VYRO IR MOTERS AMŽIAUS TARPSNIAI – nuo gimimo iki mirties pereidamas tam
tikrus gyvenimo etapus, žmogus patiria socialinio statuso pasikeitimus ir įgyja vis naujus
socialiai reikšmingus vaidmenis. Perėjimas iš vieno amžiaus tarpsnio į kitą gali būti
laipsniškas, nepastebimas arba staigus ir viešai pabrėžiamas, atliekant tam tikras perėjimo
apeigas (pranc. les rites de passage).
Šiandien įvairias žmogaus amžiaus periodizavimo sistemas pateikia demografai,
antropologai, psichologai, pasitelkdami neurofiziologinius, fizinius, psichologinius,
socialinius ir kultūrinius kriterijus. Lietuvių tradicinėje kultūroje žmogaus amžiaus tarpsniai
buvo suvokiami atsižvelgiant į fiziologinius, socialinius, kultūrinius aspektus. Tiek vyro, tiek
moters amžiaus tarpsniai buvo skirstomi į kūdikystę, vaikystę, paauglystę, jaunystę ir
senatvę. Kiekvienam amžiaus tarpsniui apibūdinti vartoti skirtingi terminai: vaikystei ir
paauglystei priskiriami piemens/piemenės, pusbernio/ pusmergės, jaunystei – berno, mergos
terminai.
Kūdikystė tradicinėje lietuvių kultūroje apėmė laikotarpį iki 1 metų. Tuo metu vyko pradinė
kūdikio socializacija motinos ir artimiausių šeimos narių bendruomenėje. Šeimoje kūdikis
patenkindavo bendravimo poreikį, kuris tapdavo svarbiausiu veiksniu, padedančiu vaikui
įgyti savitas žmonių elgesio ir veiklos formas. Motina skirtingos lyties kūdikiais rūpindavosi
skirtingai: mergaites žindė ilgiau nei berniukus, kad jos būtų stipresnės vaikams gimdyti.
Ankstyvosios vaikystės tarpsnyje (apie 2–3 m.) pradėdavo formuotis socialiniai vaiko
įgūdžiai, atsirasdavo noras būti savarankišku. Tėvų pamokytas ir sėkmingai atlikęs tam tikrą
darbą, jis įgydavo asmeninės vertės jausmą. Šiame amžiaus tarpsnyje nebuvo pabrėžiamas
vaiko lytiškumas. Berniukai ir mergaitės Lietuvos kaime maždaug iki dvejų metų amžiaus
buvo rengiami vienodai – drobiniais marškiniais ar suknele.
Žaidybiniame amžiuje (apie 4–6 m.) pradėdavo formuotis vaiko iniciatyva ir noras save
išreikšti per žaidimus. Šiame amžiaus laikotarpyje vaikai atlikdavo vienokį ar kitokį
vaidmenį įsijungdami į grupinį žaidimą su bendraamžiais. Tiek žaidimuose, tiek žaislų
gamyboje reiškėsi vaikų iniciatyva ir kūrybiniai sugebėjimai. Jau šiame amžiaus tarpsnyje
išryškėdavo žaidimų skirtumai pagal lytį. Vasarą berniukai žaisdami lauke leisdavo upelyje
popierinius ar iš medžio žievės išdrožtus laivelius, prasimanydavo medinius ,,dviračius“,
jodinėjo apžergę medžio šaką ar pagalį; mergaitės daugiausia žaisdavo lėlėmis: jas rėdė,
supo, nešiojo.
Vaikai, aktyviai dalyvaudami kasdieniniame šeimos gyvenime, pamažu per žaidimus
pradėdavo darbinę veiklą. Jiems dar buvo per sunkūs sudėtingi įpareigojimai, bet jau mokėsi
padėti motinai, kitiems šeimos nariams – dirbo jų jėgas ir amžių atitinkančius darbus.
Senajame Lietuvos kaime tėvai iš pat mažens vaiką auklėjo darbu. Meilę darbui geriausiai
skatino motinos pavyzdys. Ką motina dirbo, tą jau 6–7 metų dukrelė mokėjo, o įgijusi
pareigos jausmą, jau pati jausdavosi pusiau šeimininkė: ir indus suplaudavo, ir aslą
iššluodavo, ir daržus ravėjo, ir paukščius lesino, ir mažuosius broliukus bei sesutes supo,
prižiūrėjo.
Mokykliniame amžiuje (apie 7–11 m.) vaikai buvo pradėti vadinti piemens ar piemenės
terminais, kurie siejosi su jų pagrindine veikla - ganymu. Vienas svarbiausių uždavinių šio
amžiaus vaikų raidoje – darbštumo skatinimas. Tik sėkmingai padaręs darbą, vaikas imdavo
pasitikėti savimi, nes jį pripažindavo kiti. Vaiko veiklą sudarė įvairūs pagalbiniai,
trumpalaikiai darbai, tačiau jis atlikdavo ir kai kurias nuolatines užduotis. Viena iš nuolatinių
užduočių – žąsų ganymas, plunksnų plėšymas ir mažesniųjų broliukų bei sesučių priežiūra.
Šiuo amžiaus tarpsniu vyko spartus vaikų ruošimas darbinei veiklai pagal lytį. Motinos
augančioms mergaitėms patikėdavo sudėtingesnius darbus. Dešimtmetės mokėsi verpti ne
tik pakulas, bet ir linus, taip pat vilnas karšti; kartais jau sėsdavo prie staklių austi dvinyčio
audeklo. Motina mokė dukras būti kantriomis, nepalikti neužbaigto darbo, nes manyta, kad
apsileidusi mergina neturės gero vardo visame kaime.

Šiame amžiaus tarpsnyje vaikų darbai jau buvo skirstomi į vyriškus ir moteriškus. Ganydami
gyvulius, berniukai rinko iš laukų akmenis, drožinėjo, pjaustė iš medžio, vijo botagus,
mergaitės audė juostas, siuvinėjo, mezgė, kokią terbelę pasiuvo. Vaikai paraleliai atlikdavo
kelis darbus: ganydami gyvulius, per pertraukas rinko iš dirvų akmenis, uogavo, vakare
padėdavo liuobti gyvulius. Darbų kaita, naujų sudėtingesnių užduočių skyrimu siekta
sudaryti tvirtus darbinius įgūdžius ir išugdyti darbštumą. Visa tai turėjo vieną tikslą –
formuoti fizines ir psichines žmogaus savybes darbui ir sugebėti pasidaryti pačiam tai, kas
reikalinga ūkiui ir būsimai savai šeimai.
Paauglystėje (apie 12–18 m.) pagrindinis paauglio brendimo uždavinys – atrasti save ir
sukurti savo tapatybę. Šiuo laikotarpiu paauglys buvo ruošiamas ir pats ruošėsi perimti
suaugusiųjų ypatybes bei atlikti jų vaidmenis.
Paauglystės amžiaus ribos labai sąlygiškos, apimančios laikotarpį nuo 12 iki 18 (20) metų.
Remiantis lietuvių etnografinių tyrimų duomenimis, paauglystės tarpsnį galima suskirstyti į
3 etapus: 1) 12 –14 metų – ankstyvoji paauglystė, 2) 15 metų – vidurinė, 3) 16–18 metų,
atskirais atvejais ir daugiau kaip 20 – vėlyvoji.
XX a. I pusėje beveik visoje Lietuvoje mergaitė iki 14 metų laikyta piemene, (berniukas –
piemeniu), penkiolikmetė – šešiolikmetė - pusmerge, o vaikinas – pusberniu. Nuo 18 metų
mergaitė laikyta jau tiek subrendusi, kad galinti atlikti visus moteriškus darbus, ir vadinta
mergina ar merga, o to paties amžiaus berniukai – bernais. Tačiau skirtingas amžiaus ribos
svyravimas pastebimas net toje pačioje apylinkėje. XIX a. pab. mergos amžius prasidėdavo
vėliau. Mergina iki 20 metų (pavieniais atvejais net iki 25-erių ) dar ganydavo ir laikyta
piemene.
Mergos terminas žymėjo ne tik fiziologinę, bet ir socialinę brandą. XIX a. pabaigoje, o
atskirais atvejais ir XX a. pirmaisiais dešimtmečiais jaunystės pradžią žymėjo vyresniosios
sesers vestuvės. Tarpukario laikotarpiu į vakaruškas nebuvo įleidžiamos merginos, turinčios
netekėjusias vyresniąsias seseris.
Ankstyvoji paauglystė – tai pereinamasis laikotarpis tarp vaikystės ir pusmergės amžiaus
tarpsnio. Paauglė užėmė nestabilią padėtį. Ji dar neturėjo teisės viešai dalyvauti kaimo
jaunimo bendrijoje, jaunimo vakarėliuose. Nepriklausomos Lietuvos laikotarpiu Lazdijų
apylinkėse jei piemenė ar pusmergė išdrįsdavo viešai ateiti į šokius, bernai ją išvydavo su
diržais, susuktais rankšluosčiais ar net šlapiais skudurais. XIX a. II pusėje tokioms
merginoms buvo taikomos dar griežtesnės bausmės. Kupiškio rajone bernai, pamatę
vakaruškose nesubrendusias merginas, jas sugaudavo kampe ir ,,patręšdavo”, t. y. ištrindavo
užantį svogūnu, česnaku ar mėšlu.
Vidurinės paauglystės tarpsnyje XIX a. pab. Lietuvos jaunimo ,,prieauglio” teisės mažai
kuo skyrėsi nuo piemenų teisių. Nepasiekę fizinės bei socialinės brandos, ,,neįrašyti“ į
jaunimo bendriją, pusberniai ir pusmergės nebuvo priimami į jaunimo vakarėlius. Jie
rinkdavosi atskirai į savo susiėjimus, kur tarpusavy žaisdavo, šokdavo, mokėsi suaugusiųjų
elgesio normų bei vaidmenų.
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.
Viduriniame paauglystės etape merginos fiziologinę brandą atspindėjo pirmųjų menstruacijų
apeigos, įtvirtinančios perėjimą iš vieno gyvenimo tarpsnio į kitą. Menstruacijų pradžia
tradicinėje lietuvių kultūroje buvo pažymima tik šeimoje. Fiziologinės brandos apeigos
vykdavo uždaroje moterų bendrijoje: paprastai dalyvaudavo tik duktė ir motina. Pirmosios
duonos kepimo pažymėjimas – tai dar vienos – merginos brandą įtvirtinančios – apeigos,
kuriomis buvo galutinai įteisinama merginos tekuolės socialinė branda: tai reiškė jos
pasirengimą šeimyniniam gyvenimui. Šiomis apeigomis mergina įgydavo naują socialinę
padėtį kaimo 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 šokti. Vieni iš svarbiausių vaikino darbų ir reikalavimų - arimas ir šieno
pjovimas, sugebėjimas šokti, humoro jausmas. Vaikinų brandos apeigos buvo siejamos su
fiziologiniais ir psichologiniais išbandymais kaimo jaunimo bendrijoje. Jaunuolis turėjo
pereiti per diržais apsiginklavusių ,,bernų“ eilę, buvo šokdinamas per suolą, turėjo įveikti
nors vieną berną imtynėse, išlaikyti žodinį ar socialinės prievartos egzaminą. Tik išlaikęs
minėtus egzaminus, vaikinas buvo viešai kaimo vakarėlyje ,,įrašomas į bernų knygą“ ir
įgydavo visas berno teises. Minėtos brandos apeigos ir reikalavimai, keliami merginoms ir
vaikinams, simbolizavo visišką jų pasiruošimą vedyboms.
Jaunystė – tai meilės, šeimos kūrimo, taip pat brandžios suaugusiųjų draugystės laikas.
Šiame amžiaus tarpsnyje (apie 18–25 m.) jaunas žmogus ne tik ieško savo tapatumo, bet ir
siekia kitų žmonių artumo – meilės ir draugystės.
XIX a. pab. jaunystės pradžia sieta su piemenavimo pabaiga. Vaikino jaunystės pradžia sieta
ir su tarnybos kariuomenėje pabaiga. Atitarnavęs kariuomenėje vaikinas tapdavo ,,pilnu
bernu“, t. y. kaimo jaunimo bendrijoje pakildavo vienu laipteliu.
Renkantis vyrą ar žmoną nemažą reikšmę turėjo ir amžius. Merginų tekėjimo amžius
priklausė nuo pirmaeiliškumo teisės šeimoje. Pagal senovės tradiciją buvo laikomasi
vyresniškumo principo: neištekėjus vyresniajai seseriai, jaunesnioji neturėjusi teisės net į
stakles sėsti. Atvažiavus piršliams, tėvai jaunesnėms dukterims netgi neleisdavo pasirodyti
prie vaišių stalo.
Visoje Lietuvoje XIX a. pab. – XX a. V – VI dešimtmetyje vyrai vesdavo dažniausiai 25–30
metų. Netarnavęs kariuomenėje vaikinas dar nebuvo laikomas tikru vyru – šeimai kurti
netiko. To meto kaimo merginų vidutinis tekėjimo amžius – 20–25 metai. XX a. III
dešimtmetyje jauniausio amžiaus merginos ir vaikinai tuokėsi Dzūkijoje, vyriausio –
Klaipėdos krašte. Pastebėta, kad ekonomiškai labiau išsivysčiusiuose rajonuose turtingesni
ūkininkai vesdavo vėliau, o mažiau išsivysčiusiuose, kaip Dzūkijoje, – anksčiau. Taigi,
vedybų amžius priklausė tiek nuo turtinio šeimos lygio, tiek nuo jaunuolių gyvenamojo
regiono.
Vienas svarbesnių veiksnių, formavusių ekonominį merginos pasiruošimą šeimai – kraičio
krovimas. Turtinga valstietė, gimus dukteriai, atidėdavo dalį savo kraitinių audinių jos
kraičiui, o tėvas sumą pinigų – pasogai, neturtingieji tai darė tik dukrai padavus užsakus
vestuvėms. Pati mergina sau kraitį pradėdavo krauti išmokusi verpti ir austi.
Jaunystės amžius baigdavosi santuoka ir kūdikio laukimu, kurie žymėjo suaugusiojo amžiaus
pradžią. Santuoka – tai jaunystės brandą vainikuojantis ritualas, kuriame, kaip ir kituose
perėjimo ritualuose, svarbi mirties bei atgimimo simbolika. Atsisveikinimas su savo
praeitimi – vaikyste, jaunyste, mergavimo laikotarpiu daugiau ar mažiau skausmingas
nuotakai. Ji buvo atskiriama ne tik nuo savo šeimos, savos kaimo bendrijos, bet kartu
įvedama ir į naują erdvę – jai nepažįstamą giminę ir svetimą aplinką. Perėjusi iš vieno
amžiaus tarpsnio – mergavimo į naują brandžios būties tarpsnį – moterystę, ji įgydavo naują
socialinį statusą ir tuo pačiu metu išgyvendavo vidinę krizę, nerimą, būdingą bet kokiam
perėjimui.
Senatvės tarpsnis tradicinėje lietuvių kultūroje siejamas su ūkininkavimo pareigų perdavimu
vyriausiam šeimos sūnui. Senelių pareigų įgyjama ir sulaukus savo anūkų. Senatvėje
apmąstomi praeities, dabarties ir ateities, ypač susijusios su mirtimi, klausimai, iškyla
praėjusio gyvenimo įvykių prisiminimai, gvildenama gyvenimo prasmė. Daugelis vyresnio
amžiaus žmonių tradicinėje kultūroje natūraliai prisiderino prie šio amžiaus tarpsnio:
susitaikė su dabartine padėtimi ir gyveno vidinėje harmonijoje su aplinka ir savimi, išlaikę
savo jaunystės idealus. Jų negąsdino ir mirties artumas, kuriam ruošėsi iš anksto:

pasisiūdavo įkapes, susitaupydavo pinigų šermenims, kai kurie turėjo net karstą ant aukšto
pasiruošę. Taigi tradicinėje kaimo kultūroje mirties artumas buvo išgyvenamas vidinės
darnos ir ramybės būsenoje.
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