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Pratarmė

Lietuvoje turime nemažai leidinių apie kalendorines šventes. Juose analizuojama kokia 
nors viena šventė, šventinis ciklas arba stengiamasi kuo išsamiau aprašyti visas lietuvių 
kalendorines šventes. Tuo dažnai siekiama parodyti kuo gilesnes vienos ar kitos šven-
tės istorines šaknis, jų kilmės ieškoma ikikrikščioniškoje kultūroje.

Kalendorinių švenčių aprašymų, tyrinėjimų ėmė gausėti Nepriklausomoje Lietuvo-
je tarpukariu. Sovietiniais metais jų ženkliai sumažėjo, nes akivaizdus daugelio švenčių 
ryšys su krikščionybe neatitiko to meto ideologijos. 1990 m. atkūrus Lietuvos nepri-
klausomybę, žmonių noras pažinti savo krašto dvasinę kultūrą pasireiškė etnografinės, 
etnologinės literatūros gausa, kurioje buvo aprašomi, analizuojami įvairūs lietuvių 
kaimiškosios dvasinės kultūros aspektai, įskaitant ir kalendorines šventes. Dažniausiai 
šiuose leidiniuose – nedideliuose straipsniuose ar didesnėse studijose ir monografijo-
se – buvo aprašomos XIX–XX a. I pusėje kaimuose dar švęstos kalendorinės šventės. 
Pastaraisiais dešimtmečiais padaugėjo tiriamųjų darbų kalendorinių švenčių tema, ku-
riuose nagrinėjama vienos, kelių ar ištiso komplekso kalendorinių švenčių struktūra, 
reikšmė, semantinės apeigų ar tam tikrų šventės elementų prasmės.

Kokia yra šios knygos paskirtis? Pirmiausiai šis leidinys skiriamas lietuvių kalbą ir 
kultūrą studijuojantiems užsieniečiams studentams, todėl tai – ne mokslinis, o lie-
tuvių kalendorinių švenčių kultūrą pristatantis, pažintinis leidinys. Autoriai tekstus 
stengėsi parašyti populiariai, nenorėjo perkrauti jų datomis, kartais pateikė neapi-
brėžtus, mokslinėje kalboje neteiktinus vienokių ar kitokių šventės elementų arba 
tradicijų gyvavimo ir kaitos laikotarpių įvardijimus – anksčiau, seniau ir pan. Knygo-
je stengiamasi parodyti specifinius tik Lietuvai būdingus katalikiškų švenčių aspek-
tus, šiek tiek supažindinti su švenčių folkloru. Autoriai siekė parodyti ne tik tai, kaip 
šventė buvo švenčiama XIX a. pabaigoje ar XX a. pradžioje, bet ir koks jos likimas 
šiomis dienomis: ar šventė išnyko, transformavosi, ar šiek tiek pakitusi išliko popu-
liari. Norėta atkreipti dėmesį į tai, kad, sumenkus tradicinės kaimo bendruomenės 
ryšiams ir kaimiškosios kultūros svarbai, kai kurios tradicinės šventės sėkmingai gy-
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vuoja ir modernioje miesto visuomenėje. Be to, vis svarbesnės tampa su tautine, 
valstybine tapatybe susijusios šventės.

Rengiant šią knygą teko daryti švenčių atranką. Leidinyje pristatomos svarbiausios 
praeityje ir vis dar populiarios bei aktualios tradicinės kalendorinės šventės ir lietuvių 
valstybiniam, tautiniam tapatumui reikšmingiausios valstybinės šventės. Atskleidžia-
ma švenčių kaita, trumpai apibūdinamas šiandieninis šventės vyksmas. Aptariama, 
kokius tradicinių švenčių elementus perėmė ir pritaikė savo gyvenimo būdui mies-
tiečiai, kokios kuriamos naujos ir kaip perinterpretuojamos tradicinės šventės pagal 
kintančią žmonių gyvenseną, poreikius, pasaulėžiūrą.

Knygoje skaitytojai pirmiausia supažindinami su laiko skaičiavimu ir kalendorių 
kaita Lietuvoje, aptariami bendrieji švenčių bruožai. Toliau aprašomos atskirai kiek-
vieno mėnesio šventės, išskyrus rugsėjo ir spalio mėnesius – jų šventės aptariamos 
bendrai. Taip atsitiko todėl, kad derliaus nuėmimo laikotarpiu – pradedant rugpjūčio 
mėnesiu ir per visą rugsėjį bei spalį – žemdirbių kalendoriuje yra tik viena bent kiek 
ženkliau pažymima šventė. Greičiausiai žmonės buvo užsiėmę ūkio darbais ir šventes 
atidėdavo vėlesniam laikui. Minėtu laikotarpiu kalendorinės datos buvo siejamos su 
konkrečių lauko darbų pabaiga, naujo derliaus vaišėmis ir pan.

Kiekvieno mėnesio švenčių aprašas pradedamas kalendoriumi, kuriame surašytos 
buvusios ir esamos lietuviams svarbios šventės. Tačiau ne visos jos aprašytos. Agrari-
nėje kultūroje buvusios svarbios, tačiau šiandien savo reikšmę praradusios šventės tik 
paminėtos. Leidinyje aprašomos šventės kalendoriuje yra išskirtos raudona spalva.

Kartais kalendoriuje neįmanoma sužymėti konkrečių datų, nes kai kurios šventės 
pastovios datos tiesiog neturi. Jos švenčiamos tam tikrą savaitės dieną (pvz., pirmąjį 
mėnesio sekmadienį) arba jų šventimo data kasmet keičiasi. Taigi kilnojamųjų šven-
čių datos, nurodytos mūsų kalendoriuje, yra sąlyginės, surašytos remiantis 2015 m. 
šventiniu kalendoriumi. Prie kilnojamųjų švenčių nurodoma anksčiausia ir vėliausia 
įmanoma šventės data.

Knygoje kalendorinės šventės suprantamos kaip įvairias lietuvių kultūros sritis su-
jungiantis veiksnys, todėl prie šventės aprašo rasite ir šiek tiek su ja susijusių tautosa-
kos kūrinių: daugiausia patarlių ir priežodžių1, kuriuose minimos įvairios šventės, su 
jomis susiję orų spėjimai, žemės ūkio darbai ir pan., taip pat būdingiausių dainų, šokių 
ir ratelių aprašymų. Su švenčių kalendoriumi yra susijusios kai kurios lietuvių liaudies 

1 Patarlės surinktos iš elektroninės duomenų bazės: Lietuvių patarlės ir priežodžiai: elektroninis sąva-
das. Prieiga per internetą: http://www.aruodai.lt/patarles/. Čia rasite ir daugiau lietuviškų patarlių – 
ne tik kalendorinių švenčių, bet ir kitomis temomis.
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meno šakos – kiaušinių marginimas, Vilniaus verbų gamyba, kryždirbystė, skulptūra, 
todėl jos taip pat aptariamos leidinyje. Nuo kalendorinių švenčių neatsiejamas šven-
tinio maisto ruošimas bei išskirtinė mityba gavėnios ir advento laikotarpiais, todėl tai 
aptariama atskiruose skyreliuose.

Prie švenčių aprašų pridėti papildomi tekstai iš XV–XVII a. senųjų rašytinių šaltinių 
ir ištraukos iš XIX–XX a. I pusės lietuvių literatūros klasikų darbų, žmonių atsiminimai 
apie šventes, tikimės, bus įdomūs ir filologiniu aspektu. Šie tekstai išskirti skirtingomis 
spalvomis.

Kiekvieno mėnesio švenčių aprašo pabaigoje yra užduočių, susijusių su pateikta 
medžiaga. Leidinio pabaigoje rasite išsamų literatūros ir interneto šaltinių sąrašą, kuris 
susidomėjusiems padės toliau gilinti žinias šia tema.

Knygą galite skaityti dvejopai. Pirmasis skaitymo būdas – skaityti ištisai ir kartu 
su gamtos pokyčiais keliauti lietuviškų švenčių keliu. Antrasis skaitymo būdas – pa-
sirinktinis. Kadangi medžiaga leidinyje išdėstoma pagal mėnesius, galima ją skaityti ir 
atskirais mėnesiais, prisitaikant prie studijų proceso.

Leidinio autoriai dėkoja visiems nuotraukų autoriams, nes fotografavome ne tik 
mes patys. Gražių nuotraukų šiam leidiniui padovanojo mūsų draugai, kolegos, tauto-
dailininkai ir Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos studijų programos studentai.

Autoriai 
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Laiko skaičiavimas ir kalendoriai. 
Bendrieji kalendorinių švenčių 

bruožai 

Kalendorinius metus priimta skirstyti į gamtos sezonus. Kovo 1-ąją sutinkame pava-
sarį, nuo birželio 1-osios skaičiuojamas vasaros laikas, sulig rugsėjo 1-ąja prasideda 
ruduo, gruodis tampa pirmuoju metų mėnesiu. Tačiau žemdirbių kalendoriuje metų 
skirstymas į sezonus nesutapo su oficialiai priimtu metų padalijimu į keturis vienodos 
trukmės laikotarpius. Pirmieji pavasario laukimo pėdsakai liaudies tikėjime aptinkami 
tik Apreiškimo Mergelei Marijai dieną (kovo 25 d.), arba liaudiškai – per Blovieščius 
(iš slavų Blagaja Vestj), dar kitaip – Gandrines. Tikrojo pavasario būdavo laukiama po 
mėnesio – balandžio 23-iąją (Šv. Jurgio dieną). Pagal liaudišką sezoniškumo sampratą 
vasara labai trumpa. Ji iš esmės sutapo su augmenijos brandos laikotarpiu – nuo pas-
kutiniųjų birželio dienų iki rugpjūčio vidurio. Liaudies kalendoriuje vasaros sezono 
pabaigą vainikuodavo Žolinė (rugpjūčio 15 d.), o Šv. Rokas (rugpjūčio 16 d.) jau buvo 
laikomas pirmąja rudens švente. Žiemos sezonas prasidėdavo nuo Šv. Andriejaus (lap-
kričio 30 d.).

Šiandieninis kalendorius grindžiamas astronominiu saulės ritmu. Nors jame yra 
ir gerokai senesnio – mėnulio kalendoriaus ženklų. Apie tai byloja baltų kalbose iki 
šių dienų išlikęs laiko atkarpos – mėnesio pavadinimas. Dangaus šviesulių judėjimu 
grindžiamas laiko skaičiavimas leido sukurti kalendorių, kuriame laikas žymimas tiek 
ilgesniais periodais (metais, mėnesiais, savaitėmis), tiek atskiromis dienomis. Viduram-
žių Europoje buvo naudojamas vadinamasis Julijaus kalendorius, menantis Romos 
imperatoriaus Gajaus Julijaus Cezario laikus. Pačioje XIV amžiaus pabaigoje kartu su 
krikščionybe jis atkeliavo ir į Lietuvą. Popiežiaus Grigaliaus Didžiojo valdymo metais 
Julijaus kalendorius buvo reformuotas ir per nevisą šimtmetį išplito Europoje. Lietuvos 
Didžiojoje Kunigaikštystėje jis įvestas 1586 metais. 1795 metais Lietuvai tapus carinės 
Rusijos dalimi, laikas vėl imtas skaičiuoti pagal Vakarų Europoje seniai pamirštą Juli-
jaus kalendorių. Ir tik 1915 metais Lietuvoje sugrįžta prie Grigaliaus kalendoriaus.

Šalia oficialaus (bažnytinio) kalendoriaus, Lietuvos kaime buvo naudojamas vadi-
namasis liaudies kalendorius. Jo laiko skaičiavimo koordinačių tinklelį taip pat suda-
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ro Grigaliaus kalendoriuje surašytos šventųjų vardų dienos. Taigi jis negalėjo atsirasti 
anksčiau nei XVIII amžiaus pabaigoje, nes XVII amžiuje Lietuvos kaime dar gyvavo 
senojo lietuvių tikėjimo apraiškos, o kaimo bendruomenės šventės labai skyrėsi nuo 
tų, kurias matome esant vėlesniais laikais. XIX–XX amžiaus šventiniame kalendoriu-
je seniau žemdirbystę globojusių dievų ir deivių vietą užėmė krikščioniškojo kulto 
šventieji. Bažnyčios įtaka žemdirbių šventėms apsiribojo tuo, kad archajinės magijos 
formos buvo papildytos krikščioniška simbolika: vandens, duonos, derliaus, augmeni-
jos šventinimu bažnyčioje, apsauginėje magijoje išpopuliarėjo kryžiaus ženklas, tačiau 
svarbiausios apeigos, kaip ir anksčiau, būdavo atliekamos prie šventinio stalo, sody-
boje arba pasėlių laukuose. O ėjimas ratu, vandens liejimas, apeiginis apdovanojimas 
maistu, gyvūnų aukojimas ir ypač apeiginės vaišės liko esminėmis apeigomis, turėju-
siomis užtikrinti kaimo gyventojų turto ir asmens saugumą ar gerą pasėlių derlių.

Tikrąjį liaudies kalendoriaus švenčių ir krikščioniškojo kalendoriaus santykį paro-
do tai, kad žemdirbių šventės retai kada apsiribodavo šventojo globėjo diena pagal 
oficialųjį bažnytinį kalendorių. Svarbiausios apeigos būdavo atkeliamos į bažnytinio 
šventadienio išvakares (Joninės, šv. Kalėdos), arba, priešingai, šventės pailgėdavo dar 
2–3 dienomis. Be to, liaudies kalendoriuje aptiksime švenčių, neturinčių jokių analogų 
bažnytiniame kalendoriuje, pavyzdžiui, Krikštus ar Užgavėnes.

Tradiciniame lietuvių žemdirbių kalendoriuje galima aptikti dar senesnio, vadinamo-
jo fenologinio kalendoriaus pėdsakų. Šis kalendorius remiasi detaliu sezoninių gamtos 
reiškinių stebėjimu. Pavyzdžiui, žiemos sezonas seniau būdavo nusakomas tariamu meš-
kos elgesiu. Tikėta, kad Šv. Andriejaus dieną meška gulanti žiemos miego. Viduržiemy – 
Šv. Povilo atsivertimo dieną (sausio 25 d.), rečiau, per Grabnyčias (vasario 2 d.), meška 
apsiverčianti ant kito šono. O Apreiškimo Mergelei Marijai dieną (kovo 25 d.) meška 
esą prabundanti iš žiemos miego. Daugelis pavasario švenčių fenologiniame lygmenyje 
siejamos su parskrendančiais paukščiais. Antai, Šv. Kazimieras (kovo 4 d.) – tai vieversio 
diena, Šv. Juozapas (kovo 19 d.) – pempės diena. Apreiškimo Mergelei Marijai šventė 
(kovo 25 d.) dar vadinta Gandrinėmis. Per Jurgines (balandžio 23 d.) būdavo laukiama 
parskrendant gegutės ir t. t. Įvairių rūšių medžių žydėjimas ar sulos tekėjimas bei kiti 
gamtiniai procesai rodydavo, kada esą galima atlikti vienus ar kitus lauko darbus.

XIX–XX amžiaus lietuvių žemdirbių kalendoriuje galima suskaičiuoti apie dvi de-
šimtis reikšmingesnių šventinių dienų. Iš jų išsiskiria šv. Kalėdos, Užgavėnės, Jurginės, 
šv. Velykos, Sekminės, Joninės, Žolinė ir Vėlinės. Šnekamojoje kalboje šios šventės va-
dinamos didžiosiomis, arba metinėmis. Dauguma žemdirbių kalendoriaus švenčių 
turi pastovias datas. Šalia jų matyti kilnojamosios šv. Velykų ciklo šventės, kurių data 
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kasmet keičiasi. Ankstyvosios krikščionių bendruomenės perėmė šv. Velykas iš judėjų. 
Tačiau mėnulio kalendorius, pagal kurį laiką skaičiavo senovės žydai, nesutampa su 
Vakarų pasaulyje naudojamu saulės kalendoriumi, dėl to šventė pasitaiko skirtingo-
mis savaitės dienomis. Šv. Velykos švenčiamos tarp kovo 22 ir balandžio 25 d., visada 
pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Keičiasi ir gavėnios bei 
Šeštinių, Sekminių, Devintinių laikas, nes jos švenčiamos praėjus tam tikram laikotar-
piui nuo šv. Velykų dienos. Pagal šv. Velykų datą nustatoma ir Užgavėnių data.

Kalendorinių švenčių metu žmonės vis pakartodavo apeigas, ritualus, kuriais siekė 
užtikrinti sėkmingą savo ir bendruomenės egzistenciją. Per skirtingas šventes buvo 
atliekamos tos pačios ar panašios apeigos ir ritualai, laikytasi panašių draudimų. Pa-
vyzdžiui, įvairiomis kaukėmis žmonės persirengdavo ne tik per Užgavėnes, bet ir per 
visą laikotarpį nuo šv. Kalėdų iki Trijų karalių, per šv. Velykas, Sekmines. Tradiciškai 
persirengdavo suaugę vyrai. Persirengėliai, vaikščiodami po kaimą, rengdavo improvi-
zuotus vaidinimus, kurie visų švenčių metu turėjo panašią apeiginę prasmę. Aplankant 
kiekvieną kaimo sodybą buvo linkima įvairių gėrybių, sėkmės ūkio darbuose, sveika-
tos. Šiandien toks persirengimas yra labiau linksmas vaikų žaidimas, kai stengiamasi 
išprašyti kuo daugiau saldumynų ar netgi pinigų. 

Kartais skirtingi papročiai turi vienodas funkcijas. Taip yra todėl, kad žmogus vi-
suomet siekdavo tų pačių su gyvenimo praktika susijusių tikslų. Pirmiausia norėdavo 
sužinoti, kas atsitiks netolimoje ateityje: ar sulauks kitų metų, ar merginos ištekės, koks 
bus ateinančių metų oras, ar geras bus derlius, ar gyvuliai bus sveiki ir gražūs. Siekiant 
tų pačių, žmogaus egzistencijai svarbių tikslų atliekami labai įvairūs burtai, stebėjimai 
vyksta visų kalendorinių švenčių metu. Pavyzdžiui, labai įvairūs vedybiniai burtai – ar 
ateinančiais metais ištekėsi / vesi, ar tos vedybos bus sėkmingos – buvo atliekami per 
Šv. Andriejų, Kūčias, Užgavėnes, Jonines ir kitas šventes. Burtai mėgstami ir šiandien; 
tiesa, buriamasi labiau dėl pramogos. 

Visoms šventėms būdingas ir įvairių draudimų laikymasis. Tikėta, kad jų nepaisant 
galima labai pakenkti sėkmei ūkio darbuose ar asmeniniame gyvenime. Pavyzdžiui, 
per Kūčias draudžiama malti, skaldyti malkas, kulti, nes triukšmą sukeliantys darbai 
ateinančią vasarą gali sukelti audras su krušomis; pirmąją šv. Velykų ir šv. Kalėdų die-
ną mergaitėms negalima plaukų šukuoti, nes vištos daržus iškapstys ir pan. Kartais 
įvairiose Lietuvos vietose nurodomos skirtingos to paties draudimo pasekmės: jei per 
Užgavėnes verpsi, tai mėsa kirmys, pirštai skaudės, vištos daržus kapstys, kirmėlės ko-
pūstus suės, vėjai stogus plėšys ir t. t. Kiekvienas regionas šiek tiek kitaip aiškindavo 
skatintinų ir draudžiamų veiksmų reikšmes.
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Per šventes būna stebimas oras, įvairūs gamtos reiškiniai, gyvūnų elgesys ir pa-
gal juos spėjami būsimi orai. Sakoma, jei Užgavėnių dieną ant stogo yra sniego, tai ir 
šv. Velykos bus su sniegu. Orų spėjimo praktikos dažnai atsispindi patarlėse.

Visoms šventėms būdinga išskirtinė maisto gausa, geresnė jo kokybė, specifinis, tik 
ta proga ruošiamas maistas ar patiekalas. Kiekvienas regionas, netgi rajonas turėjo 
savų receptų, todėl šventiniai patiekalai buvo skirtingi visoje Lietuvoje. Ir šiandien per 
kai kurias šventes lietuviai dar ruošia specialius proginius patiekalus. Per kai kurias 
šventes kadaise buvo vaišinami ir svetimieji – per Vėlines, šv. Velykas prie bažnyčių 
apeiginis maistas buvo dalijamas elgetoms, dedamos aukos bažnyčioje, paliekama 
maisto vėlėms, tikint, kad jos minėtu laiku aplanko gyvųjų pasaulį.

Vienos šventės buvo ir tebėra švenčiamos šeimoje (Kūčios, šv. Kalėdos, šv. Velykos), 
kitas švęsdavo visas kaimas, visa bendruomenė (Užgavėnės, Sekminės, Joninės), arba 
šventė pradedama švęsti šeimoje, o po to jos šventimas persikelia į bendruomenę: 
pavyzdžiui, velykinius pusryčius dažniausiai valgo tik šeimos nariai, o vėliau lankomi 
giminės, draugai. Šiandieninėje Lietuvoje kalendorinių švenčių šventimo renginiai 
vyksta miestuose, etnografiniuose muziejuose ir kitose viešose erdvėse, kuriose mielai 
apsilanko vietos gyventojai ir svečiai. 

Šeimoje būdavo ir tebėra švenčiama ramiau, o kai susirinkdavo visas kaimas ar 
šiandien susirenka miesto bendruomenė, neapsieinama be pramogų: dainuojama, 
šokama, žaidžiami įvairūs žaidimai, krečiami pokštai. Šiandienines bendruomeniškai 
švenčiamas kalendorines šventes paprastai organizuoja tam tikros institucijos, orga-
nizacijos ir pan. Šių švenčių dalyviai susiskirsto į dvi konkrečias grupes – stebėtojų ir 
linksmintojų. Linksmintojų funkcijas atlieka folkloro ansambliai, ant scenos pristatan-
tys senųjų švenčių folklorą, parodantys ir bandantys paaiškinti vieną ar kitą paprotį. 
Ansamblių dalyviai į šventę atėjusius žmones mėgina paversti ne tik šventės stebėto-
jais, bet ir dalyviais, tačiau į įvairius žaidimus ir pokštus daugiausia įsitraukia tik vaikai.
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Lietuvos etnografinių regionų žemėlapis. Sudarytojai D. Pivoriūnas ir Ž. Šaknys

Užduotys: 

 Kaip Lietuvoje skaičiuotas laikas, kokie naudoti kalendoriai? Kaip laiko 
skaičiavimas yra susijęs su kalendorinėmis šventėmis?
 Išanalizuokite Lietuvos etnografinių regionų žemėlapį. Kokie ir kiek etno-

grafinių regionų išskiriama Lietuvoje? Įsidėmėkite jų ribas.

Etnografiniai regionai
pagal seniūnijų ribas:

Aukštaitija
Dzūkija (Dainava)
Mažoji Lietuva
Suvalkija (Sūduva)
Žemaitija

Etnografinių regionų
centrai                     Upės © Etninės kultūros globos taryba

© D. Pivoriūnas, Ž. Šaknys
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Nuo Povilo atsivertimo jau pusė žiemos. 
Kad šventas Povilas įtikėjo, antra pusė žiemos prasidėjo. 
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Naujieji metai

Šiuo metu Naujieji metai yra viena populiariausių metinių švenčių, ypač tarp jaunimo. 
Naujųjų metų šventimas sausio 1 d. formaliai susijęs su Grigaliaus kalendoriaus metų 
atskaitos pradžios pažymėjimu. 

Tradicinėje lietuvių kultūroje Naujieji metai iki pat tarpukario praktiškai nebuvo 
švenčiami. Tarpukario Lietuvos kaime šią datą minėti taip pat nebuvo populiaru. Tik 
kai kuriose Lietuvos vietovėse etnografai fiksuoja, kad, kaip ir Kūčių naktį, Naujųjų 
metų naktį – gruodžio 31 d. buvo buriama, po kaimą vaikščiodavo persirengėliai. Kai 
kur Žemaitijoje jaunimas degindavo kūlį, simbolizuojantį senuosius metus.

Naujųjų metų šventimas išpopuliarėjo tik tarpukariu Lietuvos sostinėje Kaune, ku-
riantis miesto švenčių tradicijai. Naujųjų metų išvakarėse miestas pagyvėdavo: žmo-
nės lankydavosi parduotuvėse, kirpyklose, intensyviai naudodavosi taksi paslaugomis, 
vykdavo Naujųjų metų sutikti į svečius (vizitai tęsdavosi ir kitą dieną – sausio 1 d.). 
Einant į svečius, tapo populiaru neštis naujametinių dovanų, kurias rek lamuodavo ir 
siūlydavo to meto prekybininkai. Naujųjų metų sutikimai buvo organizuojami įvai-
riose miesto vietose: Karininkų ramovėje, Lietuvos Respublikos Seimo salėje, ambasa-
dose, restoranuose ir kt. Karo muziejaus aikštėje buvo pradėtas organizuoti Naujųjų 
metų šventimas, skirtas miestelėnams. Kilo tradicija aikštę iliuminuoti, skambinti 
Laisvės varpu, groti maršus, kitą pramoginę muziką, pagerbti Nežinomo kareivio 
kapą, leisti fejerverkus, o laikrodžiui išmušus pusiaunaktį – sveikinti vieni kitus su 
Naujaisiais metais. 

Pamažu populiarėjo ir Naujųjų metų šventimas namuose. Žmonės vaišindavosi, 
šokdavo, o išmušus dvyliktai valandai – sveikindavo vieni kitus ir linkėdavo „laimingų 
Naujų metų“. 1925 m. priimtame Švenčių ir poilsio įstatyme Naujieji metai (sausio 1 d.) 
buvo paskelbti švente ir oficialia nedarbo diena. 

Ypatingos svarbos Naujųjų metų pažymėjimas įgavo soviet iniais metais, nes jų šven-
timo akcentavimas padėjo mažinti krikščioniškų švenčių – Kūčių ir šv. Kalėdų reikšmę 
ir populiarumą. Naujųjų metų šventė soviet iniais metais tapo bene populiariausia. 
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Paskutinėmis gruodžio mėnesio dieno-
mis ar pirmosiomis sausio mėnesio dienomis 
buvo organizuojamos Naujųjų metų šventės 
mokyklose, įmonių ir kolūkių klubuose ir 
pan. Neatskiriamas jos atributas buvo pa-
puošta naujametinė eglutė. Į renginį atvyk-
davo Senis Šaltis, neretai lydimas Snieguolės, 
buvo linksminamasi ir dalijamos dovanos su-
sirinkusiems. Dovanų savo darbuotojams ar 
jų vaikams pirkdavo įstaigos, organizacijos ar 
kitos institucijos, kartais – patys tėvai, o dar-
bovietės suruoštoje šventėje Senis Šaltis jas iš-
dalydavo vaikams. Naujųjų metų paminėjimo 
šventėje kolektyvų nariai iš anksto parengto-
mis dovanomis keisdavosi tarpusavyje.

Naujųjų metų išvakarėse viešose miesto vie-
tose buvo organizuojamas šventimas – įvairūs renginiai, 

koncertai, karnavalai, ypač populiarūs vaikų ir jaunimo kolektyvuose. Didesnių mies-
tų aikštėse vidurnaktį buvo leidžiami fejerverkai, vadinti saliutais. Soviet iniais metais 
labai paplito tradicija 12 val. nakties visiems žmonėms eiti iš namų į lauką ir patiems 
šaudyti signalines raketas (tuo metu tikrų fejerverkų įsigyti nebuvo galima, buvo šau-
domos karinės signalinės raketos) ar bent stebėti kitų leidžiamas raketas, sveikinti 
vieniems kitus su Naujaisiais metais, vaišintis šampanu. Naujųjų metų šventimą labai 
populiarino ir XX amžiaus 7–8 dešimtmetyje paplitusi televizija: ji parengdavo specia-
lią naujametinę televizijos programą. 

Šiuo metu lietuviai Naujuosius metus dažniausiai sutinka namuose, žiūrėdami 
šventines televizijos programas arba švęsdami su draugais, artimaisiais. Gana populia-
ru Naujuosius metus švęsti iš anksto užsakytoje kavinėje, restorane, teatre, vidurnaktį 
rinktis miesto ar miestelio aikštėje, leisti ar bent stebėti fejerverkus, sveikinti vieni ki-
tus su Naujaisiais metais.


