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ĮVADAS
Viena pagrindinių krikščioniškojo pasaulio Švenčių yra Kalėdos.
Kai. kliriose šalyse, ypač katalikiškose, taigi ir Lietuvoje, liau
dies dvasinėje kultūroje ženkli vieta tenka ir Kalėdų prieššvenč^ui - Kūčioms. Liaudis teikė daug reikšmės ir Pelenų dienos išva
karėms (Užgavėnėms), Joninių išvakarėms, tačiau Kalėdų išvakarės
skiriasi giliu religiniu susikaupimu, pasiruošimu Kristaus gimi
mo šventei. Liaudies pssaulėjautoje Kūčios tapo neatskiriama Ka
lėdų šventės dalimi.
Sekdamas daugelio kraštų liaudies kultūros tyrinėtojais, kurie,
kaip ir kalbininkai, laiko, kad vienas jų pagrindinių uždavinių
yra tautinių vertybių išsiaiškinimas ir apsaugojimas, autorius ty
rinėjo kalėdinius papročiu** - itin turtingą daugelio kartų dorovi
nių ir estetinių nuostatų sankaupą. 1993 ra. pasirodžiusiame lei
dinyje "Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos” autorius sudėjo savo nau
jai surinktą ir ankstesnių tyrinėtojų skelbtą medžiagą apie kalė
dinius papročius. Knygoje 8 skyriai (Kalėdų Šventės, Kūčių diena,
Kūčių vakaras, Kūčių valgiai, Kūčių vakarienė, Ateities spėjimai,
Kūčių naktis, Baigiamosios mintys). Nors tyrinėjimas apima 4-8 va
landų laiko tarpsnį - nuo gruodžio 24—os d. ryto iki gruodžio
26 d. ryto, bet, norint visapusiškiau išsiaiškinti šventės for
mavimosi ištakas, paliestas visas kalėdinis laikas - tarp šv. An
driejaus dienos ir Trijų Karalių. Galimas Šio meto ryšys su Joni
nėmis, Vėlinėm:!3, Užgavėnėmis ir Velykomis paliesta atskiruose
toras šventėms skirtuose leidinėliuose.
Siame "Lietuviškų Kūčių" leidinėlyje Kūčių vyksmas nagrinėja
mas kaip' kaime gyvenančių tikinčiųjų elgsena baigiant advento pas
ninką. Jame daugiau dėmesio skiriama aukštesnių tyrinėjimų, šal
tinių ir darbo metodų apžvalgoms, Kūčių prasmei, ryšiui su gretimų
tautų papročiais, sritiniams ir tautiniams lietuviškų Kūčių ypatu
mams, o galiausiai « kilmei išsiaiškinti.
Darbe į vieną lietuvišką etninę visumą įjungiama ir Baltarusi
jos, Lenkijos, Latvijos, Karaliaučiaus srities lietuvių papročiai.

TIEIKĖJIMAI s ŠALTIS Ii I * MELDAS
Dabartinių Kalėdų krikščioniška kilmė didesnių abejonių nekelia,
feno tarpu Kilčių kilmės klausimu mokslininkai vieningos nuomonės ne
turi, IŠ daugybės nuomonių tuo klausimu ryškiau išsiskiria keletas*
Lenkijoje, Lietuvoje, Vokietijoje bei kituose kraštuose persvarą tu
ri požiūris, kad tai tąsa pirmųjų krikščionybės amžių agapių, kada
krikščionys, baigę vigiliją (budėjimą) ir pasninką, parsinešę pelai
mintos duonos, bendrai sėsdavo prie stalo pasistiprinti (88, XIII,
į70) . Daug tyrinėtojų atkreipė dėmesį į šios Šventės ryšį su miru
siais, derliumi, saule. Visi pastebėjo, kad Kūčios© susiduria iki
krikščioniško mirusiųjų pagerbimo ir vaisingumo švenčių bei Žiemos
saulėgrįžos papročių palikimas*.
Kalėdomis ir KūČiomis susidomėta pirmoje XIX Šimtmečio pusėj®>
kai Europa gyveno mitologijos ir liaudies kultūros tyrinėjimo paki
limą. Ir Lietuvoje XIX šimtmečio pradžioje drauge su tautiniu judė
jimu išaugo domėjimasis lietuviškąja kultūra, taigi ir tautosaka,
mitologija, papročiais. Buvo siekiama atskleisti tautinį lietuvių
savitumą, ieškoma tiesioginės sąsajos su aukštomis Rytų ir romėnų
kultūromis. Šios tyrinėjimų krypties atstovai D.Poška, T,Narbutas,
8.Daukantas pirmieji palietė ir KūČių-Kalėdų papročius.
Maždaug 1823 a. parašytame darbe "Apie senovės pagoniškas religi
nes apeigas Lietuvos ir Žemaičių kunigaikštijose" D.Poška išdėstė
ir dabar vyraujantį požiūrį į Kalėdų pavadinimo kilmę**, aiškino
lietuvius jį perėmus iŠ romėnų šventės calendae pavadinimo, ieško
jo lietuviškų Kalėdų ryšio su Rytų šalyse gruodžio
d. Mitros ir
kitų dievų garbei švęstomis šventėmis (112, 393 ).
T.Narbutas ir S.Daukantas, romantizmo idėjų veikiami, rekonstra
vo ir ikikrikščioniškųjų Kūčių-Kalėdų papročius, jų pirmtaku laiky
dami Naujuosius metus (skirtumas tas, kad P.Daukantas naujametinio
laiko vieni nekonkretizavo, o T.Narbutas nurodo Naujuosius metus
anksčiau svertus pavasarį).
*Vakarų šalyse laikyta, kad Kūčios - tai pagonių derlingumo (vai
singumo) speigų liekana (H.Caelender, N.Hammarsted, A.Lind, K.Wikman; arba ~ jog tai sukrikščionintas pagonių mirusiųjų minėjimas
(M.Hoi'lor, O.Laufer, H.Mong) (142; 149,8673» Rytų Europos moksli
ninkai laikėsi nuomonės, kad Kuolų vakarienė kadaise simbolizavo
Šermenų bei mirusiųjų paminėjimo stalą, tai yra buvo skirta prose
nių kultui (D.Zeleninas, V,.Propa s) (150, 375 > 170, 1 įr!5)»
xyi i v ■ i .. r n į ap ie i st or ic\ę k rik 5e io ni šk ų ja Kalė d ų k ii mę 19 28 m .
pa rke.' * •Ii aso f n.s .Dovydaitis 06).

1835 m. pasirodžiusiame "Lietuvių tautos istorijos” pirmame tome
T.Narbutas reiškė nuomonę, kad per Kalėdų šventes baigdavosi senieji
lietuvių metai, - tai "būdavo švenčiama beveik naujo kalendoriaus
kovo viduryje, tai yra baigiantis kovo mėnuliui” . Vėliau, metus ėmus
skaičiuoti dabartiniu būdu, Kalėdas imta švęsti gruodžio 25. Kūčių
vakarienę T.Narbutas kildino iš javų aukojamųjų vaišiųj pasiremda
mas senoviniu padavimu, rašė, jog per jas "..ant stalo statydavo
/Valgiu^ vien iš javų, augančių Lietuvoje (išskyrus pupas), grūdų,
visiškai suvirusių ir pasaldintų medumi* Iš to turėjo kilti ir Kalė
dų išvakarių vakarienė, kaime ir dabar valgoma, vadimama Mečiomis
(Kucya)”. Pirmojo tomo pratarmėje autorius nurodo, kad jis tris de
šimtmečius užrašinėjęe liaudies kūrybą, papročius, burtus ir kt.
tikrojoje Lietuvoje, Žemaičiuose, Prūsijoje ir Latvijoje, - vadinas,
čia veikale apibūdinti, kad„ir nelokaiizuoti, Kūčių papročiai turė
tų būti tikrif galbūt iš jo gimtųjų Nočios apylinkių* Į Kalėdų šven
timą įėję nuodėmių apsivalymas bei pasiryžimas doriau kitais metais
gyventi, daugybė prietaringų apeigų, būrimų. Trinkos deginimą Nar
butas priskyrė latviškąja! kultūrai. Norėdamas lietuvių kultūrą pa
rodyti savitą, ne mažesnės vertė© už lenkų, T.Narbutas atitikmenų
lietuvių dievams ieškojo tarp indų ir graikų dievų, aiškino anks
čiau lietuvius Kalėdas Šventus dievo Ukaplrmo garbei (104, 1,271?2?J.
L.Jucevičius 1841 m. parašytuose "Žemaičių žemės prisiminimuose”
kaip visuotinį reiškinį, būdingą tiek turtingų, tiek neturtingų na
mams, gana detaliai aprašė Kalėdų išvakarėse keliamas vaišes K ū 
č i ų . Jis parodo šio papročio sąlytį su krikščioniškąja tradici
ja - atminimui, kad Išganytojas užgimė ėdžiose, dedama ant stalo
šieno, kurį rytojaus dieną padalina gyvuliams. -Per Kūčias valgomi
pasninko valgiai - žuvis, drebutienė (avižų kisielius), įvairus
saldūs patiekalai. Kaip svarbiausią patiekalą, jis nurodo ataušin
tus virtus kviečius su saldintu vandeniu, kuriame plaukioja kalė
daičiai. L. Jucevičius pažymėjo, jog liaudie tiki, kad tą valandą,
kurią Viešpats Kristus atėjo į pasaulį, vanduo trumpam virsta vynu.
Jis pastebi, kad būsimos vedybos buriamos ne Kalėdų o Naujųjų me
tų išvakarėse (57, 460).
1845 m. ir S.Daukantas "Būde senovės lietuvių, kalnėnų ir žemai
čių” aiškino Kalėdas anksčiau šventus kaip senųjų ir Naujųjų metų
susitikimą. Jų pavadinimą Daukantas kildino iš žodžio kalti. Pažy
mėjęs, kad trūksta senosios šventės aprašymų, sakosi, jog remiasi
kai kur dar žmonėse išlikusiu Kūčių papročiu (tai vertingas pante-
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bėjimasi) skleisti ant stalo Sieną, valgyti grūdusj šventės vakare
žyniai iŠ žvaigždžių sprendę apie ateinančius metus (32, 3^7-348).
XIX a» antroje pusėje Kužių ir Kalėdų Šventėmis maža tesidomėta.
Šimtmečio pabaigoje kai kurie indoeuropiečių kalbų tyrinėtojai, tarp
jų - lietuvių kalbos kilmę tyrinėję A.Becenbergeris bei F.Fortunatovas-naudojosi ir lietuvių etnografine medžiaga (117t82^88x_iiZr
125). Tuo metu kultūrinės įtakos centrų buvo ieškoma senosiose prie
Viduržemio jūros esančių tautų kultūrose, Artimuosiuose Rytuose su
siklosčiusioje krikščioniškoje, vokiečių kultūroje. Nemaža dėmesio
buvo skiriama mitologijai. Šios tam metui būdingos paieškos atsi
spindi 189? m. Lvove išleistame J.Vitarto straipsnyje "Kūčios Lietuvoje\v Tai pirmas specialaus pobūdžio apžvalginis darbas apie Kū
čias. Žinios, kaip ir ankstesnių autorių darbuose, nelokalizuoja
ma, straipsnis rašytas naudojant apibendrintą medžiagą.Lietuviškų
Kūčių papročiuose įžvelgiama agapių, arijų kultūros ir Saulės kulto
tradicijų atspindžiai.. Nors šių sąsajų J.Vitartas daugeliu atvejų
nepagrindžia, tačiau jam neabejotinai priklauso lyginamojo metodo
etnografijos tyrinėjimuose bei Kūčių ryšio su agape pradininko Lie
tuvoje vardas. Straipsnyje atkreipiamas dėmesys, kad žmogaus pasau
lėvaizdyje gamtos kaita kalėdiniu metu suskyla į du polius: viena
me susitelkusios palankios jėgos, antrame piktosios. Tarp jų vyks
ta kova, atsispindinti ir liaudies papročiuose. Palankios jėgos
siejamos su gyvenimu, šiluma ir šviesa, piktosios - su mirtimi,
šalčiu, tamsa. rVfesarą ir pavasarį viešpataujančios gerosios jė
gos, rudenį ir žiemą blogosios - nyksta augmenija, sustingsta gam
ta, tačiau tik iki valandos, kol saulės spinduliai iš naujo pabu
dina gyvybę. Pabudimo pradžia - gruodžio mėnuo, kai ima grįžti
saulė, o tamsos dvasia traukiasi, šis tikėjimas esąs pagrįstas Sau
lės kultu, gerai Žinomu germanams (Julfest) ir slavams (Koliada).
VĮtartas teigė, kad krikščionys Kalėdas ėmė Švęsti tik ketvirta
me amžiuje vietoje saulę simbolizuojančio Mitros šventės, - tik
tai jau kaip Jėzaus bažnyčios, amžinosios Šviesos šventę. Sekda
mas Boduenu de Kurtene ir B.Malinovskiir, jis rašė, kad Kūčioms for
muotis turėjo įtakos pirmųjų krikščionių vakarienė agapė. 0 krikš
čioniškųjų papročių kilmės ieškc Rigvedose - kviečių ar miežių košę, pagardintą medumi, kildino iš ten minimo arijų ir dievų valgio,
Rigvedose jis mato stalo dengimo šienu, gė'rimo iš medaus, javų
pėdo statymo į krikštasuolę, netgi Kūčių pavadinimo ištakas, Jis
bene vienintelis Iki šiol palietė socialinių^ Kūčių aspektus - ap
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žvelgdamas jų šventiną Šlėktų, pasiturinčių ir neturtingų ūkininkų
šeimose. Vitartas pirmas aprašė lietuvių vakarienės eigą, pamini
stačius trobos kertėje javų pėdą, buvus dvylikos valgių vakarienę,
nurodo, kad Kūčios vienodai iškilmingai švęstos senuoju ir naujuo
ju stiliumi (147).
Vaižgantas 1907 m. "Viltyje” paskelbtame straipsnyje "Lietuvių
papročiai per šventes" jau atkreipė dėmesį į atskirų etnografinių
sričių savitumus, pastebėjo, jog žemaičiai Kūčių nežiną, jog aukš
taičių papročiams daugiau įtakos turėjo lenkai, pateikė apypilnį
aukštaičių Kūčių všizdą. Vaižgantas, kaip ir J.Vitartas, nurodė,
kad Kūčioms iš visų rūšių javų taisoma 12 valgių. Jis vienintelis
iš rašiusių apie T£ūčių papročius mini. silkės ar žuvies vidurius
bei odelę metus aukštyn ir laikius geru ženklu, jei prilimpa prie
lubų. Vaižganto nuomone, tikriausiai tai buvusi auka kokiam nors
dievukui palenkti. Tačiau jo teiginys, kad mergaičių būrimai pa
siskolinti iš rusų (137), yra abejotinas, nes jie žinomi daugeliui
Europos tautų.
Mūsų šimtmečio antrame trečiame dešimtmetyje ypač platų užmojį
įgijo Kūčių ryšio su saulės kultu paieškos. Prie tokių tyrinėtojų
priklauso J.Vabalas-Gudaitis (1920). Be to, jis pastebėjo, kad "Kū
čių vakarienėje bočių dvasios dalyvauja, ir joms net atskirai kai
kurių valgių reikia duoti". Jo nuomone, Kalėdų Šventė gali būti se
nesnė už krikščionių Kalėdas - "Kristaus gimimo šventė turi stab
meldišką pagrindą". Jo požiūriu, įvairių Šalių stabmeldiškos Ka
lėdos turi daug bendrų bruožų, ir svarbiausias tarp jų - saulės
garbinimas. J.Vabalas-Gudaitis rašė, kad "Kalėdos yra kaip ir sau
lės grįžimas atgal prie žemės ir naujo jos veikimo (Šildymo) ciklo
pradžia, o taip pat ir Naujųjų metų pasitikimas" (136).
Po jo etnografas J.Baldauskas pabandė išsiaiškinti Kalėdų šventės
sandarą. Jis rašės "Saulės, tiksliau, saulėgrįžos šventės buvo šven
čiamos ne tik romėnų, bet ir kitų Europos tautų, tame tarpe baltų,
todėl susikryžiavo krikščioniškosios ir pagoniškos apeigos". Krikš
čioniškomis J.Baldauskas laikė tas apeigas, kuriomis pažymima svar
besni Evangelijos įvykiai, lietę Kristaus gimimą, - šieno, valgių,
medaus ir daržovių ant stalo dėjimas - tai primena pirmą laišką
korintiečisms, Evangeliją pagal Joną, kitas Evangelijos dalis.
J.Baldauskas, kaip ir T.Narbutap, pastebėjo, kad anksčiau lietu
viai Naujuosius Metus šventė pavasarį, todėl daugelį pavasario
švenčių apeigų bažnyčia prijungė prie Kalėdų švenčių.
J.Baldauskas pirmas ėmė ieškoti lietuviškų Kalėdų švenčių pap.ro*>
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Čių ryšio su senosios Romos rudens šventės, švęstos nuo lapkričio
24 d. iki sausio 6 d*, papročiais. Šventė buvusi padalinta į 4
tarpsnius: brumalijaa, ilgiausias ir linksmiausias, skirtas dievo
Dionyzo garbei (XI.24.17)I saturnalijas - dievo Saturno garbei (XII
17-24)) festum vorelis - įžadų ir būrimų dienas (XII,24 - I.l)| ir
dienas, švenčiamas romėnų vyriausio dievo Januso garbei (1,1 - 1.6),
Romėnai ir persai, saulės šventę pažymėdavo gruodžio 25 d.t ją Šven
tė ir kitos tautos - germenai, baltai (lietuviai, latviai, prūsai
Kalėdų apeigų įvairovę Baldauskas aiškino tuo, kad Čia susikry
žiuoja dvejopos, pagoniškos ir krikščioniškos, apeigos. Senoji lie
tuvių Oko šventė, kur simboliškai sudeginti senieji metai, buvo nu
kelta į rudenį ir sutapo su Kalėdomis bei Naujaisiais metais. Net
latvių "blukio vakaras" buvo iŠ pavasario perkeltas į Kūčias. Bu
vusioji lietuvių žiemos saulėgrįžos šventė primenanti senovės ro
mėnų Kaulės šventę (66,1205-1207)»
J.Balys, analogiškai J *Vabalui-Gudaičiui, įžvelgė dviejų pasaulė
žiūrų, t.y. ikikrikščioniškosios ir naujosios krikščioniškos, mai
šymąsi, Kalėdų papročiuose jis matė ikikrikščioniško mirusiųjų kul
to pėdsakus, Kalėdų sutapimą su saulės grįžimo metu ir vedybų sezo
nu, J.Balys padarė išvadą, kad "įvairių tautų kalėdiniuose papro
čiuose -yra daug bendrumų. Kol kurie tų reiškinių siekia senovės r o 
mėnų laikus, kiti krikščionišką vidursmšj, tačiau jų tarpe dar aiš
kiai pastebimai randame ir senų stabaeldiškų pažiūrų* Lietuvių ka
lėdiniam* papročiams bei tikėjimams darė įtakos ir rytai, ir vaka
rai". J.Balys pastebėjo, kad advento ir Kalėdų papročiuose yra iš
likę nemaža pėdsakų viduržiemį atliekamo stabmeldžių kulto, kurio
svarbiausia apeiga buvo vėlių maitinimas. J.Balys kalėdaičių lau
žyme įžiūri pirmųjų krikščionių bendrų vakarienių, arba agapių, at
minimą. Kūčias liaudies papročių sistemoje jie laiko lygiavertėmis
su Joninėmis (6, J03).
Lokaric metais, iki 7-ojo dešimtmečio, totalinio ateizmo sąlygo
mis, apie kalėdinius papročius, laikant juos religine atgyvena, re
tai terašyta, ateistai tvirtino, kad krikščionybė čia tiesmukai
perėmė ikikrikščioniškuosius lietuvių papročius, įvedė tik maldas
Ir kalėdaičius (3, 101), kad "Kūčios sutapo su krikščionių kalė
domis” (108, 75-76)• Sis požiūris aiškiai skyrėsi nuo tarpukario
.Lietuvos laisvamanių Kalėdų švenčių kilmės aiškinimų (Baldausko,
Vabelo-Gudaičio)„ Tad neatmestina ir galimybė, kad Ši laiko dvasia
galėjo turėti įtakos ir mokslinėms tyrinėtojų pažiūroms.
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Tačiau pasitaikydavo ir objektyvių, vertinimų. Taip 1968 m. "Mažo
joje lietuviSkojoje tarybinėje enciklopedijoje" Kūčios apibūdina
mos kaip "Krikščionių religijos šventės, vadinamos Kalėdomis, išva
karės", pastebima, jog tikėta, kad naktį savo buvusius namus aplan
ko vėlės, kad Kūčios susijusios su daugybe agrarinių burtų bei prie
tarų (72, 232).
Naujaisiais laikais vienas iŠ pirmųjų tarp mokslininkų kalėdinių
papročių kilme domėjosi Prancūzijoje dirbęs semiotikas
Greimas,
Lietuvoje rašė D,Sauka, P.Dundulienė, N.Vėlius, N.Laurinkienė,A•Vyš
niauskaitė, kraštotyrininkas J.Šliaves.
i.J* Greimas mitologijos studijoje "Apie dievus ir žmones" (1979)
Kalėdas socialine prasme pagal jų kilmę įvertino kaip bendruomeninio
solidarumo šventę, apimančią gyvuosius ir mirusius* Jis rašė: "Lie~
tuviškosios Kalėdos ne tik kad beveik nieko bendro neturi su krik**
šČioniškąja šių švenčių tradicija, jos, visais savo poreiškiais, yra
bendruomeninio .solidarumo šventė* Šio solidarumo atžymėsimas apima
ne tik šeimyną plačiąja prasme, bet ir gyvųjų bei mirusiųjų bendruo
menę ir visą į šeimą integruotą gyvatą: kūčios maistu dalinamasi n©
tik su naminiais gyvuliais ir bitėmis, bet ir su vaismedžiais* Ši
uždaro šeimyninio solidarumo šventė leidžia tiktai dvi išimtis? to
limų genčių lankymą, kurį atlieka jaunų vyrų jojos, ir gerų kaimynų
lankymą bluką velkant" (90,332-333,)■
J«Šliavas, Kalėdų šventes giedamas su žiemos pradžia (apie 3979 m),
samprotavo, kad nekraustytas, paliekamas vėlėms Kūčių stalas, gali
mas daiktas, pirmine prasme buvo "siejamas su senųjų metų vėlės vai
šinimu, kad ji nieko blogo žmonėms nedarytų ateityje", o aprašomo
je Žeimelio apylinkėje degintą blukį lygino su senųjų metų lavonu*
Tuo tarpu "čigonų" kaukės, kuriomis apsirėdęs jaunimas Kūčių dieną
eidavo per namus, "matyt, turėję greičiau išbaidyti senuosius metus
arba reiškę demonus, kuriuos reikėjo vaišinti, kad ateinančiais me~
teis jie mažiau kenktų"(133, 131-132).
D.Sauka 1982 m. kėlė mintį, ksd kalendoriniu apeigų cikluose gal
būt "galima įžvelgti vieną ir visuotinę religinę-mitinę idėją apie
kasmetinę augmenijos dvasios mirtį ir prisikėlimą". Jis, kaip ir
J.Vitartas, žiemos saulėgrįžą, kuri, krikščionių švenčiama gruodžio
25 d.,kaip Kalėdos, siejo su ypatingomis gamtos sąlygomis, kai "Il
gėjančios naktys, apmirštanti augmenija, atvėstantis ir subjursian
tis oras atgręžia žvilgsnį nuo dienos pasaulio į tamsos ir šešėlių
karalystę"(119,95)• Pagrindu tokiam spėjimui laikė senovės Rytų re
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ligijas, šventusias kasmet mirštančio ir vėl prisikeliančio dievo
misterijas* "Dievo mirtis ir prisikėlimas, simbolizuojantis gamtos
gyvybinių galių iššaukimą, reiškė žemdirbio vilčių išsipildymą".
Autorius teigia, kad adventas - mirusiųjų minėjimo ir piktų dvasių
siautėjimo laikas. Todėl saugantis dvasių per adventą ilgai Ir šuna
kiai nedirbama. Toks priešiškų jėgų veikimas suprantamas atsižvel
giant į laiko permainų svarbą - J. Saulės pajudėjimą iš savo toli
miausio taško, artėjimą į mus. "Kalėdos nebuvo tikra Saulės šventė",
"bet neabejotinai laikoma lemtinga kalendorinių metų gaire"(119»

95^96).
fUtologas N.Valius monografijoje ".Senovės baltų pasaulėžiūra"
(1983 ra.) akcentavo Kūčių ryšį su naktim, tamsa, mirtim, požemio die
vais. Jis laiko, kad ši šventė artimai susijusi su protėvių kultu
ir mirusiais; nešantp apie namus valgius seneli Vėlius sieja bu že
miškuoju senųjų lietuvių dievu - velniu, svarbiausiu senovės lietu
vių mirusiųjų globėju. Daro išyadą, kad tuo metu gyvenamosiose pa
talpose "vieši ne kokios nor3 dangiškosios dievybės, o velniui arti
ma ehtoninė būtybė, ypač daug reikalų turinti su mirusiais". Auto
rius, be to, ieško sąsajų tarp blukio ir velnio (141, 139-144).
Vėlius straipsnyje "Mitologinė Švenčių semantika" įrodinėjo, jog
Kūčių-Kalėdų šventė seniau buvo suprantama kaip naujametinė* t.y.
senųjų metų palydėjimo ir naujųjų sutikimo, šventė. Sekdamas M.Elia
de , teigusiu, kad per Naujųjų metų šventę yra kartojamas pirmykščio
pasaulio (kosmoso) kūrimo aktas (įsigali chaosui atstovaujančios mi
tinės būtybės, sugrįžta įprastinė pasaulio tvarka, išnyksta ribos
tarp šio ir mirusiųjų pasaulio, tame kūrime dalyvauja žmogus) jis
tai gretino su lietuvių Kūčių naktimi, "kai grįžta mirusieji, daž
nokai minimi, o kartais neva ir pasirodo Velnias, Giltinė ir kiti
ano chtoniškojo pasaulio padarai,’ kai kalba gyvuliai, vanduo 'vynu"
pavirsta ir vyksta kiti neįprasti dalykai". Pirmoje šventės dalyje
(Kūčių papročiai) vyrauja mirtis, laidotuvės, tamsa, naktis, senas,
o antrojoje (Kalėdos ir tarpušventia) - gyvybė, vestuvės, šviesa,
diena, jaunas. "Pačios bendriausios priežastys, dėl kurių pradėta
Švęsti Naujųjų metų (dab* Kūčių-Kalėdų) šventę ir kurios nulėmė jos
pobūdį, atrodo, buvo gamtinės, kalendorinės"* - rašė N. Vėlius.
Naujo pasaulio kūrimo, kuris vyksta sunaikinant chaosui atstovau
jančią mitinę būtybę, ceremonialą jis lygina su blukio, Bedniako,
kelmo sunaikinimo papročiu(1^0).
'N.Laurinkienė 1988 m* yra teigusi: "Metų pabaiga reiškė pašau-
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lio nuosmukį., krizę, o pradžia - Naujieji metai - naujo kosmoso su
kūrimą. Pasaulis būdavo simboliškai atkuriamas žiemos saulėgrįžos
laikotarpiu* šiuo metu atliekami tam tikri ritualai, imituojantys
kosmogoninį procesą”. Archainis žmogus nuolat, o ypač kriziniais
laikotarpiais, juto grėsmę savo harmoningai egzistencijai. Šventės
metu jis susitelkdavo ir vėlei susigrąžindavo vidinę darną (83).
Monografijoje ”Mito atšvaitai lietuvių kalendorinėse dainose”
(1990 m.) ji nagrinėja ir kalėdinio laikotarpio įvaizdžių seman
tiką | remdamasi kalėdinio laikotarpio dainomis, ieško Kalėdos ir
Saulės analogijų (84,99-100).
1970 m. pasirodžiusiame straipsnyje ”Lietuvių saulės sugrįžimo
apeigos” ir kituose, vėliau pasirodžiusiuose, darbuose P,Dundulie
nė, tartum tęsdama XIX a. pirmosios pusės romantikų tradiciją, įro
dinėjo lietuvių Kūčių Ir Kalėdų kilmę esant pagonišką. Gruodžio
d. ji laikė ssulės ir augmenijos dievo gimimo diena - "Paulės su
grįžimo ir Laiko atsinaujinimo švente” , kuomet pirmiausia buvo "garbinama sugrįžusi saulė, sušildanti žemę ir suteikianti jai galimybę
gimdyti vaisius. Be to, toje šventėje žemdirbiai stengėsi atlikti
religines apeigas, skirtas proseniams, kurių žinioje esąs žemės der
lingumas” , jų vėles maitino patiekalu, vadinamu "kūčis” , F.Dundu
lienė teigia pagonybės laikais gruodžio 24 d. (pradėjus dienai, il
gėti) šventus Kūčias, kurios buvusios gana panašios į dabartines.
Archajinių Kūčių papročiu ji laiko duonos su druska valgymą vaka
rienės pradžioje, ką katalikų bažnyčia, kovodama su senosiomis
apeigomis, pakeitė per bažnyčią platinamais kalėdaičiais. Teigia,
kad žiemos Švenčių ciklo apeigos susietos su derliaus dievų žemėpačio bei Žemynos - garbinimu. Žiemos švenčių (saulės grįžimo
laukimo) ciklą P. Dundulienė tiesmukai tapatino su krikščionių ka
lėdiniu laikotarpiu (nuo lapkričio 30 d. iki sausio 6 d.). Žemdir
bių apeigos ir maginiai veiksmai buvę atliekami norint suteikti
žemei jėgų, ”kad ji busimąją vasarą galėtų duoti vaisių, padidin
ti javų derlingumą, gyvulių sėkmę ir pačio žemdirbio sveikatai40,ld;
P.Dundulienės rekonstrukcinio metodo trūkumas - kad perkėlų;-! į
Lietuvą Artimųjų Pytų senųjų tautų saulės pagerbimo švenčių idėją,
beveik mechaniškai, netgi ignoruodama krikščionybės vaidmenį Kūčių
papročių .formavimesi, panaudodama XIX~XX Šimtmečių lietuviškus
papročius bei apeigas, atkuria "žilos senovės” - ikikrikščioniškojo
meto - lietuvių Kūčias. 7ie'nas iŠ trūkumų yra tai, kad neatsklei
džiama Kūčių ir Kalėdų tarpusavio ryšio. Tačiau neabejotinai, verti:;-
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pastebėjimai apie šios šventės sąsają su žemės derlingumo
skatinimu ir mirusiųjų kultu.
A.Vyšniauskaitės nuomone, "Kalėdos yra dviejų Žemdirbio veiklos
laikotarpių sandūra, slenkstis tarp korį. laiką trukusio gamtos su
nykimo, niūriojo, tamsiojo metų laiko ir šviesos pergalės prieš nak
tį, laipsniškojo gamtos atgijimo. Liaudies supratimu, toje priešin
gų gamtos jėgų - tamsos ir šviesos, mirties ir gyvenimo - kovoje
dalyvauja visas kosmosas, gyvieji ir mirusieji. Žmogus savo veiks
mais įsijungia Gėrio jėgų pusėje, stengdamasis užsitikrinti jų pa
galbą ir palaimą savo šeimai, ūkiui"(144,10).
Šio darbo autorius leidinėlyje "Kūčių stalas" (1989 m.) pabandė
išsiaiškinti Kūčių sandarą, išskyrė septynis faktorius, kurių pa
grindu formavosi šventės papročiai. Kitame leidinėlyje "Kūčių nak
tis" (1990 m.) aptarė žmonių elgseną Kalėdų naktį, iškėlė Kūčių ir
Kalėdų ryšį su Joninių papročiais.
Kaip matyti, tyrinėtojų požiūris į Kūčių ir Kalėdų papročius skir
tingi. G8na dažnai tas pats autorius pateikia keletą interpreta
cijų. Daugelis Lietuvos, kaip ir gretimų kraštų, tyrinėtojų visai
pagrįstai čia įžvelgia pagoniškų ir krikščioniškų apeigų sandūrą
(J.Baldauskas, J.Balys, J.Vitartas), Ieškoma sąsajų su įvairiomis
dievybėmis (T,Narbutas, S,Daukantas, J.Vitartas, P,Dundulienė, N,Vė
lius); su agapėmig (J.Vitartas, J.Balys); su saulės kultu (J.Vitar
tos ? J,Vabalas-Gudaitis, J.Baldauskas, P.Dundulienė), su naujais
metais (T.Narbutas, S«Daukantas, J,Vabalas-Gudaitis, P.Dundulienė,
N,Vėlius); su naujų metų kūrimu (N*Vėlius, N,Laurinkienė); su Romos
rudens Šventėmis (J,Baldauskas)$ su javų aukojimo vaišėmis (T.Nar
butas); Kūčios laikomos dviejų žemdirbio veiklos laikotarpių sandū
ra (A,Vyšniauskaitė); augmenijos dievo gimimo Švente (P.Dundulienė);
siejama su mirusiųjų' paminėjimu (O*.Vabalas-Gudaitis, A*J.Greimas,
N, Vėlius),
Daugumos tyrinėjimų pagrindinis trūkumas - kad, kalbėdami apie
ankstesnius, ypač mitologinius, laikus, nesukonkretina aptariamos
šventės vyksmo laiko ("prosenovė", "žila senovė" ir pan.), net
nekreipia dėmesio į tas galimybes, kurias suteikis pavadinimų ir
konkrečios Kalėdų šventės datos atsiradimas; neargumentu©jant iki
krikščioniškame laikotarpyje ieškoma konkretaus (netgi tuo pačiu
pavadinimu) mūsų laikų Kūčių-Kalėdų analogo.
Visai maža tyrinėtojų dėmesio tekreipta į patį šventės vyksmą,
istorinę jo raidą, ką Šio darbo autorius ir laiko svarbiausiu sa-
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tikalu. Autorius kaip neginčijamas tiesas priima ankstesnių tyrinė
tojų išaiškintą Kūčių bei Kalėdų pakadinimų kilmę, agapių, i k i 
krikščioniškų papročių ir krikščionybės įtaką šiai šventei formuo
tis* tikėjimą mirusių dalyvavimu Šventėja, jų galis žemės derlumui
padidinti.
Tyrinėdamas Kūčių ir Kalėdų švenčių vyksmą, autorius naudojosi jau
spaudoje paskelbta ir rankraštine medžiaga. Pirmieji spausdinti ap
rašai yra iš XIX a. vidurio — tai M,Valančiaus "Palangos Juzė” ir
M.Katkaus prieiminimai.Dar 1838 m. J.Osipovaka paskelbė keletą kalė
dinių suvalkietiškų ateities spėjimo būdų (106). Žinių apie XIX a.
Kūčių vakarą paliko M.Akelaitis, J.Davainienė-Silvestraitienė (pa
skelbta M.Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinyje “Pasakos,
sakmės, oracijos”) ir P.Višinskis.
Prisiminimų knygoje "Balanos gadynė" (išleista 1931) M.Katkus ap
rašo ^avo gimtosios Krakių apylinkės Kūčių papročius i ruošą, mal
das, vakarienę, dalinimąsi kalėdaičiais (65* 213-223)•
M.Valančius 1866 m. parašytame didaktiniame veikalėlyje "Palangos
Juzė" pavaizdavo Kūčias Šaukėnų parapijoje. Nors knygos pratarmėje
jie teigė s "Vardai miestelių ir ūlyčių, arba sodų, toj knygelėj
prlminavoti, taipogi vardai ir pavardės žmonių ners išmišlyti per
raštininką, bet tikri” , tačiau taip ir lieka neaišku, ar aprašytas
šventės vyksmas irgi atitinka minimų vietovių papročius. Tėčiai?, nė
ra abejonės, kad tai žemaičių Kūčios. M.Valančius pagal krikščio
nišką tradiciją Kūčias laiko Kalėdų prieššvenČiu ir nurodo, kad
valgoma ant šienu ir drobule uždengto stalo, kad dėkojama Dievui
už leidimą sulaukti šių Kūčių bei viliamasi sulaukti kitų, dali
namasi kalėdaičiu. M.Valančiaus aprašytoji Kūčių vakarienė nuo
eilinės tesiskiria šienu dengtu stalu, kalėdaičiais ir "saldžia
sriuba” - miešimu. Kalėdinių pusryčių valgiu jis laiko šiupinį eu
kiaulės uodega. Mini ir antros dienos vakare per sodybas keliau
jančius, šventas giesmes giedančius, sėkmės linkinčius blukvilkius - kaimynų vyrus (138* 633-638).
M.Akelaitis "Dvasinėje lietuvių charakteristikoje" aprašė prau
simosi prieš šventes paprot4 (68, 139-144-). Kūčių dienos elgseną,
įsitikinimus, burtus Šimkaičių apyl., paminėdama kai kuriuos Kū
čių vakarienės valgius, 1887 m. užrašė J.Davalnienė-Silvestraitie~
nė (107, 273-279). Medžiagos 8pie kalėdinius Hytprusių lietuvių
papročius paskelbė A.Eecenbergeris (11), K.Kapeleris (61) ir
S.Dembovskis (33). Keliolika kalėdinių-naujametJ nių burtų 18-961897 m. užrašė ir į "Antropologinę žemaičių charakteristiką"
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įtraukė P,Višinskis (140),
Mūsų šimtmečio pradžioje apie kalėdinius papročius, be Vaižganto,
(13?) yra rašę dar A*Janulaitis (183), Šatrijos Ragana (129), Že^
maitė (154). Vertingos medžiagos teikia K *Sirvydienės straipsnis
"Kalėdos Lietuvoj dar stabmeldė jos laikuose", paskelbtas 1920m. "Mo
terų dirvoje" (131)•
Domėjimasis Kūčių-Kalėdų papročiais, daugiausia valgiais ir bur
tais, ypač ima augti trečio dešimtmečio pradžioje. Ketvirtame de
šimtmetyje, greta J.Balio (4— 8), dalykiškumu išsiskiria etnografo
A. Mažiulio straipsnis apie jo gimtųjų Sartų ežero apylinkių papro
čius (96). Daug medžiagos paskelbė B.Buračas (20-23), tačiau dalis
jo straipsnių kelia abejonių, kadangi vietovės nenurodomos, medžia
ga kartojasi. Labai detalų Kaltinėnų apyl. kalėdinių papročių ap
rašą

straipsnyje “Nuo advento iki Trijų Karalių" 1942 m. "Gimtaja

me krašte" paskelbė J.Ruzgytė (113). Apie kalėdinius papročius tuo
met rašė M.Čilvinaitė (28), J.Mickevičius (100), o vėliau bendro
pobūdžio etnografiniuose darbuose E.Dulaitienė (Glemžaitė) (37)»
V.Statkevlčiua (127), J.Šliavaa (132-133) ir Irt.
Naudotasi ir itin gausia pastarojo meto periodinėje spaudoje pa
skelbta medžiaga (J.Almanienės, S.Ankevičiaus, M.Čilvinaitės,
L.Grudzinsko, A.KaČerauskienės, A.Kazlauskienės, A.Makauskaitės,
B. Navicko, J„Ryblnskio, A.Striužo, A .Vilko (žr. bibliografiją 75,
301-314)» Rašant leidinį "Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos" iš viso
susipažinta su maždaug 2 tūkstančiais straipsnių ir straipsnelių.
Apskritai papročiais, o ypač susijusiais su katalikiškomis šven
tėmis, tarybiniu laikotarpiu mažai tesidomėta. Penktame-šeŠtame de
šimtmečiuose Kūčių-Kalėdų vyksmo fragmentų užrašė A.Vyšniauskaitė
(ES 3,4-4,54,62), savo ar kitų žmonių prisiminimuose vyresnės kartos
kraštotyrininkai. Medžiaga saugoma Lietuvių literatūros ir tauto
sakos instituto Tautosakos skyriaus rankraštyne, Lietuvos istorijos
instituto Etnografijos skyriuje, Vilniaus universiteto Centrinės
bibliotekos Rankraščių skyriuje. Ypač vertingi F.Virako ir P.Juo
zapavičiaus užrašymai apie KūČių-Kalėdų šventes XIX a. pabaigoje
Seredžiaus ir Vėžionių apylinkėse (ES 118,892).
Papročiai, ypač pastaruoju dešimtmečiu, buvc aprašinėjami ir per
ekspedicijas. Nuo 1956 m. pavieniais atvejais praktikos darbų metu
Kalėdų Šventėmis domėjosi Vilniaus universitete studentai istorikai.
Užrašymai fragmentiški, daugiau dėmesio kreipta į vedybinius bur
tus ir valgius. Devintame dešimtmetyje Šešetas Kūčių-Kalėdų temati
kos klausimų jau buvo įtraukta į bendrąją praktikos darbų anketą
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(ką valgė per Kalėdas, ar palikdavo nenukraustytą stalą ir kodėl,
ar per Kalėdas eidavo persirengėliai, kiek dienų šventė Kalėdas,
kaip vadinosi laikas nuo Kalėdų iki Trijų Karalių, ar buvo žinomi
šventiniai vakarai (VU RS F 81). Nuosekliau medžiaga buvo rinkta
Adutiškio ir Tverečiaus apylinkėse. Itin rūpestingai, nors ir
bendrose anketose, nuo 1985 ®. medžiagą užrašinėjo Vilniaus "Ramuvos” kraštotyrininkų klubo ekspedicijų dalyviai (VU RS F 169). Ta
čiau sistemingai medžiaga nebuvo renkama.
Pagrindinis šaltinis papročių tyrimui rašant "Letuviškas Kūčias
ir Kalėdas” buvo autoriaus sukaupta medžiaga: 1969-1972 m. ji buvo
renkame kaimuose, įsikūrusiuose Kazlų Rūdos miškų masyve, kuris yra
Prienų, Marijampolės, Šakių ir Kauno rajonų sandūroje,
1988 m. Lietuvos gyventojai buvo paraginti užrašyti senų žmonių
prisiminimus apie Kūčias* Šiam reikalui autorius sudarė 49 klausimų
anketą - siekta gauti žinių apie šventės ypatumus ir-prasmę, ruoši
mąsi Kūčių vakarienei, jos eigą, valgius, gyvųjų ryšį su mirusiais,
užsiėmimus po vakarienės (gyvulių, bičių, vaismedžių lankymą, Kūčių
vakaro pasakojimus bei ateities spėjimus). Dalis klausimų skirta
žmonių veiklai ir papročiams nuo Kalėdų iki Trijų Karalių išsiaiš
kinti* Anketa buvo išsiuntinėta visoms Lietuvos parapijoms, rajonų
kultūros skyriams, rajoninių laikraščių redakcijoms (ją buvo paskel
bę 11 rajonų laikraščiai). Atsakymus atsiuntė 40-les kaimiškųjų pa
rapijų kunigai, atskiri žmonės. Susipažinus su gautais atsakymais,
iškilo naujų klausimų, todėl papildomai sudaryta antra - 29 klausi
mų anketa, skirta, visų pirma, atskirų Šventės fragmentų istorišku
mui, prasmei ir išplitimui nustatyti (apie kalėdinius turgus, javų
lankymą, vakaro svečius, vietos šeimos įnirusiems ir negalėjusiems su
grįžti prie šventinio stalo paruošimą, javų pėdą, kalėdaičių su rū
ta pasirodymą). Todėl su dalimi informatorių papildomai susirašinė
ta. Iš kur medžiagos nebuvo gauta, žinias vėliau rinko pats auto
rius - buvo stengiamasi, kad kiekvienai apylinkei arba parapijai
tektų bent po vieną aprašą. Tad geografiniu požiūriu sukaupta m©**'
džiaga vienodu tankiu apima visą Lietuvą.
1992-1993 m. autorius medžiagą rinko už dabartinių administra
cinių Lietuvos ribų esančiose etninėse Lietuvos Žemėse - Lenkijo
je (Punsko-Seinų krašte), Baltarusijoje (Varanavo raj.f Lezūnų
apyl., Yvijos raj.^Gervėčių apyl., Ašmenos raj. 5 Starčlūnų apyl.,
Pastovių raj.; Apso apyl.,Brėslaujos raj.f o taip Gardino ir
Djatlovo (Zietelos) raj*)* Latvijoje (Aknystos,Garsenės ir Stednmo
apyl.) Vieningos lietuvių kultūros dalimi autorius laiko ir rytų
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Lietuvos papročius, kur, kaip matyti iš Rusijos generalinio štabo
karininkų 1861 m, sudaryto kalbų Žemėlapio, XIX a. viduryje dar bu
vo kalbama lietuviškai (167).
Medžiaga kaupta tik iš betarpiškai šventės tradiciją tęsiančių
asmenų. Iš viso naudotasi 600 žmonių pagal anketą pateikta infor
macija (280 apklausė autorius). Informatoriai pagal amžių: XIX a.
gimusių 30, 1901-1905 m. gimusių - 36, 1906-1910 m. - 85, 19111920 m. - 149,1921-1930 m. - 212, 1931-1940 m. - 66, po 1940 m.-22.
Kadangi po vienu stogu gyvena dvi trys kartos, nemaža dalis infor
matorių pateikų žinių ne tik iš savo vaikystės laikų, bet ir tai,
ką girdėję iš tėvų bei senelių.
ipie 95% autoriaus anketiniu būdu surinktos medžiagos sunaudota
knygoje "Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos". Naudodamas savo surinktą
medžiagą autorius tenurodo apylinkę ir laikotarpį (dešimtmetį.), ir
tik prie labai retų žinių - dar ir duomenis apie informatorių.
Kaip matyti iš atsakymų į anketą, daug kaimiečių Šeimų senųjų
tradicijų laikosi ir Šiandien, tačiau santykis su jomis jau kitoks.
Mūsų šimtmečio 8-9 dešimtai. katalikiškoms Kūčioms buvo būdingas ti
kėjimas tik evangelint šventės esme, Kristaus, tikrosios Pasaulio
Šviesos, Žmonijos Išganytojo atėjimo laukimu.
Tačiau Kūčios apipintos apeigomis ir veiksmais iš įvairių epochų
ir metų, nore daugelis tik automatiškai kartojami. D.Sauka yra pa
stebėjęs; "Kaime iki pat naujausių laikų vyko sudėtinga religinė
sinkretizacija, buvo derinamos pradinės senojo tikėjimo kategori
jos su valstiečiui pritaikytų, suprastintu krikščionybės variantu.
Kaime plitusios krikščioniškos legendos, tikėjimo simboliai, apei
gos - kupini seno turinio" (119, 8-9)« Tačiau
praėjusio šimtme
čio pabaigoje jau nebebuvo tikinčių, kad Kalėdų vidurnaktį sąla
vanduo, kalba gyvuliai - tai laikyta tik smagia priemone vaikams
erzinti. Merginos buvo patiklesnės tik vedybų.spėjimams, ypač
tos, kurioms "burtai išsipildė". Dažniau, dar mūsų šimtmečio pra
džioje, tikėtaž jog ant Kūčių stalo surastos sėklos ir ištrauktų
stagarėlių ilgis rodo būsimą žemdirbystės sėkmę. Gyvybingiausias,
rytų Lietuvoj© iki mūsų dienų išlikęs įsitikinimas, kad valsme~
džius
apibarstant žirniais, aprišant šiaudais ar purtant galima
pažadinti jų vaisingumą, kas dar irvdabar daroma (Švenčionių raj.)
Dar trečiam© mūsų šimtmečio dešimtmetyje tai vienas, tai kitas
tikėjo, ypač vakarų Lietuvoje, kad blogavaliai Kūčių dieną gali
atimti karvių pieną, plačiai tikėta, kad pirmojo žmogaus atšilan-

17
kymaa Kūčių dieną gali lemti avių ir karvių prieauglio lytį, kad
dirbant tom tikrus darbus galimo pakenkti gyvulių sveikatai, tikė
ta, kad Kūčių naktį pažadintos bitė* geriau spiečia. Iki mūsų šimt
mečio vidurio tikėta Kūčių-Kalėdų orų atliepimą kitų metų laikų
orams.
Tyrinėjant Kūčių-Kalėdų papročius, naudotoji lyginamosios kalbo
tyros bei Vienos kultūrinės istorinės etnologijos mokyklos tyrimo
metodų teikiamomis galimybėmis. Analogiški dėsningumai, kad "kiek
vienos kalbos sistemoje esams reiškinių, atspindinčių įvairius jos
istorijos etapus", kad "nauji elementai visuomet atsiranda iš kal
boje jau esamų", veikia ir papročiuose (plg. Z.Zinkevičių, 152|I*24
ir D «88ūką, 119, 8-9). Juos tyrinėjant priimtinas ir vadinamasis vi
dinės rekonstrukcijos metodas, kai "Iš turimų kilmės požiūriu ta
pačių reiškinių Išskiriami tokie, kurie nėra sąlygojami dabarti
nės siatemos, bet atspindi senesnę būklę" (Z.Zinkevičius,152,I.
23-24)
Kultūrinės istorinės etnologijos tikslas buvo remiantis ištirtų
ir tiriamų kultūrų medžiaga rekonstruoti senąją žmonijos kultūrą.
Tai atliekama pagal kokybinius ir kiekybinius kriterijus nustatant
kultūrinius kompleksus ir jų tarpusavio sąveiką. Kokybinio krite
rijaus pagalba iš požymių, kartais antraeilių, nustatoma kultūri
nių elementų sąsajos, o sutampant jų keletui, išsiaiškinami
kultūriniai arealai, t.y. plotai su bendrais kultūros elementais.
Arealai istoriškai dinamiški - jie plečiasi, išeina už savo protė
vynės ribų tautoms kilnojantis ar vienai iš kitos kultūrinius ele
mentus skolinantis. Pagal tai nustatoma ir geografiškai viena nuo
kitos atokių kultūrų giminystė, o istoriškai patikrinus ir atsky
rus vėlesnius kultūros sluoksnius, atskleidžiami senieji (12 1,
213-243$ 125,341-343).
Panašūs dėsningumai veikia ir papročių bei jų sudedamųjų daliųapeigų - sferoje. Papročiai, apimdami ankstesnėse epochose susifor
mavusias ir įgijusias kitą paskirtį apeigas bei jų elementus, nuo
lat atsineuj'ndami vėlesnių kartų patirtimi, žodžiais ir veiksmais
įtvirtina visuomenės idėjas. Dalis jų elementų, nors ir būdami
skirtingos prigimties, palankiomis aplinkybėmis gali auailieti ir,
vienas kito neanuliuodami, perduodami pastovias etines ir idėji
nes vertybes, keliauti per šimtmečius ir patys tapti apeigomis.
Tokia įvairioms epochoms atstovaujančių kultūrinių ir idėjinių elvpapročiams. Juos suskaijlSsraentų ankstesnę paskirtu

aj
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jų kilmėa chronelogiškumą, liaudiškąją sampratą, šiam© darbe tei da
roma Žinant, kadi
-* kiekviena tauta tuz‘i savą daugiau ar mažiau 3. bendrąsias kultuaš integruotą fondą apeigą Ir simbolių, atsiradusių skirtingose
chronologinėse gelmėse}
- kalbos istorija padeda nušviesti seniausią j į tautos istorijos
laikotarpį, t tyrinėjamų objektų formavimosi pradžią padeda nustatyti
jų pavadinimų kilmė*
Pagrindinė priežastie katalikiškų Kūčių papročiams susiformuoti
buvo pastovios Kalėdų švenčių datos nustatymai*
Nacionalinį papročių savitumą veikia konfesijos.
Buities pažangos (namų su dūmtraukiais, sodų, gėlių darželių, linų
kviečių? grikiu, bulvių,cukraus ir ki* atsiradimas) faktorių išsi
aiškinimas galf padėti nustatyti ir atskirus Kūčių papročių raidos

momentus.
Žinant istorinius kultūrų ryšius, jų elementų ir darinių papliti
mą, dėl kurių poveikio atsirado sritiniai ypatumai, galima nustaty
ti etninius arealus*
Liaudies kultūra turi tą ypatybę, kad kai kurie jos elementai vie
nu metu gali būti .skirtinguose papročių kompleksuose, telkdami
mybę lyginamuoju būdu atstatyti ankstesnio moto papročius.

gali

Kadangi Kūčios* tiriamos tik kaip sakralinis kultūros reiškinys, to
dėl Iš dalies atsiribojama nuo mito sąsajų ©u šios dienos papro
čiais paieškų. Barbą sunkino vieningo salo ikikrikščioniškosios lie
tuvių religijos modelio bei žinių apie Lietuvos krikšto meto litur
giją stoka, ypač - kaip tu© meta ji buvo derinama prie vietos pa
pročių, Lengvino tyrimą te aplinkybė, kad Lietuvoje krikščioniško
sios bendruomenės yra ne vienos konfesijas! įvairiais istoriniai-,
tarpsniais, ypač reformacijos metu, jos skirtingai priėmė ar atme
tė senuosius papročius bei kūrė naujus* Bandant nustatyti lietuviš
kąjį Kūčių savitumą, palyginimui pasitelkiami, ir kaimyninių kraštų
papročiai. Atkuriant Kūčių vyksmą, remiamasi liaudiškąja apeigų
Mira^mėe Interpretaciją.

KONFESINĖS IR TAUTINĖS YPATYBĖS
Prieš bandant išsiaiškinti Kūčių papročių tautines ypatybes, tenka
nustatyti, kas juose krikščioniškos, o kas dar ikikrikščioniškos
kilmės. Išsiaiškinus krikščioniškųjų papročių elementus, atsisklei
džia senesnieji kultūriniai sluoksniai.
Kūčios, arba Kalėdų vigilija, apima fizinio ir dvasinio apsivaly
mo speigų ciklą; jJ, sudaro pasninkas, pasiruošime s šventei, ateities
žaidybinis lėmimas bei spėjimas.
Krikščioniškajai kalėdinių Kūčių papročių daliai atstovauja tai,^
kas susiję su evangeliniais Kristaus gimimą liečiančiais įvaizd
žiai s (Lk. 2,1-14).Vyksmo pagrindas - tai .Kristaus atėjimo laukimo
ir jo gimimo motyvas s ėdžio;; simbolizuojantis šienas ant Kūčių va
karienės stalo, nekaltumo simbolis - balta lininė staltiesė, pagul
dytas kryžius (Kristus dar nenukryžiuotas), kalėdaičiai su kūdikė
lio Jėzaus vaizdiniais, mnldos, legendų apie kūdikėlį Jėzų lankan
čius piemenėlius pasakojimai, atsiprašymas už blogus darbus (na
mų išpažintis), pirmoji žvaigždė, kaip ženklas vakarienės pradžiai
(plg. Žvaigždę, rodžiusią piemenims kelią į. Betliejų), išskirtinis
dėmesys avims ir karvėms, t,y. gyvuliams, kurie buvo Betliejaus
tvartelyje, gyvulių kalbos ir vandens stebuklai simboliniu Kris
taus gimimo metu. O Vakarų Baltarusijoje lietuviams gersi Žinomas
v.robų durų i.r kiemo vartelių užraišio jimae' vidurnaktį - taip daro
ma, nes ir Trys Ksralisi užrišę, kad vaikelis nesušaltų (Šį aiš
kinimą autorius užrašė 199^ »- Varanavo raj., Kočios a p y i . B i e 
liūnų k. iš K.Žukienės, g. 1929m.}.
Čia darniai įsilieja ir galutinis Kristaus gimimo tikslas - vely
kinio pasiruošimo pasaulio atpirkimui motyvas! tai bendras Pasku
tinę vakarienę simbolizuojantis stalas - dvylika patiekalų dvyli
kai Kristaus mokinių, kartais būna ir tryliktas - Kristui; dalini
masis paplotėliu ir valgiais - duonos ir vyno dalinimo apaštalams
aliuzija (stačiatikių cerkvėse Kalėdų išvakarėse iškilmingai pa*
šventinama ir iėdu? i.narna tikintiesiems kviečiai ir vynas (179,182)?
žavų valgymo;: per Kūčių vakarienę, Ir krikštasuolę pietų Lietuvoje
bei vakarų Baltarusijoje vadins "pakučiu"j kaip aiškino Varanavo
raj., Rodūnės epyl•, - nuo to, kad šiame kampe kabanti "Kūčla",
tai yra Paskutinę vakarienę vaizduojantis paveikslas (aiškinimas
užrašytas autoriaus 1969 m* Plikių k. iš S.Gruzdžio, g. 1898 m.).
Kūčių vakarienėje įžiūrima agapių (gr. "meilės puota") - bendro
pirmųjų krikščionių katakombinio valgio paskutinei Kristaus voku-
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rienei atminti, krikščioniškai meilei vargšams pareikšti - liekana.
Pradžioje agapės buvo susietos eu Eucharistija ir valgomos rytą, o
JI a* - vakarais, kada krikščionys, parsinešę palaimintos duonos,
bendrai sėsdavo prie stalo pasistiprinti. Manoma, kad ši pirmųjų
amžių liekana drauge su krikščionybe yra atėjusi į Lenkiją, o iš
ten į Lietuvą (88,XIII,270). S*Yla daro prielaidą, Jog kūčiukei Eucharistijos atgarsis (55,15)»
Sujungus į vieną visumą Paskutinės vakarienės ir agapių simbolius,
kurie artimai siejasi su pagrindiniu Kristaus atėjimo į žemę tiksluatpirkti žmoniją - išryškėja liaudiškoji mišių aukos interpretaci
ja, ką S*Yla taip apibendrino i "Mūsų Kūčios yra vienintelė Iškilmė,
sujungianti paskutinės vakarienės stalą ir Betliejaus ėdžias” (55,6).
Greta to, grcfbdŽio 24-oji - pirmųjų žmonių, Adomo ir Ievos, vardo
diena. Ji ženkliau prisiminta tik Lietuvoje, ypač Žemaitijoje ir Su
valkijoje! M.Valančiui XIX a. viduryje čia išpopuliarinus žemdir
bio pasaulėvaizdžiui artimą giesmę "Eik, Adomai, jau iš rojaus".Tai
papildo pirmųjų žmonių nuopuolį primenančio obuolio ir pirmųjų žmo
nių ašaras - žirnių simbolinis valgymas.
Tačiau istoriškai įsigalinę į atskirų Kūčių veiksmų ir simbolių
prasmę, matykime, kad dalis jų nieko bendro su krikščionybe neturi tai apsiprausimas, pėdo užstalėje statymas, bėgimas apie trobą, bi
čių lankymas, mirusiųjų vaišinimas, ateities būrimai, orų ir der
liaus spėjimai. Matyt, kitą prasmę praeityje turėjo žirniai (magi
nė gausos priemonė), aguonos (apsisaugojimo nuo blogio priemonė),
alaus dėjimas tarp valgių, valgių skaičiaus prasmė ir kt.
Krikščioniškoji kultūra taip pat nevienalytė. Papročius Lietuvo
je skirtingai velkė katalikybė - pagrindinė nacionalinė religija,
reformacija, pavieniai stačiatikybės pasireiškimai.Domėtasi Biržų
krašto evangelikų reformatų, Aknystog-Garsenės Latvijoje, Tauragės
raj. bei buvusios Stalupėnų apskrities (dabar Kaliningrado sritis)
liuteronų ir Zietelos flpyl. stačiatikių Kūčių papročiais.
Evangelikų reformatų bažnyčiose nebūna katalikams būtinų kryžių,
įprastų kalėdinių prakartėlių. Katalikai prieš Kalėdas bažnyčiose
melsdavosi visą naktį, reformatai dalyvaudavo pamaldose ankstų Kū
čių dienos vakarą ir vėlai Kalėdų rytą.
Rvo.igellkų reformatų Šeimose pasninkaujama t mūsų Šimtmečio pirmaieisis dešimtmečiais Kūčių dieną čia pusryčių visai nevalgydavo, se
nesni net iki vakaro nieko negerdavo ir nevalgydavo. Kai kas, ypač
vėlesniais laikai}?, pasninkaudavo tik iki pietų. Tad dažnoje šeimoe vakarienė galėjo būti ir nepasni aki nė. Kūčių vakarienės valgymo
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laikas reformatams nebuvo svarbu. Stalą dalie evangelikų reformatų,
kaip ir katalikai, dengdavo šienu (katalikybės įtakoje). Suklau
pus ar stovint šeimininkas kalbėdavo maldą ar poterius(reformatai
nesižegnoja). Kadangi Čia nėra kalėdaičių, vienose šeimose vakarie
nę pradėdavo avižiniu kisieliumi, kitur - sriuba, šilk® £r kubiu
kais su aguonpieniu. Tolesnėa kokios nors valgių sekos nebebuvo pai
soma, nebuvo
svarbu ir valgių skaičius? vakarienę užbaigdavo sald
žiais patiekalais. Valgydavo silkę, žirnius, pupas, grybus? atski
rai kviečių nevalgydavo. Papilio epyl. dar virtas šiupinys iš įvai
rių grūdų (kviečių, žirnių, pupų ir kt.), o Geidžiūnų apyl. iš kvie
čių ir žirnių troškino šustinį. (Tuo tarpu biržiečiai reformatai
nevBlgydavo kūčiukų, aguoninio pyrago.) Buvo šeimų, kuriose tenkin
davosi tik įprastine vakariene. Per Kūčių vakarienę prie stalo vyra
vo rimtis, būdavo prisimenami Šeimos mirusieji. Nakčiai ir refor
matai biržiečiai stalą nukraustydevo t palikdavo tik trupinius - juos
rytą su šieno pabiromis nešdavo paukščiams. Iš pabirų kiti sprendė,
kas geriau augs ateinančiais metais, juo labiau iš to, kokio javo
grūdą gaidys pirma pastvers. Dažnoje šeimoje, kaip ir katalikų, val
kams buvo pasakojame, kad nakčia vanduo tampa saldus, kad prakalba
gyvuliai. Sakydavo - kokie būna orai Kūčių dieną, tokie bus ir per
Jonines. Ir tarp reformatų buvo mėgstama spėti ateitį, ypač mergi
noms vedybas. Ateities spėjimai tokie pat kaip katalikų.
Garsenės apyl. lietuviai liuteronai, kaip ir latviai, pasninko
nesilaikė? išskyrus atvejus, kai ruošdavosi, priimti komuniją
(XIX a. pabo senieji pasninkavo). Kūčių vakarui dar mūsų šimtmečio
pirmoje pusėje virdavo grucės, pupų, žirnių mišinį, viršun uždėda
vo pusę kiaulės galvos su knysle arba vien knyslę, dar ausį ar ko
ją. Kai neturėdavo žirnių, kiaulės galvą troškindavo krosnyje su
kopūstais? bulves virė atskirai. Kiti kiaulės galvą ruošė Kalėdoms
ar Naujiesiems metams. (Stalo šienu liuteronai nedengė). Merginos,
kaip ir katalikų Šeimose, Kūčių vakare iš įvairių ženklų mėgo spė
ti ateitį.
Kūčių vakaras Tauragės krašto liuteronams maža tesiskyrė nuo kitų
vakarų.. Kalėdoms čia kepė vėdarus, kugelį su kiauliena,bandeles su
aguonomis. Tik Batakių 8pyl. buvo laikomasi bendresnių su kaimy
nystėje gyvenančiais katalikais papročių; Kūčioms stalą dengdavo
šienu, virė avižinį kisielių, žirnius. Vaikams pasakodavo, kad vi
durnaktį sąla vanduo, prakalba gyvuliai. Ateitį batakiškiai spė
davo prieš Naujuosius metus.
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Kitokie Stalupėnų krašto lietuvių liuteronų Kūčių papročiai.
XIX a. ir mūsų šimteČio pradžios autoriai rašė, kad per Kūčias val
gydavo kisielių, virtus ir medumi pagardintus grūdus, žirnius, pu
pas, ir tą valgį, vadino "kūČiomis". Šiam vakarui pasidarydavo
alaus (63,j86) . Šio šimtmečio pradžioje Jurgis Banaitis gimtajame
Paskalvių k. prie Rsmbyno iš motinos užrašė tokį. Kūčių vaizdinis
"Kalėdų vakare - tai kočių vakare vadinėms, vakarienei ypatiškas
valgias raini Žirniai su mėsos padažu. Visas virfcs valgis turėjo
būt suvalgytas, virta buvo kas buvo, Jei kas liko, tai bėda gaspadinei - vislab išdrebstydavo, rykai turėjo tušti būt, jei stalą
prastodavo. Liekanas išdrebstydavo iš rykų sakydami; "Mielos kočės,
kuom turiu, tuom drebiu". Todėl gaspadinės vis rainus žirnius vir
davo, kadangi tuos lengvai surinkti galėjo. (Ženklyts buvo bene
pradžia žiemos, kalėjimas Žemės bei vaisių?). Gaspadinė turėjo
Išmokt tiek virti, kiek Šeimyna tesuvalgo" (4,36).
Rytprūsių lietuviai gal net labiau negu kitų Lietuvos vietų gy
ventojai privengė raganų* Viena pagrindinių priemonių gintis nuo
jų buvę Žirniai. K.Kapeleris rašė: "Kūčios vakare senieji žirnių
nušutino ir tą Vandenį ant šiaudų kulio perpylė, paskui jie ėjo į
sodą Ir su tais Šiaudais medžius apralščiojo, kad ant kitomet daugiaus obuolių ir grūšių užderėtų ir kad raganos neateitų Iškadą pa
daryt" (63,j^6). Šį naktis laikyta ypač pavojinga gyvuliams, juos
esą galima apraganauti. Apsisaugojimui į visas kertes kryžiškai ber
davo žirnius. Kitur šeimininkas iki 12 vai. nakties su tarnais sau
godavo, kad kas svetimas ko nors nepaimtų. Duris visas užrakindavo,
o kad dvasios neprasiskverbtų pro rakto skylutę, būdavo užrašomi
kryžiai. Virš tvarto durų kabėjo šiaudų gryžtė ir saugojo, kad jų
nedarinėtų (33,§06). Vidunaktį prakalbą gyvuliai, bet kas jų kalbą
išgirs, gali tapti bebyliu.
Stačiatikių Kūčios panašios į katalikų, tik švenčiamos pagal kitą
kalendorių. (Stačiatikiai neturi kalėdaičių.Nevalgoma Žirniai nei
kviečiai). Zietelos apyl. stačiatikiai gruodžio 24 d. eidavo Kū
čių vakarienės valgyti pas kaimynystėje gyvenančius katalikus, o
per stačiatikių Kūčias pas juos ateidavo katalikai.
Nors didžiuma Kūčių papročių bendri katalikiškai tautos daugumai,
bet t a r p a t s k i r ų etnografinių sričių yra ir skirtumų. Ryškiausi
jie v a l g i u o s e . Suvalkiečių būdingi Kūčių vakarienės valgiai - obuo
li ai , ži rn i a i , pupos| m ū s ų šimtmetyje č i a nežinota k a n a p i ų , reta
kurioje šeimoje valgo kviečius* Verdant avižinį kisielių, kad g e 
li su a t i f'.gtų, v a l k u s j u o k e l e siųsdavo bėgti basus apie na mu s .
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Suvalkijos (pietų Lietuvos) ir Baltarusijos (.Astravo,Varanavo
raj,) dzūkai išsiskyrė sriubomis Kūčių vakarienei, įvairiais gry
bų ir grikių patiekalais, plokštainiais "lamancais", "macais",
stambių miežinių kruopų ("grucės") koše* Dar pirmaisiais mūsų šimt
mečio dešimtmečiais prieš vakarienę Dzūkuose nešdavo apie trobą
Kūčių valgius*
Aukštaičių ir vakarų dzūkų Kūčių stalui būdinga virti kviečiai,
grūdų mišinys, "saldė","Sostinis% čia ant valgių užtrupina kalėdai
čių; Švenčionių ir Brėslaujos krašte tėvas šeimą apibarstydavo grū
dais* Vilniaus ir Šalčininkų ra,į, lygiagrečiai su kūčiukei s valgė
riestainėliusj būdingas patiekalas - virtinukai su aguonų įdaru*
Žemaičiams būdinga kanapių ir ant žarijų keptų silkių ("sriuba'ly
nė") patiekalaiP "žiūrė".
Žemaičiai ir suvalkiečiai praėjusiame šimtmetyje ir mūsų šimtme
čio pirmojoje pusėje mėgo Kūčių dieną giedoti "Eik, Adomai, jau i
rojaus"*
Dalis Akmenės, Plungės, Skuodo raj. žemaičių, kaip rodo naujai
sukaupta medžiaga, jau mūsų šimtmečio pradžioje Kūčių neberuošdavo
Tai patvirtina Vaižganto pastebėjimą 190? m* "Viltyje" paskelbtame
straipsnyje apie Kūčias, kuriame rašomas "Gailiuos žemaičių, kad
jie nežino, kas tai yra Kūčios, arba- bendroji vakarienė prieš-pat
Kalėdas" (137, gruodžio 23)* (Vaižgantas 1895-1901 m* dirbo Mosė«>
dyje ir Kuliuose,)
Skirtumų pastebėta tarp viensėdžių ir gatvinių kaimų gyventoj:).
Viensėdžių gyventojai uždaresni, ret*8. kuris Kūčių dieną pon kai
myną tenueina; tuo tarpu gatvinių kaimų gyventojai ne tokie sentų
rus, pasitaiko, kad jauninas burtams "vagia" kaimyno malkas ar su
sitelkę vienoje troboje kitaip buria* Gatvinių kaimų gyventojai,
pėstieji, dažniau į bažnyčias eina susibūrę grupelėmis.
Pastebėta, kad Kūčių vakarą rytų Ir pietų Lietuvos gyventoje!
meldžiasi daugiau negu vakariečiai.
Sulyginus esmines Kūčių papročių ypatybes skirtingose konfep]jon<
bei etnografinėse srityse, priartėjama prie tautinio savitumo 1iš
ryškinimo. Tol galima padaryti apžvelgus svarbesnius Kūčių vyksmo
momentus Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse - Lenki joje, Baltarusi jo
je, Vokietijoje, Latvijoje bei Ukrainoje (kaip pirmiausia priėju
sioje Rytų krikštą bei įėjusioje į Lietuvos Didžiosios Kunigaikš
tystės sudėtį)5 tai Kūčių ir Kalėdų švenčių pavadinimų kilmė, žmo
nių visuomeniškumas, ugnies vieta Kūčių papročiuose, stalo aj.i.in-
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kos paruošimas5 svarbiausi valgiai, vakarienės pradžia, vakarie
nės apeigų ryšys su šeimos mirusiais, namų vikiu*
Kristaus gimimo dieną lietuviai, baltarusiai ir ukrainiečiai va
dina bendros kilmės žodžiu. Jis kilo iš žodžio Calendae, kuriuo se
nojoje Romoje buvo vadinama su tam tikromis iškilmėmis pažymima
kiekvieno mėnesio pirma diena, Romėnai ypač iškilmingai pažymėda
vo gruodžio 24-tą, t.y, pirmąją Naujųjų metų dieną, vedintą Peatum
Oalendaruau Ilgainiui vardu Calendae, arba Kalenda, imta vadinti
pirmoji Naujųjų metų diena, o kai kurie slavai taip vadinti ėmė
Kristaus gimimo dieną (18.1,432 į 43,1,208),
žodį Kūčios lietuviai, kalbininko jį,Salio nuomone, pažinę dar ge
rokai prieš krikštą. Laikoma, kad jis graikiškos kilmės (kukis "pupos"). A.Sa^įo ir š.Sabaiisiisko nuomone, Šį žodį lietuviai galė
jo iš slavų pasiskolinti apie XIII a., tai yra anksčiau negu kad
Jogaila ir Vytautas įvedė krikščionybę, - kol rytų slavų tarmėj©
dar nebuvo išnykę vadinamieji pusbalsiai i,Cfj Lietuvos sudėtyje ta
da jau būta nemaža gudiškų Žemių (118,281} 113 ,178).
Latviai taip pat Šį vakarą (greta brūkio vakaro) vedina kuokeis^
kuočas, kukės. Tuo tarpu lenkai, au retomis išimtimis, Kalėdų išva
kares vadina gwiazda,vigilija, wilija, rusai - sočeinik.
Vadinasi, pagal šventės pavadinimus turime bendrą arėsią su Balta
rusija, Ukraina ir. iŠ dalies su Latvija,
Tautinės saviraiškos rodiklis - žmonių nuotaika, jų tarpusavio ry
šio! Kūčių dieną. Lenkijoje namai šią dieną atviri - nuo namo prie
namo vaikščiojo Šv. Mikalojus, šv, Juozapas su Dievo vaikais - vil
kėjo jie išverstas kailinius, mūvėjo didelėmis kailio ar popieriaus
kepurėtais, juosėjo šiaudų ryšiais. Silezijoje sodybas lenkė kaukė
ti, pasikabinę gyvulių varpelius, piemenys, jie grojo ragais ir
lamzdeliais. Prieš Kūčių vakarienę "šyvį" vedžiodavo Vokietijoje
(Schiiūgtelreiter). šią naktį ir Rytprūsiuose lietuvių vaikai su
"šimeliu” ir lokiu eidavo per sodybas (33,50b $120,83).
Ypatingu gyvumu išsiskiria latviškos Kalėdų išvakarės. Čia visuose
namuose buvo laukiama persirengėlių ("čigonų**, "šokėjų"). Jie šokda
vo au ilga stora kadagio lazda arba eglutės drūtgaliu, o paskui
rykšte perdavo tos sodybos gyventojus. Mitologas Manhardtes šiame
pėrime įžvelgė vegetatyvinį vaisingumo ir sveikatos linkėjimą.
Paprastai perdavo vaikus, jaunas merginas Ir bernus - naują gyvybę.
Sugrįžę namo persirengėliai rykštes pasidėdavo kaip "didžiausią
bve r.t.enybę" - jomis prietaringi žmonės pėrė avi r, kurios nemyli sa
vo ėrt .ikų 5 moterys 'savo rykštėmis nupeikdavo serus vyrus, kad

"įskelt ų meilę” (142 } *
Tuo tarpu XXX a. antrosios pusės - XX a* katalikiškoje Lietuvoje
Kūčių diena išsiski-ria rimt irai ir susiklausymu* Tik V,Pietaris pri
siminimuose m:ni vieną atvejį, kai XIV a* pirmoje pusėje Suvalki
joje apie trobas v vakare rinkdami dovanas, eidavo kūSiautojai kaip ir lelauninkai, tik be dainų ir giesmių. Paprastai lietuviai
šią dieną be tikro reikalo vienas pas kitą nebeidavo, Net su reika
lu atėjęs, į trobą neidavo§ į bendrą pirtį eidami vieni kitų laukda
vo kieme. Išimtis - tik šventinei vakarienei kviečiami elgetos, ne
turtingi ar vieniši žmonės: buvo laikoma, jog tai neša namams pa
laimą.
Elgsenos Kūčių dieną tarp Įvairių tautų skirtumus atskleisti pa
deda ir ugnies panaudojimo pspročiai* Varmijos ir Mazovijos len
kai iškūrendavo krosnį vėlėms pasišildyti (164,212). Naujos ugnies
įdegimas, turįs maginę prasmę, buvo pirmas Kūčių dieno3 darbas Uk
rainoje. Ją įskildavo prieš saulės tekėjimą skiltuvu ir titnagu,
išlaikytais 12 dienų gerajame kampe po Šventaisiais paveikslais.
Šio ugnimi krosnyje uždegdavo dvylike dienų džiovintų dvylika
plisuskelių. Tai buvo ugnis Kūčių valgiame gaminti (158,63).Ug
nies Židinyje atnaujinimui nemaža reikšmės buvo teikiama ir XIX a.
Vokietijoje. Degino ir pliauską, o nudėgulį ar anglis per Tris
Karalius nunešdavo į patalpą, kurioje laikomi grūdai, kad jų pe
lės nekapotų} susmulkintų anglių barstė ant pasėlių, įberdavo į pa
šarą (164,152). Paprotys deginti naujametinę trinką-kelmą dar XIX
amžiuje buvo gerai žinomas Balkanų, Vakarų Europos ir Skandinavijos
tautose (164,336f 176,595)• Ypač gerai jis buvo išsilaikęs Latvi
joje. Trinką, latviškai blukį, tampydavo ketvirtadieniais prade
dant Martynu (nuo lapkričio mėn. 10 d.) iki gavėnios pradžios. Pa
gal tai Šio meto ketvirtadienius ir dvylikadieaius, kartais ir Kū
čių vakarus latviai vadindavo "blukio vakarais”. Nors XIX a, ”blukio vakarai” buvo žinomi beveik visoje Latvijoje, tačiau trinką de
gindavo tik Kurše ir Vidžemėje, šias apeigas, jų tarpe Kalėdų iš
vakarių, mini nemaža šaltinių. Seniausias iŠ jų - įrašas LimbaŽių
bažnyčios 1609 m. vizitacijos protokole. Ten rašoma: "Dauge]is Ka
lėdų vakare deda į ugniakurus dideles, storas trinkas, o kas iš
jų lieka, saugoja ir užkuria audros metu, esą taip nuvaroma Ša
lin perkūnija” . Kitą aprašymą paliko Kuršo hercogystės superinten
dentas Paulius Einhornas 1636 m., kur nurodoma, kad Kristaus nak
ties vakaras "vadinamas ir Trinkos vakaru, nes jie tada smarkiai
rėkdami valkioja trinką, o paskui ją sudegina, tuo rodydami sa
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ve džiaugsmą" (87,10-11). Kiti šaltiniai mini "trinkos vėlines”
šventus prieš pat Naujus metus, gruodžio pabaigoje. Papročių tyri
nėtojas O.Lldeks nurodo, kad įvairiose apylinkėse "blukio vakaro"
papročiai skirtingi. Anksčiau juos švęsdavo jaujose, Irai jose bū
davo gyvenama, - patalpą išklodavo šiaudais cr šienu, jaujos kros
nyje degindavo ąžuolinę trinką, gerdavo alų ir valgydavo ragaišį
Yra keletas teorijų "blukio vakaro" tradicijų kilmei i'* prasmei
aiškinti. Populiariausia - V.Mannhardto soliarinė^ j°3 pagrindas
yra saulėgrįžos, kaip saulės šventės, idėja. Žiemos ir vasaros sau
lėgrįžų laužei - tai saulės atvaizdai žemėje, padedą jai greičiau
sugrįžti, žmonėms, gyvuliams, augalams užtikrinti taip reikalingą
saulės šviesą ir šilumą. L*£demoviČius trinkos ridenime ir sudegi
nime įžvelgia svarbų burtą, nulemiantį tolesnį saulės elgesį.Kiti
tyrinėtojai manė, kad trinką velkant siekiama saulei palengvinti
krypti į pavasario pusę (K.Vestermarkas, J.Mongas), sunaikinti vi
sus blogus poveikius, keliančius grėsmę gyvybei, bei ryšį su protė
vių kultu (142),
Trinkos deginimo papročio atgarsių randame ir lietuvių tyrinėtojų
darbuose - T.Narbuto, S.Daukante, J.šliavo ir kt. Pagal 8,Daukanto
pateiktą vergiją, kadaise senieji kuršiai ar žiemgaliai po kalėdinių
vaišių vilko bloką per kiemus dainuodami i
Tabalai, tai, tai, tai,
Judink, seni, kaulus,
up, up, up»
Sudaužk rankų delnus ete, etc.
Paskui tą bloką sudegindavo, "kaipo sunkų praėjusįjį metąM(32/I,
548). Tuo tarpu M.Valančius rašo tik apie Šaukėnų parapijoje antro
sios Kalėdų dienos vakare vaikščiojusius8 vyrus, vadintus "blukvilkiais", kurie sveikindavę su šventėmis kaimynus.
Savo požiūrius į blukio vilkimo ir deginimo paprotį yra išdėstę
A.J, Greimas, N.Vėlius, N.Laurinkienė.
1975 m. ieškodamas atsakymo, kodėl "bluko vilkimu" vadinamas ka
lėdinis ritualas, A.J. Greimas rašė, kad bent jau Daukanto ir Va
lančiaus laikais jokių pliauskų niekas nebeveiks, galima tik dary
ti prielaidą, jog tik ankstesnėje praeityje tai galėjo turėti "tie
sioginę" prasmę (50,334)*
Nieko nevelka ir 1818 m, J.Pabrėžo s pamoksle apibudinti salan
tiškiai "blukvilkiai". J.Pabrėžos nuomone, tai "velnio sugundyti©-
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ji", seni ir jauni, net vaikai, vyrai ir moterys, susibūrę į "blukvilkių" būrį, įvairiai apsikabinėję drabužius, pirmą Kalėdų vaka
rą, mušdami tabalus, giedodami "Bernelius", pokštaudami, net nedera
mai (daužydami butelius, stiklines, langus, primesdami į šalines
įvairių dalykų), dainavo, šoko, gėrė ištisą naktį eidami per kaimy
nus, nepadorias istorijas pasakojo (VU RS Fl-D, p ,465-466)*
Tik Žiemgalos tyrinėtojas J.Sliavas, aprašydamas trinkos vilkimo
paprotį Žiemgalos kaimuose (laikotarpio nenurodo) teigė, kad Kūčių
vakare tempdavo trinką per kaimą, o paskui ją kryžkelėje sudeginda
vo. "Kaladė turėdavo apsaugoti kaimą nuo ligų, nelaimių, piktųjų
dvasių* Ji, matyt, reiškė senųjų metų lavoną, nes tokia kaladė per
kelmą būdavo tempiama ir Fe*enų dieną, kuri turėjo Žmonėms priminti
mirtį* Kaladės sudeginimas galbūt siejasi su senųjų laikų numirė
lių deginimu8* 0 )3, 131-132),
A.J* Greimas rašės "S.Daukanto aiškinimas, pagal kurį Žemgalėje
ir Kuri landi joje Kalėdų naktį po kiemus velkamas ir galop'sudegina
mas b 1 u k i s simbolizavo besibaigiančius senuosius metus, neat
rodo pakankamai solidus ne tik dėl jį paremiančių folklorinių davi
nių stokos, bet ypač dėl šios rūšies ritualams charakteringų ele
mentų? kovos tarp senųjų ir naujųjų matų arba mirties ir prisikėli
mo ep1so dų ne buvimo" (50,331)•
N*Vėlius 198? irs, kalėdinį lietuvių trinkos deginimą gretino su
slavų Bėdai ako deginimu, kurį V*To_porovas vedė iŠ simbolinio dra
kono ar gyvatės žudymo* šią hipotezę Vėlius ir papildė teigdamas,
kad "mitinė būtybė, kurią reiškė senųjų lietuvių kalėdų švenčių blo
kas (tabalas^senelis), irgi galėjo būti artima velniui". Ši prie
laida N.Vėliu! įdomi dviem požiūriais? "Firma, ji sustiprins teigi
nį, kad velnias galėjo būti ne tik siejamas, bet ir identifikuoja
mas su kelmu, ir, antra, leidžia pradėti ieškoti velnio ryšio su
Naujųjų matų ciklo šventėmis - kūČioroia ir kalėdomis" (139,76-77;

140, 11-IP).
N.Laurinkienė, remdamasi tuo, kad kitose tautose Kelėdų šventė ii
ritualinė pliauska buvo vadinamos bendrašaknials žodžiais, bei
J.SI.vjvo Žeimelio apyl. užrašyta liaudiška Kalėdų pavadinimo eti
mologija (kaladė - Kalėdos), priėjo
išvadą, jog "Apeigų sferoje
leksema kalėda ir jos dariniai turi sąsajų su šventės, ritualinės
pliauskos bei ugnies semantika" (84,163-164)*
Trinkos (“bloke") vilkimo vyksmą(autoriaus prašymu) Skuodo raj.,
Budrių k*, XIX a. pab. remdamasis nuogirdomis iš savo tėvo Prano
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Jablonskio, g* 1376m. , ir senųjų Daukšių epyl. žmonių, atkūrė kraš
totyrininkas Ignas Jablon3kia (1988.XII.30 d. laiškas autoriui), Pa
augliai ir jaunimas trinkos vilkimui pasiruošdavo Kūčių popiete. Ką
reiškia žodis "blokas", suprantamai niekas nebemokėjo paaiškinti.
Buvusi tai apysunkė, grubiai iš 1-1,5 m ilgio apystorio rąstigalio
ištašyta skulptūra, vaizduojanti žmogaus liemenį su galva. Ką ta
figūra vaizdavo, senieji žmonės paaiškinti nebemokėjo, I.Jablonskį o
nuomone, tai kokia nors senojo tikėjimo blogio dievybė arba krikš
čionybė© išjuoktas senasis žemaičių Vispats /Viešpats/,
Ft> Bernelių mišių parskubėję namo paaugliai ir jaunimas organi
zuotai, su vedliais ir "pramatorlais", per kaimus vilkdavo "bloką".
Pasietą už kaklo virve, jj tempdavo stipresnieji vaikinukai. Iš
pradžių suėjusių į kiemą blukvilkių šeimininkai neįaileisdavę,
jiems užduodavę Įvairių klausimų. Kuo vardu esąs gimusysis berne
lis? Kokių medžių miške daugiau? Kur žemės vidurys? Ir t.t.
Pirmieji 1 trobą įėjusieji pagiedodavo keletą giesmių, po jų su
ėję kiti mušdavę "tabalus", fitlikdavę ir kitokius "programos numė
čius". Ilgiau 1 vidų neįsileidžiant, buvo grasinama "bloką" palikti
prie trobos durų. šeimininkai kuo turėdami pavaišindavę jaunimą,
o šie, palinkėję geriausios kloties šeimininkams, savo "bloką"
vilkdavo 1 kitą kiemą, Didžiausią visų ateinančių metų pajuoką
užsitraukdavo tas kiemas, kuriame Kalėdų apeiginiakai palikdavo
"bloką". Kad tos pajuokos ir nelaimės išvengtų, "bloko"vilkėjai ir
jų palyda buvę vaišinami Švenčių pyragu,aiūmi. Taip per dieną
prisidūkęs jaunimas "bloką" palikdavo tame kieme, kuriama juos
prasčiausiai buvo priėmę.
Trinka, I.Jablonskio tvirtinimu, XIX e. pab. buvo velkama teri
torijoje tarp Daukšių, Grūšlaukės, lenkimų, Mosėdžio, šiame arosle
užaugo S.Daukantas, J.Pabrėža, M,Valančius, t.y. pagrindinių šalti
nių apie trinkos vilkimo papročius Lietuvoje autoriai ir liudyto
jai | tad pats trinkos vilkimas ir deginimas buvo tikras faktas.
Tačiau Žinant, kad tai senųjų kuršių ir žiemgalių krašte3,tenka
pripažinti, kad minimas trinkos deginimas geli būti kuršių ir žiem
galių kultūros paveldas. Išimtie - žiburių per ištisą Kūčių naktį
deginimas Tilžės (61) bei Stalupėnų (63,264) krašte. Dar Mosėdžio
apyi. mūsų Šimtmečio pradžioje velgant kūčias kiekvienas paoišviesdavo atskira žvakute (75*90). Vadinasi, apeiginis ugnies kūrenimas
per Kūčias ir KjtiLėdas lietuviams bei baltarusiams nebūdingas. Tai
tik praplečia S,ėwTokarevo nurodomą Vidurio Europos arėsią (len-

kusp čekus, slovakus, suomius) * kuriame nežinome beveik: visoje .guro-'
poje išplitusios kalėdinės trinkos deginimo <64,jįjį6).
Kūčių-vakarienė XIX a, - XX 8. pirmoje pusėje buvo valgoma įpras
tiniame šeimoj kambaryje ant stalo, esančio prie krikštasuolės. Sta
lo paruosimas vakarienei daug pasako apie tai, kokią prasmę šiam va
karui teikia viens ar kita tauta*
Seniausios turimos žinios apie tai iš Vidurio Europos siekia XVII
amžių - tai lenkų stalas. Tuomet jis buvo dengiamas šiaudais arba
šienu, užtiesiamas balT;a staltiese, krikštasuolės kampe arba kuria
me nors kitame, o kartais ir visuose keturiuose, statoma po rugių
pėdą. Kiti ent aslos kreikdavo šiaudui jais VII a. Kalėdoms lenkai
išklodavo ir bažnyčios grindis. Vėlesnėmis žiniomis, Lenkijoje, kod
niekas iš ūkio neišeitų*, stalą apjuosdavo šiaudų ryšiais, o kad "duo
na laikytųsi" (Mazovijoje), apjuosdavo stalą grandine (164,210)*
Javų pėdas krikštasuolėje ir šienas ant stalo yra pasiruošime
Kūčių vakarienei būtinybė ir Baltarusijoje* Dar mūsų Šimtmečio pra
džioje buvo išlikusi jų įnešimo apeiga. Šeimininkas nešė javų pėde
lį t ° gyvulius ganantis vaikas - sūnus ar anūkas - glėbelį, šieno.
Pėdu buvo tikimasi nulemti ateinančių metų derlių (pėdas jo simbo
lis), o šieną nešdavo, kad gyvuliai būtų sotūs ir laikytųsi kaime
nės. Įėjęs trobon šeimininkas pasveikindavo namiškius su Kalėdomis,
o šeimininkė nusilenkus kviesdavo} "Kalėda, sėskis už mūsų stalo!"
Tai atlikus, Šeimininkas statydavo gerajame kampe pėdą, vaikas gre
ta jo dėdavo kuokštelį šieno puodui su kūčia pastatyti, likusį šie
ną, paskleistą ant stalo, uždengdavo staltiese. Baltarusijoje dar,
kad miške arkliai nepasiklystų, st^lų ir suolų kojas surišdavo vir
vėmis (150, 376).
Ukrainoje XIX a. pab. - XX a. pr* šeimininkas derliaus simbolį ~
javų pėdą "diedelį" - Į trobą nešdavo leidžiantis saulei. Perženk
gęs slenkstį nusiimdavo kepurę ir sveikindavo šeimininkę. Paskui
ėjo į trobos vidurį, žegnojosi ir, atsisukęs į šeimą, ją sveikino
bei 88kė linkėjimus i "Sveikinu jus au laime, sveikata, su. šventu
vakaru. Kad jūs laimingi ir sveiki praleistumėte Šventes ir kitų
sulauktumėte". Tuomet pakylėtą virš stalo "diedelį" statė po šven
tais paveikslais gerajame kampe. Paskui jį dar perjuosė grandine,
greta dėjo jungą, plūgo rankeną ir pavalkus, o Šeimininkė viską
uždengė balta staltiese. Paskui šeimininkas dar nešė Šiaudų ir šie
no - šiaudus skleidė ant aslos, o šieną dalijo į dvi nelygias da
lis - mažesnę dėjo stalo gale, kuris arčiau gerojo kampo. Ant šio
šieno Nekalta siela" (vaikas iki V metų)dėjo tris riekutes duonos,
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žiupsnelį druskos, statė vaško Žvakę, o motina - puodelį su kūčia
Ir kompoto indą. Kitą šieno dalį klojo po stalu, o ant jo statė in
delį su degančia ugnimi, į kurią dėdavo kedro, kad kambarys kvepė
tą. Greta dedama geležinių įrankių - noragas, kirvis - juos vaikai
po keletą kartų palytėja basomis kojomis, kad kojos "būtų tvirtos
kaip geležis". 0 šeimininkė, "kad nubaidytų blogas jėgas" ant sta
lo kampų po staltiese pakiša po Česnako galvutę (138,36-37)*
Ukrainiečiai Kūčių vakare geležimi, kaip ir kitomis maginėmis
priemonėmis, siekdavo savo namus ateinantiems metams apsaugoti nuo
blogio. Geležiai, kaip turinčiai galių apginti nuo blogų jėgų, kalė
diniu laiku didelę reikšmę teikė visi vakarų slavai (164,210). Če
kai ir slovakai sėsdami prie stalo užsikeldavo kojas ant grandinės,
kuria apjuostas stalas, kad būtų sveiki, o po stalu dėdavo noragą,
kad kurmiai negadintų dirvų, ar kirvį, kad būtų stiprūs žmonės
(164, 210).
Brcgebirgeno krašte vokiečiai po stalu tiesdavo Šiaudų, stalą
dengdavo drobe, iš kurios pavasarį sėti javai, tikėdamiesi sėkmės
ir ateinančiais metais (164,155).
XIX e. latviai kambarį puošdavo spalvoto popieriaus ir šiaudų pa
puošalais, į bulvę prlbesdevo šiaudelių, o ant jų galų tvirtindavo
popieriaus karpinius. Paskui tas bulves kabindavo ant siūlų po lu
bomis, kur jos, laisvai siūbuodavos, primindavo spinduliuojančią
saulę. Nustojus Jonis siūbuoti sakydavo, kad į namus yra įėjusios
piktos dvasios ir gali atsitikti kokia nelaimė (8?,9).
Lietuvoje vieningos stalo puošimo tradicijos nebuvo. XIX a. pab,
kapsai ir zanavykai palubėse už sijų prikaišiodavo eglių šakų, žiem
kenčių, tarp jų prikabinėdavo iš šiaudų ar popieriaus greiželių
pintų paukštelių. Kupiškėnai retkarčiais virš stalo pakabindavo
šiaudinį sodą, kurį papuošdavo gėlytėmis, šiaudais ar iš kiaušinių
kevalų padarytais paukšteliais.
Lietuvoje atnešti šieną Kūčių stalui - tėvo ar senelio prievolė
ir privilegija. Šienas parenkamas smalkus, kvapnus, kai kas dar šiau
dų pridėdavo, užberdavo saujelę įvairių grūdų. Skleisdavo jį įvai
riai - aukštaičiai padengdavo visą stalą? kai kur, ypač Žemaitijo
je, Šieno dėdavo tik ten, kur statys lėkštelę su kalėdaičiais - tuo
simboliškai primindami ėdžias, į kurias buvo paguldytas kūdikėlis
Jėzus. Neretas padėtą ant stalo šieną peržegnodavo ir bučiuodavo prašydavo Dievo laimingų ir derlingų metų, kad gyvuliams Šieno ne
trūktų, Prienų rajono dzūkai, kad gyvuliai ateinančiais metais būtų
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ramus ( o kad ir patys* valgydami vakarienę* turėtų ant ko pasidėti
kojas}, paklodavo po Kūčių stalu šieno. Rokiškėnai ir krekenaviškiai
ant šieno po stalu statydavo ir avižų siekelį. - tai gyvulių dalis,
Peskleidus šieną* stalą užtiesdavo balts linine staltiese* jeigu
turėdavo - tai ir visai nauja* kad būtų "kaip Kristus* be nuodėmės",
"šventa ir nekalta* kaip altorius* puošiamas baltei"* Kienos apyl.
aiškinta* jog linine staltiese stalą dengdavo, kad linai derėtų,
jog žvakei degant lininis dagtis iŠ jos spinduliuoja Šviesą, jog
lininiais rūbais vilkėjo Marija* jog lininis drabužis turi gydo
mosios galios.
Dar ir XX a, pradžioje kai kuriose šeimose trobos kampe buvo sta
tomas
javų pėdas.
Palyginus matyti* kad stačiatikių dėmesys ruošiantis Kūčioms su
telktas į gerąjį, kampą* katalikų - į kalėdaičius stalo viduryje|
slavai parengiant Kūčių stalą nemaža reikšmės teikė geležiai, kaip
stiprybės simboliui, o lietuviai - šienui, kaip Kristaus gimimo
simboliui.
Nevienodai pradedama ir pati vakarienė. Lietuviai, lenkai ir bal
tarusiai XIX a. pab, - XX a, pirmoje pusėje rinkosi prie stalo
pasirodžius pirmai žvaigždei* vokiečiai įvairiu laiku.
Buvo šeimų* kuriose XIX a, - XX a, pr, prieš pradedant vakarienę
atlikdavo tam tikrus maginius veiksmus, tikėdamiesi sulaikyti nuo
blogos veiklos piktąsias jėgas.
Lenkai išeidavo su Kūčių valgiais prieš trobą ir kviesdavosi iš
miško vilką « prašydami, kad kitais metais nesilankytų, kiti jį
kviesdavo į klėtį vaišių, o Krokuvos epyl, vakarieniaujant mesdavo
žirnius į sieną sakydami; "Vilke* vilke* eik žirnių, o jei neatei
si* tai neik iki kitų metų" (13*42*164*280).
Baltarusijoje šeimininkas eidavo į kiemą kviesti ir šalčio - su
degus gerajame kampe prie Šventųjų paveikslų šviesas ir sukalbėjus
maldą už giminės mirusius. Kiti, pakabinę pirmą kūčios šaukštą,
belsdavo į sieną ir kviesdami šaltį prašydavo, kad neiššaldytų
Dievo pasėtų pasėlių (166,93).
Ypač spalvingos ukrainiečių Kūčių vakarienė© pradžios apeigos.
Abu šeimininkai, nešini kalėdine duona, medumi ir aguonomis, eidavo
aprūkydami kedru namus. Šeimininkė prie karvių gardo gausiai pa
berdavo laukinių aguonų* "kad jas rinkdamos raganos nepasiektų
karvių", šeimininkas dar įkirsdavo slenkstį, "kėd žvėris jo neper
žengtų". Paskui šeimininkas nešdavo šuniui duonos su avių tau
kais, ir dar kartą, pasiėmęs įvsirių valgių, apeidavo gyvulius,
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kiekvieno jų galvą paliesdamas tris kartus duonos gabalėliu bei lai
mindamas, kad žvėrių nebijotų, kad žaibas netrenktų. Paskui medumi
iš indelio kiekvieno gyvulio tarpuakyje pabrėždavo kryželi ir ant
atsineštų valgių trupino* duonos ir barstė druskos. Sumaišius val
gius padalindavo gyvuliams - kurį nore aplenkti didelė nuodėmė, Tuo
tarpu šeimininkė kūčia (virtais kviečiais) lesino paukščius. Pas
kui šeimininkas vėl nuo stalo prisidėdavo į lėkštę po šaukštą įvai
rių valgių, imdavo medaus indelį, vandens stiklinę, raguolį, obuo
lį, keletą riešutų, į kitą ranką imdavo botagą ir, užgesinus tro
boje žiburį, išeidavo į kiemą šalčio kviesti, paskui kviesdavo vė
ją, vilką (159,
Latvijoje, kaip liuteroniškame krašte, būta mažai Kūčių apeigų,
artimų na tik slavams* bet įr lietuviams. Ir vilkus Latvijoje ki
taip atkalbėdavo, XVII ą. tokį paprotį, vadinamą ’• baidyti vilkus*’,
aprašė pastorius P.Einhornas. Jis nurodė, jog latviai eu ypatingo
mis apeigomis, kad permaldsutų gyvuliams nedaryti blogo, vilkams
kryžkelėse aukodavo ožkas (157, 100) .
Lietuvoje Kūčių vakarienei, ypač mūsų Šimtmečio pirmoje pusėje,
patriarchaline tvarka kiekvienas sėsdavo į savo įprastinę vietą.
Garbingiausia vieta - galas stalo ir krikštasuolės kertė po šventų
jų paveikslais - tai tėvų, senelių, prosenelių vieta. Tėvas sėsda
vo stalo gale. Greta jo, ant suolelio galo, Iš kambario pusėa, kad
prireikus galėtų kitų netrukdydama pakilti, - motina. Prie tėvo
paprastai sėsdavo berniukai ir vyrai, prie motinos - mergaitės.
Samdiniai daug kur su šeimininkų šeima šį vakarą sėsdavo prie vien;j stalo kaip lygūs su lygiais.
Suvalkijoje, Dzūkijoje ir iš dalies Aukštaitijoje iki mūsų šimt
mečio pradžios, o kai kur ir ilgiau, buvo žinoma Kūčių valgių npnešimo apie trobą apeiga, šeimininkas į pintinėlę susidėdavo po
truputį visų Kūčių vakarienei pagamintų valgių ir tuomet, kai šel
mi susirenka vakarienei, su ta pintinėle eidavo tris kartus apie
trobą. Tarpduryje stovėdama šeimininkė kiekvienu kartu praeinantį
šeimininką kalbina. Vykdavo panašaus pobūdžio pašnekesys j
- Kas Čia elne?
- Ponas Dievas, - šeimininkas atsako.
- K ą č i a n e š 8?
- K ūčią šventą.
- Kur Dievulis eina?
« Gerų žmonių ieškot.

Trečią kartą šeimininkui priėjus prie darų ir šį pasikalbėjimą
pakartojus, šeimininkė pakviečia "Dievulį.” į vidų:
- Prašau, Dievuli, su kūčia šventa į šiuos palaimintus namelius,
čia geri, dievobaimingi žmonės gyvena ir Dievulio dovanų laukia

(75,9į).
Kiti valgius nešdavo ne prieš vakarienę o ją jau valgant. Grį
žęs šeimininkas, vaišindamas tais valgiais šeimą, sakydavo:HVal
gykite, sveiki būkite, laimingai gyvenkite, vienas kitą mylėkite
ir Dievulį garbinkite". Buvo aiškinama, kad tris kartus apnešus
apie trobas valgius, "bus visur skalsa, kaip valgyme, javų derė
jime, gyvuliuose, soduose, daržuose - visur visko bus užtekti
nai (75,92). Aukštaičiai apie namus nešdavo kalėdaitį, Suvalkijoje
avižinį kisielių, Panevėžio krašte, kad Dievas laimintų namus, namai neužsidegtų, nebūtų apvogti, neįtrenktų perkūnas, - Šeimi
ninkas melsdamasis nešdavo degančią žvakę (75,9^)- Užrašyta
taip kūčią apie namus nešus ir Baltarusijoje (vienas atvejis Mozyrio apskrityje) (179,46).
Kreipimosi atvejų į vėją Lietuvoje maža težinoma, Z.Slaviūnas,
nagrinėdamas liaudies papročius ir mitinius įvaizdžius M.Mažvydo
raštuose, kaip analogiją tiems laikams, nenurodydamas vietovės, mi
ni, jog Kūčių vakare, iškišus kisieliaus dubenį pro langą, buvę
kviečiami vėjas ir šaltis, "kad paragavę pasižadėtų nekenkti ja
vams" (124, 213)» Antroje XIX a. pusėje vėją kviesdavo ir Pandė
lio apyl. Šaltį kvietus užrašytas tik vienas atvejis - Mockų k.
Gervėčių apyl. Pasimeldus, valgant kalėdaitį, šeimininkas sakydavo
"šalti, šalti, eik kūčios valgyti". Už šaltį balsiai atsakydavo:
"Nėra laiko, reikia ant arklio sėsti ir joti" (užrašė autorius
1991
Mockų k, iš E.Rudzinskienės, g. 1927m.).
Taigi visiems aptartiems slavų kraštams buvo būdirųr prieš Kū
čių, vakarienę vėjo ir šalčio permaldavimas simboliška’ juos vaiši
nant patiekalais nuo Kūčių stalo. Rytų srovei Kūčių patiekalais
vaišintis kvietė ir vilką, o latviai tuo carpu vilke is kryžkelė
je aukodavo ožką. Ukrainiečiai iš kitų tautų išsiskiria gyvulių
lankymu Kūčių vakare ir laiminimu, o lietuviai Kūčių valgių nešimu
apie trobą,
Daugelyje šalių Kūčių valgiai gaminta iš mažai tespdorotų lauko
ir miško gėrybių. Dauguma tyrinėtojų nurodo KūČloiss ruošas nely
ginį skaičių patiekalų. Lenkijoje ruošdavo 3,5,7,9 ir daugiau.
(164,211), o Z.Gliogeris šimtmečių sandūroje dėstė, jog eiliniai
lenksi Kūčioms dažniau** ilsi ruošė septyni s, šlėktos - devynis, o
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ponai - vienuolika patiekalų (48,IV, 43jĮ).
Baltarusis tyrinėtojas A.Gurskis Salia to paties vaįgių skaičiaus
<3,5 ,7 *9) nurodo ir 12 , paaiSkindamas, kad tiek patiekalų lemia
ateinančių metų sėkmę. Ukrainiečiai dažniausiai ruoSė 1.2, Siaurės
vokiečiai - 7 ar 9 patiekalus (164,211).
Ragę apie XIX a. vidurį, lietuvių autoriai L.Jucevičius, M.Valan
čius, M.Katkus mini kuklias Kačių vakarienes. Tokias jas XIX a. pa
baigoje mena ir vėlesni autoriai. Kuklios ir musų šimtmečio pirmų
jų dešimtmečių Kūčių vakarienės, tik nedaugelis šeimų jas ruošda
vo iš 5-6 ar 9 patiekalų. Pirmasis ruošus 12 valgių 1897 m. mini
J.Vitartas. Jis pats, klausdamas, kodėl jų tiek ruošiama, pateikė
du atsakymo variantus ^ kad metai turi 12 mėnesių ir kad buvo 12
apaštalų. Tai rodo, jog XIX a. pab. vieningos nuomonės šiuo klau
simu nebūta. Du aiškinimo variantus pateikdavo ir vėlesni (XX a*
pirmos pusės) informatoriai, dar pridurdami, kad kiekvienas mėnuo
ką nors duoda, todėl ant Kūčių stalo padedamos visų mėnesių dova
nos? arba - kad būtų sotūs ateinantys metai, kiekvienam mėnesiui
reikia duoti po atskirą valgį. Manyta, kad kuo daugiau bus ant Kū
čių stalo valgių, tuo ir sekančiais metais stalas ous gausesnis.
Dvylikos valgių stalo įvaizdis Lietuvoje visuotinai išplito mūsų
šimtmečio trečiame dešimtmetyje.
Populiariausi lenkų Kūčių valgiai buvo žuvų patiekalai, grybų
sriuba, kopūstai su grybais, virti aguoniečiai, iš tešlos su aguo
nomis keptos piršto dydžio lazdelės (pas lužitėnus), spanguolių
arba avižų kisielius (Mazovijos šiaurės rytuose); miežių arba kvie
čių košė (Pjcak, kucia) buvo valgoma Pšemislio, Chelmo ir Liub
lino vaivadijose (164, 212).
Baltarusių valgiai - gira su grybais, blynai su aguonomis, kūčia su medaus miešimu, avižų kisielius, kompotas, spraginti žir
niai. Privalomu laikytas grybų nuoviras, kaip simbolis žemės ga
lių, kurios, padedant saulei, pabudina gamtą (160, 60). Aguonos,
manyta, galinčios daryti įteką*javu derlingumui. Ukrainiečiai virė
Žirnius, pupeles, virtinukus, kūČią iŠ kviečių, grybus, grikių
košę, kepė raguolius su aguonomis, ruošė kopūstus (156, 63). Vo
kietijos šiaurėje valgydavo žirnius, pupas, aguoninius kukulius.
Latviai troškindavo kiaulės galvą, žirnius, pupas, javų mišinį
(87, 8).
Lietuvoje valgiai buvo gaminami iš grūdinių ir ankštinių kultū
rų, miško ir sodo gėrybių, silkių bei žuvų. Nors Kūčių valgių pri-

35
skaičiuojama apie šimtas, tačiau privalomų yra vos keletas. Tai
žirniai, kviečiai, aguonų patiekalai, avižų kisielius. Žemai
čiams būdingas valgis yra sriuba iš silkės, iškeptos ant Žarijų
popieriuje•
Kūčią - košę iš piestoje apgrūstų miežių arba kviečių - gamino
Lenkijoje (Pšemislio, Chelmo ir Liublino vaivadijos), Vakarų Bal
tarusijoje, Ukrainoje, rytų Lietuvoje. Lenkijoje ir Vakarų Balta
rusijoje į ją dar primaišydavo aguonų. Kūčia rytų slavų tautose
buvo ne tik svarbiausias Kalėdų išvakarių, bet ir laidotuvių val
gis, jam teikiama apeiginė reikšmė (150* 375)* Ji rodo Kūčių ryšį.
su mirusiųjų kultu.
Baltarusiai kūčią virdavo atskiruose, tik tam skirtuose induose,
kurių iki kitų Kūčių niekam daugiau nenaudodavo. Pervirusi arba ne
pakankamai išvirusi kūčia laikyta blogu ženklu - nederliaus, prasto
sugyvenimo, netgi mirties. Išvirtą kūčią prieš saulės laidą statydavo į gerąjį kampą, valgydavo užgerdami pasaldintu vandeniu. Tokią
košę dar valgė per vestuves, krikštynas, laidotuves (166,105). Uk
rainiečiai kūčią virdavo iš kviečių, o latviai kūčia (kitas pavadi
nimas: žldenis) vadindavo nemaltų grūdų mišinį, kuris būdavęs vai“
gomas ir per laidotuves. Iki mūsų šimtmečio vidurio Kūčioms lat
viai su stambiomis miežių kruopomis troškino kiaulės knyslę (87,8-9)
Lietuviai per Kūčių vakarienę miežių košę valgė tik rytinėje
krašto dalyje. Žemaitijoje ir Aukštaitijoje troškino įvairių grūdų—
kviečių, žirnių, miežių, taip pat pupelių ir pupų mišinį. Grūdus
sumaišydavo prieš verdant arba atskirai išvirtas. Tačiau kūčia šį
mišinį vadino tik siaurame Aukštaitijos ruože- (Biržų, Joniškėlio,
Raguvos, Surviliškio apyl.). 0 pagrindiniu Kūčių valgiu jį laikė
vien Raguvos ir Surviliškio apylinkėse. Žemaitijoje tokį grūdų mi
šinį vadino Slūginiu,. Valgė užgerdami saldžiu miešimu. Mėsiškas
jo analogas buvo valgomas per laidotuves ir Užgavėnes. Vis dėlto
lietuviai ir latviai, skirtingai nuo slavų, kviečius, Žirnius ir
pupeles labiau mėgo valgyti atskirai.
Būtina Vidurio Europos tautų Kūčių ir Kalėdų vaišių dalis yra
patiekalai iš aguonų. Vokiečiai, lenkai, vakarų baltarusiai iš
tešlos su aguonomis virė virtinius, kepė bandeles, o baltarusiai
dar ir blynus. Lietuviai, taip pat i Vakarų Baltarusijos (iš
skyrus liuteronus), iŠ tešlos, kartais su aguonomis, kepė pupelės
ar pupos dydžio kūčiukus ir juos, vieną iš pagrindinių Kū<„ių val
gių, užgerdavo aguonpieniu. Iki mūsų šimtmečio II ketvirčio pri-

valomo* s lietuvių Kūčių valgis būvu avižiui & kisieliui. Jį virdavo
ir baltarusiai* iš dalies lenkai. Lietuvoje iš kisieliaus pavir
šiaus,, kaip kad Baltarusijoje i? kūčios paviršiausp spręsta apie
ateinančių :aetų sėkmę *
Lietuvoje ir kaimyniniuose kraštuose, tebėra dvasinio gyvųjų ry
šio su savo giminės mirusiais pėdsakų* Labiausiai ta- Išryškėja
per Kūčių vakarienę. -Apeiginiai elementai* dalinimasis su mirusiais
Kūčių patiekalais rodo seną šio papročio kilmę.
Lenkijoje XVTI-XVTII a. Kūčių valgių vėlėms pasimaitinti palik
davo ant stalo arba padėdavo išnešus į. lauką prieš namą. Jau buvo
paprotys palikti laisvą vietą prie stalo mirusiemtf, kartais ir mais
to padėti. Lenkų tyrinėtojaiJ.Bystrenes ir Z.Kuchanovičius tai lai
kė ikikrikščioniškųjų tikėjimų palikimu. Vėliau tokia vieta prie
Kūčių stalo imta palikti netikėtam svečiai (13,41; 166,211; ?l*)86)*
Baltarusijoje XIX-XX a. prieš Kūčių vakarienę maldoje buvo krei
piamasi į savo prosenius ir artimus mirusius, kad ateitų valgyti
vakarienės j kurią pradėdavo iš medaus virtu garimu* Prisipylęs jo
taurelę šeimininkas sveikino žmoną, linkėjo sulaukti kitų Kalėdų ir,
truputį nupylęs ant staltiesės, taurelę perduodavo Šeimininkei, ši
vyriausiam sūnui ir t.t., ir kiekvienas nuliedavo ant stalo. Be gė
rimo nuliejimo ant stalo, atidėdavo ir valgių - rodydami, ad pa
likuonys rūpinasi mirusiųjų protėvių vėlėmis, siekia įgyti jų pa
lankumą. Kūčią valgė paskiausiai, tylėdami, šeimininkas atsistodavo,
kabindavo Šaukštu kūčios ir, pr* ^š pakeldamas prie burnos, truputį
nuberdavo ant staltiesės - irgi prosenių vėlėms. Smolensko gub. po
Kūčių vakarienės moterys į likusią kūčią subesdavo Šaukštus - jei
gu rytą kurios šaukštas būdavo pasviręs, laikė greitos mirties
ženklu (179,54}•
Ukrainoje susirinkus apie stalą Kūčių vakarienei šeimininkas
prie indo su kučla lipindavo degančią žvakę, statydavo ant skiaute
lės drobės, imdavo abiem rankomis ir tris kartus saulės judėjimo
kryptimi apeidavo stalą. Po to kūčią dėdavo ant stalo, su šeims
klaupdavosi prieš šventųjų paveikslus, ir visu balsu melsdavosi
\xi mirusius ir už save „Po maldos šeimininkas kūčią perduodavo šeimi
ninkei ir balsiai kviesdavo visus mirusius vakariene . Ukrainie
čiai, skirtingai nuo baltarusių, vakarienę valgyti pradėdavo nuo
Kūčios. Buvo manoma, kad šį vakarą vėlių yra visur - ant suolų,
langų, ant stalų ir po stalais, todėl, kad jų neprispaustų, ukrai
niečiai prieš sėsdamies! nupusdavo suolų ar taburečių viršų. Gyvieji^, atmindami mirusius giminaičius, jiems kūčios ir kompoto statė
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ant palangių j barstė į kampus virtų pupų, vėlėms palikdavo nakčiai
neplautus šaukštus ir lėkštes, "kad galėtų pasimaitinti jas laižy
damos" (158, 73).
Kai kuriuose Vokietijos kraštuose, kaip ir Lenkijoje, tais metais
minusiems šeimos nariams Kūčių vakarą dėdavo ant stalo valgymo
reikmenis (164).
Latvijoje per Kūčias tokio ryšio su mirusiais nežinoma. Tyrinė
tojai jį atranda kituose papročiuose. M.Brunniekas tai įžvelgė veiks
muose, kuriais atsiribojama nuo mirties, stengiamasi skatinti gy
vybinių jėgų antplūdį ir pakilimą (142)• Kūčių stalas, kaip ir šer
menų, gausus, būdingiausi valgiai buvo Žirniai, pupos, nemaltų
grūdų arba sėklų mišinys, turįs savyje nenutrūkstamo gyvybės vyks
mo simboliką. Peikia stengtis kiek galint daugieu valgyti bei gerti,
nes jei prie šermenų stalo mažai valgoma, netrukus gali sulaukti
naują mirusį išlydint. Ir Kalėdų naktį reikia devynis kartus val
gyti, tada bus gera vasara, būsią ateinantys metai turtingi. Ka
lėdų valgius, taip kaip ir šermenų, reikia suvalgyti visus, negali
ma nieko palikti vėlesniam laikui (142).
Lietuvoje XIX a* pab. - XX a, vyravo žodinis mirusiųjų paminėji
mas meldžiantis. Iki mūsų dienų žmonių atmintyje dar išlikę ir ki
tokių paminėjimo būdų, kuriuos galima suskirstyti į giminės mirusių
jų 1 cūkimo, priėmimo, maitinimo ir nakvydinimo papročius.
Manyta, kad vėlės pradeda į namus rinktis po saulėlydžio dar
prieš Kūčių vakarienę, todėl vakarę atsargiai elgiamasi su vande
nius negalima vandens, kuriuo praustasi, lieti pažeme, "kad neapli©tų vėlių"* Ignalinos raj. Paringio parapijoje po stalu bei kitur
ant grindų pakreikdavo ruginių šiaudų - sakydavo, kad ateis ant jų
pailsėti v^lės.
Lietuviai (įskaitant Baltarusijoje ir Lenkijoje gyvenančius) turė
jo paprotį ant stalo, ties ta vieta, kur sėsdavosi tai ; metais mir
ręs šeimos narys, statyti degančią graudulinę žvakę, .ertais ir
kryželį. Mūsų amžiuje ten neretai dar d ė d r ? e g l ė s šf *ą, šventojo
paveiksliuką ar paties mirusiojo nuotrauką, šio amžiais pradžioje
mirusiojo vieton imta dėti ant stalo ir lėkštutę. Kai kur senieji
mena Šimtmečio pradžioje mirusioms į atskirą Indą po truputį dėjus
ir įvairių valgiui (N.Daugėliškio, Paringio, Pasvolio, v8lkin’akų,
Veiverių apyl.). J.Balys paskelbė apie retą paprotį Vabalninko
spyl, ties ta vieta, kur sėdėdavo velionis, statyti stiklinę
siaus (Ančiškių k.) (5,5)* Kiti mirusiam valgių dėdavo dar ir po
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stalu (Saločių apyi*), t kertę ties langu (Valkininkų apyl*)* o
vėlėms mirusių svetur, ne namuose,- ant palangės arba prie slenks
čio (75*109)•
Po Kūčių vakarienės stalo paprastai nenukreustydavo. Šimonių spyl*
ant jo dar padėdavo mėsos,šaltienos, - "mat naktį atėjusios dvasios
valgys"* Seniau buvo tikima, o mūsų šimtmetyje dažniausiai jau tik
šiaip pasakojama, kad po vakarienės, naktį, kai visi sumigę, parei
sia vėlės valgyti kūčių*
Kūčių dieną vėlės nekerštaujančios, tačiau jos turinčios galią ir
šią dieną kviestis pas save gyvuosius* Tai liudija žmonių elgsena.
Kūčių vakarą vengiama šluoti aslą, kad neiššluotum ko nors, tai yra
knd kas nore nenumirtų (Merkinė)* Gana dažnas buvo įsitikinimas,kad
jeigu kurio norą šaukštas ant sr.alo Kalėdų rytą bus kitaip atvers
tas, negu paliko, - tai ženklas, jog su juo valgė mirusia ir to šaukš
to savininką pasiims pas save. Ir vakarienės metu iš šešėlių ant sie
nos, iš šiaudelių, traukiamų Iš po staltiesės, ilgio buvo spėjama
apie gyventi likusio laiko trukmę,
K® i ant stalo sudėto visa, ką žmogus praeitais metais pelnė, jo
mintys ir viltys jau kitų metų laukuose. Lenkai, tikėdamiesi sulauk
ti gausaus derliaus, dar XVII a.
* '
į lubas svaidė grūdus* Ypač įvairiai buvo siekiama padidinti
vaismedžių derlingumą: juos rišdavo šiaudais, kuriais buvo padeng
tas Kūčių stalas, arba kertėse stovėjusių pėdų šiaudaisj kai kas
tokių šiaudų paskleisdavo po medžiais. Neretai šeimininkas mojuoda
vo kirviu prieš nederlingą medį vaizduodamas, kad nori jį nukirsti,
o kitas, lyg gindamas, tą medį aprišdavo šiaudais, apkabindavo, pri
silietęs duona medžio liemens, jį kalbino: "Kodėl nederi, privalai
derėti". Buvo tikima, kad medžių derlingumą galima pagerinti, jeigu
jį apkabins vaikas arba Kūčių vakarienei virtinius minkiusi šeimi
ninkė (166, 214).
Baltarusiai apie ateinančių metų linų ilgį spręsdavo pagal ilgį
šieno stagarėlio, ištraukto iš po staltiesės, o jeigu iš užstalėje
stovinčio pėdo ištraukto šiaudo varpa pilna, sakydavo, kad ateinan
tys metai bus derlingi. Pagal išvirtos kūčios kokybę (vienu metu
virdavo Kalėdų, Naujųjų metų ir Spifanijos išvakarėm?) baltaru
siai spręsdavo apie būsimų pavasario, vasaros ir rudens kultūrinių
augalų kokybę. Baltarusijoje buvo paprotys po vakarienės, kai šei
myna pakyla nuo stalo, šeimininkui, likusiam sėdėti krikštasuolė
je, keistis su priešais sėdinčia žmona maginiais linkėjimais, žmo-
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na vyrą klausdavo:9^* tu mano matai?" ir, išgirdusi neigiamą atsaky
mą* tardavo: "Kad tu šviesos nėbematytam per kupetas, stirtas, veži
mus, pėdus*1* Paskui šeimininkas to paties klausdavo žmoną ir sakyda
vo jai linkėjimuss "Kad tu per agurkus, arbūzus, kopūstus, burokui
nebeinatytum šviesos*' (179, ) *
Ukrainiečiai apie bfisimą derlių spręsdavo iŠ sėdinčiųjų šešėlių:
jeigu jie primena gubą - derlingi bus metai, kupetą - šieno bus gau
su, medį. - vaismedžiai derės (158,74).
Vokiečiai per Kūčias taip pat vaismedžius rišo šiaudais, žadino
purtydami, ant; šakų kabino sausainius, netgi dešras (164,35),
Lietuvoje per Kūčias dar dieną prisimindavo dirvas, kad būtų geres
nis derlius, Panevėžio krašte po vakarienės šeimininkas apeidavo lau
kus, peržegnodavo juos iš visų pusių, pasiraelsdavo, kad Dievas juos
sergėtų ir laimintų. Daugelyje vietovių Kūčių vakare valstiečiai
lankė sodus tikėdami, kad Kūčių dieną galima padidinti medžių, ypač
obelų ir kriaušių, derlingumą. Tai esą galima padaryti medžiuB pur
tant, t,y, žadinant, ant šakų kabinant vaisių imitacijas, kamienus
aprišant šiaudų ryšeliais. Išskirtinis vaidmuo šioje apeigoje teko
žirniams. Kūčių vakarienei Išvirtus Žirnius košdavo per Šiaudus,*
kuriais riš vaismedžius, Žirniais apiberdavo obelis, prikaišiodavo
į ryšius. Tikėtasi, kad taip padarius bus obuolių gausu kaip žirnių.
Įvairiais būdais įspėti ir net nulemti ateinančių metų derlių bu
vo stengiamasi dar sėdint prie Kūčių stalo. Dažniausiai traukdavo Iš
po staltiesės šiaudelius - išsitraukęs ilgą šiaudelį vyras tikėjosi
gerų javų, moteris - linų derliaus. Neretai ilgiausią šiaudelį Išsi
traukusiam vyrui pavesdavo sėti linus, nes buvo tikima, kad tuomet
jie užaugs aukšti, ilgapluoščiai, Iš abirų, kurios lieka pakėlus
nuo stalo šieną, buvo sprendžiama apie ateinančių metų derlingumą.
Dzūkai manydavo? kas kokio javo grūdą pirma pamato tar*j pabirų »nt
stalo, tokius javus ateinančiais metais turi sėti, U dėl atėjus
sėjos laikui kiekvienas berdavo į dirvą pirmą saują \ ų javų, kurių
grūdą pirmiausia pamatė. ŠvenČioniškial, ri< aialo su;lakę pabirų
grūdus, nešdavo į aruodą, kad ateinantys metai būtų derlingi ir
skalsus.
Dar mūsų šimtmečio pradžioje per Kūčias, kaip Ir p».*r rugiapjūtę,
įvfiriose Lietuvos vietose (išskyrus Suvalkiją) krikštasuolėn buvo
statomas javų pi da:.i. Kaltinėnų ir Šiaulių apylinkėse, ji, dožui au
siai surištą net trimis kuliaraiščiais, statydavo kertė) prie dii.ru.
Buvo tikima ypatingu šių pėdų grūdų gyvybingumu, Jų įmaišydavo į

duoninius, tikėdamiesi suteiksiant skalsą, ir sėklinius, kaip amži
no augimo ir derliaus pasikartojimo simbolį*
Kadangi XIX-XX a. jau visuotinei buvo priimtas sėklos laiminimas
bažnyčioje, tai paprotys prie Kūčių stalo stiprinti, vegetacines jėjėgas grūduose veda atg&3- į ikikrikščioniškuosius laikus. Prie Kū
čių stalo buvo tikimasi sustiprinti ir linų augimo galią. Valkininkiečiai į skepetaitę, kurioje iki vakarienės būdavo suvynioti
šventiniai kalėdaičiai, įrišdavo po žiupsnelį sėmenų. Tikėdamiesi,
kaip ir sėjant rugius, gero derliaus, sėjos dieną drauge su linarovio vainiko ar specialiai pašventintais sėmenimis juos pirmiausia
berdavo % dirvą.
Katalikiškų kraštų gyventojams būdinga (nors daugeliu aspektų su
krikščionybe tai ir nesiderina) maginio pobūdžio elgsena su gyvu
liais bei pasakojimai apie jų šnekas vidunaktyje - tai yra Kristaus
gimimo metu.
Lenkai, kaip matyti iš XVII a. rašytinių šaltinių (Gdacjuez),
gyvuliams nešdavo visų Kūčių vakarienės patiekalų - tada jokie
burtai gyvuliams nepakenksi karvėms į pašarą ir kalėdaičių patru
pindavo, grūdais nuo stalo lesindavo vištas (13,41). Kaip rodo vė
lesni šaltiniai, lenkai, čekai, slovakai tikėjo, kad jeigu Kūčių
dieną į sodybą pirmoji atėjo moteris, karvės ves telyčaites, jei
vyras * jautukus* Lenkijoje šeimininkė arba asmuo, kuriam kitais me
tais teka piemenauti, kad gyvuliai ir viščiukai nesiskirstytų,
prieš Kūčių vakarienę dėdavo ant stalo surištus šaukštus, o po
vakarienės tuo pačiu tikslu šaukštus surinkdavo, vėl surišdavo ir
mesdavo prie slenksčio* Lenkai Kūčių vakare belsdavo į tvartą ir
pagal atsiliepiančios paršavedės kriūktelėjimų skaičių spręsdavo,
kiek ji atves paršiukų. Vištas lenkai ir čekai per Kūčias lesino
vežimo ratlankyje ar iš virvės apriestame rate? tai darė, kad
vištos vasurą neišbėgiotųi įėjusia į trobą privalėjo tūpti ir ku
dakuoti, kad vištos enksti pavasarį imtų kvakšėti ir išperėtų
viščiukus (164,208-215).
Tuo tarpu Mozyrio apskrities (Minsko gub.) baltarusės, pasirišuslos baltas prijuostes, išima iš krosnies kūčią ir prieš deda
mos į krikštasuolę, devynis kartus sukvaksl - kad būtų vištos
dėslios (179,46). Kitur Baltarusijoje tuo pačiu tikslu vistas le
sindavo padžiūvusiu kūčios viršumi. 0 kad gyvuliai būtų sotūs,
sveiki, nepasimestų, juos ganantis vaikas į trobą nešdavo šieno
(166,99).
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Ukrainoje šeimininkei dar prieš vakarienę lankydavo gyvulius, at
likdami įvairius maginius veiksmus, turinčius nulemti sėkmę. Ir
prie Kūčių stalo Šeimininkas pirmą kūčios Šaukštą mesdavo į lubas,
kad ėriukai kitais metais taip šokinėtų, kaip kviečiai nuo grindų
šokinėja, antrą šaukštą - kad jie taip baubtų, trečią - kad bitės
spiestų (j-58,74).
Latviai Kūčių dieną gyvulius perdavo rykštele, kad būtų sveiki.
Vakare ant tvarto durų, kad raganos gyvulių neužburtų, kreida uŽ~
brėždavo kryželius. Latvijoje žinoma daug pasakojimų ir tikėjimų
apie burtininkus ir raganas, kurie naktį, apkerpa avis.Antai 1881 m
užrašyme teigiama* "burtininkai ir raganos apkerpa avis per Kalė
das,Grabnyčias, per Velykas ir Jonines. Tada avims reikia nu
kirpti ir likusi vilna ir sudeginti. Tai burtininkas arba ragana
ateis prsšyti, kad pasigailėtum. Šitie burtininkai ir raganos yra
ne kas kita, o kaimynai bitininkai, kurie eis ir į kitų tvartus
avių kirpti. Iš tokių vilnų megzdavo pirštines, kuriom apsimovus,
kai kopi bites, jos negelia" (87,27-29).
Lietuvoje gyvuliai ir paukščiai susilaukdavo ne mažiau dėmesio.
Ypatingu rūpesčiu, kaip ir Latvijoje, buvo apgaubtos avys - svarbu
kad raganos joms nepakenktų, kad jos vestų daug ėriukų, ypač avy
čių (iš pirmo Kūčių dieną apsilankiusio žmogaus sprendė, ką avys
ar karvės ves). Prieš nešant Kūčių stalui šieną; apžiūrėdavo gyvu
lius, geriau pažerdavo tikėdamiesi, kad ateinančiais metais bus
daugiau pašarų ir gyvuliai bus geresni, ir norėdami Dievo išprašygerą derlių. Po vakarienės, o dažniausiai Kalėdų rytą gyvuliams iš
dalindavo Kūčių stalo šieną - tai "gyvulių Kūčios“ (buvo laikoma,
kad šienas, pabuvęs ant Kūčių stalo, tampa šventu). Duodavo ir duo
uos, kiti net kalėdaičio patrupindavo. Tai darydavo, kad gyvuliai
sveiki būtų, 'nesirgtų, gerai vestųsi, augtų, ganant resiskirstytų
Kai kur gyvulių šerti Kalėdų rytą keldavosi kuo anksč au - sakyda
vo, kad tuomet greičiau rudenį, lauko darbus nudirbs (jcnlakėlio
apyl.),
Mažojoje Lietuvoje buvo Išlikęs ir senesnis kalėdinis gyvulių
šėrimo paprotys* Moterys Joninių išvakarėse eusiraudavo devynerių
žolių pluoštus, pusę jų iki vidurnakčio sužerdavo savo karvėms, o
kitą sudžiovindavo ir laikydavo iki Kalėdų - žieminio uaulės
grį žtmečio, tada (kai kur ir Naujųjų metų naktį.) tau liekanas duo
davo karvėms, kad liktų sveikos ir būtų pieningos, Tos žolės varto
tos ir smilkymui - apsirgus žmonėms ar gyvuliams (7?,2?8).

Motorya rūpindavosi* kad ateinančiais metais vištos geriau dėtų*
nemėtytų kiaušinių. Pavalgius Kūčių vakarienę, o dažniausiai Kalė
dų rytą, tuo tikslu Jas lesindavo nuo Kūčių vakarienės" likusiais
kviečiais, žirniais, pupomis, gruce, pabiromis iš po šieno. Papras
tai Šį lesalą suberdavo į vežino rato ar statinės lanką, Jį imi
tuodavo apjuosdami grūdus virve ar virtuvės indais. Kad kiaušinių
vištos nemėtytų, inykščių, Kupiškio ir Radviliškio rsj. Kūčių va
kare iš žirnių, kviečių, miežių, avižų ir rugių specialiai virda
vo mišinį, kurį vadino "paukščių kūčiomia".
Šienas ir valgių likučiai nuo Kūčių stalo dalinama avelėms ir
karvėms, o neduodama (neskaitant atskirų atvejų) šunims, kiaulėms,
katėms, arkliams - nes Jų nebuvę Betliejaus tvartelyje, kai gimė
Kristus.
Dėl katalikiškų tradicijų ir socialinio izoliuotumo lietuvių Kūčių
diena nuo kaimyninių tautų skyrėsi asketiškumu ir elgesio santūrurumu. lietuviai griežčiau pasninkavo, vakaro stalą, užuot’dengę
šiaudais, dengė šienu, Jautė ypatingą ryšį su šeimos mirusiais.
XIX— XX a. Jų būdingi valgiai - kūčiukei, avižų kisielius, medus
(ypač miešimas), patiekalai su aguonomis, raini žirniai, virtų grū
dų (kviečių, žirnių, pupelių ir kt.) mišinys "šiupinys". Ypatingą
maginę galią lietuviai teikė žirniams - Jais "vaisindavo" sodo
medžius, kad apgintų gyvulius nuo raganų, barstė tvartuose.
Katalikiškoje Vidurio Europoje (Lietuvoje, Lenkijoje, Vaksrų Bal
tarusijoje, Latvijos Latgolėje, o vietomis ir Vokietijoje), dauge
lyje šeimų Kūčių vakare dėmesio centre kalėdaičiai ant stalo, pas
stačiatikius (Baltarusijoje ir Ukrainoje) - užstalės kertė su ten
padėtu "kūčios" patiekalu. Reformatams tokios iškilmingos vakarie
nės nepažįstamos - drauge su katalikybe reformacija atmetė ir se
nuosius vietos papročius.
Lietuvius su rytų bei vakarų slavais ir skandinavų tautomis jungia
javų pėdo užstalės kertėje statymo paprotys, mirusių atminimas,
pastangos maginėmis priemonėmis apsiginti nuo piktųjų jėgų? su
slavais - vėjo maldavimas, kad nepakenktų pasėliams. Rytine Lietu
vos dalimi (per Švenčionių, Vilniaus, Šalčininkų raj.) praeina sla
vams būdingų Kūčių patiekalų - blynų ir virtinukų gaminimo riba.
Rytų Lietuvą su Baltarusija jungia trejos Kūčios (kalėdinės, nauja
metinės ir Trijų Korslių - Epifanijos).
Etnografiniai lietuvių, baltarusių, ukraini čių artumui formuotis,
raatyt, įtakos turėjo ir ilgalaikis bendras gyvenimas Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valstybėje.

EOfiiy KILMfi
Krikščionybė Lietuvą pselekį žymiai vėliau nagu gretimas tautas.
Rusija, Vokietija ir Lenkija apsikrikštijo 1 tūkstantmečio pabai
goje, Kuršas ir Žiemgala tryliktame „amžiuje, tuo tai'pu tik ketu
riolikto amžiaus pabaigoje-penkiolikto pradžioje aukštaičiai (1.387)
ir žemaičiai (1413), Kartu susiklostė kultūrinės krikščioniškų
kraštų įtakos sferos. Į Prūsus, Kuršius ir Žiemgalius kartu su
krikščionybe atėjo ir bent kiek germaniškos kultūros, o didžioji
Lietuvos dalis su krikštu perėmė ir kai kuriuos papročius iŠ Len
kijos. Iki tol Lietuvoje, kaip ir ikikrikščioniškoje Lenkijoje,
matyt, buvo laikomasi nerašyto ūkio kalendoriaus, minimos agrari
nės, kalendorinės Šventės, mirusiųjų dienos ir t.t. Krikščionybė,
į.ve ėdama savo kalendorių, ūkio kalendoriaus šventes pakeitė kenkta
čiomis krikščioniškomis šventėmis, ėmė išguiti ankstesnius papro
čius, senosioms tradicijoms sutelkdama naują prasmę ir formas
(71,99).
Konkretesnių Žinių apie Kalėdų Ir jų išvakarių papročius Vidu
rio Europoje tėra iš XVII s. Buvo tol sudėtingas metas, kai re
formacija, nediferencijuodama, kaip pagonybę ujo tiek katalikiš
kus, tiek ikikrikščioniškus liaudies papročius, o vėl sugrįžusį
katalikybė toliau ieškojo pagonybės liekanų. Tuo metu ir buvo už
rašytos pirmosios mūsų laikus pasiekusios žinios apie kalėdinio
meto papročius - užrašytojai buvo reformatų dvasininkai. Tačiau
tos žinios iš Lenkijos, Lietuvos ir liuteroniškos Latvijos gana
skirtingos.
c
XVII šimtmečio viduryje lenkų evangelikų kunigas A.GdacjuBfc,
aprašydamas katalikų Kūčias, jų apeigas prilygino prietarams dėl stalo dengimo šiaudais, kuriais paskui apriš obelis, kalė
daičio trupinimo ant valgių, dėl valgių nešimo gyvuliams, kad jų
neužburtų, aguonų barstymo pastatų kertėse (71,386), Tačiau tai
pakankamas įrodymas, kad Lenkijoje XVII a. jau buvo susiforma
vęs mūsų laikus pasiekusių katalikiškų kūčių apeigų pirmtakas.
Kuržemės hercogystės liuteronų superintendentas (atitinka kata
likų vyskupą) Paulius Einhornas 1636 m, irgi aprašė, kaip tame
krašte buvo sutinkamos Kalėdosi "Kiek iŠ jų pagonybės liekanų ga
lima suprasti , jie yra tarnavę begėdi, riemo dievams ir šventę ne
padorias bei begėdiškas Šventes. Ii? mūsų Kristaus .naktį, taip
pat iš vakaro prieš ją, jiems būna begėdiško šventė su valgymu,

gėrimu, šokimu ir riksmais. Tas pats vakaras vadinamas ir Trinkos
vakaru* nes Jie tada smarkisi rėkdami valkioja trinką * o paskui ją
sudegina* tuo rodydami savo džiaugsmą11. Ankstesniame* 1609 m#, aP""
rašyme minima trinką deginus Kalėdų vakare -(14-2). Vadinasi* Lat
vijoje senieji papročiai J. katalikiškus dar nebuvo perorientuoti.
To meto (1611 m*) jėzuitų informacijoje iš Kražių kolegijos ra
šoma* jog "kiti vyrai
moterys nešdavo bedieviškas aukas mirusių
senolių ir draugų vėlėms ir kiekvienas gana dažnai* ypač per didžią
sias Velykų, Kalėdų ir Visų šventųjų iškilmes, joms paruošdavo
puotas" (85*206). Tai rodo, kad Kalėdų švenčių metu lietuviai pri
simindavo ir mirusius. Tačiau apie visuotinė ne tik katalikiškų
Kūčių, bet ir Kalėdų šventimą
XVII
Pr * Lietuvoje kal
bėti* matyt* dar per anksti. M*Valančiaus teigimu, XVI a, buvo žmo
nių, kurie "savo amžiuje nematė kunigo". Z.Zinkevičiaus nuomone*
"nors senoji tikyba tada jau nefceklestėjo, bet savo įtaka, plačio
sioms liaudies masėms iki XVT a. vargu ar nusileido katalikybei^
(152*111*142). Lietuviškai mokančių katalikų kunigų tuo metu buvo
nedaug, o be jų paprasti žmonės* ypač valstiečiai* neretai dar at
likdavo ir senąsias apeigas (135?20).
Tam įtakos galėjo turėti ir bendrieji kultūriniai poslinkiai.
XV a•— XVII a. pradžia - tai laikas* kai Vakarų Europos dailėje iš
populiarėja Paskutinės vakarienės siužetas* kai kalėdinėse giesmė
se ir vaizdiniame mene išpopuliarintas Kristaus gimimas tvartelyje
tarp gyvulių* ypač artimas žemd^bio pasaulėvaizdžiui. XVI a* Lie
tuvoje atsiskiria gyvenamieji namai ir tvartai* atsiranda vaismed
žių sodai* gėlių darželiai* vėliau susiję su Kūčių papročių vyksmu
(95,199-204).
Tačiau prielaidos katalikiškų Kūčių dienos ir ypač vakarienės
papročiams formuotis* matyt* atsirado kur kas anksčiau, nuo tada,
kai Kalėdos imtos švęsti pastovią* nekaitaliojemą dieną.
Neabejotinas veiksnys persiorientuojant seniesiems papročiams į.
^jtelikiŠkų Kalėdų prieššvenčio papročius buvo kalėdaičių, atėju
sių į Lietuvą per Lenkiją, pasirodymas. j£e gali pasitarnauti ir
nustatant krikščioniškųjų Kūčių formavimosi Lietuvoje laiką. Kalė
daičių ir ostijos kepime technologija yra vienoda. Žinoma, kad
iki XII a. ostija buvo lėkštę primenančių didelių duonos papločių
su įkartomis pavidalo, laužoma ir dalinama žmonėms. Ankstyvai
siais krikščionybės amžiais kunigas ją duodavo parsinešti namo*
nunešti ligoniams ir kaliniams. XII a. Vakarų bažnyčia ostijas
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ėmė kepti lengvutes, kaip ir mūsų dienomis. Pirmaisiais šimtmečiai*,
kaip dabar Rytų apeigų ar reformatų bažnyčiose, komunija buvo tei
kiama vyno ir duonos pavidalu (vyno namo neštis neduodavo), Komuni
jos dalijimas abiem pavidalais vyko dar
XXII šimtmetyje, kol vi
suotinis katalikų Bažnyčios susirinkimas Konstancoje 1415 a. galuti
nai paskelbė komuniją vienu pavidalu (75>290-291)» Taigi jeigu dzū
kų (taip pat ir gretimose Baltarusijos bei Lenkijos apylinkėse) Kū
čių vakare valgomus laužomas "lamancus", "macus" laikysime išlikusia
pirmine ostijos forma, galima daryti prielaidą, kad krikščionybė čia
jau buvo žinoma prieš Konstancos susirinkimą, Į tuos laikus veda ir
kai kuriose šeimose praktikuojamas trupučio vyno arba vyšnių sunkos
gėrimas per Kūčių vakarienę (nors pats vynas Lietuvoje nėra senas
reiškinys). Aliuzija į ankstesnius laikus yra ir dalinimosi kalėdai
čiu paprotys, jo trupinimas bei barstymas ant Kūčių vakarienės val
gių — tai, primena komunijos laužymą ir dalinimą žmonėms ankstyvoje
krikščionybėje•
Ukrainoje ir Baltarusijoje gerai žinomas Žodis k u t j a (kar
tais vartotas ir Kalėdų prieššvenčiui vadinti) , kalbininkų nuomone,
lietuviškąją Kūčių pavadinimo formą turėjo įgyti XII-XIII a. Kaip
tvirtina kalbos istorijos tyrinėtojas A.Sabaliauskas, bent pora
šimtmečių prieš oficialų Lietuvos krikštą iš rytų slavų į lietuvių
kalbą atėjo krikščioniškas sąvokas pavadinantys žodžiai - angelas,
bažnyčia , Kalėdos , nedėlia, Velykos (115,130)« Tad to meto Lietu
voje galime drąsiau ieškoti krikščioniškų Kūčių formavimosi pra
džios. Kaip rašo 1 .Sabaliauskas, rusai ir baltarusiai Šiuo žodžiu
specialios šventės nevadino. Tačiau jno vadinamas valgis gana pana
šus į mūsiškį iš miežinių kruopų arba ryžių su medumi ir razinomis,
mirusiųjų paminėjimo dieną nešamas į bažnyčią šventinti, valgomas
taip pat Kalėdų, Naujųjų metų išvakarėse (115,178). F /\!a klausimas^
kodėl lietuviai, kaip rodo archeologinė, etnografir ,. istorinė ir
kalbinėmedžiaga ,turėdami savą penašų vf>I>į 3iupinJ (75,6?$ 90,
X1V,943), naudotą ir įnirusiems vaišinti ^13G e8/) * panoro keisti jo
pavadinimą į kūčią . Vadinasi, Šie žodis į Lietuvą bus patekęs ne
valgiui, o Kalėdų prieššvenčiui vadinti.
Nemaža autorių Kūčiose ieško ikikrikščioniškų Naujųjų Metų, įžvel
gia mirusių pagerbimą, ryšį su saule, javų aukojimo vaišes, dviejų
Žemdirbio veiklos laikotarpių sandūrą.
Naujųjų metų pradžios įžvelgimas Kūčiose itin būdinga ml to loginės*
krypties XIX-XX a. tyri nėtojams (T,Narbutui, S.Daukantui, J,Vabalu I-

46
Gudaičiai, musų dienomis N.Vėliui, N.Laurinkienei). Kalėdas su Nau
jaisiais metais tapatina ir etnografinės medžiagos pateikėjų dalis,
tuo labiau kad mūsų šimtmetyje dauguma tikinčiųjų valstybinių Nau
jųjų metų visai nepripažino, metų pradžia laikydami firaonijos Išgany
tojo 8tėjimą* Tad ir tokio tyrinėtojų požiūrio negalima atmesti,
tuo labiau jog ne visi pateikėjai nurodo, apie kokius metus jie kal
ba - ūkinius, bažnytinius ar valstybinius* Pateikdami duomenis da
lia tyrinėtojų ne sukonkretina istorinio laikotarpio. Nepaliestas ir
faktas, kad anksčiau iniuji
metai įvairiose Europos Šalyse prasi
dėdavo skirtingu laiku j vokiškose žemėse iki 1310m. juos pradėdavo
nuo Velykų, vėliau nuo Kalėdų, o 1582 m. įvedus Grigaliaus kalendo
rių, - vėl perkelti į sausio 1 d. Rusai skaičiavo nuo kovo meru,
vėliau nuo rugsėjo mėn*, o ir pastaruoju metu stačiatikių ir katali
kų švenčių dienos nesutampa*
Kadangi iki XVI a. nauji metai daugeliui Europos tautų proeidėdav-nuo Velykų, galima daryti prielaidą, kad pirmaisiais antrojo tūks
tantmečio šimtmečiais nauji metai Lietuvoje, kaip ir Lenkijoje, galė
jo būti pradedami pavasarį* Tokio požiūx*io jau laikėsi T .Narbutas
(104,271
ir J,Baldauskas (66,1206). Tenka sutikti su. daugelio ša
kių tyrinėtojų nuomone, ksd Kučių-Kalėdų šventė susijusi bu poky
čiais gamtoje - šviesėjimu, dienos ilgėjimu, naujų metų iauMrau, ku
rių, deja, iki viduramžių negalima istoriškai datuoti. Kaip paste
bėjo Vaksrų ir Rytų kraštų papročių tyrinėtojai, jie buvę siejami
su konkrečiais darbais ir pastovas datos neturėjo (149,55p)» kol
sutapo su krikščionių naujų metų pradžia. V.Propas laikėsi nuomo
nės, kad įvairiose tautose skirtingose epochose nauji metai galėjo
būti pradedami nuo vienos iš keturių saulės vartų (170,13)* M.Eliade
atkreipė dėmesį, jog dėl auginamų kultūrų įvairovės atskirų tautų
. eujieji metai ir derliaus sezonai gali būti skirtingai tarpusavyje
susieti (180,63-66). Tai patvirtina rusų žemdirbių kalendorinių
panročių tyrinėtojo V.I.Čicerovo prieitą išvadą, kad Kūčios daugiau
atspindi pasninko pabaigą negu naujametinių švenčių pradžią (178,83)
Lietuviškos, kaip ir kitų Europos kraštų! Kalėdos pateko į iki
krikščioniškųjų laikų dvylikadienio vietą* Jų papročiai formavosi
agrariniam kalendoriui būdingų švenčių apeigų, saulės nuotaikų vei
kiami, o, galimas dalykas, joms turėjo įtakos ir per kitus krikščio
nybės 8tneštų romėnų rudens švenčių papročiai (66,1206)*
Dvylikadienis, Lietuvoje žinomas šventvakarių (Rusijoje - Kalėdų)
pavadinimu, įvairiuose kraštuose pažymimas skirtingu laiku: Si-
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iezijoje nuo šv. Liucijos (gruodžio 13) iki Kūčių, Bavarijoje nuo
Šv8 Tomo (gruodžio 21 d*) iki Naujų metų, Lietuvoje - nuo Kalėdų
iki Trijų Karalių, Rusijoje - auo Kalėdų iki Epifanijos (senu sti
liumi)* Tikėta, jog tuo metu siaučiančios raganos, todėl žmonės
apsisaugojimui imdavosi magiškų veiksmų, draudimų. Bvylikedienių
žaidimuose Rusijoje, V.čičerovo (178,23) ir B.Rybakovo (l?2,66j)nuo^
iaone, imituojami ateinančių 12 mėnesių darbai, pasitaiko beveik vi
sų apeigų, kurias reiks sekančiais metais atlikti, elementai.
Nemažai bendrų elementų yra Kūčių ir Joninių papročiuose. Tai tik
dvi bažnytinės šventės, skirtos gimtadieniams pažymėti. Kalėdos Jėzaus Kristaus, o Joninės - jo krikštytojo šv. Jono. Tačiau Kėlė
jos r iškilminga bažnyčios šventė, tuo tarpu Joninės ypatingesnė
mis apeigomis bažnyčioje nepažymimos. Todėl liaudiškieji Joninių
išvakarių papročiai geriau išlaikė senąją formą. Atskirų Kūčių ir
joninių fragmentų tapatumas gali būti jų bendros ikikrikščioniškos
kilmės įrodymas. Joninės, kaip ir Kūčios, darbų virsmo ribas iki
Joninių baigiami pavasario darbai, prasideda lauko gėrybių nuėmi
mas i iki Kūčių baigiami svarbesni derliaus apdorojimo darbai, pra
sideda kitų ūkinių matų rūpesčiai. Abiejų švenčių išvakarės ~ ir gė
limo blogio dienos, ypač pavojingos karvėms. Kūčių naktį 12 vai,
prakalbą gyvuliai, sąląs vanduo, o Joninių - pražystus papartis ar
ba diemedis, per Kūčias - rožėj liudininkai galį įgyti nepaprastų
galių* Kūčių orai turį tiesioginį ryšį nu Joninių orais, Joninių ir
Kilčių vakaro vedybų spėjimai yra panašūs, o sapnų aiškinimai net su
tampa* Tačiau per Kūčias-Kalėdae aiškesnių saulės pagerbimo apeigų
napastebime.
Lietuviai, kaip ir kitos tautos, vienaip ar kitaip pažymėdavo dar
bų pradžią ir baigtį, o Kalėdos, kaip pastebėjo A.Vyšniauskaitė, dviejų Žemdirbio veiklos laikotarpių sandūra (144,10), Gruodžio
mėnesiui būdinga kūlės ir linamynio pabaigtuvės. Tad »<s atsitiktinei
XIX &* Kūčių vyksme ženkli vieta teko rugiapjūtės pabaigtuvių simbo
lio - javų pėdo « statymo krikštasuolėje speigai s tai iviejų der
lių, buvusio ir būsimo, sandūra. Šio pėdo grūdai, kuriama teikiama
maginė gali®, perskiriami į dvi dalis - duonai ir sėklaij vieniems
sustiprėja skalsos, antriems - derlumo galios. Tų pačių galių, ma
nyta, įgyja ir kas ant stalo sudėta, ką praėjusiais metais pelnė
žmogus.(Tuo ši Šventė skiriasi nuo Narbuto "javų aukojamųjų vai lųV
Čia ir kiaulienai teko ypatinga paskirtis. Gruodžio mėnuo - pats
rudeninio kiaulių skerdimo sezonaą. Kiaulieną Kalėdų išvakarėse
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valgė nesilaiką pesninkinėa vakarienės liuteronai* Tačiau reikia
aiškintis, kodėl kartais kiauliena dedama ant Kūčių stalo katalikų
Šeimose, nors jos ir nevalgoma.
Vokiečiai, ypač katalikai, Kūčių vakarienę valgė po vakarinės
žvaigždės pasirodymo ar vidunakčio pamaldų, t.y. pasninkui pasibai
gus, ir jau su mėsa* Kiti ir prieš pamaldas stengėsi riebiai ir so
čiai pavalgyti, "kad susitikus su piktomis dvasiomis būtų stiprūs"*
Per Kalėdas vienose šeimose valgė karpį., kitose kiaulės galvą (164,
1 t 8-151)« ė.Potebnios aiškinimu, vokiečiai per Kalėdas kiaulieną
valgydavo tikėdamiesi pakelti javų derlingumą (169*26).
Kiaulės knyslė - būdingiausias latvių kalėdinis valgis. Jis, O.Lydeko nuomone, simbolizuoja arklą, nes ir kiaulė savo knysle aria že
mę , Knyslę verda su stambiomis miežinėmis kruopomis, kurias valgo,
kad būtų pasiturintys ir laimingi. Toks valgis minimas ir dainoje:
"Ateik, sesele, pasisvečiuoti Kalėdų vakare, bus žirnių, bus pupų,
bus kiaulės knyslelė" (87*6-9)* Kiaulės galvą Kūčių vakare valgė
ir Garsenės apylinkių lietuviai liuteronai. Žinoma kiaulienos dė
jus ant Kūčių stalo ir katalikų šeimose - kad geriau augtų kiaulės
(Fagirių epyl.) ar įnirusiems - "Naktį, atėjusios dvasios valgys"
(Šimonių apyl.). Kai kurie rokiškėnai, kad gyvuliai geriau sektų
si, būtų sveiki ir gerai augtų, Kalėdų rytą valgydavo po kąsnelį
įvairios mėsos ($,4-$)»
Laikantis požiūrio, kad reformacinio judėjimo metu, tai yra XVIXVII a., dar ir katalikybė visuotinai nebuvo įsitvirtinusi Lietuvo
je, galima manyti, kad latvių liuteronų ir Aknystos-Garsenės lie
tuvių liuteronų priimtas troškintos su grūdais ar žirniais kiaulės
knyslės ar galvos valgymas Kalėdų išvakarėse yra ankstesnių už
katalikiškas Kūčias apeiginių vaišių forma.
P.Dundulienė kiaulienos valgymą per Kalėdas laikė apeiginiu ir
siejo su senovine magine priemone žemės vaisingumui bei derlingu
mui pakelti. Be to, kiaulė simbolizuojanti lengvą dirvos išarimą
(38,12$). Tad pagrindine kiaulienos (ypač knyslės) valgymo priežas
timi reiktų laikyti maginį, žemės derlingumo skatinimą.
Senųjų Žemės darbo papročių ir švenčių ypatybė ta, k 8d čia į vie
ną visumą sujungiama praeitis, dabartis ir ateitis. Džiaugiantis
tuo, kaip yr 8, buvo siekiama vienaip ar kitaip lemti ateities sėk
mę# Vienodai buvo svarbu palydėti mirusią gyvybę ir skatinti naują.
Šventės sudėtinė dalis buvo pastangos atsiriboti nuo buvusių ir
ypač - nuo galinčių ištikti nesėkmių. Tam buvo imamasi įvairių ma-
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ginių priemonių. Į apeiginę šventės dalį turėjo įeiti ir pastangos
maginiais ratais apsaugoti laukus bei namus nuo galimo blogio.
Prie Kūčių stalo atiduodama dalis visiemst kam priklauso - gyvuliams, paukščiams, bitėms, vėjui, elgetoms. Dauguma įvairių šalių
tyrinėtojų atkreipė dėmesį į Kūčių ryšį su giminės mirusiais. J.Va
balas-Gudaitis rašė, kad "Kūčių vakarienėje bočių dvasios dalyvau
ja, ir joms net atskirai kai kurių valgių reikia duoti" (136), miru
siųjų kulto pėdsakų Kūčiose įžvelgė J.kalys (6,100). i.J.Greimui Ka
lėdos, kaip bendruomeninio solidarumo šventė, apima gyvųjų ir miru
siųjų bendruomenę (50,332-333), N*Vėliui - Kūčių naktis glaudžiai
susijusi su mirusiais ir jiems artimu Velniu (141,142-143).
Vėlių atsilankymas į palikuonių namus - neatskiriama Kūčių vyks
mo dalis. Jų atsilankymo tikslus padėti suprasti gali laidotuvių,pa
minėjimų, ikikrikščioniškojo Vėlinių pirmtako - Ilgių - ir Kūčių pa
pročių apeigų bei jų prasmių sulyginimas.
Manyta, kad praėjus kuriam laikui po mirties vėlės persikelianČios į pomirtines, toli nuo namų esančias, buveines, kur gyvenančios
panašų, kaip iki mirties, gyvenimą. Todėl mirusieji ruošiami kelio
nei, atiduodama jų dalis, visų pirma daiktai, kuriais naudojosi gyvi
būdami. Stengiamasi su vėlėmis skrupulingai atsiskaityti, kad grįž
damos atsiimti savo dalies nekerštautų. Viena velionio turto dalis
buvo dedama į karstą arba duobę, o kita suvartojama vaišėms, kurio
se, kaip buvo manoma, dalyvauja ir mirusiojo vėlė* Laidotuvių pietų
likučiai buvo paliekami ant stalo ir iki artimiausio saulėtekio ne
judinami, nes vėlė, jeigu būna laidotuvių iškilmėmis patenkinta,
naktį sugrįžta padėkoti už parodytą dėmesį* Dar ketvirtame mūsų
šimtmečio dešimtmetyje i.Mažiulis Sartų apylinkėse užrašė, kad čia
per laidotuves ir minint mirusįjį buvo stengiamasi iškelti kuo di
džiausias vaišes, kad kartu pasistiprintų ir tų namų vėlės, antraip
kitu būdu paaiimsiančios savo dalį - vėl mirsiąs žmogus ar kitokios
nelaimės apniksiančios namus. įvairiose Lietuvos vietose iki mūsų
dienų išlikusi tokio3 aukos forma - gyvulio, ypač kiaulės, skerdi
mas laidotuvėms (69,8-15,29-32).
Sąsajų su Kūčicmis yra ir mirusiųjų paminėjimuose (per keturnėdėlius, metines). M.Strijkovrkis rašė, jog XVI a. pabaigoje Kurše,
Semboje ir Prūsijoje per paminėjimo vaišes visi, linkėdami ko nors
mirusiam giminaičiui, metė į pastalę po kąsnelį kiekvieno valgio
ir liejo alaus (70,72). Dar ir mūsų šimtmetyje per metinius ar ki
tokius mirusiųjų paminėjimus po bendros maldos (rožinio) ir vaišių
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palikdavo ligi ryto,apkrautus stalus, kad vėlės rastų kuo pasivai
šinti (Alvito, Barklainių, Ramygalos, Šilalės apyl.) (79,23). XVI a.
Lietuvoje suvalius derlių - po 13 nų bei kanapių globėjo dievo Vaiž
ganto Švenčių, spalio pabaigoje - lapkričio, pradžioje btivo pažymi
mos Ilgės: pirtyse vaišėmis apdedami stalai, sustatomos kėdės ir
kviečiami vaišintis mirusieji (82,23-24). P.Dundu!ienė, aprašydama
jau mūsų šimtmetyje Gervėčių apylinkėje švęstą derliaus šventę,pa
stebi, kad tą vakarą prieš valgant šeimininkas kiekvienos sriubos
po tris šaukštus nuliejo į pastalę vėlėms (42,86)»
Palyginę patiekalus, specialiai gamintus laidotuvėms, mirusiųjų pa
minėjimams ir Kūčioms, matome, kad ikikrikščioniškajame laikotarpyje
laidojant į duobę dėtas įvairių javų mišinys - Šiupinys, kartais
su paukštiena. Kaip rašė M.Valančius "Žemaičių vyskupystėje", žemai
čiai, paminėdami artimųjų mirties sukaktuves^XVI a. dar tebedėjo
ant kapų "bliūdus ir raugtines Šiupinio" (138,87)- Toks šiupinys ~
paprotinio Kūčių patiekalo nepasninkinis atitikmuo, kai kuriose
Lietuvos vietose išlikęs iki mūsų šimtmečio ^ dūrio. Galima sąsaja
ir tarp dar mūsų šimtmečio viduryje elgetoms specialiai Vėlinėms
keptų mažų duonos kepalėlių ir Kūčių vakarienei kepamų kūčiukų.
Kaip matome, į laidotuvių, mirusiųjų paminėjimų ir derlieus suvalymo pabaigtuvių speigas įėjo dalies atidavimas įnirusiems. Vadi
nasi, ir viduržiemį, kai pažymimos kūlės pabaigtuvės, ksi skerd
žiamos kiaulės, dalis turėjo būti atiduodama. Kūčių vakare palie
kama įnirusiems laisva vieta prie stalo, nuliejama, padedama ant
palangės ar lauke valgių. Atkreiptinas dėmesys, kad ne tik mirusius
paminint, bet ir per Kūčias simboliškai buvo ruošiami du stalai:
vienas gyviesiems, o antras, paliekamas nakčiai, - įnirusiems. Da
linimasis maistu - tai simbolinės žemdirbio pastangos permaldauti
mirusius, kad nekerštautų., neužtrauktų namams nelaimiu, kad gyvųjų
nesišauktų pas save.
Vadinasi, Kūčių paprotyje, praskleidus krikščioniškosios kultūros
klodą, atsiveria derliaus metinių pabaigtuvių šventė, kurioje sie
kiama nulemti ir sekančių metų derliaus, sėkmę. Jos vienas esminių
bruožų buvo derliaus dalybos su giminės minusiais. Tik tai padarius,
imamasi naujų ūkio metų darbų (pradedamas naujas ciklas), tikimasi
sėkmės.
Dera
pabsndyti atsakyti į klausimą dėl šios šventės dienos.Dar
bų pabaigtuvės, su kuriomis sutapo agrarinės šventės, net ir nese
noje praeityje pastovios dienos neturėjo - tad vargu ar galėjo tu-
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rėti ikikrikščioniškais laikais.Galima numanyti, kad ikikrikščioniš
kais laikais derliaus metų pabaigtuvės vyko baigus kūlės darbus mė
nulio mėnesio laikotarpiu (tarp jauno ir seno), ir nuolatinės die
nos, tuo labiau visose šeimose vienu metu, negalėjo turėti. Taria
mas 9 ar 12-os kartų Užgavėnių valgymas, 9 ar 12 Kūčių patiekalų,
pilni pavojų dvylikadienisi prieš Kalėdas ir po jų siūlo išvadą, kad
Ši šventė galėjo būti švenčiama 12-os dienų tarpsnyje (skiriant po
vieną dieną kiekvienam ateinančių ūkio* metų mėnesiui) ir apimti žie
mos saulėgrąžos laiką.
-Atskirose epochose, matyt, derliaus metinių pabaigtubių Šventė
sutapo su naujų metų pradžios pažymėjimu. Neatmestina it galimybė,
kad Naujuosius metus lietuviai Švęsdavo du kartus - tiek per žie
mos,tiek ir per pavasario saulėgrįžą.

PABAIGA
Katalikiškos Kūčios - adventinio pasiruošimo Kristaus gimimo
šventei,Kalėdoms,- kulminacija* Lietuvoje KūČiome prielaidos atsi
rado, matyt, dar prieš oficialų krikščionybės įvedimą, kai lietuvių
kalba jau turėjo krikščioniškas apeigas apibūdinančius žodžius angelas, bažnyčia, Kalėdos.Tfelvkos. Prieš oficialų vals
tybės krikštą į lietuvių kalbą įsiliejo ir žodis kūčia, rytų
alavų vartotas pavadinti apeiginiam patiekalui, valgomam laidotu
vėse, mirusių paminėjimuose, prieš Kalėdas ir Naujus Metus. Tačiau
lietuviai turi ir savą patiekalą, analogišką slavų kūčiaį, su sa
vu pavadinimu - šiupinys*
Vadinasi, žodis kūčia į lietuvių kalbą
turėjo įsilieti ne apeiginiam valgiui, o Kalėdų prieššvenčiui va
dinti. (Tačiau konkretesnių žinių apie Kalėdų prieššvenčio papro
čius Vidurio Europos tautose yra tik iš XVI-XVII a.).
Kūčių papročiuose susijungia ikikrikščioniškojo ir krikščioniško
jo meto kultūriniai klodai; jų atpažinimas ir atskyrimas padeda
nustatyti katalikiškų Kūčių papročių kilmę ir formavimosi aplin
kybes.
Krikščioniškų papročių klodą Kūčiose sudaro tai, kas siejasi eu
evengeliniais, Kristaus gimimą liudijančiais įvaizdžiais. Vyksmo
pagrindas - Kristaus atėjimo į žemę laukimo ir jo gimimo motyvas
(Lk 2,1-14). Čia pritampa ir Kristaus gimimo tikslas - velykinio
pasiruošimo pasaulio atpirkimui - Paskutinės vakarienės - moty
vas (Mt 26,17-29; Lk 22,14-20). Kūčių vakarienėje įžiūrima ir
agapių - pirmųjų krikščionių bendrų katakombinių vaišių, valgy
tų Paskutinei vakarienei atminti ir krikščioniškai meilei vargtšame pareikšti liekana.
Pasaulio Išganytojo gimimo, Paskutinės vakarienės ir agapių simbo
linė visuma Katalikiškoje Kūčių vakarienėje įkūnija liaudišką
Mišių aukos įvaizdį. Ir dar - Žemaičių vyskupijoje
XIX a vid.
M.Valančiaus rūpesčiu buvo išpopiliarinta giesmė "Eik, Adomai,
jau iš rojaus.."(gruodžio 24-toji - Adomo ir. Ievos vardo diena).
Liaudis dar pridėjo savus simbolius - obuolį ir žirnius: Adomo
ir Ievos ašaras. Taip į Kūčias įėjo pirmųjų žmonių motyvas. Susi
jungiant seniesiems papročiams su krikščioniškaisiais, pagrindi
nis veiksnys buvo kalėdaičių, atėjusių į Lietuvą per Lenkiją
pasirodymas.

53
Atskyrus ir išskaidžius krikščionišką klodą, dalis Kūčių papročių
lieka "laisvi” ; juose labiausiai išryškėja agrarinis pradas ir gy
vųjų ryšys su šeimos mirusiais.
Agrarinių papročių centre svarbiausių metų darbų užbaigimo pažymė
jimas (pastovios dienos darbų pabaigtuvės niekuomet neturėjo, manytina, kad jos dažniausiai švęstos per "dvylikadienį”) - šios šven
tės centre javų pėdo (skalsos ir derliaus simbolio statymas krikšta
suolės kampan; ant šios Šventės stalo - įvairios ūkio gėrybės, iš
kurių daugiausia reikšmės teikta troškintai su grūdais ar žirniais
kiaulės knyslei - žemės ir javų derlumo simboliui, šios vakarienės
sudėtinė dalis buvo alus. Lyginant skirtingus arealus apimančių
įvairių konfesijų ir tautų papročius aiškėja, kad dabartinė katali
kiška pasninkinė Kūčių vakarienė ir kalėdiniai mėsiški pusryčiai
senosiose derliaus šventėse sudarė vieną visumą, įvedus pasninkus,
ji persiskyrė į dvi dalis - Kalėdų išvakarėms atiteko pasninkiniai,
kalėdiniams pusryčiams - nėsiški patiekalai.
Ikikrikščioniškoje Lietuvoje manyte, kad gyvenimo sėkmę gali
lemti ir šeimos mirusiųjų vėlės (ypač laiku nuo praeito iki sekančio
derliaus), todėl buvo stengiamasi joms įsiteikti, simboliškai da~
lintasi derliumi, per laidotuves, mirusiųjų paminėjimus, vėlines
paliekama įnirusiems prie stalo laisva vieta, padedama valgio,
nakčiai paliekami nenukraustyti stalai, kad vėlės, radusios turčius
stalus, neišsineštų gyvųjų dalios, ar nepasišauktų pas save. Vadi
nasi, toks ryšys tarp gyvųjų ir mirusiųjų turėjo būti per metinę
derliaus šventę ir drauge su ja įsiliejo į katalikiškojo Kūčių va
karo papročius.
Dalis tyrinėtojų Kūčias-Kalėdas sieja su saulės pagerbimo ir at
gimimo dienae Tačiau, kaip pastebėjo D,Sauka, "Kalėdos nebuvo tikra
Saulės šventė (kaip būtų galima pasakyti apie tolygią vidurvasario
saulėgrąžą - Jonines), bet neabejotinai laikoma lemtinga kalendori
nių metų gaire...” Ženklių saulės pagerbimo požymių tikrai.sunku
Kūčioso pastebėti, ir ugnių deginimas per Kūčias didžiąją Lietuvos
dalį aplenkia, tačiau visuotinis šviesėjlmo, dienos ilgėjimo, sau
lės grįžimo laukimas Kalėdoms padidina šventinę nuotaiką.
Galutinai neišspręstas lieka ir Kūčių-Kalėdų ryšio su Naujais
metais klausimas; tik aišku, kad dėl sąlyčio su krikščionybe ir’-po
slinkių viduramžių Kuropos kultūroje šios šventės suartojo. Negai imn
nepaisyti fakto, kad žemdirbiui nauji metai - ne senų darb * pa-
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baiga, o naujų ©etų pradžia ( o tai būtų artimas "blovieščiams" pavasario lygiadieniui - laikas, kai sugriaudžia pavasarinis per
kūnas, parskrenda paukščiai, išvaromi į laukus gyvuliai, "atrakinarna žemė”). Būta nuomonės, jog per Kūčias "Ženklyta buvo bene
pradžia žiemos, kalėjimas žemės bei vaisių”
Todėl neatme
tina galimybė, kad Lietuvoje, kaip ir kaimyniniuose kraštuose,
tam tikrais istorijos tarpsniais Naujų metų pradžia galėjo būti
;ne gruodžio mėnuo, o pavasaris; arba ir vienas, ir kitas*
Šiandien, stokojant vieningesnio senosios lietuvių religijos mo
delio bei žinių apie Lietuvos krikšto meto liturgiją, sunku auste
tyti papročių atskirų elementų kilmę - man,ytin8, ksd ikikrikščio
niškieji turėjo glaudžiai sietis su gamta, krikščioniškieji - su
žmogaus dvasiniu atsinaujinimu. Dalis senųjų švenčių elementų,
įsiliedami į katalikiškas Kūčias, pakeitė savo simbolinę prasmę*
Todėl Kūčių papročiuose gerai dera senasis ir krikščioniškasis
pradai.
1994 m.( birželio 2
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