MOTERS IR MOTERIŠKUMO SIMBOLIAI TRADICINĖJE KULTŪROJE – kiekviena
kultūra skirtingai apibrėžia ir apmąsto moterų ir vyrų skirtumus. Įvairiose kultūrose
moteriškumo ir vyriškumo reikšmės yra skirtingos. Netgi toje pačioje kultūroje jos istoriškai
kinta ir skleidžiasi alternatyviomis galimybėmis. Žemdirbiškose kultūrose, tarp jų ir lietuvių,
moteris identifikuojama su žeme, su vaisingumo paslaptimi, glūdinčia poetiniuose
įvaizdžiuose - suartoje dirvoje ir motinos įsčiose. Tradicinėje lietuvių kultūroje moteris
siejama su gamta, namų ir šeimos pasauliu. Lietuvių liaudies dainose lietuvė valstietė
išsiskiria moteriškumą nulėmusia kultūriškai apibrėžta vertybių sistema: ji pasitikinti savimi,
ryžtinga ir dvasiškai atspari, su iš gentinės sanklodos einančiu jos kaip motinos ir židinio
saugotojos vertinimu. Iš liaudies papročių ir tautosakos gelmių sklindantis moters
kūrybingumas orientuotas į pagrindinę moteriškumo reprezentaciją – motinystę ir moters
gebėjimą teikti gyvybę. Šiuolaikiniame postmoderniame pasaulyje moterų gebėjimas
reprodukuoti beveik atgyveno; sarkastiškai ironizuojama moteris, kurios svarbiausias
uždavinys tradicinėje kultūroje buvęs pratęsti giminę ir tautą.
Lietuvių tradicinėje kaimo kultūroje moters ir moteriškumo simboliai – nėštumas bei
gimdymas – buvo laikomi paslaptyje ir viešai nebuvo įvardijami. Apie vieną iš šių simbolių moters nėštumą - užsimenama netiesiogiai: tam tikromis užuominomis, simboliais,
išreikštais eufemizmais ir frazeologizmais. Įvairiuose Lietuvos etnografiniuose regionuose
besilaukiančios kūdikio moters būsena įvardinta skirtingai. Aukštaitijoje ji vadinta ,,šalnos
pakąsta”, ,,kojas pašalusi”, ,,vilko kųsta” (Kurklių apyl.), ,,bitės įgelta” (nėščia mergina Panevėžys); minėta būsena įvardijama ir veiksmažodžiais ,,pučias”, ,,udroja”, ,,ūžia”.
Žemaitijoje apie tokią moterį sakydavo ,,nupumpusi”, ,,palaikė”, ,,drūta”, ,,pritvinkusi”, ,,ta
jau kojas pašalusi”, ,,jau nebe viena vaikšto”, Suvalkijoje — ,,baliauna”, ,,su bėda”, ,,su
ragaže”, Dzūkijoje — ,,sunki”, ,,moteriškė prie sunkybei/ prie sunkybės”. Neretai tokia
moteris vadinta ,,palaimintoje būsenoje”, ,,sunkumoje”. Apie minėtą moters būseną liudijo
fiziologiniai jos kūno pokyčiai – pasikeitusi veido spalva, padidėję akių vyzdžiai. Paprastai
iš veido moterys atpažindavo, kad ji ,,jau nebe viena vaikšto”.
Gimdymo pavadinimai. Tradicinėje lietuvių kultūroje gimdymui apibūdinti vartotos tam
tikros simbolinės formulės, išreikštos frazeologizmais: ,,krosnis sugriuvo“, ,,šeimininkė
subyrėjo“,
,,pečius
persprogo“(Kuršėnai),
,,pečius
sugriuvo“(Pelesa),
,,pečių
suardė“(Dūkštas), ,,puodai pabiro“(Barstyčiai, Skuodo raj.), ,,puodus razdaužė“. Tradicinėje
lietuvių kultūroje krosnies semantika siejama su moters genitalijomis ar gimda. Šią
semantinę reikšmę padeda atskleisti frazeologizmas ,,pečių kūrenti“(Kuršėnai), t. y.
negražiai, kelius pastačius sėdėti ar gulėti.
Artėjantis gimdymas taip pat turėdavo atskirus pavadinimus. Kaltanėnuose žmonės
sakydavo: ,,artigalėj‘‘, Kupiškio krašte -,,prieš tą valandą“ (Kaltanėnai, Kupiškis). Paskutinis
nėštumo mėnuo vadintas atskiru terminu -,,dienugala“.
Gimdyvės pavadinimai. Tradicinėje lietuvių kultūroje gimdyvei pavadinti galima išskirti
dvi leksikos grupes: skolinius (,,palaginė“ (Liškiava), ,,radnykė‘‘(Tverečius)) ir eufemizmus.
Senuosiuose gimtuvių papročiuose gimdyvė kaip ir nėščioji nebuvo vadinama tiesiogiai. Jai
pavadinti buvo vartojami eufemizmai, kurie vartoti tabuistiniais sumetimais kaip vengiamų
žodžių pakaitalai. XIX a. pab. - XX a. pr. Aukštaitijoje ir Dzūkijoje sutinkami zoomorfiniai
gimdyvės pavadinimai - vilkas ir meška. Šiais eufemizmais Adutiškio apylinkėse vadindavo
pirmą kartą po gimdymo (po 4-5 savaičių) atėjusią į pirtį maudytis gimdyvę. Pamačiusios
ateinančią į priepirtį gimdyvę, moterys imdavo šaukti: ,,Moterys, išeikite, nes meška ateina“
(Svilionys); ,,Meška ateina, eikit iš pirties!“(Jakeliai); ,,Vilkas ateina!“(Jakeliai, Kėriškės).
Visos pirtyje esančios moterys išbėgdavo į priepirtį gimdyvės pasitikti, o jaunos netekėjusios
merginos turėjo palikti pirtį. Šis paprotys susijęs su ,,gimdyvės nešvarumu“ ir
kenksmingumu žmonėms bei augmenijai.

Merginų brandos apeigos. Amžiaus brandai pažymėti skirtingi ritualiniai išmėginimai buvo
projektuojami per skirtingai vertinamą moterišką ir vyrišką prigimtį. Daugelis tautų
merginos subrendimą siejo su pirmųjų mėnesinių pasirodymu. XIX a. pab. – XX a. vid.
Lietuvoje šiuos papročius reikėtų sieti su fiziologinės brandos apeigomis. Lietuvos kaimo
merginų fiziologinė branda ateidavo sulaukus vidutiniškai 15 metų. Paauglystės tarpsnyje
merginos fiziologinę brandą atspindėjo pirmųjų menstruacijų apeigos, įtvirtinančios perėjimą
iš vieno gyvenimo tarpsnio į kitą. Daugelyje pirmykščių tautų menstruacijomis serganti
mergina laikyta pavojaus šaltiniu. Pavyzdžiui, Britų Kolumbijos Carrier indėnams bręstanti
mergina kėlė didžiausią baimę ir siaubą. Todėl trejus ar ketverius metus ji gyveno atskirta
toli nuo pramintų takų, nes merginos įminta pėda galėjo išniekinti upę ir kelią. Analogiškų
papročių aptinkame ir XIX a. pabaigos – XX a. I pusės Lietuvoje. Menstruacijų metu
moteris negalėjo lankyti bažnyčios, skinti sode vaisių (medžiai nemegs obuolių), megzti
tinklo, sėsti ant arklio (nugara prakiurs), raugti kopūstų, sėti daržovių, gaminti dešrų (mėsa
suges) ir atlikti daugelio kitų darbų. Tiek racionalūs, saugantys moters sveikatą, tiek ir
iracionalūs draudimai turėjo vieną tikslą – apsaugoti aplinką nuo ,,kenksmingos”
menstruojančiosios įtakos.
Lietuvių papročiuose galima aptikti ir slaptos pagarbos bei palaimos ženklų pirmą kartą
menstruacijomis sergančiai merginai. Pirmųjų dukters mėnesinių laukė ne tik motina, bet ir
kiti vyresnieji šeimos nariai. Laiku ,,pražydusia” dukra motina pasigirdavo kaimynėms, o
tėvui ir seneliui skubėdavo pasakyti, kad duktė ,,žydi” ir reikia skubėti kraičius krauti.
Menstruacijų pradžia XIX a. pab. – XX a. I pusėje buvo pažymima tik šeimoje. Fiziologinės
brandos apeigose paprastai vykdavo uždaroje moterų bendrijoje, kur dalyvaudavo tik duktė
ir motina, o jos nesant, kita vyresnė giminaitė. Merginos fiziologines brandos apeigas sudarė
tik vienas apeiginis veiksmas, tam tikra apeiginė formulė ar klausimas. Motina, pastebėjusi
pirmąsias dukters mėnesines, jas parodydavo dukrai ir paklausdavo: ,,Ką čia turi?” Ir
nelaukusi atsakymo tuoj pat pliaukšteldavo mergaitei per veidą, trokšdama, kad duktė visada
būtų graži, raudona, skaisti, ,,sveika kaip dabar”, kad laiku ištekėtų. Šiaurės, Rytų ir Vidurio
Lietuvoje plačiausiai buvo paplitęs sudavimas per veidą vieną kartą. Tokiu veiksmu siekta
sukelti merginai gilius emocinius išgyvenimus, baimę, išgąstį, būdingus daugumai brandos
apeigų. Jie turėjo užtikrinti mergaitės perėjimą į naują socialinį statusą. Perėjimo ritualais
buvo išreiškiama simbolinė paauglių kaip vaikų mirtis ir jų kaip jaunuolių gimimas.
Pirmosios duonos kepimo pažymėjimas – tai dar vienos – merginos brandą įtvirtinančios
šeimoje – apeigos. XIX a. pab. – XX a. I pusėje vyravo paprotys duonos kepimą perduoti
15–16 m. dukrai. Duoną užminkyti ir kepti galėjo tik fiziškai subrendusi ir fiziologinę
brandą išgyvenusi šeimoje mergina. Pirmosios duonos kepimo apeigomis šeimoje buvo
galutinai įteisinama merginos tekuolės socialinė branda: tai reiškė jos pasirengimą
šeimyniniam gyvenimui. Pirmosios duonos kepimo apeigos susijusios tiek su fizine, tiek –
platesne prasme – su socialine merginos branda. Neretai apie mergaitės brandą pagarsindavo
ir jaunimo socialinėje bendrijoje. Vaikinai su duonos kampeliu ją išnešdavo pro duris į
,,marteles”, o tėvas viešai pranešdavo apie skiriamą dalį. Pirmosios duonos kepimo
apeigomis mergina Lietuvos kaime įgydavo naują socialinę padėtį bendruomenėje, o po
pirmųjų mėnesinių pažymėjimo apeigų užimdavo naują padėtį šeimoje.
Įgijusi fiziologinę bei socialinę brandą, mergina jau galėjo būti ,,įrašyta“ į mergas, t. y. į
socialinę jaunimo bendriją. Tarpukario Lietuvoje pagrindinė sąlyga ,,įrašyti” į mergas – būti
subrendusiai, mokėti visus žemės ūkio darbus, o ypač moteriškus – verpti, austi ir pagaliau
sugebėti atsikirsti ją erzinusiems bernams bei mokėti šokti.
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