kurios meldžiamasi Gėliūnų kapinėse. 2010
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Kapinėse susitinka kaimynai. Gėliūnai, 2010
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Kapinėse gieda Rimdžiūnų kaimo moterys. Rimdžiūnai, 2010
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Melstis ir giedoti susirinkę Rimdžiūnų kaimo moterys. 2010 Tradiciškai papuošti senieji kapai. Rimdžiūnai, 2010
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Melstis kapinėse moterys renkasi aštuonias dienas – visą oktavą.
Rimdžiūnai, 2010
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Daugeliui moterų lengviau važiuoti dviračiu nei eiti. 
Rimdžiūnai, 2010
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Kelias namo. Moterys į kapines nešasi ir rūbelaicį – austinę 
skarą, pasitiesti ar apsigaubti. Rimdžiūnai, 2010
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Į Galčiūnų kapines susirinkęs visas kaimas – jauni ir seni. 2010

Vėlinės     11 •  3310 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • ŠVENTĖS



Giedojimas trunka porą valandų. Nepaisant žvarbaus oro, niekas 
neskuba skirstytis. Galčiūnai, 2010
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Girių, Knystuškių, Pelegrindos  kaimo kapinėse moterys per Visų 
Šventę susirenka melstis koplyčioje. Girios, 2011
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Teikiamas Švč. Sakramentas. Girios, 2011
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Prie koplyčios durų. Girios, 2011 Iš Pelegrindos kaimo į koplyčią važiuojama vežimu. Girios, 2011
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Prieš mišias svarbu pasirūpinti ir arkliu. Girios, 2011
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KŪČIOS

Kūčių išvakarėse Gervėčių krašte tvyro evangelinė ramybė. 

Sniegu užkloti laukai, medžiai ir stogai. Atokiuose kaimuose 

šviesos tik tiek, kiek apšviečia pirkių langai. Namuose šilta ir 

kasdieniškai ramu, artėjant šventei stengiamasi geriau pasi-

rūpinti gyvuliais, sočiau juos pašerti, o sau šventėms turėti žu-

vies, grybų, kleckų. Visuose namuose laukiama parvažiuo-

jančių vaikų. Čia niekas neprimena miesto šurmulio, nėra ir 

priešventinio nuovargio ženklų, tik susitaikymas – jei vaikai 

negrįš, Kūčių vakarą namuose švęs pavieniui ar dviese. Lauks 

jų sugrįžtančių Kalėdoms ar Naujiems metams.

Daugelio gervėtiškių vaikai išsivažinėję po visu svietuliu: kas 

Vilniuje, kas Baltarusijos miestuose. Daugiausiai jų paliko tė-

vų namus 7–8-ajame dešimtmetyje, kai buvo išsiųsti mokytis į 

Lietuvą. Lietuvių gyvenamame Gervėčių krašte iki 1996 m. 

nebuvo lietuviškų mokyklų, o rusiškose tebuvo po dvi pamo-

kas gimtąja kalba per savaitę. Nenuostabu, kad Lietuvoje 

mokslus baigę vaikai į tėviškę nebegrįžo.

[Kokią šeimyną turėjot?]

Pinkias dukteres, ir visos dukterės: sūnų ieškojom, ieškojom – 

neradom. Pinkios dukros, ir visos Vilniuj. Mokės internati, tai kap 

išsimoko, ir liko. Išvažiavo, aš nežnau, mūsi pirman skyriun... 

Danutė su Alduti mokėsi ca, anos išvažiavo jau mūsi trecian, ė kitos 

jau visos no pirma klasa. Kap išvažiau, tai išvažiau, ir dar pasiliko. 



Kap buvo tos atostogos vaikinės – visų vasarų cionai. Tadu mokykla 

kap atsikloja – vėl važiuoja.

Tep cia daug iš mūs krašto buvo – iš Girių, iš Rimdziūnų ir iš Gėliū-

nų buvo, daug buvo tam internati. Krugom buvo pažįstamos. Tai ir 

draugavo ty anos.

Pirma kap buvo Kalėdos, Kūcios, tai tadu Velykos, tai tadu atva-

žiuode visos jau. Tai dar – tai vizų neturi, tai to neturi, tai pasbaigia 

– nesusrenka. Atvažiuoja ir ne visos. (A. Karmaza, Pelegrinda)

2012 m. į tėvų namus Pelegrindoje pas Janiną ir Algirdą Kar-

mazas Kūčių švęsti iš penkių dukterų sugrįžo keturios – Onu-

tė, Marytė, Aldona ir Danutė. Jos paruošė šventines vaišes ne 

tik savo šeimai, bet ir Gervėčių bažnyčios klebonui. Į Bronės 

Kuckienės namus Girių kaime iš trijų dukterų parvažiavo 

viena – Roma. Niekas nežinojo, kad šios Kūčios mamai bus 

paskutinės.

Dukterų paruoštas Kūčių stalas – šventiškas ir gausus. 

Anksčiau žinota, kad ant jo turi būti dvylika patiekalų, bet 

dabar jų niekas nebeskaičiuoja, svarbu, kad ant stalo būtų 

nors pagrindiniai tradiciniai kūčių valgiai:

Nu, Kūčios jau tai teip jau buvo, kleckus gi tuos kepam, kalėdai-

čiai, ar kaip juos vadzina, ar kūčiukai, nežinau. Nu, plotkos, kisalių 

virėm, aguonas trynėm. Tadu žuvis gi kepėm. Tadu baravykų gi kap 

pririnkta būva, nu tai jau tuos baravykus permalam, ir tadu katletai 

iš tų baravykų... Su kopūstais tušinom, nu va, ir Kūcios buvo.

Prie stalo sėdama, kai įsižiebia vakarinė žvaigždė. Dar gy-

vas tikėjimas, kad pavakarieniavus visas vaišes dera palikti 

ant stalo per naktį, nes per Kūčias į namus sugrįžta ir giminės 

mirusieji, o Kūdikėlio gimimą ėdžiose primena po staltiese 

dedamas šienas, kuris kitą rytą bus atiduotas gyvuliukams:

Mes jau až stalo sėsdavom, kap pasirodo žvaigždelas danguj. Jau 

kap žvaigždių yra, tadu jau ir sėdamės.

[O ar dėdavot šieno po staltiese?]

Nu šienų dėdavom, tadu baltų staltiesčių, tadu jau visa kų un sta-

lo sudedam, jau va kap visi da namie buvom, visi apsėdam jau, nu ir 

peržegnojam, ir valgom jau tadu. Dar žvakeles įžiebiam, kryželį pa-

stacėm.

[O dėl ko tą šieną dėdavot po staltiese?]

Nu, kad Viešpats gi gimė un šieno, mūsi [matyt] dėl to dėjo.

[O ar gyvuliukam ką duodavot?]

Tadu tų šienų – jau par rytų nuo stalo visa kų praimam, ba nepra-

rinkdėm nuo stalo, tep ir likdėm, tadu tų šienų gyvuliukam nešam: 

karvytei, te avelas kap buvo, nuo stalo tų jau šienelį.

[O kodėl palikdavo viską ant stalo tą naktį?]

Nu, kas juos žino, nežinau dėl ko. Sako, kad mirusiej atais valgyc, 

a te anys ateidė ar ne, nežinau, ale teip klegėjo.



[O kokius burtus darydavot per Kūčias?]

A mes tai nedarydavom burtų, mes va tik ištįsėm gi šiaudelį, kat-

ras ilgesnis. Buvo gi šienas ilgas, tų šienų ilgų tųsėm. Tep tai burtų 

nedarėm.

Kitų atmintyje kaip tik išnyra Kūčių tikėjimai ir burtai:

Sako, gyvuliai per Kūčias šneka. Nėkart nebuvau nuvejus. Par 

rytų jau einam. Ė šienų [nuo Kūčių stalo] karvėm atduodėm.

Žirnius per Kūčias po obelim sėjo. Tai kad būt obuoliai didžiuliai. 

Ir vandenį, kur virė, po obelim lėjo. (G. Meškienė, Miciūnai)

Varažyjom – duonos ir druskos kap kleckus padarom, ir valgom, oi 

su Maniu it Valansevičiaus, draugi mano, dzievuliau, dar gi dvieju 

gyvenam. Kap privalgom druskos, tadu undenį cik geriam… [kad 

susapnuoti būsimąjį]

Ė pastacia gaidį, pripilia grūdų ant stalo – katros pirma sulas, tai 

to graiciau ištekės... Kap tiotka – atsuka gaidzį. Čiudna buvo, neįsi-

praudzyja tiej gaidziai…

Ė tvoras vaikščiojo – dar nežino jaunimas, seniau gi tvoras 

apkabini – ar pora būva ar „ulišku“, kap seniau – skaito po to, kap 

pora, tai ištekėsi, jei lyšnas – neištekėsi.

Varažyjo, dar nevaražyja mergos… Ir vartus nešioja – nuneša se-

niau vartus, ale gražiai, nuneša berno vartus par mergų, ė mergos 

vartus nuneša par bernų, pastacia gražiai... Gražiai.

[Kodėl vartus nešiojo?]

It gi varažyjo – kap ty, ištekės ar kap, kas ten žino, kol vartus ituos 

nešiojo…

[tai norėdavo ištekėt visos mergos?]

Tep kurgi nenorės merga ištekėc, ar bernas... (V. Berniukevi-

čienė, Rimdžiūnai)

Kaip Andriejaus dieną, Kūčių vakarą, taip ir prieš Naujus metus 

neapseita be būrimų. Anksčiau visi nešiodavo savo darbo klumpes, 

padirbtas iš medžio ir odos – „kadokais“ vadinom. Tais „kadokais“ ir 

būrėm. Vakare sutemus susirenkam pas kurią iš draugių slaptai, kad 

nesužinotų berniukai, ir pradėdavom burti. Darėme taip: išėjus 

laukan spirdavo klumpę nuo kojos per tvorą ir žiūrėdavo, katron 

pusėn atsigręš – reiškė, ton pusėn ištekės. Berniokai stengdavosi 

sužinoti, kur merginos burs, ir pasislepia už tvoros. Pagrobdavo 

klumpę ir paslėpdavo. Kartais kelias dienas negalėdavai surasti, ir 

sužinoti, kur tekėsi. Buvo daug juoko ir linksmumo. (M. Mažei-

kienė, Petrikai)

Po Kūčių prasidėdavo šventavakariai. Iki pat Trijų Karalių 

vakarais namuose žmonės nedirbdavo jokių darbų, jaunimas 

rinkdavosi į šokimus…





Gruodžio 24-oji, Pelegrinda, 2012

Kūčios     3 •  33332 • GERVĖČIŲ KRAŠTAS • ŠVENTĖS



Kaimo gatvelė. Pelegrinda, 2012
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Algirdas Karmaza prie savo klojimo. Pelegrinda, 2012
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Šventėms į namus sugrįžę dukterys su šeimomis. 
Pelegrinda, 2012
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Eglutė. Pelegrinda, 2012
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Kūčių vakarą svarbu pasirūpinti gyvuliais. Pelegrinda, 2012
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Ruošiamas aguonpienis – malamos aguonos. Pelegrinda, 2012
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Sodybos kiemas. Pelegrinda, 2012



Kūčioms visada gaminami grybų patiekalai. Pelegrinda, 2012
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Namų ruoša. Pelegrinda, 2012
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Tešloje kepta žuvis ir grybų kotletai. Pelegrinda, 2012 Valgiai klebono Kūčių stalui. Gervėčiai, 2012
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Ant Kūčių stalo klojama du maišai šieno. Pelegrinda, 2012
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Po šventės šis šienas bus atiduotas gyvuliams. Pelegrinda, 2012
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Karmazienė ruošia plotkeles – kalėdaičius. Pelegrinda, 2012 Kūčių vakarą kiekvienas šeimos narys turi suvalgyti 
ir po skiltelę obuolio. Pelegrinda, 2012
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Aguonų piene – namuose kepti kleckai – kūčiukai. Pelegrinda, 2012 Padengtas Kūčių stalas. Pelegrinda, 2012
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Kūčių vakarienė. Visa šeima laužia kalėdaitį. Pelegrinda, 2012
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Prakartėlė Girių kapinių koplyčioje. 2012
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Girių koplyčia Kūčių vakarą. 2012
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Parvažiavusi dukra ruošia Kūčių stalą. Girios, 2012
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Aguonas grūda Bronė Kuckienė. Girios, 2012
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Kūčios. Girios, 2012
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KALĖDOJIMAS

Išsyk po Kalėdų kiekviename kaime kantriai laukiama apsilan-

kant kalėdojančio kunigo. Kalėdojimas gali tęstis ir porą mėnesių, 

o apie tai, kada ir kokiame kaime kunigas lankysis, iš anksto 

pranešama bažnyčioje per mišias.

Kunigo apsilankymas namuose – reta šventė, kuriai rūpestin-

gai ruošiamasi. Susitvarkoma, stalas užtiesiamas balta staltiese, 

ant jos statomos nukryžiuotasis ir žvakės. Ruošiamos ir vaišės – 

garbė namams, kuriuose kunigas sutiks pasilikti pietų ar nors 

pasivaišinti.

Kunigo dera laukti lauke, prie vartų. Jei niekas nepasitinka, tai 

jis ir neužsuka:

Nu tai va, bažnyčioj jau aš tai ne, labai jau blogai regiu ir kojos skau-

da, aš jau cik namie. [Gal buvo kalėdot kunigas atvažiavęs?] Buvo, buvo, 

kalėdojo. Par visus gi nebuvo – katari prisiima, ė katari jau neišeina prie 

vartų, tai par tuos ir neina. Aš peretais metais taip pat neišėjau, kap aij, 

tai ir nuvejo. Ė šiemet, tai jau išejus, jau laukiau. Tai jau buvo, labai jau 

tadu drėdna [blogai], kap neateina kunigas, taigi reikia, kad atait. Taigi 

jau seni papročiai. Pašvintė pirkių, pakalba, pasmeldzia, pabendrauja, – 

nu ir tai labai gerai… (M. Juškienė, Mockos).

Su zakristijonu atėjęs į namus, kunigas juos pašventina, ir visi 

kartu pasimeldžia. Gerai savo parapijiečius pažįstantis ganytojas 

teiraujasi šeimininkų apie sveikatą, ūkį, vaikus ir anūkus, pado-

vanoja šventą paveikslėlį. Jam atsidėkoja kas kaip gali: kaip 

kunigas kalėdoja, duoda, kas turi, dešrų, kas kiaušinių, ir pinigais 

gali duot...

Visos bažnytinės šventės kaip ir sekmadieninės mišios – iki šiol 

svarbus įvykis kiekvienam Gervėčių krašto bendruomenės vy-

resnio amžiaus žmogui. Dalyvavimas sekmadienio pamaldose – 



kiekvieno dar pajėgiančio ateiti ar atvažiuoti pareiga. Daugeliui 

garbaus amžiaus gervėtiškių bažnyčia ar koplyčia – tai pagrin-

dinė viešojo gyvenimo erdvė. Pamaldžiausios – moterys, jos į 

mišias ateina pasipuošę, orios, čia susitinka su bendraamžėmis, 

jaunystės draugėmis ar giminėmis iš kitų kaimų.

Vis dėlto jaunystės laikai, kai nesunkiai pėstute būdavo įvei-

kiami 5–6 kilometrai, skiriantys daugelį kaimų nuo maldos na-

mų, seniai praeityje. Pagrindinė susisiekimo priemonė šiandien – 

dviratis, jei kas laiko arklį – vežimas ar rogės, į kuriuos susiso-

dinamos ir kaimynės. Retam kaime kas iš vyresniosios kartos 

gyventojų turi automobilį.

Tad dėl silpnos sveikatos, geliančių kojų toks žygis daugeliui 

nebeįveikiamas. Tada pavieniui meldžiamasi namuose, prie sa-

vojo namų altoriaus, nukryžiuotojo ar šventųjų paveikslų. Malda 

pripildo namus ir Marijos radijas – Lietuvos katalikų radijo stotis, 

kurios signalą pagauna ir 30 kilometrų nuo valstybės sienos 

nutolusio Gervėčių krašto žmonių radijo imtuvai.

Sekmadieniais nevažiuojantys į bažnyčią vaikai ir seneliai vi-

sais laikais mišių laiku melsdavosi namuose. Taip pat griežtai 

buvo laikomasi draudimo šventą dieną dirbti:

Tai va, toki seniau buvo žmonės. Labiau buvo tikintys, aš sakyciak. 

Jau sekmadienį tai nedirbdavo ir nežiūrėdavo, kad lietus lyja. Sako: 

„Dzievulis sulis, dievas ir išdžiovins.“ Švinta, nedėlia... (J. Trepšienė, 

Rimdžiūnai)



Namuose laukiama kunigo – ant stalo savomis rankomis austa 
staltiesė ir šeimos relikvija –Nukryžiuotasis. Pelegrinda, 2011
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Sulaukus, uždegamos per Grabnyčias bažnyčioje šventintos 
vaško žvakės, ruošiamasi pokalbiui su namus aplankiusiu 
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ganytoju. Pelegrinda, 2011



Ypatingos akimirkos – pokalbis, bendra malda, palaiminimas. 
Pelegrinda, 2011

Kalėdodamas kunigas pašventina ir namus. Interjero detalė. 
Pelegrinda, 2011
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Susitikimo dovanos – malda, šventas paveikslėlis, kunigo 
klausimai apie sveikatą, vaikus ir anūkus. Pelegrinda, 2011
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VERBŲ SEKMADIENIS

Verbų sekmadienis – svarbi šventė, pradedanti pasiruošimą 

Didžiajai savaitei. Tą dieną būtina pašventinti verbą, kuri 

visus metus bus pagarbiai laikoma užkišta už švento paveiks-

lo ar durų staktos ir sudeginta kitų metų Pelenų dieną.

Gervėtiškių verbos įvairios. Tai gali būti vos pradėjusios ža-

liuoti žilvičio šakelės, kurios šiame krašte ir vadinamos verbė-

mis. Jas iš anksto parsinešdavo ir pasimerkdavo, kad išsprog-

tų: Parneša anksčiau, tai pastata, anos rasskleidžia...

Įprasta verbas rišti kartu su ėgliais – kadugiais, jos puošia-

mos ir kitais žolynais, ar šiam kraštui būdingomis ryškiomis 

popierinėmis gėlėmis. Būtent tokias popierinėmis gėlėmis 

puoštas verbas moterys prisimena iš vaikystės, XX a. trečiojo-

ketvirtojo dešimtmečio:

Kur jau buvo jaunimas, jaunos panelės, tai darydavo iš popie-

riaus gėles, ir visuomet verbos šakelį, ėglio šakelį pririšdavo... (…) 

Dar vaikystėj atsimenu, pas kaimynus buvo tokia Anelka, ana labai 

mokėjo iš popieriaus daryt visokias gėlytes, tai ir mums padaro, vai-

kams, verbelas mažas tokias... Mano jaunystė prabėgo daugiausia 

karo metais, tai nebuvo tų popierių, nieko nebuvo labai jau... Tai jau 

tas, kas natūralu – kokių žalumynų, verbų šakelių... 

(M. Mažeikienė, Petrikai)

Išradingesnės, kūrybingesnės moterys verbas riša ir iš 

džiovintų augalų, savaip atkartodamos gervėtiškių vaikų iš 

Vilniaus parvežtų verbų raštus ir struktūrą.



Nuostabu, kad ant verbos dar užrišamas ir kartu su ja pašven-

tinamas lininis siūlas, kuris, užkalbėjimų tradiciją dar atsime-

nančių moterų rankose, įgyja ypatingų gydomųjų galių. Svar-

bu pastebėti, jog šis praeityje įprastas žmogaus ar gyvulio 

sąnarių skausmo gydymo būdas praktikuojamas dar ir šian-

dien. Tiesa, apie tai neatviraujama:

Un verbos būva gi siūlas kokis surištas, tas gi va siūlas šventin-

tas, sakosi, pamačnas. Jeigu ranka kartais skauda, ar koja skauda, tai 

riša tų siūlų un skaudančios vietos.

Ir kai buvo Grabnyčios – tadu ant žvakių rišdavo posmelį linų. 

Neverptus, teip jau, o kap prireikia, tai ir naudoja... Dabar visa kas 

kitap jau. Par mano amžių, kaip aš vaikystėj, dar visa kas buvo, o 

dabar jau visa kas kitap... (M. Mažeikienė, Petrikai)

Gerai atsimenama, kaip grįžusieji iš bažnyčios verba plak-

davo namiškius, sakydami tam tikrą formulę – lietuviškai 

arba lenkiškai:

Atajus jau namo, kai vaikai nedizdiuliai – muši it tadu sakai: ,,ne 

aš mušu, verba muša, už nedėlios – Velykos“. (A. Laurinavičienė, 

Gėliūnai)

Pašventintą verbelę daugiausia jau až abrazdo užkišdavo. Kap 

seniau būdavo, kap ateina iš bažnyčios, tadu mušdavo: „Ne aš mušu, 

verba muša, per savaitę jau Velykos bus.“ Kas mušdavo? Katri 

bažnyčioj būva, iš bažnyčios parvažiuoja, tai plakdavo jau tuos, kas 

namuose būdavo. Toks paprotys buvo... (M. Mažeikienė, Petrikai)

Per verbas kas kų nori – ėglį ar dirbtinių gėlių prisikarpį: ir anas turi 

verbį, ir anas aina su verbi...

Aš verbelį atsipjoviau, mirtos šakų, ir nuvėjau – kas kų nori... 

Gali ėgliuko prisirišti.

Prie švento paveikslo ažkišiau... Kap savas žmogus buvo, vienas 

kitą pamušdavom. Sakė lenkiškai: „Ne ja bju, verba bije, za tridzien – 

velykdzien, za siemnoc – Vielkanoc.“ (L. Rinkevičienė, 

Galčiūnai).

Verbe paplakdavo ir per Jurgines pirmą kartą iš tvarto gena-

mus gyvulius:

Seniau, kap karves pirmąkart laukan varo, būtinai su verbi, ir 

tada kiaušinius deda po slenksčiu du. Tuos kiaušinius atiduoda uba-

gam. Kiaušinius tiesiog padėdavo prie slenksčio, kad tik karvė 

nesumindyt, kap išeina iš tvarto. Kokį turi, tokį ir padėjai – sako, kad 

gyvulėliai būt sveiki.

Karves taikydavo per šv. Jurgį išgyt. Sako, ant Jurgio rasos raikia, 

bet ne visada pasitaiko. Būva apie Jurgį šaltoka kartais. (J. Trepšie-

nė, Rimdžiūnai)

Po metų seną verbą sudegindavo. Seniau, per Pelenų dieną 

bažnyčioje verbelių pelenais barstydavo tikinčiųjų galvas. Ga-



lima jas sudeginti ir namuose, prabėgus metams, kai į namus 

parsinešama nauja pašventinta verbė:

„Seną verbą, kap va jau, kap jau atgyvena ana savą amžių, tai 

sudegina. Arba kam arčiau, tai nuneša bažnyčion senas verbas 

kuniguo, tai sudegina kunigas, ir tada Pelenų dieną pelenus iš tų 

verbų žmonėms barsta jau... Prieš Pelenų dieną nešdavo senas 

verbas, kas turėdavo, nešdavo. Kam toliau jau, žinoma, nenešiojo, 

kas artimesni jau, nešdavo, tai tadu sudegina tas senas Verbas 

pelenams... Aš tai jau krosny sudeginu, jau po Velykų, kap jau 

atšvenčiam ir Verbas, ir Velykas, tai tadu.“ (M. Mažeikienė, 

Petrikai)
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Verbų sekmadieniui rišama Verbė. Į vyriausios Petrikų kaimo 
gyventojos Verbę be ėglio rišamos margaspalvės sausažiedės 
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darželio gėlės, džiovintos kiškio ašarėlės ir jonažolės, tamsžalės 
kambarinės gėlės šakelės. 2012



Verbų sekmadieniui surištos Verbės. Petrikai, 2012
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Iš anksto pamerktos, jau išsprogę žilvičio šakelės taip pat 
skirtos Verbei. Petrikai, 2012

Petrikų kaimo moterys pasirengę vykti į bažnyčią. 2012
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Šventos mišios Gervėčių bažnyčioje. 2012
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Šventos mišios prasideda nuo giesmininkių lydimos procesijos 
bažnyčios viduje. Gervėčiai, 2012
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Verbų dienos procesija, menanti Kristaus įžengimą į Jeruzalę. 
Gervėčiai, 2012



Ėglio, žilvičio šakelės pradėtos puošti spalvotomis popierinėmis 
gėlėmis dar prieš karą. Gervėčiai, 2012
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Ryškios popierinės gėlės verbėse atkartoja šiame krašte pamėgtų 
ryškiaspalvių gėlėtų skarelių spalvas. Gervėčiai, 2012

Kelios žilvičio šakelės – taip pat verbė. Gervėčiai, 2012
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Nuo bažnyčios nutolusių Girių, Pelegrindos, Knystuškių, Milcėjų 
kaimų moterys renkasi į mišias kapinių koplyčioje. Girios, 2012
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Kunigas pasitinkamas giedojimu. Girios, 2012 Verbų šventinimas Girių kaimo kapinių koplyčioje. 2012
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Apskritos verbos, rišamos iš sausų gėlių ir žolynų, būdingesnės 
Vilniaus kraštui, bet traukia ir gervėtiškes. Girios, 2012

Iki bažnyčios ar koplyčios einama pėsčiomis, važiuojama dviračiu 
ar arkliu kinkytu vežimu. Girios, 2012
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Grįžta Pelegrindos kaimo moterys. Girios, 2012
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