


Permainingos lllll!!Ų krašto žiemos. Tai bal
taskarė pūga kelius takelius vėpūtiniais Oll
baoguoja. tai atskriejęs pietys balose dan
P mėl),tę virpina Netrunka prabėgti mė
ono antras, ir violetine spalva sutviska žalčia
lunkio žiedai. į!lauly pražysta žilagalvės šilagė
lės, miškn ouskrieja skambi �t.ės giesmė ... 

Pavasaris! Netrukus švelnus vėjelis šiauš 
margaspalvius pievų ir klonių kilimus, miškas 
apsigobs žalia marška... O mes, apsvaigę 
nuo dangaus žydrynės, nuo drungno že
mės kvapo, grožėdamiesi bundančia gam
ta, sknbėsime pirmąja 7.WWllB. puošti Velykų 
stalo, lyg bandydami greičiau prisišaukti šil
tąjį metą. 

Pavasaris paia.dina augalus ir &)'VŪ1IUS ir 
šaukia W!llS į pagrindinę pri!!ikėlimo šventę -
Velyw. Archajiški tautos papročiai pinasi 
su krikščioniškąja Kristaus prisikėlimo dvasia 
ir viltimi, kad ateis diena, kai prisikels ir 
žmogus. Bažnyčiose aidi linksmos giesmės 
..Afeliuja", "Linksma diena", procesija neša 
tris Kristaus simbolius - stnlą su kryžiumi, 
Velykų žvakę ir Prisikėlimo stat.ulėlę. O kaip 
šią šventę švęsdavo m.ūsų protėviai, ko
kios buvo tmdicijos, kokie simboliai ir mitai, 
ko negalima pamiršti ir šiandien� 

Įimt.mečiais žmogui rūpi. kas ir kaip vd
kia didžiulį paslaptingą pasaulį. jis neonilsta
mai bando �pėti mirties ir prisikėlimo, am
žinosios būties ir nebūties paslaptį. visa
tos begalybę. Pastebėjimai ir išmintis per
duodami karta iš kartos. Pirmiausia žmonės 
mokėsi stebėti gruntas reiškinius ir pagal 
juos spėti ateitį. �tebėdami gruntą Velykų 
rytą. �. jd sauld tekant rytas gmŽJJS-
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Margučiai 
gamtos pabudimo 

simbolis 

visi metai bus gražūs. Jd saulė teka raudo
na - saugokis perkūnijos, jd IJ.ja - lauk šla
pių, nederlingų metų. &mld tekant ddami 
aplink bažnyčią. žmonės galvodavo norus ir 
tikėdavo, kad jie tais metais bent iš dalies 
išsipildys. �ut:rešusius, nugriuvusius kryžius 
žmonės degindavo tik Velykų išvakarėse ir 
nuo jų mrijų įkurdavo namuose ugnį. 

Velykos - taip pat ir kalendorinė pava
sario šventė. Nicos bažnytinis susirinkimas 
325 m. nutarė Velyw švęsti pmslinkns ke
turiolikai dienų po pavasario pradžios. Nuo 
VIII amžiaus Velykos švenčiamos pirmą sek
madienį po pavasarinės mėonlio pilnaties. 
Kada.ogi mėonlio pilnatis kiekvienais metais 
pasirodo vis kitą dieną - maroaug kovo 
21-balandž.io 26 - Velykos švenčiamos vis 
kitą dieną. Pagal Velyw nustatomos Ui.ga
vėnių, Verbų, Atvelykio (Velyk.ėlės) ir kitų 
pavasario ciklo švenčių datos. 

Pagrindinė Velykų veik.ėja - Velyk.ė. Ti
kėta, kad tai gruntas atbudimo dierybė, kn
ri gelbsti ono bado ir skurdo. Vaikams pa-
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7ALIA �p VA simbolizuoja pasėlių kl- svogūnų lukštuose pavirinsite alksnių šakelių, 
m nis, vilų ir ramybę. Ji gaunama virinant eg- velykaičiai šrytės it saulė. Džiovinti jooafulių 
l spyglius ar beržų pumpurus su gtūdų ir medetkų žiedai, mėtų lapeliai. laroynų riciu-
želmenimis. tų kewlai, arbata ir kava daw rusvai.

QAUDONA - gimimo ir &YVeoimo, saulės ROŽINĘ AR Nr.T ALYVJNĘ �PALVĄ&Jl!ie.
ir ugnies spalva. be to, simbolizuoja mote- jeigu virsite kiaušinius krutu su pupelėmis.
riAkajį sakrnlumą. Ji grumama damnt lciaušioins Violetinė spalva simbolizuoja orumą. didybę.
jauno ąžuolo, raugerškio žievės ir svogūnų ŽAM>VAI GELTONĄAT�PALYĮ gailina iš
lukAtų. išsirpusių ievos uogų nuoviru. Qau- gauti verdant kiaušinius mmnnėlių, kmynų. miš
donos spalvos kiaušiniai turi galią apsaugoti ko samanų nuovire.
nuo piktųjų dvasių. :RUDA - mdetM! spalva Rudą atspalvį

MtLYNA �PALVA lietuvių mitologijoje sim- kiaušiniams suteiks juodalksnio žievės nuovi
bolizuoja dangų. nuo kurio priklauso pasė- ras su šlakdiu raugintų burokėlių msalo. Pa
lių vešlumas, augimas. Tai ištikimybės, pasiti- našią spalvą gausite virdami šermukšnio ar m
kėjimo spalva Ją nesudėtinga išgauti iš mė- dos berž.o žievės nuovire, o liepos žievė 
� uogų. Melsvą spalvą gailina išgauti iš nudažys šviesiai rodai. 
džiovintų šeivamedžio uogų ar pilkos alks- ORANŽINĖ �PALVA simbolizuoja saulę, 
nio žievės ir ".)'Šoių sulčių. šilumą. džiaugsmą. 

�VA IR :RU�VA- t.ai subrendusių javų XX amžiaus pm.džioje kiaušinius imta da-
spalvos. Rusva spalva simbolizuoja� ir žyli ne tik nat.ūm.liais, bet ir aoilioiniais da
kuklumą. &omi!! spruromi6 nudažyti lcimwoins žais. Vėliau atsim.do specialių dažų. lakų. 
na!Udėt.ioga: svogūnų lukštai ar ie\us � tačiau dažniausiai jie ryškūs, nebūdio& mūsų 
kimwoį ouspalvimi rusvai g� spalw. e&ės kultnm.i. 
� ar � kankora.iai - geltonai. pu- Norėdami dažytam kiaušiniui suteikti galin
rieoų 7iedai - ryškiai geltonai. la1Ąyno ar uo- gesnės maginės reikšmės, wonės jį margm
aio � - smėlio spalva ir L L O jeigu davo įvairiais geometriniais ir augaliniais orna
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Mčią. Mufė.B, mėnulio ir žvoigMžių ol'lll1lllcollli 
(/Jo8a/ P. Duodu/icor;) 

mentais. Pasitaiko zoomorfinių 
motyvų. Turincys meninių polinkių 
iš žiedelių. žvaig7.dnčių. krypučių. 
lapelių. rombų sukurdavo sudė
� menines kompooidjas. ku
rias galima. skaicyt.i tarymm raštą. 
VietM!palvius kiaušinius skutinėda
vo stiklo nuolauia, adata, onlm1žta 
peilio gdcite. Profaiiooalūs sku
tinėtajai įmnkį pasidaro iš dildės. 

Populiariausi Lietuvoje velykaičių margi
nimo būdai - ornamentavimas titpintu vaškn 
(rašytiniai). dažymas svogūnų lukštais naudo
jant kitokius žalumynus ir skutinėjimas. 
PMitaiko ir tapytų teptnkn. padarytu iš kiškio 
plaukų ar žąsies plunksnų. Velykaičių 
marginimas - t.ai savotiška taikomosios de
kom.l)'vinės dailės rūšis, jungianti grafikos ir 
tapybos elementus. Parodose teko matyti 
kiaušinių, apklijuotų smulkiomis sėklomis, 
gmdais. Ais paprotys. man regis. pasiekė 
mūsų kmštą iš Čekijos. �lovakijos. Tuose 
kraštuos šis marginimo būdas itin populiarus. 

Ilgainiui margučio m.štai buvo pamiršti 
Pastam.isiais dešimtmečiais jais vėl susido
mėta Mat kol wogus neturėjo m.što, įvai
riomis meno formomis fiksavo sukauptą in
formaciją. Todėl kiekvienas kokias. simbo
lis ym. prasmingas. Aį wonijos išminties klo
dą būtina įminti ir žinoti 

Margindami kiaušinį. daugelis menininkų in
wityviai dalina jį juosta pusiau. Viršuje - saulė, 
dangus. apačioje - požemio &YVenimas. Ma
cyt. todėl pirmąją Velykų dieną dm1žiame tik 
smailųjį kiaušinio galą. anuają dieną - ir bu
kaj� Kartais margutis dalinamas ir į keturias 

dalis, simbolizuojančias k lurit� l 1.1111111 l 1 

lis. Dažnas ant margučio žnl 11 1111 

karūna motyvas, jis tarytum ap\)'Tli �u l u1h11lj 
Žaltys &'Vena ir po žeme, ir anl žcm , 11 t 
mec:lijiiose. :&:l\O sakoma: "UžmuAi fol lj. 111 

lė tris dienas verks M. Tai gyvūnų kult 
palikimas. kuris susifonnavo vėlyvojo pol lit 
laikais. Tikėta, kad žaltys saugo namW! 1111 ' 

nuodingų &YV5-čių, ligų. žaibų ir kitų o loimiit, 
Yra išlikę istorijų, kaip žalčiai su vaikuil 
žaisdavo. net miegodavo vienoje lovoje. t

Hart.knochas (XVII a) rašo, kad lietuviai laik, 
žalčius specialiuose induose namuose lc 
šventyklose. 

Ant daugelio margučių matome paukAči 
pėdelių, net ir įvairių paukščių - dievai 
Laimos, jų valdovės, palydovų. Tikėta, ko 
paukščiai globoja ir saugo geros žmoo 
Oasime tekančios ir besileidžiančios u• 
lės spindulių. Dažnas ir pasaulio medžio pi 
šinys, kuris simbolizuoja dangaus ir km 
makrokosmosą. Ženklas X - t.ai Andriejat 
kryžiaus kokias. daugeliui tautų jis reiĮ 
laimės linkėjimą. Lelija simbolizuoja nekai 
prasidėjimo idėją. virsmą. perėjimą iA vi n 
būvio į kitą. Tai pw3Chalinė gėlė, nuo lotynų -








