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Katalikų laidotuvių apeigos: papročiai  
ir religingumo raiška (Kupiškio apylinkės,  
XX a. antroji pusė–XXI a. pradžia)
Rimutė Garnevičiūtė
Vytauto Didžiojo universitetas

Šiuo tyrimu autorė tęsia Aukštaitijos laidotuvių papročių XX–XXI a. sandūroje 
tyrinėjimą.1 Straipsnyje laikomasi nuostatos, kad laidotuvių apeigas2 sudaro visi 
laidotuvėse atliekami veiksmai, o vartojamas terminas „apeigos“ yra lietuviškas 
tarptautinio žodžio „ritualas“ atitikmuo. Papročiai – darni, tradicijomis įtvirtinama 
įpročių ir apeigų bei visuomenės elgesio normų, perduodamų iš kartos į kartą, 
visuma. Jie, kaip ir visa liaudies kūryba, funkcionuoja trijų principų dėka: paveldą 
su dabartimi sieja vertybiniai ryšiai; papročiai yra nuolat atsinaujinantis visuomen-
inis reiškinys; kiekvienas žmogus, likdamas nežinomas, gali juos varijuoti ir turtinti 
(Kudirka 1996: 9–11). Papročių, elgesio normų tęstinumą lėmė kūrybos ir atrankos 
tūkstantmečiai. Trumpai šie trys tarp savęs sąveikaujantys liaudies kūrybos funk-
cionavimo dėsniai nusakomi taip: tęstinumas, varijavimas ir atranka (Sharp 1907). 
Kalbant apie papročius, vartojama „tradicijos“ sąvoka. Tradicija yra reiškinio kultūra 
mechanizmas. „Tai žmonių patirties / kultūros kaupimo, perdavimo ir realizacijos būdai, 
dabarties ryšių su praeitimi sistema (Markarian 1969)“ (Kerbelytė 2005: 9).

Laidotuvių apeigos susideda iš dviejų dalių: 1) liaudiškųjų papročių, 2) liturginių 
apeigų. Liaudiškųjų papročių pagrindą sudaro senieji laidotuvių papročiai. Daugelis 
šių papročių, veikiami krikščionybės, įgavo naujas prasmes ir motyvaciją, kurios 
funkcionuoja kaip liaudies religingumo dalis. Sovietiniais metais daugelis viešo 
religinio gyvenimo formų buvo netoleruojamos, o religinis aspektas išeliminuotas 
iš liaudiškųjų apeigų ir papročių (Mar-
dosa 2009: 24). XX a. pabaigos politiniai 
įvykiai tik laikinai suaktyvino religinį 
gyvenimą. Visuomenės sekuliarizacija, 
pakitusi ūkinė situacija, pasiūlytos mo - 
kamos paslaugos keitė tradicinę laido-
tuvių tvarką. Kas laidotuvėse išliko pas - 
tovu ir kas pakito? Į šį klausimą ir ieš - 
kome atsakymo nagrinėdami Kupiškio 
krašto laidotuvių papročius.

Pagrindinis tyrimo duomenų šal - 
tinis – nauja etnografinių lauko tyrimų 
medžiaga, rinkta 2012 m. vasarą „Vers - 
mės“ leidyklos organizuotoje ekspedi-
cijoje buvusiame Kupiškio valsčiuje pa - 
gal specialų autorės sudarytą atvirų klau - 
simų klausimyną „Katalikiškų laidotu-
vių apeigos ir papročiai Lietuvoje: XX–
XXI a. sandūra“. Atlikdami etnografinį 

 Straipsnis „Versmės“ leidyklai įteiktas 2013 10 22, 
serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų 
mokslo darbų komisijos įvertintas 2014 07 10, pirmą 
kartą paskelbtas 2014 12 22 elektroninio serialinio 
leidinio „Lietuvos lokaliniai tyrimai“, ISSN 2029–0799 
visatekstėje svetainėje www.llt.lt. Straipsnio kodas 
elektroniniame serialiniame leidinyje yra LLT:2014-
5/56-238/EL.

1 Garnevičiūtė R. Katalikiškų laidotuvių papročių 
kaita XX–XXI a. sandūroje, Žiemgala, nr. 2, 2010, 
p. 20–27; Garnevičiūtė R. Katalikų laidotuvių 
apeiginiai papročiai šiaurės Lietuvoje. Tradicijos 
kaita XX–XXI a. sandūroje, Žiemgala, nr. 2, 2012, 
p. 13–22; Garnevičiūtė R. Laidotuvių papročiai 
Jūžintų apylinkėse (XX a. vidurys–XXI a. pradžia), 
prieiga per internetą llt.lt/pdf/juzintai_rageliai/
juzintai-rageliai-1_etno-2011.pdf; Garnevičiūtė R. 
Katalikiškų laidotuvių papročiai Biržų apylinkėse 
(XX a. vidurys–XXI a. pradžia), prieiga per internetą 
http://llt.lt/pdf/birzai/birzai-1_etno-2012.pdf.

2 Apeigų prasmė yra sudėtinga ir nenusistovėjusi, 
šio termino vartojimą nagrinėjo Irma Šidiškienė 
(Simboliniai veiksmai lietuvių XIX a. II pusės–XX a. 
I pusės vestuvių apeigose. Kartografinis tyrimas, 
Lietuvos etnologija, 3 (12), 2003, p. 33–60).
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lauko tyrimą pirmumą teikėme religingų, maldingas praktikas laidotuvėse atliekančių 
žmonių apklausoms. Kalbantis su pateikėjais taikytas pusiau struktūruotos apklau-
sos metodas. Nemaža duomenų surinkta taikant respondentų pateiktų laidotuvių 
nuotraukų analizės metodą. Ekspedicijų metu surinkta medžiaga saugoma Vytauto 
Didžiojo universiteto Kultūros studijų ir etnologijos katedros rankraštyne (VDU 
ER Nr. 2074, t. 14, I–XII). Be to, etnografinę medžiagą autorė rinko kaimyninėse 
apylinkėse: Skapiškyje, Antašavoje, Vabalninke (ši medžiaga naudinga palyginimui). 
Dėkoju visiems duomenų pateikėjams. 

Tyrimo tikslas – remiantis Kupiškio krašte surinkta etnografine medžiaga 
ir ankstesniais autorių užrašymais išanalizuoti katalikų laidotuvių papročius bei 
religingumo raišką laidotuvėse Kupiškio krašte išskiriant būdingus pamaldumo 
bruožus, apibūdinti katalikų laidotuvių tradicijos kaitą. 

Uždaviniai – išnagrinėti religingumo raišką katalikų laidotuvėse; apibūdinti 
besikeičiant aplinkybėms atsiradusius laidotuvių papročių pokyčius bei išlikusius 
stabilius jų elementus. 

Objektas – katalikų laidotuvių papročiai ir religingumo raiška laidotuvėse 
Kupiškio krašte XX–XXI a.

Metodai – ekspedicija, apklausa, vizualinės medžiagos (nuotraukų) analizė; 
tyrimo medžiagai apdoroti pasitelkiami analitinis, lyginamasis, interpretacinis metodai. 

Kupiškio krašto XX a. pirmosios pusės laidotuvių papročius knygoje „Ku - 
piškėnų senovė“3 aprašė Elvyra Dulai -
tienė-Glemžaitė (1958: 246–255). Krašto-
tyrinkas iš Paketurių kaimo Albinas 
Kriauza 1942 m. Kupiškio apylinkėse 
surinko ir užrašė duomenis apie vaikų 
mirtį ir laidojimą (Kriauza 1996: 20–25). 
Šio tyrimo naujumą lemia tai, kad 
1) mokslinių Kupiškio krašto laidotuvių 
papročių tyrinėjimų nėra, 2) pirmą 
kartą nuosekliai tyrinėjami4 katalikų 
laidotuvių papročiai ir religingumo 
raiška laidotuvių apeigose: maldingos 
praktikos, pamaldumai, liaudiškas pa-
maldumas bei religingumas.

Sąvokos. Etnologai, nagrinėdami 
religijos etnologijos, liaudies religijos 
bei liaudies pamaldumo (religingumo) 
sampratą, pastebi definicijų, terminų 
ir sąvokų įvairovę bei neapibrėžtumą 
(Mardosa 2012: 18). Tokiai situacijai es-
ant, manome, kad būtų tikslinga anali-
zuojant katalikų liaudies pamaldumą 
naudoti Dievo kulto ir sakramentų 
kongregacijos parengtame Liaudiškojo 
pamaldumo ir liturgijos vadove pasiūlytas 

3 Rašydama knygą Glemžaitė rėmėsi ne tik pačios 
sukaupta medžiaga, bet ir archyviniais Albino 
Kriauzos, Antano Mažiulio, Balio Buračo, kitų tar-
pukario tautotyrininkų aprašais. Etnologas Žilvytis 
Šaknys išsakė argumentuotą nuomonę, kad knygoje 
pateiktas gana kupiūruotas kultūros paveldas, 
kuris turėjo nemenką poveikį tradicinės kultūros 
suvokimui, davė peno perdėtam praeities roman-
tizavimui. (Čepaitienė A. (parengė ir vadovavo 
diskusijai), Tekstas kaip šaltinis: teoriniai aspektai 
ir tyrinėjimų praktika, Lietuvos etnologija, 3 (12), 
2003, p. 133–134).

4 XX a. antrojoje pusėje nagrinėjant laidotuvių apei-
gas buvo ieškoma sąsajų tarp užfiksuotų istorijos 
šaltiniuose ir dabartyje egzistuojančių tikėjimų 
bei praktikuojamų apeiginių veiksmų, Angelė 
Vyšniauskaitė juos siejo su ankstyviausiomis re-
ligijos formomis – magija, animizmu ir protėvių 
kultu, Rūta Giedrinė – su protėvių ir agrariniais 
kultais, zoolatrija (Merkienė 2005: 163). XXI a. 
pradžioje Irena Regina Merkienė, remdamasi bi-
ografinio pobūdžio memoratais – gyvenimo istorijų 
fragmentais, – dažniausiai lyginamuoju metodu 
tyrinėjo besikeičiančių visuomenės vidaus santykių 
etiką, estetines jų formas, krikščioniška morale 
pagrįstus įsipareigojimus, jų pokyčius visuomenei 
modernėjant ir sąveiką su ateizacija. Kunigai Saulius 
Kasmauskas nagrinėjo žmogaus mirties ir palaid-
ojimo įprasminimo klausimus, laidotuvių poveikį 
žmogaus moralei ir moralinę Katalikų bažnyčios 
laidojimo liturgijos dimensiją, Saulius Stumbra 
tyrinėjo žemaičių šermenų apeigų muzikinės raiškos 
ypatumus.
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terminų definicijas. Kongregacija atkreipia dėmesį, kad plati ir sudėtinga sritis, 
apibrėžiama „liaudiškojo religingumo“ ar „liaudiškojo pamaldumo“ sąvokomis, 
stokoja tikslesnės nedviprasmiškos terminologijos, todėl pateikia sąvokų įprastinę 
reikšmę ir apibūdina šių reiškinių sąveiką su tautų kultūromis: 1) maldingos prak-
tikos visuomet remiasi viešu dieviškuoju Apreiškimu ir bažnytiniu pagrindu; jos 
pagal Bažnyčios įstatymus bei normas vykdomos laikantis papročių arba teisėtai 
patvirtintų knygų (pavyzdžiui, Liturginiu maldynu), kai kurios jų naudojasi atlaidų 
privilegija; kultūrose ir tautose maldingos praktikos yra įgavusios savotišką raiškos 
stilių; 2) pamaldumų sąvoka reiškia įvairias išorines praktikas (maldas ar giesmes, 
pagarbų kai kurių laikotarpių laikymąsi ar ypatingų vietų lankymą, insignijas, 
medalikėlius, įpročius ar papročius); 3) sąvoka liaudiškasis pamaldumas nusako-
mos įvairios privataus ar bendruomeninio pobūdžio kultinės apraiškos, kurios, 
atsižvelgiant į krikščioniškojo tikėjimo kontekstą, reiškiasi ypatingais aspektais, 
pasiskolintais iš kokios nors tautos, etninės grupės ar jų kultūros; jis sužadina 
vidines nuostatas: kantrybę, kryžiaus pajautą kasdieniame gyvenime, pasiaukojimą, 
atvirumą kitiems, dievobaimingumą; 4) liaudiškasis religingumas nebūtinai remiasi 
vien krikščioniškuoju Apreiškimu, „liaudiškoje katalikybėje“ daugiau ar mažiau 
darniai koegzistuoja įvairūs religinio gyvenimo, tautos kultūros ir krikščioniškojo 
Apreiškimo elementai. Nes tautos kultinėmis priemonėmis siekia išreikšti savo 
visa apimančią transcendentiškumo viziją, gamtos, visuomenės ir istorijos sampratą 
(Liaudiškojo... 2003: nr. 7–11). Maldingomis praktikomis ir pamaldumais tikin-
tieji siekia ir išreiškia ypatingą santykį su Dievu, t. y. „Dieviškaisiais Asmenimis, 
Švč. Mergele Marija, jos malonių privilegijomis ar tas malones reiškiančiais jos titulais, 
arba su šventaisiais“ (Liaudiškojo... 2003: nr. 9). 

Vadove pabrėžiama, kad pirmenybė visų teisėtų ir galimų krikščioniškųjų maldos 
formų atžvilgiu priklauso liturgijai (Liaudiškojo... 2003: nr. 11). Jame akcentuojamas 
liaudiško pamaldumo ir liturgijos santykis (išgryninti liaudiškojo pamaldumo turtai 
turėtų būti nukreipti į liturgiją kaip žmonių atnaša) bei nurodomas liaudiškojo 
pamaldumo ir nūdienos kultūros santykis (atnaujintas liaudiškojo pamaldumo gy-
vybingumas gali būti priešinimasis arba reakcija į pragmatinę technologinę kultūrą 
ar ekonominį utilitarizmą) (Liaudiškojo... 2003: nr. 1). 

Lietuvoje liaudiškojo pamaldumo problemą nagrinėja etnologas Jonas Mardosa 
(2009; 2012). Mokslininko nuomone, liaudies pamaldumas gali reikštis per nutolusius 
nuo Bažnyčios mokymo veiksmus, papročius ir apeigas, tačiau kiekvienu atveju 
pagrindas ir konkrečios žmonių veiklos matas yra religija (2012: 22). J. Mardosa 
liaudiškojo pamaldumo ir liaudiškojo religingumo konceptus vertina kaip lygia-
vertes konkrečią liaudies religijos praktinę išraišką turinčias sąvokas (2012: 18). 
Siekdami suprasti kiekvienos jų skirtumus, aptarsime religingumo sąvoką, kaip ją 
apibūdino Levas Karsavinas.5 L. Karsavi-
nas teigė, kad religingumas skiriasi nuo 
tikėjimo. Tikinčiu vadinamas žmogus, 
kuris priima ir laiko tiesa tos religijos 
mokymą, jau pats religijos skelbiamų 
tiesų išpažinimo faktas yra vadinamas 
tikėjimu.6 Kalbant apie religingą žmogų 

5 Tokią religingumo sąvoką, kaip naudotiną antro-
pologiniam religinių praktikų nagrinėjimui, siūlo 
rusų mokslininkai (Панченко 1998: 11).

6 Ši definicija yra lygiai tokia pati kaip Katalikų 
Bažnyčios Katekizme, kur nurodoma, kad žmogus, 
sakydamas „tikiu“, išreiškia pritarimą tam, ką 
Bažnyčia pateikia tikėti kaip Dievo apreiškimą 
(KBK 2012: 71).
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akcentuojamos jam svarbios tikėjimo tiesos ar tikėjimai (subjektyvi tikėjimo pusė). 
Vadinasi, religingumas yra siauresnė sąvoka nei tikėjimas. Kai kuri nors tikėjimo 
tiesa žmogui svarbi, jis jos atžvilgiu būna religingas, kitais atvejais, kai to nėra, – 
jis tiktai tikintysis. Objektyvus religingumo požymis – tam tikros tikėjimo tiesos 
svarba, pasireiškianti žmogaus religiniame gyvenime ir kitose jo gyvenimo srityse. 
Tad religingumas apima besivystančius tikėjimo elementus, jis kreipia žmogaus 
gyvenimą, nustato jo elgesį, minčių ir jausmų vingius, pasireiškia kitais jo būties 
aspektais. Bažnyčios mokymas teikia medžiagą religingumui, daug ką iš jo religin-
gumas paima, daug ką palieka nuošalyje. Tačiau kolektyvinis religingumas nėra 
paprasta individualių religingumų suma, egzistuoja ir realus jos substratas, o jis 
pats apibūdinamas kaip laikotarpio tikinčios liaudies dvasia (Карсавин 1997: 20–23). 
Būtent šitaip suvoktas religingumas suteikia galimybę kalbėti apie individualios 
religinės ir socialiai paveldimų kultūros praktikų tarpusavio poveikius, numanant, 
kad kultūriniai mechanizmai, tokius poveikius darantys galimais, gali ir turi būti 
kultūrinio-antropologinio tyrimo objektas (Панченко 1998: 11–12). J. Mardosa taip 
pat rašė, kad krikščioniškų universalijų, kuriomis remiasi liaudies religija, reali 
raiška konkrečioje kultūroje nulemiama etninių veiksnių, ir religinių tiesų supra-
timas gali turėti regioninius bei lokalius bendruomeninius pavidalus (2012: 18).

Religingumo sąvoka platesnė nei pamaldumo, kuris labiau sietinas su vienu 
religingumo aspektų – maldos meile. Kaip nurodo Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 
religingumo dorybę tikintysis išreiškia garbindamas Dievą, kreipdamasis į Jį malda, 
vykdydamas Jam duotus pažadus ir įžadus (KBK 2012: 583); malda nėra vienintelis 
religinis veiksmas, jų yra trys: išmalda, malda ir pasninkas (KBK 2012: 541). Ma-
nome, kad ši perskyra tinka ir liaudiškojo pamaldumo, ir liaudiškojo religingumo 
atveju. Religijoje svarbūs keturi dėmenys: 1) tikėjimo tiesos (liaudies religijos atveju 
ir tikėjimai); 2) liturgija (malda); 3) tikinčiųjų bendrija, santykis su kuria palaiko-
mas ir kuriamas laikantis krikščioniškos moralės normų bei etikos reikalavimų; 
4) tikėjimo skelbimas (tikėjimo ir tikėjimų perdavimas). Krikščionių religijos centras 
yra Jėzaus Kristaus asmuo. Santykis su Jėzumi7 svarbus tradicijos vyksmui. Jurga 
Jonutytė įžvelgė, kad religinės tradicijos dinamikai būdinga, jog prasmės, vertybės ir 
požiūriai perimami ne iš vyresnės kartos, bet iš sakralaus centro, per kurį susikuria 
nenutrūkstamas santykis su vyresne bei ankstesnėmis kartomis. Religinei tradicijai 
priklausantis žmogus veiksmą kartoja ne dėl to, kad taip darė jo tėvai ir protėviai, 
bet dėl to, jog santykį su šventenybe žmogus turi įkūnyti į veiksmą, o to veiksmo 
artikuliacijos jam nereikia išrasti, tačiau nereikia ir kopijuoti (Jonutytė 2011: 155).

Tyrimo pateikėjų nuomone, religingumas išplaukia ir yra nukreiptas į santykį 
su Dievu, jo rezultatas yra pareigingas, „gražus“, t. y. pagal krikščionybės etines 
normas tvarkomas, į amžinybę besitęsiantis gyvenimas. Eleonora Veščiūnienė iš 
Kupiškio sakė: 

„Mirtis gera religingų žmonių, kurie ti-
kintys. Tu gražiai gyvenai, ėjai bažnyčion, 
tu tikėjai, su Dievu kalbėjai visą gyve-
nimą ir tave Dievas pasišauks. Pasišauks 
gražiai, ir tu išeisi gražiai“ (14, VIII/89). 

7 Teologas Artūras Lukaševičius pagal asmens san-
tykį su Jėzumi Kristumi išskyrė keturias katalikybės 
formas („gyvas“ tikėjimas, „tradicinė“, „paprotinė“, 
„prietarinė“ katalikybė) (Lukaševičius A. Kate-
chetinė situacija Lietuvoje: šiandieninės problemos 
ir perspektyvos, Soter, nr. 23 (51), 2007, p. 167–176).
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Religingumas yra perduodama ir įgyjama, taip pat asmeniškai suvokiama dorybė. 
Pasak pateikėjos, „močiutė be galo religinga [buvo], kaip ir aš palikau. Tai jinai visa 
ko mane išmokino: ir melstis, ir visa“ (14, VIII/90). Taigi pateikėja akcentuoja, kad 
religingumo dorybė reiškiasi ne vien malda. „Ir visa“ pateikėjos gyvenime yra iš 
močiutės išmokta ir kaimynams teikta pagalba nuprausiant, aprengiant ir pašarvojant 
jų mirusiuosius bei aktyvi veikla katalikų organizacijose. 

Iš Bažnyčios mokymo apie skaistyklą kyla maldingas paprotys melstis už skai-
styklos sielas: Dievo karštai maldaujama pasigailėti mirusiųjų sielų. Šis maldavimas 
yra tikėjimo šventųjų bendravimu kultinė išraiška. Maldas už mirusiuosius sudaro 
pirmiausia Eucharistinės aukos šventimas bei kitos maldingos praktikos: maldos 
už mirusiuosius, išmaldos bei artimo meilės darbai, taip pat atlaidai už amžinybėn 
iškeliavusių tikinčiųjų sielas (Liaudiškojo... 2003: nr. 251). Maldingos praktikos dar 
vadinamos pridedamosiomis pamaldomis (Motuzas 2000), o jų visuma – liaudies 
pamaldumo praktikomis, kurioms taip pat būdingi tam tikri apeiginiai papročiai 
(Motuzas 2003; Motuzas 2005). 

Pradėdami nagrinėti mirusiojo sutvarkymo papročius trumpai aptarsime požiūrį, 
kokio Bažnyčia laikosi mirusiojo kūno atžvilgiu. Bažnyčios pagarba žmogaus kūno 
šventumui kyla iš pagarbos žmogaus asmeniui bei rūpinimosi juo prigimtiniu bei 
antgamtiniu matmeniu. Mirusio kataliko kūnas yra nuplautas Krikšto vandeniu, 
pateptas išganymo aliejumi ir maitintas Komunija. Negyvas kūnas primena meilės 
kupinus šeimos saitus, draugystės ryšius, mielus žodžius bei poelgius. „Tai – kūnas, 
kurio rankos rengė vargšą ir buvo apkabinusios sielvartaujantį“ (LA 2004: 187–188). 
Taigi kūno sutvarkymas, jo šarvojimas yra religinę prasmę turintis veiksmas, 
būtinus atlikti veiksmus nurodo Liturginis maldynas: „Mirusiam užspaudžiamos akys, 
parišamas smakras; pašlakstoma švęstu vandeniu ir pašarvojama“ (1968: 288; 1992: 457). 
Prie mirštančiojo gausiai naudojamos sakramentalijos – Bažnyčios įsteigti ir jos 
pašventinti daiktai bei nustatyti šventi veiksmai, kurie padeda gauti Dievo pagalbą. 
Sakramentalijos veikia Bažnyčios maldų galia ir žmogaus pamaldžiu nusiteikimu 
(TK 1992: 85). Seniau žmogui mirštant švęstu vandeniu šlakstydavo „kryžmiškai“, 
stengdamiesi apšlakstyti kuo toliau aplink jo lovą. Šis veiksmas buvo skirtas apsau-
gai nuo piktųjų dvasių. Prieš jas buvo nukreipta ir piktai sakoma žodinė formulė: 
„Šalin piktosios dvasios.“ Mirštančiajam į ranką įsprausdavo degančią grabnyčios 
žvakę, rūkydavo šventintomis žolėmis, skambindavo specialiu varpeliu. Nepaisant 
paros meto, prie jo susirinkdavo visi namiškiai bei žinią gavę kaimynai. Paprotys 
reikalavo, kad mirštantysis prieš mirtį atsiprašytų kaimynų, jei buvo susipykęs. 
(Glemžaitė 1958: 247.) Skambinimas varpeliu, uždegta žvakė pagal seną tradiciją 
turėjo apotropinę paskirtį, kaip teigė pateikėjos: „Atbaido velnius, kad neprikibtų velniai, 
sielos nepagrobtų“ (14, VII/87). Šis tikėjimas nebuvo liaudies sugalvotas, Bažnyčia, 
laimindama ir šventindama sakramentalijas, maldauja Dievą sielos bei kūno gerovės 
ir Jo apsaugos nuo piktosios dvasios (KK 1990: 89). Laimindamas žvakes kunigas 
meldžia, kad žvakės, kur tik bus uždegtos ar laikomos, turėtų galios išvaikyti 
visas tamsybių dvasias, kad jos nedrįstų trukdyti nei varginti žmonių, nuoširdžiai 
tarnaujančių visagaliam Dievui (Apeigynas, I d. 1966: 245–246). Dabartiniu metu 
kunigai pabrėžia žvakės, kaip Kristaus šviesos gautos Krikšto malone, simbolinę 
prasmę, pataria prie mirštančiojo uždegti jo krikšto žvakę. Tačiau, atrodo, žmonėms 
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simbolinės prasmės nėra visiškai suprantamos, akcentuojama konkreti paskirtis: „Tu 
pakrikštytas su žvake. Tu atėjai – tave apšvietė su žvake, ir išeinant apšviečia tave su 
žvake“ (14, VIII/87). Čia reikėtų prisiminti seną kupiškėnų tikėjimą, kad nekrikštyto 
kūdikio siela nemato. „Po krikšto unt kūdikio galvytas šviečia krikšto ženklas, ir tadu 
kūdikiui atsidoro okys“ (Glemžaitė 1958: 407). Iš Šepetoje užrašyto pasakojimo galima 
spręsti, kad bendruomenės vaidmuo marinant ligonį pervertinamas, gal net ide-
alizuojamas, – pasitaikydavo, kad neatidėliotinais darbais užsiėmę namiškiai prie 
sunkesnio ligonio palikdavo vien tik vaiką (14, VII/87). Mūsų dienomis abejojama, 
ar prie mirštančiojo reikalingas gausus marintojų būrys (14, VII/88). Sakoma, kad 
svarbiausia – visą gyvenimą gražiai sugyventi su kaimynais, kad nereikėtų jų 
atsiprašinėti mirties valandą. Ilgas ligos patalas baugina labiau nei pati mirtis. Gera 
mirtis, pasak pateikėjų: „Eit, trinkt ir viskas“, „nesirgt ir numirt“ (14, VI/89). Tokia 
nuostata priešinga Bažnyčios mokymui, išreikštam suplikacijos maldavime: „Nuo 
staigios ir netikėtos mirties saugok mus, Viešpatie!“ (LM 1992: 246). „Staigios mirties“ 
tendencija būdinga mūsų laikams: staigi mirtis sulaukus senatvės Europoje vertinama 
teigiamiau negu prieš du šimtus metų. Nes prižiūrėti seną žmogų namie dažnai 
būna neįmanoma, to ir neskatina pakitusios visuomenės ir šeimos struktūros. Tuo 
tarpu myris santykinai jauname amžiuje vertinamas kaip „neužbaigtas gyvenimas“ 
(Kessel 1998: 232). 

Tyrinėjamo laikotarpio pabaigoje elgesys prie mirštančiojo lovos visoje Lie-
tuvoje yra gerokai pakitęs. XX–XXI a. sandūroje susiformavo šiuolaikiškas siekis, 
kad žmogus mirtų nesuvokdamas, jog miršta. Kunigas Saulius Kasmauskas rašė, 
kad tokia mirties samprata yra iškreipta, nemorali krikščionišku požiūriu, nors 
dabartiniais laikais laikoma moraline taisykle. Pažengus medicinai, mirties valanda 
nutolinama, todėl ir bandoma nutylėti tikrąją ligos patale gulinčiojo būklę vengiant 
mirties baimės bei skausmo ir atsakomybės pripažinus mirties neišvengiamumą. 
Toks požiūris įsivyravo, kai Vakarų visuomenėje įsitvirtino emocinis šeimos monopo-
lis. Mirtis, kurios artimieji nemato ir negirdi, tampa tabu (Kasmauskas 2002: 97). 
Pokalbis su ligoniu ir mirštančiuoju yra jautrumo, takto ir psichologinio išmanymo 
reikalingas veiksmas, įgyjamas kaupiant bendravimo su įvairiais žmonėmis patirtį. 
Glemžaitė akcentavo tuos atvejus, kai ligonių lankytojos kaimynės nepasižymėjo 
tokiomis savybėmis. Jų beviltiškas palingavimas galva labai nepatikdavo ligoni-
ams. Vyrai, atvirkščiai, mokėjo susirgusius savo draugus nudžiuginti ir suteikti 
pasveikimo viltį (1958: 246). Tikros sunkiai sergančio ligonio padėties slėpimas 
nuo jo paties, vengiant dar labiau pabloginti jo padėtį atsirado, atrodo, XIX–XX a. 
sandūroje (Račiūnaitė 2002: 117). 

Ypatinga ligonių lankytojų „rūšis“ buvo religingos moterys, kurių pareiga 
buvo sunkų ligonį įkalbėti susitaikyti su Dievu ir kaimynais, atsiteisti už gyvenime 
padarytas skriaudas, atsiprašyti. Rasos Račiūnaitės duomenimis, Kupiškio rajone 
iki XX a. vidurio šias pareigas atlikdavo šeimos moterys ir kaimynės (2002: 116). 
Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę, Kupiškio ligoninėje buvo įsteigta koplyčia, kur 
sekmadieniais stipresni ligoniai susirenka švęsti Eucharistiją. Sunkius ligonius lanko 
Marijos legiono draugijos8 narės, jų misija – paraginti ligonius priimti sakramen-
tus: atgailos, Eucharistijos ir Ligonių patepimą. Nors kunigai moko, kad Ligonių 
patepimas yra gydantis sakramentas, neretai jis suvokiamas senąja prasme, kaip 
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Paskutinis patepimas, skirtas mirštantiems. Dėl to ligoniai nėra raginami tiesiogiai, 
nes esant minėtam požiūriui, raginimas žmogų priimti Ligonio patepimą yra tolygu 
sakyti, kad jo dienos suskaitytos. Patyrusios Marijos legiono narės imasi gudrybės: 

„Aš ažukalbu visiem: sakė, kad rytoj ateis anon palaton kunigėlis, o kartais jum nereikia ši-
ton palaton? Kiton nueinu, vėl tą patį kalbu. [Sako]: kai netoli, tai ir man reikia. [Sakau]: 
gerai, gerai, pasakysiu. O čia aš tau siūlinau, ar tu susiprasi, ar priimsi“ (14, VIII/86). 

Taigi religinis rūpestis žmogaus pasiruošimu mirčiai yra išlikęs, tačiau vykdomas 
ne pavienių žmonių, ankstesnių laikų „dievobaimingų moterėlių“ (Račiūnaitė 2002: 
118), bet katalikiškos organizacijos narių. Šv. Pranciškaus trečiojo ordino moterų 
(tretininkių) organizacijos narės, aktyviai veikusios parapijose XIX a. pabaigoje–XX a. 
viduryje, atlikdavo marintojų tarnystę, šios organizacijos vienas tikslų buvo lankyti, 
slaugyti, marinti ligonius (Račiūnaitė 2002: 119–120). Kupiškio krašte „provadninkę 
karšintoją“ turėjo beveik kiekvienas kaimas. „Gerą“ karšintoją-marintoją veždavosi ir į 
kitus kaimus; geromis buvo laikomos tos, kurios buvo dievotos, mokėjo maldų, turėjo 
laimingos mirties „brostvų“, skambaliuką, krapylą, žvakių. Jos ligonius slaugydavo, 
marindavo, aprengdavo mirusius. Žmogui mirštant esmine laikyta dvasinė pagalba. 
Marintoja, naudodama sakramentalijas, atlikdavo maldos tarnystę bei organizuodavo 
maldai budinčius. Esantys prie mirštančiojo būtinai atsiklaupdavo, stovėjimas ar 
sėdėjimas buvo laikomas netinkama maldai ir momento iškilmingumui laikysena 
(Kriauza 1996: 21–22). Atrodo, kad būtent tokio pobūdžio patarnavimų mūsų di-
enomis pasigendama prie mirštančiojo. Psichologė Rūta Klišytė rašė, kad ligoninėje, 
kur mirtis yra tapusi įprastu reiškiniu, tačiau retai kada suvokiama kaip natūrali 
gyvenimo pabaiga, dažniau priimama kaip pralaimėjimas, gydytojai malšina fizinį 
ligonio skausmą, stebi gęstančią organizmo gyvybinę veiklą, jai nutrūkus, konstatuoja 
mirtį. Pasirūpinti mirštančiojo dvasine būsena ir lengvinti jo paskutines valandas 
turi patys artimieji, tačiau jie būna sutrikę ir nežino, kaip elgtis (Klišytė 1991: 3).

Mažesniuose miestuose ir kaimo vietovėse mirtis dar nėra pernelyg nuto-
lusi nuo žmonių, ji ir jos ženklai nėra pernelyg slepiami, kaip įprasta daugelyje 
šiuolaikinių Vakarų visuomenių. Elgesio prie mirštančiojo taisyklės, mirštančiojo 
elgesio ypatybės perduodamos iš kartos į kartą ir patvirtinamos asmenine patirtimi. 
Sakoma, kad mirusieji prieš mirtį ateina pasiimti, pasitikti mirštančių savųjų: 

„Visą mėnesį nevalgo nieko [ligonis], visą mėnesį. Ir miega, ir pakalba. Ir pamatai, kad 
nori kažką sakyt, žiūri kažkaip. Sako: greičiau greičiau, tėvelis manįs taip laukia, taip lau-
kia, man galvą glosto. Tai čia religingos 
šeimos“ (14, VIII/89). 

Ir atvirkščiai, „sako: labai negeras žmogus 
buvo, už tai jam sunku išeit, reikia kank-
intis“ (14, VIII/89). Prie mirštančiojo 
uždegama žvakė, vengiama garsiai verk-
ti. Iš močiutės šias taisykles sužinojęs 
vaikaitis (14 metų) jų interpretaciją pa - 

8 Marijos legionas yra tarptautinė katalikų pasauliečių 
draugija, įkurta 1921 m. rugsėjo 7 dieną Dubline, 
Airijoje. Lietuvoje pirmasis Marijos legiono prezi-
diumas įkurtas 1992 m. Kretingoje. Nariai pasižymi 
ypatinga meile Dievo Motinai ir stengiasi skatinti 
žmonių pamaldumą Mergelei Marijai, ragindami 
uoliai kalbėti Rožinio maldą. Ši draugija pasivadino 
legionu dėl vieningo jos statuto, griežtos jos narių 
vidinės drausmės ir duotų pareigų laikymosi (prieiga 
per internetą www.marijoslegionas.lt, žiūrėta 2013 
03 27).
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pildo turimomis ir jam aktualiomis žiniomis: „žvakė – ramybė“, „negalima verkt, 
vaiduokliai ateina, ramybės neduoda“ (14, VIII/88). Močiutė neigia vaiduoklių buvimą. 
Jeigu ji kartais ir junta mirusio senelio buvimą namuose, tvirtina, kad jis ateina 
prašydamas pagalbos („gal jis atstumtas yra, gal trūko jam maldų“), tačiau „nei jokie 
čia ne vaidinuokliai, ateina pas savus“ (14, VIII/100). Išsakytos pateikėjos mintys ak-
centuoja nuomonę, kad gyvieji ir mirusieji sudaro vieną tarpusavio ryšiais susijusią 
bendruomenę, saistomą įsipareigojimų, iš kurių svarbiausia – gyvųjų pareiga melstis 
už mirusius savo artimuosius. 

Atsilyginimas už mirusiojo sutvarkymą, mirusiojo įkapės, estetinis šarvojimo 
patalpos sutvarkymas ir papročių estetinis apipavidalinimas priklauso nuo 
ekonominių-kultūrinių sąlygų krašte. XX a. pirmojoje pusėje Alizavos apylinkėse už 
mirusiojo nuprausimą ir aprengimą atsilygindavo dovanodami stuomenis, pokario 
metais už šį patarnavimą nebuvo atlyginama, puponiečiai Butkevičienei bobutei 
dovanodavo skarelę ar kitą kokį daiktą. XX a. antrojoje pusėje mirusiuosius apreng-
davo ligoninėje. Seni namuose mirę žmonės, kuriems autopsija nebūtina, turėjo / 
turi teisę būti sutvarkomi ir aprengiami namuose; pastaruoju metu dažniau nau-
dojamasi laidojimo paslaugas teikiančios įmonės paslaugomis, už kurias mokama 
nustatyta pinigų suma. Sutvarkydami kūną mirusiajam suteikia mirusiojo statusą, 
sutinkamai su tradiciniu įsivaizdavimu, koks turi būti mirusysis. Pirma mirusiojo 
savybė – jis turi būti švarus. Mirusįjį namuose prausia su muiluotu skudurėliu, 
nušluosto švariu rankšluosčiu. Sakoma: „Nes paskutinį kartų, išeina žmogus iš šio 
gyvenimo, atgyvenęs, atidirbęs, tai raikia ir nuspraust. Kai ainam kur, ar bažnyčion, 
taigi nusiprausiam“ (14, VIII/21). Kai kas muilą panaudodavo gydymo tikslais. 
Šis tikėjimas iki nagrinėjamo laikotarpio pabaigos išliko šiaurės rytų Lietuvoje. 
Tikėjimų gyvavimas išlieka, kai tikėjimas pasitvirtina gyvenimo praktikoje. Kaip 
antai Puponių kaime: 

„Gimė tokis vaikiukas, jam buvo tokis plėmas nuo gaisro, sako. Nėščia moteris pamatė [gais-
rą] ir prisilietė [prie savo kūno]. Ir pamokino šituo muilu mazgot, mazgot. Žinokit, išnyko 
[dėmė]. Ir tą muilą mama man liepė saugot. Jis labai nuo daug ligų gydo“ (14, V/21). 

Antras svarbus veiksmas – mirusysis aprūpinamas pašventintais daiktais. 
Pašarvotam katalikui ant krūtinės sudedamos rankos (dešinė ranka viršuje), tarp pirštų 
įspraudžiamas paveikslėlis, uždedamas rožinis – tai konfesinę tapatybę išreiškiantys 
ženklai, „kad tikintis žmogus“ (14, VII/23). Pateikėjos teigė, kad rožinis – įprastas 
palydovas išėjus iš namų aplinkos, religingų žmonių išeiginių drabužių kišenėje, 
moterų rankinuke visada būna rožinis. Išvykstantiems į ilgesnę kelionę vaikams 
religingos motinos įdeda kokį nors pašventintą daiktą, rožinį ar medalikėlį, „dėl 
apsaugos“. Taip pat ir mirusiojo nesiryžta išleisti į kelionę be įprastų religinę tapatybę 
liudijančių ir apsaugą garantuojančių sakramentalijų. Rožinis kaip religinis ženklas 
laikomas itin svarbiu, kai kas išsako nuomonę, kad religingumu nepasižymėjusiam 
žmogui uždėdami rožinį jį „išjuokia“. Įdomu, kad religinis paveikslėlis laikomas 
būtinu visiems, nepriklausomai nuo buvusio religingumo. Virbališkių kaime į rankas 
mirusiajam įdėdavo kalendavojusio parapijos kunigo dovanotą paveikslėlį, specialiai 
išspausdintą su laiminimu ir atlaidais apdovanotomis maldomis: 
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„Laimink, Dieve, šiuos namus! Malda. Padaryk, Viešpatie Jėzau Kristau, kad uoliai sekda-
mi tavo šventosios šeimos pavyzdžiu, mūsų mirties valandą, švenčiausios Mergelės, tavo 
motinos, ir šventojo Juozapo užtarymu mus priimtumei į amžinąjį gyvenimą. Švenčiausio-
jo Jėzaus Širdie, saugok mūsų šeimas! 1939 m. Palėvenėlės parapijos lankymo atminimas 
Kun. Kazimieras Butkus.“ 

Taigi mirusysis rankose laikydavo dokumentą, liudijantį bendravimą su parapija, 
kurio trumpame turinyje kunigas surašydavo aktualius gyvenimui ir amžinybei 
tinkamus maldavimus. Tyrinėjamo laikotarpio pabaigoje religingi žmonės įkapėms 
pasilaiko rožinį, paveikslėlį, nereligingi esant reikalui juos nuperka gedulo namų 
parduotuvėje. Paveikslėlis mirusiajam įdedamas į rankas taip, „tarsi jis žiūrėtų į jį“, 
nors jo akys užmerktos. Tai senas, patvarus paprotys, nors jo prasmės, paskirties 
pateikėjai sakosi nežinantys. Manytina, kad atvaizdas religiniame paveikslėlyje yra 
tarsi orientyras, į kurį turi orientuotis mirusysis perėjimo į anapusinį pasaulį metu. 
Sakoma, kad geriausiai tinka šventojo vardo globėjo „patrono“ atvaizdas, nes „jis 
[patronas] tave pasitiks“ (14, VII/23). 

Kitas svarbus mirusiojo požymis – jo kojos ir rankos būna surištos. Tai 
praktinę paskirtį turintis paprotys. Jų atrišimas prieš uždengiant karstą laikomas 
reikšmingu ir svarbiu amžinai laimei, sakoma, kad mirusysis negalės anapus 
vaikščioti, jei kojos paliko surištos (14, IX/21). „Sako: neatrišė kojų. Čia jau negražu“ 
(14, VIII/21). Taigi visą laidojimo laiką mirusiuoju rūpinamasi tarsi jisai būtų 
gyvas, taip pat išlaikoma mintis, kad jis bus gyvas. Visa mirusiojo išvaizda rodo, 
kad jis pasirengęs kelionei, paliktas kojų raištis nesiderintų su bendru mirties api-
pavidalinimo kontekstu, todėl suprantama, jog toks neapdairumas būtų „negražus“, 
neetiškas. Gedulo namų darbuotojai šį būtiną patarnavimą atlieka perkirpdami 
raiščius, juos pagal papročius palieka karste. Taigi tyrinėjamu laikotarpiu mirusiojo 
sutvarkymo papročiuose fiksuojama išlikusi senajai lietuvių pasaulėjautai būdinga 
nuostata – velionis ir jo vėlė suvokiami kaip nedaloma visuma, kuriai svarbūs 
žemiškieji patogumai, pomėgiai ir judėjimo laisvė (Merkienė 2007: 157).

Mirusysis aprengiamas mirusiojo drabužiais – įkapėmis. Būdinga, kad įkapės 
visoje Lietuvoje atitikdavo gyvenamojo meto mados drabužius, tačiau nuometas, 
kaip senovinė galvos danga, kiek ilgiau išliko rytų Lietuvoje (Vyšniauskaitė 1995: 
446). Irma Šidiškienė rašė, kad XX a. pirmojoje pusėje įkapių apranga, nors ir 
išlaikė iškilmingumo poreikį, darėsi vis kuklesnė, įprastesnė, visuotinai dėvima, 
mažiau susijusi su išgyventų metų svarbiais įvykiais (1993: 66–69). Stasė Zovienė, 
gimusi 1938 m. Skodinėlių kaime, pasakojo, kad jos vaikystės metais (XX a. vi-
duryje) miręs kaimynas Gurklys senelis buvo apvilktas „šliubiniu“ kostiumu, 
„šliubiniais“ marškiniais ir batais. Šitaip apsirengęs jis eidavo į bažnyčią. Manytina, 
kad visą gyvenimą dėvėtas rūbas buvo iš tiesų kuklus. XX a. viduryje moterys 
ir vyrai buvo šarvojami su bažnytiniais rūbais, nes „nieks laidojimui naujų nepirk-
davo seniau“ (14, IX/22c). Pagyvenusių moterų suknios būdavo tamsiai rudos, 
vėliau – tamsiai mėlynos spalvos, ilgos, plačios, tretininkėms ją sujuosdavo spe-
cialia virvele. Moterims aprišdavo skarelę, paprastai šilkinę, šviesių spalvų. Šaliai 
pradėti naudoti XX a. 7-ojo dešimtmečio pabaigoje. Batų neaudavo, būdavo su 
juodos spalvos kojinėmis, po karo pasiūdavo „tapkes“, vėliau pradėjo auti batus, 
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mūsų dienomis – naujus. „Smertinius“ marškinius pasiruošdavo naujus. Ilgainiui 
susiklostė nuostata, kad ir visi įkapių drabužiai turi būti nauji, jeigu nešioti, tai 
bent jau neskalbti. XX a. antrojoje pusėje buvo įprasta įkapes susiruošti (nusipirkti, 
pasisiūdinti) iš anksto, kad numirus, pasak pateikėjos, „nereiktų nuogai gulėt“, kol 
bus nupirkti, pasiūti drabužiai – jų reikiamų ir tinkamų prekių deficito sąlygomis 
ne visuomet būdavo krautuvėse. Nesveikai gimusiai mergaitei baltą suknelę įkapėms 
paruošė ir laikė jos krikšto mama (baltas rūbas simbolizuoja nekaltumą – krikšto 
drabužį). Rinkos sąlygomis visą įkapių aprangą galima įsigyti laidojimo reikmenų 
parduotuvėse, šių galimybių fone fiksuojama nuomonė, kad namuose laikomos 
įkapės gali prišaukti mirtį, „kad jau rūbus turi, tai jau kap ir laukia [rūbai], kad 
greičiau mirtum“ (14, VII/22). Netinkama įkapėms laikoma trumpa ar skaisčiai 
raudonos spalvos suknia. Tačiau vyšninė spalva yra priimtina (gedulo namuose 
sakė, kad tyrinėjamo laikotarpio pabaigoje populiariausios bordinės ir žalios su-
knios). Bordinę spalvą pateikėjos siejo ne su raudona, o su violetine, t. y. liturgine 
spalva: „Žiūrėk, kunigas su bordiniais ir arnotas tas būna gedulingas. Violetinis violetinis“ 
(14, VII/22c). Artimieji savo mirusiųjų iš anksto pasiruoštomis, tačiau moraliai 
pasenusiomis, nemadingomis įkapėmis nerengia. Visoje Lietuvoje įtampą tarp su 
papročiais nesiderinančios mirusiojo valios ir imperatyvo, „ką žmonės pasakys“, 
artimieji išsprendžia tas įkapes sudėdami į karstą, o mirusįjį aprengia naujomis, 
t. y. šiuolaikiniu požiūriu tinkamomis įkapėmis.

Surinkti duomenys leidžia spręsti, kad žinoma mirusiojo valia nėra laikoma 
aukštesne už papročius. Šiuo atveju įdomus žmonių numanymas, kad mirusieji 
aname pasaulyje turi suprasti būtinybę ir neišvengiamą tvarkos laikymąsi, kuriam 
paklūsta gyvieji. Tą paliudija rezultatai – mirusieji sapne nepriekaištauja: „Pasvarstėm 
ir palaidojom, ir nieko“ (14, IX/22e). Marija Žalnieriūnienė sakė: „Valią vykdyt būtina. 
Aišku, gali būt ir per didelė jo ta valia. Taip tai reikia. Čia vis tiek iš pagarbos. Jeigu 
normalus noras“ (14, V/101).

Pateikėjos Danutė Kazimiera Sokienė ir Liucija Vilkaitė iš Virbališkių pri-
siminė ir apibūdino šarvojimo raidą. Gryčioje mirusįjį pašarvodavo padėdami 
lentą ant dviejų „zoslaniukų“ (arba galvūgalį padėdavo ant suolo, o kojas ant 
„zoslaniuko“), lentos apdengti nebuvo būtina. Mirusįjį guldydavo išilgai namų 
kojomis į lauko duris. Jokių gėlių prie mirusiojo nebūdavo, prie galvos degdavo 
viena ar dvi žvakės, įstatytos į stiklines su grūdais, sienos mirusiojo galvūgalyje 
taip pat nedengdavo, nes „būdavo tuos namuos kiekvienam kampe paveikslų [šventų] 
tai galerija“ (14, IX/23). Tačiau stalą apdengti geriausia balta staltiese buvo būtina, 
prie stalo sodino giedorius, „o giedoriam turi būt pastatyta žvakė, kryželis turi būt 
pastatytas“ (14, IX/5) – šis elementas laidotuvėse išliko pastovus. Stalas stovėdavo 
krikštasuolėje, kur šviesiau. Karsto antvožą atremdavo prie galinės sienos. 

Mirusysis ant lentos gulėdavo, kol vietiniai meistrai padarydavo karstą. Karsto 
vidų būtinai iškaldavo drobe, viršų nudažydavo juodai. Karstą paženklindavo relig-
iniais ženklais: ant karsto viršaus pritvirtindavo iš kartono iškirptą kryželį, karsto 
galvūgalyje pritvirtindavo IHS raides su kryželiu ant H raidės. IHS ženklas, kuriuo 
dažnai žymimi krikščionių liturginiai reikmenys, yra Jėzaus graikiško vardo pradžia 
(Religijotyros... 1991: 150). Iš šio ženklo naudojimo galima spręsti, kad karstui buvo 
teikiama liturginio daikto reikšmė. Nuo XX a. 6-ojo dešimtmečio karstai buvo perkami 
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buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate, ant karsto viršaus pritvirtindavo medinį 
kryželį su Kančia (taip daroma iki šiol, tiktai kryželis perkamas kartu su karstu). 
Seniau prieš uždarant karstą antvožo vidinėje pusėje žvake išdegindavo kryžių. 
Kryžius yra Atpirkimo ženklas. Krikštyto vaiko karstelio nedažydavo, mergaitės 
šarvojimo lentą bei karstelį apipindavo gėlėmis ir vainikais, ilgainiui buvo pradėti 
dažyti ir vaikų karstai (Kriauza 1996: 24). 

XX a. 6-ajame dešimtmetyje šarvojimo aplinkai dekoruoti imta naudoti 
tekstilė (kai kas, ypač pasiturintieji, ją naudodavo ir ankščiau). Šarvojimo lentą 
apdengia baltos spalvos audiniu. Baltai spalvai teikiama religinė prasmė, nuro-
doma jos sąsaja su liturgija: „Baltom. Čia prie altoriaus, kaip ir altorius. Tu su baltais 
rūbais krikštan atėjai, tu ir išeini prie baltos spalvos“ (14, VIII/3); „balta <...> ramybės 
spalva, o mirusiam reikalinga ramybė“ (14, V/3). Galinę sieną uždengia baltomis ir 
juodomis, kartais šviesiomis „rinktinėmis“ lovatiesėmis – jas ausdavo arba pirk-
davo išaustas Rokiškio buitinio gyventojų aptarnavimo kombinate. Puošnumas, 
t. y. estetinė dimensija, šarvojant namuose tyrinėjamu laikotarpiu yra itin svarbu: 
„Stengiamės jau labai puošniai“ (14, IX/3). Puponyse iš lovatiesės šonų pakabina po 
rankšluostį, jį perriša juodu kaspinu. Šie rankšluosčiai gali būti senųjų papročių 
reliktas: seniau buvo tikima, kad rankšluostyje, kurį pakabindavo ant sienos arba 
durų staktos, slapstosi siela (Merkienė 2011: 195). Vengdami atspindžių, veidrodį 
ir kitus blizgančius paviršius turinčius daiktus (sekciją) apdengia: „Veidrodį apdengi, 
kad neatsispindėt siela“ (14, V/50); „atsispindi, gal užtatai tas nabašnykas“ (14, VI/50); 
„gedulas toksai“ (14, VIII/50). Gedulo ženklan juodu audiniu apdengia šviestuvą. 
Paveikslą ant galinės sienos parenka pagal lytį – vyrams kabina Švč. Jėzaus Širdies, 
moterims – Švč. Mergelės Marijos. Pastaraisiais dešimtmečiais kai kas paveikslus 
išsinuomoja laidojimo paslaugų įmonėse (sovietmečiu šventųjų paveikslų namuose 
sumažėjo arba ir visiškai neliko). Šarvojimo salėje paprastai kabinamas kryžius. XX a. 

Povilo Barzdžiuko iš Virbališkių kaimo laidotuvės. 1947 m. liepos 24 d.  
Juozo Karazijos nuotr. Iš Kazimieros Danutės Sokienės ir Liucijos 
Vilkaitės albumo
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antrojoje pusėje turintys įsipareigojimų sovietinėms įstaigoms religinio paveikslo 
nekabindavo, buvo reikalaujama mirusiojo galvūgalyje pakabinti jo portretą. 

Žvakės laidotuvėse degintos visais laikais. Jų deginimo prasmę pateikėjai 
aiškina įvairiai: „Tas ryšys su dangumi ir su mirusiuoju gyvųjų“ (14, IX/3); „ugnis 
yra apsauga“ (14, X/3); „šventa ugnis yra kūrenama todėl, kad sielai būtų lengviau. Kad 
šildytų tą sielą, nes kūnas tai atšąla. Čia iš kunigo, esam šnekėję“ (14, V/3). Kunigo 
pozicija atspindi Bažnyčios nuostatą, kuri, vadovaudamasi pastoraciniais princi-
pais, nebijo priimti kilusių iš pagoniškojo pasaulio tam tikrų iškilmingų, visos 
liaudies vertinamų elementų, gebančių sujaudinti sielą ir vaizduotę (Liaudiškojo... 
2003: nr. 24). Žvakių deginimas mirusiųjų apeigose, suteikiant joms krikščionišką 
aiškinimą, perimtas iš romėnų papročių (Kajackas 1998: 53). Marija Alseikaitė-
Gimbutienė rašė, kad lietuvių tautosakoje yra duomenų, nurodančių, kad šviesa, 
ugnis prie palaikų reikalinga tam, jog šildytų vėlę; šį buvusį seną tikėjimą rodo ir 
archeologiniai duomenys (1943: 56). Pradėjus deginti pigesnes žvakes, jų deginama 
daugiau, gedulo namuose – po 6 šešiašakėse žvakidėse iš abiejų kryžiaus pusių. 

Giesmininkų stalas bėgant metams ir kintant namų vidaus išplanavimui traukėsi 
iš krikštasuolės durų link. Gedulo namuose jis, niekuo neapdengtas, stovi prie pat 
lauko durų, liudydamas, kad malda laidotuvėse neteko išskirtinės, garbingos vietos. 
Pagrindinis dėmesys skiriamas mirusiajam, paguldytam patalpos centre. Gedulo 
namuose viena salė dekoruota bordinės spalvos tekstile. Gedulo atributai šarvojimo 
salėse nenaudojami. Jie laikomi būtinais gedinčiuose namuose, – gedulas, mirus jų 
gyventojui, apgaubia visus namus. Namuose nesilinksmina ir nerengia triukšmingų 
pobūvių visą gedulo laikotarpį, dažniausiai iki metinių, nors artimieji gedi skirtingą 
laikotarpį: vaikai už tėvus – metus arba už motiną metus, o už tėvą pusę metų, už 
brolį ar seserį – tris mėnesius. Glaudų mirusiojo sąryšį su namais rodo ir laidotuvių 
eisenos trumpas sustojimas prie jų. Sakoma, kad mirusiajam „reikia atsisveikint, sudie 
pasakyt namams“ (14, VII/59), „atsisveikina su tėviški, pagarbai atiduot“ (14, VI/59). 
Fiksuojama nuostata, kad metinėse gedulas nuimamas ne tik metus jį nešiojusiems 
artimiesiems, bet ir gedintiems namams: „Pasidaro šviesūs namai, nebetamsūs. Reiškia, 
gedulas nuimtas namams ir tam žmogui“ (14, III/80c).

Pranešimas apie laidotuves Kupiškio krašte buvo kvietimas maldai. Žinia apie 
kaimyno mirtį vietovėje išplisdavo greitai, o maldai kviesdavo, kai pašarvodavo 
mirusįjį. Kaime seniau mušdavo būgną (Glemžaitė 1958: 248; Kriauza 1996: 24), 
Virbališkių kaime žmogus, eidamas gatve, skambindavo didoku varpeliu (vėliau jis 
buvo naudojamas mokykloje). Giminėms, artimesniems ir tolimesniems (giminystės 
laipsniu ir gyvenamąja vieta) duodavo žinią (14, IX/27). Kitur kviesdavo namiškis 
ar paprašytas žmogus, apeidamas visų kaimynų kiemus, buvo kviečiama žodžiais: 
„Ataikit poterių kalbatų prie numirusiojo.“ Susirinkę prie mirusiojo giedodavo, kaip 
galima spręsti iš užrašymų, be pertrūkio: „Vieni pagiedoję išeina, kiti atėję gieda“ 
(Glemžaitė 1958: 248–249). Melstis prie mirusiojo buvo kataliko pareiga. Šios pa-
reigos supratimas jaunų žmonių bendrijoje nyko veikiamas ateistinės sovietmečio 
propagandos. Darbo kolektyvas ateidavo atiduoti pagarbą mirusiajam, ypatinga 
jos išraiška buvo vainikas su užrašu. Ilgainiui vainikus mirusiajam pradėjo nešti 
giminės, kaimynai, artimieji. Atsirado nuomonė, kad į laidotuves einama atsisveikinti 
ir išreikšti pagarbą mirusiajam bei pareikšti užuojautą artimiesiems. Tyrinėjamo 
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laikotarpio pabaigoje nusistovėjo kvietimo į laidotuves paprotys. Kviečiant daroma 
atranka, kviečiami tie, su kuriais bendraujama, asmeniškai nepakviesti į laidotuves 
eiti nedrįsta. Kvietimas į laidotuves susijęs su vaišinimo po laidotuvių papročiais, 
kviesdami pabrėžia, jog kviečia ir į gedulingus pietus (14, X/28). Žinoti dalyvių 
skaičių svarbu, nes pietūs užsakomi valgykloje ar kavinėje. Nekviestieji po laidotuvių 
į vaišes neina. Kviečiami pagal etikos taisykles turi pasakyti, ar galės palydėti, t. y. 
ar dalyvaus gedulinguose pietuose. XX a. antrojoje pusėje iš kvietimo formulės 
išnykęs maldos prašymas rodo sekuliarizacijos poveikį. Seniau pokalbis vykdavo 
suvokiant savo ir kito asmens krikščionišką tapatybę, išnykus katalikiškos tapatybės 
paliudijimui religiniais veiksmais, jie nustoti minėti, pakito kvietimo į laidotuves 
žodinė formulė. 

Parapijai apie parapijiečio mirtį praneša skambantys varpai. Skambinimas 
varpais Aukštaitijoje vadinamas „pazvanai“. Kupiškio krašte skambinama tam tikru 
ritmu su dviem trumpais sustojimais, o tai reiškia maldą, kaip teigė vargonininkas 
iš Skapiškio: „Kaip Viešpaties angelų kalba, trys Sveika Marija, taip ir čia. Kelias 
sekundes sustoja, kad tarpas būtų, ir vėl skambina, o pabaigoj tin tin – Amžiną 
atilsį šit padaro“ (14, I/16). Religingi žmonės išgirdę varpus meldžiasi – sukalba 
maldelę Amžiną atilsį. Taigi skambinimas varpais yra malda už mirusįjį, kartu ir 
raginimas melstis, ja paskelbiamas ir pradedamas maldos budėjimo prie mirusiojo 
laikas. Budėjimo laikas užbaigiamas skambinant varpais išlydint mirusįjį iš bažnyčios. 

Kupiškio rajone fiksuojami du budėjimo prie mirusiojo pavadinimai (jaunimo 
bendrijoje įsitvirtina žodis laidotuvės). Alizavos apylinkėse, kaip ir Biržų rajone, 
budėjimas vadinamas apsėdais, tačiau, skirtingai nei Biržų krašte, kur apsėdai 
trunka vieną vakarą, apie Alizavą tęsdavosi 3–4 dienas. Tolstant nuo Biržų, apsėdų 
terminas nyksta, Puponių, Virbališkių kaimuose jis nevartojamas, o Skapiškyje jo 
reikšmė netgi nežinoma. Kupiškio krašte laidotuvės vadinamos pograbu (Alizavoje 
pagrabas – tai paskutinė laidotuvių diena, o Antašavoje – gedulingi pietūs). Pograbas 
tęsdavosi 3–4 dienas, tris vakarus rinkdavosi žmonės ir tris vakarus giedodavo. 
Tradicija keitėsi apie 1970 metus, buvo susitarta, „kad nebebūtinai tris dienas ir 
nebebūtinai tokios ilgos“ (14, IX/37). 

Pograbo trukmę lėmė žinomas visoje Lietuvoje tikėjimas, kad „siela tik per tris 
paras atsiskiria“ (14, V/11); „sakydavo, negalima be trijų [dienų]. Dar reiškia neišėjus 
ta siela, sakydavo“ (14, VIII/11). Tai senas tikėjimas, kronikose fiksuotas 1210 m. 
(Henrikas Latvis Livonijos kronikoje mini, kad kuršiams po kovos prie Rygos 
reikėję trijų dienų pertraukos, kad galėtų savo kritusius palaidoti) (Alseikaitė-
Gimbutienė 1943, 55). Tyrimas rodo, kad minėtas tikėjimas išlikęs iki mūsų dienų, 
tačiau jo įgyvendinimas kylant salių nuomos kainoms daugeliui darosi vis sun-
kiau įgyvendinamas. Šarvojimas namuose beveik išnykęs; tyrinėjamu laikotarpiu 
kone visi mirusieji šarvojami Kupiškio gedulo namuose, kai kuriuose kaimuose ir 
bažnytkaimiuose atsiradus galimybei šarvojama bendruomenės namuose. Tikėjimas 
sielos buvimu prie pašarvoto mirusiojo mūsų dienas pasiekė perduodamas iš lūpų 
į lūpas. Šis tikėjimas, pritaikytas kremavimo atvejui, pateikiamas kaip argumentas, 
kad kremavimas nėra priešingas tradicijai, jei atliekamas po trijų parų: „Sielai neken-
kia tikrai. Taigi trys paros ir atsiskiria. Trys paros. O aš tikrai už [kremavimą]“ (14, 
V/91). Būtent šis tikėjimas lemia laidotuvių trukmę, šarvojimo patalpos sutvarkymo 
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kai kuriuos elementus bei elgesį per laidotuves: kalbama tyliai arba pusbalsiu, 
vengiama triukšmo, į laidotuves einama apsirengus geresniais drabužiais, artimieji 
apsirengia gedulo drabužius, su mirusiuoju elgiasi, apie jį kalba tiktai gerai, tarsi 
jis būtų gyvas. Pateikėjai nurodė, kad su vyrais, kurie prašomi iškasti duobę, apie 
darbą prie mirusiojo nekalbama, patys duobkasiai prie mirusiojo nesitaria, vyrai 
prašomi, tarpusavyje tariasi išėję į kitą kambarį. Kanauninkas (80 metų) iš Biržų r. 
minėto tikėjimo neginčijo, nors visiškai jam ir nepritarė: 

„Tik kalbas girdėjo, kad siela iškeliavo tada, kai jau palaidojo. Sako, kad [siela] mato dar 
viską, laidojimo apeigas. Bet čia tik žmonės kalba. Ką jie gali žinot, kada ta siela iškeliauja, 
kur ten. Nepatikrinamas dalykas, ar iškeliavo, ar neiškeliavo, ar mato dar“ (14, XII/98). 

Taigi teisus religijotyrininkas Gintaras Beresnevičius, kuris rašė, kad liaudies religija 

„nesutampa su oficialiąja, jos dogmos niekad neužrašomos, o perduodamos iš lūpų į lūpas, 
ji savaip sprendžia gyvenimo problemas ir nesyk peržengia oficialiosios religijos ribas arba 
visiškai nuo jos nutolsta“ (1997: 211–212). 

Iš liaudies religijos kyla siekis naudojamomis priemonėmis paveikti sielą. 
Daugelis veiksmų yra skirti vėlei apsaugoti nuo „tarpinei“ erdvei būdingų pavojų 
bei padėti jai kuo greičiau persikelti anapus, taip pat apsaugoti gyvuosius nuo 
galimo žalingo mirties poveikio. Katalikų pamaldumo praktikos yra nukreiptos į 
Dievą maldaujant gailestingumo mirusiajam. Seniau atėjusieji į pograbą atsiklaup-
davo, meldėsi sukalbėdami vieną poterį, bučiuodavo ant stalo pastatytą „mūkelę“ 
(Kriauza 1996: 24), taigi atlikdavo apeiginius veiksmus, tokius pat, kaip ir atėję 
į bažnyčią. Išeidami namo taip pat meldėsi atsiklaupę. Mūsų dienomis kryželio 
bučiavimas išnykęs, meldžiasi trumpai, nyksta atsiklaupimas kaip maldos laikysena, 
ši laikysena nyksta ir iš liturginių apeigų. Tyrinėjamo laikotarpio pabaigoje ben-
dra malda prie mirusiojo beveik išnykusi. Marijos legiono narės mirusių narių 
artimųjų ir aktyvesnių parapijiečių laidotuvėse sukalba skausmingąją rožinio dalį 
bei Marijos legiono maldas; apaštalavimo tikslu prieš kiekvieną maldą Sveika, 
Marija paskaito sakinį iš Šventojo Rašto, taip supažindina ir sudomina klausytoją 
apmąstomu slėpinio įvykiu. Bendro giedojimo, vadovaujamo giedoriaus, paprotys 
nyko sovietiniais metais. Jį keitė keturių penkių giesmininkų (vyrų ir moterų) 
grupelės, plačiai žinomos ir prašomos (samdomos) apgiedoti mirusiuosius. XX–
XXI a. sandūroje atsirado profesionalių muzikantų ar giesmininkų duetai, kurie 
laidotuvėse gieda pritardami elektroniniu klavišiniu muzikos instrumentu. Pastarųjų 
giesmininkų tikslas, kad jų giedojimas būtų nepriekaištingas profesionalumo prasme, 
jie giedojimo pagalbininkų nepageidauja, tuo skiriasi nuo senųjų giedorių, kurie 
buvo bendros maldos organizatoriai ir jos vedėjai, atsakingi už tradicijos saugojimą, 
jos perdavimą bei tradicijos tęsėjų ugdymą. Būsimi giedoriai buvo ugdomi pagal 
nusistovėjusią metodiką, kurią apibūdino giedorius Henrikas Stasėnas: 

„Mes jauni pradėjom giedot, nuo 16, nuo 18 metų, pradėjom būdavo prie vyresnių šitų. 
Pradeda duot skaityt, iš karto da neskaitydavom, paskui išdrįsom, tai būdavo skaitom ta-
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jamnyčių tų, kap vadindavo seniau, nu tai tadu pradėjom jau jau. Atskirai vedi jau tadu, 
kai iš tų skaitai tajemnyčių tų ražončiaus, tai atskirai vienas tadu skaitai, aš užgiedu tadu 
ir „Tėve mūsų“, arba „Sveika, Marija“ jau visa tadu, aš visų tų dolių išvedu. A tadu 
kitam, matai, po ailiu ir aina būdavo“ (14, II/0). 

Giedojimui pritardavo visi susirinkę į laidotuves, vyrai vyrams, moterys moter-
ims – giedodavo dialogo būdu. Kaip minėta, melstis buvo kataliko pareiga, antra, 
reikėdavo melstis naudojant Dievo duotus gebėjimus: „Čia savo kaimo, kaip ir pri-
valu buvo eit ir giedot“ (14, VI/41). Dabartiniai profesionalūs giesmininkai bendros 
maldos neorganizuoja, jie atlieka koncertinį maldos variantą. Laidotuvių dalyvių 
malda įgavo naują formą, giedojimo klausomasi tyloje, dėl to giedojimas turi būti 
malonus ausiai. Prie giedorius Henriko Stasėno grupelės tradiciškai prisijungia ir 
kiti laidotuvininkai, gebantys giedoti, vienus pasikviečia, kiti patys atsisėda prie 
stalo. Vyrų vaidmuo giedojime išlieka svarbus iki šiol (duetams vadovauja vyrai). 
Šepetoje yra keletas laidotuvėse giedančių moterų, tačiau jų vienų į laidotuves 
nekviesdavo, vyrą giedorių atveždavo iš Kupiškio. Kaimuose, kur nelikę vyrų 
giedorių, vienos moterys negieda rožinio ir giesmės už mirusius gimines. 

XX a. pabaigoje atsidėkojimas už giedojimą buvo įvairus: padėką giesmininkams 
išreikšdavo juos vaišindami, vėliau, atsiradus finansinėms galimybėms, savo kaimo 
giesmininkėms dovanodavo po saldainių dėžutę, gražias skareles, gražių siūlų – 
prekių deficito metais tai buvo vertingos dovanos. Į tolesnes vietoves užprašytiems 
giesmininkams mirusiojo artimieji atsidėkodami duodavo pinigų. Kai kur kaimuose 
savo kaimo giesmininkėms dovanomis ar žodine padėka atsidėkojama iki šiol. 
Šepetoje išlikusi minėta tradicinė nuostata dėl giedojimo laidotuvėse ir atlygį už 
jį; giesmininkė tvirtino: „Malda, tegu malda, jeigu aš galiu teip, gi vis tiek atvažiuoja, 
parsiveža“ – taigi parodo išskirtinį dėmesį giesmininkėms, o jos kaimynė sakė: 
„Atlaidai. Aš nemoku giedot, einu laidotuvėsna, o jie moka – gieda“ (14, VII41). 

Tyrinėjamu laikotarpiu giesmininkai naudojasi rankraštiniais giesmynais. Seniau 
giesmes giedodavo iš Kantyčkų. Ilgainiui Kantyčkų kalba paseno, o jų „lenkiškas“, 
pasak pateikėjų, raštas žmonėms pasidarė sunkiai įskaitomas. 1968 m. Lietuvos 
vyskupijų ordinarų kolegijos išleisto Liturginio maldyno tiražas buvo nepakankamas, 
kad patenkintų visų tikinčiųjų poreikius. Kupiškio krašte Bažnyčios žmonės slapta 
platino savilaida išleistą mašinraščiu išspausdintą mokyklinio sąsiuvinio dydžio 
giesmyną Giesmės giedamos už mirusiuosius. Kas parengė ir spausdino šį giesmyną, 
sužinoti nepavyko, nes religinio turinio knygų leidyba ir platinimas sovietmečiu 
buvo nusikalstama veikla, todėl kruopščiai slepiama. Antašavos giesmininkai sakėsi 
giesmyną gavę iš vargonininkės vienuolės sesers Pranutės CSC, giedorius iš Kupiškio 
Kazys Striūka jį buvo gavęs iš parapijos kunigų, Puponių kaimo giesmininkai jį 
„gavo“, Virbališkių kaimo giesmininkė įsigijo bažnyčioje, ant giesmyno užrašyta data: 
1980 m. balandžio 28 d. Taigi surinkti duomenys rodytų, kad giesmynus platino 
kunigai. Minėtas giesmynas aplinkiniuose rajonuose nefiksuojamas, jo sudarytojas nėra 
žinomas. Analizuodami „Giesmių“ turinį pabandysime rasti atsakymą į klausimą, 
ar šis giesmynas originalus, ar panašus į kitus Aukštaitijos laidotuvių giesmininkų 
naudojamus giesmynus. Kupiškėnų giesmyne yra 51 giesmė ir malda iš kelių 
šaltinių. 1) Iš Liturginio maldyno: „Viešpaties angelas“, „Sveika, Karaliene“, „Rūsčią 
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dieną“, malda Tikiu Dievą, visos šermeninės giesmės (16 giesmių), giesmė „Labą 
naktį, Jėzau“, Švč. Jėzaus Vardo rožinis, litanija ir keturios jo pabaigos. 2) Iš kunigo 
Jurgio Tilvyčio M. I. C. paruošto ir Marijampolėje 1930 metais išleisto Giesmyno: dvi 
giesmės M. Marijai ir vadinamas Mažasis rožantėlis – giesmės „Rožė Marija“ trys dalys. 
Psalmių (p. 6, 24, 118, 50) tekstai šiek tiek skiriasi nuo esančių J. Tilvyčio giesmyne. 
3) originalios giesmės: „Mieliausias Jėzus aplankė žmoniją“, „Jėzau mieliausias mūsų 
Atpirkėjas“, „Garbinkim Jėzų, meilę begalinę“, „Viešpatie, Tavęs šaukiam gilybėn 
įsmegę“, Už mirusius litanija. Visos šios giesmės ir Už mirusius litanija yra ir kunigo 
Gedimino Šukio (1923–2002) parengtame giesmyne „Šermeninis giesmynas, surinko 
ir paruošė Akmenėlis, 1983“.9 Abiejuose giesmynuose išspausdinti skirtingi giesmių 
„Atsisveikinimo giesmė“, „Atsisveikinimas su mirusia motina“, „Maldų vainikėlis 
už mirusius (Karunka)“ variantai; „Laidotuvių giesmė“ abiejuose giesmynuose yra 
tokia pati. Vien tiktai „Giesmėse“ yra: giesmė „Dažnai girdim gaudžiant bažnyčių 
varpus“, giesmės Libera liaudiškas variantas „Išgelbėk, o Dieve“ bei trumpa tris kar-
tus giedama giesmė „Pagailėki, Jėzau geras“. Originalių giesmių buvimas abiejuose 
giesmynuose leidžia spėti, kad giesmyną „Giesmės giedamos už mirusiuosius“ gali 
būti parengęs kunigas kompozitorius G. Šukys (1966–1978 metais jis buvo klebonas 
ir dekanas Zarasuose). Nors gali būti, kad abiejų giesmynų sudarytojai naudojosi tais 
pačiais šaltiniais, kurie galėjo būti liaudies sukurtos ir liaudyje paplitusios giesmės 
iš giesmininkų rankraštinių giesmynų (gali būti, kad dėl to „Giesmėse“ atsirado 
originalūs psalmių variantai). „Šermeniniame giesmyne“ Akmenėlis (kun. G. Šukys) 
nurodo, kad jis giesmes surinko. Abiejų giesmynų analizė atskleidžia faktą, kad 
XX a. 8-ajame dešimtmetyje jau buvo paplitęs ypatingas giesmių žanras, vadinamo-
sios Atsisveikinimo giesmės, giedamos mirusiojo vardu, viena jų „Sudie sudie, man 
laikas eit“ buvo įtraukta į Maldyno antrą leidimą 1984 m. Nykstant giedojimui iš 
Kantyčkų, giesmės ir maldingos praktikos iš giesmyno „Giesmės giedamos už mi-
rusiuosius“ sudarė laidotuvių repertuarą, nors neatmestina mintis, kad giesmynas 
buvo sudarytas surinkus giesmininkų giedamas giesmes Kupiškio krašte.

Be „Giesmių“, giesmininkai naudojasi rankraštiniais giesmynais, į kuriuos  
susirašo naujas savo grupelės repertuaro giesmes. Šios giesmės, vadinamos „gra-
žiomis“ (14, VII/44), giedamos vietoj pasenusių giesmių („Kas nor broliams mi-
rusiems tarnaut“, „Rūsčią dieną“ ir pan.). Puponių kaimo giesmininkės giesmyne 
yra giesmės, giedamos Kaune ir kitur Lietuvoje: „Pasauly tik daugel vilionių“, 
„Anapus saulės“, „Kai apgaubia naktužės tyluma“, „Arti naktis, užmigo pievų 
gėlės“. Bažnyčia nėra išleidusi laidotuvių giesmių giesmyno, dėl to ir profesionalių 
giesmininkų giesmynai yra „rankraštiniai“, juos sudaro giesmių ir jų natų kopijos 
iš įvairių šaltinių. Pateikėjos atkreipė dėmesį, kad profesionalių giesmininkų gie-
damos giesmės nesiderina su laidotuvių kontekstu: 

„Dabar jauni gražiai gieda, bet giesmės nebegražios. Nebepagrabinės giesmės. Seniau kai 
giedodavo, tai verkt aidavo, dabar – būkime linksmi. Dabar nebe giesmės, o tokios dainos 
išeina“ (14, VII/45). 

Tokį įspūdį sustiprina sintezatoriaus  
muzika. Nurodytas pokytis yra reikš-

9 Iš šio giesmyno gieda Skapiškio giesmininkai, jį 
gavę iš buvusio parapijos klebono Povilo Varžinsko 
(1922–2012).
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mingas, nes laidotuvių giesmių esminis bruožas yra jų kontekstyvumas. Papročiais 
reglamentuotų giesmių giedojimas tam tikru metu žymi apeigų fazę, stimuliuoja 
laidotuvių eigą, dažnai susiliedamos su apeigų scenarijumi. Mokslininkai giesmes 
klasifikuoja pagal jų priklausymą vienoms ar kitoms laidotuvių apeigoms (Turek 
1993: 41–44). 

Kupiškio krašte svarbi maldingumo praktika pograbe – Švč. Jėzaus Vardo 
rožinio giedojimas bei malda už mirusius gimines. Puponių kaime prisiminė, kad 
giedant rožinį turėjo būti 13 žmonių, „jeigu 13 nėra, negali giedot išvis, turi būt 13“ 
(14, VI/44f), prieš pradėdami giedoti suskaičiuodavo žmones, jų trūkstant, kaip 
prisimenama, „suvarė ir paauglius vaikus, kad būt žmonių“ (14, VI/44f), ilgainiui 
minėtos būtinybės (ji fiksuojama visam Švč. Jėzaus Vardo rožinio giedojimo ar-
eale) nustota laikytis. Budėjimo prie mirusiojo laikas pradedamas giedant Viešpaties 
angelas, ši giesmė giedama ir prieš išlydint mirusįjį. Virbališkių kaime pašarvoję 
mirusįjį prie jo sustoję pagieda arba, kai nėra kam giedoti, sukalba Viešpaties angelo 
maldą. Tai sena praktika, kai kas atėję į pograbą paklausia, ar giedotas Viešpaties 
angelas (14, IX/44a), tai rodytų, kad budėjimas prie mirusiojo buvo pradedamas 
bendra malda, kuri katalikų tradicijoje laikyta itin reikšminga. Ši tradicija išlikusi 
atnaujintose Laidotuvių apeigose. Apeigose yra Malda šarvojant mirusįjį, kurią patariama 
kalbėti, kai mirusiojo kūnas guldomas ant pakylos ar į karstą (LA 2004: 20–21), 
bet neatliekama, nes tikintiesiems nėra žinoma. 

Giesmių repertuarą lemia pograbo trukmė. Giedojimo laikas turi tendenciją 
trumpėti: seniau, kaip minėta, buvo giedama dieną ir per naktį, XX a. antrojoje 
pusėje buvo giedama tiktai vakare, vakarinio giedojimo laikas taip pat nuolat 
trumpėja, todėl vietoj anksčiau giedotų trijų rožinio dalių giedama viena. Netgi 
tradiciniai giesmininkai repertuarą paįvairina vadinamosiomis gražiomis giesmėmis: 
„Labai daug giesmių giedam mes, labai naujoviškų, vargoninkas gauna, tokios trumpos, ale 

Marijonos Vaitiekūnienės iš Virbališkių kaimo laidotuvės. Moterys –  
Gyvojo rožančiaus draugijos narės. 1933 m. Iš K. D. Sokienės ir  
L. Vilkaitės albumo
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labai grožios“ (14, II/40). Tai rodytų, kad giedojimo tradicijos kaitą lemia taikymasis 
prie užsakovo skonio – rožinio malda laidotuvininkams per ilga ir nuobodi. Senieji 
giedoriai maldingumo praktikų rinktis neleisdavo – jos buvo nustatytos tradicijos 
ir jas buvo privaloma vykdyt. Antašavoje būtinai giedodavo rožinį (14, III/44). 
Nuostata keitėsi XX a. pabaigoje. Antašavos giesmininkai rožinio negieda, taigi 
galime konstatuoti biržietišką giesmių tradicijos poveikį. Šepetos kaime pageidau-
jant artimiesiems vietoj rožinio gieda Mažąjį rožantėlį – tris giesmes „Rožė Marija“. 
J. Tilvyčio giesmyne parašyta, kad pirma giesmė skirta I šv. rožinio daliai, antra – II, 
trečia – III, liaudyje sakoma, kad šios giesmės atstoja rožinį. Švč. Jėzaus rožinis su 
rožinio maldai būdingais pasikartojimais yra skirtas bendram giedojimui, klausy-
tojui jis nėra įdomus. „Gražios“ giesmės klausytoją sudomina turiniu, jas gie dant 
įsiklausoma (giesmininkams svarbu, kad giedojimo būtų klausoma), susigraudinama, 
verkiama. Pastebėta, kad „žmonėm reikia paverkt“ (14, IX/44c). Laidojimo dieną gieda 
vien tik giesmes, prieš išlydint būtinai giedamos atsisveikinimo giesmės. Gali būti, 
kad psichoterapinis pobūdis ir lėmė naujų, „gražių“ giesmių įsitvirtinimą repertuare 
bei jų gyvavimą. Klausytojas išgirsta, kad jo išgyvenami jausmai yra poetinami, 
tai skatina juos išreikšti, verkdamas žmogus patvirtina, kad giesmėje apgiedami 
jausmai yra tiesa. Teocentrinė nuostata tokioms giesmėms nebūdinga, kai kuriose 
jų Dievo vardas iš viso neminimas. Dėl to kyla klausimas, ar „giesmės“ terminas 
tinka šiam žanrui, kurio vieną pavyzdžių pateikiame visą: 

„Kai tėviškėn sugrįši vėlei, tavęs motulė nesutiks, / tik obelėlės žiedlapėliai jos veidą ir 
kasas nusnigs. / Jos švelnios mylimos rankelės tavęs daugiau neapkabins, / neišbučiuos 
šviesių akelių, prie balto stalo nesodins. / Beribės meilės nemeluotos namai gimtieji sklidi-
ni, / takelis po langais nušluotas, kuriuo laimingas pareini. / Nameliai ramūs, numylėti, 
kur švietė motinos širdis, / kodėl, kodėl taip netikėtai užgeso jūsų žiburys? / Kai grįši į 
pastogę brangią, tavęs motulė jau nelauks, / tik debesėliai per padangę, kaip tavo lakios 
mintys plauks. / Tenai kalnelis, kryžių miškas, ir dieviškų žvaigždžių naktis, / čia amži-
nybe dvelkia viskas, čia ilsis motinos širdis“ (14, IX/44h). 

Atrodo, galima teigti, kad ši giesmė yra modernus raudų variantas. 
Paskutinį vakarą atliekamos pagal tradiciją svarbiausiomis laikomos maldin-

gumo praktikos. Pagiedojus rožinį meldžiamasi už mirusiojo mirusius gimines. 
Seniau melsdavosi giedodami giesmę Rūsčią dieną, po kiekvieno posmelio minėjo 
mirusiojo ir vienų ar dviejų jo mirusių giminių krikšto vardus iš artimųjų pateikto 
sąrašo ir už juos kalbėjo poterius – maldas Tėve mūsų, Sveika, Marija, Amžiną atilsį. 
Tyrinėjamo laikotarpio pabaigoje giesmės Rūsčią dieną negieda, anot pateikėjo, ji 
„tokia jau labai liūdna“ (14, I/40). Šiuo atveju galime konstatuoti, kad liaudies 
pamaldumas atitinka Katalikų bažnyčios nuostatas. 2004 m. respansorinė giesmė 
„Gelbėk mane, Viešpatie“ (Libera, me Domine), vadinama Libera, buvo pakeista ki-
tais respansoriniais giedojimais, kadangi jos turinys neišreiškė krikščionio mirties 
velykinio pobūdžio (Instrukcija... 2004: 3). Išskirtinė, tiktai Kupiškio kraštui būdinga 
pamaldumo forma už mirusius gimines yra 129 psalmės Iš širdies gelmių giedoji-
mas. Vyrai pagieda vieną psalmės eilutę, vedėjas iš mirusio artimųjų sudaryto 
sąrašo paskelbia mirusiojo ir vieno ar dviejų jo mirusių giminaičių krikšto vardus, 
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moterys pagieda Amžiną atilsį. Psalmę kartoja, kol baigia minėti visus vardus. 129 
psalmės yra liturginių apeigų malda, giedama išlydint mirusįjį iš šarvojimo patalpos 
ar bažnyčios, taip pat lydėjimo metu. Dievo žodžio giedojimas yra svarbi malda 
už mirusiuosius, mirusiems giminėms maldaujama Dievo gailestingumo, nes, kaip 
nurodo pateikėjai, „jiem dar gali būt reikalinga maldų, skaitos, pagalbos“, „sako, kad 
pagerbimas visų“ (14, VII/40).

Budėjimo prie mirusiojo apeigose svarbūs du elementai – giedamos giesmės 
ir vaišės (14, VIII/26). Kupiškio krašto vietovėse, kurios ribojasi su Rokiškio rajonu, 
atvykstantys į jas buvo vaišinami visas budėjimo dienas. Kitur vaišindavo tiktai 
paskutinę dieną ir vakarą. Glemžaitė rašė, kad seniau vaišindavo tiktai giesmininkus 
(1958: 249). Vėliau stengdavosi pavaišinti visus atėjusius, kiekvienas iš artimųjų 
prie stalo kviesdavo jį užjausti atėjusius draugus ar bendradarbius. Šeimininkės 
tam prigamindavo balandėlių. Pagrindinis maistas laidotuvėse buvo mėsa, jos 
parūpindavo paskersdami vieną ar du gyvulius: kiaulę, teliuką ar aviniuką. Maistą 
ruošdavo pasamdytos šeimininkės, jos gamindavo ir šaltuosius, ir karštuosius pa-
tiekalus, būtinai virdavo šaltieną. Paskutinį vakarą vaišindavo alumi. Laidotuvėse 
alus buvo būtinas, jį darydavo paprašytas pivorius. Alizavos apylinkėse vaišinta 
mirusiojo vardu: 

„Tai raikia atsisveikint su visais, raikia pavaišint. Užtat ir duodavo valgyt. Visi sėsdavo, 
nei vienas neišeina – visi valgo. Jisai. Su juo atsisveikinimas, jis dabar vaišina“ (14, 
VIII/34). 

Panaši nuostata užfiksuota ir Puponyse: „Prieš kelionę reikia pailsėt ir prie stalo susėst. 
Daugumoj kiekvienas atsisėda, paskutinę minutę pabūna. Atrodo, tu būni su jo siela“ (14, 
V/35). Kai mirusieji šarvojami bendruomenės namuose, vaišės būna kuklesnės – ar-
bata, sumuštiniai. Puponyse bendras valgymas laikomos būtinu. Paskutinės vakarienės 
reikalingumą pateikėja paaiškino remdamasi aukščiausiu autoritetu: „Jėzaus Kristaus 
pasakyta, kad paskutinė vakarienė turi būt“ (1: 14, V/35). Panašiai buvo paaiškinta 
būtinybė per vakarienę pavaišinti alumi: 

„Čia gal pagal Bibliją, kai Kristus vyną daugino, kaip visa. Tai vynas buvo, o čia jau 
žmones, jau alų darydavom gryną, miežinį, skanus, geras. Jis pavaišina arba jinai [mi-
rusysis]“ (1: 14, VIII/34). 

Vaišinimasis yra bendravimo aktas, gyvųjų tarpusavyje ir su mirusiuoju. Jonas 
Balys rašė, kad lietuviai neturi paniškos mirusiųjų baimės, gyvieji ir mirusieji 
sudaro vieną bendruomenę, kur riba tarp gyvųjų ir mirusiųjų pasaulio dažnai yra 
neaiški (1948: 200). Įdomu, kad į šitą bendravimą visų su visais įtrauktas ir Jėzus 
Kristus, kaip papročių pirmavaizdis. Taigi bendravimas iškyla kaip esminė vertybė. 
Į bendrą komunikavimo sistemą įtraukiami ir auginami gyvuliai: 

„Čia kaime sako prieš 3–10 metų: nors gaidų nukirskim, kad nieko nepjaunam. Reiškia, 
kad savas žmogus mirė, turi būt paaukotas kažkoks tai gyvulys. Nu gyvas dėl visų pa-
vaišinimo“ (14, V/82). 
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Tai senas, iš ikikrikščioniškojo baltų mitinio mąstymo atėjęs paprotys (Merkienė 
2007: 149). Jei toks paaukojimas nepadaromas, nesiseka gyvenime (šiuo tikėjimu 
pradėta abejoti): 

„Labai gerai žinau tokį posakį, čia mūsų kaime. Krito [karvė]. Sakė: Tai va pograbui 
nieko nepapjovė, tai va Dievas pasiėmė. Ar jis pasiėmė, ta siela pasiėmė. Čia yra gal 
padavimai“ (14, V/82).

Seniau kiekviena šeima ateidama į laidotuves nešėsi turimų maisto produktų 
pagal išgales: kas iškepdavo pyragą, kas sūrį, kas sviesto sviestinę, kas varškės 
vagonę, kas kumpio gabaliuką, kas skilandžio, kas dvilinkę dešrą. Kaimynės 
sunešdavo turimus gražesnius indus. Šeimininkės iškepdavo bandelių, sausainių, 
varškę maišydavo su sviestu, šį patiekalą žmonės valgydavo su pyragu. „Tai 
paskutinė vakarienė, kol nepalaidotas, paskutinį vakarą“ (14, IX/35). Maisto atnešimas 
(paaukojimas) ir bendras visų vaišinimasis po maldos primena pirmųjų krikščionių 
„broliškąją agapę“ (Meilės puotą). Kai išnyko maisto nešimo paprotys, į laidotuves 
nešdavo reikalingų buičiai daiktų, pastaruoju metu atnešama pinigų – tai auka, 
kaip nurodoma ant dėžutės gedulo namuose. Taigi metams bėgant aukos davimas 
kaip religinis veiksmas išliko, priklausomai nuo gyvenamo laikotarpio ekonominių 
sąlygų, keitėsi jo formos.

Išnagrinėję paskutinio vakaro apeigas laidotuvėse galime teigti, kad vaišės 
pograbe, kaip ir malda prie mirusiojo, buvo vienodai reikšminga apeiginė veikla, 
būtina kaip pagalba mirusiajam pereinant į anapusinį pasaulį. Vacys Milius XX a. 
pabaigoje rašė, kad per paskutinius keturis šimtus metų maisto ir gėrimų varto-
jimas laidotuvėse iš apeiginio-buitinio reiškinio virto buitiniu (Милюс 1990: 227). 
Tyrimas rodo, kad XX–XXI a. sandūroje valgymas laidotuvėse nėra suvokiamas 
vien kaip buitinis reiškinys. Kai kur nesant sąlygų vaišinimo laidotuvėse paprotys 
nyksta. Kai bendruomenės namuose nėra atskiro kambario vaišėms, laidotuvininkai 
nevaišinami, giesmininkams ant stalo padedama saldainių, sausainių ir vaisvandenių. 
Kai kur pavalgydina tiktai iš toliau atvykusius. 

Laidotuvių dalyviai vaišinami po laidojimo. Nuo XX a. paskutinio dešimtmečio 
pietūs užsakomi valgykloje arba kavinėje. Artimieji jautriai reaguoja, kai laidotuvininkai 
„išsibėgioja“, neateina į gedulingus pietus: „Kažkaip tavęs nevertina“, „skolingas lieki 
žmonėm“ (14, VII/68). Seniau gedulingi pietūs buvo vadinami paskutiniu rožančiumi. 
Palaidoję mirusįjį visi išsiskirstydavo į namus. Visi susirinkdavo vakare po ruošos 
darbų, susėdę prie stalų giedodavo giesmes ir Švč. Jėzaus Vardo rožinį (vėliau 
vieną jo dalį ar Mažąjį rožantėlį), melsdavosi už giminės mirusiuosius, pasimeldę 
valgydavo vakarienę. Jei likdavo maisto ir alaus, visus pakviesdavo susirinkti kitą ir 
dar kitą dieną. „Paskutiniai pietūs, tai jau savieji vaišina“ (14, VIII/66). Iš šio teiginio 
galime spręsti, kad paskutiniai pietūs turi kitokią paskirtį nei paskutinė vakarienė. 
Pagal perėjimo apeigų teoriją, gedulingų pietų apeigomis siekiama mirusįjį įtraukti 
į mirusiųjų bendriją. Vaišės daromos tam, kad būtų atkurtas ryšys tarp gyvųjų ir 
mirusiojo, nes netekus vienos grandies, ryšys nutrūksta. Tokios pat vaišės daromos 
pasibaigus gedulo laikotarpiui (Геннеп 1999: 150). Nagrinėjamu laikotarpiu pietūs 
vyksta iš karto po laidotuvių, jie laikomi laidotuvių pabaiga. Katalikų tradicijoje 
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svarbi malda prieš valgį. Giesmininkai sodinami pačioje garbingiausioje vietoje prie 
stalo, ties stalo viduriu, ten pastatoma žvakė. Prieš gedulingus pietus meldžiamasi už 
mirusįjį, giesmininkai pagieda 1–2 ar kelias giesmes („Išėjo siela į tėvynę“, „Pagailėki, 
Jėzau, geras“, „Marija Marija“, kai kur „Viešpaties angelas“) arba sukalba poterius 
už mirusįjį, jo mirusius tėvus ir gimines, stalo palaiminimo maldą. Gedulinguose 
pietuose svarbus elementas – mirusiojo dalyvavimas juose, išreiškiamas simboline 
vieta jam. Gale stalo, „nes pagarbos ženklas galas stalo“ (14, V/69) padedama lėkštutę 
su tujos šakele – tai vieta mirusiajam. „Jis dalyvauja. Jam lėkštutė yra, jam yra viskas, 
šakutės“ (14, V/69). Tujos šakelė turi simbolinę ir informacinę paskirtį. Kavinėse 
mirusiajam atminti skirtas specialus staliukas, ant jo pastato mirusiojo portretą, prie 
jo uždega žvakelę, „ir ta atributika juoda būna“ (14, III/28). Manome, kad nuotrauka 
taip pat reiškia mirusiojo dalyvavimą. Kunigas iš Panevėžio sakė: „Tarsi nuotraukoje 
jis dalyvauja. Kitaip kam ją atsineša į gedulingus pietus, galėtų palikti mašinoje“ (14, 
XX/69). Šermenys, puota, kurioje „dalyvauja“ pats miręs žmogus, – senas lietuvių 
paprotys (Gimbutienė 1943: 58–59). Namuose lėkštutė mirusiajam padedama ir per 
metines, sakoma, kad šis ženklas išreiškia mirusiojo dalyvavimą ir bendravimą su 
juo: „Bent mes taip galvojam, kad ji [siela] dar su mum bendrauja. Ir bendrauja labai 
ilgai“ (14, V/76). Metus laiko „išėjusysis arti arti“ (14, X/79). Seniau per metines 
giedodavo rožinį, melsdavosi už giminės mirusiuosius. Tyrinėjamo laikotarpio pa-
baigoje kai kas užsako, kad rožinį pagiedotų davatkėlės bažnyčioje, jos vienos jį ir 
pagieda. Etiškas artimųjų ir laidotuvininkų elgesys prie stalo ir atsisveikinimas po 
jų daro laidotuves gražias: „Gražiai giedojo, tvarkingai pavalgė, gražiai išeina, išlydi 
tvarkingai, atsisveikina“ (14, VIII/73). Duobkasius vaišina atskirai nuo kitų.

Kupiškio krašte fiksuojamas ypatingas mirusiojo šeimos santykis su duobka-
siais. Didesniuose kaimuose mirusiam gyventojui duobę tradiciškai iškasa kaimynai, 
kiekvienas kaimas turi savas kapines. Kadangi kaimuose vyrų sumažėję, prašomi tie 
patys, „kaip ir pastovūs“, „rinktiniai žmonės, rimti“ (14, IX/64). Tradicijoje ryškus tam 
tikras požiūrio į duobkasius ambivalentiškumas: jiems rodomas išskirtinis dėmesys, 
kartu juntamas ir tam tikras duobkasių atitolinimas: „Jiems kitas stalas, kitoj patalpoj“ 
(14, IX/64). Duobkasius nuveža, parodo kapavietę, išleisdami kasti duobės būtinai 
įdeda valgių ir du butelius alkoholinių gėrimų, iškasę duobę duobkasiai laukia 
atlydimo mirusiojo, neša karstą per kapines, kapo duobę užkasa su talka. XX a. 
antrojoje pusėje duobkasiams už darbą atsilygindavo dovanodami lininius austus 
rankšluosčius, jais persijuosę duobkasiai nešdavo karstą, įleisdavo karstą į kapo 
duobę. Eduardas Starkus iš Puponių kaimo dovanotus rankšluosčius saugo kaip 
prisiminimą apie mirusius kaimynus. Tie rankšluosčiai gražūs, aštuonyčiai, jiems 
teikiama vertė artima liturginių reikmenų vertei, pateikėjas teigė: „Negaliu aš jų 
nei pirtin neštis, tik pakabint prie Švenčiausio ar kaip“ (14, VI/64). Duobkasiai nuolat 
tobulino savo darbo kultūrą, XX a. 7-ajame dešimtmetyje vietoj virvių pradėjo 
naudoti juostas, prieš 20 metų kapo duobę pradėjo puošti degančia žvakute, 
įstatyta į nišą galvūgalyje. Seniau vienas duobkasių lipdavo į duobę priimti karsto 
(sakydavo, „kautis su nabošnyku“ (14, VI/62), įlipęs prilaikydavo karsto galą, kad 
šis neapvirstų, vėliau šis paprotys išnyko. Duobkasių darbas ypatingas tuo, kad 
vykdomas šventoje vietoje. Iškilus problemai, duobkasiai ją sprendžia pasikvietę 
parapijos kleboną, kuris pripažįstamas sacrum sferos žinovu. 
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„Lakiam un klebonų, sakom: kų daryt? Nu, sako, nieko nepadarysi. Atvažiavo, pats pa-
sižiūrėjo. Karstas un karsto, karstas un karsto, ir kur. Visų giminį, ir staigiai visi mirį. 
Sako, jei daugiau mirtų vsio, viskas, nebemožna kavot“ (14, VI/62). 

Toks ar panašus intensyvus sąlytis su sunkiai prognozuojama sacrum sfera gali 
paveikti žmogų, gali būti, kad šiam poveikiui neutralizuoti duobkasiams įdeda 
alkoholinių gėrimų – stiprų poveikį turintį elementą iš profanum srities. Tyrinėjamo 
laikotarpio pabaigoje duobkasiai „valdiški“ (14, VI/62). „Valdiški“ reiškia, kad jie 
atlieka nustatyta pinigų suma apmokamą darbą, jų santykis su užsakovais yra 
minimalus. Kartais ir jiems padovanojami rankšluosčiai, kai velionė juos būna 
paruošusi ir laikiusi savo laidotuvėms, tuomet jie laidojimo paslaugą atlieka ne su 
savo apranga, bet su dovanotais rankšluosčiais.

Išlydint mirusįjį svarbiais laikomi veiksmai, kuriais siekiama apsisaugoti 
nuo galimo žalingo mirties poveikio. Šiems veiksmams teikiama svarbi reikšmė, 
esant atsisveikinimo ir išlydėjimo jauduliui, jie nekrinta į akis, neretai vykdomi 
esant laidojimo paslaugas atliekančiam kunigui. Išlydėdami mirusįjį surenka 
visas žvakes, nesudegusius žvakių galiukus, gėles. Seniau Alizavos apylinkėse 
mirusįjį iki durų palydėdavo su degančia žvake, taip išvesdami jo sielą ir visas 
laidotuvėse buvusias sielas: „Jis jau išėjo, kad jo nieko čia nebebūtų, su juo aina 
visos dvasios, visi išeina, kad čia nieko nebeliktų jo“ (14, VIII/57). Išnešus mirusįjį 
iš namų, kol laidotuvių eisena neišėjusi iš kiemo, skubama išardyti šarvojimo 
vietą. „Sakydavo, kad greit, [kad] neliktų laidotuvių. Nes jeigu tos vietos ilgai neišardai, 
tai greitai tam kambary ar kur vėl reiks greitai šarvot“ (14, V/57). Eisenai išėjus iš 
kiemo, likę namuose šeimininkės ar jų pagalbininkės tuojau pat surenka eglių 
šakeles, žymėjusias takelį į namus, kol juose vyko pograbas, iššluoja ir išplauna 
kambarius. Puponiečiai lydėdami mirusįjį prie kaimo kryžiaus sustoja tylos minutei, 
kryžiui dovanoja (paaukoja) krepšelį gėlių. „Jau čia iš kaimo tokia pagarba“ (14, 
V/59). Reikšmingas pirmas sutiktasis: „Sako, ką sutinki, kai lydi, toks ir mirs, ar 
jaunas, ar senas, ar moteris, ar vyras“ (14, VII/83). Gali būti, kad dėl to sutikus 
laidotuvių eiseną būtina sustoti. Praeinant laidotuvių eisenai, vyrai nusiima 
kepurę. Kaip ir visur, šiaurės ir šiaurės rytų Aukštaitijoje tikima, kad „netinka 
vytis laidotuvių eiseną pavėlavus“ (14, VIII/101). Sakoma, kad laidotuvių koloną 
galima aplenkti tiktai važiuojant plentu, tačiau nuo bažnyčios iki kapinių – ne-
galima (14, VI/60) (akivaizdu, kad šis draudimas pakoreguotas atsižvelgiant į 
nūdienos eismo sąlygas). Žvakių galiukus sumeta į duobę – „kas jam skirta, tai 
jam ir atiduoda“ (14, VII/61). Seniau visi užmesdavo tris grumstelius žemės tris 
kartus palinkėdami ir melsdami mirusiajam Amžiną atilsį. Šis paprotys pakito, 
pamiršta jo paskirtis: kunigas nurodo, kad žemių užmestų artimieji. Glemžaitės 
išsamiai apibūdinto papročio išlydint šeimininką ant stalo padėti neprariektus 
duonos ir pyrago kepalėlius nė vienas mūsų tyrimo pateikėjas neprisiminė (1958: 
251). Tai leidžia daryti išvadą, kad laidotuvių papročiams ir tikėjimams vertikalus 
(per knygas ir kt.) perdavimo būdas nebūdingas.

Šeimose išlieka horizontalus (iš kartos į kartą) pasaulėjautos perdavimas. 
Tradicinei kultūrai būdingus tikėjimus pateikė ir pakomentavo 14 metų paauglys: 



23

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ETNOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. KUPIŠKIS

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis anksèiau nepublikuotas tekstas,  
kurio nuorašas patvirtintas notaro, internete nuolat skelbiamas nuo 2014 12 22.

„Jeigu aš žuvau per kito žmogaus klaidą – jis girtas buvo, – o aš turėjau gyvent iki 80 
metų, aš vaidensiuos iki 80 metų, čia barbensiuos.10 <...> Sako, savižudžiai nepatenka nei 
į dangų, nei į pragarą, jie kažkur vaidentis lieka tuštumoj. Serga depresija po mirties. 
Galvoja žmogus, [kad] išsivaduos nusižudydamas, bet, sako, negali priimt savižudžių nei 
į dangų, nei į pragarą“ (14, VIII/100). 

Akivaizdu, kad šių tikėjimų perdavimas turi ne vien informacinę paskirtį (ši 
paskirtis pati menkiausia), juos perduodant vykdomas vertybinis ugdymas, siekiama 
augančiai kartai įdiegti moralinės atsakomybės už konkrečius veiksmus pajautimą. 
Savižudybė laikoma nelaiminga mirtimi (14, V/89).

Kupiškio krašte XX a. pirmojoje pusėje buvo ypatingas mirusiųjų minėjimas, 
vadinamas mišiomis. Duomenis apie šį minėjimą užrašėme Virbališkių kaime. Mišios 
nebuvo derinamos nei prie šeimos narių mirties datų, nei prie bažnytinių mirusiųjų 
minėjimų. Pagrindinis motyvas mišioms buvo giminiavimosi paprotys – „man reikia 
gimines susikviest“ (14, IX/81). Užsakydavo mišias bažnyčioje ir prieš porą savaičių 
pakviesdavo gimines žodžiais „mišios bus pas mus“. Mišioms padarydavo alaus, 
samdyta šeimininkė suruošdavo vaišes. Kunigo nurodytą valandą visi susirinkdavo 
bažnyčioje. Mišias sukvietę šeimininkai vykdami į bažnyčią veždavo maisto, kurį 
išdalindavo davatkėlėms ir ubagėliams, pasak pateikėjų, „pyrago šmotelį, mėsos, va 
tokia auka lyg tai“ (14, IX/81). Po mišių visi vykdavo į pakvietusiojo namus, čia 
giedojimų nebūdavo, iškart prasidėdavo vaišės, „balius“. 

Sovietiniais metais išnykus iš bažnyčių špitolininkams, davatkėlėms ir 
ubagėliams, kurį laiką išmaldos davimo paprotys dar gyvavo – religingi žmonės 
važiuodami į bažnyčią mišių, kurias buvo užsakę už mirusiuosius (laidotuvių 
dieną ar minėjimų proga), kunigui seneliui nuveždavo maisto, paruošto iš šviežios 
skerdienos. 

Malda neatsiejama nuo mirusių artimųjų paminėjimo. Religingi žmonės mels-
damiesi prisimena mirusius savuosius ir kaimynus. Malda už mirusiuosius laikoma 
pagalbos teikimu, būtina pareiga, o jos nevykdymas – apsileidimu: 

„Kitą sykį būna taip, kad pamiršti paminėt, turi pasimelst, atsiprašyt neva tai. Kada 
buvo reikalingos mano maldos, aš jum nepadėjau, aš pamiršau, atleiskit, kad aš taip vėlai 
prisiminiau jumi. Už gimines kokius ar ti pažįstamus, o paskui meldies už kitus, katrie 
žinai tikrai, kad jiem dar gali būt reikalinga maldų, skaitos, pagalbos“ (14, VII). 

Tradiciniame kaime Sumos metu melstasi kapinėse. Sekmadieniais į kaimo kapines Su - 
mos laiku eidavo pagyvenusios moterys, negalėjusios nueiti į bažnyčią. Eidamos įsi - 
dėdavo į ryšulėlį sūrio kampelį, pyrago gabalėlį. Kapinėse pasimeldę, papoteriavę, su si -
rinkę ant pievelės pasivaišindavo atsineštu maistu. Kaimuose, prie kurių buvo ka pi-
nės, vasarą šeštadienio vakarą buvo privaloma sutvarkyti, nušluoti artimųjų kapus – 
maldos už mirusius artimuosius vietą. 

Atlikę katalikų laidotuvių pa pro - 
čių Kupiškio krašte analizę galime teig - 
ti, kad laidotuvių apeigose yra sta - 
bi lių papročių grupė, kaip antai: miru-

10 Lietuvoje žinomas tikėjimas, kad priverstine mirtimi 
pasitraukę iš gyvenimo mirusieji kelia pavojų gy-
viesiems, nes nėra išgyvenę viso savo gyvenimo 
(Gimbutienė 2004: 114).
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siųjų laidojimas karste, karsto forma ir jo vidaus išklojimas baltu audiniu, pagar-
bus elgesys su mirusiojo kūnu, mirusiojo paguldymas ant nugaros, jo aprengimas 
įkapėmis, budėjimas prie mirusiojo, žvakių deginimas, laikymasis orumo laidotuvėse, 
gedulo paprotys etc. Šie papročiai tokie patys visoje Lietuvoje, taip pat ir daugelyje 
krikščioniškų Europos tautų.

Kultūrinės ekonominės sąlygos šalyje lemia šių papročių formas. Dėl to 
pakito karsto gamybos būdas, žvakių skaičius, laidotuvių erdvė persikėlė į nuo-
mojamas patalpas, gedulingi pietūs valgomi kavinėse, daugeliu atvejų pasinau-
dojama laidojimo paslaugas teikiančių įmonių patarnavimais, šios įmonės gamina 
ir jų parduotuvėse perkami laidotuvėms būtini reikmenys: karstai, įkapės, gėlės, 
žvakės, taip pat vadinamieji laidotuvių atributai – rožinis, paveikslėliai etc. Įmonių 
teikiamos paslaugos artimos tradicinėms, tai įtakoja ir rinkos sąlygos, kur pasiūlą 
neretai nulemia paklausa. 

Tradicinėje kultūroje laidotuvėse svarbiausia dimensija buvo santykiai: šeimos, 
giminės, skirtingų kartų, vietinės ir parapijos bendruomenės, išskirtiniai santykiai 
buvo su specifines funkcijas laidotuvėse atliekančiais jos atstovais, ypač su parapijos 
klebonu, santykiai su mirštančiu ir mirusiuoju, mirusiojo artimieji atsižvelgdavo į 
mirusiojo santykį su jo namais bei turtu. Visa apimantis santykis buvo su Dievu, 
santykis su Juo užtikrino ir visų kitų santykių kokybę. Mokamos laidojimo pa-
slaugos sujaukė šių santykių tinklą, ryški tendencija laidotuvėms tapti uždarame 
šeimos, giminės ir draugų rate vykstančiu įvykiu. Įdomu, kad laidotuvių erdvei 
persikėlus į nuomojamas patalpas, atsirado mirusiojo santykį su namu išreiškiantis 
paprotys – trumpas sustojimas prie jų. 

Laidotuvių procesija Kupiškyje. Prie automobilio stovi l. e. p. dekanas  
dr. Rimantas Gudelis. 2012 m. liepos 31 d. Rimutės Garnevičiūtės nuotr. 
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Katalikų laidotuvėse reikšmingą vietą užima religinė raiška. Šaltinių tyrinėji-
mas atskleidė, kad katalikų laidotuvių apeigos – tai religinis veiksmas, kurio 
kulminacija – liturginės apeigos, po kurių sekdavo mirusiųjų minėjimai (pirmasis 
vakare po laidojimo). Žmogui mirus, jį šarvojant naudotos sakramentalijos, kurias 
pamaldžiai naudojant kliautasi Bažnyčios maldomis, kaip pagalba mirusiajam šie 
elementai katalikų laidotuvėse išliko iki mūsų dienų. Esminis pokytis – išnykus 
maldos prašymui iš kvietimo į laidotuves žodinės formulės, pakito ir budėjimo 
laiko paskirties suvokimas – malda nėra pagrindinis veiksmas laidotuvėse, į kurį 
seniau telkėsi visa prie mirusiojo budinti bendruomenė. Šis pokytis atsirado, ma-
nome, veikiamas sekuliarizacijos, o tai nulėmė žmonių religinės tapatybės krizę. 

Maldingoms praktikoms Lietuvoje būdingas regioniškumas bei lokalūs skir-
tumai. Kupiškio krašte svarbi pamaldumo praktika laidotuvėse (seniau ir mirusiųjų 
minėjimuose) yra Švč. Jėzaus Vardo rožinio giedojimas, taigi Kupiškio kraštas 
priklauso vidurio Lietuvos Švč. Jėzaus Vardo rožinio giedojimo laidotuvėse arealui. 
Nuo rožinio giedojimo neatsiejama malda už mirusius gimines. Unikali, tik šiame 
krašte fiksuojama maldingumo praktika – 129-os psalmės giedojimas meldžiantis 
už mirusįjį bei jo giminės mirusiuosius. Kupiškio krašte naudojamas giesmynas 
„Giesmės giedamos už mirusius“ – Bažnyčios rekomenduojamų ir liaudies sukurtų 
giesmių rinkinys. 

Atlikę religinės raiškos analizę galime teigti, kad liaudiškas pamaldumas 
suformuotas krikščioniškojo tikėjimo principų: suvokiama pakrikštytųjų velykinė 
mirties prasmė, sielos nemirtingumas, šventųjų bendravimas. Aptarta liaudiškojo 
religingumo apraiška – tikėjimas sielos buvimu prie mirusiojo kūno – skatina 
laikytis didžiausio orumo bei religinio jautrumo laidotuvėse; mirusiojo sutvarkymo 
ir įkapių (aprangos ir į kapą dedamų daiktų) papročiuose išlieka svarbus velionio 
ir vėlės suvokimas kaip nedalomos visumos, kuriai svarbūs žemiškieji patogumai, 
pomėgiai ir judėjimo laisvė. Išnyko seniau praktikuotas religingumo veiksmas – 
išmaldos už mirusįjį.

Daugelis tradicinių papročių, elgesio laidotuvėse normų nagrinėjamo laiko-
tarpio pabaigą pasiekė jų prasmių perdavimo dėka. XXI a. pradžioje papročiams 
išsaugoti, perduoti ir puoselėti nemažos reikšmės turi bendruomenės namai, kai 
gyventojai juos gali naudoti savo reikmėms (savo mirusiesiems šarvoti). 
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