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Katalikiškų laidotuvių papročiai Biržų  
apylinkėse XX a. viduryje–XXI a. pradžioje
Rimutė Garnevičiūtė
Vytauto Didžiojo universitetas

Straipsnio tikslas – naudojant naują lauko tyrimų medžiagą, ištirti katalikiškų 
laidotuvių papročius, tradicijos kaitą ir jos priežastis Bíržų apylinkėse nuo XX a. 
vidurio iki XXI a. pradžios. 

Uždaviniai – išnagrinėti: 1) mirtį pranešančius ženklus, 2) šarvojimo tradiciją, 
3) naudojamas įkapes, 4) liaudiškojo pamaldumo ir giedojimo tradiciją, 5) laidotuvių 
dienos bei laidojimo papročius, 6) gedulingų pietų bei minėjimų tradiciją, 7) žmonių 
pasaulėjautą, atsiskleidžiančią per santykius su mirusiojo siela.

Objektas – katalikų laidotuvių papročiai bei jų kaita Biržų valsčiuje nuo XX a. 
vidurio iki XXI a. pradžios.

Duomenys surinkti 2011 m. liepos 4–10 d. „Versmės“ leidyklos organizuotos 
etnografinės ekspedicijos metu. Ieškota vyresnio amžiaus, religingų, sėslių pateikėjų. 
Kalbantis su pateikėjais, taikyti pusiau struktūruotas interviu bei atvirų klausimų 
metodai pagal autorės sudarytą klausimyną „Katalikiškų laidotuvių apeigos ir 
papročiai Lietuvoje: XX–XXI a. sandūra“. Atsakymai buvo užrašomi. Kalbėtasi 
su aštuoniolika moterų ir dviem vyrais. Dvylika moterų gimusios 1929–1940 m., 
keturios – 1941–1950 m., dvi – 1956 ir 1965 m. A¹glininkų kaime apklausta viena 
pateikėja, kitur taikytas grupės apklausos metodas: Mede¤kių kaime kalbėtasi su 
devynių pateikėjų grupe, Kratíškių kaime – su septynių pateikėjų grupe. Grupėje 
vyko savotiška tradicijos kontrolė: pateikėjos tarėsi tarpusavyje, klausinėjo viena 
kitos siekdamos geriau prisiminti ir išsamiau apibūdinti reiškinius, viena kitai 
pritardavo ar prieštaraudavo, viena kitą pataisydavo. Taip gaunama daugiau pa-
tikimos informacijos. Nemažiau svarbu ir tai, kad, kalbantis liūdna laidotuvių tema, 
grupėje išlieka giedra nuotaika. Apie 1989–1994 m. papročius nemaža duomenų 
surinkta taikant videomedžiagos analizės metodą. Savo paties nufilmuotų katalikų 
ir reformatų laidotuvių įrašus parodė ir juos komentavo kraštotyrininkas Jonas 
Dagilis. Siekiant išsiaiškinti šių dienų šarvojimo ir laidojimo papročių ypatumus 
bei jų kaitą, pagal klausimyno klausimus kalbėtasi su laidojimo paslaugų centro 
darbuotojais; analizuoti vietiniuose laikraščiuose publikuoti straipsniai laidotuvių 
tema. Siekiant išsiaiškinti konkrečius klausimus, taikytas stebėjimas kaip lauko tyrimo 
metodas. Stebėti apsėdai bei laidojimo dienos apeigos Biržų laidojimo paslaugų cen-
tre, gedulingos Mišios Biržų bažnyčioje bei laidojimo apeigos prie kapo. Siekdama 
įsigilinti į aukštaitiškų laidotuvių papročių kontekstą, šio straipsnio autorė yra 
atlikusi etnografines ekspedicijas kaimyninėse Biržų rajonui vietovėse: Salõčiuose, 
Pùmpėnuose (Påsvalio r.), Subåčiaus 
stotyje (Kupiškio r.), Rõkiškyje. Sie-
kiant išsiaiškinti Latvijos laidotuvių 
papročių poveikį lietuvių laidotuvių 
papročiams, atlikta ekspedicija į Ger
maníškį (Biržų r.). Ekspedicijų metu 
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surinkta medžiaga saugoma Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloris
tikos katedros rankraštyne.1

Nuoširdžiai dėkojame pateikėjams už išsaugotos tradicijos bei pasaulėjautos 
dosnų perteikimą, už perduotą gyvenimo ar darbo patirties lobį. 

Praktinė tyrimų vertė – skatinti geriausių kultūros paveldo formų išsaugojimą.
Biržų krašto laidotuvių papročius Šiaurės Lietuvos laidotuvių ir karšaties 

papročių kontekste nagrinėjo Irena Regina Merkienė.2 Kai kurie Biržų krašto 
laidotuvių papročiai paminėti mokslinėje literatūroje, tačiau išsamių tyrinėjimų nėra. 
Nemaža etnografinės medžiagos suradome rajono spaudoje: šiame rajone dirbantys 
žurnalistai, pasitelkdami gyventojų žinias ir nuomonę, neretai aptaria aktualius 
klausimus, tokius kaip vietų kapinėse stoką3, pinigų vietoje brangių vainikų nešimą 
į laidotuves4, paprotį trisdešimt dienų po laidotuvių neliesti kapo5, investavimo į 
savo būsimas laidotuves naujovę6, kremavimą ir kitas naujas laidojimo paslaugas7, 
tradicinį giedojimą laidotuvėse8 ir pan. Analizuodami katalikiškų laidotuvių apeiginių 
papročių kaitą Biržų valsčiuje, pasitelksime laidotuvių papročius skirtingais aspektais 
tyrinėjusių etnologų Jono Balio, Angelės Vyšniauskaitės, Irenos Reginos Merkienės, 
Rasos Račiūnaitės, Alfonso Motuzo tyrinėjimų išvadas. 

Metodai – lauko tyrimų: apklausa, pokalbis, stebėjimas, videomedžiagos 
analizė; analitinis, istorinislyginamasis, interpretacinis. 

Vykdydami laidotuvių apeigas, gyvieji stengėsi: 1) mirusiajam palengvinti 
perėjimą į kitą pasaulį; 2) apeigomis apsaugoti save nuo galimų neigiamų sąlyčio 
su mirtimi pasekmių. Šios pagrindinės laidotuvių apeigų funkcijos ilgą laiką išliko 
pastovios.9 Straipsnyje keliama problema – ar šios laidotuvių funkcijos išliko pas-
tovios Biržų apylinkėse nagrinėjamu 
laikotarpiu? XX a. pažymėtas istoriniais 
ir pasaulėžiūros lūžiais: nuo jo vidurio 
iki paskutinio dešimtmečio buvo die
giama materialistinė pasaulėžiūra, kar  
tu ir civilinės laidotuvių apeigos; pasta
ruoju metu tradicinius kaimo papročius 
veikia miesto kultūra, atvira šių laikų 
poveikiams – sekuliarizacijai, globaliza-
cijai, postmodernizmui ir kt. 

Mirtis yra nelaukiamas svečias, 
dažni jos apibūdinimai – nelaukta, netikėta. 
Vis tik žmonės, kaupdami patirtį, išskyrė 
tam tikrus pasikartojančius ženklus, 
kurie tarytum nurodo mirties artėjimą. 
Į tokius ženklus žmonės atkreipia savo  
ir aplinkinių dėmesį. Nurodytas ir ap  
tartas ženklas laikomas tikru, jei jis 
pasitvirtina. Mirtį pranešančius ženklus 
tarpusavyje aptaria sužinoję ar pranešę 
apie mirtį, taip pat negarsiai tarpusavyje 
kalbėdamiesi budėjimo prie mirusiojo 

1 Etnografinės ekspedicijos „Katalikiškų laidotuvių apeigos 
ir papročiai Lietuvoje: XX–XXI a. sandūra“ medžiaga, 
užrašė Rimutė Garnevičiūtė, VDU ER Nr. 2074, 
t. 9, 12, 2011, p. 130–208.

2 Merkienė I. R. Karšatis ir laidotuvės, Šiaurės Lie -
tuvos kultūros paveldas. Papročiai (monografija), Kau-
nas, 2007, p. 137–160. 

3 Mikelionis D. Kapinės, Biržiečių žodis, 2002, spalio 
31.

4 Marcinkevičienė V. ir kiti. Vietoje brangių vainikų 
nešami pinigai mirusiojo artimiesiems – ydingas 
ar sveikintinas elgesys? Parengė Gražina Dagytė, 
Šiaurės rytai, Nr. 102 (929), 2006, rugs. 9.

5 Gaidukaitė R. Nerašyta laidotuvių tradicija – 
„trisdešimt dienų“, Šiaurės rytai, Nr. 127 (649), 2004, 
lapkr. 2.

6 Vaičekonienė R. Naujas pinigų taupymo būdas – 
investicija į savo būsimas laidotuves, Biržiečių žodis, 
Nr. 15 (8803), 2008, vas. 5.

7 Mikelionis D. Po truputį keičiasi laidojimo ir 
kapinių tvarkymo papročiai, Biržiečių žodis, 2005, 
spalio 29.

8 Vaičekonienė R. Kratiškių giedotojos laukiamos 
ir reikalingos, Biržiečių žodis, Nr. 11 (9153), 2011, 
vas. 8.

9 Чистов К . В . Семейные обряды и обрядовый 
фольклор. Этнография восточных славян: очерки 
традиционной культуры, pед. К. В. Чистов, Моск-
ва, 1987, c. 410.
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metu. Atrodytų, kad buvęs tokių ženklų pasireiškimas, jų pastebėjimas, aptarimas 
paguodžia gedinčiuosius: žmonės pajunta anapusinės tikrovės globą, jos dėmesį 
konkrečiam, gal žemėje menkai žinomam asmeniui. Per ženklus apsireiškusi 
neišvengiama lemtis byloja apie žmogaus svarbą nematomose anapusybės sferose. 
Yra ženklų, kurie praneša apie kaimynų, tolimų giminaičių mirtį, yra ženklų, pagal 
kuriuos sprendžiama apie šeimos narių arba konkretaus ligonio mirtį. 

Jei įėjęs į gryčią žmogus pastebi prie jo prikibusį šiaudą – tai ženklas, kuris 
praneša kaimyno arba tolimo giminaičio mirtį (Anglininkai). Šis mažai žinomas 
tikėjimas gali būti tolimas aidas senųjų papročių, kai mirštantieji buvo guldomi 
ant šiaudų, o Kūčių vakare šiaudų pakreikdavo, kad sielos turėtų kur pailsėti.10 
Jei kas eidamas per slenkstį su durim prisiveria koją, sako išgirsiąs, kad kaime 
ar toliau kur numirė žmogus (Medeikiai). Tikima: jau čia visi žino, kad įsimušęs 
į langą paukštelis duoda žinią, kad kažkas bus. 

Šeimos narių mirtį pranešė neįprastas garsas, atsiradęs einant miegamojo 
kambario grindimis. Atrodė, tarsi „apačioj kokia duobė būtų“ (Anglininkai). Tai se-
nas Biržų krašto tikėjimas, pateikėjai jį perdavė močiutė: „Ji sakydavo, jeigu grindys 
trinkt trinkt – kažkas apačioj, reiškia, tuos namuos kažkas mirs“. Šis tikėjimas, užrašytas 
Biržuose, yra J. Balio knygoje: „Jei braška grindys, tai kas nors iš tų namų mirs“.11 
Greitą šeimos nario mirtį praneša virstanti, griūvanti žemė laidojamo namiškio kapo 
duobėje: „Nu žemė kai griūn, pas mus sako“ (Kratiškiai); „Sako, žemės jeigu virst duobėj“ 
(Medeikiai). Prieš žmogaus mirtį kaukia šunys. Prieš pagyvenusio žmogaus mirtį 
nudžiūvo sodyboj augančio „ąžuolo šaka“. Prieš jauno, 22 metų, vyro mirtį, kilus 
menkam vėjui, sodyboje nulūžo beržas. Ant sūnaus kapo tėvai pastatė paminklą, 
kuriame iškalė nulūžusį beržą (Medeikiai). Šis ženklas kartu ir simbolinė įvykio 
išraiška – jaunas žmogus tautosakoje lyginamas su berželiu. 

Ligonis prieš mirtį ima ruoštis į gimtuosius namus: „Tetia prieš mirtį pradėjo 
šnekėt – jis yra iš Butniūnų – jis eis į Butniūnus“ (Kratiškiai). Prieš mirtį senoliai 
sapnuoja mirusius savuosius, rodančius švelnumą ir rūpestį, mirties valandoje pamato 
savo tėvus. Diena prieš mirtį 97 metų mama sapnavo savo mirusį vyrą, o „prieš 
mirtį sušuko: mamut, greičiau. Savo tėvus, sako, tadu pamato“ (Kratiškiai). Karšinami 
senoliai kelias dienas prieš mirtį bendrauja su mirusiais artimaisiais. 93 metų tėvelis 
matė savo mirusį brolį, atėjusį į namus, ragino jį sėstis, būti svečiu, mirusią motiną 
prašė jo nepalikti: „taigi ir aš tavo vaiks“. Mamutę jis matė netoli: „varėkui sėdž pievoj 
ir vaikus gano“ (Medeikiai). Senolis bendravo ir su jį slaugančia dukra, ją pažino 
ir sąmoningai atsakinėjo į jos klausimus, kartu, kaip realią tikrovę, priėmė ir jam 
vienam matomus mirusius savuosius, taip sąmoningai būdamas dviejose realybėse – 
gyvųjų akims matomoje ir nematomoje. Pasakojama, kad žmonės gali mintimis ir 
troškimais suprojektuoti savo mirties laiką. Prieš 28 metus du karšinami seneliai 
numirė vieną dieną. Jiedu dažnai šnekėdavo, kad nemažai sutaupytų numirdami 
tą pačią dieną. Pakviesta į pagalbą kaimynė, rengdama mirusį senelį, pastebėjo 
bemirštančią senelę. Pašaukta dukra vos 
spėjo uždegti žvakę (Kratiškiai).

Artimieji visada stengiasi uždegti 
žvakę prie mirštančio savojo, tikima, 
kad šventintos žvakės liepsna saugo ir  

10 Racėnaitė R. Žmogaus gyvenimo trukmės ir kokybės 
samprata lietuvių folklore (daktaro disertacija), Kaunas, 
2005, p. 144.

11 Balys J . Mirtis ir laidotuvės: Lietuvių liaudies tradicijos, 
1981, Nr. 213.
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apgina sielą nuo piktų dvasių, palengvina išėjimą ir laiduoja sutikimą anapus: 
„kad išeit į dangų“ (Medeikiai); „būk tai sielai, kad tenai pasitiktų ar kaip nors“ (An-
glininkai), „kad atstotų piktosios dvasios“ (Kratiškiai), „nuo piktų dvasių apsaugo sielą 
žvakė“ (Medeikiai). Pasidėdami kryželį ir šventintą žvakę, budintieji prie silpno 
ligonio pasiruošia mirties momentui: „nuo seno daro šitą dalyką“. Seniau žvakę 
įspausdavo mirštančiam žmogui į ranką. „Prisimenu, kad bobutei dar į ranką įdėjo 
tą žvakytę“ (Anglininkai). Pateikėjos pabrėžė, kad būtina šventinta žvakė, tačiau 
žvakių šventinimo šventės – Grabnyčių neminėjo. Lyg ir labiau pasitikima nuo seno 
namuose saugomomis žvakėmis: „Pirmos Komunijos žvakė pašventinta visų gyvenimų 
galioja“ (Medeikiai). Žvakės paskirtis analogiška maldos paskirčiai – ji padeda sielai. 
Fizinėje plotmėje mirštančiajam ramybę teikia prie jo budintys artimieji, dėl to 
„stengtis reikia kiek galima būt prie mirštančio saviem žmonėm“ (Kratiškiai). Žmogus, 
išeidamas į anapus, trokšta atsisveikint su savais: „nu būtinai atsisveikint su savo“ 
(Medeikiai). Ir ne tik su savo šeima, o taip pat ir su jį aplankiusiais kaimynais. 
Bendrai perskyra savas–svetimas kančios valandoje praranda savo svorį, į pirmą 
vietą iškeliama esminė vertybė – žmogus, esantis šalia. „Kad ir svetims, man atrodo, 
ar ligoj, ar kur, kai būna žmogus šalia, yr daug lengviau“ (Anglininkai). Šio teiginio 
šviesoje nublanksta svarstymai apie mūsų dienoms būdingą reiškinį – mirties mo-
mento perkėlimą į ligoninės palatą, ir jo priešpastatymą mirčiai namuose. Pateikėjų 
nuomone, dauguma žmonių miršta ligoninėje. Pastebėtas grįžimas prie senųjų 
papročių – nepagydomai sergantis ligonis mirčiai grąžinamas į jo namus. „Pasako 
daktarai: katalikai miršta namuose“ (Kratiškiai).

Sakoma, kad artimųjų gailesčio, reiškiamo verksmu, poveikis mirštantiesiems 
nevienodas: seniems jis teigiamas, o jaunus apsunkina. „Kai seni miršta, mato, 
kad vaikai verkia, jam gera, o kai jaunas miršt ir jo verkia, jis negali išbūt, jam tada 
labai sunku“ (Kratiškiai). Vyrauja nuomonė, kad prie mirštančiųjų „neraikia verkt, 
raik laikyties, nes labai sunkiai miršta“ (Medeikiai). Ilga agonija laikoma nelaiminga 
mirtimi, jai užsitęsus, ligonis šlakstomas švęstu vandeniu, meldžiamasi. „Nu kai 
ilgai miršta, kunigų pakviečia ir maldų meldžia, ir gieda prie mirštančio“ (Medeikiai). 
„Gieda, gal kalba poterius“ (Kratiškiai). Šie požiūriai atskleidžia, kad giesmė laikoma 
stipresne malda nei žodinė. Sunki, nelaiminga mirtis nebūna be priežasties. Ši 
priežastis nusakoma trumpa formule: „Kaip užgyvenai, taip ir bus“ (Kratiškiai), kurią 
pateikėjos patvirtino pasakodamos žinomas sunkiai mirusių žmonių gyvenimų 
istorijas. „Sakydavo, kad žmogus yr neatsilyginęs, ar neatlikęs išpažinties tikros už savo 
nuodėmes ar panašiai“ (Kratiškiai). 

Biržų parapijoje maždaug du trečdaliai katalikų miršta priėmę Ligonių 
patepimą. Kunigas ligonius aplanko ligoninėje bei namuose, kalėdodamas. Teikiant 
sakramentus, visada dalyvauja šeimos nariai, o pas senuosius kaime ateina ir kaimy-
nai. Kadaise moterys, pasitikdamos kunigą su Švenčiausiu Sakramentu, giedodavo. 
Dabartiniu metu jau pamiršusios, kokia giesmė buvo giedama. Laukdami kunigo, 
ligonį švariai aprengia, ant baltai padengto staliuko pastato kryžiuką – mūkelę, žvakę, 
ant lėkštutės sudeda vatos gabaliukus, šalia pastato stiklinę su vandeniu ir šaukštą. 
Ligoninėje staltiesę, kryželį ir žvakę prie kiekvieno sakramentais aprūpinamo ligonio 
lovos padeda ligoninėje kunigui patarnaujančios moterys. Už Paskutinį patepimą 
kunigui neatlygina. Pastebėta, kad po Ligonių sakramento ligonis pagerėja: „Irutė 



5

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. BIRŽAI

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas  
internete nuolat skelbiamas nuo 2013 09 24.

paskambino, kad bobutė miršta, pakvietė kunigų – pagerėjo. Kiek ilgai, nu kas ten žino. 
Jau nebepažino, nieko, o dabar ir vardus pasako“ (Kratiškiai). Šis memoratas12 teigia 
mintį, kad Ligonių sakramentas gydo, teikia jėgų, kad jis nebūtinai bus paskutinis.

Gera mirtimi laikoma staigi, „graita“ mirtis. „Kad nesikamavo žmogus, kad jis 
ir gyvų nekamavo“ (Anglininkai). Tokį požiūrį suformavo gyvenimo realybė: pa
tirti sunkumai ilgai slaugant karšinamus ar liginamus savuosius, dideli atstumai, 
skiriantys nuo vaikų, troškimas numirti savo namuose. Geriausia – greita mirtis 
savo lovoje. „Atsigulei, pasakei, kad mirsi, ir kad ramiai užmigtum“. Toks požiūris 
atsirado prisimenant mamytės pasakojimą „kaip seniau žmonės mirdavo“. Atsigulę 
jie sakydavo: „Vaikai, aš atsigulau, bet man atrodo, kad aš šiandien mirsiu, man taip 
negera, vaikai, suklupkit, aš jus peržegnosiu, aš jau mirštu“. Pateikėjos žino ir priešingų 
pasakojimų. Šiais laikais moteris sakiusi: „Jau šiandien mirsiu“, o iki šiol gyva. Šiuo 
memoratu norima perspėti, kad mirties valandą „žinoti“ rizikinga. Nagrinėjamam 
laikotarpiui būdinga tai, kad dauguma žmonių miršta lovoje. Iš to ir anekdotas: 
„Aš bijau laivu plaukti, bijau prigerti. O tai lovoj tu nebijai gulėti? Nes gi lovoj visi 
miršta. Jis nebijo gulėt lovoj. O laivu plaukt, kad prigert bijo“ (Anglininkai). 

Esminių požiūrio į mirtį pokyčių nepastebėta. Pasakojimai apie mirtį pra
nešančius ženklus perimami iš vyresnės kartos, nauja karta juos patikrina ir priima 
kaip savą patirtį. Pateikėjos tikisi panašios mirties, kokia mirė jų tėvai: sąmoningi, 
sulaukę žilos senatvės, jų mirties valandai artėjant stebėdamos, kaip išnyksta riba, 
skiriantį šį ir aną pasaulį. Mąstydamos ir kalbėdamos apie gerą mirtį moterys tarsi 
projektuoja savo išėjimą, iš artimos aplinkos pasakojimų žinodamos, kad tokioms 
viltims lemta išsipildyti. 

XXI a. pradžioje Biržuose stebima savo laidotuvių planavimo tendencija 
daugiau susijusi su materialine jų puse. Atsiranda žmonių, kurie gyvi būdami 
savo laidotuvių rūpesčius patiki įmonei, su kuria sudaro ar žada sudaryti sutartį, 
vis daugiau gyvųjų kapinėse stato sau paminklus. Katalikų kunigas šias pastan-
gas vertina teigiamai. Senosios kartos kaimo gyventojams išankstinis laidotuvių 
planavimas yra nepriimtinas, pasitikima šeimos ir bendruomenės tradicijomis: 
„Kai numirsiu, tai kaip bus, taip. Nė vieno nepalaidojo nuogo“. Kvėdariškių sentikiai 
visada pasirengia įkapes, kurių kiekviena turi jiems žinomą dvasinę prasmę: ilgi 
marškiniai, sarafanas, savanas, apsiaustas su kapišonu, juosta, kryželis, šlepetės. 
Katalikės įkapinių suknių laikymą prilygina mirties laikymui spintoje.13

Išlikęs paprotys svetimiems už 
patarnavimus karšinant, net žvakės už  
degimą prie mirštančiojo, dovanoti ką 
nors iš daiktų: 

„<...> degė žvakę, tai rankšluostį Daliai 
davė gražų, paskui atavežė, ir du užvalkalus. 
Jeigu prie mirštančio žmogaus tu esi, tai 
tau būtinai turi būt kas nors padovanota. 
Jeigu miršta, jeigu nukaršini svetimas, 
saviem tai ne“ (Kratiškiai). 

12 Pateikėjų prisiminimai  apie išgyventus įvykius, iš 
konkrečių pateikėjams pažįstamų ar artimų žmonių 
perimtos žinios ir individualios jų interpretacijos 
mokslinėje literatūroje vadinami memoratais. Tai 
istorinei kūrybai priklausantys pasakojimai. Šie 
pasakojimai pagal pasakojimo teoriją skiriasi nuo 
sakmių. (Merkienė I. R. Tikėjimas pomirtiniu gy
venimu ir laidotuvių papročiai, Merkienė I. R., 
PaukštytėŠaknienė R., Savoniakaitė V., Šak  
nys Ž. B. Pietryčių Latvijos lietuviai: Tapatumo iš raiška, 
etninės ir kultūrinės orientacijos (monografija), Vil 
nius, 2005, p. 158.)

13 Vaičekonienė R. Naujas pinigų taupymo būdas – 
investicija į savo būsimas laidotuves, Biržiečių žodis, 
Nr. 15 (8803), 2008, vas. 5.
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Taip pat apdovanojami mirusį prausę ar rengę svetimieji. „Svetimiem teko aprengti. Nu 
gaudavau dovanų, ir suknių esu gavus, ir rankšluostį, ir paklodį. Sako, būtinai tam žmogui, 
katras rengė, turi kažkų ataduot“ (Medeikiai). Šiame krašte vyrauja pažiūra, kad savo 
mirusiuosius nuprausti ir aprengti turi savieji, „jeigu katras negali, tai prašo kitus.“ 

Namų sąlygomis prausimu vadinamas mirusiojo kūno dalių šluostymas drėgnu 
„kokiu skuduriuku“, po to jų nušluostymas sausu „rankšluostuku. Tą rankšluostėlį 
paded irgi atokiau, ir kai laidoja, beveik tą rankšluostėlį įded į karstą“ (Anglininkai). 
Rūpestingas, tinkamas sutvarkymas orientuotas į anapusinį pasaulį: „Išeina į kitą 
pasaulį, raikia būtinai nupraust mirusį“ (Anglininkai). Panašaus požiūrio laikosi ir 
laidojimo biuro darbuotoja: „Į paskutinę kelionę paruošt gražiai, švariai, ir šukuojasi, ir 
makiažus darosi, ir daug ką“ (Biržai). XX a. viduryje mirusiojo prausimui naudotas 
muilas nebuvo išmetamas. „Atpjauna gabaliukų muilo. <...> Kiek ten su tuo muilu 
prausia, kiek ką, tų galiukų muilo susuka kokioj baltoj servetėlėj ir paded. Kodėl, šito 
dalyko nežinau“ (Anglininkai). „Nabašnyko muilu“ gydytos odos ligos. „Bobutė turėjo 
tokio, ji su juo apvedžiodavo ir kalbėdavo poterius ir dingdavo toki. Man neperdavė [tų 
poterių]“ (Medeikiai).

Iki XX a. antrosios pusės pašarvoti ir paguldyti į karstą mirusieji būdavo 
nunešami į vėsesnę patalpą: „daržinę, rūsį, klėtį“ (Medeikiai, Anglininkai), „pavietį, 
malkinę“ (Kratiškiai), „klėtį, lazaunią, svirną“ (Biržai), kur jie būdavo iki „apsėdų“. 
Uždaresnėse patalpose karstas kartais būdavo paliekamas atviras, bet dažniausia 
uždengiamas paliekant mažą tarpelį. XX a. 8ajame dešimtmetyje įsteigtame buitinio 
gyventojų aptarnavimo kombinato laidojimo biure jau buvo specialūs šaldytuvai, 
skirti mirusiesiems laikyti. Ši paslauga laidojimo paslaugų įmonėse teikiama ir da-
bartiniu metu, tačiau papročiai pasikeitė, mirusiuosius ilgai laikyti nelaidotus nėra 
reikalo. Kadaise mirusiųjų laidoti neskubėta. „Želauniems pietums“ darė alų, skerdė 
gyvulį. Biržiečių paprotys palikti vieną mirusįjį nelankomą ūkiniame pastate, be 
užtarimo maldų, sutelkiant dėmesį į alaus padarymą ir pasirengimą poros dienų 
vaišėms po laidotuvių, stebino kitų rajonų lietuvius. Šis paprotys buvo aprašytas 
ir kritikuotas prieškario spaudoje.14 Siekiant pristabdyti kūno irimą, po karstu dėtas 
šaltas vanduo, ledas, kūnas barstytas kamparo milteliais. Vasaros metu iš kūno 
pradėdavo „bėgt tas skystis“. Gali būti, kad dėl šios priežasties karstą į kapines 
nešdavo ant rankšluosčių, o mirusieji buvo laidojami kaimo kapinėse. Biržų valsčiuje 
kiekvienas kaimas turėjo savas kapines. Dabartiniu metu Biržų rajone yra apie 70 
veikiančių kapinių. Biržų mieste 5 veikiančios ir 2 neveikiančios, vien Širvėnõs 
seniūnijoje 27 veikiančios ir 22 neveikiančios kapinės.15 Į bažnyčią mirusieji nešami, 
kai to pageidauja artimieji, dažniau, jei laidojama kapinėse prie kaimo bažnyčios. 
Skambinimo varpais (pazvanų) paprotys apnykęs. Biržuose vidurdieny 12 valandą 
skamba varpai už visus mirusiuosius.

Pagal katalikų tradiciją mirusiajam į rankas įdeda rožinį, šventą paveikslėlį, 
nosinuką. Rožinis dedamas kaip išpa žinto tikėjimo ženklas. Be to, įkapių dė
jimą reglamentuojančiuose tikėjimuose 
numatoma prisikėlimo diena, kuriai 
pasiruošiama taip pat, kaip einant į 
bažnyčią, šie tikėjimai patvirtina, kad 
malda ir yra susitikimas su geruoju  

14 Atis. Lavonus žiurkės lanko. Nors plačiai paplitęs, 
bet netikęs paprotys, Ūkininkas–Vyrų žygiai, 1939, 
Nr. 12 (983), p. 6.

15 Mikelionis D. Kapinės, Biržiečių žodis, 2002, spalio 
31.
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Dievu. Įdeda rožinį, nes „melsis gi, kai prisikels iš numirusių“ (Medeikiai); nosinuką, „nes 
kelsis Paskutinį teismo dienų“, kad turėtų kuo nusišluostyt (Medeikiai); reik paskutinei 
kelionei įdėt, o gal prireiks (Biržai). Įdedamas Mergelės Marijos, Jėzaus, seniau dėdavo 
šventojo globėjo, Pirmos Komunijos paveiksliuką. Stebėtuose apsėduose pašarvotai 
senutei į rankas buvo įdėtas nedidelis kryželis be kančios, panašius atsiveža pili-
grimai iš Šventosios Žemės. Velionė buvo prašiusi jį įdėti, įvardydama, kad tai 
„Paskutinės dienos prisikėlimo kryželis“. Reformatai į rankas įdeda nosinę. Po pagalve 
kartais dedami mirusiajam brangūs daiktai: šlejeris, Pirmos Komunijos katekizmas, 
maldaknygė, mūka, škaplieriai. Pateikėjos turi pasidėjusios įkapėms skirtų sakralių 
daiktų, kuriems ypatingą vertę suteikė kontaktas su aukšto statuso asmenimis, kaip 
antai, vyskupo duotas rožantėlis; prie šventosios Tarasytės relikvijoriaus priliestas 
pinavijos žiedas. Į karstą kartais dedami velionio mėgti ar jam reikalingi daiktai: 
lazda, laikrodis, senovinė įkapių suknutė ar jai siūti nupirkta medžiaga, vaikučiui 
buvo įdėtas žaislasmeškiukas. „Jeigu jis buvo toks kaip ir gobšas, toks turtingas, 
padeda ir pinigų“ (Medeikiai). Priešmirtinių prašymų daugiau yra buvę sovietmečiu: 
sanitarės yra dėjusios buteliuką degtinės, alaus, cigarečių pakelį ir degtukų, degtinės 
ir duonos, prieš uždarant karstą į rankas buvo įdėta cigaretė. Lietuvių tradicijoje 
mėgtų daiktų dėjimas į karstą aiškinamas įvairiai: kad galėtų lengviau atprasti nuo 
tų daiktų; kad neišneštų gyvųjų dalios; kad nenusiviliotų šeimos nario.16

Moterų įkapių drabužiai pakito. XX a. antrojoje pusėje dar naudotas juodas 
suknias pakeitė šviesesnių spalvų, puošnios ir patogesnės apvilkti. Močiutės nepa-
geidauja juodos spalvos drabužio. Pasvaliečių tikėjimai, kad aprengus mamą juoda 
suknia, pasilikusiems bus sunkus gyvenimas; kad reikia į karstą įdėti ką nors 
suknutei susijuosti, „kada kelsis iš numirusių“ (Medeikiai), Medeikiuose nežinomi. 
Skareles pakeitė šaliai. Merginos rengiamos baltais drabužiais, ant galvos dedamas 
baltas vainikėlis ar velionukas. Vyrų įkapės nagrinėjamu laikotarpiu – juodas ar 
pilkas kostiumas, šviesūs marškiniai, batai, ne taip seniai imta rišti kaklaraištį. 
Kartais rengiami dėvėtu, bet nenunešiotu kostiumu, tačiau apatiniai dažniausia 
velkami nauji. Jaunų kostiumai šviesesni. Du žmonės, sudegę gaisro metu, buvo 
pašarvoti atskiruose karstuose, ant jų palaikų buvo sukloti drabužiai, „kad jie būtų 
gyvūs apsvilkį“ (Medeikiai). Nuo XX a. pabaigos įkapių drabužiai perkami speciali-
zuotose laidojimo prekių parduotuvėse. Pasiruoštos įkapės ir jų saugojimo vieta 
parodoma kaimynėms, nes vaikai tokių dalykų žinoti nenori. Senosios siuvėjos už 
aprėdų siuvimą krikštynoms, vestuvėms ir laidotuvėms pinigų neimdavo, joms 
atsilygindavo dovanodami skanėstų (Anglininkai). 

Mirusysis prieš apsėdus atnešamas į šarvojimui skirtą patalpą ir pašarvojamas 
ant tam skirtos pakylos. Mirusiojo galvūgalyje katalikai įrengia altorėlį: pakabina 
ar pastato šventą paveikslą, kryžių, gėlių, žvakių. Reformatai – gėlių ir žvakių. 
Seniau aplink karstą statydavo keturias žvakes arba tiek, kiek turėjo žvakidžių. 
Jei jų visai neturėjo, įstatydavo į stiklines su druska. Laidojimo biure dega 12 
žvakių, iš abiejų pusių po keturias prie galinės sienos ir po dvi kojūgalyje. Por-
tretas galvūgalyje atsirado sovietmečiu. I. R. Merkienė teigia, kad portretas po  
Antrojo pasaulinio karo atsiradęs lais  
vamanių bei kitų naujai valdžiai nusi
pelniusių žmonių laidotuvėse, pirmiau

16 Balys J . Mirtis ir laidotuvės: Lietuvių liaudies tradicijos, 
1981, Nr. 685, 677, 674.
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sia buvo perimtas reformatų, vėliau pa  
teko ir į katalikų laidotuves.17 Dabar-
tiniu metu laidojimo centro salėse yra 
vitražo kryžius, portretas pakabinamas ant galinės sienos, bet ne galvūgalyje, po 
portretu kabinama lininė metų juosta. Metų juosta – iš evangelikų perimtas papro-
tys: liuteronai ir reformatai ant lovatiesės, užtiesalo ar rankšluosčio juodais raštais 
pažymėdavo mirusiojo gimimo ir mirties datas.18 

Seniau šarvojimo lenta būdavo uždengiama tamsia, dažnai baltais ir juodais 
siūlais austa lovatiese. Iki XX a. pabaigos lovatiesė buvo ištiesiama ant supiltos 
žemės prie kapo duobės, ant šios lovatiesės padėdavo karstą. Kai karstą pakeldavo, 
prieš leisdami į duobę šia lovatiese jį apdengdavo. Medeikių pateikėjos nurodė kelias 
šio papročio priežastis: karsto dengimas atėjo iš Latvijos; karstas šventintas, dėl to 
uždengia; švelniau krenta žemės ant karsto; laidojant žiemą sakydavo, kad bus šilčiau. 
Pastebėta, kad karsto dengimas išliko iki šių dienų: išlydint ant karsto uždedama 
metų juosta, su ja karstas palaidojamas, 
metų juosta uždengia ant karsto viršaus 
esantį kryžių. Lydint mirusį ant karsto 
viršaus užtiesti drobulę – senas lietuvių 
paprotys19, pakitusia forma Biržų krašte 
išlikęs iki šiol. 

Vainikų ir gėlių nešimas – Biržų 
krašte nėra naujas paprotys. Dar prieš
kariu mirusiuosius lydint nešta „kelios 
dešimtys vainikų“.20 Vainikai buvo širdies 

17 Merkienė I. R. Karšatis ir laidotuvės, Šiaurės Lietu-
vos kultūros paveldas. Papročiai (monografija), Kaunas, 
2007, p. 151–152; Merkienė I. R. Laidotuvių apei-
gos, Lietuvos etnologijos ir antropologijos enciklopedija, 
sudarytoja V. Savoniakaitė, Vilnius, 2011, p. 198.

18 Ten pat, p. 151.
19 Iš gyvenimo vėlių bei velnių, surinko Jonas Basa
navičius, Vilnius, 1998, t. 7, p. 108.

20 Atis. Lavonus žiurkės lanko. Nors plačiai paplitęs, 
bet netikęs paprotys, Ūkininkas–Vyrų žygiai, 1939, 
Nr. 12 (983), p. 6.

Karstas su palaikais Biržų katalikų bažnyčioje.  
2011 m. liepos 8 d. R. Garnevičiūtės nuotr.
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formos, pačių nupinti, nešdavo ir gėlių puokštes.21 Iki 1984 m. buitinio gyventojų 
aptarnavimo kombinato gėlininkės vainikus pindavo iš savo darželio gėlių, jų pris-
tigusios, darydavo iš vaškuoto popieriaus ar medžiagos, vėliau vainikams buvo 
naudojami kombinato teritorijoje auginti čižuliukai, jo šiltnamiuose išaugintos gėlės. 
Kai atsidarė laisva rinka ir atsirado pasirinkimo galimybė, imta rinktis balta gėlių 
spalva. Balta spalva – pastovus mirties atributas, ji būdinga mirties regėjimams bei 
vėlių pasirodymams. Tai tradicinė mirusiojo drabužių bei gedulo spalva. Baltai spal-
vai priešpastatoma raudona, raudonų drabužių nenešioja gedintys artimieji, raudonų 
atspalvių turinčiu audiniu nedengiama šarvojimo lenta ar siena prie jos. Toks simbo-
linis spalvų paskirstymas laikomas universaliu. Viktoras Turneris rašė, kad ritualuose, 
susijusiuose su gyvenimo krizėmis, balta spalva nuplaunama ritualinės mirties būklė, 
t. y. įveikiama riba tarp dviejų aktyvaus socialinio gyvenimo periodų. Taip baltos 
spalvos funkcija rituale sutampa su vandens funkcija.22 Pranė Dundulienė iškėlė mintį, 
nors argumentų nepateikė, kad gėlės vestuvėse, krikštynose, laidotuvėse turi ne vien 
estetinę funkciją, bet ir šalina blogį, blogąsias dvasias, saugojo nuo piktų akių, nes 
blogybė pirmiausia krentanti ant gėlių, 
o tik po to ant žmogaus.23 Ant karsto 
dangčio viršaus aštuoneto forma segtas 
iš kambarinio agliuko nupintas vaini kas 
(Medeikiai). Prieš apsėdus prie įva žia  
 vimo į kiemą žiemą pastatomos eg  
lutės, vasarą – berželiai. Eglučių šake
lėmis nubarstomas takelis per kiemą iki  

21 Marcinkevičienė V. ir kiti. Vietoje brangių vainikų 
nešami pinigai mirusiojo artimiesiems – ydingas 
ar sveikintinas elgesys? Parengė Gražina Dagytė, 
Šiaurės rytai, Nr. 102 (929), 2006, rugs. 9.

22 Седакова О.  А.Поэтика обряда. Погребальная 
обрядность восточных и южных славян,Москва,2004,
c.36.

23 Dundulienė P. Gyvybės medis lietuvių mene ir tau -
tosakoje, Vilnius, 2008, p. 161–162.

Kubilių kapinėse (Biržų r.) laidoja Alfonsą Gavėną (mirė 22 metų).  
Prie kapinių vartų pastatyti vartai. Kiti vartai buvo statomi namie.  
Anot Marytės Undzėnienės (Gavėnaitės), gyv. Papilyje, apytikriai prieš 
10 metų prie Vinkšninių kapinių vartų dar matė pastatytus vartus. 
Užrašė Edita Lansbergienė. 2009 m. Iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“ 
fondų, archyvo nr. Pl_6525
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Jauno žmogaus laidotuvės Papilio apyl. Karstas nešamas pro 
bromą. Apie 1957 m. Fotografas nežinomas. Iš Biržų krašto 
muziejaus „Sėla“ fondų, archyvo nr. 22454-54

Grupė žmonių prie liuteronų (?) kapinių koplyčios ir bromo. 
Biržų r. (?). XX a. 3 dešimtm. Iš Biržų krašto muziejaus 
„Sėla“ fondų, archyvo nr. Kalv20
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slenksčio, taip pat ir per kapines iki kapo duobės. XX a. antrojoje pusėje prieš ne
vedusių laidojimą bendraamžiai prie kapinių vainikais apipindavo vartus, panašiai 
kaip ir per vestuves. Kai ką ir iš namų išlydėdavo pro specialiai padarytus vartus. 
Praėjimas pro vartus, gali būti, simbolizavo perėjimą į kitą pasaulį.

Į laidotuves nešamas porinis gėlių žiedų ar šakelių skaičius. Biržuose užrašėme 
Lietuvoje mažai žinomą šio papročio prasmės aiškinimą: „Reiškia, kad nelieka, kad 
išeina. Tas pora reiškia, kad nieko nelieka. Be liekanos. O jeigu 5, tai 4 išeina, vienas lieka. 
Tada reiškia, jau iš paskos kažkas eis“. Šiame aiškinime žmogaus gyvybei lemtingu 
laikomas poelgis pagrįstas panašumo principu.

Biržų krašte į laidotuves ne tik giminės, bet kaimynai kviečiami juos aplankant. 
Apsėdėt, palydėt ateina ir nekviesti, tačiau jie, laikydamiesi vietinės etikos, nepasil-
ieka vakarienei ir neina gedulingų pietų. Dar prieš 20 metų Biržų krašte kaimuose 
buvo laikomasi senųjų papročių – eidami į laidotuves nešdavosi maisto: dešrą, 
kumpio gabalą, sūrį, vištą, gardesnių pyragų, sviesto, uogienės, ragaišį. Ši tradicija 
gyvavo, kol gedulingi pietūs buvo valgomi namuose. Vėliau buvo pradėti nešti 
buičiai reikalingi daiktai, pinigai. „Mano vyras kai žuvo 1977 metais, mes jį kaime 
šarvojom, tai ir staltieses nešė, kitas pinigėlių davė, kitas čecholų kokį“ (Biržai). Daiktų 
nešimo paprotys išnyko. Išliko paprotys atnešti pinigų. „Mano tėvas mirė 1977 metais, 
jau pinigus davė, ne maistų, nieko nieko netanešė, bet tiktai pinigus“ (Medeikiai). Biržų 
krašte išlikusi apsėdų tradicija, apsėdėjimas iki šiol prasideda pavakary sutartu laiku. 

Apsėdai – tai giedojimas prie pašarvoto mirusiojo (Medeikiai). Seniau apsėdų 
giedojimui vadovavo giesmininkas. „Giesmininks tai ir yra tas vienas giedotojas, kat-
ras veda.“ Giedodavo visi susirinkę į apsėdus iki vidurnakčio ir ilgiau. Ateidami 

Nežinomo asmens laidotuvės. Karstas nešamas pro bromą  
(vartus). Išsirikiavę stovi šauliai. Papilys. XX a. 4 dešimtm.  
J. Dambrausko nuotr. Iš Biržų krašto muziejaus „Sėla“ fondų,  
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atsinešdavo maldaknyges, „kantyčkos buvo katalikų, reformatų maldaknygės giesmynai, 
ir visi giedodavo“ (Anglininkai). Nuo giesmininko priklausė giesmių repertuaras, 
giedodavo šermenines giesmes. Reformatė Olga Sruogienė, nuo 16 metų gies
mininkui Albinui Timukui padėdavusi vesti giesmes tiek katalikų, tiek reformatų 
laidotuvėse, neprisiminė, kad apsėduose būtų giedotos psalmės. Rasa Račiūnaitė 
nurodė, kad Biržų krašte per apsėdus buvo giedamos giesmės.24 Alfonsas Motuzas 
rašė, kad regionuose, kurie ribojasi su protestantų religija, buvo giedamos psalmės 
ir šermenų giesmės.25 Manome, kad psalmių giedojimo tradicija Biržų krašte XX a. 
viduryje jau buvo nunykusi. 

XX a. pabaigoje, kai sunyko senoji vyrų giedorių tradicija, šią funkciją perėmė 
moterys. XX–XXI a. sandūroje beveik visose didesnėse gyvenvietėse buvo keturių 
moterų giesmininkių grupė. Dabartiniu metu laidotuvėse vienos šių grupių gieda 
dažnai, kitos tik retkarčiais. Rajone žinomos ir gerbiamos Kratiškių kaimo giedotojos.26 
XXI a. pradžioje populiarių laidotuvėse ir metinėse giedančių vyrų grupes galime 
vertinti kaip grįžimą prie senosios vyrų giesmininkų tradicijos. Pokytis tas, kad su 
jais laidotuvių dalyviai nebegieda, dėl to giedojimas laidotuvėse yra įgavęs koncertinį 
pobūdį. Grojama muzikos instrumentais: sintezatoriumi, kartais ir smuikuojama. Kai 
giesmininkų nėra, leidžiami gedulingos muzikos įrašai. Beveik iki XX a. pabaigos 
lydint ir laidojant gedulingas melodijas, po Atgimimo ir giesmių melodijas, grodavo 
pučiamųjų orkestras. Pabrangus paslaugoms, orkestro žmonės neužsako. 

Visų giesmininkų repertuarą sudaro giesmės, dalis jų šermeninės, iš „Liturginio 
maldyno“, dalis – nežinomų autorių sukurtos, tremtinių melodijų reminiscencijomis 
grįstos giesmės. Laidojimo dieną kelios giesmės giedamos pirmu asmeniu, t. y. 
mirusiojo vardu: „Štai iškeliauju iš namų iš lėto, o tėviške brangioji numylėta. Sudie, 
jaunystės jūs baltos vyšnios, sudie mano dienos, nebegrįš jos. Amžiną atilsį duok mirusiai, 
Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia“ (Kratiškiai); „Štai baigiau šios žemės vargingą 
kelionę“ (Kratiškiai, Anglininkai); „Štai baigiau kelionę žemės šios taku, buvo man 
paskirta mirti šiuo laiku“ (Biržai, Anglininkai); „Išeinu jau, namiškiai mielieji, išeinu į 
tėvynę dangaus, man atleiskit visi artimieji, jei ką gyvas nekaip padariau“ (Kratiškiai). 
Šios giesmės savo turiniu yra panašios į tradicinėse lietuvių laidotuvėse sakytas 
oracijas27, taip pat į raudas. Raudant mirusiojo vardu buvo atsisveikinama su 
giminėmis ir pažįstamais.28 Taigi ritualiniai tekstai, kuriais reiškiami patarimai sielai 
atsisveikinti su aplinka, visa palikti ir 
eiti pas Viešpatį į amžinybę, yra pakeitę 
savo formą: nagrinėjamu laikotarpiu 
yra virtę pirmu asmeniu giedamomis 
giesmėmis. Biržuose giedama Šiaurės 
Lietuvai būdinga giesmė „Vardų mina-
vojimas“. Minimi krikšto ir sutvirtinimo 
vardai kreipiantis į šventuosius globėjus.

Giedojimo vieta nebuvo vienoda 
visuose kaimuose. Anglininkuose šar vo
ta „gerojoj gryčioj“, stalas, prie kurio su 
sėsdavo giesmininkai, stovėdavo kam pe  
prie galinės sienos. Panašiai, „kur dides -

24 Račiūnaitė R . Moteris tradicinėje lietuvių kultūroje. 
Gyvenimo ciklo papročiai (XIX a. pabaiga–XX a. vidurys), 
Kaunas, 2002, p. 132. 

25 Motuzas A. Katalikų liaudies pamaldumo praktikos 
Lietuvoje, Kaunas, 2004, p. 149.

26 Slavinskas K. Moters dienos proga – padėkos kra 
tiškietėms, Šiaurės rytai, Nr. 29 (1155), 2008, kovo 
13; Vaičekonienė R. Kratiškių giedotojos laukia-
mos ir reikalingos, Biržiečių žodis, Nr. 11 (9153), 
2011, vas. 8.

27 Kerbelytė B. Lietuvių pasakojamosios tautosakos 
katalogas, Pasakojimai. Anekdotai. Oracijos, Kaunas, 
2009, t. 4, p. 596.

28 Vyšniauskaitė A. Laidotuvių papročiai Lietuvoje 
XIX–XX a. pirmaisiais dešimtmečiais, Iš lietuvių kul-
tūros istorijos, Vilnius, 1961, t. 3, p. 146. 
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nė vieta“ šarvota ir Kratiškių kaime, 
tačiau giesmininkų stalas niekuomet  
nestovėjo mirusiojo galvūgalyje. Medei-
kių kaime šarvota koridoriuje. „Korido-
riun inein, čia tas karstas, padeda vainikų, 
jau pasimeldė, tada ein, kambary sėd už 
stalo ir gieda.“ Didesniam kambaryje 
giedodavo susėdę už stalų, prie kurių 
po laidotuvių būdavo valgomi gedulingi 
(želauni) pietūs. Sumažėjus giesmininkų 
skaičiui, pakito ir giesmininkų stalo 
vieta. Didžiajame kambaryje šarvojama, 
o giedama mažesnėje patalpoje. Kai kur 
ši tradicija išlaikoma įrengiant šarvojimo 
vietą bendruomenės namuose. Biržų 
laidojimo biure giesmininkų stalelis 
stovi prie sienos netoli įėjimo į salę, o 
šarvojama katalikams patariamu būdu – 
„erdvesnio kambario gilumoje“29, išlaikant 
principą, kad mirusysis būtų pašarvotas 
kojomis į duris. Ant giesmininkų stalo 
stovi kryžiukas ir žvakė. Kadaise, atėju
sieji į apsėdus ir pasimeldę, paimdavo 
kryželį nuo stalo ir jį pabučiuodavo (Anglininkai). Paskutinį kartą kryželį visi 
bučiuodavo pabaigę giedojimą prieš gedulingus pietus. Dėl higienos prie jo „būdavo 
lūpatytė balta, nosinuks“ (Medeikiai).

Minėtame prieškario straipsnyje, nenurodant konkrečios vietovės, rašoma, 
kaip Biržų apylinkėse mirusiuosius išlydėdavę iš šarvojimo patalpos: „Iš palėpės 
traukiamas karstas su suvargusiu be dvasios kūnu ir gabenamas bažnyčion arba tiesiog 
kapuosan.“30 Prieš 40 metų Germaniškyje (Biržų r.) mirusieji į gryčią nebuvo nešami 
nė apsėdams. Žmonės giedodavo kambaryje, laikas nuo laiko nueidavo į daržinę 
sukalbėti poterių prie mirusiojo. XX–XXI a. sandūroje šiam papročiui Germaniškyje 
suteikta katalikiška forma – mirusieji šarvojami gyventojų lėšomis ir pastangomis 
pastatytoje koplyčioje. Latvijos pasienyje gyvenantiems žmonėms šarvojimas namuose 
yra nesuprantamas reiškinys. „Sako: kas ti kambary gali šarvot žmogų numirusį?“31 
Taigi latvių laidojimo papročių poveikis Biržų rajono būdingiems laidojimo 
papročiams yra akivaizdus. Latviai mirusiuosius šarvoja daržinėje, sandėlyje ir 
po savaitės išlydi. Neturėjome galimybės atrasti šiaurinę ribą, ties kuria mirusieji 
prieš apsėdus atnešami šarvoti į gryčią. 
Šis Biržų valsčiuje būdingas paprotys 
yra tarpinė grandis tarp latviškų ir lie  
tuviškų laidojimo papročių. Vakarinė 
riba – Mūšõs upė. Už Mūšos jau ki-
tokie, biržiečius stebinantys papročiai: 
mirusysis iškart šarvojamas namuose, 

Mirusiojo vardo minėjimo giesmė ranka rašytame 
giesmyne, Kratiškių k., Biržų r. 2011 m. liepos 
6 d. R. Garnevičiūtės nuotr.

29 Liturginis Maldynas (trečiasis pataisytas fotografuoti-
nis leidimas), 1992, p. 457.

30 Atis. Lavonus žiurkės lanko. Nors plačiai paplitęs, 
bet netikęs paprotys, Ūkininkas–Vyrų žygiai, 1939, 
Nr. 12 (983), p. 6.

31 Marytė Vasiliauskienė (Vagulytė), gim. 1937 m., 
gyv. Germaniškio k., Biržų r., VDU ER 2074, t. 9, 
VII/1.
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visomis dienomis lankomas, visus vakarus apgiedamas, laidojamas po trijų parų, 
ir per šį laiką spėjama padaryti alaus. Kuprìliškyje (Biržų r.) prasideda vidurio 
Aukštaitijos regionui būdingi papročiai su Jėzaus Vardo rožinio giedojimu. 

Vaišės apsėduose taip pat nebuvo vienodos, jos kito keičiantis ekonominėms 
ir socialinėms sąlygoms, taip pat priklausė nuo ekonominės šeimos būklės. 
Apsėdams kepdavo bulkutes, jos būdavo nedidelės, apvalios su varške arba su 
lašinukais (Anglininkai). Kai kur per apsėdus pavaišindavo alumi ir sausainiais, 
kai kur vakarienei kviečia visus dalyvavusiuosius apsėduose, kai kur – tik gie-
smininkus. Bendras paprotys – pavaišinti giedorkas po apsėdų, „veda prie stalo ir 
visuomet pavaišina“ (Kratiškiai). Vedimas – ritualinė elgsena. Pasiturintys žmonės 
XXI a. pradžioje maisto vakarienei neruošia, o užsako kavinėje, kuri jį ir atveža. 

Prieš uždengiant karstą, pirmiausia su mirusiuoju atsisveikina artimieji. 
Giminaičiai atsisveikina santūriai: „pusbrolis mirė, nu tai prieini, ant krūtinės jam uždedi 
rankų, nu ir palinki amžinatilsį“ (Anglininkai). Nėščia moteris išeina pirma karsto 
(Kratiškiai), jai neleidžia prieiti prie karsto (Medeikiai). Prieš uždengiant atrišamos 
kojos ir rankos. Išlydėjus karstą namuose tuoj pat išardo lentas, o bendruomenės 
salėje nutraukia ir sulanksto pakylos užklojimą, nuima pakabintą kryželį. „Skaito, 
raikia sujaukt, kad taip grait kas nors nemirt, kad nešarvotų iš tų namų“ (Anglininkai). 
Išlydint iš šarvojimo patalpos surenka visas gėlės, nesudegusius žvakių galiukus. 
Laidotuvių erdvei persikėlus į nuomojamas patalpas, atsirado naujas, bet tokią pat 
apsisaugojimo nuo kenksmingo mirties poveikio reikšmę turintis tikėjimas – nieko 
nepalikti laidojimo namuose, grąžinti netyčia iš šarvojimo salės paimtus daiktus, 
net mažą šaukštelį. Artimieji išlydi su degančiomis žvakėmis arba neša rankose 
gėlių. Katalikai nesudegusias žvakes sustato į duobkasių įspaustą kryžiaus formą 
ant supilto žemės kauburėlio, reformatai, kunigo patarimu, sumeta jas į duobę. 
Žvakės laidojant į duobę metamos nuo seno, „kad jam tos žvakės šviestų amžiname 
gyvenime.“32

Sovietmečiu kunigą palydėti ir palaidoti kviesdavo tiktai tikrai tikintys 
žmonės, mažiau tikintys atveždavo jį prieš laidojimą duobei pašventinti, atšalusieji 
apsieidavo be kunigo. Laidojant su kunigu, kolūkis neduodavo sunkvežimio karstui 
vežti, neteikdavo kitų lengvatų. Dėl materialinių vertybių „žmonės atstūmė tikėjimą“ 
(Medeikiai). Laidojant be kunigo, prie kapo duobės kalbą pasakydavo apylinkės 
atstovai, jie ateidavo ir Atgimimo pradžioje, kai laidojimo apeigas atlikdavo kunigas. 
Dabartiniu metu visus laidojamus katalikus palydi kunigas, taip pat savižudžius, 
„susidėjusius. Dabar nesvarbu. Kristus ataina un visus“ (Medeikiai). Išnyko draudimas 
negiedoti savižudžio laidotuvėse. Visi laidojami bendrose kapinėse.

J. Dagilio nufilmuotose laidotuvėse prie kapo eisena ėjo senovine tvarka: 
pirmas – vyras, nešantis kryžių, už jo – kunigas, karstą nešė paskui kunigą, paskui 
karstą ėjo artimieji, už jų – visi lydintieji, nešini vainikais ir gėlėmis, orkestras 
grojo eidamas eisenos gale, taigi visi buvo lydintieji. Dabartiniu metu dažniau su 
gėlėmis einama eisenos priekyje, prieš kunigą, panašiai kaip bažnytinėje procesijoje. 
Anksčiau nuo kaimo į kapines lydėdavo pėsti. Dabartiniu metu lydėjimas kaip 
veiksmas laidotuvėse nėra net pastebi-
mas: „Važiuoja iki pat kapų, nebelydi gi 
žmonės jau“ (Medeikiai). 

32 Iš gyvenimo vėlių bei velnių, surinko Jonas Basa
navičius, Vilnius, 1998, t. 7, p. 105.
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Laidotuvėse svarbią funkciją atlieka „duobekasiai, kavotojai.“ Savus duobkasius 
stengiasi „daugiau pavaišint“ po apsėdų ir per gedulingus pietus, jiems įdeda ir „ant 
kapinių. Jie ir nevažiuoja sausai kast“. Jiems dovanoja po rankšluostį. „Rankšluosčius 
persijuosdavo duobkasiai. Būdavo austūs rankšluosčiai.“ Šis paprotys nėra visiškai 
išnykęs: „Mamytė turi padėtus rankšluosčius dėl duobekasių susiruošus“ (Kratiškiai). 
Duobkasiai kviečiami ir į metines. Karstą neša sūnėnai, anūkai ar taip kas nors iš 
giminių. Laidojimo biuro darbuotojai karstą neša persijuosę per petį rankšluosčiais 
arba ir be jų.

Kremavimo paslauga nebrangi, tačiau kremavimo atvejai dar yra reti. Laido
jimo biuro darbuotojai pasakoja atsitikimą: vilniečiai, savaitę namuose sekcijoje 
saugoję urną, prašė ją palaidoti, nes „neramu, negalėjo, galvodavo“. Nors memoratai 
skiriasi nuo sakmių, bet išlaiko jų funkcijas, šiuo atveju memoratas kaip ir sakmė 
skatina atmesti gyvuojantį paprotį.33 

Gedulingi pietūs po laidotuvių pastaruoju metu užsakomi valgykloje, 
kavinėje ar restorane, kartais valgomi bendruomenės namuose, tokiu atveju mais-
tas užsakomas kavinėje ar gaminamas namuose. Išlikęs paprotys grįžus iš kapinių 
nusiplauti rankas. Šis paprotys kadaise reiškė norą atsikratyti mirusiojo poveikio.34 
Mirusiajam paliekama vieta, padedama lėkštutė, ji paženklinama juodu kaspinuku. 
Pietūs užtrunka kelias valandas. Sutrumpėjus pietums, sumažėjo ir giedamų giesmių 
skaičius. Pradedant pietus, giedama giesmė „Jėzau alpdamas daržely“, „Dieve arčiau 
Tavęs“ (Biržai), pradėtos giedoti momento realijas atspindinčios giesmės „Siauras 
kelias erškėčiuotas“ (Medeikiai), „Dėkoju Tau, Dieve, už ryto vėsą, dėkoju Tau 
už poilsį nakties“ (Kratiškiai). XX a. antrojoje pusėje gedulingi pietūs namuose 
trukdavo dvi, kartais tris dienas. Alus buvo būtinas, kitokių alkoholinių gėrimų 
neduodavo. Pirmiausia valgydavo sriubą, „ten kauliukai virti, kokių petražolį įmeta, ar 
krapelį kokį, sušyl žmonės tadu“ (Anglininkai). Po to patiekdavo šiltų mėsos patiekalų. 
Būtini buvo ir šalti patiekalai: šaltiena, vyniotiniai. Prikepdavo pyragų, sausainių, 
bulkučių. Padarydavo gaivos, nupirkdavo limonado. Dabartiniu metu įprasta kava, 
arbata, brendis per gedulingus pietus atsirado neseniai. Alus visad būna. Alaus 
gėrimas gali būti iš senųjų „pagoniškų“ laikų išlikusi apeiga.35 Alumi ir kitokiais 
alkoholiniais gėrimais per gedulingus pietus nebuvo vaišinama ypatingu atveju – 
gedint Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II jo laidotuvių metu.

Ant supilto kapo pastatomas laikinas paminklas – tai naujas paprotys. Kryžius 
kaip ženklas, ant kurio užrašyta mirusiojo vardas ir pavardė, naujose miesto 
kapinėse yra būtinas, o nedidelėse kaimo kapinėlėse lyg ir nereikalingas, nes „visi 
žino – mano čia“, tačiau papročiai ne visada sutampa su žmonių praktiškumu. 
Statydami paminklą laikiną kryžių su-
naikina: sudegina arba užkasa į kapo 
duobę. Kai kas pastato kapinėse prie 
apleisto kapo, kiti parsiveža į namus, 
padeda arba retais atvejais pastato 
gėlių darželyje. Tvarkant kapą, panašiu 
būdu pagarbiai sunaikinami vainikų 
kaspinai su užrašais, nes „užrašytūs, jo 
vards“. Kapas tvarkomas po mėnesio. 

33 Korzonaitė E . Žmogaus elgesio su mirusiaisiais ir 
vėlėmis raida sakmėse ir papročiuose (daktaro diser
tacijos santrauka), Kaunas, 2002, p. 22.

34 Christian Cl. C., Baltų ir slavų religija, Lietuvių 
mitologija, sudarė Norbertas Vėlius, Vilnius, 1997, 
t. 2, p. 319.

35 AlseikaitėGimbutienė M. Pagoniškosios laido
jimo apeigos Lietuvoje, Gimtasai kraštas: tautotyros 
vienkartinis leidinys, red. P. Bugailiškis, Šiauliai, 
1943, p. 58–59.
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Trisdešimties dienų minėjimą katalikai gali būti perėmę iš žydų tradicijos: izraelitai 
raudojo Mozės trisdešimt dienų (Įst 34, 8). Po mėnesio užsakomos Mišios bažnyčioje, 
savieji aplanko ta proga sutvarkytą kapą ir uždega žvakutes. Drabužius tvarkyti, 
nesulaukus metų po jo mirties, – mirtį provokuojantis veiksmas (Kratiškiai). 

Į metinių minėjimą kviečiami svečiai, „daugiau savesnius tuos svečius“, 
užsakomos Mišios. Giriama, kai savieji į bažnyčią eina nevalgę, priima Komuniją. 
Po Mišių lanko kapą. Jei savieji pastatė paminklą, kartu vežasi ir kunigą pamin-
klui pašventinti. Giesmininkai pagieda giesmių: „Viešpaties angelą“, „O Dieve 
Tėve“. Prie stalo giedama giesmė „Jėzau alpdamas daržely“. Kadaise, atvykdami į 
metines, atsinešdavo maisto: ragaišio, sviesto, pyragų, raguolio. Kol metinės buvo 
švenčiamos namuose, buvo atliekama gedulo ženklų nuėmimo apeiga: artimiausia 
pagal giminystę teta nuriša juodą skarą, apriša baltą. „Pasibaigė žėlaba, tad pa-
vakary jau galima dainuot“ (Medeikiai). Prieš 30 metų metinėse būdavo „muzikonts 
ir bubins. Kai neš šiltų ir tadu duod muzikos. Muzikontas išėjo iš mados, o dainos tai 
yra“ (Kratiškiai). Pirmiausia dainuojama mirusiojo mėgta daina. Metinių papročiai 
pasikeitė, kai pietūs imti užsakinėti valgyklose, kavinėse. 

Po metinių mirusieji minimi per Vėlines, Kūčias, jų mirimo, gimimo, vardo 
dieną. Reformatai savo mirusiuosius mini Kapinių šventėse. Skaistkalnio Latvijoje 
katalikai taip pat švenčia Kapinių šventes. Pagal iš anksto paskelbtą tvarkaraštį 
vasaros šeštadieniais kunigai lanko ir meldžiasi kapinėse.

Mirusiųjų gailima, bet drauge stengiamasi nuo jų ir apsisaugoti. „Seniau 
nabašnyką visad keldavo per langų, kad negrįžtų“ (Kratiškiai). Šis paprotys išliko visą 
laiką, kol buvo šarvojama namuose, bet pasikeitė jo aiškinimas: mirusieji buvo 
keliami per langą dėl to, kad „siauri koridoriukai“. Santykio su mirusiuoju pavidalai 
priklauso nuo žmonių tarpusavio santykių ir elgesio. Yra tikima, kad siela prie 
kūno buvoja tris dienas. Tris dienas ji ir iš namų neišeinanti. Šis tikėjimas – vienas 
pagrindinių veiksnių, skatinusių su velioniu elgtis kaip su gyvu žmogumi, ir net 
suteikti jam tam tikras privilegijas.36 Išeidama siela duoda ženklą – nei iš šio, nei 
iš to nuvirsta gėlė, stovėjusi ant palangės, „kalbama kažkodėl apie gėles ir palangę“ 
(Kratiškiai). Šiaurės Lietuvoje „mirus žmogui sudaužoma gėlė – latvių paprotys“.37 
Mitologinėje plotmėje bet kokia ertmė pastate laikoma riba tarp šio ir ano pasaulio, tai 
artimiausias kelias į pomirtinį pasaulį.38 Pateikėjos žino pasakojimų apie susidūrimus 
su mirusiaisiais – mirusį tėvelį matė jo dešimtmetis sūnus. Kai kas yra girdėję 
įprastus mirusių artimųjų garsus: kosčiojimą, vaikščiojimą po laidotuvių. Mirusieji 
pasiima savo dalį, bent kambarinę gėlę, išsiveda gyvulį, gali išsivesti ir namiškius. 
Jiems pjaunamas kas nors iš gyvulių, bent višta. „Jei nepapjausi turėdamas, vis tiek 
pasiims, vis tiek nudvės. Raikia išlaist jam.“ 
Per apsėdus rastas „jautis negyvs kūtėj; 
jaučius sprundų nusisukė“ (Kratiškiai). 
Nepjauti gyvulio laidotuvėms – netgi 
savųjų mirtį provokuojantis veiksmas 
(Medeikiai). Apie šeimininko mirtį pra  
nešama bitėms. Einama prie avilio, pa
barbinama į jį ir pasakoma, kad mirė 
šeimininkas, kad jūs čia dabar gyvenkit, bus 

36 Merkienė I. R. Tikėjimas pomirtiniu gyvenimu ir 
laidotuvių papročiai, Merkienė I. R., Paukštytė
Šaknienė R., Savoniakaitė V., Šaknys Ž. B. Piet ry -
čių Latvijos lietuviai: Tapatumo išraiška, etninės ir kul-
tūrinės orientacijos (monografija), Vilnius, 2005, p. 181.

37 Balys J . Mirtis ir laidotuvės: Lietuvių liaudies tradicijos, 
1981, Nr. 427.

38 Racėnaitė R. Žmogaus gyvenimo trukmės ir kokybės 
samprata lietuvių folklore (daktaro disertacija), Kaunas, 
2005, p. 114.
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kitas. Negavusios žinios, bitės išskrenda (Kratiškiai). Pateikėjos abejojo, ar gyvuliam 
reiktų pranešti apie šeimininko mirtį. Šis tradicinis paprotys39 dar prisimenamas. 

Biržuose, kaip ir visoje aukštaitiškoje Šiaurės Lietuvoje, tikima, kad, pavėlavus 
į laidotuves, eisenos vytis negalima – tai mirtį provokuojantis veiksmas. Šį Biržų 
krašte užrašytą tikėjimą nurodė ir Jonas Balys: „Jei pamatai lydint į kapus numirėlį 
ir vejiesi jį, norėdamas drauge su visais jį į kapus palydėti, tai tave vejasi mirtis“.40 

Kad mirusiojo nebijotum, reikia paimt jį už rankos, paliesti jo kairę, „nuo 
širdies“ ranką, ją palaikyti, bent paglostyt. Tradiciniai veiksmai, saugantys nuo 
mirusiųjų baimės – pabučiuoti į padus, į kojas, į didįjį jų pirštą, paliesti numirėlio 
kojas, didįjį jų pirštą41, matyt, prarado poveikį, nes mirusieji būna apauti. Mūsų 
užrašytas veiksmas identiškas dabartiniu metu priimtam atsisveikinimo veiksmui, 
dėl to nekrentantis į akis, o jo efektyvumą lemia psichologiškai paaiškinamas 
baimės nugalėjimas. 

Mirusysis girdi ne tik, kas vyksta patalpoj, bet ir mintis. Dėl to tikinčios 
močiutės, katalikė ir reformatė, savo anūkę mokė: „Prie karsto tiktai blogai negalvok 
apie jį, ir atsiprašyk mintyse“ (Anglininkai). Atsiprašyti savo įskaudintus mirusius 
senelius anūkę mokė kunigas. Ji prie kapo uždegė žvakę, atsiprašė ir daugiau jų 
nesapnavo (Kratiškiai). 

Pastebėta, kad mirusieji sapnuose maldų neprašo, bet į kiekvieną prašymą, 
pavyzdžiui, paskolinti pinigų, dera atsiliepti malda. Reiškia, „kažko ti trūksta“. Apie 
anapusinę savo būklę mirusieji sapnuose nekalba. „Jie negali kalbėt.“ Todėl apie 
anapusinį pasaulį žinių neturima. „Kas ti žino, neateina ir nepasako“ (Kratiškiai). „Nebu-
vom. Kas ti žino, ar jis yra da iš viso“ (Medeikiai). Sielų buvojimo vieta artima šiam 
pasauliui. „Jie sukas kažkur, tik mes jų nematom ir negirdim“ (Kratiškiai). Savižudžių, 
ne savo mirtimi mirusių siela klaidžioja. „Ji kenč, ji medžiuos būva ir teip visur, 
nuveina un kapų, un kapų klaidžioja“ (Medeikiai). Dvasių buvimą medžiuose patvir-
tina dainos, raudos ir pasakojamoji tautosaka.42 Kalbama, kad tokią klaidžiojančią 
sielą galima parsivesti namo. Namuose ji gali ir vaidentis (Medeikiai). Tai rodo 
išlikusį tikėjimą, kad sielos, negalinčios įeiti į pomirtinį pasaulį, laikinai pasilieka 
žemėje.43 Mirę savieji duoda patarimus, įspėja. Jų patarimų klausoma. Į mirusiuosius 
kreipiamasi prašant pagalbos, pasakojami atsitikimai, kai mirę artimieji iš anapus 
teikė antgamtinę pagalbą. Tai rodytų iki XXI a. pradžios išsaugotą tikėjimą, kad 
mirusieji papildo gyvaisiais besirūpinančių protėvių gretas.

Išvados
Išanalizavus XX a. vidurio–XXI a. 

pradžios katalikų laidojimo papročius 
Biržų krašte, galime teigti, kad kai 
kuriuose jų pastebima senųjų tradicijų 
tąsa: žinomi ir stebimi ženklai, kurie 
praneša artėjančią mirtį; mirusieji laido
jami puošniais drabužiais; į karstą de-
dami kai kurie galbūt anapus reikalingi 
daiktai; po laidojimo keliamos vaišės su 
maldomis už mirusįjį; vaišinama alumi; 

39 Gimbutienė M. Baltai, Lietuvių mitologija, sudarė 
Norbertas Vėlius ir Gintaras Beresnevičius, 
Vilnius, 2004, t. 3, p. 113.

40 Balys J . Mirtis ir laidotuvės: Lietuvių liaudies tradicijos, 
1981, Nr. 758.

41 Ten pat, Nr. 478–494.
42 S l av iūnas Z . Liaudies papročiai ir mitiniai 
įvaizdžiai Mažvydo raštuose, Lietuvių mitologija, 
sudarė Norbertas Vėlius ir Gintaras Beresne
vičius, Vilnius, 2004, t. 3, p. 21.

43 Beresnevičius G. Tikėjimai metampsichoze senovės 
lietuvių pasaulėžiūroje, Liaudies kūryba III, Vilnius, 
1992, p. 87.
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vengiama mirtį provokuojančių veiksmų; tikima, kad negalinčios įeiti į pomirtinį 
pasaulį sielos laikinai pasilieka žemėje; mirusieji papildo gyvaisiais besirūpinančių 
protėvių gretas.

Laidojimo apeigų Biržų krašte ypatumai: dovanos svetimiesiems, atlikusiems 
apeiginius veiksmus prie marinamo ar šarvojamo velionio, kaimynų kvietimas į 
laidotuves, apsėdų tradicija su giesmių giedojimu, išlikusi „Vardų minavojimo“ 
giesmė, karsto dengimas, duobkasių apdovanojimas rankšluosčiais, alaus vartoji-
mas per gedulingus pietus. Kai kurie papročiai, prisitaikydami prie naujų sąlygų, 
pakeitė savo formą: anksčiau nei kituose Lietuvos rajonuose į laidotuves imta 
nešti pinigų, kurie pakeitė maisto nešimą, karstas dengiamas metų juosta, pakito 
mirusiųjų baimės nugalėjimo veiksmas. 

Biržuose užrašytas mažai žinomas porinio gėlių nešimo į laidotuves papročio 
aiškinimas. Anglininkų kaime užrašytas literatūroje neminimas mirtį pranešantis 
ženklas: prikibęs šiaudas. Pastebėta, kad memoratuose pateikiami laidotuvių papročiai 
gali būti naudojami jų tęstinumui įtvirtinti arba atmesti.

Tyrimas parodė, kad pagrindinių K. V. Čistovo išskirtų laidojimo apeigų 
funkcijų – mirusiajam palengvinti perėjimą į kitą pasaulį ir save apsaugoti nuo 
galimų neigiamo sąlyčio su mirtimi pasekmių – Biržų krašte yra paisoma. 

Tradicijos pokyčius nagrinėjamu laikotarpiu Biržų apylinkėse lėmė gyvenimo 
reikmės, istorinės bei socialinės ekonominės sąlygos. XX–XXI a. sandūroje įvyko 
reikšmingų pokyčių: laidotuvių erdvė iš mirusiojo gyvenamosios vietos persikėlė 
į bendrai visų gyventojų naudojamas patalpas – šarvojimo sales Biržų mieste, 
maitinimo įstaigas, kur yra valgomi gedulingi pietūs. Būdingas reiškinys – laidotuvių 
eigos suvienodėjimas visoje Lietuvoje. Lokalūs papročiai saugomi, puoselėjami ir 
perduodami kaimo bendruomenėse, kurių gyvastingumo centras nagrinėjamu laiko-
tarpiu yra bendruomenės namai. Lokalių savitumų turi ir Biržų laidojimo paslaugų 
centras, kaip antai metų juostą. 

Pateikėjai
1. Alma Korsakienė (Ruplėnaitė), gim. 1934 m. Svirpl¸nų k.,  

gyv. A¹glininkų k.
2. Akvilina Vilemienė (Pučinskaitė), gim. 1933 m., gyv. Mede¤kių k. 
3. Olga Sruogienė (Ranonytė), gim. 1929 m. Akmeníškio k., 

gyv. Medeikių k. 
4. Genovaitė Svidulevičienė (Petrauskaitė), gim. 1940 m. Gùdiškio k.,  

gyv. Medeikių k.
5. Ona Simanavičienė (Kuprytė), gim. 1934 m., gyv. Medeikių k.
6. Otilija Pocienė (Elijonytė), gim. 1936 m. Gaj¿nų k., gyv. Medeikių k.
7. Liucija Dalgėdienė (Mumeniškytė), gim. 1938 m. Buči¿nų k. Pakrúojo 

rajone, gyv. Medeikių k.
8. Bronislava Vaičiulėnienė (Pavilionytė), gim. 1942 m. Dominíškio k.,  

gyv. Medeikių k.
9. Aldona Ambroziūnienė (Naudžiūtė), gim. 1936 m. Pabíržėj,  

gyv. Medeikių k. 
10. Liuda Balčiūnienė (Gasiūnaitė), gim. 1935 m. Perk¿niškio k., 

gyv. Medeikių k.
11. Kazė Valuntienė (Abliauliūnaitė), gim. 1945 m. Jagaudžiÿ k., 

gyv. Kratiškių k.
12. Branislava Zizinskienė (Vinciūnaitė), gim. 1938 m. Jagaudžiÿ k., 

gyv. Kratiškių k.
13. Genovaitė Nemanienė (Veizdžiūnaitė), gim. 1930 m. Butni¿nų k., 

gyv. Kratiškių k.
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14. Konstancija Kairienė (Auželytė), gim. 1950 m. Butniūnų k., 
gyv. Kratiškių k.

15. Emilija Kaulinskienė (Vinciūnaitė), gim. 1934 m. Žilíškių k., 
gyv. Kratiškių k.

16. Angelė Armonavienė (Auželytė), gim. 1965 m., gyv. Kratiškių k.
17. Dalia Taurienė (Vaičekauskaitė), gim. 1956 m., gyv. Kratiškių k.
18. Jonas Dagilis ir Vilgemina Lilija Dagilienė, gyv. Bíržuose. 
19. Algimantas Jankauskas ir Laidojimo paslaugų centro darbuotojai  

iš Biržų.
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