
VĖLINĖS
Vėlinės – visų mirusiųjų pagerbimo šventė. Gyvieji aplanko mirusiuosius kapuose, 
uždega žvakutes, manoma, kad mirusieji taip pat ateina pas gyvuosius.



 Vėlų rudenį miršta medžiai, gėlės. Gamta pasirengia, kad ją pergyvenusi, vėl atgimtų. Žmonės 

panašūs į gamtą - gimsta, užauga, pasensta ir miršta, todėl prasminga, kad Vėlinės švenčiamos 

vėlų rudenį.

Artėjant šiai šventei, žmonės važiuoti ir pėsti skuba aplankyti artimųjų kapus. Kapų kauburėliai 

sumirga chrizantemų žiedais. O Vėlinių naktį visos kapinės skęsta žvakių šviesoje. Senovėje 

žemdirbiai tikėjo, kad ugnis pritraukia mirusiųjų vėles. Ugnis simbolizuoja dviejų pasaulių – gyvųjų ir 

mirusiųjų – amžiną ryšį. Mirusiųjų pagerbimo šventėse deganti ugnis – mūsų siekis susitaikyti su 

tais, kurie išėjo iš šio pasaulio. Žvelgdami į liepsną, mes akimirksnį pamirštame save ir susiliejame 

su praeitimi. Mes pajuntame šio pasaulio trapumą, daromės geresni. Sušildyta mūsų dvasios ir 

širdies liepsnos, nurimsta ir vėlė, žinodama, kad ji dar gyva mumyse.





 Pirmą kartą Visų Šventųjų šventė buvo pradėta švęsti IV a. kaip Visų Kankinių 

diena. Iš pradžių tai buvo atskirų bažnyčių, bendruomenių, bet ne visiems 

krikščionims privaloma šventė. Visų mirusiųjų paminėjimo dieną, arba Vėlines, 

Izidorius Sevilietis (VII a.) pasiūlė švęsti pirmą sekmadienį po Sekminių. Anatolijus 

Macietis IX a. pasiūlė Vėlines švęsti kitą dieną po Visų Šventųjų šventės, o 998m. 

Kliuni Vienuolyno abatas Odilis pradėjo Vėlines švęsti lapkričio 2 d. Pamažu ši 

data išplito po visas bažnyčias ir vienuolynus. Ir tiktai 1311 m. Vėlinių šventė 

oficialiai įvedama į Romos katalikų liturgiją. Visų Šventųjų šventė įteisinta dar 

vėliau – 1480 m. Matome, kad krikščioniškos mirusiųjų paminėjimo šventės data 

pritaikyta prie senųjų Vėlinių datos.



 Vėlines minėdavo ir mūsų protėviai, būdami dar pagonys. Iš išlikusių rašytinių 

šaltinių žinome, kad lietuviai spalio pabaigoje – lapkričio pradžioje švęsdavę didelę 

šventę, kurioje ypatingai buvo atsimenami mirusieji. Kapinėse žmonės rinkdavosi 

atsinešę valgių ir puotaudavo keletą dienų. Vėliau Vėlinės pradėtos švęsti namie. 

Išėjusiesiems iš šio pasaulio kūrendavo pirtį, o po pirties vėles kviesdavosi į vaišes. 

Ant stalo pridėdavo įvairiausių valgių ir gėrimų. Po to valgius ir gėrimus nunešdavo 

į kapines. Gėrimus išliedavo ant kapų, o valgius palikdavo. Vaišės kapinėse ir valgių 

dėjimo ant kapų papročiai palaipsniui nyko, nors stačiatikių kapinėse ir šiandien dar 

galima pamatyti ant kapų paliktus valgius, gėrimų taureles.



 Buvo įsivaizduojama, kad tauta savo žygiuose ar mūšiuose dėl laisvės išlikimo remiasi 
netgi mirusiųjų pagalba ir parama. Žemdirbių kultūrose vėlių kultas yra žinomas, jis 
ateina iš labai senų laikų, kai buvo manoma, kad vėlės darbuose bei karo žygiuose 
padeda gyviesiems. Pagarba mirusiesiems yra išlikusi kiekvienoje tautoje, o mirusiųjų 
kulto atminimas bei pagarba yra labai svarbūs.



 Per Vėlines buvo renkamos piniginės aukos bendroms mišioms už mirusiuosius. T 

Buvo sakoma, kad kartą per metus reikia duoti mišioms už nežinomą numirėlį, 

kuris neturėjo giminių ir niekas už jį mišių neužpirko. Meldžiamasi kapinėse ir 

namuose. B.Buračas aprašė retą atvejį, kai turtingesnieji pasamdydavo giedorių, 

kad giedotų prie nurodyto kapo mirusiojo atminimui. Aukštaičiai ir suvalkiečiai per 

Vėlines namuose giedodavę rožančių, o žemaičiai – „kalnus“. Tokius mirusiųjų 

paminėjimus rengdavo visą lapkričio mėnesį. Kai kur jį net Vėlių mėnesiu 

vadindavo. Taip jis vadinamas ir senuosiuose latvių kalbos žodynuose. M. Katkus „ 

Balanos gadynėje“ rašo, kad tą mėnesį beveik visose kaimo trobose paeiliui 

minėdavo mirusiuosius maldomis, giedojimais ir vaišėmis.



 Šiandien turbūt neįsivazduotume Vėlinių šventės be žvakių rusenimo, tačiau iki XIX 

amžiaus pabaigos žvakių kapinėse nedegindavo. Anksčiau kartais kapinėse 

kūrendavo bendrą laužą, kuriame degindavo senus nuvirtusius kryžius. Tai, kas 

degdavo, virsdavo šiluma ir šviesa, tarsi primindavo protėvių apeigas – seno 

naikinimą ir naujo gimimą. Ugnis nuo neatmenamų laikų lydėjo žmogų, ji –

svarbiausias daugelio švenčių, ritualų momentas. Nuo seno manyta, kad ji nušviečia 

kelią amžinoje tamsoje klaidžiojančioms vėlėms, parodo jį į dangų, taip pat 

simbolizuoja dviejų pasaulių – gyvųjų ir mirusiųjų – amžinąjį ryšį.



 Senesniuose šaltiniuose randame ir kitą šios šventės pavadinimą – Ilgės. Nors 

Ilgės ir Vėlinės yra tos pačios šventės pavadinimai, tačiau jos nėra sinonimai.

Šiandieninių Ilgių atitikmuo yra Visų Šventųjų šventė, švenčiama lapkričio 1-ąją 

dieną. Per Visus Šventuosius minimi tik tie mirusieji, kurie galėtų būti mums 

pavyzdžiu, o Vėlinėse minimi visi kiti mirusieji. Šventiesiems nereikia mūsų 

pagalbos ar maldų, mes patys kreipiamės į juos su prašymais. Visų Šventųjų 

šventė skirta ne jų paminėjimui, bet tam, kad ilgėtumės šventumo, ilgėtumės to 

skaistaus gyvenimo, kurį gyveno šventieji. Todėl Visų Šventųjų dieną į kapines eiti 

nereikia. Šventųjų nėra kapinėse, nes jie neturi vėlės, kuri kenčia ir kuriai reikia 

pagalbos. Vėlė – tai nešvarūs sielos drabužiai, kuriuos reikia išvelėti, nuplauti, 

nuskaistinti tam, kad siela galėtų laisvai kilti į dvasinę būtį.



 Ši šventė yra svarbi mums, bet joje ne mes esame aktyvioji pusė. Mes turime 

atlaikyti Vėlines, o tai yra nelengva. Juk iš tikrųjų Vėlinės yra didžiulė atodanga, 

mirusiųjų tėvų ir protėvių išžengimas mūsopi. Prasiveria amžinybės vartai ir pro 

juos darsyk pamatome, patiriame didžiulės meilės srautą, prieš kurį turime 

išstovėti, išbūti, degiodami žvakutes ar užsiiminėdami kapų puošyba – iš esmės 

beprasmiškais dalykais, bet jie savo smulkmeniškumu mums leidžia atsilaikyti 

prieš graudų ir beprotiškai stiprų pojūtį – Jie mus tebemyli, tokius, kokie mes 

esame, kiekvieną sunkesnę savo gyvenimo akimirką patiriame mirusiųjų pagalbą, 

paramą, jie yra, ir jų buvimas realus, kaip ir gyvųjų dalyvavimas. Gyvųjų ir 

mirusiųjų bendrijos sudaro tarsi galingą dvipolę vienybę. Vieni čia, kiti ten. Bet 

siejami meilės ir abipusių gestų.

Pasak tautosakos, vėlėms čionai atkakus judėti padeda vėjas, dėl to kiekvienos 

vėlinės yra vėjuotos. Gamta šiomis dienomis jungiasi prie mūsų, siųsdama savo 

linkėjimus vėlėms, siųsdama vėją.



 Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų Europos šalių, šios dienos suprantamos kaip rimties ir susikaupimo 

metas, tačiau kituose kraštuose įprasti mirusiųjų pagerbimo papročiai europiečius gali net šokiruoti.  

Atsisveikinimo su mirusiais ir jų pagerbimo papročiai nuo įprastų europiečiams labiausiai skiriasi 

tolimuose, egzotiškuose kraštuose. Ten praktikuojami ritualai ir apeigos mums atrodo neįprasti, 

apipinti legendomis ir mistika, tačiau būtent dėl to nepaprastai dominantys senojo žemyno 

gyventojus.



 Labiausiai stebinančios mirusiųjų pagerbimo tradicijos paplitusios tokiose šalyse, 

kaip Meksika, Indonezija ar Madagaskaras. Didelė ir linksma Mirusiųjų dienos (Dia

de los Muertos) šventė Meksikoje – bene didžiausia ir svarbiausia metų šventė, 

kuriai gyventojai negaili nei laiko, nei pinigų. Lapkričio pirmoji skirta mirusiems 

vaikams ir kūdikiams pagerbti (dar vadinama „Mažųjų angelų diena“), o lapkričio 

antroji – mirusiems suaugusiesiems. Kitaip nei kitose krikščioniškose šalyse, šios 

dienos Meksikoje yra minimos ypač linksmai – grojant muzikai, šokant ir žaidžiant. 

Žmonės visą naktį pasilieka kapinėse, užsisako muzikantų, kurie dainuoja artimųjų 

labiausiai mėgtas dainas, pasakoja džiaugsmingus nutikimus, patirtus kartu su jais. 

Ypatingi Mirusiųjų dienų atributai – kaukolė ir skeletas, kurie prieš daugybę amžių 

vietinių gyventojų buvo vertinami kaip mirties ir atgimimo simboliai, naudojami 

ritualų metu. Šiomis dienomis žmonės, apsirengę skeletų kostiumais ir išsidažę 

veidus, traukia į gatves, dalyvauja masinėse bendruomenės šventėse, paraduose, 

festivaliuose. Tie, kurie švenčia namuose, sukuria specialų altorėlį mirusiems 

artimiesiems. Altoriai, atspindintys keturias pasaulio stichijas: vandenį, vėją, ugnį ir 

žemę - yra dekoruojami spalvingomis kaukolėmis ir gėlėmis, juose aukojama bet 

kas, ką mėgo mirusysis. Švenčių metu įprasta kviesti svečius pasigrožėti altoriumi 

ir prisiminti artimuosius. 



 Nekrikščioniškose kultūrose mirusiųjų pagerbimas įprastai nėra susijęs su 
konkrečia metų diena. Pavyzdžiui, vienoje Indonezijai priklausančių salų gyvenanti 
gentis – dakajai – atlieka sudėtingą mirusiųjų perlaidojimo ritualą, kuris tęsiasi visą 
mėnesį. Apeigų pradžioje palaikai iškasami iš pirmosios laidojimo vietos ir 
perkeliami į medinį karstą. Atlikus šią procedūrą, vyksta šokiai, skirti protėvių 
dvasioms prišaukti. Po jų – buivolo (anksčiau vergo) aukojimas kiekvienam 
mirusiajam. Apvalius palaikus, jie būna perkeliami į virš žemės pakeltą medinį 
mauzoliejų, išpuoštą piešiniais ir figūrėlėmis, simbolizuojančiomis vargus, kuriuos 
gyvenime patyrė mirusysis. Tarp atskirų ceremonijos dalių gali praeiti net kelios 
dienos, kurių metu susirinkusieji linksminasi kartu valgydami, gerdami, žaisdami 
kortomis, kauliukais ir rengdami gaidžių kovas. Tikima, kad tik atlikus šią 
ceremoniją mirusieji išvengia demonų ir sėkmingai pasiekia dangų. 

 Madagaskare panašios apeigos atliekamos kas penkerius arba septynerius metus 
specialios šeimos šventės, vadinamos „Famadihana“, metu. Per šį ritualą 
atidaroma šeimos kapo kripta, o ten esantys palaikai apipilami vynu arba kvepalais 
ir pervyniojami į naują audeklą. Taip paruošę palaikus, šeimos nariai su jais šoka ir 
kitaip linksminasi. Vietiniai Madagaskaro gyventojai tiki, kad tokiu būdu artimieji 
gali perduoti žinias mirusiajam ar paprašyti jo palaiminimo. Be to, labai svarbu, kad 
šventės metu visa šeima susiburia kartu, bendrauja, atnaujina ar sustiprina 
tarpusavio ryšius. Vyresnieji šeimos nariai auklėja jaunuosius, stengiasi perduoti 
šeimos tradicijas, papasakoti apie mirtį ir perteikti pagarbos mirusiems svarbą.



 Per šventės išvakares puošiame kapus įvairiomis gėlėmis, uždegame žvakutes, 

meldžiamės. Tačiau retas iš mūsų pagalvojame, kodėl taip darome. Šiandieninėje 

visuomenėje kapų puošybą suvokiame kaip estetinį pasigrožėjimą, uždegdami 

žvakes paliekame dalelę savęs, suteikiame gyvybingumo ir šilumos. Anksčiau ant 

kapo pasodindavo medį – vyrams ąžuolą, moterims – liepą ar ievą. Buvo tikima, kad 

į kapinių medžius bei gėles pereinančios gyventi mirusiųjų vėlės, dėl to jokios 

augmenijos nuo kapų neliesdavo.

 Šiandien mirtį suvokiame kaip netektį, o mūsų protėviai dažniau ją suprato kaip 
naują gyvenimo etapą.


