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PRATARMĖ 
 

Darbo tema „Dramatizmo meninė raiška vestuvinėse dainose“ pasirinkta todėl, kad panašia 

tema rašyti kursiniai darbai ir baigiamasis bakalauro darbas. Svarbesnė priežastis kalbėti šia tema – 

siekis dramatizmo aspektu nagrinėti ne tik dar didesnį pačių dainų pluoštą, bet ir pristatyti, aptarti jų 

variantus. Dainų variantus palankiausia nagrinėti remiantis lyginamąja analize. 

Darbe dainų dramatizmo raiška ne tik pristatoma kaip konkreti tema, bet ir ieškoma jos 

pateikimo būdų tekstuose, raiškos skirtumų. Meninė vestuvinių dainų pusė ir dramatizmo tema 

tiksliausiai atskleidžiama remiantis to meto vestuvinėmis apeigomis ir papročiais. Todėl darbe nuo 

jų neatitolta. Juk minėtos dainos atsirado kaip vestuvinių apeigų rezultatas. Toks kontekstas turi savo 

vertę, nes suprasti dainą be to meto papročių, būtų akivaizdžiai sudėtinga, o ir pati analizė atrodytų 

per daug subjektyvi. 

Lietuvių liaudies vestuvinių dainų analizei iki šiol yra skirta viena Leonardo Saukos 

monografija. Dėl minimalios vestuvinių dainų analizės, imtasi platesnio dainų aprašymo pasirinktu 

aspektu. 

Darbe siekta paaiškinti, kad vestuvinių dainų dramatizmas išryškėja jau mergvakario metu ir 

akivaizdžiai tęsiasi tolesnėse vestuvių eigos dainose. Todėl būtent nuo mergvakario dainų analizė ir 

pradedama. Darbe daugiausia aptariama dramatizmo meninė raiška. O tarpusavyje daugiau ar 

mažiau besiskirią tos pačios dainos užrašymai, kaip minėta, – lyginami, nes dainos tipo variantus 

jungia maždaug bendras siužetas, turinys. Todėl rūpi egzistuojantys skirtumai, susiję su dramatizmo 

tema. 

Darbo tematika, užsibrėžti tikslai nulėmė ir jo struktūrą. Čia visų pirma glaustai pristatomi to 

meto vestuvių papročiai, kad dainų nagrinėjimas būtų akivaizdžiai paremtas kontekstu. O kadangi 

dramatiška nuotaika juntama jau mergvakario metu, papročių pristatymas būtent ir pradedamas nuo 

jo ir baigiamas jaunosios išvažiavimo pas jaunąjį momentu.  Tačiau didžiąją darbo dalį sudaro dainų 

analizė, tekstų lyginimas, dramatizmo meninės raiškos būdų išskyrimas ir apibendrinimas. 

Apskritai vestuvinėse dainose, kuriose minima mergelė, daugiausia dėmesio atitenka jos 

jausmų išsakymui. Darbe siekiama įrodyti, kad daugumoje minėto pobūdžio dainų vyrauja 

dramatiška nuotaika, kurią daugiausia išgyvena būtent pati mergelė. Viso to atsiradimą siekta 

išsamiai paaiškinti analizuojant minėtas dainas. Taigi darbe taip pat detaliai aptartos jaunamartės 

dramatiškos nuotaikos priežastys. Jos apibendrintos išvadose. 

Dainų kataloge užregistruoti dainų tekstai šiandien ne visi pasiekiami. Dainų analizei tekstai 

daugiausia imti iš: Antanas Juška, Lietuviškos svotbinės dainos, Vilnius: Valstybinė grožinės 
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literatūros leidykla, 1955, t. I-II; Liudvikas Rėza, Lietuvių liaudies dainos, Vilnius: Vaga, 1964, t. I; 

Sutartinės, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, t. II – 1958, III – 1959. Yra ir visai 

neišspausdintų tekstų, todėl nagrinėti pasirinktos tos dainos, kurias gali rasti kiekvienas daugiau ar 

mažiau šia sritimi besidomintis žmogus. Atrenkant dainas, atsižvelgta į jų populiarumą, tematiką ir 

variantiškumą. 

Kaip minėta, darbe dainos analizuojamos papročių kontekste. Galvojant apie ateitį, būtų 

įdomu palyginti šių dienų vestuvių papročių santykį su dainomis arba išsiaiškinti, ar šiandieninėse 

vestuvinėse dainose apskritai egzistuoja dramatiška nuotaika. Tačiau tai jau išeitų už šio darbo ribų. 

Dėkoju šio darbo vadovui prof. hab. dr. Stasiui Skrodeniui už vertingas pastabas ir patarimus. 

Taip pat esu dėkinga Lietuvių literatūros katedros dėstytojams, pritarusiems rašyti šį mokslinį darbą 

minėta tema. 
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ĮVADAS 
 
Seniau visus svarbesnius gyvenimo momentus stengtasi apdainuoti. Kiekviena daina vienaip 

ar kitaip pasižymi lyriškumu. Jose įvykiai lieka nuošaly, o dėmesys sutelkiamas į būsenas, jutimus, 

mintis. Tai ryškiausiai iliustruoja lietuvių liaudies vestuvinės dainos, kurių centre – mergelė, 

skaudžiai jaučianti savo gyvenimo lūžį (vestuves). Vestuvės jai – ne tik perėjimo į kitą erdvę metas, 

bet ir egzistencinė būtinybė, nes tik vyro šeimoje ji galės atlikti moteriai priklausančias pareigas. 

Akivaizdu, kad vestuvinėms dainoms liaudis visais laikais skyrė daug dėmesio, bet yra 

žinoma, kad liaudies kūryboje siekta įprasminti kuo daugiau liūdesio, nes dainos buvo reikalingos 

tam, kad jaunamartė vestuvių metu graudintųsi. Juk verkti jaunamartė seniau turėjo net tada, kai jai 

buvo linksma. Santūrumo, liūdnumo išraiškos siekta dainuojant ne jai pačiai, kaip atrodo skaitant ar 

klausant vestuvinių dainų, o namiškiams, jos draugių ratui. Bet kam apskritai reikalinga liūdna 

nuotaika vestuvių metu? 

Šio mokslinio darbo pavadinimas – „Dramatizmo meninė raiška vestuvinėse dainose“. 

Pavadinimas suponuoja pagrindinę darbo temą. Dramatizmas – skausmo, liūdesio išraiška. Ši tema 

randasi jau lietuvių liaudies vestuvinėse mergvakario dainose. Kitos vestuvinės dainos, kuriose 

dramatizmas dar labiau stiprėja ir išryškėja – tai kraičio išvežimo ir išvažiavimo pas jaunąjį dainos. 

Bendru tematiniu požiūriu visas šias dainas galima vadinti mergelės atskyrimo nuo gimtųjų namų 

momento įprasminimu. Šis darbe išskiriamas lietuvių liaudies dainų dramatizmo aspektas analizuoti 

ir aptarti pasirinktas vien dėl to, kad tokių tyrinėjimų lietuvių folkloristikoje nėra daug. Nepaisant 

reikšmingos vestuvinių dainų vietos lietuvių liaudies dainuojamoje tautosakoje, kol kas joms skirta 

viena Leonardo Saukos monografija. Tad akivaizdu, kad liaudies dainų tyrinėjimai dar 

neįvairiapusiai. Žinoma, siauresnių vestuvinių dainų aprašymų galima rasti Donato Saukos darbe 

Lietuvių tautosaka, 2007 arba senesniuose lietuvių tautosakos vadovėliuose, tačiau  juose minėtu 

aspektu dainos analizuojamos ne itin išsamiai. Būtent dėl šios priežasties imtasi vestuvinių dainų 

analizės dramatizmo aspektu. Šio aspekto pasirinkimas taip pat nėra atsitiktinis. Vestuvinių dainų 

tekstuose – tai tema, kurios, rodos, yra daugiausia, bet kartu ji yra ir labiausiai „užkoduota“. Taigi 

visa tai sudaro palankias sąlygas lietuvių liaudies vestuvines dainas nagrinėti minėtu dramatizmo 

meninės raiškos aspektu ir tai laikyti aktualiu šiandieniniu tyrimu. 

Kad tiksliai būtų suprasta dramatizmo sąvoka lietuvių liaudies dainose, daugiausia remtasi 

Leonardo Saukos studija Lietuvių vestuvinės dainos (Literatūra ir kalba, Vilnius: Vaga, 1968, t. IX). 

Čia  pristatyta dramatizmo tema lietuvių liaudies vestuvinėse dainose ir išskirtos jos atsiradimo 

priežastys. O kadangi ši tema minėtame darbe aptarta abstrakčiai, savo pastebėjimus siekiama labiau 
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išplėsti analizuojant daugiau dainų tekstų, lyginant jų variantus. Kaip teigia Leonardas Sauka, 

„Nagrinėjimui reikėtų parinkti tokį variantą (tekstą), kuris reprezentuotų būdingus, esminius kūrinio 

bruožus. Parinkus tinkamą tekstą, verta pasitelkti dar kelis kitus variantus.“1 Taigi skirtingus tekstus 

įdomu ir prasminga palyginti. 

Darbo tyrimo objektas yra mergvakario, kraičio išvežimo ir išvažiavimo pas jaunąjį dainų 

tekstai. Būtent šiose dainose labiausiai atsiskleidžia mergelės dramatiška nuotaika vestuvių metu. 

Kadangi vestuvinių dainų, turinčių per 2000 atskirų tipų, yra surinkta apie 70 000 variantų, pasirinkti 

analizuoti dainas padėjo lietuvių liaudies dainų katalogas (jaunosios pusėje), kurį parengė Bronė 

Kazlauskienė (Bronė Kazlauskienė, Vestuvinės dainos jaunosios pusėje, Vilnius: Vaga, 1976). 

Kataloge suregistruotos ne tik įvairiuose leidiniuose skelbtos dainos, bet taip pat  ir dar tebesančios 

rankraščiuose. Tai padeda praplėsti analizę ir palengvina tekstų paieškas. Bronė Kazlauskienė 

minėtas vestuvines dainas skirsto funkciniu, tematiniu požiūriu. Tai sudaro palankias sąlygas ir 

šiame darbe dainas, jų analizę atitinkamai sugrupuoti pagal temas, o taip pat išryškinti ir dramatizmo 

laipsnį jose. 

Dauguma nagrinėjamų kūrinių imta iš kelių pagrindinių šaltinių: Antanas Juška, Lietuviškos 

svotinės dainos, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955 t. I – II; Liudvikas Rėza, 

Lietuvių liaudies dainos, Vaga, t. I – 1958, II – 1964; Sutartinės, Vilnius: Valstybinė grožinės 

literatūros leidykla, t. II – 1958, III – 1959 ir kt. 

Aptariamos dainos neatskiriamos nuo to meto vestuvių papročių ir tradicijų. Apie vestuvių 

papročius iš senesnių laikų turime įdomų, prasmingą Antano Juškos aprašymą „Svotbinė rėda“ 

(Antanas Juška, Lietuviškos svotinės dainos, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1955, 

t. II). Tai vienas vertingiausių to meto darbų apie vestuvių papročius. Tačiau aptariant darbo tyrimo 

objektą, pasitarnauja ne tik Antano Juškos vestuvių papročių aprašymas, bet ir kiti neseniai išleisti 

darbai apie vestuves. Papročiai plačiai aprašomi  Pranės Dundulienės veikale Senieji lietuvių šeimos 

papročiai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. Išsamios medžiagos rasta ir 

kitame darbe – Angelė Vyšniauskaitė, Pranas Kalnius, Rasa Paukštytė-Šakienė, Lietuvių šeima ir 

papročiai, Vilnius: Mintis, 2008. Remiamasi Antano Juškos pastebėjimais, tačiau jie yra papildyti 

šiandieniniais vertinimais. Minėti veikalai padėjo sukurti senovės vestuvių vaizdą ir iš to daryti 

išvadas ne tik apie to meto vestuvių papročius, bet ir apie pačias dainas, jų variantus ir juose 

vyraujantį dramatizmą. 

Analizuojamos medžiagos gausumas leidžia užsibrėžti kelis pagrindinius darbo tikslus: 

                                                   
1 Leonardas Sauka, „Tautosakos kūrinio nagrinėjimas“, Tautosakos darbai VI-VII (XIII-XIV), 1997, 14. 
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1. Vestuvines dainas sieti su to meto apeigų ir papročių kontekstu. O vienas iš visa tai 

apimančių tikslų – išsiaiškinti, kodėl vestuvinėse dainose vyraujanti nuotaika – dramatiška. 

Vadinasi, darbe būtina aptarti liūdnos nuotaikos radimosi dainose priežastis. 

2. Analizuojamas ir interpretuojamas dainas lyginti su jų variantais dramatizmo ir tematiniu 

aspektais. 

3. Įrodyti, kad jau mergvakario dainų tekstuose kuriama dramatiška nuotaika, kuri plėtojama 

ir kraičio išvežimo bei išvažiavimo pas jaunąjį dainose. 

Vienas iš šalutinių darbo tikslų – nagrinėti tai, kas yra mažiau nagrinėta. Tai liaudies dainų 

poetinės gelmės. 

Darbe keliamas uždavinys – suskirstyti trijų vestuvių dalių (mergvakario, kraičio išvežimo, 

išvažiavimo pas jaunąjį) dainas į smulkesnius poskyrius pagal tematiką, tada sieti su papročiais ir 

analizuoti jų dramatizmo meninę raišką. Darbe ieškoma dainose vyraujančios dramatiškos nuotaikos 

atsiradimo priežasčių. To siekiama ir lyginant dainų variantus. 

Skirstant dainas į smulkesnes grupes, atsižvelgiama į jų atlikimo laiką vestuvių papročių bei 

apeigų cikle. Tačiau pažymėtina tai, kad nemažai tų pačių vestuvinių dainų skambėjo įvairiais 

vestuvių momentais. Dėl to ta pati daina gali būti priskirta kelioms grupėms ir darbe aptartos 

skirtingais aspektais. Pažymėtina tai, kad visas darbe nagrinėjamas dainų ciklas vadinamas taip: 

vestuvių dainos jaunosios pusėje. Taigi suprantama, kad dainose dėmesio centre yra mergelė, o ne 

bernelis. 

Pats darbo objektas (lietuvių liaudies vestuvinių dainų tekstai) lėmė lyginamojo ir 

aprašomojo metodų pasirinkimą. Juk daugumoje dainų reikšmingos detalės išryškėja jas palyginus 

su kitomis dainomis, ir tik tada daromos bendresnės išvados. Paskui visa tai detaliai aprašoma. 

Apskritai šiuo atveju įtakos turi didelis tiriamosios medžiagos kiekis, nes jis iš dalies ir nulemia 

paties tiriamojo darbo metodiką. 

Siekiant anksčiau minėtų tikslų, darbe pristatomas ir aptariamas tyrimo objektas – vestuvinės 

lietuvių liaudies dainos. Jos aiškinamos remiantis vestuvių papročiais ir tradicijomis, detaliai 

aptariama jose vyraujanti dramatizmo meninė raiška. Tuo pačiu išryškėja ir svarbiausi dramatizmo 

aspektai. Visa tai darbe pristatoma tokia tvarka: detalizuojami jaunamartės atsiskyrimo nuo gimtųjų 

namų papročiai, tradicijos, dainų tekstai skirstomi tematiniu požiūriu, akcentuojami svarbiausi dainų 

motyvai, susiję su dramatizmu. Taip pat išsamiai aprašoma dramatizmo meninė raiška. 

Atskirose darbo dalyse sprendžiami skirtingi klausimai. Dalys yra ne vienodos apimties, 

tačiau jas visas jungia viena bendra tema – dramatizmas. O visas darbas neatsiejamas ne tik nuo to 
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meto vestuvių papročių, bet ir daug dėmesio skiriama dainų struktūros analizei, kurią aptariant taip 

pat siekiama anksčiau minėtų darbo tikslų ir uždavinių. 

Mūsų visuomenė, manytina, gana palankiai vertina tradicinę šeimą, domisi lietuvių liaudies 

vestuvių papročiais ir tradicijomis. Todėl manytina, kad būtų įdomu ir šiuolaikiška paanalizuoti 

šiandienines vestuves, atkreipti dėmesį į tai, ar šiandien apskritai šios šventės metu dainuojamose 

dainose egzistuoja dramatiška nuotaika. Skirtumų, o ir panašumų rastume daug. Būtent tokia paieška 

laikytina perspektyviais ateities planais. 
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I. VESTUVIŲ PAPROČIAI IR TRADICIJOS 
 

Nuo senų senovės santuokos esmę ir prasmę perpranta kiekvienas save gerbiantis žmogus. 

Dauguma taip pat žino, kad visada lydėjo ir net šiandien tebelydi įvairių papročių, apeigų visuma, 

kuri vadinama vestuvėmis. Šis esminis žmogaus gyvenimo įvykis visais laikais buvo suprantamas 

kaip sudėtingas reiškinys. Tuometinių žmonių tikėta, kad tinkamai atlikus apeigas, bus sėkmingai 

pereita iš vieno gyvenimo etapo į kitą. „Naujos šeimos kūrimas rūpi visiems, ne tik patiems 

jauniesiems. Giminė, dalyvaudama vestuvėse, patiria savo bendruomenės reikšmingą 

atsinaujinimą.“2 Yra žinoma, kad pirmąkart vestuvės buvo paminėtos 1286 m. Petro Dusburgiečio. 

O sudėtingą papročių esmę ir prasmę pirmasis aiškino Antanas Juška (Antanas Juška, Svotbinė rėda, 

Vilnius, 1995, t. II). Jis daugiausia kalbėjo apie veliuoniškių vestuvių papročius. 

Vedybos tradicinio kaimo buityje skirstomos į tris dalis: I – piršlybos, II – vestuvės, III – 

grįžtuvės. Dominanti dramatizmo tema aiškiausiai atsiskleidžia pačių vestuvių metu. Taigi šiame 

darbe labiausiai rūpės II vedybų dalis, jos papročiai ir tradicijos. 

Daugybėje vestuvių papročių ir apeigų aprašymų į jas žvelgiant jaunamartės akimis, šeimos 

kūrimas laikomas aiškia jos jausmų drama. Nors vedybos yra vienodai svarbios abiem  jauniesiems, 

tačiau ir vestuvių eigoje (iškilmėse), ir pačiose dainose, dėmesys daugiau sutelkiamas į nuotaką ir jos 

vidinius išgyvenimus (dažniausiai skaudžius). Taigi iš esmės tai yra dainos, o kartu ir tradicijos, 

susijusios su merginos socializacija, jai paliekant vienus namus (savus) ir persikeliant į kitus 

(svetimus, kurie privalės būti savais). Kita vertus, jaunojo pusei taip pat rūpi vestuvių laikotarpis, nes 

be jo ryžtingų veiksmų jaunamartės gyvenime neįvyktų tokia reikšminga akimirka kaip vedybos. O 

ir jaunamartės jausmų pasaulis nebūtų toks dramatiškas, jeigu tai nebūtų susiję su paties jaunikaičio 

gyvenimo  pasikeitimais. 

Būsimi merginos gyvenimo pasikeitimai jau ryškėja antrosios vestuvių dalies papročiuose ir 

tautosakoje mergvakario metu. „Šis vakaras įvairiose Lietuvos etnografinėse srityse ir net vietovėse 

turėjo įvairius pavadinimus: Dzūkijoje – mergvakaris, vakaronės, apie Kaišiadoris, Gervėčius – 

devyni vakarai, Rytų Lietuvoje – prieveselis, mergautinis vakaras, žilvitvakaris, kai kur Šiaurės 

Lietuvoje – verksmo vakaras, Suvalkijoje – vardynos, Žemaitijoje – pintuvės.“3 Šis metas lietuvių 

liaudyje suprantamas kaip laikas, kai jaunieji susitaria būti sutuoktiniais, dalyvaujant kitiems 

vestuvių personažams. 

                                                   
2 Jonas Trinkūnas, Lietuvių pasaulėjauta, Vilnius: Diemedžio leidykla, 2003, 32. 
3 Angelė Vyšniauskaitė, Petras Kalnius, Rasa Paukštytė-Šakienė, Lietuvių šeima ir papročiai, Vilnius: Mintis, 2008, 328. 
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Svarbiausias visos Lietuvos mergvakarių momentas – jaunosios raudos išeinant iš tėvų namų. 

Dramatišką nuotaiką itin sustiprina dainų tekstuose pateikiami įvairūs klausimai apie tolimesnį 

mergelės, o taip pat ir jos tėvų gyvenimą. Pavyzdžiui, išeidama iš namų ir raudodama mergelė 

dažnai klausia: „Kas gyvulius uoliai prižiūrės, šers ir girdys? Tu, miela močiutėle, kas tau kojeles 

nupraus, sušildys?“4 Tokia dvejonė, nežinomybė ir kartu gailestis dėl darbuose paliekamų vienų 

tėvų, sukelia dramatišką nuotaiką vestuvių dainose. 

Grįžtant prie darbo temos, verta paminėti, kad ne tik to laikotarpio dainose, bet ir papročių 

plotmėje egzistuoja liūdna nuotaika. Liūdna, nes jaunamartė atsisveikina su jai brangia aplinka. 

Minėta, kad mergelė tą vakarą graudžiai verkaudama pereidavo per kaimą, atsiprašydavo visų ir 

daugumą kviesdavo ją išlydėti. Kitas ryškus atsiskyrimo nuo namų motyvas – nuotakos 

atsisveikinimas su rūtų darželiu. Tuo momentu nuotaka taip pat graudžiai lieja ašaras. Po to eidama į 

pirkią, aprauda slenkstį. O ten įvesta, sodinama „į suolelį“ – ant apversto duonkubilio. Mergvakaris 

neatsiejamas nuo dar vienos skaudžios situacijos – jaunamartės kasų išpynimo. Galima galvoti, kur 

čia esti liūdesio? Tačiau būtent kasos išpynimu mergelė baigia savo jaunystę. O rūtų vainikėlio 

pynimas tą vakarą taip pat buvo lydimas nuotakos raudų, apeigų ir burtų. 

Išėjimo iš namų momentui didelę reikšmę turėjo ir ugnis. „Kai kur Lietuvoje XVI amžiuje 

buvo paprotys moteriai, išeinančiai iš savo namų į vyro namus, nusivežti savo namų židinio ugnies. 

<...> moteris, atvykusi į vyro namus, turėjo vietoj senojo vyro namų židinio susikurti naują, atsivežtą 

iš savo tėvų namų.“5 Vadinasi, tokiomis tradicijomis norėta išlaikyti jaunamartės ir jos gimtųjų 

namų ryšį. Taip pat tokiu gestu siekta, kad abiejų šeimų nariai gyventų santarvėje. 

Atsisveikindama su gimtaisiais namais, moteris stengėsi su namų dievais išsiskirti geruoju. 

Dėl to ji raudojo raudas, aukojo aukas, kalbėjo maldas. Visa tai tik dar labiau sustiprino jaunamartės 

liūdną nuotaiką. 

Tuo tarpu jaunojo namuose tokį vakarą apeigų buvo nedaug. Jo pusėje reikšmingas 

palaiminimas, apdovanojimas ir šokiai, kur ir liūdesio, rodos, itin mažai. 

Per pačias vestuves jaunamartei visada didelį skausmą sukeldavo jos kraičio išvežimas. Tai 

vienas iš dukters atsiskyrimo nuo gimtųjų namų etapų. 

Papročių aprašymuose nuolat pinasi dvi sąvokos: kraitis ir pasoga. Pažymėtina, kad vienas iš 

svarbiausių veiksnių, formavusių ekonominį merginos, būsimos nuotakos pasiregimą kurti šeimą – 

kraičio krovimas. Angelės Vyšniauskaitės teigimu, kraitis buvo tarsi pačios merginos darbštumo, 

sugebėjimų įrodymas. Kadangi kraitelį krauti nuo pat mažumės dukrai padėdavo motina, jis laikytas 

                                                   
4 Pranė Dundulienė, Senieji lietuvių šeimos papročiai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, 167. 
5 Ten pat, 173. 
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motinos dovana. Jaunamartės kraičio skrynią papildydavo ir močiutės, senų neištekėjusių tetulių 

audiniai. Vadinasi, kraičio dydis priklausė nuo merginos, jos motinos bei kitų tos šeimos moterų 

darbštumo. Seniau galvota, kad be gausių audinių, juostų, kurios buvo laikomos skrynioje, mergelė 

negalėjo ištekėti. O dėl tokio savotiško mergelės bendradarbiavimo su motina, manyta, kad dainose 

kraičio krovimas priskiriamas motinos, o pasogos skyrimas – tėvo valiai. Pasoga – tai pinigai, 

gyvuliai, ūkio padargai, net žemė ir kt. Šį turtą į vyro namus artimieji dažnai perveždavo dar prieš 

vestuves. Vadinasi, šis paprotys neįėjo į pačias vestuves, todėl nėra taip sureikšmintas, kaip 

jaunamartės rūpestis dėl kraičio. O kraičiu labai rūpintasi dar ir dėl to, kad ateity mergelė apskritai 

galėtų ištekėti. Juk kraičio skrynios „turtingumas“ rodė, kokia yra ne tik mergelė (darbšti, 

atsakinga,...), bet ir kokia yra jos šeima (mama, seserys,...). Dėl šios priežasties jaunamartė vestuvių 

metą apraudodavo savo skrynias, nes išgyveno, kad jos gali būti per mažos, nevertingos berneliui. 

„Simonas Daukantas rašo, jog kiekviena mergina privalėjo turėti gausų kraitį, kad jo užtektų ne tik 

vyro giminėms apdovanoti, bet ir šeimynai aprengti daugeliui metų, nes ištekėjusi moteris verpimui 

ir audimui mažai turėjo laiko.“6 Pažymėtina ir tai, kad tuomet be tėvų leidimo ištekanti mergina 

kraičio ir pasogos apskritai negaudavo. 

Kraičio skrynias į vyro namus veždavo kraitvežiai, kitaip dar vadinami kraitininkais, 

plunksniais. Dažniausiai jais būdavo vyrai iš jaunojo pusės. Tai galėjo būti kaimo kaimynai ar 

giminės. Šie „vežikai“ visad neįprastai puošdavosi: „Drauge su nuotaka į vyro namus atvažiuodavo 

ir pasipuošę aukštomis kepurėmis, persijuosę rankšluosčiais bei šiaudų pynėmis kraitvežiai <...> su 

išpuoštais arkliais ir vežimu.“7 Taigi vyrą esant kraitvežiu galima buvo atpažinti iš aprangos, įvairių 

papuošalų. Kraitvežiai buvo itin iškalbingi, mokantys pokštauti vyrai. Jų vežimai taip pat buvo 

puošiami kuo prašmatniau. Grožiu akį patraukdavo ir kraičio skrynios. Jos būdavo išmargintos 

įvairiais piešiniais – gėlytėmis, paukšteliais ir pan. 

Pažymėtina tai, kad per vestuves rūpėjo ne tik kraitvežių išvaizda, kraičio dydis, bet taip pat 

didelę reikšmę turėjo jo nešimas, vežimas. Skrynios dažniausiai buvo laikomos klėtyje. Jas nešant iš 

patalpos, vežimo momentu kraitvežiams kelta daugybė reikalavimų. Niekada neleista skrynių statyti 

ant slenksčio. Toks gestas reikštų, kad mergelei gresia grįžimas į namus dėl vyro mirties. „Dzūkijoje 

tiek skrynias, tiek spintas iš namų veždavo nerakintas, antraip būtų „užrakintos“ to kaimo mergos, ir 

jos neištekėtų.“8 Taigi kraičio išvežimas, to momento apipynimas įvairiais papročiais, sufleravo, kad 

seniau tai teikė didelę reikšmę. Todėl akivaizdu, kad liūdna nuotaika dainose atsirasdavo ne iš 

                                                   
6 Pranė Dundulienė, Senieji lietuvių šeimos papročiai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, 214. 
7 Pranė Dundulienė, Lietuvių etnografija, Vilnius: Mokslas, 1982, 238. 
8 Angelė Vyšniauskaitė, Petras Kalnius, Rasa Paukštytė-Šakienė, Lietuvių šeima ir papročiai, Vilnius: Mintis, 2008, 369. 
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niekur. Tai kūrė to meto situacijos. Juk mergelė kraičio išvežimo dainose „pateikė“ savo išgyvenimą 

net ir dėl netinkamo, neatsargaus kraičio vežimo. Jai rūpėjo kiekvienas žingsnis, kuris žymėjo 

išėjimą iš gimtųjų namų. O išėjimas, vietos pakeitimas, atsisveikinimas ir pan., lėmė dramatiškos 

nuotaikos radimąsi to momento dainose. 

Kai jaunamartė priartėja prie neišvengiamo atsiskyrimo nuo namų, ji skuba atsisveikinti su 

tėvais, seserimis, draugėmis. Atsisveikinimas graudus, bet, rodos, dar nėra toks jaunamartei 

emociškai sudėtingas, kaip tas momentas, kai ji patenka į vadinamą ribinį laikotarpį. Tai laikotarpis, 

kai jaunamartė važiuoja link anytos namų. Vežamos marčios elgesys žavi tuo, kad ji visu keliu tyli. 

Kodėl? O gi dėl to, kad ji supranta skaudžią tiesą – ji šiuo momentu yra niekieno. Dėl to dažnai 

vežama mergelė būdavo pridengiama balta drobule, kad nebūtų pažeista svetimo žvilgsnio. Tai 

paprotys, liudijantis ne tik jos rimtį, bet ir skaudžius išgyvenimus dėl esamos padėties. Juk 

suprantama, kad iš to neapibrėžtumo, nežinojimo jaunamartė vadavosi tik tada, kai pasiekdavo vyro 

namus. Ir visa tai netiesiogiai sudėta į vestuvių dainas, kuriose esti neišvengiamai daug dramatizmo. 

Detalūs apeiginiai vestuvių veiksmai sudarė palankias sąlygas veikti emocijoms, kurios buvo 

perkeltos į minėtų dainų tekstus. Tai įrodo, kad vestuvinės dainos atsirado tik formuojantis ar jau 

susiformavus vestuvinėms apeigoms. Teigiama, kad didžiausios įtakos tokių dainų raidai turėjo 

patriarchalinių papročių įsigalėjimas. Tai nulėmė ir mergvakario, kraičio išvežimo ir išvažiavimo pas 

jaunąjį vestuvinių dainų dramatizmo atsiradimą. 

Aptartas nedidelis vestuvių ceremonialas ir papročiai sukuria tą dirvą, kurioje ryškiausiai 

dominuoja dramatizmo tema. Taip pat aptartų vestuvių dalies tradicijų įvairovė padėjo pamatus ne 

tik daugumos dainų temų atsiradimui, bet turėjo įtakos ir tikrovės vaizdavimo nuostatoms. Vadinasi, 

vestuvių tradicijos neatsiejamai suaugusios su nagrinėjamomis dainomis. Juk dauguma dainų tekstų 

atliepia tam tikrą apeigų ciklą, o kartu suteikia daugiau galios vaizduotei. 
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II. DRAMATIZMO RAIŠKA MERGVAKARIO DAINOSE 
 

1. Autentiškas mergvakario atributas – žalioji rūta 
 

Mergvakaris – pati vestuvių pradžia. Dažniausiai buvo ruošiamas vestuvių išvakarėse, vienur 

šeštadienio vakarą, kitur – pirmadienio. Tai, visų pirma, lemtingas vakaras jauniesiems, nes tada 

atsisveikinama su visa gimine, kaimu, jaunimu. Būtent šiuo momentu atsisveikinant  imtasi dainų, 

kur pirmąkart pajuntamas liūdesys. „Kasdieniai rūpesčiai, kurie moterį liečia labiau nei vyrą, 

nepergalimi net ir didžiausios meilės ir todėl moters gyvenimas visada yra liūdnas ir vargingas. Dėl 

to ir lietuvių liaudies vestuvinės dainos yra liūdnos, ypač dainuojamos sutuoktuvių išvakarėse 

(vadinamojo mergvakario metu)...“9 

Pagrindinis mergvakario dainų motyvas – gailestis dėl besibaigiančių jaunų dienų, o tuo 

tarpu dominuojantis įvaizdis jose – žalioji rūta. Nors šio jaunamartės bene brangiausio daikto 

reikšmingumas išryškėja ir kitose vestuvinėse (kraičio išvežimo, išvažiavimo pas jaunąjį) dainose, 

mergvakario apeigose rūta yra pagrindinė ceremonijos realija. Be jos nebūtų pinamas vainikėlis, net 

darželis jaunamartei nebūtų toks svarbus, jei jame neaugtų žalioji rūta. Tuo tarpu mergvakario 

dainose „pažeidžiamos“ rūtos neretai atstoja sudėtingą jaunamartės būseną dėl atsisveikinimo su 

viskuo, kas buvo artima, brangu namuose ir aplink juos. 

Jaunamartės dabartis tradiciškai piešiama rūtos skynimo ir vainikėlio iš jos pynimo vaizdu. 

Tačiau dainos išskirtinės tuo, kad jose netiesiogiai akcentuojama, jog visa tai daroma paskutinį kartą. 

Tokiu būdu nuotaka primygtinai graudinama. 

Vienoje išraiškingesnių mergvakario dainų „Aš pas motinėlę“ (JSD, t. I, 146) neišsiplečiant 

aiškiai nusakyta rūtų reikšmė. Jaunamartė, kiek tik galėjo, tiek ir sėjo rūtų pas motinėlę. Mergelė 

rūtas pasisėjo, nes bernelį mylėjo. Bet kas iš jų, jeigu jas vis tiek reikės skinti? Lietuvių tautosakoje 

rūta visada skinama tik turint rimtą priežastį – rūtų augintojos – jaunamartės išėjimą iš gimtųjų namų 

– keliant vestuves. Tačiau būtent tada ima ryškėti mergelės nepakeičiama padėtis, nes nuskintos 

rūtos reiškia jos išėjimą iš gimtųjų namų. Iš minėtos dainos žodžių galima net suprasti, kad dėl jos 

išėjimo neva kaltos pačios rūtelės: 

2. Rūtelės mano 
Jūs žaliosios mano, 
O jau daugiau nežaliuosit, 
Kaip šį rudenėlį. 

 
                                                   
9 Antanas Maceina, Liaudies daina – tautos sielos išraiška (Lietuvių dainų dvasia ir pobūdis), Tautosakos darbai III (X), 
LLTI, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1994, 67. 
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3. Aš jumis paskinsiu, 
Vainikėlį pinsiu 
Ant galvelės užsidėjus, 
Graudžiai apsiverksiu (JSD, t. I,146). 

 
Įdomu pastebėti, kad cituotoje dainoje kalbant apie rūteles vyksta mergelės dialogas su jomis. 

Literatūriniu atžvilgiu tokį pokalbį galima būtų vertinti kaip jaunamartės diskusiją pačios su savimi. 

Yra žinoma, kad rūtos yra mergelės jaunystės ženklas. Tad jau pats pokalbis su minėtu jaunystės 

atributu reiškia, kad jaunos dienos eina į pabaigą ir prasidės kitas gyvenimo etapas, dėl kurio 

apgailestaujama, liūdima. Kita vertus, tokiu pokalbiu jaunamartė, manytina, ramina save arba 

atvirkščiai – parodo, kad aplinkiniai taip pat jos turi gailėti dėl gyvenimo situacijos pasikeitimo. 

Apskritai rūtos reikšmė – kiek platesnė. Ji laikoma saugos ir nekaltybės ženklu. „<...> 

nekaltybės prasmens (prasmės – aut. past.) reikšme rūta mūsuose pati ryškiausia, jas paprastai 

tenešioja tik netekėjusi mergina, jos vestuvinis vainikėlis tik rūtų, o mūsų dainų rūta ir rūtų darželis 

jaunystės, nekaltybės ir kartu mergavimo prasmuo.“10 Taigi ir dainose minimas rūtų vainikėlis yra 

ne tik aiškus jaunystės ženklas, bet ir akivaizdi nuoroda į mergelės nekaltumą bei skaistumą. 

Dėl jaunamartės nekaltumo, skaistumo praradimo bene labiausiai mergvakario dainose 

rūpinasi jos seselės. Manytina, kad jos tiesiog daugiau žino, kas laukia išeinančios pas vyrą 

mergelės, todėl bando ją perkalbėti. Apie netobulos ateities perspėjimus kalba mergvakario metu 

dainuojama daina „Sakiou, Kasiute“ (SIS, t. III, 1464). Vartojant daug neiginių, išsakyta gana 

liūdna situacija. Tekste dramatizmas juntamas dėl to, kad mergelė nepaklausiusi seselės pasėjo 

rūteles. Kaip jau žinoma, tai reiškia, kad įsimylėjo bernelį. Po rūtelių pasodinimo laukia vainiko 

pynimas, o po jo, žinoma, atsisveikinimas su gimtaisiais namais ir išėjimas iš jų. Vadinasi, tekstas 

veda į tai, kad seselės apgailestaujama situacija sukuria dramatišką nuotaiką jau vestuvių pradžios 

metu. 

Visa minėta daina perpildyta pakartojimų, kurie jai suteikia ne tik lyriškumo, bet ir sustiprina 

pačią esmę – dramatizmo išraišką: 

Neskink rūtelių, 
Nepink vainikėlia. 
Bet neklousei, lylio, 
Bet neklousei, lylio. 
 
Sakiou, Kasiute, 
Sakiou, sesiula. 
Lioi, bet neklousei, 
Lioi, bet neklousei (SIS, t. III, 1464). 

                                                   
10 Lietuvių enciklopedija, Lietuvių enciklopedijos leidykla, South Boston, 1961, t. XXVI, 221. 
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Dainoje jaunamartė barama už nepaklusimą seseriai. Bet ar tai turi tiesioginę prasmę mergelei? Gal 

tai tik siekis atkreipti lyrikos mylėtojo dėmesį į tai, kad anksčiau žmogus neturėjo galimybės daug ką 

rinktis pats? Juk iš papročių aprašo žinoma, kad net ir bernelį parinkdavo kiti, ne pati mergelė. 

Todėl, manytina, ir čia seselės žodis dėl rūtelių yra itin svarus. Kita vertus, negalima užmiršti, kad 

tokiomis dainomis kaip ši, siekta mergvakario metu jaunamartę sugraudinti. O kalbant apie rūteles, 

svarbu tai, kad dainoje nuo jų viskas pradedama, jomis ir baigiama, nes atjojus berneliui į mergelės 

šalelę, nuimamas vainikėlis nuo jos galvelės, kuris simbolizuoja žmogaus gyvenimo laikotarpių 

kaitą. O visa tai kuria liūdną mergvakario atmosferą. 

Dar didesnę liūdesio giją pratęsia mergvakario tradicija, o kartu ir dainų turinys, kai 

jaunamartę motina lydėdavo į rūtų darželį, kad ši galėtų su jomis atsisveikinti. Ši visaip varijuojama 

mintis mergelę ir jos aplinkinius veda į nusivylimą dėl jau minėtų gyvenimo kaitos procesų. 

Lyginant mergvakario dainos „Sėjau rūtą, sėjau mėtą“ kelis variantus, taip pat išryškėja 

bendras motyvas – rūta. Tačiau šalia rūtos, kaip jaunystės ženklo, minimas visas gėlių darželis, 

aptvertas kleveliais. Tai ne tik rūtos auginimo vieta. Jame auga ir kitokie mergelės prižiūrimi 

augalai. 

Žvelgiant į du minėtos dainos variantus: „Kad aš buvau pas močiutę“ (JSD, t. I, 468) ir „Aš 

turėjau darželaitį“ (JSD, t. I, 569) išryškėja didesnė jų apimtis – daugiau negu dešimt posmų. Apie 

pusę dainų pradžių posmų situacija itin gera, nes darželyje auga rūtos ir kitokie augalai, tačiau antra 

dainų pusė jaunamartę turi nuvilti, nes įterpiama bernelio figūra, kuri betarpiškai reiškia gresiantį 

nusiminimą dėl ateinančių dienų. Tai tarsi „stiprios“ dramatiškos nuotaikos radimosi pradžių 

pradžia, nes bijomasi ateities. Jaunamartė nežinanti, kas jos laukia ateityje, todėl yra „raminama“. 

Dainose juntama perkeltinė prasmė – netiesioginis būsimo vargo, o kartu ir mergelės nepagarbos 

nusakymas: 

19.  Nesirūpink, mergužėle, 
Neskalbsi žlugtelio, 
Nuskalbs tavo marškinėlius 
Ant baltų petelių (JSD, t. I, 468).  

 
12. Nesirūpink, mergužėle, 

Nešluosi aslelės, 
Iššluos tavo bernužėlis 
Geltonoms kaselėms (JSD, t. I, 569). 

Akivaizdu, kad dainų variantai nusako tą pačią mintį, tik kitais žodžiais. Kalbant apie jaunamartės 

darbus darželyje, pažymėtina, jog viename dainos variante ji sėja rūtą, mėtą, lelijėlę, o kitame – rūtą, 

mėtą ir mėgelkėlę. Dainose mažai skirtumų, tačiau įvedant naujų motyvų, prasiplečia ir prasmių 
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laukas. Juk, pavyzdžiui, kiekvienas minimas augalėlis lietuvių tautosakoje simbolizuoja skirtingus 

dalykus. Dramatizmo analizės atveju reikšmingiausia – rūta. 

Abiejuose minėtų dainų variantuose lyriškai nusakyta jaunamartei brangių augalų auginimo 

eiga. Viskas taip laipsniška, paeiliui išdėliota, tarsi tai būtų ne daina, o paprasta auginimo instrukcija. 

Tačiau visame tame glūdi gilesnė paslaptis. Tas rūtos, mėtos auginimo procesas yra artimai susijęs 

su mergelės „išaugimu“, priėjimu prie to momento, kai ji subręsta ir ruošiasi kurti šeimą. Tuo būdu 

metaforiškai apžvelgiama mergelės praeitis – gyvenimas iki vestuvių. Tai labiau akcentuojama 

kitame dainos variante „Pyniau rūtą, pyniau mėtą“ (JSD, t. I, 469). Joje minimos jaunamartės 

jaunos dienos, kurios atėjus vestuvių metui pinamos kaip žalios rūtos. „Jaunas dienas pinti“ – 

sureikšminti, apibūdinti ir jas akcentuoti dėl to, kad jos jau baigiasi, prasideda naujas gyvenimo 

etapas. Šiame variante, lyginant su dviem anksčiau cituotais, kalbama apie panašią situaciją, tik joje 

mintys sudėliotos daug glausčiau, neišsiplečiant. Vadinasi, šie dainos variantai leidžia suprasti, kad 

jaunamartei skaudus ne pats rūtos paminėjimas dainoje, bet jos ir kitų augalų auginimo, prižiūrėjimo 

momento sugretinimas su pačios gyvenimu – jaunų dienų laikinumu ir atsiskyrimu nuo jų. Juk 

niekada nėra gera užmiršti tą savo amžiaus laikotarpį, kuriame buvo lengviausia, paprasčiausia ir 

geriausia. Dėl to dainoje ir juntamas liūdesys. 

Minėtų dainų variantai kuria ne itin slogią nuotaiką – gal todėl, kad labiau pabrėžiamas 

gyvybės augimas, skleidimasis, o ne nykimas. Tačiau tekstų pabaigoje pereinama prie liūdnesnės 

nuotaikos. 

Sklaidydami lietuvių liaudies vestuvines dainas esame įpratę rūtą regėti žaliuojančią, nuolat 

jaunamartės prižiūrimą ir globojamą. Tačiau aptariamų dainų repertuare su rūtos paminėjimu esti ir 

tokių, kur ji visokeriopai yra naikinama, trypiama, neprižiūrima. Ką sako toks neįprastas teksto 

vaizdas? 

Mergvakario dainos laikomos tomis, kuriose jau juntama dramatiškos nuotaikos pradžių 

pradžia. Tas liūdesys ir kyla būtent minint jaunamartės atributą – rūtą ir išryškinant jos nepriežiūrą, 

naikinimą. Dainose kalbama su rūtomis ir tuo būdu išskiriama, kad jos yra neigiamai paveiktos 

aplinkos veiksnių: šalnos nušaldytos, vėjo nupūstos. Lietuvių tautosakoje tas poveikis aiškiai 

siejamas su jaunamartės blogos ateities ženklinimu. Sugadintos rūtos žymi, kad jaunamartės laukia 

atsiskyrimas nuo jaunų dienų, perėjimas į kitokį, daug sudėtingesnį gyvenimą, kurio ji ne itin laukė 

ir norėjo. Kartu tai yra tarsi perspėjimas, kad rūtų jau nebebus. Vestuvinėje mergvakario dainoje „Ei 

tu, rūta, rūta“ (JSD, t. II, 969) po pokalbiu su rūtelėmis slypi mintis, kad mergelei reikia ruoštis 

kelionei pas bernelį. Ir ne pas tą, kurį ji mylėtų, bet pas tą, kurį jai parinko motinėlė. Vadinasi, jau 
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dainos pradžioje nusakyta nieko nedžiuginanti rūtų nykimo situacija suponuoja netinkamai ir būtent 

per prievartą parinkto jaunikaičio mintį, o tai dainoje sukuria dramatizmą: 

5. – O ką aš dainuosiu, 
Jauna būdama, 
Nedavė močiutė 
Už ko aš norėjau. 

 
6. Nudavė močiutė 

Už šelmio bernelio, 
Už šelmio bernelio, 
Už tinginužėlio (JSD, t. II, 969). 

Nušalusios rūtos – tik ženklas, kad jaunamartės situacija prasta, o kur dar visas jos apibūdinimas 

dainoje? Viso to gana detalus (žvelgiant į tai, kad tai yra tik daina) nupasakojimas dainos tekste 

mergvakario „kaltininkę“ ypač graudina, nuteikia motyvuotam nusivylimui dėl savęs, dėl savo 

ateities. Citata sufleruoja, kad jos bernelis būsiantis tinginys, o dar paskesni posmai sako, kad ir 

nemokantis namų ūkio darbų atlikti ir, kas baisiausia, – geriantis. Rūpestis dėl ateities skaudina. Tad 

kokią neviltį gali įnešti tokie dainos žodžiai į nuotakos šventę – vestuves, jeigu dar joms realiai 

neprasidėjus piešiamas toks vaizdas? Būtent čia glūdi vestuvinių dainų jaunosios pusėje prasmės, 

reikšmės paslaptis. Juk net nevalia jas analizuoti, jei nėra aiški prasmė, kad jos skiriamos 

jaunamartei graudinti. Rimtis vestuvių metu ir prieš jas tuo metu buvo būtina sąlyga kurti 

visokeriopai pilnavertę šeimą. Tad prie to prisideda ir pats liūdesio kūrimas minėtomis situacijomis 

dainose. 

Panaši graudinanti situacija pateikiama ir kitoje mergvakario dainoje „Ko liūdit, seselės“ 

(JLD, t. III, 1258). Pastabus lyrikas šioje dainoje iš karto išskirtų iškadėlės motyvą, apie kurį ir 

sukasi pagrindinė teksto mintis. Įdomu pastebėti, kad šis motyvas jungia ir mergelės, ir bernelio 

lemtį. Dainos pradžioje, kaip įprasta, išryškinama jaunamartės aplinkos situacija – iškadėlė, kuri 

žymi vėją, laužantį brangiąsias rūteles. Vėjo nulaužtos rūtos – nuoroda į mergelės besibaigiančią 

nerūpestingą jaunystę ir atsisveikinimą su ja. Tos jaunos dienos su vėjo gūsiu baigiasi. Baigiasi taip 

staigiai ir nelauktai, kaip ir rūtelės netikėtai ir greitai nulaužiamos vėjo. 

Šalia jaunamartės iškadėlės dainoje esti ir bernelio lemtį nusakantis motyvas. Tai tas pats 

vėjas, tik laužo jis jau bernelio atributą – žėglelius. Tuo būdu baigiasi ir jo jaunos dienos, laukia 

atsakingas momentas, o po jo – gyvenimas drauge su mergele. Įprasta manyti, kad vestuvinėse 

dainose liūdesiu apipinta tik jaunamartė. Minėta daina žymi, jog dėl besikeičiančio gyvenimo liūdi ir 

jis, tik pagal tradicijas vestuvių metu jis nėra graudinamas. Tad ir liūdesio jaučiama mažiau. Juk 

vestuvės yra daugiau jaunosios padėties nusakymas. Žinoma, tėveliams gaila išleisti ir sūnelį, bet 
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dainose tai ne itin akcentuojama. Apskritai kalbant apie lietuvių liaudies vestuvines dainas teigiama, 

kad jos daugiau priklauso moters pusei, o ne vyro. „Lietuvių dainoms iš seno segama moteriškumo 

etiketė ir beveik vieningai pripažįstama, kad mūsų dainos iš esmės atspindi moters potyrių 

pasaulį.“11 

Grįžtant prie minėtos dainos, išskirtina tai, kad joje mergelė, papūtus vėjui, užsilaiko už rūtų, 

o bernelis – už laivelio. Tai jų abiejų atributai, kurie simbolizuoja ne tik tai, kuri pusė vyriška, o kuri 

– moteriška, bet ir tai, kad šie daiktai juos nuo jaunų dienų sergsti. Kita vertus, iš šių dainos vietų 

galima suprasti, kad jaunas žmogus tiki tuo, jog dar nėra visiškai likęs nežinioje. Jį net prieš išėjimą 

iš gimtųjų namų kažkas sergsti iš išorės: 

4. Aš jauna mergelė 
Vos užsilaikiau 
Už žaliųjų rūtelių, 
Už rūtų vainikėlio. 

 
8. Aš jaunas bernelis 

Vos užsilaikiau 
Už juodojo laivelio, 
Už laivo paramėlių (JLD, t. III, 1258). 

Taigi panašaus tipo vestuvinėse mergvakario dainose brėžiama paralelė tarp vėjo sugadintos rūtos ir 

į svetimą šalelę išvyksiančios mergelės. Apie bernelio pusę kalbama tokiu pačiu būdu, tik tokių 

dainų yra mažiau užrašyta. 

Mergvakario dainų turinys neatsiejamas ne tik nuo žaliųjų rūtų auginimo, bet ir nuo vainiko 

iš jų pynimo proceso. Taip pratęsiama dramatiška atsisveikinimo nuotaika. Juk vainikas – tiesioginis 

nuotakos išgyvenimų vaizdinių atspindys. Vien vainikėlio pynimas dainoje pažymi, kad mergelė 

pasirengusi bernioko – jaunikio laukti. Mergvakario daina „Verkia mergelė“ (LTt, t. II, 6) jau 

pavadinimu nuteikia prastai nuotaikai. Čia ašarų liejimo priežastis paprastai suvokiama, nes dainų 

mergelė itin dažnai verkia būtent dėl laiku nesutvarkyto rūtų darželio ir jų pačių nepriežiūros. Tokio 

tipo dainose įprasta ir tai, kad raminti skuba pats bernelis. Suprantama, jog mergelė nesirūpintų dėl 

rūtų darželio, jeigu ji nesiruoštų „išeiti“ iš jaunystės laikotarpio ir pereiti į kitą – povedybinio 

gyvenimą etapą. 

Cituotoje dainoje mergelės nuraminimo ir pagailėjimo momentas baigiamas tuo lemtingu 

veiksmu – rūtų vainiko supynimu: 

Jaunas bernelis 
Darželį tvėrė, 

                                                   
11 Bronė Stundžienė, Moteriškasis pasaulis dainose, Tautosakos darbai XVI (XXIII), Vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2002, 13. 
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Jauna mergelė 
Rūteles sėjo, 
Jauna mergelė  
Rūteles sėjo, 
 
O pasisėjus 
Apsiravėjo 
Ir nusipynė 
Sau vainikėlį, 
Ir nusipynė 
Sau vainikėlį (LTt, t. II, 6). 

Kas baigiasi supynus vainiką? Mergvakario dainos ir to vestuvių laikotarpio tradicijos sako, kad 

jaunamartė turi ruoštis išeiti iš gimtųjų namų. O kad išeitų pagal visus papročius ir tradicijas, kad 

santuoka su berneliu būtų sėkminga, ji turi atlikti simbolinius darbus su jaunystės atributais, šiuo 

atveju su rūtomis, todėl iš jų pina vainiką. 

Daugiausia dramatizmo cituotoje dainoje būtent ir esti tada, kai jos pabaigoje minimas 

vainiko supynimas. „Rūta pamėgta ar tik ne dėl to, kad ji kukli ir nelepi, žaliuojanti ir pasipuošimui 

deranti bet kuriuo metu – ar anksti pavasarį ar vėlai rudenį, kada dažniausiai ir vestuvės kelta.“12 

Skaitant to meto mergvakario, o ir kitas dainas paaiškėja, kad be rūtos, kaip tam tikro papuošalo, to 

meto mergelė daugiau nieko ir neturėjusi. Todėl rūtų vainikėlis laikytas ne tik simboliu, bet ir 

papuošalu vestuvių metu. 

Vainikėlio pynimo ženklas ir jo prasmė, rodos, visiems aiški, bet vidinė šio proceso, o ir 

paties atributo reikšmė lietuvių liaudies vestuvinėse mergvakario dainose žymi, kad tai – kartu 

besibaigiančios jaunystės ženklas. Jis paprastas, bet kartu toks brangus ir keliantis daug emocijų, 

todėl apie jį dainuojant graudinama jaunamartė. Vadinasi, pačioje tautosakoje vienas daiktas, 

simbolis, kartais net metafora vartojama ne tik kaip meninė priemonė, bet ir kaip dainoje nuotaiką 

kuriantis motyvas. Juk rūtų vainikėlio pynimas suprantamas kaip jaunų dienų pabaiga, o kartu ir 

laukianti kitokio gyvenimo nutekėjus pradžia, kuri dãžnai nuotakai yra itin baugi, nes kupina 

nežinios. 

Lyriškumu žavi mergvakario dainos „Ant tėvelio didžio dvaro“ variantai, kuriuose 

rūpinamasi ne dėl rūtų auginimo ar vainiko pynimo, bet šio atributo „ateities“ – vietos po vestuvių. 

Suprantama, kad dėl to rūpinasi pati jaunamartė. Dainos variante „Pašlaitėliais“ (JSD, t. I, 758) 

vyksta mergelės pokalbis su rūtų vainikėliu, iš kurio paaiškėja, kad po vestuvių jis bus laikomas 

skrynioje bernelio namuose: 

 
                                                   
12 Donatas Sauka, Tautosakos savitumas ir vertė, Vilnius: Vaga, 1970, 241. 
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7. O kai nueisiu 
Už jauno bernelio, 
Skrynužėj paguldysiu; 
 

8. O kai įdėsiu 
Į margą skrynelę, 
Skrynužėj berūdysi;... (JSD, t. I, 758) 

Dialogas dainoje sukuria mintį, kad mergelės laukia panaši lemtis, kaip ir vainikėlio – ji 

gyvens jaunojo namuose, bus neva užrakinta, t. y. priklausys tik būsimam vyrui. Juk žinoma, kad 

lietuvių liaudies dainose kalbant apie rūtas, tuo pačiu kalbama ir apie nuotakos situaciją, padėtį. 

Daugumoje panašios tematikos dainų mergelė, prieš išvažiuodama iš gimtųjų namų, savo 

rūteles palieka seselei. Toks gestas buvo įprastas lietuvių liaudyje. Tačiau esti tekstų, kuriuose 

apdainuojama visai kitokia situacija – jaunamartė savo „jaunystę“ – rūteles saugoti atiduoda 

berneliui. Šis paprotys – dažnas vestuvinėse apeigose, bet dainose apie tai kalbama rečiau. Rūtelių 

atidavimas jaunajam – mergelės pasitikėjimo juo išraiška, visapusiškas nusiteikimas priklausyti tik 

jam. Kaip sako dainos, bernelis saugo rūteles, o tai reiškia, kad sergsti savo mergelę. 

Esti minėtos dainos variantas, kuriame panašiai kalbama apie bernelio situaciją. Tik šalia jo, 

kaip įrasta, – žirgelis. Dainos varianto „Sėdziu pa langu“ (TD, t. IV, 758) turinys mažai kuo skiriasi 

nuo cituoto, tik joje labiau sureikšminta bernelio situacija dėl numatomų vestuvių. Joje bernelio 

sesuo jam perša mintį, kad šis nevestų. Įprasta girdėti atvirkštinį variantą, kai to nedaryti seselių yra 

įkalbinėjama jaunamartė. Tačiau šioje dainoje aiškiai piešiama bernelio neigiamos ateities 

perspektyva: „Ti tavi apgaus, / Nuo žirga nugraus,...“ (TD, t. IV, 758). Vadinasi, mergvakario 

dainos ir jų variantai pasižymi tuo, kad jaunamartė graudinama ne tik jos pačios prasto rytojaus 

gyvenimo vaizdo nusakymu, bet ir bernelio nenoro ruoštis vedybiniam gyvenimui priežasčių 

išskyrimu. Teigiama, kad tokie dainose vyraujantys motyvai yra net panašūs į tuos, kuriuos girdime 

raudose. Juk ir jose raudama dėl blogos ateities be artimo žmogaus, o kreipinių, klausimų, sušukimų 

figūromis reiškiami itin skaudūs išgyvenimai dėl amžino atsiskyrimo su tuo žmogumi. 

Taigi mergvakario dainose rūta yra pagrindinė ceremonijos realija. „Rūtų darželis – 

mergaitės asmenybės reprezentantas.“13 Rūtos simboliu pasakoma ne tik tai, ką galvoja jaunamartė, 

bet ir tai, ką ji jaučia prieš vestuves. Pastebėta, kad jos jausmų pasaulis jau ruošiantis vestuvėms 

aiškiai susijęs su vidiniu skausmu. 

 

 

                                                   
13 Rasa Račiūnaitė, Moteris tradicinėje lietuvių kultūroje, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2002, 97. 
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2. Jaunas dienas palydint 
 

Mergvakario metu, kai vestuvinėse dainose ima stiprėti mergelės ir bernelio jausmų skalė, 

kai atsiranda stiprus atsiskyrimo nuo savos aplinkos jausmas, padėties esmę suprasti nesunku. Būtent 

tada, kai dar tik ruošiamasi ypatingai dienai, kai daugiausia kalbama apie įvyksiančias vestuves, 

dainų tekstuose stiprėja mergelės skausmas dėl to, kad jai reikės palikti viską, kas buvo 

neįkainojamai brangu iki šių dienų: kaimo jaunimėlį, rūtų darželį, artimuosius ir net kartu su jais 

atliekamus namų ruošos darbus. Visa tai imama akcentuoti jau mergvakario metu, nes tada 

jaunamartei sunkiausia – ji pajunta artėjantį gyvenimo pasikeitimą ir būtiną susitaikymą su ta 

situacija. Rodos, mergelei ir taip turėtų būti sudėtinga jausmų atžvilgiu, o kur dar daugybė 

mergvakario dainų, kuriomis ji graudinama, virkdoma. 

Šeštadienį, pinant vainiką, dainuota mergvakario daina „Sėk, sesela, rūteles“ (TD, t. IV, 

252). Kaip ir daugelyje vestuvinių dainų, šioje nevengiama minėti rūtos motyvą, tačiau didesnę 

dramatizmo galią čia teikia net kelis kartus kartojamas junginys „paskucinį vakarėlį“. Tai reiškia, 

kad jaunamartė viską, kas jai priklauso, daro paskutinį kartą ir dėl to itin liūdi. Jai tiesiogiai negaila 

darbų, kuriuos ji atlieka kiekvieną dieną, bet skaičiuoti paskutines buvimo pas motinėlę valandas – 

skaudus pojūtis: 

Paskucinį vakarėlį 
Aš pas savo mocinėlį 
Už stalalio sėdėjau, 
Kaip roželė žydėjau (TD, t. IV, 252). 

Dramatiškos nuotaikos kupina daina mergvakario metu įpareigoja ne tik liūdėti, kaip priklauso 

nuotakai, bet ir apmąstyti savo prabėgusias jaunystės dienas. Iš daugelio mergvakario dainų galima 

suprasti, kad mergelei svariausias, brangiausias žodis buvęs ne bernelio, kaip galima būtų manyti iš 

dainų, bet motinėlės. Močiutė auklėja, kartais net bara mergelę, bet mergelė ją gerbia vien už tai, kad 

ją užauginusi, kad padėjusi dirbti ir paruošusi eiti į gyvenimą. Tad dėkingumas slypi santūriuose 

žodžiuose, o taip pat ir gyvenimiškų situacijų nupasakojime. 

Įprasta, kad dainoje vienas kuris nors vaizdas, motyvas sukelia tam tikras asociacijas, padeda 

skirti dainą nuo kitų jos variantų ar apskritai dainą nuo dainos. Mergvakario metu atliekamos dainos 

„Ko liūdi, sesele, ko liūdi“ variante pavadinimu „Ei, ko sėdi, sesele, ko verki“ (JSD, t. II, 862) 

didžiausią prasmę teikia mergelės pokalbis su rūtele ir, kaip priešprieša – bernelio pokalbis su 

pentinėliais. Šie nuo jaunųjų neatskiriami atributai ir pokalbis su jais yra labai reikšmingi, nes 

žadama, kad nuo jų bus neatsiskirta ir po išėjimo iš tėvų namų. Pažymėtina, kad tik šie simboliniai 
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daiktai ir sergės jaunuosius po vestuvių. Nebus šalia nei motutės, nei tėvelio, kurie galėtų pakeisti 

tuos atributus. 

Minėta daina įdomi tuo, kad jos penktas ir dešimtas posmai kuria vienodą prasmę, tik esti 

vienas skirtumas – viena pusė priklauso mergelei, o kita – tik berneliui. Dainos žodžiai sako, kad 

mergelė, kaip ir bernelis žemę laistė gailiomis ašaromis, tada pražydo mergelės pusėje lelijėlė, o 

bernelio – bijūnėlis: 

5. O kur mūsų seselė sėdėjo, 
O kur mūsų jaunoji sėdėjo, 
Čia pražydo graži lelijėlė, 
Ašaružių žemužė nekėlė. 
 
<...> 

9. O kur mūsų brolelis sėdėjo, 
 O kur mūsų jaunasis sėdėjo, 
 Čia pražydo raudons bijūnėlis, 
 Ašaružių žemužė nekėlė (JSD, t. II, 862). 

Jau pats ašarų motyvas dainos klausytoją nuteikia liūdnai nuotaikai. Žavi tik tai, kad sėdėjusios 

mergelės ir bernelio vietoje pražydo jaunystę žymintys augalai. Tai tarsi dalelė dviejų jaunų žmonių, 

kurie pasiryžę keisti gyvenimą, kurių kasdienybė nuo šiol bus sujungta į vieną, bendrą gyvenimo 

kelią. Tačiau kol kas mergvakario dainose akcentuojami atskirų pusių (mergelės ir bernelio) 

motyvai, išreiškiantys niūrią nuotaiką, liūdesį. 

Lyginant tekstus, kurie laikomi vieno kūrinio variantais, pastebima, kad vieni jų yra 

nuoseklūs, o kituose esti didesnis fragmentiškumas. Pavyzdžiui, cituotas minėtos dainos variantas 

beveik identiškas kitam – „O ko liūdi, sesele, ko liūdi“ (JSD, t. I, 765). Keturi pirmi posmai – 

vienodi savo turiniu, tik penktasis, kuris dar kalba apie mergelę, šiek tiek graudesnis: 

Kai tu sėsi už balto stalelio, 
Aš žaliuosiu ant tavo galvelės, 
Kai nuimsi ant baltų rankelių, 
Sugraudinsiu seselės širdelę (JSD, t. I, 479). 

Nors abiejuose posmuose kalbama apie jaunamartės ašaras, šis posmas kuria graudesnę nuotaiką, nes 

žymi nuotakos jaunystės pabaigą. Juk rūtų vainikėlio nuėmimas nuo galvelės reiškia jaunų dienų 

pabaigą. 

Ši daina trumpa, cituotu penktuoju posmu ir baigiasi, tačiau kitas dainos variantas savo 

turiniu nepalyginamai platesnis, pasakantis daug daugiau. Pažymėtina dar ir tai, kad daugiau mažiau 

siužetinė yra tik dainos variantų pradžia. Kitame variante pavadinimu „O ko liūdi, sesele, ko liūdi“ 

(JSD, t. I, 478) didžioji dainos dalis turiniu sutampa su anksčiau aptartomis, tačiau žvelgiant į 

pabaigą, čia artėjama prie skaudesnės situacijos – jaunamartės atsiskyrimo nuo gimtųjų namų. 
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Išryškinimas to, kad jaunamartė įgaus marčios statusą, dainai ir suteikia daugiausia nostalgiškos, 

skaudžios nuotaikos. Juk suprantama, kad mergelei yra itin sunku pereiti iš vienų – savų namų į kitus 

– svetimus bernelio namus. 

Ne tik šiame dainos variante, bet ir kituose panašaus pobūdžio mergvakario metu 

atliekamuose lyrikos tekstuose, juntamas lemiamas jaunosios padėties pasikeitimas. Pažymėtina, kad 

tekstuose itin gilinamasi į jaunamartės laukiančią ateitį, naują gyvenimą. Dažnai žvilgsnis krypsta ir 

į netolimą praeitį – besibaigiančią mergelės jaunystę. Tame juntamas mergelės skausmas, 

nusivylimas. Juk ji nuo šiol namuose nedirbs įvairių darbelių ir nebus šalia savo artimų žmonių. 

Aptariant mergvakario dainas ir jų variantus, svarbu akcentuoti tai, kad šiuo momentu 

dainose dar tik atsiranda dramatiška nuotaika. Ji dar nėra tokia skaudi ir paveiki kaip, pavyzdžiui, 

išvažiavimo pas jaunąjį dainų tekstuose. Pavyzdžiui, lyginamos dainos variante „Mūsų seselių 

pulkai surėdyti“ (JSD, t. I, 486), kaip ir daugumoje kitų, akcentuojamas rūtų pokalbis su 

jaunamarte. Rūta – jos antrininkė, rodos, norinti jai padėti, bet negalinti pakeisti padėties. 

Suprantama, kad jaunamartė neišvengia atsisveikinimo su jaunystės dienomis. Mergelės pokalbio 

dalyvė dainos variante tarsi nuteikia tai liūdnai nuotaikai, kuri atsiranda pačio mergvakario metu. 

Juk ji kalbėdama su rūta prasitaria, kad jai gaila jaunų dienelių, o dar labiau – skirtis su brangiąja 

močiute, kuri ją užaugino. 

Liūdesys neišvengiamai apima mergelę dar ir todėl, kad dainos variante  vartojami neiginiai, 

kurie reiškia, kad kažkas pasibaigs, kažko nebus, kas buvo iki šiol: 

Nesagstys tau rūtų vainikėlio, 
Nemaustys tau aukselio žiedelį, 
Nemaustys tau aukselio žiedelį, 
Nevadins jaunąja sesele (JSD, t. I, 486). 

Vien paskutinė posmo eilutė leidžia suprasti, kad mergelė jau mergvakario metu savotiškai atsiskiria 

nuo brangių žmonių – seselių. Šeimos dukrelės išsiskirs, kurs savo šeimas, todėl retai matysis, viena 

kitai negalės padėti dirbti darbų. Dėl padėties gal ir liūdna. Kita vertus, dainos tekstas akcentuoja ir 

taurius šeimos santykius, kai visi mylėjo ir rūpinosi vienas kitu. 

Dar vienas dainos variantas „Sesytės atsisveikinimas“ (RD, t. I, 83) iš visų minėtų išsiskiria 

paskutiniu posmu, kuriame labiau sustiprinami jausmai. Tai daina, kurioje ištariamas atsisveikinimo 

žodis „sudievu“. Pažymėtina, kad toks atsisveikinimas yra emocionaliai paveikus, nes tuo būdu 

atsisveikinama visam laikui. Sušukimais išsiskiriama su visa šeimyna: motinėle, tėveliu, brolyčiais ir 

sesytėmis. Tų laikų mergelei, mažai ką skaudaus patyrusiai jaunystės laikotarpiu, tokios situacijos 

nusakymas dainoje garantuoja ašaras, gailestį ir nostalgiją. Tokiu būdu savotiškai drąsiau pereinama 
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prie jaunamartės jausmų išryškinimo. Juk „<...> lyrikos siužetuose kalbama ne apie materialius, 

apčiuopiamus daiktus, o apie žmogaus vidinę būseną“.14 

Apžvelgus kelis vienos dainos variantus, aiškėja, kad beveik visuose plėtojama ta pati – 

mergelės atsisveikinimo su jaunyste tema. Tačiau įdomu tai, kad vos keli skirtingi dainos turinio 

aspektai ryškiai keičia jos nuotaiką – vienu atveju dramatizmas silpnėja, o kitu – tik stiprėja. 

Mergvakario dainos pasižymi tuo, kad jose nevengiama gretinimo. Dažniausiai vienoje 

dainos dalyje kalbama apie mergelę, o kitoje – apie analogiškus bernelio veiksmus ar rūpesčius. 

Įprasta manyti, kad mergvakario metas priklauso tik mergelei, tačiau lyrinėse dainose neužmiršta ir 

bernelio padėtis. Jo, lygiai taip pat kaip ir mergelės, tėvelis gaili išleidžiant jį iš namų. Jis lieja 

gailias ašaras, nes žino, kad jau rytoj nesulauks pagalbos iš sūnaus, kad jau rytoj šis sukurs šeimą ir 

gyvens savą, savarankišką gyvenimą. Tuo tarpu jaunamartės labiausiai, kaip įprasta vestuvinėse 

dainose, gaili motinėlė, kuri ją užauginusi ir dabar palydinti taip pat į savarankišką gyvenimą. Visa 

tai lyriškai išryškinta dainoje „Einu per kiemelį“ (RD, t. II, 46). 

Itin meniškai gretinimu remiamasi ir mergvakario dainoje „O ir pradėjo“ (JSD, t. I, 953). 

Nuo bernelio pokalbio su žirgeliu palaipsniui pereinama prie mergelės pokalbio su rūtelėmis. Rūta 

mergvakario dainose dažniausiai atstoja mergelės draugę, nes su ja kalbamasi, tariamasi. Joje 

tiesiogiai atsispindi mergelės išgyvenimai. O šalia bernelio dažniausiai minimas žirgas. „Žirgas – 

niekuomet bernioko atstoti negali, jis tėra tiktai jo draugas ir prietelis, jo mitrumo simbolis, 

daugiausia jo reikalų atstovas.“15 O situacija minėtoje dainoje viena – bernelis kalbasi su žirgeliu, 

perspėja jį, kas laukia po to, kai nuvyks pas mergelę. Tuo tarpu mergelė, kaip minėta, turi savo 

užtarėją – rūtelę, su kuria kalbasi antroje dainos dalyje ir pažymi, kad jas prižiūrėjo su meile ir 

pagarba: 

12.  – Ei rūtos, rūtos, 
Rūtos, rūtytėlės, 
Visą čėsą mylėjau, 
Pasėjau, nuravėjau (JSD, t. I, 953). 

Labai panašiai atsiliepiama ir apie žirgelį, kuriuo rūpinosi bernelis. Tačiau dainoje nusakytas 

rūpinimasis simboliniais atributais liūdną nuotaiką sukuria akcentavimu to, kad po vestuvių nebus 

kam jais pasirūpinti. Taigi gretinimu atskleidžiama ne tik pati situacija bernelio ir mergelės pusėje, 

bet ir jų išgyvenimai, neišvengiamas rūpestis dėl savo jaunystės, jos ženklų. 

                                                   
14 Bronislava Kerbelytė, Tautosakos poetika, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005, 26. 
15 Balys Sruoga, Tautosakos studijos 1921 – 1947, Raštai, t. IX 1, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 
2003, 165. 
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 Esti mergvakario dainų, kuriose verkia ne mergelė ar bernelis, bet jų tėveliai. Graudžią 

nuotaiką dainose kuria gimdytojų nenoras skirtis su dukra ar sūnumi. Tačiau neišvengiama situacija 

tik dar labiau akcentuojama tokiais žodžiais: 

 <...> 
– O ko aš neverksiu, 
Ko aš nedūsausiu, 
Jau rytoj išleisiu 
Jauniausią dukrelę. 
 
<...> 
– O kur aš neverksiu, 
Kur aš neraudosiu, 
Jau rytoj išleisiu 
Jauniausią sūnytį (RD, t. II, 46). 

Jaudina tai, kad į vestuves išleidžiama „jauniausia dukrelė“ ir „jauniausias sūnytis“. Įprasta, kad jie 

yra brangiausi šeimoje, todėl tėvams jų gaila labiausiai. Ši mergvakario daina įprasmina mintį, kad 

ne tik patiems jauniesiems skaudu palikti savo tėvelius, bet ir tėveliams juos. 

 Apskritai žvelgiant į didžiąją dalį vestuvinių mergvakario dainų išryškėja bendra tendencija – 

dainuojamuose tekstuose labiausiai išgyvenama dėl besibaigiančios jaunystės. Tą liūdesį labiausiai 

išgyvena mergelė, kuri ruošiasi vestuvėms. Slogios nuotaikos esti ir dainose apie bernelį, tačiau 

atsižvelgiant į tyrimo objektą, labiau rūpi jaunamartės jausmai. Jų ir aprašyta daugiau. Taigi 

mergelei palydint jaunas dienas, atsiskiriant nuo jų ir ruošiantis pereiti į kitą gyvenimo etapą, suvokti 

esamą padėtį padeda mergvakario metu dainuojamos dainos. Jos leidžia pajusti gyvenimo su tėvais 

svarbą, jaunų dienų džiaugsmą ir mergvakario metu atsirandantį sunkų atsiskyrimą nuo viso to. O 

kiekvienas dainos tekstas ir melodija kuria neramią nuotaiką, kuri būdinga daugumai mergvakario 

dainų. 
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3. Žvilgsnis į ateitį 
 

 Kiekvieno žmogaus gyvenime esti daugybė tarpsnių, kai reikia galvoti, ką pasirinkti, kaip 

pasielgti, kaip prabilti. Visos besikeičiančios situacijos verčia žmogų apmąstyti ne tik dabartį, bet 

apibrėžti, numatyti ir ateities realijas. Kalbant apie tradicines kaimo vestuves, atsižvelgiant į 

jaunamartės padėtį prieš jas, įdomu stebėti, kaip tuo metu elgiasi ji pati. Mergvakaris – geriausias 

metas mergelei žvelgti į netolimą rytojų, į tą ateitį, kai jos gyvenime atsiras kiti žmonės – bernelis, 

anyta. 

 Vestuvinėse mergvakario dainose įprasta girdėti, kad mergelė dėl savo ateities išgyvena 

labiausiai. Kita vertus, jos ir išgyvenimai kitokie, negu bernelio. Dainų mergelė tiesiog spėlioja, kas 

bus, kai ji ištekės, kaip ji gyvens kitokioje aplinkoje ir pan. Nerimas nėra išgalvotas, nepagrįstas. 

Dainų tekstuose tiesiogiai klausiama, kas laukia netolimoje ateityje, kaip pasikeis gyvenimas po 

santuokos? 

 Vestuvinėse dainose jaunosios pusėje apie anytą, mergelės gyvenimą kartu su ja, kalbama be 

didesnių užuominų. Tai ryškiausiai atsiskleidžia išvažiavimo pas jaunąjį dainose, tačiau šių minčių 

pradžia galima laikyti ir mergvakario dainas. Jau šiose dainose juntamas jaunamartės dramatizmas, 

kai ji supranta, jog išvykus iš savo namų, džiaugsmais, vargais ir darbais turės dalintis su jaunojo 

motina. 

 Baimė dėl ateities gyvenimo su anyta aiškiai įprasminta mergvakario dainoje „Šią vasarėlę“ 

(JSD, t. I, 621). Joje supriešinamos dvi erdvės – motinėlės (brangi, teigiama pusė) ir anytėlės (baugi, 

nežinoma pusė). Žvelgdama į netolimą ateitį, jaunamartė užduoda retorinių klausimų, kaip jai reikės 

patikti, įtikti, kaip reikės gyventi toje pusėje. Iš čia atsiranda nerami nuotaika, nes labiausiai jaudina 

nežinia. Kartojamuoju jaustuku išryškinamas skausmas, rūpestis: 

7. Ui, ui, ui dievai, 
Dievuliau mano, 
Kaip aš paprasiu 
Pas anytėlę; 

  
8. Kaip aš paprasiu 

Pas anytėlę, 
Kaip aš įtiksiu 
Tai anytėlei? (JSD, t. I, 818). 

Dainos mergelė kreipiasi į dievą tikėdamasi gauti atsaką. Klausimas retorinis, atsakymo nėra. Tačiau 

iš rūpesčio, kaip įtikti anytėlei, aiškėja, kad jaunamartė bijo ateities vargelio. Jai neramu, kad ką nors 

padarys netinkamai ar neįvykdys jos norų. 
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 Ta naujoji jaunamartės gyvenamoji vieta – anytos namai – piešiami sąlygiškai su nuo seno 

vyraujančia vargo alegorija. Retai kada dainose apie vyro motiną kalbama teigiamai. Tačiau būtent 

mergvakario (gal tik dėl to, kad tai yra vestuvių pradžia...) dainų tekstuose mergelė guodžiama, kad 

būtent anyta ją nuramins, paguos, sušildys. Tačiau jau paskesnis dainos posmas visa tai paneigia ir 

išryškina tik kitą pusę – mergelę paguos, nuramins ir pakalbins jos bernelis. Tai akcentuojama 

mergvakario dainos „Ko liūdit, sesytės“ variante „Vis geriam, vis geriam“ (JSD, t. II, 962). 

Sielvartingu mergvakario graudenimu neatsiliekama ir kitame dainos variante „Ko tyli, sesute“ 

(JSD, t. II, 1077). Dainos turinys – identiškas, tik viskas pasakyta kitais žodžiais. Kita vertus, dainų 

variantiškumas tuo ir pasižymi, kad kūrinys nedaug pasikeičia. „Kiekvienas naujas asmuo <...> gali 

kūrinį šiek tiek pakeisti – kitimai yra variantų atsiradimo pagrindas. Pagaliau net ir tas pats žmogus 

retai kada ilgesnės apimties tautosakinį tekstą antrąkart pateikia žodis žodin kaip pirmąkart. O ką 

jau kalbėti apie skirtingu laiku skirtingose vietose dainuojamą dainą...“16 Tad grįžtant prie 

aptariamos dainos variantų, svarbu akcentuoti tai, kad dainų esmė išlieka ta pati – jaunamartė jau 

mergvakario metu gąsdinama prastesniu gyvenimu pas anytą. Tačiau realūs išgyvenimai, kuriuos 

patiria santuokai besiruošianti mergina, dainose, žinoma, pastiprinami, paryškinami – parodomi 

viešai. 

 Mergvakario, o ir kitose vestuvinėse dainose jaunosios pusėje, liūdna nuotaika pasiekia 

aukščiausią tašką tuomet, kai jose vaizduojamas moters likimas. Sudėtingu momentu, kai ruošiamasi 

santuokai, iš dainų daugiausia ir sužinome apie nedalią, kuri jos laukia. Vadinasi, būsima nuotaka 

jau tada tarsi nuteikiama, kad pačių vestuvių metu dainos bus dar graudesnės. Juk jose detaliau 

pateikiamas sunkesnis ateities gyvenimas. 

 Dar skaudesnė ateities situacija nusakoma mergvakario dainose, kuriose jaunamartė 

vadinama našlaite. Ji neturi nieko. Jai niekas ir nepadeda net kraitelio krauti. Jai kaip vienintelis 

prieglobstis ir pagalba yra gamta. Štai mergvakario dainoje „Vai tu berneli sakalėli“ (JSD, t. I, 313) 

nuskamba mintis, kad vargšei mergelei kraitį padeda sukrauti naktis: „Naktis močiutė, / Manik 

kraitelį krovė,...“ Ir seselė, ir tėvelis taip pat pavadinami gamtos detalėmis. Tuo būdu sukuriamas dar 

didesnis gailestis, užuojauta, kad jaunoji yra našlaitė. Panašiai ši mintis perteikiama ir cituotos 

dainos variante pavadinimu „Nejok, berneli“ (JSD, t. I, 366). Tačiau jos pradžia yra šiek tiek 

ramesnio tono. Bernelio prašoma, kad šis nejotų pas vargšę mergelę, o anksčiau cituotos dainos 

pradžioje tiesiog priekaištaujama jam: 

1. Ei tu, berneli, 
Tu mano šalbierėli, 

                                                   
16 Gražina Skabeikytė – Kazlauskienė, Lietuvių tautosaka, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005, 13. 
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O ko atjojai 
Šį mielą rudenėlį? (JSD, t. I, 313). 

Panašiai apie jaunamartės nedėkingą padėtį prabylama ir dainoje „Ai, žydėk, žydėk“ (JSD, t. 

I, 408). Dainos pabaigoje tarsi pateisinama situacija ir pasakoma, kas našlaitei jaunamartei gali 

padėti. O gi kraitį sukraus naktelė ir svotbelės pulkelį sukvies brolelis. Vadinasi, ši daina akcentuoja, 

kad mergelė nėra visiškai vieniša. Ji dar turi sau artimą žmogų – brolelį. Kita vertus, jai brolelio 

pagalbos neužtenka, todėl prašo nakties, kad ši sukrautų kraitį, be kurio negalėsianti ištekėti. Dainų 

mergelė, rodos, norinti tekėti, bet sudėtinga gyvenimo situacija sudrumsčia įsisenėjusią tvarką ir 

trukdo paprastai įsilieti į kitos – bernelio (o kartu ir anytos) šeimos gyvenimą. Dėl to mergvakario 

dainų nuotaika yra dramatiška. 

Esti mergvakario dainų, kuriose našlaitei mergelei padeda ne tik naktis ar mėnuo, bet ir 

paukščiai, kiti gyvūnai. Iš tokio dainų turinio galima suprasti, kad anksčiau žmogus buvęs labai arti 

gamtos. Sakytume, kad joje žmogus visada rasdavo prieglobstį, ieškodavo pagalbos. Mergvakario 

dainos „Lėk, sakalėli, per ežerėlį“ variante „Lėkė volunžė“ (TD, t. VII, 115) šeimos narius atstoja 

žvėrys: 

10. Vilkas – tėvužis 
Durlelį duoti. 

 
11. Meška – mamužė 

Kraitelei [-iam] kloti. (TD, t. VII, 115). 

Sudėtingai jaunamartės situacijai nusakyti kaip pagalbininkai pasirenkami žvėrys, nes ji neturi nieko, 

kas jai galėtų padėti. Ir kituose dainos variantuose situacija – panaši. Jaunamartė našlaitė, nieko 

neturi. Todėl ji neigiamai nusiteikusi, net nenori tekėti. Juk jai gėda, kad nieko neturi, kad kraitis 

nesukrautas. 

 Bene skaudžiausiai mergvakario metu skamba daina „Palaužta rūtela daugiau nežaliuosi“ 

(TD t. IV, 893). Skaudu, nes jaunoji vestuvių išvakarėse kalba apie mirusią motiną. Suprantama, kad 

dainos nuotaika – itin niūri. Skaudu dar ir todėl, kad mergelei motinėlės labai reikia, nes ji viena 

negali vargelių vargti. Galvoti galima įvairiai, bet peršasi mintis, kad anokia čia ir šventė, jei 

vestuvių metu prabylama apie mirtį. Ir dar ne bet kokią, o nuotakos motinėlės. Juk žinoma, kad 

mergelės ir motinėlės sąjunga nuo seno yra neatsiejama nuo jaunamartės jaunų dienų. Todėl ir 

vidinis skausmas iš dainos žodžių juntamas itin stiprus. 

 Apskritai kalbant apie mergvakario dainas, verta išskirti tai, kad jau jose (dar neprasidėjus 

vestuvėms) juntamas gilus liūdesys. Net ne liūdesys, o dramatiškumas, nes jose nupasakojama ne 

viena sudėtinga, skaudi situacija, kuri itin graudina jaunamartę. Įdomu pastebėti, kad minėtose 
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dainose bernelis dažniausiai pasirodo tik kaip pretendentas į nuotakos pusę, tačiau jam nėra taip 

sudėtinga ir skaudu, kaip jaunamartei. 

 
***** 

 
Iš aptartų dainų ir jų variantų palyginimo akivaizdu, kad gailestis mergvakario lyrikoje 

perteikiamas simboliais, tiksliau – mergelės ir bernelio jaunystės atributais. Jais pavyksta atviriau 

išsakyti, ką viduje jaučia žmogus. Tik įterpti simboliai leidžia įžvelgti, kas buvo toliau už šios dienos 

bei padėti vienoje būsenoje suderinti ramiai laimingą ir skaudų, neramų išgyvenimą. Kita vertus, 

rūtų, rūtų vainikėlio apdainavimą stipriai yra paveikusios atitinkamos vestuvių ceremonijos, kuriose 

minėtas simbolis neretai tampa dėmesio centru. O didelis nuotakos graudumas dėl jaunų dienų 

praradimo mergvakario dainose išreikštas tam, kad būtų aiški tikroji jos padėtis. Dainų perpynimas 

įvairiais rūpesčiais niekad nekelia didelio žavesio, nes galimą džiugesį užgožia vidinis jaunamartės 

skausmas. 

Mergvakario dainose daugiau akcentuojamas jaunamartės liūdesys dėl prabėgančių jaunų 

dienų, dėl rūtų vainikėlio „galių nykimo“ ir pan. Tai tarsi įvestis į tą dar vėliau per pačias vestuves 

atsirasiančią stipresnę dramatišką nuotaiką. Juk mergelė dar tik pratinama prie moters likimo realijų. 

Atsižvelgiant į tai, kad aptartos dainos priklauso mergvakariui, neišvengiamai pabrėžtina ir 

jose vyraujanti jaunystės tematika, kuri dar kažkiek slopina vestuvinėse dainose egzistuojantį 

neišvengiamą dramatiškumą. Juk mergvakaris – tai metas, kai dar tik ruošiamasi vestuvėms, kai 

bandoma suvokti, kokie pasikeitimai laukia mergelės netolimoje ateityje. 
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III. DRAMATIZMO RAIŠKA KRAIČIO IŠVEŽIMO DAINOSE 
 

1. Kraičio skrynių krovimo procesas. Nesukrauto kraičio problema 
 

Kraitis yra ypatingas praeities vestuvių atributas. Vestuvinėse kraičio išvežimo dainose itin 

sureikšminama ne tik mergelė ir jos padėtis, bet ir pats kraičio krovimo procesas. Jis aiškiai ir gyvai, 

lyriškai, o kartu ir su giliu dramatizmu apdainuotas lietuvių liaudies vestuvinėse dainose. Dainų 

tekstai, o ir papročių aprašymas diktuoja supratimą, kad kraitis mergaitės buvo kraunamas jau nuo 

ankstyvos vaikystės. Suprantama, kad tai buvo daugiau motinos rūpestis, negu pačios mergelės, nes 

ji žinojo, kad užaugusi dukra turės galimybę ištekėti tik su sąlyga, jei turės didelį kraitį. 

Rodos, visa papročių esmė sudėta į vestuvines kraičio išvežimo dainas. Jose daugiausiai ir 

akcentuojamas mergelės aplinkinių rūpestis dėl kraičio, skrynių krovimo problemų. Daugiau 

problemų – daugiau ir dramatizmo. Tačiau tokia neigiama nuotaika dainose nenuvilia vien dėl to, 

kad jose kartu atvertas taurus dvasinis mergelės vidinis pasaulis, kuris žavi jausmingai išreikštais 

žmogiškojo gyvenimo grožio idealais. 

Svarbu tai, kad lyginant su dauguma mergvakario dainų, kraičio išvežimo dainos yra 

dramatiškesnės nuotaikos. Tai lemia jau minėta problematika, o kartu ir pačios mergelės drąsesnis 

jausmų išryškinimas dainose. 

Vestuvių metu dainuota daug dainų, kuriose akcentuotas kraičio krovimo procesas: mergelei 

motinėlė padeda austi įvairias juostas, drobes ir pan. Nors kraičio skrynios reikalingos būtent 

jaunamartei, tačiau padėties šeimininke šiuo momentu drąsiai galima vadinti būtent motinėlę. Ji ne 

tik moko mergelę austi, bet apskritai kartais leidžia jai pasidžiaugti jaunomis dienomis ir suteikia 

galimybę ilgiau pamiegoti. Kitu atveju leidžia tik stebėti iš šalies, kaip visą kraičio skrynią krauna ji 

pati. Kyla klausimas, kur čia dramatizmas? Kur neigiama nuotaika?! 

Darydama gerą darbą, motinėlė pakenkia dukrelei. Atsiranda net savotiškas konfliktas. Tai 

aiškiai iliustruoja daina „Motinėle tu mano“ (JSD, t. I, 309). Šioje kraičio išvežimo dainoje 

jaunamartė ima priekaištauti, kad motinėlė, kuri ją ilgai migdė, t. y. gailėjo leisti prie darbo, nespėjo 

sukrauti pilnų kraičio skrynių. Dialogu išsakyta mintis, kad kalčiausia yra motinėlė, nors kraičio 

skrynios priklauso mergelei. Šis dar kol kas dainoje ne itin ryškus pyktis leidžia diskutuoti, kodėl 

mergelė apskritai priekaištauja? Į tai atsako aštuntasis minėtos dainos posmas: 

6. Tai ne dėkui močiutei, 
Kad mažą valioj auginai, 
Valioj auginai, 
Ilgai migdinai, 
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Man kraitelio nesukrovei. 
 

7. – Dukrytėle tu mano, 
Lelijėle tu mano, 
Tai tu susikrausi  
Didelį kraitelį, 
Už bernelio kai nueisi. 

 
8. – Motinėle tu mano 

Sengalvėle tu mano, 
Jau nebus čėsas 
Man kraitelį krauti, 
Už bernelio kai nueisiu (JSD, t. I, 309). 

Jos priekaištas – logiškas. Nusakyta situacija, kad ištekėjus nebus laiko, kada krauti kraitį, 

sufleruoja, jog nuotakos numatoma ateitis nesudarys sąlygų užbaigti pradėtų ir laiku nebaigtų darbų. 

Jaunamartė, lyriškai kreipdamasi į motulę, dainoje sukuria itin liūdną nuotaiką ir tuo pačiu nusako, 

kokia yra sudėtinga jos pačios situacija. Juk akivaizdu, kad mergelė išgyvena dėl to, ką apie ją 

pasakys bernelis, kai sužinos, kad pačios kraitis nesukrautas. Tuo tarpu motinėlės žodžiai sukuria 

daug ramesnę būseną, nes jos žodžiais tarsi pasakoma, kad viską dar įmanoma pakeisti. Kita vertus, 

visa dainos potekstė įprasmina visiškai priešingą mintį, tą, dėl kurios ir ryškėja dainos dramatizmas. 

Mergelė, kuri išeina iš gimtųjų namų į vyro namus, privalo turėti kuo daugiau kraičio, nes priešingu 

atveju bus numenkintas ne tik jos darbštumas, bet ir ji pati. 

Motinėlė ramina dukrelę, bet tai nelemia jokio realaus pasikeitimo. Dėl įvairių priežasčių 

laiku nepadaryti darbai – reali ateities sunkumų atsiradimo sąlyga. Pažymėtina, kad šioje ir 

daugelyje kitų kraičio išvežimo dainų, išskiriant vieną situaciją, aprėpiamas visas lemties 

dramatizmas. Nusivylimas mergelės atžvilgiu atskleistas glaustai, be platesnio komentaro, tiesiog 

motinėlės ir dukrelės pokalbiu – dialogu apie nesukrautą kraitį. 

Gražius motinos ir dukros santykius atskleidžia kraičio išvežimo daina „Aš motužės 

mylimosios“ (RD, t. I, 1). Dainos tekste akcentuojama, kad jos abi tariasi dėl atliekamų namų ūkio 

darbų. Tačiau svarbiausias darbas jaunamartės atžvilgiu – kraičio krovimas. Mergelei plonas gijas 

verpti liepia pati motinėlė. Įdomu tai, kad kaip liepiama, taip ir padaroma. Tačiau gražių šeimos 

santykių idilę sudrumsčia nerašytas faktas, kad joms abiem greitu laiku teks išsiskirti. O atsiskyrimas 

bus skaudus dėl to, kad iki jo abi kartu galėjo austi, verpti. Po dukrelės vestuvių, darbų atlikimo 

padėtis pasikeis – mergelė privalės darbuotis su bernelio motina. O tai lemia dramatiškos nuotaikos 

radimąsi dainose. 

Apie vargą kraičio krovimo momentu prabylama dainoje „Ei motuše, motuše“ (JSD, t. II, 

865). Tas vargas čia suprantamas kaip didelis motinėlės noras įkalbinti mergelę dar palaukti, 
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netekėti. Pirmasis dainos posmas sukuria dramatišką nuotaiką dėl to, kad kraunant kraitį tiesiogiai 

prabylama apie ateityje laukiantį vargą: 

1. – Ei motuše, motuše, 
Krauk man aukštą kraitelį, 
Krauk man aukštą kraitelį, 
Reiks man eiti ant vargo (JSD, t. II, 865). 

„Ant vargo“ – gyvenimui su berneliu ir jo artimaisiais. Vestuvinės kraičio išvežimo dainos turinys, o 

ypatingai pirmasis cituotas posmas žymi, kad jaunamartei itin svarbu turėti kuo didesnį kraitį. 

Pakartojimu „aukštą kraitelį“ dainos autorius, manytina, siekė sureikšminti ne tik pačio kraičio 

krovimo procesą, bet ir gresiantį vargą, jeigu kraitis nebus didelis. Nebus aukšto kraičio, nebus ir 

darbščios mergelės bernelio namuose. Tai tarsi anų laikų taisyklė, kuri neleidžia nukrypti į kitokius 

įsitikinimus dėl mergelės ateities ištekėjus. 

Liūdesys, dainose išreikštas nusakant esamą padėtį, konkrečiai – mergelės, o kartais ir 

motinėlės ašarų liejimas dėl nesukrauto kraičio – daugumos aptariamų kraičio išvežimo dainų 

pagrindas. Jaudinanti situacija nusakyta dainoje, kurioje užsimenama apie kraunamą kraitį („O kad 

aš audžiau drobužes“ (JSD, t. II, 881)). Darbščiosios mergelės kraunamas kraitis džiugina 

motinėlę, bet glumina pačią mergelę. Juk ji sukrovusi kraitį suvokia, kad artėja neišvengiamas 

momentas – atsiskyrimas nuo darbščiosios jos pagalbininkės motinėlės ir ne tik. Priešingai negu 

kitose dainose, šioje dėl lemiamo išėjimo daugiau verkia jaunamartės motina, o ne ji pati: 

3.    – Ei motuše, motuše, 
Krauk man aukštą kraitelį, 
Krauk man aukštą kraitelį, 
Reiks man eiti ant vargo. 

 
4. Cit, neverki, motinėle, 

Cit, neverki, sengalvėle: 
Nei aš pirmoji, nei paskutinė, – 
Yra daugiau dukrelių;... (JSD, t. II, 881). 

Taigi dėl mergelės išėjimo pas vyrą, raminti tenka ne išeinančiąją, kaip įprasta liaudies lyrikoje, bet 

atvirkščiai – motinėlę. 

Tekste motinėlė išgyvena dėl to, kad netenka vienos iš dukrelių. Skaudžius išgyvenimus 

sukelia dar ir tai, kad dukrelė motinėlei priekaištauja, jog ji verkia. Suprantama, kad nuotakai matyti 

verkiančią motinėlę – itin skaudu. Tačiau kai prie pačios dukrelės vidinio dramatizmo kartu 

prisideda ir gilūs motinos išgyvenimai, skausmas atrodo dar stipresnis. 

Cituotoje kraičio išvežimo dainoje liūdesys jaučiamas dar ir dėl to, kad jaunamartė 

pabrėžtinai akcentuoja, jog ji nuo šeimos einanti ne vienintelė, yra ir daugiau dukrelių. Kita vertus, 



 33

paskutinės dainos eilutės, kuriose pasakoma, kad mergelės tapsiančios martelėmis, jaunamartę gali 

gluminti dėl numatomos netolimos ateities anytos namuose. O juk vestuvių dainose apie anytas 

martelių dažniausiai atsiliepiama neigiamai. 

Bene didžiausia priežastis, kodėl jau kraičio išvežimo dainose stiprėja dramatizmas (lyginant 

su mergvakario dainomis), yra rūpestis dėl nesukrauto jaunamartės kraičio. Ši problema – daugumos 

minėtų dainų turinio ir nuotaikos pagrindas. To pavyzdžiu galima laikyti vestuvių dainą „Dobiliute, 

dobile“ (JSD, t. II, 1769): 

IV d. Piršo mane piršlaliai – 
Aš neturiu nieko. 
Maži mano kraiteliai – 
Katinui vežimas (JSD, t. II, 1769). 

Kraitis nesukrautas, o jau drąsiai kalbama apie išvykimą į anytos namus. Jaunamartės vidinis 

pasaulis tokios situacijos metu yra persmelktas baimės, nevilties, nes nesukrautas arba mažas kraitis 

– ženklas, kad mergelė yra ne visai tinkanti berneliui kaip žmona, o anytai – marti. Kartais iš viso to 

paaiškėja, kad ji nedarbšti arba nemokanti atliki įvairių darbų namuose. 

Įsigilinus į dainos tekstą, įmanomas užslėptas našlaitės motyvas. Mergelei, kuri neturi tėvų, 

sudėtinga susikrauti didelį kraitį. Juk jai niekas nepadeda darbuotis, o ir pati nedaug ką gali padaryti. 

Įmanoma išvada, kad ji neturtinga ne dėl blogųjų charakterio ypatybių. Dainos mergelė sako: „Aš 

neturiu nieko“. Dėl tokios nepavydėtinos mergelės gyvenimiškos padėties ją norisi užjausti, net 

galvoti, kad ne ji pati kalta, jog nesusikrovė kraičio, o jos našlaitiška dalia. Dėl šios ir kitų priežasčių 

mergelė jaučiasi atstumta, svetima, nuskriausta, todėl gailiai verkia. Visa tai galima įvardinti kaip 

gilų vidinį jaunamartės dramatizmą, nusivylimą. Tai kartu laikytina tam tikru humaniškumo 

alsavimu liaudies lyrikoje. 

Cituotoje dainoje bene didžiausią dramatizmą sukelia neįprastas palyginimas: „Maži mano 

kraiteliai – / Katinui vežimas“. Vaizdingai nusakytas kraičio mažumas tarsi ragina skaitytoją 

užjausti jaunamartę dėl sudėtingos jos padėties. Juk ji išgyvena dėl to, kad yra neturtinga, bijo, jog 

vyro šeimoje ji bus atstumta, nemylima. Našlaitės dalia tiesiog glumina ne tik vestuvių metu, bet ir 

lemia neigiamą nusiteikimą ateičiai. 

Panašaus tipo dainoje dramatišką nuotaiką bandoma sušvelninti motinėlės ir dukrelės dialogu 

apie kraičio krovimą: 

– Neverk, dukrele, 
Neverk, vaikeli – 
Susikrausi už bernelio, 
Susikrausi už bernelio. 
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– Vai motinėle, 
Vai širdužėle, 
Nebus laiko už bernelio, 
Nebus laiko už bernelio... (LTt, t. I, 397). 

Motinėlė ramina dukrelę, bet ši vis tiek lieka nusivylusi, kad laiku nesukrovė kraičio. Neviltis 

ją aplanko dar ir todėl, kad savo nepadarytų darbų jau negalės atlikti būdama pas bernelį būtent dėl 

laiko stokos. Kita vertus, ištekėjus kraičio jau apskritai nereikės krauti. Vadinasi, jaunamartė iš 

gimtųjų namų turės išeiti su tiek kraičio, kiek spėjo susikrauti per visus savo jaunystės metus. 

Kadangi šiame skyriuje aptariamos vestuvinės dainos, kuriose akcentuojamas kraičio 

krovimo procesas, rūpestis dėl jo, išskirtina tai, kad daugumai šio tipo dainų būdingas siužetiškumas. 

Jose daugiau akcentavimo, ką motinėlė su dukrele krauna į kraičio skrynią, dėl kokių priežasčių 

skirtingų mergelių būna skirtingas kraičio dydis ir pan. Būtent tokiose dainose, kurios ir buvo 

cituojamos, lyrinis išgyvenimas reiškiamas netiesiogiai. Daugiau vaizduojami įvykiai, personažų 

tarpusavio santykiai ir pan. Tačiau tą siužetą galima suprasti kaip priemonę jaunamartės, o dažnai ir 

jos motinos jausmams, išgyvenimams atskleisti. Juk dainų potekstėje aiškiai jaučiama dramatiška 

nuotaika ne tik dėl nesukrauto kraičio, bet ir dėl kitokių bėdų – laiko stokos, jaunamartės 

nedarbštumo ir kt. Juk minėtose dainose dažnai tikrovė vaizduojama ne itin nuosekliai, parodant 

veiksmus ir jų pasekmes, o pateikiant tam tikrus fragmentus, iškalbingus vaizdus (ankstus kėlimasis 

rytą, juostų audimas,...), kuriuos mintyse sujungus, sukuriamas dramatiškas situacijos išgyvenimas. 

Taigi tą neigiamą nuotaiką, kuri būtina norint sugraudinti jaunamartę, lemia atskirų situacijų 

nupasakojimas. „Tyrinėtojai mano, kad šuoliškumas bei fragmentiškumas yra dainų pranašumas, 

suteikiąs didesnių galimybių lyriniam vaizdavimui, leidžiąs „nedidelėje dainoje aprėpti visą 

žmogaus gyvenimą“ (L. Sauka 1968: 247).“17 

Apžvelgus dalį vestuvinių kraičio išvežimo dainų, kuriose daugiausia akcentuojamas kraičio 

krovimas ir rūpestis dėl jo dydžio, ryškėja bendra tendencija, kad jose liūdesys dėl jaunamartės, o 

ypač tos, kurios sukrautas itin mažas kraitis, daug stipresnis negu mergvakario metu atliekamose 

dainose. Aiški dramatiškos nuotaikos radimosi priežastis šiose dainose – įvairūs „trukdžiai“ kraunant 

jaunamartės kraitelį: laiko stoka, našlaitiška mergelės dalia ir pan. Tad apibendrintai galima teigti, 

kad problemiškos situacijos dramatišką dainų nuotaiką tik dar labiau stiprina. 

 

 

 

                                                   
17 Bronislava Kerbelytė, Tautosakos poetika, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005, 27. 
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2. Kraičio išvežimas – skaudus atsiskyrimo ženklas 
 
Ištekančios moters asmeniška nuosavybė – kraitis, susidedantis iš būtiniausių jos daiktų, ypač 

drabužių, patalų ir kt. pagal dainų eiliškumą, jau sukrautas. Pereinama prie dainų, kuriose rūpinamasi 

ne būsimo mergelės kraičio turiniu, jo dydžiu, bet pačiu mergelės išėjimu iš namų. Natūralu, kad 

mergelė, turinti pakankamai kraičio, t. y. gerai aprūpinta namiškių, o ir įdėjusi nemažai savo darbo, 

išeidama iš namų, tą turtą pasiima su savimi. Vestuvinėse dainose visa tai itin lyriškai apdainuota. 

Kraičio išvežimo dainose, kuriose aiškiai kalbama apie jaunamartės išėjimą iš namų, į akis 

itin krenta manifestuojamas emocionalumas. Atrodo, kad jis reikalingas kuo įtaigiau perteikti patį 

turinį. Tačiau toks emocionalumas išryškina jaunamartės dramatišką būseną, kai ji palieka 

gimtuosius namus ir veždamasi savo turtą – kraitį, gailiai verkia. Tokio tipo dainose jaunamartė 

daugiausia išgyvena dėl nežinojimo, kas namuose bus po jos, kas jos darbus atliks, ką motina globos. 

Dažnai dainose taip pat skamba mintis, kad kartu su kraičiu nuotaka išvežama į vargą. 

 Vestuvinė kraičio išvežimo daina „Tėvužėli, išsiilgsi manęs“ (LTU, 112) turi daug variantų. 

Daugumoje jų skamba gili, tačiau vienprasmiška mintis – visa jaunamartės šeimyna jai išėjus pas 

vyrą, jos neras ir labai gailės. Atsižvelgiant į anksčiau aptartas dainas, ši nuo daugumos skiriasi tuo, 

kad joje minimi visi šeimos nariai: tėvužėlis, motinėlė, brolužėlis, seserėlė. Tai nereiškia, kad būtent 

šios jaunamartės tėvai buvo jai artimesni negu kitų. Tiesiog galima manyti, kad tokiu kūrybos 

principu siekiama, kad nuotaka būtų dar labiau graudinama. Juk suprantama, kad kiekvieną posmą 

pradedant atskiro šeimos nario ir jo jaudulio dėl mergelės nusakymu, siekiama vienprasmiškos 

mergelės užuojautos. Nei tėvužėlis, nei motinėlė, nei kiti šeimos nariai neras mergelės gimtuosiuose 

namuose. Ji bus išėjusi į vyro namus. 

 Cituotos dainos mergelei labiausiai liūdna dėl to, kad ji su kiekvienu šeimos nariu turėjo 

bendros veiklos. O atėjus atsiskyrimo momentui, su gilia nostalgija prisimena tą veiklą. Supratimas, 

kad viso to nebus ateityje, nei su tėveliu pjaunamų rugių, nei su motinėle audžiamų aštuonnyčių, nei 

linksmų vakarų, praleistų su broleliu, jaunamartę glumina ir nuteikia tik neigiamoms emocijoms. Ji 

ne tik pasako, kad pati itin liūdės, bet akcentuoja ir tai, jog ne ką mažiau jos pasiilgs ir patys 

artimieji: „Sakalėli (brolužėli – aut. past.), išsiilgsi manęs:..“, „Lelijėle (seserėle – aut. past.), 

išsiilgsi manęs:...“. Vadinasi, sunkią išsiskyrimo akimirką artimieji mergelės nepalieka vienos. Jie ir 

džiaugiasi, o šiuo atveju ir liūdi kartu su ja. Ir visa tai – tik dalelė įrodymo, kad anksčiau santykiai 

šeimoje buvę itin šilti. Jei būtų buvę kitaip, vargu ar mergelei būtų taip skaudu atsiskirti nuo jų. 

Svarbu akcentuoti, kad lietuvių liaudies dainoje labai dažnai parodomas žmogaus sielos 

regimas pasaulis. Tai yra susiję su pačia poezijos esme, jos paskirtimi. Kraičio išvežimo dainose, o ir 
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daugelyje kitų vestuvinių dainų, poetinis polėkis, įkvėpimas liejasi taip laisvai ir lengvai, kad, regis, 

tai yra kūrėjo natūrali, prigimtinė būsena. Tai įrodo, pavyzdžiui, cituotos dainos žodžiai. 

Grįžtant prie kraičio temos, svarbu akcentuoti, kad šioje dainoje, o ir kituose jos variantuose, 

labai mažai užsimenama apie kraitį, jo reikšmę. Manytina, kad tai lemia siekis dainose labiau 

sureikšminti jaunamartės jausmus išėjimo, kraičio išvežimo momentu, o ne patį vežimo procesą. Juk 

kartais pasitaiko dainų, kuriose didžioji dalis turinio yra apie tai, kaip vežamas kraitis. Aptariama 

daina ir jos variantai – kitokie. Jose detaliai nusakoma gimtųjų namų aplinka, kuri lemia jaunamartės 

emocijų raišką. Pavyzdžiui, dainos „Tėvužėli, išsiilgsi manęs“ variante „Ai tu, rože raudonoji“ 

(JSD, t. I, 39) neigiamos nuotaikos radimąsi lemia minima namų ūkio situacija – ožka nuės rožės 

lapus: 

1. Ai tu, rože raudonoji, 
Pasigesi manęs: 
Įšoks ožka su ožiukais, 
Nuės tavo žalius lapus, – 
Gedėsi tu manęs (JSD, t. I, 39). 

Nereikėtų šios situacijos suprasti tiesiogiai. Tai daugiau yra tik nuoroda į mintį, kad naikinama rožė, 

jos lapai, o kitur ir rūtos šakelė reiškia, jog baigiasi mergelės jaunystė, baigiasi gražios, ramios ir 

džiugios dienos. Dėl to „užbaigtumo“ nuotakai itin skaudu ir liūdna. O daugumos posmų paskutinė 

eilutė „Gedėsi tu manęs“ dar labiau stiprina liūdną nuotaiką, nes gedėti reiškia liūdėti, pasigesti, 

gailėtis. Rodos, gedima dažniausiai mirusio žmogaus... Tad dainų mergelės išėjimą iš namų galima 

suprasti kaip išėjimą visam laikui. 

Kitame dainos variante „Ei palėji, palėjėli“ (JSD, t. II, 957) mergelė pabrėžia, kad ten, kur ji 

anksčiau praleisdavo daug laiko, jos dabar nebus. Nei seklyčioj, nei rūtų darželyje. Tą situaciją 

dainoje skelbia ji pati, tarsi norėdama, kad viskas būtų tik dar skaudžiau. 

Žvelgiant į minėtus dainų variantus, aiškėja bendra tendencija, kad visuose juose minimi tie 

patys mergelės šeimos nariai. Galbūt šios dainos ir brandžios tuo, kad mergelei „neleidžiama“ 

sunkios akimirkos „kęsti“ vienai. Juk, kaip minėta, daugumoje panašaus pobūdžio dainų mergelė 

kalbasi tik su motinėle arba su motinėle ir seserėle. Dažnai jos – mergelės antrininkės, kurios tarsi 

jaučia ir išgyvena visas nuoskaudas kartu su nuotaka. Šiuo atveju yra kitaip. 

Kaip ir visų minėtų dainų, taip ir šiame skyriuje aptariamų dainos variantų viena iš 

svarbiausių paskirčių yra žodžiais išreikšti jaunamartės jausmus. Cituotose dainose jos išgyvenimus 

aiškiausiai įprasmina dažnas veiksmažodžio „liūdėti“ kartojimas. Šiuo būdu kuriama itin liūdna 

nuotaika, nes toks pakartojimas dainoje – vaizdo sustiprinimo priemonė. Būtent tokio vaizdo, kuris 

dainų mergelei kelia dramatišką vidinį skausmą. 
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Dainų mergelei sukrovus kraitį, ruošiantis eiti iš namų, prabylama apie tai, kad artimieji jos 

„nekenčia“. Verta klausti, ar apskritai taip gali būti? Nagrinėjant daugybę vestuvinių dainų aiškėja, 

kad tokie pasakymai reikalingi būtent tam, kad daina skambėtų dar graudžiau, kad nuotakos ašaros 

būtų kartesnės. Tokia situacija – vidinis dainos meniškumas. Rodos, tokiu tekstu visiškai nesunku 

pasiekti pagrindinį tikslą – virkdyti nuotaką. 

Kraičio išvežimo dainoje „Seniai nekenčia“ (JSD, t. I, 587) dėl nusakytos brolelių nemeilės 

seselei, o taip pat dėl nepagarbos jos turtui – kraičio skrynioms, mergelė atsako su savotiška keršto 

gaidele. Priekaištas broleliams – tai kraštutinė asmeninės valios ir ryžto išraiška vestuvinėje lyrikoje: 

1. Seniai nekenčia 
Mane broleliai 
Nei svirnely skrynelių, 
 

2.   O aš išeisiu 
Šį rudenėlį, 
Išsivešiu skryneles  (JSD, t. I, 587). 

Antras dainos posmas parodo tikrąjį mergelės charakterį. „O aš išeisiu“ – šis pasakymas skaudus dėl 

to, kad broleliai liks vieni. Pati mergelė nedirbs namų ūkio darbų kartu su jais. Taip pat ji pasiims 

savo sukrautas kraičio skrynias, o tai reiškia, kad negrįžtamai persikels gyventi į bernelio namus. 

Neigiamą jausmų išraišką stiprina ir tai, kad toje pačioje dainoje žymimas ir ateities santykis su 

motinėle: „Tu pasigesi / Mane, močiute,...“. Visas dainos tekstas leidžia manyti, kad mergelei yra 

labai skaudu skirtis su artimaisiais, tačiau kad tas skausmas nebūtų tik jos pusėje, dainos autoriai 

nusako ir artimųjų būsenas jos išvykimo situacijos metu. Vadinasi, skausmo gaida kraičio išvežimo 

metu skamba ne tik jaunamartės širdy, bet ir jos artimųjų viduje. 

 Galutinė dainos prasmė yra kupina didelio žmogiškumo. Joje užmirštamas asmeninis 

sielvartas ir galvojama apie kitus. Visa tai lemia malonias viltis ir gerus norus ne tik dėl savęs, bet ir 

dėl kitų. „Gero linkėjimas kitam liaudies pasaulėjautoje stipresnis už asmeninę nuoskaudą. 

Prisilietus prie realių rūpesčių, gimstant laimės nepatvarumo minčiai, atsiranda vis nuoširdesnio 

supratimo ir užuojautos.“18 

 Jaudinančio atsiskyrimo esmė šio tipo dainose – nutrūksiančio brangaus ryšio su artimaisiais 

nostalgija. Atsiskyrimo skausmą itin sustiprina mergelės apgailestavimas dėl to, kad ją išsiveš 

(bernelis, jo seselės), o ne pati išvažiuos. Taigi per prievartą, ne savo noru: 

9. O išveš mane 
Pas anytėlę 
Į aukštąjį svirnelį. 

                                                   
18 Donatas Sauka, Lietuvių tautosaka, Vilnius: Mokslas, 1982, 67. 
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10. Aušta aušrelė, 

Teka saulelė, 
Atein berno seselės,.. (JSD, t. I, 585). 

Dainoje skaudus jau pats seselių atėjimas, nes jaunamartei aišku viena, kad joms atėjus, jai pačiai 

teks išeiti iš tėvų namų. Kaip ir daugelyje analizuojamų lyrikos tekstų, taip ir cituotoje dainoje, 

svarbiausioje vietoje yra jaunamartė. Kalbama pirmuoju asmeniu: „O išveš mane...“. Tai taip pat 

lemia dramatiškos nuotaikos stiprėjimą, nes jaučiama, kad mergelė tą situaciją tarsi pati išgyvena. 

 Sukrovus kraitį ir ruošiantis jį vežti iš gimtųjų namų, žvelgiant į dainos „Ei, kieno kieno 

žalias kiemelis“ (RD, t. II, 44) turinį aiškėja, kad tą situaciją itin skaudžiai išgyvena jaunamartės 

motina. Ji tarsi patiria šoko būseną, nes jai sunku suvokti, kaip dukrelė ją gali palikti: 

 Įeit mamužė į naują svirnę, 
 Įeit mamužė į naują svirnę, 
 Nerand savo dukrytės, nei margosios spintužės, 
 Nerand savo dukrytės, nei margosios spintužės. 
 
 Tai verkė verkė sena mamužė, 
 Tai verkė verkė sena mamužė, 
 Gail jaunosios dukrytės su jaunuoju bernyčiu, 
 Gail jaunosios dukrytės su jaunuoju bernyčiu. 
 
 – Ei, neverk neverk, sena mamuže, 
   Ei, neverk neverk, sena mamuže, 
 Juk aš ir vėl sugrįšiu su jaunuoju bernyčiu, 
 Juk aš ir vėl sugrįšiu su jaunuoju bernyčiu. 
 
 – Ei, negrįžk negrįžk, dukryte mano, 
 Ei, negrįžk negrįžk, dukryte mano, 
 Bandyk vargelį vargti su jaunuoju bernyčiu, 
 Bandyk vargelį vargti su jaunuoju bernyčiu (RD, t. II, 44). 

Tai, manytina, graudžiausia tokio pobūdžio daina. Motina nesitikėjo, kad svirnelyje neras savo 

brangiausios dukrelės. Neradusi jos – lieja gailias ašaras. Pažymėtina tai, kad tos ašaros ne tiek 

skaudžios pačiai motinai, kiek dukrelei. Juk matyti verkiančią motiną yra labai sunku emociškai. 

Mergelė myli ją, todėl skuba raminti žadėdama, kad pas ją sugrįš ir vėliau. Tačiau situacija 

nepakeičiama, todėl supratingoji motinėlė linki, pataria, liepia, kad ši bandytų „vargelį vargti“ 

bernelio globoj ir negrįžtų pas ją. Šios dainos turinys bene aiškiausiai išreiškia dramatizmą, nes jų 

pokalbis apie išėjimą abiem pusėm ypač skaudus. 

 Minėtoje dainoje nerūpi parodyti, kaip pasielgė mergelė, svarbu perteikti užuojautos 

išeinančiajai jausmus (liepimas eiti į numatomą vargą suprantamas perkeltine prasme, nes daina 

vestuvinė). Cituotos dainos lyrinis subjektas yra motinėlė, jos čia – daugiau nei mergelės. „Lyrinis 
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herojus ne šiaip sau kalba, o išsako jausmus, pasakoja apie savo būseną, problemas, nepriteklius ir 

gana dažnai taip siekia sukelti kito personažo atgarsį, t. y. jį paveikti.“19 Tas kitas personažas šiuo 

atveju ir yra mergelė. Juk visas motinėlės dėmesys sutelktas būtent jai. Jos dviese kalbasi, guodžia 

viena kitą. Tačiau iš turinio aišku, kad būtent motinėlės žodžiai neigiamai paveikia jos dukrelę. 

Pastarajai skaudu, nes prie savų neigiamų vidinių išgyvenimų savo pokalbiu prisideda ir motinėlė. 

Tada jaunamartę norisi tik užjausti. Tautosakos atstovai teisingai yra pastebėję, kad kas gyvenime 

labiausiai nuskriaustas, tas dainose yra aukščiausiai iškeliamas. 

Mergelės pokalbis su motinėle cituotoje dainoje prasideda jaustukais, kurie nuo pat pirmo 

garso nuskamba kaip tiesioginė projekcija į emocionalų intonavimą. Rodos, kad šios meninės 

priemonės reiškia kažką negero. Tokia dažna emocijų išraiška jaustukais ei, oi vartojama ir 

kreipiniui sustiprinti ar tiesiog dėmesiui atkreipti. Suprantama, kad dažna emocijų išraiška jaustukais 

sudaro palankias sąlygas monotoniškumui dainose atsirasti. Bet tai kartu pasakojimui teikia 

judrumo, žaismingumo. Todėl dainose jų pagrįstai nevengiama. 

Kraičio išvežimo dainų tekstuose slypi jaunamartės dramatiški jausmai ne tik dėl išėjimo į 

vyro namus, bet ir dėl to, kad iš namų išeinanti mergelė turi daug ką palikti. Anksčiau minėtoje 

dainoje „Seniai nekenčia“ (JSD, t. I, 585) tarsi pasiteisindama, dainos mergelė artimiesiems sako: 

4. Kai jūs nerasit 
Svirne skrynelių, 
Seklyčioj audėjėlės. 

 
5. Aš jums paliksiu 

Svirne ruimelį, 
Karčemužėj liustelį (JSD, t. I, 585). 

Visa tai, ką mergelė palieka namuose – tarsi dalelė jos pačios. Tekste akcentuojant tai, su kuo 

jaunamartė negrįžtamai išsiskiria (šiuo atveju su savo daiktais, aplinka), sukuriama liūdna nuotaika. 

O kiti tos pačios dainos posmai dar labiau išreiškia dramatizmą, nes pasakoma, kad broleliai seselės 

skrynių vietoj nesės rugių, vainiko vietoj nešers žirgų ir t. t. Tokių pasakymų reikšmė viena. 

Suprantama, kad mergelės rūtelės, skrynelės užėmė tiek nedaug vietos, kad jų vietoje broleliai nieko 

negalės daryti. Ši dainos situacija priverčia susimąstyti apie jaunamartės nedalią. Apskritai tokia 

daina ne tik atkuria nuotakos dvasinę būseną vestuvių metu, bet ir įprasmina svarbią mintį – kad 

išeinanti mergelė palieka visa, kas jai ligi šiol buvo artima, brangu. Būtent dėl to dainoje ir 

jaučiamas stiprus dramatizmas. 

                                                   
19 Bronislava Kerbelytė, Tautosakos poetika, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005, 28. 
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Kraičio išvežimo dainose glaustai nusakomas ir pačio kraičio vežimo procesas. Įdomu, kur 

tokio turinio dainose esti dramatizmo? O gi būtent jaunamartės priekaištuose vežantiems kraitį: 

dieverėliams, brolužėliams. Jaunamartė priekaištauja dėl to, kad kraitvežiai skrynias neštų pamažu: 

Dieverėliai mano, 
Dobilėliai mano, 
Pamažu neškit 
Mano skrynužėles,... (JSD, t. I, 592). 

Kitame tekste – „Vai jūs, broleliai“ (JSD, t. I, 590) mergelė prašo, kad vežėjai nesugadintų skrynių: 

Nenudaužykit 
Skrynių kojužėlių, 
Nenusukinki 
Skrynių jutrynėlių (JSD, t. I, 590). 

Iš viso dainų konteksto kartais būna sunku suprasti, kodėl jaunoji priekaištauja kraitvežiams. Bet 

potekstė sako, kad dėl to, jog jai ir skrynios, ir visa, kas yra jų viduje, yra labai artima, brangu. Juk 

mergelė savo kraitį krovė ne vienerius metus. Pačių skrynelių gaila ir todėl, kad dažnai jas 

parūpindavo artimiausi šeimos nariai. Akivaizdu, kad visa tai – jaunamartės didžiausias turtas. Todėl 

dainų mergelė nuolat rūpinasi, kad vežamos kraičio skrynios sėkmingai pasiektų anytos namus. Juk 

jaunamartės kraičio skrynios yra didžiausias įrodymas, kad mergelė darbšti, pareiginga bei 

rūpestinga. 

Pažymėtina, jog kraičio išvežimo dainose šalia priekaištavimų pasigirsta mergelės 

nusivylimas dėl to, kad jei kraičio skrynias apgadintų vežėjai, jų nebūtų kam pataisyti. Aiškiausiai ši 

problema pateikiama dainoje „Vai jūs, broleliai“ (JSD, t. I, 590): 

3. Mano tėvelis, 
Ne bendoružėlis, 
Jis nepataiso 
Skrynių kojužėlių; 

 
4. Mano broleliai 

Ne siesoružėliai, 
Jie nenulieja 
Skrynioms jutrynėlių;... (JSD, t. I, 590). 

Šiek tiek gąsdinanti dainos situacija įprasmina neramią nuotaiką. Jaunamartė išgyvena dėl 

galimų nusivylimų. Ji įnirtingai saugo skryneles, todėl ir įspėja, kad sugadinus jas, niekas jų 

nepataisys. 

Kitas didelį įspūdį paliekantis dainos motyvas – žirgelis. Dainų mergelė kraičio vežėjams 

priekaištauja, kad šie žirgelius vestų lėtai, kad nenudaužytų jų plieno padkavėlių (pasagėlių). Žirgas 

daugumoje kraičio išvežimo dainų reiškia ne tik vežimo priemonę, bet kartu simbolizuoja bernelio 
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jaunystę. Apskritai, liaudies dainoje neįmanoma kalbėti apie bernelį, jeigu šalia jo neminimas 

žirgelis. 

Tose kraičio išvežimo dainose, kuriose kalbama apie jaunamartės rūpestį dėl vežamų kraičio 

skrynių, apie jos rūpestį dėl likusios tuščios vietos, kur jos stovėjo, juntamas mergelės vidinis 

skausmas. Ji bijo, kad skrynioms nieko nenutiktų, nes priešingu atveju neįtiks savo anytai. Išgyvena 

ir dėl to, kad jos namuose liks tuščios vietos, kuri artimiesiems reikš mergelės nebuvimą šalia. 

Žvelgiant į daugumą panašaus pobūdžio dainų, ryškėja kelios bendros tendencijos. Šiose 

kraičio išvežimo dainose kraitis akcentuojamas ne itin dažnai. Daugiau krypstama į mergelės, kaip 

svarbiausios „veikėjos“, o tuo pačiu ir visų jos šeimos narių jausmų nusakymą. Pastebėta, kad dėl 

jaunamartės išėjimo iš gimtųjų namų skausmingai išgyvena ne tik motinėlė, kaip įprasta, bet ir 

tėvelis, broleliai, seselės. Nagrinėjant daugumą tekstų šalia dramatiškos nuotaikos egzistavimo 

potekstėje atsiskleidžia gilus humaniškas požiūris į šeimą, artimųjų santykius joje. Tačiau 

išgyvenimų dainose pasitaiko įvairių – nuo pagarbos artimiesiems iki aukščiausios dramatizmo 

viršūnės dėl išėjimo iš gimtųjų namų ir net iki skaudžių priekaištų artimiesiems. Reikia suvokti 

viena, kad visa tai atspindi jauno žmogaus – mergelės gyvenimo pasikeitimų įvairovę. Apskritai ta 

liūdna nuotaika lemiamą momentą – pagrįsta, nes jaunamartės gyvenimas kinta radikaliai. Ir nors 

aptartose kraičio išvežimo dainose tas pasikeitimas dar nelemia dramatizmo viršūnės, visgi skausmo 

jose yra užtektinai. 
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IV. DRAMATIZMO RAIŠKA IŠVAŽIAVIMO PAS JAUNĄJĮ DAINOSE 
 

1. Mergelę išlydint 
 
Išvažiavimo pas jaunąjį dainos iš kitų vestuvinių dainų ypač išsiskiria savo gausumu. Tai 

vestuvių dainos, kurių turinio tematika ypatingai susipynusi su dramatiškais jaunamartės 

išgyvenimais. Vidinį skausmą ir gilius išgyvenimus, kurie reiškiami ne tik turiniu, bet ir melodija, 

lemia tai, kad apdainuojamas momentas – atsiskyrimas nuo namų, mergelei yra ypatingai skaudus. 

Dainų tekstai sufleruoja, kad jaunamartė nuolat gręžiasi į tėvų namus, į šeimą. Ji jaučia, kad dar prieš 

kelias paras priklausė savo šeimai, o išaušus išvažiavimo pas jaunąjį momentui, turės atsiskirti nuo 

savo aplinkos. 

Jaunamartės skaudaus atsisveikinimo esmė – ne vien atsiskyrimas nuo šeimos, giminės, kitų 

artimų žmonių lemiamu momentu, bet, kaip anksčiau buvo tikėta, ir nuo gilesnių šaknų – 

gyvenamosios aplinkos, atrimai susijusios su visu jos gyvenimu iki jos išvykimo. Išsiskyrimo 

momentas, ta graudi jaunosios gyvenimo akimirka, plačiai apdainuota išvažiavimo pas jaunąjį 

lietuvių liaudies lyrikoje. Šio pobūdžio dainų grupė atskleidžia nuotakos ir jos šeimos narių jausmus 

lemtingu atsiskyrimo momentu, sufleruoja, kad žengti per gimtųjų namų slenkstį nuotakai – 

ilgesinga ir graudu. 

Baigiantis mergelės jaunoms dienoms, po truputį perprantant, kad jaunystė – ne amžina, jos 

galvoje sukasi mintys apie tai, kad ji greitu laiku ištekės. Tačiau išvažiavimo pas jaunąjį dainų 

tekstai sako, kad visa tai dar labiau akcentuojama, kai išgirstamas bernelio, prakalbusio apie 

mergelės paėmimą, balsas. Dainose jis mažai kur pasirodo, tačiau esti reikšminga figūra, nes nuo jo 

priklauso, ar motinėlė dukrelę išdrįs jam patikėti, ar sutiks „atiduoti“ visam laikui. 

Vystant ramų dialogą apie mergelės atidavimą būsimam vyrui, kalbama išvažiavimo pas 

jaunąjį dainoje „Vai, žinau, žinau“ (JSD, t. I, 56). Būsimas žentas itin mandagiai kreipiasi į 

mergelės motiną, prašo jos, kad leistų dukrelei tekėti, tačiau jam lemta girdėti neigiamą atsakymą. 

Motinos akimis, neleisti mergelės į svetimą šalį yra rimtų priežasčių: „Dar neparnešiojo, / Dar 

nepardėvėjo / Šių šilkinių kaspinėlių, / Aukselio žiedužėlio“. Šių, vis dar „nepalankių“ tekėti 

aplinkybių, nepateisina pati mergelė. Ji tarsi paslapčia įsipina į motinėlės ir bernelio pokalbį ir pati 

ima prašyti leidimo tekėti. Jai skaudu neiti už vyro, nes ji mano, kad per ilgai džiaugiasi savo 

jaunyste: 

5. – Močiute, leisk, leisk, 
Senoji, leisk, leisk! 
Negražu nuo kaimynėlių 
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Man ilgai mergaujančiai (JSD, t. I, 56).  

Priežasčių, kodėl ji jau turi tekėti, jos lūpomis ištariama ir daugiau: patiko pats bernelis, 

sužavėjo jo tėviškė. Tačiau motinėlei toks susižavėjimas – ne įrodymas. Ji juk žino, kad išėjus 

mergelei iš namų, viskas pasikeis. Pradedant nuo darbų namuose ir baigiant vidiniu mergelės 

artimųjų skausmu dėl to, kad ji ištekėdama pereis į kitą šeimą, kitus namus, t. y. atsiskirs nuo savo 

artimos aplinkos ir viską paliks. Dėl šių tiesiogiai ir netiesiogiai motinos išsakytų prieštaravimų, 

jausmų įtampa atsiranda ne tik tarp motinėlės ir mergelės, bet ir tarp būsimo žento ir uošvės. Tad 

tikėtina, kad jau nuo šio momento vyksta savotiškos derybos dėl ateities. O kadangi ji nežinoma, 

būtent tai lemia liūdnos nuotaikos dainose atsiradimą ir tolesnį jos stiprėjimą. 

Panaši situacija skamba kitoje išvažiavimo pas jaunąjį dainoje pavadinimu „Už jūrelių“ 

(JSD, t. I, 311). Tekstas patrauklus tuo, kad mergelę atiduoti būsimam vyrui prašoma ne motinėlės, 

kaip įprasta, bet tėvelio. Situacija išskirtinė, nes kalbama apie bernelius – kazokus. Tai jie prašo 

mergelės. Laikui nusakyti, nurodyti, kad prašyta ir įkalbinėta labai ligai, minimas kazokų žaidimas 

kortomis: 

2. Taip ilgai 
Kortoms ėjo, 
Kol tėvelį 
Perkalbėjo. 
 

           3.   Ne taip greitai 
 Perkalbėjo, – 

Tėvs dukrelę  
Pažadėjo (JSD, t. I, 311). 

Kelios dainos leidžia manyti, kad mergelės ateitis mažai priklausė nuo bernelio norų ir 

pastangų renkantis sau žmoną. Viską galutinai nulemdavo artimi žmonės – motina, tėvas, o neretai ir 

broleliai, sesutės. Todėl galima manyti, kad pačios jaunamartės balso neturėjimas tą svarbų momentą 

taip pat lėmė liūdnos nuotaikos radimąsi dainose. Kai kur tariantis dėl jos likimo, ji buvusi tik 

stebėtoja, klausytoja iš šalies. Vargu, ar jos, pavyzdžiui, anksčiau dainose minėti norai buvo 

išpildomi, kol visa ko svarbiausio nenutardavo jos artimieji. Ji pasisako, bet tik todėl, kad tada jai 

pačiai geriau. Kita vertus, galima rasti dainų, kuriose klausiama tik mergelės, t. y. bernelis būtent ją 

pačią įkalbinėja tekėti ir tuo metu aplinkinių nuomonės neklausiama. Tačiau tokioje dainoje kaip 

„Ei, gėriau, gėriau“ (JSD, t. II, 322) po išgėrusio bernelio pokalbio su mergele taip ir lieka neaišku, 

ar mergelė nori ir ar tekės už bernelio, kuris prašo jos rankos. Ji tik akcentuoja, kuo jos pusė, jos 

šalelė yra geresnė, ko joje yra daugiau. Tai rodo, kad mergelė neskuba sakyti lemtingojo „taip“. 
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Taigi iš kelių panašios tematikos išvažiavimo pas jaunąjį dainų aiškėja, kad bernelis įkalbėti turėjo 

ne tik mergelę (kas, manytina, būtų paprasčiausia), bet ir jos artimuosius. 

Vidinis jaunamartės skausmas išvažiavimo pas jaunąjį dainose po truputį stiprėja jau tada, 

kai bent užuominomis pradedama kalbėti apie išėjimą iš namų. Perskaičius ne vieną dainą, 

pastebima, kad tą skausmą labiausiai kelia savotiška motinėlės panika dėl to, kad jai teks skirtis su 

dukrele, kad jai vienai liks dukrelės namų ruošos darbai. Gailesčio dėl to dainų motinėlės atžvilgiu, 

rodos, daugiausia. Tik ar toks gailestis atliepia žmogaus moralę? Gailėti dėl darbų, o ne dėl jos 

nuolatinio buvimo šalia – žema žvelgiant šiandieninėmis akimis, tačiau svarbu suvokti, kad būtent 

toks buvęs praeities gyvenimas. 

Apskritai išėjimo iš namų momentas, tas gyvenimo eigos lūžis, labai tiksliai pateikiamas 

analizuojamose dainose. Iš jų suprantama, kad tuomet iki vestuvių gyventa laisvai, atsipalaidavus, 

daug negalvojant apie laiko tėkmę. Tačiau priartėjusios situacijos tikrumas, kuris išryškėja dainose, 

leidžia manyti, kad turėjo itin didelę reikšmę mergelės šeimos narių išgyvenimams. Ypatingai 

motinai, nes jos gailestis dainose atviriausias. Pavyzdžiui, dainoje „Pas močiutę užaugau“ (JSD, t. 

I, 578) akcentuojamas motinėlės vidinio skausmo stiprumas, ankstesni, o ir dabartiniai santykiai su 

dukrele: 

Pas močiutę užaugau, 
Močiutė negailėjo, 
O kad reikia šalin išeiti, 
Močiutė pagailėjo. 
 
Jau gaila ir per gaila, 
Jau širdužė per skauda. 
 – Dabar ne čėsas, mano močiute, 
Manęs jaunos gailėtis: 
 
Stov žirgai pakinkyti, 
Ant dvaro pastatyti, 
Išeik, išeik, mano močiute, 
Atskirk manei kraitelį (JSD, t. I, 578). 

Iš dainos žodžių suprantama, kad jaunamartė prieštarauja dėl motinos per vėlai suprasto 

skausmo, atjautos ir užtarimo. Tekstas tarsi sako, kad su lemtim lengviau susitaiko jaunamartė, bet 

ne jos motina. Ši situacija itin susijusi su laiko tėkme. Čia užsimenama apie laiko negrįžtamumą: „– 

Dabar ne čėsas,...“; „Stov žirgeliai pakinkyti...“. Tai dainos vietos, kuriomis tarsi sakoma, kad 

atsiskyrimo momentas nuo namų ateina nepastebimai ir visai nelauktai. Būtent tai ir lemia dainose 

stiprėjantį dramatizmą. 
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Kitas dainose pateikiamas skausmingas momentas – nenumatyta situacija, t. y. „smūgis“ 

močiutei netikėtai sužinojus, kad dukrelė jau paliko gimtuosius namus ir išėjo pas vyrą. Gailios 

ašaros liejamos ne tik dėl situacijos „staigumo“, bet ir žmoniškai nespėjamo suvokti besiveržiančio 

skausmo motinos širdy. Tai iliustruoja daina „Ai, žinau, žinau“ (JSD, t. I, 330). Tas skausmas dar 

stipresnis tampa tada, kai akcentuojamas šeimos darbininkės – dukrelės praradimas. O juk darbų 

seniau būdavę daug ir įvairių. Lyriškai motinos gailestis dėl esamos padėties išsakytas dainoje 

„Dukryte už stalalio užeidama“: 

<...> 
Dukryte iš svirnelio išeidama, 
Unt skrynios raktelius užmesdama: 
– Še tai tau, močiul, svirno raktai. 
– Dukryte mano, jaunulėla mano, 
Man tie rakteliai rytų nesikels, 
Man darbelio nebedirbs, 
Visų tavo žingsnelių nenužings (SIS, t. II, 829). 

Neretai dainose motina prašo, kad mergelė netekėtų, pasiliktų namuose dėl to, kad visada 

šalia jos būtų gera darbininkė, pagalbininkė. Bet ji namus turi palikti, nes ištekėjusi gyvens pas vyrą, 

kurs savą savarankišką gyvenimą, kuriame taip pat bus naudinga įvairių darbų atžvilgiu. 

Cituotoje dainoje neįprastas raktų motyvo įvedimas. Ką jie galėtų reikšti lietuvių liaudies 

lyrikoje? Akivaizdu, kad jaunamartė, palikdama namus, „numeta“ motinėlei raktus, tarsi norėdama 

šiuo veiksmu pasakyti, jog atėjo metas viską palikti, su viskuo atsisveikinti. O gal šis poelgis – gili 

nuotakos priklausymo namams išraiška? Iš tolesnių dainos žodžių paaiškėja, kad motinai minėti 

raktai mergelės nepakeis. Dėl to močiutės jausmų pasaulį nustelbia gailestis ir nusivylimas. Deja, ji 

nieko negali pakeisti: „Man tie rakteliai rytų nesikels, / Man darbelio nebedirbs...“ Tai kartu rodo, 

kad lietuvių liaudies vestuvinėms dainoms jausmus būdinga reikšti buities fone. O tie pergyvenimai 

priklauso ne lyriniam „aš“, kaip įprasta poezijoje, bet konkrečiai motinėlei ir ištekančiai dukrelei. 

Pažymėtina, kad nuotaka vestuvių metą turėjo neužmiršti reikšmingo ritualinio dalyko – privalomo 

liūdesio šventės metu. Tad poetiniais vaizdais išreikštas graudulys cituotoje dainoje priklauso ir 

dukrelei, ir jos motinėlei. Svarbu pabrėžti ir tai, kad moters/moterų dalios ar nedalios lietuvių 

liaudies lyrikoje daug daugiau, negu vyrų. Bronė Stundžienė savo straipsnyje „Moteriškasis pasaulis 

dainose“ cituoja Donato Saukos teiginį: „liaudies lyrika visuose kraštuose išimtinai laikoma tiktai 

moterų kūrybos vaisiumi, jų išpuoselėtu, su būdingu moteriai akiračiu – namų gyvenimu, buitimi ir 

ypačiai pačios moters dalia.“20 

                                                   
20 Bronė Stundžienė, Moteriškasis pasaulis dainose, Tautosakos darbai XVI (XXIII), Vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2002, 13. 
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Analizuojant išvažiavimo pas jaunąjį dainas ryškėja tendencija, kad mergelė būtų ir anksčiau 

ištekėjusi, jeigu ne motinėlė, kuri vis prašo, kad ji pasiliktų, dar netekėtų. Šiuo atveju išskirtina 

dukters pagarba motinai, reagavimas į jos prašymus, dejones ir siūlymus. Vadinasi, tokio tipo 

dainose aiškiai matyti šiltų žmogiškųjų ryšių palaikymas, jų puoselėjimas ir skatinimas, kad ateityje 

jie nenutrūktų, kad nuolat būtų palaikomas savitarpio ryšys. Vis dėlto gyvenimas viską dėlioja į savo 

vietas ir pasipriešinti laikui, o kartu ir lemčiai – neįmanoma. Tenka susitaikyti su dabarties realijomis 

ir bandyti priimti tai, kas natūraliai egzistuoja, nors tuo pačiu kelia vidinį nerimą, skausmą. 

Išvažiavimo pas jaunąjį dainų repertuare esti tekstų, kurie apimtimi itin trumpi, bet turiniu – 

„tiršti“. Rodos, tik keliomis eilutėmis išreiškiama tiek gailesčio, skausmo, nevilties, kiek kartais 

nebūna per visas vestuves. Tačiau tokios dainos dar prasmingesnės simbolinėmis reikšmėmis. To 

pavyzdžiu gali būti daina „Debesys saulala šviesi netekėjo“ (SIS, t. II, 1145): 

Debesys saulala šviesi netekėjo, 
Dieverėlis martelai tiesos nekalbėjo. 
Lygūs laukeliai, akmenuotas, 
Ir mūsų sesiula ašarota (SIS, t. II, 1145). 

Netekanti saulė čia galėtų reikšti prastą jaunamartės ateitį anytos namuose. O akmenuoti ar 

atitinkamai lygūs laukai – mergelės ašarų kiekį. Suprantama, kad tos ašaros – dėl išėjimo iš gimtųjų 

namų. Simboliais pavyksta atviriau išsakyti, ką viduje jaučia žmogus. Čia svarbi ir neatskleista tiesa, 

t. y. nenusakyta ateitis, kuri laukia ištekančios mergelės. Cituota išvažiavimo pas jaunąjį daina įdomi 

ne tik savo simboliškumu, bet ir neabejotinu skaudžių išgyvenimų išsakymu lemtingu momentu. 

Pažymėtina, kad šioje dainoje išryškėja gamtos ir žmogaus sąsaja. Visa tai rodo, kad su žmogumi 

kartu liūdi ir aplinkos detalės. O juk gamta apskritai praeities žmogui buvo brangi ir reikšminga 

visokeriopai. 

Lyginant išvažiavimo pas jaunąjį dainas su anksčiau aptartomis mergvakario dainomis, 

išryškėja tendencija, kad abiejose dainų grupėse labai svarbus rūtos motyvas. Tačiau būtent 

išvažiavimo pas jaunąjį momentu atsiranda kitas motyvas – gegutė. Gegutės įvaizdis dainuojamoje 

tautosakoje daugiaprasmis ir kartu labai reikšmingas. „Gegutė, pagal tarptautinę tautosakos ir 

mitologijos tradiciją, – nelaimės, sielvarto pranašė.“21 Įprasta manyti, kad gegutės balse girdimas 

liūdnumas, skundas. Tai rodo ne tik lyrinės vestuvių dainos, bet ir raudos, sakytinė tautosaka. 

Liūdesio priežastis aiškiai sufleruoja ne tik to meto atsisveikinimo tradicijos, bet ir dainos. Iš jų 

suprantama, kad kukuojanti gegutė atskirais atvejais gali simbolizuoti verkiančią motiną, raudančią 

                                                   
21 Sauka, Donatas, Lietuvių tautosaka, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, 89. 
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našlaitę, savo likimu besiskundžiančią mergelę ar aplinkinių nuskriaustą mergužėlę. Tačiau 

daugiausia analizuojamose dainose kalbama apie jaunamartę, besiskundžiančią savo padėtimi. 

Pabrėžtina tai, kad išvažiavimo pas jaunąjį dainose minima kukuojanti gegutė aiškiausiai 

ženklina išsiskyrimą – mergelė atsiskiria nuo savo buvusios įprastinės aplinkos. Dėl to pats gegutės 

kukavimo balsas yra liūdnas. „Apskritai gegutė – nelaimingas paukštis; esą velnias merginą 

pavertęs gegute, kad skelbtų žmonėms nelaimes.“22 

Išvažiavimo pas jaunąjį dainoje „Augino močiutė“ (JSD, t. II, 830) jaunamartės vardu 

kalbama apie išėjimą iš gimtųjų namų, pasiruošimą tekėti. Būtent šiuo momentu girioje sukukuoja 

gegutė. Svarbu pažymėti, kad dainos turinyje pateikiama įdomi spėliojimų, netikrumo tendencija. 

Čia gegutės balsas gretinamas su jaunamartės motinos balsu. Gegutės – motinėlės įvaizdis teikia net 

ne liūdesį, o gilų vidinį skausmą, nes čia mergelė tų balsų tiesiog neatskiria. Ji tikisi išgirsi motiną, 

bet girdi tik gegutę: 

3. Išgirdau girdėjau 
Gegelės balsą, 
Dingojau mislijau: 
Močiutė šaukia. 

 
4. Ne mane močiutė 

Giružėj šaukė, 
Tik girios gegelė 
Gražiai kukavo (JSD, t. II, 830). 

Čia gegutės – motinėlės vaizdinys tampa tarsi visą dainos tekstą vienijančia menine idėja. Ji 

perteikiama ir kituose dainos variantuose. Juose taip pat juntamas liūdesys ne tik dėl skaudžios 

išeinančios mergelės situacijos, bet ir dėl nežinojimo, kad tai liūdesio paukštis – gegutė, o ne motina. 

O juk jos balso ženklas reiškia, kad greitai reikės skirtis su artimaisiais. 

Kitoje panašaus pobūdžio išvažiavimo pas jaunąjį dainoje įvedant gegutės kukavimo motyvą 

ryškėja ir laiko reikšmė. Tekste „Kukavo rytą“ (JSD, t. I, 527) pabrėžiamas ilgas gegutės 

kukavimas: 

5. Kukavo rytą 
Ir vakarėlį, 
Lig iškukavo 
Močiutės dukrelę,... (JSD, t. I, 527) 

 Liūdesio paukštis kukuoja visą dieną. Tai rodo, kad mergelė nuo ryto iki vakaro jautė 

ypatingai stiprų skausmą dėl lemiamo išėjimo iš namų. Tas išėjimas gal nebūtų toks sunkus 

                                                   
22 Lilija Kudirkienė, Tautosakinis gegutės įvaizdis, Tautosakos darbai XXI (XXVIII), Vilnius: Lietuvių literatūros ir 
tautosakos institutas, 2004, 155. 



 48

psichologiškai, jeigu mergelei nereikėtų visą dieną klausyti kukuojančios gegelės, primenančios, kad 

artėja skaudi akimirka. Per tą laiką pajuntama, kaip sunku išvažiuoti iš gimtųjų namų. 

Neretai nagrinėjamose dainose išeinančią mergelę gegutės kukavimas lydi visu keliu. Šį 

motyvą galima lyginti su išeinančios jaunamartės ašaromis. Nors minėtas paukštis gieda gražiai, bet 

mergelės tai nenuramina. Mat ji supranta, kad turi atsiskirti nuo savų namų. Dainoje „Močiutės 

dvarely“ (JSD, t. I, 684) gegelė kukuoja ištisas dienas, kol mergelė palieka namus. Skaudžius 

jaunamartės išgyvenimus įprasmina tai, kad išvažiuojančią mergelę, gegelė lydi visu keliu. Tai 

nuotakai sukelia gilų vidinį skausmą. Minėtoje dainoje įdomu pastebėti tai, kad joje gegelė yra tarsi 

vedlė. Ji „rodo“ – „sako“ kelią, kai mergelę veža iš namų. Ir apskritai kukuoja visu keliu. Tai reiškia, 

kad jaunamartės gilaus vidinio skausmo būta dar ir tada, kai su namais jau buvo atsisveikinta. 

Vadinasi, skausmas patiriamas ne tik konkrečiai tą momentą, kai išeinama iš namų, bet ir vėliau. 

Apskritai tautosakos tyrėjai teigia, kad gegutės įvaizdis dainose „<...> kalba  nebe apie šias dienas, 

šią valandą, o apie žmogaus likimą ir sielvarto smūgius“.23 

Vidinio skausmo smūgių, tik rečiau akcentuojamų vestuvinėse dainose, randama tekstuose, 

kuriuose minimas bernelis. Jo poziciją užima taip pat simboliniai paukščiai – balandis, genys. 

Gegutė kukavo – iškukavo dukrelę iš namų, o balandis ulbavo – išulbavo sūnelį. Ir nors apie 

kukuojančią gegutę – išvykstančią mergelę išvažiavimo pas jaunąjį dainų yra daugiau, bet esti ryški 

tendencija, kad tuose tekstuose, kuriuose gieda vyriškąją pusę atstojantys paukščiai, taip pat 

egzistuoja vidinis nerimas ir sielvartas. Tai iliustruoja daina „Brangvyną gėriau, linksmas 

dainavau“ (TD, t. VII, 107). Jau pats sūnelio išulbavimas iš namų rodo, kad ir vyriškoji pusė 

sunkiai skirdavosi nuo savo gimtųjų namų. Tačiau žinoma, kad apie vyro jausmus apskritai nuo seno 

nesistengta itin atvirai kalbėti. Dėl to atvirumo ne itin daug ir dainose. 

Lyriškoje išvažiavimo pas jaunąjį dainoje „Tris dienas, tris naktis“ (LTt, t. I, 415) minimas 

genelis. Pažymėtina, kad čia genelis gretinamas su tėveliu. Dainoje gegelės įvaizdis įvardija 

motinėlę, o genelis – tėvelį. Paskui paaiškėja, kad nei tėvelio, nei motinėlės ištekėjusi mergelė 

nemato. Ji tik įsivaizduoja, lygina paukščių garsus su artimųjų balsais. Iš čia kyla savotiškas 

dramatizmas, nes gaila mergelės, kuri dabar yra toli nuo tėvų ir tik įsivaizduoja, kad girdi jų balsus. 

Tai savotiškas vidinis kankinimasis, nes visada yra sunku prisiminti tai, kas gera buvo praeityje ir 

žinoti, kad tai niekad negrįš. 

Moterišku grauduliu apipinta daina „Putinėli, nemirgėke“ (TD, t. IV, 168). Ji iš kitų 

nagrinėjamos grupės dainų išsiskiria turinio tirštumu. Esti dainų, kuriomis pasakoma labai mažai. Šis 

                                                   
23 Donatas Sauka, Lietuvių tautosaka, Vilnius: Mokslas, 1982, 72. 
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kūrinys – kitoks – tirštesnis. Joje net apie iškukuojamą dukrelę kalbama daug daugiau. Užduodami 

klausimai ir tokiu būdu tarsi paaiškinama, kas kukuoja, lakštuoja ir ką tai apskritai reiškia: 

 Ar gegiutė čia kukuoja, 
 Ar lakštutė čia lakštuoja? 
 Nei gegiutė čia kukuoja, 
 Nei lakštutė čia lakštuoja – 
 Čia mamutė gailiai verkia.  2 k. 

– Sugrįž  sugrįž , mano miela! 2 k. 
– Gera būtų jau sugrįžt, 
Kad sugrįžtų jaunos dienos (TD, t. IV, 168). 

Dainoje paukščių garsai siejami su motinos ašaromis. O dialogas teksto pabaigoje tik dar 

labiau dramatizuoja situaciją. Kai tik įvardijama, kad aplinkoje girdėti ne paukščių garsai, o motinos 

verksmas, toliau į pokalbį įsijungia pati motinėlė. Ji turi vieną tikslą – susigrąžinti namus paliekančią 

dukrelę. Galimybės sugrįžti nebuvimas ir dukrelės atsakas, kad noras susigrąžinti jaunas dienas 

neatitinka realybės, veda į dramatišką nuotaiką. Gaila šiuo atveju ne tik dukrelės, bet ir pačios 

motinėlės. Apskritai tas moteriškas skausmas dainoje itin išryškėja dėl to, kad daug kas pateikiama 

labai emocionaliai – užduodami klausimai, tarsi norima pasitikslinti. Egzistuoja net liepimas, 

savotiškas reikalavimas, kad jaunamartė sugrįžtų. Visa tai aiškiai rodo, kad jaunamartės jausmų 

pasaulis – itin pažeistas. 

Vestuvinėje išvažiavimo pas jaunąjį dainoje „O ir užaugo balta liepelė“ (TD, t. IV, 266) 

gausu įvairių tautosakinių elementų. Tačiau kalbant apie nagrinėjamose dainose minimą kukuojančią 

gegutę, šiame tekste ją matome kukuojančią rytą, vakarą ir naktį. Žinoma, jaunamartei kiek ji 

bekukuotų, nepaaiškinamai graudu dėl ateities. Tuo tarpu tokios dainos variante pavadinimu „Oi 

aukšti aukšti“ (TD, t. IV, 268) gegelė visai neminima. Šiame tekste visas dėmesys tenka dėl 

mergelės ateities besirūpinantiems jos broleliams. Kita vertus, joje graudumo gal net ir daugiau, nes 

didžioji dalis teksto – ateities vizija mergelei išėjus iš gimtųjų namų. O ji, žinoma, nėra šviesi ir 

džiugiai laukiama. Dainos variantuose toliau vaizduojamas dialogas, kuriame domimasi ne tik 

tekančios mergelės jausmais, bet ir tėvų ateitimi po lemtingo išėjimo. Tai taip pat lemia pagrįstą 

dramatiškos nuotaikos radimąsi tokio tipo vestuvinėse dainose. 

Lyginant minėtus tekstus, pastebima, kad viena daina – „Oi aukšti aukšti“ yra nuoseklesnė, o 

kitoje („O ir užaugo balta liepelė“) – juntami minčių šuoliai ir didesnis fragmentiškumas. Kadangi 

dainoje juntami minties šuoliai, kartu išryškėja ir emocijų kaita. Pavyzdžiui, liūdna nuotaika vienoje 

iš dainų tai stipresnė, tai juntama labai neryškiai. Vadinasi, ir nuo minčių tėkmės priklauso, kiek toje 

dainoje ir kokio yra jaunamartės jausmų dramatizmo. 
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Dainose minima gegutė – gamtos elementas. Dainų mergelei gamta dažnai nėra grėsminga. 

Apskritai to meto žmogus gamtoje ieškojo ir matė tai, kas kuo nors išsiskyrė iš kitų dalykų – 

ypatingai čiulbėjo, gražiai žydėjo, arba dažnai ir atvirkščiai – rūsčiai kukavo. Vadinasi, nuolatinis 

žmogaus ryšys su gamta darė didelę įtaką gyvenime. Kitu atveju visa tai nebūtų įterpta į lietuvių 

liaudies vestuvines dainas ir neturėtų tokių gilių prasmių, kokių jose įžvelgiama ir dabar. 

Mergelę išlydint iš gimtųjų namų ir dainuojant graudžias dainas, jose skambėjo dar vienas 

svarbus akcentas – artimųjų tikėjimas, kad ji anksčiau ar vėliau vis tiek sugrįš į gimtuosius tėvelių 

namus. Išvažiavimo pas jaunąjį dainose ryškesnės dvi priežastys, kodėl ir pati jaunamartė norėtų 

grįžti. Ji tiki, kad aplankiusi motiną, ją nuramintų, nubrauktų skausmo ašaras nuo skruostų, kurios 

atsiranda būtent dėl iš namų išėjusios dukters. Kita priežastis – siekis aplankyti šeimyną ir jai padėti 

atlikti namų ūkio darbus, kurie anksčiau priklausę būtent mergelei. 

 Taip pat yra dainų, kuriose tėvas gaili išeinančio sūnelio. Gaila dėl to, kad nebus kam aria, 

sėja, akėja. Vadinasi, tėvams rūpi, kad vaikai būtų šalia ir toliau padėtų dirbti įvairius darbus. Niekas 

negalvoja apie būsimos šeimos kūrimą. 

 Būtina pabrėžti, kad nuotakai rūpi, jog po vestuvių nebus kam slaugyti sergančios motinos. 

Tuometinėje šeimoje buvo labai svarbu palaikyti artimus santykius tarp šeimos narių. Todėl nuolat 

tikėtasi vienas kitam suteikiamos visokeriopos pagalbos. Būtent dėl šios priežasties nagrinėjamose 

išvažiavimo pas jaunąjį dainose įsipina ir artimųjų tikėjimo, kad mergelė sugrįš į gimtuosius namus, 

tema. Dainose jaunamartei tiesiogiai užduodamas klausimas – ar ji grįš, kai ištekės, kai nuvyks į 

anytos namus? Atsakant į tokius klausimus išryškėja dainų dramatiškumas, nes nesulaukiama 

teigiamo atsakymo iš jaunamartės lūpų. Kita vertus, svarbu pabrėžti, kad pati mergelė neturėjo 

galimybės žadėti sugrįžti, nes susituokus išeinama ir nuo šeimos atsiskiriama visam laikui. Juk 

kituose namuose taip pat laukia įvairūs darbai. 

 Lyriškoje išvažiavimo pas jaunąjį dainoje „Su rūtomis, rožėmis“ (JLD, t. III, 1483) 

atsigręžiama į tėvelių prašymą sugrįžti. Tekstas sako, kad mergelė būtinai grįš, bet, deja, ne ilgam 

laikui. Ji tik pasisvečiuos pas tėvelius ir juos vėl paliks. Dėl to labai skaudu motinai, nes ji supranta, 

kad dukrelė jos nelankys kasdien ir dėl to neslaugys: 

 4. – Neverk, tetuši, 
       Baltoji motušėle, 
      Aš parvažiuosiu 
      Rytoj rytelį! 
 

 5. – Grįžti pagrįši, 
        Važiuoti parvažiuosi, – 
        Nuo šio kartelio 
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                     Jau manęs neslaugysi! (JLD, t. III, 1483) 

 Ši daina sukelia gailestį, nes suprantama, kad motinai sunku likti vienai. Jos dukrelė negalės 

slaugyti, nes gyvens pas anytą. Negalės nuolat lankyti, užjausti, paguosti ir palaikyti. O juk motinėlė 

iki mergelės išėjimo buvo mylima ir prižiūrima. Laikas viską keičia ir motinai belieka suprasti, kad 

dukrelė kuria savo šeimą, kuria jai taip pat reikės atsakingai rūpintis. 

 Yra nemažai išvažiavimo pas jaunąjį dainų, kuriose jaunamartė pati prašo, kad ją bernelio 

namuose aplankytų artimiausi šeimos nariai. Dainoje „Motinėle mano“ (JSD, t. II, 836) vidinį 

skaudulį kelia tai, kad mergelė bent kartą per metus tikisi pamatyti savo tėvelius. Ji siekia, kad ne tik 

pamatytų, bet sulauktų paguodos, padrąsinimo, palaikymo: 

 5. – Motinėle mano, 
       Sengalvėle mano, 
         Atlankyk mane jauną 
         Nors į metus kartą, 
 

6. – O į antrus antrą, 
       O į trečius trečią, 
       O varguose rūpesčiuose 
    Mane patiešysi (JSD, t. II, 836).  

 Šis dainos tekstas leidžia manyti, kad vienintelė jaunamartės pagalbininkė ir užtarėja net po 

vestuvių yra motina. Į ją kreipiamasi ir prašoma pagalbos. Ji – dalis jaunamartės. Juk dainos 

sufleruoja, kad mergelė mieliau prašo pagalbos motinos, negu bernelio, nors pas jį ir su juo gyvena. 

Visa tai sufleruoja, kad lietuvių liaudyje šeima kaip vertybė buvusi itin reikšminga ir visų 

branginama. 

 Akcentuota, kad yra labai mažai vestuvinių dainų, kuriose būtų minimas dramatiškai 

gyvenimo etapų pasikeitimus išgyvenantis bernelis. Esame įpratę matyti tik moteriškąją pusę. Šiuo 

atveju išskirtinė yra išvažiavimo pas jaunąjį daina „Ar vėjai pūtė“ (JSD, t. I, 409). Joje ryškus 

dviejų tematinių dalių atsiskyrimas – vienoje dainos pusėje močiutė apgailestauja, kad dukrelė išeis 

ir neaus daugiau drobių. Kaip pamaina išėjus dukrelei iš namų minima martelė. Šioje vietoje 

skaudžiausia tai, kad motina be gailesčio atsisako dėvėti marčios austus drabužius, lyg jie būtų ne 

tokie, kokių tikimasi iš dukrelės: 

4. – O kas man išaus  
     Plonas drobeles, 
     O kas man išvingiuos 
    Vingių rašteliais? 
 
5. – Martelė išaus 

Plonas drobeles, 
Martelė išvingiuos 
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Vingių rašteliais. 
  

6. – Martelės austa 
Aš nedėvėsiu, 
Martelės vingiuota 
Nesigėrėsiu, – (JSD, t. I, 409) 

 Motina atmeta tai, kas svetima. Jai svarbi ir reikšminga tik pati dukrelė ir kartu jos veikla. 

Vadinasi, tokios situacijos pateikimas dainos tekste leidžia manyti, kad vilčių dėjimas dukros 

atžvilgiu – priešprieša martelės pusei. Tai skaudus dainos momentas, kuriame išryškėja ne tik 

dukters ir marčios socialinė padėtis, bet ir jų išgyvenimai tai padėčiai pasikeitus. 

 Kita minimos dainos pusė kalba apie tėvo gailestį dėl namus paliekančio sūnaus. Ši dainos 

vieta – priešprieša jos pradžiai, yra puikus pavyzdys, kad dramatiški jausmai išvažiavimo momentu 

gaubia ne tik mergelę, bet ir bernelį. Skirtumas tik tas, kad vyriškąją pusę nuo seno vengta 

apdainuoti ir iškelti į paviršių, sureikšminti. 

 Lygiai taip pat tėvas kaip ir motina atsisako sėti žento suartuose laukuose. To reikšmė labai 

paprasta – jis brangina tai, kas yra artima – tai sūnaus, o ne žento rankomis atlikti ūkio darbai. Tame 

egzistuoja pagarba artimiausiems, jauniausiems šeimos nariams – savo vaikams. O kartu tai 

savotiškas neigiamas nusiteikimas prieš jau sukurtą šeimą. Tai nėra priešinimasis. Tai daugiau 

nuoroda į tai, kad išvažiavimo pas jaunąjį daina turi skambėti kuo graudžiau. 

 Svarbu akcentuoti, kad dainose minimos graudžios situacijos, esminės skaudžios detalės 

palengvina jaunamartės nuoskaudas, nes tiesiogiai išsakomos, o ne laikomos jos jausmų pasaulyje. 

Priešingu atveju jaunai mergelei gyvenant su savo galvojimais apie skaudžią dalią būtų sunku tą 

momentą išgyventi psichologiniu požiūriu. Išvažiavimo pas jaunąjį daina, kurioje gana detaliai 

sudėliotos mintys apie galimybės sugrįžti nebuvimą, apie skaudžias motinos ir tėvo ašaras dėl 

namuose liekančių darbų ir dėl kitokių sąlygų, lemia dramatiškos nuotaikos tekste radimąsi, o taip 

pat tos nuotaikos stiprėjimą lyginant su ankstesnėmis vestuvinėmis dainomis. 

Apibendrinant išvažiavimo pas jaunąjį momento pradžių pradžią, galima teigti, kad lietuvių 

liaudies tradicijai anksčiau buvusi labai svarbi kukuojanti gegutė. Peržvelgiant vestuvines dainas, 

pastebėta, kad šis simbolis anksčiau reiškęs labai daug. Tai ženklas, kuris rodo jaunamartės išėjimą 

iš tėvų namų, kuris jai kelia daugybę neigiamų emocijų. 

Artėjant galutiniam išėjimo iš namų momentui, didelę reikšmę turi dainose minima motina. Ji 

ypač figūruoja būtent atsisveikinant, išeinant iš namų. Daugumoje apžvelgtų vestuvinių dainų, 

kuriose girdimas žodis „grįžti“, alsuote alsuoja gilus sielvartas, ilgesys pas motinėlę prabėgusios 

jaunystės. Taip pat didelis mergelės noras ne tik atsiliepti į motinos kvietimą grįžti, bet ir pačiai vėl 
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pabuvoti gimtuose namuose. Tokios ir panašios situacijos kuria dainose vyraujančios liūdnos 

nuotaikos atmosferą, kuri yra itin paveiki ir įtaigi. 

Tokia kūryba pabrėžia tai, kokį poveikį mergelei daro gyvenimas su vyru. Nagrinėtos 

išvažiavimo pas jaunąjį dainos nuteikia klausytojus liūdesiui, padeda suprasti, įvertinti motinėlės 

išgyvenimus išleidžiant dukrelę pas vyrą. Visa tai skaitytoją priverčia pajusti dainose vyraujantį 

nuotaikos dramatiškumą. Tačiau verta paminėti, kad mergelės graudūs lyriški išsakymai tarsi 

palengvina jos širdyje susikaupusias nuoskaudas, kurių kitu būdu sušvelninti ji negalinti. Panašios 

mintys pereina per daugelį nagrinėjamų dainų. Tik vienur visa tai jaučiama ir suprantama labai 

akivaizdžiai, o kitur supratimui būtinas to momento papročių kontekstas. 
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2. Pakeliui į anytos namus 
 
Lietuvių liaudies vestuvinės dainos liudija, kad meilės džiaugsmo lietuvių tautos siela 

nežinanti. Mintys apie jaunamartės gyvenimą pas svetimus buvo nepakeliamos, o sunkaus darbo 

numatymas svetimuose vyro namuose buvo tikra našta. Dėl šių atvirai dainose neišsakytų priežasčių 

vestuvinėse išvažiavimo pas jaunąjį dainose juntamas itin gilus vidinis dramatizmas. Būtina pabrėžti, 

kad visa tai akivaizdžiai įkūnija išvažiavimo pas jaunąjį dainos, kuriose užsimenama apie tą 

momentą, kai jaunamartė vežama iš savo gimtųjų namų į vyro arba kitaip sakant – anytos namus. Šis 

procesas detaliai apdainuotas. Ir daugumoje tekstų itin skaudžiai piešiamas jaunamartės išėjimo iš 

namų momentas, jos vežimas į svetimą šalį, t. y. į nežinomybę, kurios ji akivaizdžiai bijojusi. 

Išvažiavimo pas jaunąjį dainose, kuriose akcentuojamas nuotakos išvežimas į vyro namus, 

labai dažnai kartojasi vienas motyvas – pakinkytų žirgelių stovėjimas šalia mergelės namų. Būtent 

šis vaizdas sukelia nemažai neigiamų emocijų. Juk suprantama, jog tie žirgeliai paruošti tam, kad 

jaunamartę išvežtų. Vadinasi, pamačius žirgelius po langais, nuotakai net neverta galvoti apie ateitį 

tėvelių namuose. Tai akimirka, kuri dainų mergelei kelia daugiausia skausmo. Dėl to ji lieja gailias 

ašaras. 

Apskritai daugumai vestuvinių dainų būdinga, kad jaunamartę raminti skuba artimiausi 

šeimos nariai – motina, tėvas, seserys, broliai. Skaitant dainas atrodo, kad mergelė be jų pražūtų. 

Skaudus atsiskyrimo nuo artimųjų akimirksnis apdainuotas išvažiavimo pas jaunąjį dainoje „Anksti 

ryto kėliau“ (TD, t. IV, 261). Joje paminėti visi svarbiausi momentai, kurie itin išryškina 

dramatiškos nuotaikos egzistavimo priežastis: 

Stau žirgeliai sukinkyci, 
Prie gonkelių pastacyci, – 
Laikas, laikas mūs sesulei 
In vežimėlį sėsce. 
 
Vežimėlin sėsdama, 
Labai gailiai verkdama, – 
Šaly ajo po du brolaliu, 
Sesulį ramindami. 
 
-Cit neverk, seserėla, 
Baltoji lelėjėlė, 
Prisiverksi, prisbėdavosi 
Pas anytų būdama (TD, t. IV, 261). 

Pirmame dainos posme liūdesiui nuteikia dukrelės laukiantys žirgeliai, antrame – 

jaunamartės ašaros dėl išvykimo, o trečiame – nuteikimas, kad pas anytą teks verkti dar daugiau. 
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Šiame procese dalyvauja jaunamartės broliai. Jų įpynimas į dainą – savotiška nuoroda į tai, kad 

jaunamartė išėjimo momentu – ne viena. Tačiau graudulio tai nesumažina. Priešingai, broleliai ją 

nuteikia dar blogesniam rytojui, ramindami akcentuoja, kad dar labiau ji verks nutekėjus į vyro pusę. 

Dainoje jaunamartės gyvenimas perkeliamas į kitą aplinką – anytos namus. Kalbant dainos 

žodžiais, mergelės vykimas pas anytą suprantamas kaip galutinis kelionės iš savo namų taškas. Be 

to, tai yra ir pagrindinis vykimo tikslas, nes mergelė su kraičio skryniomis vyksta būtent į vyro 

namus, pas anytą. 

Lyginant dainos variantus svarbu pabrėžti, kad panašaus turinio dainoje „Pavasario dienelę“ 

(TD, t. IV, 259) nuotaika – panaši. Tačiau šios dainos turinys yra daug detaliau aprašytas. Iš jos 

sužinome net tai, kad jaunamartė buvo vežama šešiais žirgeliais. Paminėta ir tai, kas vyko anytos 

namuose iš karto ten nuvežus nuotaką. Dėl to būtina pabrėžti, kad tokioje dainoje, kurioje viskas 

detaliau aprašyta, rodos, ir skausmo mažiau. Juk viskas paaiškinama, net pateisinamos jaunamartės 

liejamos ašaros, t. y. pasakoma, kodėl ji verkia. 

Kitas dainos variantas skiriasi savo turiniu. Dainoje „Pavasario dienelę“ (LTU, 97) 

figūruoja jaunamartės motinėlė. Ji prieš dukrelės išvažiavimą prašo dievo, kad nelytų lietus. Ji 

rūpinasi savo dukrele, nes lyjant lietui ji negalėsianti išgirsti dukrelės balso, dėl to ir prašo. Čia 

svarbu paminėti, kad šioje dainoje, o ir kituose variantuose, žmogus esti arti gamtos. Nors tų laikų 

žmogus nuo jos niekad nebuvo nutolęs, bet tekstas rodo, kad ji buvusi ypatingai reikšminga net ir 

vestuvių metu. 

Išvažiavimo pas jaunąjį dainos, vaizduodamos graudų atsiskyrimą, kartu įprasmina ir taurius 

dukters jausmus tėvams, ypač motinai. Nagrinėjamoje liaudies lyrikoje tyras ašaras lieja ne tik 

jaunamartė, bet ir jos tėveliai. Išvažiavimo pas jaunąjį daina „Dukryte mano“ (JSD, t. I, 66) 

įprasmina atsisveikinimo akimirkos skausmą. Tekstas kalba apie tą momentą, kai nuotakai tiesiog 

prieš akis iškyla atsiskyrimas nuo tėvų. Dėl to atsisveikinimo daina ir nuskamba dramatiškai. Čia 

dukrelės išėjimas lydimas gilių motinos išgyvenimų. Svarbus tekste ir mergelės įvaizdis. Mat dainoje 

ji pristatoma kaip darbšti dukrelė. Taip pat nestokojanti dėmesio sau: „O man beprausiant / Baltai 

burnelę,...“ (JSD, t. I, 66). Tačiau ši daina iš daugumos išvažiavimo pas jaunąjį išsiskiria tuo, kad 

joje prabylama apie bernelį iš svetimos šalies: 

6. Atplauk laivelis, 
Tame – bernelis, 
Iš Varšuvos bernelis 
Pas Lietuvos mergelę (JSD, t. I, 66). 
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Ką visa tai galėtų reikšti to meto lyrikoje? Svetima šalis, didelis atstumas, rodos, dar labiau 

graudina ne tik pačią jaunamartę, bet ir jos artimuosius. Jie mergelės nematys, nes ji plauks „už jūrų 

marių“. 

Pabrėžtina, kad išvažiavimo pas jaunąjį lyrikos kūrybos repertuare pasitaiko tokių tekstų, 

kuriuose juntamas mergelės įnoringumas. Jaunamartė vaizduojama kaprizinga, akcentuojanti savo 

norus, kuriuos turėtų pildyti bernelis. Įvairiais emociniais atspalviais dainose tokiu būdu pažymimas 

mergelės neaprėpiamas jaunų dienų ilgesys, nerimas, nenoras atsisakyti savo praeities ir pereiti į 

kitokio gyvenimo pusę. 

Nagrinėjant ne vieną vestuvinę dainą įprasta matyti, kad dainų mergelė už bernelio eina ne 

savo noru. Jos žodžiais sakoma, kad geriau likti namuose, netekėti. Tačiau yra išvažiavimo pas 

jaunąjį dainų, kuriose nuotaka pati reiškia norą priklausyti berneliui. Tokia yra daina pavadinimu 

„Svyruoja liepelė“ (TD, t. IV, 86). Tai įrodo paskutinis dainos posmas: 

– Plaukčia mergelė 
Per ežerėlį, 
Kad tik tavo būčiau, 
Jaunas berneli (TD, t. IV, 86). 

Įdomu pastebėti, kad šis posmas kitoks ir tuo, jog jame galima įžvelgti meilės. Tai nebūdinga 

didžiajai vestuvinių dainų daliai. Tai rodo, kad dainomis ne viskas pasakyta, kas vyko ir buvo 

jaučiama jaunųjų širdyse. Juk toje pačioje dainoje atskleidžiama ir tai, kad bernelis savo dvarą 

perduos valdyti mergelei: „Valdysi, mergele, / Mano dvarelį.“ Taigi svarbu pabrėžti, kad ne visi 

jausmai ir išgyvenimai dainose atskleidžiami tiesiogiai ir be melo. Tai dar labiau patikslina daina 

„Pasistatyčiau naują svirtelę“ (RD, t. II, 4). Joje jaunamartė svajoja, žiūri į ateitį. Ji nupasakoja, 

kaip stipriai mylės bernelį. Mergelė jam neš pusryčius, ganys šėmus jautelius. Papročiai sako, kad 

čia realybės – labai mažai. 

Didelę reikšmę turintis bernelio ir mergelės važiavimo į anytos namus momentas taip pat 

vaizdžiai pateiktas dainos tekste „Važiavau lauką“ (LTt, t. I, 408). Dainoje juntamas bernelio 

požiūris į mergelę. Čia jis – tarsi šeimininkas. Kalbina mergelę, rūpinasi kelione. O dramatizmas 

šiame tekste pajuntamas tada, kai bernelis, rodos, visai nekreipia dėmesio į kalbančią mergelę. Ji, 

išdrįsusi kalbėti, berneliui pateikia visas savo užgaidas. Vadinasi, ji jaučiasi drąsiai: 

Aš noriu 
Kalno uogelių,... 
Oi noriu noriu 
Marių žuvelių (LTt, t. I, 408). 

Deja, mergelės norai taip ir lieka neišpildyti, nes bernelis nepririnko uogelių, neprigaudė žuvelių ir 

pan. Gal galima manyti, kad ir nemylėjo jos? 
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Kyla klausimas, kodėl mergelė važiuodama su berneliu iš karto visiškai nekalbėjo? Aiški 

mergelės padėtis per vestuves ir po jų leidžia suprasti, jog mergelė nekalba dėl vidinio sielos 

skausmo, kurį išgyvena palikdama gimtuosius namus, savo artimus žmones. Skaudus atsiskyrimas 

jaunamartę paveikia visapusiškai. Tyla važiavimo metu – skausmo, liūdnos nuotaikos išraiška: 

Važiavau lauką, 
Važiavau antrą, – 
Mano miela panytėlė 
Nekalb nė žodelio (LTt, t. I, 408). 

Neišsakytas skausmas kaupiasi nuotakos viduje. Tyla tokiu momentu – nesugebėjimas arba 

baimė parodyti tai, ką jauti. 

Apžvelgus dalį turiniu artimai susijusių dainų, pastebėta, kad meniniu atžvilgiu visos jos – 

itin skirtingos. Jų meniškumas gerai pastebimas tada, kai bandoma atrasti ir išryškinti jose 

egzistuojantį dramatizmą. Pastebėta, kad tokio tipo dainose dramatiškos nuotaikos atsiradimą lemia 

jaunamartės padėtis, tiksliau – priartėjęs išvykimo ir vykimo į anytos namus momentas. Tai, galima 

manyti, skaudžiausias akimirksnis vestuvių metu, nes važiavimas sukuria negrįžtamumo pojūtį, o tai 

lemia ir gilesnių neigiamų emocijų egzistavimą žmogaus viduje. 

Išvažiavimo pas jaunąjį dainos, kuriose kalbama apie pakinkytus žirgelius ir vežamą nuotaką 

pas vyrą, jaučiama dramatizmo kulminacija. Juk būtent šiuo momentu jaunamartė realiai supranta, 

kad visa, kas buvę iki šio momento – ne išgalvota, o realu, tikra. Išvykimas iš gimtųjų namų ir 

atsiskyrimas nuo artimųjų gal net ne toks skaudus, kaip suvokimas, kad nuo dabar teks gyventi su 

anyta. O juk apie ją ir dainose, ir papročių plotmėje teigiamų dalykų išryškinta labai mažai. 

Vadinasi, mergelei belieka tikėtis, kad visi jos spėliojimai nepasitvirtins ir gyvenimas bus įmanomas 

ir bernelio namuose. 
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3. Anytos namų baimė 
 

Senųjų vestuvių metu, rodos, viskas suskirstyta atskirais etapais, dalimis. Iš dainų 

suprantame, kada apdainuojamas jaunamartės ruošimasis išeiti iš namų, paskui išėjimas ir 

važiavimas į kitą aplinką. Todėl po anksčiau aptarto važiavimo momento pereinama prie pokalbių 

apie namus, į kuriuos važiuojama, t. y. apie anytos namus. 

To meto papročių aprašymai, o ir dainų tekstai sufleruoja, kad anytos namai jaunamartei 

niekad nebuvę artimesni ir brangesni už gimtuosius. Ir ne tik dėl aplinkos svetimumo. Didelę 

reikšmę turėjo bernelio šeimos požiūris į ją: „<...> ten į ją instinktyviai bus žvelgiama nepatikliai, 

galgi net atšiauriai. Naujuosiuose namuose kaip jaunamartė ji užims pačią žemiausią socialinę 

padėtį, bus visiškai priklausoma nuo vyro ir jos artimųjų.“24 Šią realiją aiškiai įprasmina 

dramatiškumu apgaubtos išvažiavimo pas jaunąjį dainos. 

Dainų tekstais perteikiamas nuotakos skausmas ne tik dėl išvažiavimo ir gyvenimo kituose 

namuose, bet ir dėl to, kad išėjimas reiškė ėjimą į vargus. Vargas, laukiantis anytos namuose 

dažniausiai susijęs ne tik su žema socialine padėtimi, bet ir tos padėties išnaudojimu, t. y. 

pagrindinių namų ūkio darbų perdavimu marčiai. Mintys apie gresiantį sunkų jaunamartės gyvenimą 

svetimoje šeimoje daugiausia vyrauja liūdnuose atsisveikinimo su tėvais, broliais, seserimis, su 

jaunyste bei „valia valuže“ dainų motyvuose. Dainų mergelei visko, kas buvo tėvų namuose, gaila 

tik dėl to, kad būtent po vedybų prasidės neramus gyvenimas su berneliu ir jo šeima. O dažnai 

įkomponuota anos šalies ir gimtųjų namų priešprieša kūriniuose sukelia itin dramatišką nuotaiką. 

Turbūt iš senų senovės iki šių dienų atsineštas ir vartojamas supratimas apie blogąsias anytas 

yra pagrįstas, nes priešingu atveju dainose neigiamų ypatybių paminėjimo nerastume. Apie anytą, 

mergelės gyvenimą kartu su ja, dainose kalbama be didelių užuominų. Bene aiškiausiai tekstuose 

atskleidžiamas jaunamartės dramatizmas, kai ji pajunta, jog išvykus iš savo namų, džiaugsmais, 

vargais ir darbais turės dalintis su jaunojo motina. „Pabrėžiant ištekėjusios moters nedalią, 

vestuvinėse dainose iškeliami atskiri sunkesni gyvenimo momentai, niūri buitis, nesantaika su anyta, 

mošomis ir dieveriais, visokios skriaudos ir nuoskaudos.“25 Dėl to ji labai sielojasi, o kartu bando su 

tuo susitaikyti, nes žino, kad grįžti atgal kelio nėra. 

Jaunamartės dramatiškų išgyvenimų tema dainose apie būsiantį gyvenimą pas anytą – viena 

pagrindinių. Dažniausiai ji plėtojama pradedant nuo pagyrų, kokie geri ir mylintys buvę jos tėvai, 

                                                   
24 Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė, Lietuvių tautosaka, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005, 87. 
25 Leonardas Sauka, Lietuvių vestuvinės dainos, Literatūra ir kalba, Vilnius: Vaga, 1968, t. IX, 197. 
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broliai, seserys. Kartais dainose kuriama priešprieša. Sakoma, kad motinos namuose buvę viskas 

gerai, o anytos pusėje – tik vargas. 

Išvažiavimo pas jaunąjį dainoje „Kad sėdau už stalelio“ (JSD, t. I, 619) tiesiogiai prabylama 

apie vargą anytos namuose. Įdomu pastebėti, kad jaunamartė, dar visiškai nepajutusi jokio vargo, 

nedirbusi jokio sunkaus fizinio darbo, sako, kad anytos namai – tai vargas, vargelis. Ta 

hiperbolizuota baimė vykti į anytos namus suprantama iš vaizdo, kurį pamato važiuojanti nuotaka: 

12. Važiavau laukelį, 
Per anytos laukelį, 
O aš pamačiau 
Savo vargelį 
Anytėlės varteliuos (JSD, t. I, 619). 

 Sunku suvokti, kad apie vargą kalbama iš anksto, jo dar realiai nepatyrus. Tačiau visa tai 

lemia ankstesnis jaunamartės supratimas, savotiškas nusistatymas, kad bus blogiau, negu buvo iki 

šiol. Tai lemia dainos liūdesį dėl reikalingos užuojautos ir paguodos nusiminusiai nuotakai. 

 Savotiškos pagalbos arba bent bandymo paguosti mergelė sulaukia iš savo artimųjų – 

brolelių. Dainos mergelė jų prašo „iškirsti vargelį iš anytos vartelių“. Ši vargo metafora 

dramatizuoja visą dainos turinį, nes „vargas plečiasi“, jo „panaikinti“ nesugeba net mergelės broliai: 

15. Tik ne mano vargelį 
 Ne mano vargužėlį: 
 Vargas šakojo, 
 Vargas lapojo, 
 Vargas vartus kilnojo (JSD, t. I, 619). 

Vargas įsišaknija kaip medis. Jo vis daugėja. Dėl to jaunai ištekėjusiai mergelei gyvenimas 

anytos namuose jau nuo pirmųjų dienų atrodo dramatiškas. Skausmo patyrimas ir neigiamos 

emocijos veda prie to, kad anytos namai niekada nebus mielesni už tėvelių. Tai liudija ir kiti 

išvažiavimo pas jaunąjį dainų tekstai. 

Išvažiavimo pas jaunąjį dainos atskleidžia tragiškai liūdną nuotakos atsiskyrimą nuo 

gimtinės. O gyvenimo pas anytą piešimas tik juoda spalva nesuteikia galimybės net pagalvoti apie 

geresnį ir lengvesnį rytojų. Dainose juntama, kad jaunamartė tiesiog bando taikytis prie esamos 

situacijos ir užmiršti daugybę gerų dalykų, likusių tėvų pusėje. 

Yra nemažai vestuvinių dainų, kuriose įvardijama, kaip jaunamartė stengsis įtikti ir patikti 

anytai, kad tik galėtų gyventi ramybėje. Visų pirma, daugiausia, ką ji galėjusi padaryti, kad pelnytų 

pripažinimą – tai ankstyvas kėlimasis ir nuoširdus namų ūkio darbų atlikimas. Ji sutinka su tuo, kad 

visus darbus atliks nieko neraginama, suprantanti tai kaip pareigą. Paskutinis išvažiavimo pas jaunąjį 
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dainos „Nuramdymas gailios anytos“ (RD, t. I, 60) posmas leidžia manyti, kad jaunamartė gal net 

per daug pataikauja savo anytai: 

– Aš atsikelsiu ir nekeliama, 
Ugnužę kursiu neraginama. 
Už anytėlę ugnužę kursiu, 
Už močiutėlę vandens parnešiu (RD, t. I, 60). 

Kita vertus, galima suprasti, kad lietuvių liaudis šia daina norėjusi ypatingai pabrėžti 

jaunamartės išskirtinumą. Juk dažniausiai dainose matome mergelę verkiančią dėl to, kad jai teks 

darbus dirbti. Vadinasi, egzistavo dvi marčių pusės – tik verkiančios ir bijančios gyvenimo su anyta 

ir kitos – prisitaikančios ir bandančios pagerinti savo gyvenimą, nors ir įdėjus nemažai pastangų. 

Kartais tas darbštumas dainose tiesiogiai pagiriamas. Anyta atvirai pasidžiaugia, kad gavo darbščią 

martelę. Pavyzdžiui, tai atskleista dainoje „Motinėle mano“ (JSD, t. I, 603). Be pykčio ir baimės 

jaunamartė supranta, kad užsitarnavo pagyrų ir pripažinimo, nes dvarelį tvarkė, lelijomis klojo ir t. t. 

Kitoje panašaus turinio išvažiavimo pas jaunąjį dainoje „Oi ai ai dievuliau“ (LTt, t. I, 422) 

apie martelės nudirbtus darbus anyta taip pat kalba su pagarba. Joje teigiamai vertinamas jos 

darbštumas. Vadinasi, dainos žodžiais mergelę norėta paskatinti, kad ji gyvenimo pas anytą 

neįsivaizduotų visiškai tamsaus ir beprasmio. 

Išvažiavimo pas jaunąjį dainų repertuare vis tiek yra daugiau tokių dainų, kuriose apie 

buvimą anytos namuose kalbama su dramatišku jauduliu mergelės širdyje. Apie anytą daug kur 

sakoma, kad ji neperkalbama, nepalenkiama į savo pusę. Akcentuojama, kad daugybė darbų, kuriuos 

jos namuose atlieka martelė, yra nieko verti. Būtent dėl to dainose skamba dramatiškos gaidos. 

Jaunamartė lieja graudžias ašaras, bet vis tiek dirba tuos darbus ir net nesitiki, kad bus geriau. Tai 

akivaizdžiai matyti, pavyzdžiui, dainoje „Kodėl negersiu“ (JSD, t. I, 624): 

13. Trauksi girneles 
Apsiverkdama, 
Apsišluostysi 
Su rankovėlėmis. 
<...> 
 

 15. Po mano kojų 
 Žemelė linko, 
 Per skaisčius veidus 
 Ašaros krito. 
 
 16. Senai anytai 
 Bet neįtikau, 
 Jaunoms mošelėms 
      Nenusilenkiau (JSD, t. I, 624). 
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 Šioje dainoje marčios darbas parodomas nepalyginamai sunkesnis už dukters. Jis 

nepabaigiamas. Darbai anytos namuose itin svarbūs, tačiau marčios niekas neužjaučia, kad ši daug 

dirba. Akcentuojama daugybė darbų, kurie jaunamartės laukia anytos namuose: ugnelės kūrimas, 

darbas su girnomis ir pan. Dėl būsiančio tokio vargingo gyvenimo, dainose juntama itin liūdna 

nuotaika. Į vargą atiduodamos mergelės būsena dramatiška dar ir todėl, kad dirbdama ji turės įtikti 

anytos užgaidoms. 

Jaunamartė pravirksta ne tik dėl to, kad neįtiko anytai, bet ir apskritai dėl vargingo gyvenimo 

nutekėjus į vyro pusę. Meninis dainos audinys atkuria marčios išgyvenimus labai gyvai. Visame 

dainos tekste aiškiai prasiskleidžia ta neviltis, į kurią yra įpuolusi mergelė. Tačiau užuojauta marčiai 

dainoje niekur tiesiogiai nereiškiama. Ji slypi visos vaizdų tėkmės gilumoje. Dainos klausytojas, 

žinoma, tai nesudėtingai pastebės, nes joje apgailestaujama dėl daugelio dalykų. 

Yra išvažiavimo pas jaunąjį dainų, kur darbas suprantamas kaip marčios pareiga. Bet šis 

aspektas nėra vyraujantis. Dar kitose dainose, raginančiose marčią dirbti, įteigiama mintis, kad anytą 

į savo pusę galima palenkti darbais, o dar paprasčiau – žodžiais. Tai pabrėžiama dainoje „Per šilą 

jojau“ (JSD, t. I, 681). 

 Dramatiški išgyvenimai kalbant apie anytos pusę dainose akcentuojami dar ir dėl to, kad ten 

darbas bus labai intensyvus. Jaunamartė neturės laiko nei atsikvėpti nuo darbo, nei pabūti su 

berneliu. Dainose tai akcentuoja ne anyta, bet mergelės motina. Ji kalbėdama su dukra supriešina dvi 

erdves – savo ir anytos namų. Jaunamartei sakoma, kad ji anytos pusėje ne tiek daug dirbs, kiek ilgai 

lies gailias ašaras. Šis reikšmingas momentas leidžia manyti, kad jaunos mergelės emocijų pasaulis 

buvo itin pažeistas. Tą dramatišką nuotaiką, skausmą dainoje „Tėvukas mano“ (TD, t. IV, 163) 

įkūnija grūdų ir ašarų kiekio palyginimas: 

 Suksi girneles 
Neatsidusdama – 

 Ne tiek grūdelių, 
 Kiek ašarėlių (TD, t. IV, 163). 

Dviejų skirtingų pusių (mergelės ir bernelio) realijos vaizdžiai nusakytos išvažiavimo pas 

jaunąjį dainoje „Tu mano seserėle“ (JSD, t. I, 613). Jaunamartei girdėti tokią dainą, kurioje 

pasakoma, kad visa, kas gražu ir gera buvo tėvų namuose, ji turės negrįžtamai prarasti – skaudus 

akimirksnis. Sunku mergelei dar ir todėl, kad visa tai, kas nemiela ir svetima, ji neišvengiamai sutiks 

jaunojo namuose. Žinoma, kiekvienas žmogus nenorėtų nė girdėti, kad ateityje bus kažkas blogiau 

negu yra dabar. Bet jaunamartės situacija tokia, kad kitos išeities, kaip tik susitaikyti su esama 

padėtimi, ji neturi. Apie tai sužinome iš minėtos dainos žodžių: 
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2. Čia palikai tėvelį, 
Ten rasi šešurėlį; 
<...> 

6. Čia palikai rūteles, 
Ten rasi dilgėlėles; 

 
7. Čia palikai seklyčią, 

Ten rasi kiaulinyčią (JSD, t. I, 613). 

Dainos antrosios posmelių eilutės – priešprieša pirmosioms. Tokiu būdu meniškai nusakytas 

dviejų skirtingų pusių, skirtingų šeimų gyvenimas, kasdienybė. Visa, kas gera ir gražu – tai 

jaunamartės tėvų namai, o tai, kas negražu ir svetima – anytos namų aplinka. Ne be priežasties apie 

anytos pusę kalbama neigiamai. Juk mergelė dėl to ir nenori palikti savo gimtųjų namų, kad pas vyro 

motiną neras jai brangių rūtų, o vietoj seklyčios ras kiaulinyčią. Teksto autorius vartodamas 

prieveiksmius „čia“, „ten“ įvardija mergelės ir bernelio namų erdvę. Tokiu būdu konkretizuojama 

minėta priešprieša, dėl kurios dalinai ir kyla dramatizmas. Akivaizdu, kad mergelė liūdi. Juk jos 

ateitis piešiama tik tamsiomis spalvomis. 

Numanomas gyvenimas pas anytą aprašomas dainoje „Kieno tie dvarai margieji“ (RD, t. II, 

22). Lyginant su aptartomis dainomis, ši išskirtinė tuo, kad mergelės motina pati ragina dukrelę 

keltis ir skubėti prie darbų. Šioje dainoje nuotakai vidinis dramatizmas keliamas pasakymais, kad 

anytos namuose nebus taip, kaip pas motiną. Tekste pabrėžiama, kad visus darbus, priešingai negu 

pas močiutę, anytos namuose ji turės atlikti pati – nieko nekeliama ir neraginama: 

Kelsi rytelį nekeliama, 
Kursi ugnelę neliepiama (RD, t. II, 22). 

 Cituotas tekstas sufleruoja, kad nutekėjus jaunamartės laukia gyvenimas be jokio gailesčio. 

Tuo tarpu džiaugsmas gyvenimu įmanomas tik tol, kol mergelė yra gimtuosiuose namuose. 

Vadinasi, skaitant šį eiliuotą tekstą tarp eilučių, nesudėtinga įžvelgti vyraujančią dramatišką nuotaiką 

dėl jaunamartės greitai pasibaigsiančio gyvenimo be rūpesčių ir vargų. Jos laukiantis gyvenimas 

anytos pusėje išskirtinis, nes jam mergelė turi būti pasiruošusi ne tik fiziškai, bet ir morališkai. 

Nusiteikimas, kad ištekėjus mergelės gyvenimas niekuo nepasikeis, lietuvių liaudies lyrikoje beveik 

neįmanomas. Juk dauguma panašaus tipo dainų persmelktos liūdesio, nes siekiama akcentuoti, kad 

visa, kas geriausia – jau praeityje. 

Anytos namų baimė išvažiavimo pas jaunąjį dainose – vienas svarbiausių motyvų. Tai dainų 

turinio detalė, kuri aiškiausiai sukuria dramatišką nuotaiką. Liūdesio, vidinio skausmo atsiradimas 

reikšmingas tuo, kad jis dainose realiai pagrįstas. Jaunamartė bijo ateities – gyvenimo kitur po 

vestuvių, nes pati nežino, kas jos laukia. O dar pati motina nuteikia sunkiai daliai. Jai tiesiog nieko 
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kito nebelieka, kaip tik „susipažinti“ su galima savo ateitimi ir bandyti taikytis prie jos. Kita vertus, 

tokios kartais perdėtos baimės sukūrimas veda prie to, kad jaunamartė gali labai mažai išskirti 

teigiamų dalykų iš gyvenimo su anyta. Kartais dainose ji sako, kad linksma ir darbšti bus tik tada, 

kai ją svetimoje šalelėje aplankys močiutė ar tėvelis. 

Detaliau peržvelgtos dainos apie anytos namų pusę sufleruoja, kad jas reikia perskaityti itin 

įdėmiai, nes jos labai skausmingos jausminiu atžvilgiu. Ir ne tik jaunamartei, kaip įprasta daugelyje 

dainų, bet ir jos artimiesiems. Juk su jos išėjimu iš gimtųjų namų, labai susiję artimųjų kasdienybės 

pasikeitimai, ateities santykių realijos. 

Dramatiškos nuotaikos išryškinimas minėtose dainose reikšmingas tuo, kad šis 

apdainuojamas vestuvių momentas jaunamartei yra labiausiai ją paliečiantis. Ji išvežama pas bernelį. 

Dabar jau niekas nepaiso jos norų ir užgaidų. Atėjo nors ir skaudus, bet lemtingas momentas. Tačiau 

reikia neužmiršti to, kad tai akcentuojama būtent dainų tekstuose. O juk dainomis kartais pasakoma 

ne viskas, kas vyksta iš tikrųjų. Vadinasi, labiausiai jomis tikėti gali pati mergelė, nes ji yra artimai 

išgyvenanti minėtas situacijas. 
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IŠVADOS 
 

Dainuojamosios tautosakos esmę sudaro tai, kad eiliuotu tekstu siekta pasakyti ne tik tai, kas 

esminio vyko, bet svarbiausia išryškinti tai, ką tuomet jautė ir išgyveno žmogus. Daina – tai kūrinys, 

kurį analizuojant siekiama atskleisti jo grožį, reikšmę ir vertę. Seniau užrašytų lietuvių liaudies 

vestuvinių dainų pluoštas sudaro palankias sąlygas pateikti dabartinį jų suvokimą, vertinimą. O 

tikslesnį jų turinį detaliau leidžia pažinti turima vestuvių papročių ir tradicijų medžiaga. Tai 

konkretus ano meto kultūrinis kontekstas, kurį giliai pažinus, kūrinio interpretacija yra turiningesnė 

ir mažiau pramanyta. Dėl to darbe tuo kontekstu ir remtasi. 

Dainų tekstai, sužavėję tematika, net reikšmingumu, neleidžia tylėti. Būtų nesąžininga 

nepasidalinti tuo, kas patiriama, kas suprantama jas analizuojant. Darbo tyrimo objektas – 

mergvakario, kraičio išvežimo ir išvažiavimo pas jaunąjį didelis užrašytų dainų kiekis leidžia 

manyti, kad tais vestuvių momentais melodingais tekstais išsakyti svarbiausi dalykai. Dainose dažnai 

kartoti tie patys motyvai. Tai reiškia, kad simbolinę jų prasmę žinojo visi. 

Atlikus šį tiriamąjį darbą, paaiškėjo, kad vestuvinėse mergvakario dainose pajuntama 

dramatiškos nuotaikos pradžių pradžia. Jau mergvakario metu jaunamartė liūdnomis vestuvių 

dainomis buvo graudinama. Tačiau svarbu suprasti, kad ta atsirandanti liūdna nuotaika daugiau 

susijusi ne su pačiu žmogumi – mergele, berneliu, bet su jų jaunystės atributais. Pagrindinis 

mergvakario dainų liūdesio ženklas – žaliosios rūtos, apie kurias ir sukurta daugiausia minėto tipo 

dainų. Pažymėtina tai, kad mergvakario dainose liūdnos nuotaikos priežastimi yra pasakojimai apie 

mergelės jaunystę, t. y. suvokimas, kad su rūtų nuskynimu baigiasi tas gražiausias laikotarpis. 

Analizuojant kraičio išvežimo dainas pastebėta, kad jose dramatizmo daugiau, negu 

mergvakario lyrikos tekstuose. Jose stengtasi apdainuoti jaunamartės kraičio krovimo procesą, jo 

problemiškumą. Visa tai išryškėja iš dainose įpintų mergelės pokalbių su savo motina. 

Išvažiavimo pas jaunąjį analizuoti dainų tekstai įprasmina dramatizmo vestuvinių dainų 

tekstuose viršūnę. Jo čia daugiausia. Tai lemia išvažiavimo momento sudėtingumas ir pasikeitimų 

jaunamartės gyvenime virtinė. Ir visa tai sudėta į dainas be didelių užuominų. Pasikeitimus 

lemiantys veiksniai dainose fiksuojami mergelės žodžiais. Nors dainas dainuoja ne pati mergelė, bet 

už ją išsakyti žodžiai yra itin skaudūs dėl tikslaus situacijos nusakymo. Taigi galima teigti, kad visų 

analizuotų dainų turinyje egzistavo liūdna nuotaika, tik mergvakario dainose ji buvo ne tokia 

skausminga, kaip išvažiavimo pas jaunąjį tekstuose. Vadinasi, aptartų dainų eiliškumas darbe taip 

pat pagrįstai atitinka dramatizmo stiprėjimo tendencijas jose. 
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Žvelgiant į darbo struktūrą, galima aiškinti, kad tokį analizuojamų dainų sudėliojimą nulėmė 

ir pats tiriamojo darbo objekto pasirinkimas. Pradedama nuo mergvakario dainų, kuriose esti 

dramatizmo pradžių pradžia, ir baigiama išvažiavimo pas jaunąjį dainomis, t. y. dramatizmo viršūnės 

„pasiekimu“. Smulkesnis didžiųjų skyrių išskaidymas į poskyrius – nėra atsitiktinis. Jų pavadinimai 

susiję su dainų ta tema kiekiu, aktualumu, populiarumu. 

Remiantis pateikta analize, galima tvirtinti, kad vestuvinėse dainose pagrindine „veikėja“ 

reikia vadinti pačią jaunamartę. Apie ją dainuojama, nusakomi jos veiksmai ir padėtis. Tačiau šalia 

jos visada yra ir motinėlė, kuri ją užauginusi, globojusi iki pat jos išėjimo iš gimtųjų namų. Dėmesio 

vyriškajai pusei liaudies lyrikoje – daug mažiau. Manytina, kad tą lėmė sąlyga, jog graudinama 

turėjo būti tik jaunamartė. Apskritai moteriškumo ženklų dainose daugiausia todėl, kad jaunamartės, 

motinėlės, anytos pokalbiais išsakoma daugiau jausmų. 

Išanalizavus ir palyginus nemažą pluoštą vestuvinių dainų, kuriose esti dramatizmo, būtina 

išskirti svarbiausias jo radimosi priežastis. Žinoma, atliekant tiriamąjį darbą, tiksliau tai pastebėti 

leido turima informacija apie to meto vestuvių papročius ir tradicijas. Galima skirti šias esmines 

dramatizmo vestuvinėse dainose priežastis: 

1. Žaliosios rūtos skynimas – jaunystės pabaiga (mergvakario dainos); 

2. Dėl įvairių priežasčių nesukrautas jaunamartės kraitis (kraičio išvežimo dainos); 

3. Kraičio išvežimas – atsiskyrimas nuo artimųjų (kraičio išvežimo dainos); 

4. Atsiskyrimas nuo gimtųjų namų, jų aplinkos (išvažiavimo pas jaunąjį dainos); 

5. Baimė dėl ateities (išvažiavimo pas jaunąjį dainos). 

Šios skaudžios nuotaikos dainose priežastys – esminės, tačiau yra ir šalutinių, pavyzdžiui, 

jaunamartės atsiskyrimas nuo namų ūkio darbų, kuriuos jaunystėje ji dirbusi šeimos rate; jos baimė 

dėl to, kad ji negrįš į tėvų namus ir kad turės priprasti prie anytos reikalavimų. Šios ir panašios 

aplinkybės, minėtos dainose, sukūrė tokią dainų nuotaiką, kad kartais norisi galvoti, ar apskritai tai 

gali būti vestuvės. Juk žvelgiant šių dienų akimis, vestuvės – šventė, o ne raudų dienos. Tačiau 

visame tame ryškėja tendencija, kad tokio liūdesio ir susikaupimo reikalavo to meto papročiai, 

tradicijos. 

Analizuojant vestuvines dainas, remiantis Bronės Kazlauskienės minėtu vestuvinių dainų 

katalogu, siekta lyginti aptariamų dainų variantus. Variantas yra vienas atskiras konkretus vestuvinės 

dainos pateikimas. Nors kataloge pateiktas variantų skaičius nurodo tik užrašytų variantų kiekį, 

reikia suprasti, kad likę labai daug variantų niekieno neužfiksuoti. Apskritai variantiškumas reiškia, 

kad dainų kūrimo procese dalyvauja daugelis žmonių. Tačiau palyginus dainų variantus, galima 

daryti išvadą, kad vieno tipo dainos variantai yra artimai susiję tematiniu, o kartais ir raiškos bei 
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struktūros požiūriais. Lyginant variantus pastebėta, kad dainų variantų esmė, prasmė – ta pati, tik 

kartais skiriasi raiška. Dėl šios priežasties darbe tikslingai neaptarinėti kiekvienos dainos visi 

variantai. Pasirinkti tie, kurie reikšmingi tematiniu, o taip pat ir dramatizmo raiškos požiūriu. Taip 

pat lyginti daugiau tie dainų variantai, kuriuose aiškiausiai buvo atskleista dramatizmo meninė 

raiška, kurie reprezentavo būdingus, esminius kūrinio bruožus. 

Atliekant tyrimą keltas klausimas – iš kokių detalių, esančių dainose, suprantamas 

dramatizmas? Analizuojant dainas pastebėta, kad pagrindiniai, o ir šalutiniai dramatizmo aspektai 

įžvelgiami išskiriant to meto vestuvių simboliką. Jos lobynas – itin didelis ir efektyvus. Tačiau 

aptariant dainas pastebėta ir tai, kad dainų kūrėjai meistriškai žodį vartojo ir tiesiogine reikšme. 

Vadinasi, vestuvinių dainų tekstai ir simboline, ir tiesiogine savo reikšme leidžia mums artimiau 

susipažinti ne tik su to meto vestuvėmis, jų papročiais, bet ir dainuojamosios tautosakos žodžio 

reikšme ir galia. Juk pati daina buvo kuriama kaip priemonė, kuria būtų graudinama jaunamartė, 

todėl ir pats žodis turėjo būti itin svarus, gerai apgalvotas ir tinkantis pagal apdainuojamą situaciją. 

Nuliūdimo ir skriaudos jausmus akcentuojančios nagrinėtos dainos beveik visiškai nekalba 

apie meilės jausmą. Pažymėtina, kad šiai temai mergvakario, kraičio išvežimo ir išvažiavimo pas 

jaunąjį dainose nėra skiriama daug dėmesio dėl to, jog anksčiau bene tradiciškai santuoką 

nulemdavo griežtas tėvų apsisprendimas, kam „atiduoti“ dukterį. Todėl galima daryti išvadą, kad 

dainose meilės jausmas lieka nuošaly, o į paviršių iškeliamas jaunamartės vidinis dramatizmas dėl 

atsiskyrimo nuo gimtųjų namų. Čia iš karto šiandieninis žmogus galėtų palyginti dabartinę situaciją 

vestuvių atžvilgiu. Visiška priešingybė. Dabar svarbiausia meilė, o tik paskui papročiai, tradicijos ir 

atitinkami reikalavimai. 

Aprašant dainas, dažnai išskiriamas jų lyrizmas. Tai dainų savybė, kai įvykiai lieka kūrinio 

fone, o dėmesys sutelkiamas į išgyvenimus ir būsenos mintis. Į nagrinėtas dainas pažvelgus iš 

šiandieninio žiūros taško, peršasi suvokimas, kad realūs išgyvenimai, kuriuos patiria santuokai 

besiruošianti mergina, dainose neretai pastiprinami, nepaprastai sureikšminamai, paryškinami. 

Galima manyti, kad tokį suvokimą ir vertinimą lemia matoma būtent šiandieninė vestuvių tradicijos 

situacija. Ši problema suteikia galimybę planuoti, kad ateityje būtų analizuojami, lyginami senųjų ir 

dabartinių vestuvių papročiai, tradicijos. Taip pat būtų itin prasminga lyginti lietuvių liaudies ir 

dabar vestuvių metu dainuojamas dainas ir ieškoti jose dramatizmo aspektų. Visa tai galima laikyti 

prasminga ateities perspektyva. 
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SANTRAUKA 
 
Baigiamojo darbo tema – „Dramatizmo meninė raiška vestuvinėse dainose“. Analizuoti ir 

interpretuoti pasirinktos mergvakario, kraičio išvežimo ir išvažiavimo pas jaunąjį vestuvinės dainos. 

Šios dainos ir yra darbo tyrimo objektas. Jose geriausiai atsiskleidžia dramatizmo meninė raiška. 

Svarbiausi tiriamojo darbo tikslai – nagrinėjamas vestuvines dainas sieti su ano meto 

kultūriniu kontekstu, lyginti jas su jų variantais dramatizmo aspektu ir akcentuoti, kokio pobūdžio 

dramatizmas yra mergvakario, kraičio išvežimo ir išvažiavimo pas jaunąjį dainose. 

Pastebėta, kad dramatizmo užuomazgos ryškėja mergvakario dainose. O dramatiškiausios yra 

išvažiavimo pas jaunąjį dainos. Vestuvinių dainų dramatizmas susijęs su to meto papročiais ir 

tradicijomis. Turimas kultūrinis kontekstas leidžia suprasti, kad vestuvinių dainų tekstais pasakyta 

ne viskas, o kas užfiksuota jose, kartais itin perdėtai sureikšminta, iškelta į paviršių. 

 Atlikus tiriamąjį darbą pastebėta, kad kiekvienoje analizuotų dainų grupėje išryškėja bendros 

priežastys, kodėl jaunamartei vestuvių pradžios momentas yra skaudus ir dramatiškas. Tai lėmė 

jaunystės pabaigos suvokimas, atsiskyrimo nuo gimtųjų namų problema, baimė dėl ateities ir kt. 

Visa tai užfiksuota dainų tekstuose, kurie menine prasme gali būti vertinami teigiamai dėl gilių 

jausmų išryškinimo ir neigiamai dėl panašių minčių išsakymo kitais žodžiais. Kita vertus, reikia 

suprasti, kad apskritai visa dainuojamoji tautosaka pasižymi kolektyviškumu (tautosakos kūrėjas yra 

kolektyvas) ir tradiciškumu (į kolektyvinę folklorinę kūrybą įsijungiantys asmenys paiso tradicinių 

žanrinių kanonų). 
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SUMMARY 
 

The thesis of the topic is focused on „Dramatism in wedding songs“. Wedding songs on 

wedding eve, dowry bringing and departure to the groom have been chosen for the analysis and 

interpretation. Wedding songs is the object of research, as to the utmost, they reveal an artistic side 

of the dramatism. 

The goals of the research are to analyse the wedding songs in the context cultural background 

of those days by comparing them and emphasising dramatism of wedding eve, dowry bringing and 

departure to the groom s house. 

Having carried out the analysis of the songs, the dramatism has been identified in the 

wedding eve songs as dominating, especially on bride s leave for the groom and his family. The 

dramatic mood of the wedding songs is mostly connected with customs and traditions. Existing 

cultural herritage draws a line between what might have been said in the texts and what might have 

been exaggerated. 

Having taken a more in-depth insight into the world of songs, the reasons determining 

dramatic mood, particulary the bride s separation of her family and home, fear of the future and 

non-set dower of the maiden is obvious. All what is recorded in the texts might be positevely 

assessed for the highlighted deep feelings and negatively by figurative transformation of a similar 

weaning. On the other hand it is obvious that all performed folklor in general is significant itself for 

its joint collective creation and tradition. In conclusion genre canons must be taken into account in 

order to take part in creating folklor. 
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