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Motinos diena. Šventės ištakos

Nuo senų senovės įvairios pasaulio tautos garbino moteriškos prigimties deives. Senovės 

Graikijos ir Romos tikėjimuose buvo garbinamos deivės motinos. Joms būdavo keliami 

pavasario festivaliai. Romėnai dar 250 m. pr. Kr. minėjo deivės Magna Mater (Didžiosios 

Motinos) šventę. 

Pagonys garbino pagrindines tris: žemės deivę Žemyną, meilės deivę 

Mildą ir likimo pynėją, vaidingumo ir vaikus globojančią dievę Laimą.

Europoje paplitus krikščionybei deivių garbinimo kultas nustumtas į 

paraštes ir imtas minėti Dievo Motinos mėnuo.



Motinos diena

Motinos diena Lietuvoje švenčiama pirmąjį gegužės 

sekmadienį. Pagal krikščioniškąją tradiciją, gegužė yra 

Dievo Motinos Mergelės Marijos mėnuo, o pirmąjį šio 

mėnesio sekmadienį meldžiamasi už gyvas ir mirusias 

mamas. Būtent ši tradicija nėra bažnytinės kilmės, o atėjusi 

iš pasaulietinio gyvenimo ir komercinių interesų. 

Gegužės mėnuo gamtoje jau papuoštas įvairiais gėlių 

žiedais ir gyvybės apraiškomis, todėl buvo tinkamas 

motinystei ir gyvybės džiaugsmui švęsti.



Motinos diena

Lietuvoje oficialiai mamos diena pradėta švęsti 1928 m. Tuomet įvairios 

organizacijos, įmonės pagerbdavo savo darbuotojas, mokyklos taip pat ugdė 

tradiciją sveikinti mamas. Sovietmečiu motinos diena atskirai nebuvo minima, o 

moterys, kartu su mamomis būdavo sveikinamos kovo 8-ąją. Atgavus 

Nepriklausomybę 1990 m. vėl imta švęsti motinos 

dieną gegužės pirmąjį sekamdienį ir šventė paskelbta tautine. 

Dabar ši diena dažniau švenčiama šeimose, nors mokyklos ir 

darželiai vis dar moko vaikus sveikinti mamas koncertais, piešiniais, 

atvirukais ir kitais mielais meilės ženklais. 



Gegužės mėnuo

Motinos diena yra viena pirmųjų švenčių gegužės mėnesį. Švenčių ir minėtinų dienų šį 

mėnesį tikrai gausu, bet pirmiausia, pažvelkime kas tuo metu vyksta gamtoje. 

Gegužės menuo, senoviškai dar vadintas Sėtiniu, Sėmeniu, Žiedžiu, Žiedų mėnesiu, 

Berželiu, Milčiumi, Mildiniu. Iš krikščioniškosios tradicijos ateinantis gegužės mėnesio 

vadinimas Marijos mėnesiu, nes visą mėnesį meldžiamasi dangiškajai 

motinai.

Gegužės mėnesį taip pat laukiame gegutės užkukuojant. Dažniausiai šio 

mėnesio pradžioje didžiojoje šalies dalyje jau baigiasi šalnos, tačiau dar 

būna labai permainingų orų, perkūnijų, viesulų. Nors dienomis šilta ir 

saulės turime iki pat velyvo vakaro, tačiau naktimis dar šalta. Žydinčius 

augalus ir medžius dar kartkartėmis pakanda šalna. 



Gegutė
Įdomu, kad gegužės mėnesį dalijasi motinos diena ir gegutė, nes jos tradiciškai 

reiškia visiškai priešingus dalykus. Gera mama laikoma tokia moteris, kuri 

rūpinasi, prižiūri savo vaikus, augina, auklėja ir stengiasi aprūpinti viskuo, ko 

reikia jų vystymuisi. Gegutė, tuo tarpu, žinoma kaip nesirūpinanti savo 

atžalomis, giedojimu nukreipianti kitų paukščių dėmesį, kad jos patinėlis galėtų 

įdėti gegužiuką į svetimą lizdą. Taip gegutės padeda kiaušinius, bet savo 

vaikeliais nesirūpina, neaugina, bei permeta savo paukščiukų auginimo 

rūpesčius kitiems paukščiams.

Apie mamas jau šiek tiek sužinojome, o dabar pasidomėkime gegutėmis.

Tautosakoje gegutės žinomos kaip nepaprasti paukščiai. Sakoma: „Kurčias 

miškas be gegutės“. Šis paukštis laikytas svarbiu pavasario pranašu. Po Petrinių 

(birželio 29 d.)paukštis kukuoti nustoja. Manyta, kad pati Laima, likimo deivė, 

prabyla per gegutę, todėl žmonės visokiais būdais klausinėdavo paukščio 

apie ateitį. 

Ar patys klausotės kada užkukuos gegutė? Kokius prietarus, susijusius su šiuo 

paukščiu žinote? 



Gegutė

Piemenėliai klausdavo gegutės, kiek metų jie 

dar ganys gyvulius tokiais žodžiais:

Pilka gegutala, pakukuok, pakukuok,

Keli metėliai reik mon ganyti, pakukuok, 

pakukuok.

Aukštam medėlį tupadama, pakukuok, 

pakukuok,

Žaliam kraslaly sadadama, pakukuok, 

pakukuok.

Merginos norėdavo sužinoti ar greitai 

ištekės:

Pakukuoj, gegele, pavairuoj,

Ant žalio berželio sėdėdama,

Man jaunai metelius skaitydama,

Ar daug man metelių prieg motinai, 

prieg tikrajai,

Ar dveji, ar treji, ar ketveri?



Gegutė

Taip buvo galima išklausti kiek laiko liko iki svarbių gyvenime įvykių. Dar būdavo žiūrima ar 

medžiai jau su lapais kai gegutė kukuoja. Jei medžiai spėjo sulapoti – metai bus geri, 

derlingi. Jei medžiai plikomis šakomis – metai gali būti sunkūs ir nesėkmingi. Panašiai 

žiūrima ir į žmonių veiklą. Jei pirmą kartą kukavimas išgirstamas ką nors nešantis (pilną 

maišelį, krepšelį) ar, kaip daug kas gerai žino, 

turint kišenėje pinigų, tuomet metai bus turtingi, 

kupini gerų dalykų. Išgirdus gegutę prieš pusryčius,

tuščiu pilvu, paukštis pranašauja, kad per metus 

vis ko nors stigs. Kukavimą išgirdus esant su 

draugais ar besilinksminant reiškia, kad ir metai 

bus linksmi, tad įsidėmėkite kur, kokiu metu ir su 

kuo būnant jus užklups gegutės aidintis „ku-kū“.



Gegutė
Gegutės liaudies kultūroje dar laikomos liūdesio simboliu, nes 

dainose, padavimuose kare pražuvusių sūnų gedėdavo į gegutes 

paverstos mamos, močiutės, sesės. 

Labai gražus ir įdomus žaidimas būdavo žaidžiamas pirmą kartą 

janimui susirinkus į vakaronę po gegutės kukavimo: vaikinai 

sustodavo ratu, viena mergina būdavo pasodinama į rato vidurį 

užrištomis akimis. Kievienas vaikinas turėdavo įeiti į rato vidurį ir 

sudainuoti: „Karaliūne gegele, kukū! Aš tavo brolelis, kukū, kukū!”. 

Mergina turėdavo iš balso pažinti tris vaikinus ir nuo tos dienos visus 

metus jie vienas kitą vadindavo broleliais ir seselėmis, padėdavo, 

globodavo kaip tikri giminaičiai. Šiais laikais truputį panašus 

žaidimas vyksta prieš šv. Kalėdas, kai maždaug mėnesį prieš 

Kalėdas išsitraukiamas žmogus, kuriam kasdien reikia padaryti po 

gerą darbą ar įteikti po staigmeną. Būtų labai gražu jei ir šiandien, 

dažniau nei kartą metuose pasirūpintume vienas kitu, parodytume 

dėmesį ir gražiai bendrautume su kiekvienu, tarsi su sau artimu. 



Šventės
Jau tradiciškai, kasmet, gegužės pradžioje profesoriaus Tado Ivanausko 
sodyboje Obelynėje (Kauno rajone) rengiama Gegutės šventė.

Gegužinės taip pat prasidėdavo pavasarį ir tęsdavosi iki ankstyvos 
vasaros.Tai būdavo jaunimo pasilinksminimas ar šokiai gamtoje 
pavasarį. Tokie jaunimo susibūrimai būdavo puiki proga susipažinti su 
apylinkių jaunimu, smagiai pašokti, o gal net ir susirasti porą. Vyresnieji 
šeimos nariai dažniausiai turi įdomių istorijų apie gegužines, todėl drąsiai 
paklausinėkite ir sužinosite daugiau nei iš knygų! 

Daugiau apie tai iš kur atsirado gegužinės galite paskaityti straipsnyje: 
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-05-28-kaip-geguzines-tauta-
zadino/9604

Taip pat tik šią savaitę (balandžio 27 – gegužės1 d.) galėsite klausytis 
paukščių garsų per LRT radiją ir gegužės 1 d. išgirsti kartą metuose 
transliuojamą „Paukščių chorą“: https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-
lrt/15/1167045/lrt-kviecia-klausyti-atbudusios-gamtos-garsu-unikalios-muzikos-
savaite-vainikuos-pauksciu-choras

Tado Ivanausko 

sodyba Obelynėje

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-05-28-kaip-geguzines-tauta-zadino/9604
https://www.lrt.lt/naujienos/tavo-lrt/15/1167045/lrt-kviecia-klausyti-atbudusios-gamtos-garsu-unikalios-muzikos-savaite-vainikuos-pauksciu-choras


Pirštų mankšta

Visgi, grįžkime prie mamos dienos. Tai ypatinga šventė tėvams ir vaikams, todėl šį kartą 

peržvelgsime kuo galima pradžiuginti mamas. Dažniausiai gegužės mėnesį jau žydi vienos 

ar kitos gėlės, tad mamas sveikiname įteikdami mielą dovanėlę ir kvapnių gėlių. 

Sveikindami mamas nepamirškite, kad be močiučių nebūtų ir mamų, todėl pasveikinkite ir 

jas! 

Keletą nesudėtingų ir labai gražių dovanų, pagamintų savo rankomis, 

idėjų galite rasti čia:

 https://www.gimtadieniomuge.lt/dovana-mamos-dienai-arba-26-idejos-vaikams-kaip-

pradziuginti-mamyte/;

http://mudubudu.lt/mamos_diena;

https://www.vaikams.lt/sventes/idejos-mamos-dienai.html (iki 10:00 min.).

Pasisėmę minčių galime išsirinkti labiausiai patikusią idėją ir kibti į pirkštų mankštą bei 

pagaminti mamoms pačias nuoširdžiausias dovanas. Pirmyn!

https://www.gimtadieniomuge.lt/dovana-mamos-dienai-arba-26-idejos-vaikams-kaip-pradziuginti-mamyte/
http://mudubudu.lt/mamos_diena
https://www.vaikams.lt/sventes/idejos-mamos-dienai.html


Šaltiniai:

https://y-news.lt/motinos-diena-kas-kaip-kada/;

http://ktkc.lt/kalendorines-sventes/motinos-diena/;

http://vydija.lt/kalendorius/geguze/motinos_diena%20-%20istakos.htm;

http://www.baltai.lt/?p=12851;

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-05-28-kaip-geguzines-tauta-zadino/9604;

https://lt.wikipedia.org/wiki/Gegut%C4%97;

http://alkas.lt/2013/03/10/tradiciniai-lietuviski-zaidimai/;

http://www.krmuziejus.lt/obelynes-sodyba/.

https://y-news.lt/motinos-diena-kas-kaip-kada/
http://ktkc.lt/kalendorines-sventes/motinos-diena/
http://vydija.lt/kalendorius/geguze/motinos_diena - istakos.htm
http://www.baltai.lt/?p=12851
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2008-05-28-kaip-geguzines-tauta-zadino/9604
https://lt.wikipedia.org/wiki/Gegut%C4%97
http://alkas.lt/2013/03/10/tradiciniai-lietuviski-zaidimai/
http://www.krmuziejus.lt/obelynes-sodyba/

