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NuoSirdiiai sveikinu Jus su k.
Velykomis - gamtos atbudimo; pavasario diiaugsmo ir linksmybiq Svente. Senoves lietuviarns tai buvo didZioji pavasario Hvente, kuri dabar
atitinka krikstioniq Velykq laikq. J i
kilnojama - HvenEiama pirm$jj m b
nulio pilnaties sekmadienj po pavasario lygiadienio. Velykq pavadinimas kilqs iS iodiio ,,veles". Seniau
buvo tradicija @ dienq lankyti mimsiqjq kapus, nunesti jiems maisto
kiauSiniq. MBsv protbviai tikedavo,
kad mirusiqjp veles iSlenda su atgimstancia gamta ir pasitraukia po pirmojo Perkiino. Atejus kriksEionybei,
Si Hvente sutapatinta su Kristaus
Prisikelimu.
Velyky bainytinb apeigos, prasideda didiiosios savaitb vidude.
Sudedamoji dalis Didysis pasninkas
(nuo didiiojo tretiadienio iki Velykq).
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Dida ketvirtadienj nutyla (uisigavi) net bainytip vargonai. Tai t+
siasi iki bstadienio. Tq dienq sargyboje prie Ki-istaus karsto budi jaunimas.
Did'uj 'SeHtadieni pagal tradicijq
baZnyEioje Sventinamas vanduo ir
Sventoriuje iS senq kryiip ir mediniv
dievukq sukuriamas Sventas lauias.
Jo ugnis palventinama. imones (dainiausiai jaunimas) pasiima lauio
'ugneles ir neSasi namo, kad ja i$iebtq
savo namp iidinio ugnj. ,Skolintis
Velykq ugnies nepriimta, nes tikima,
kad tokia ugnimi uikfires iidinj, gali
namus 'sudeginti. IS baZnyEios parsinesama ir gventinto vandens, kuriuo pdlakstomi (pakrapijami) visi
namiSkiai, sodyba ir jos pastatai.
SeHtadienio vakara visi gerai nusiprausia, pasipuolia ir vel skuba j
bainytia - ,,ant miSpaq ir Prisikelimo". MeIdZiamasi iki pat paryEiq.

Rornvtis Plioplytes morgueiy rinkinys Bolzeko lietuviy kultoros rnuzieiuie.

Laimos Apanavitienes nuotr.

S u l a u h s sekmadrenio ~ y t o apie
,
bainyEiq eina Prisikelimo procesija.
Parejhsieji is bainyEios namo, pasveikina su Sventkmis namiBkius ir kartu
su visa Heima seda u i Bventinio stalo.
Pirm;U'+Velykq dienq j svetius, jei nera pakviesti, niekas nevaikgto. Di--

diiosios finksmybes, pramogos prasideda antrag Velykq dienq.
Velykos nejsivaizduojamos be
marguEiq. KiauSiniq m a r g i ~ m a gali
s
bMi ne tik darbas, bet ir malonus poilsis. Tereikia daQ, gabalelio vdko ir
tmputelio fantazijos. Lietuvoje, kaip
ir daugelyje pasaulio tautq, marguEiai buvo gyvybes, gerio, derlingumo,
gamtos pabudimo simboliai. Tai vieni
trapiausiq liaudies meno dirbiniq.
Ankstyviausi marguEiq pavyzdiiai
iHliko tilt is XJX a. pabaigos, taEiau jy
raStai sutinkami pirmykStes bendmomenbs laikotarpio keramikoje,
papuokluose.
MarguEiq menas
labai jdomi
taikomosios dailes Haka, glaudiiai
susijusi su kulto apeigomis. Margutis
krikSEionip siejamas su Velykq, Atvelykio ir kitomis pavasario Sventb
mis - Jurginemis, Sekrninemis. MarguEiais ne tik puoHiamas BvenEiq stalas, jie dovanojami sveEiams ir artimiesiems, dainiausiai vaikama.
MarguEiais keiEiamasi, jie dauiiami,
ritinejami.
KiauSiniq daiymo ir keitimosi
paprotys - daug senesnis u i krik8Eionybg. Beveik visese senojo pasaulio tautose esama margutiq puoSimo
tradicijos. Margutis, kaip ir apskritai
kiauBnis, buvo laikomas gyvybes
pradiios simboliu, pavasario at@mo, diiaugsmo ir gerio ienklu. Apie
.margutj kalbama senuose sanskrito
raEtuose, juos mini ir Martynas Maivydas.
Lietulios muziejai turi tris nedideles marguEiq kolekcijas, siekianEias XM amiiq. Tai T. Daugirdo
rinkinys Nacionaliniame M. K. ~ i u r lionio dailes muziejuje, B. BuraEo
kolekcija Vytauto Didiiojo karo muziejuje ir Lietuviq mokslo draugijos
rinkinys Lietuvos nacionaliniame
muziejuje. Net ir gyvendami JAV mes
galime pasigroieti meniSkai sukurtais margufiais. Apsilankg Balzeko
lietuviq kultiIros muziejuje Cikagoje
galbite pamatyti a. a. lietuviq menininkiq UrSules Astras ir Ramutes
Plioplytes nuostabias marguEiq
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rinkinys.
Iki XX a. pradiios marguEiai
buvo daiomi augaliniais daiais: svogtinq lukltais (His daiymo bfidas populiarus ir m f i q laikais), berQ lapais, Hieno pakratais, @uolo ar juodalksnio iievemis ir pan. Siais laikais
s
daiai.
naudojami ir j v a i ~ sintetiniai
MarguEiai puoHiami dviem bfi-.
dais: 1. iHskutinejant r d t u s adata,
skustuvu arba peiliuku viena spalva
d d y t y kiauHiniq pavirHiuose. PuoHiant margutj skutinejimo bi~du,raHtas dainiausiai smdkus, diirinis, linijos grafiskos, kampuotos. Kartais
tie rabtai igpletojami ir tampa puikiu
grafiHku marginiu, tiesiog grafikos
Kriniu; 2. iHrdant r d t u s ant kiauginio karstu vabku, naudojant pagal i u b arba smeigtukp. RaHtas dengiamas vasku, paskui kiauiinis nudaiomas. Norint gauti jvairiaspalvj raltq,
pavirHius keletp kartq dengiamas
v d k u ir dedamas j daius, pradedant
Hviesiausia ir baigiant tamsiausia
spalva.
VaHku kiauHinius ddniausiai
i6raHydavo moterys, o skutinMavo
vyrai.
Labai daina marginimo tecknika
- batika, tam dideliq jgiidiiq nereikia. Imama svogtinq lukltq, petraio.
liq lapeliq, kaspineliq ir pan. Jhis
apdeliotas kiauHinis mvyniojamas j
skudurelj, apvyniojamas siaais ir
verdamas daiuose.
Naujausi, liaudiHkq tradicijq neturintys margufiq puoHimo bfidai spalvinimas specialiais, labai i n s %
syviq tonq lakais, l i p d d q klijavimas.
MarguEiq rag@ sunku apibreiti,
nes kiekvieno juos kurianEio asmens
skonis, marguEiq r d t o ir jo iBdestymo meninis suvokirnas - individualus
ir jvairus. Kompozicijai reiUm&s turi
ir kiauginio forma.
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M t a i sudaromi iS t&kq ir j
viena gala plon6janEiq bNkBneliq,
primenanEiq pailga la&. H
I 6iq dviejq
elementq deliojami jvairiausi rdtai.
RaStai j kompozicijas jungiami t a H kais ir vingeliais. Net menkas r d t o
elementq pergrupavimas gali pakeisti visa kompozicija, tndel sunku
rasti net ir du vienodo r d t o margutius. YpaE populi&s iS bNkHniq
iSra&yti saulutes primenantys raHtai.
Via delto esama specifiniq, tik marguEiams bitdingy r d t q .
Portretai, peizaiai, tautiniai ienkldi, krikbEioniBkosios ikonografijos
atributai tradicinio margufio puobybai nebfidingi.
Sakoma, kad ilgiausiai iHvirtq
kiauHinj galima laikyti tris dienas,
todel ir marguEip negalima pradeti
~ 0 H t daug
i
anksEiau. Tad perakaitg
6j puslapi, kibkite j darba - kartu su
teveliais pradekite marginti kiaulinius Hv. Velykom. Tikiuosi, kad His
darbas Jums suteiks daug malonumo.
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