
 

2 SKAIDRĖ: Velykos – tai liturginių metų svarbiausias įvykis, svarbiausias metų  laikotarpis: 
mes prisimename Jėzaus kančią ir mirtį, švenčiame Jo prisikėlimą iš numirusiųjų. Ši šventė 
minima visose krikščioniškose šalyse. Velykos švenčiamos pirmąjį sekmadienį po pirmos 
pilnaties ir pavasario lygiadienio. 

 

3 SKAIDRĖ: Svarbiausia Velykų šventėje – ne imituoti apeigas, nes tai dvasine prasme nieko 
mums neduos, jos bus tik tam tikras vaidinimas. Velykas reikia švęsti kaip didžiąją Prisikėlimo 
šventę, suvokiant ją kaip dvasinio atgimimo, atbundančios gamtos pradžią. 

Velykų šventės prasideda Verbų sekmadieniu. Sekmadienis prieš Velykas primena Jėzaus 
įžengimą į Jeruzalės miestą švęsti žydų Velykų. Žmonės eina į bažnyčią su kadagio šakelėmis, 
verbomis.  

Didysis Ketvirtadienis - paskutinės vakarienės diena, eucharistijos įsteigimo diena. Didįjį 
ketvirtadienį nutyla net bažnyčių vargonai. Tai tęsiasi iki šeštadienio. 

Didysis Penktadienis – Kristaus mirties diena. Tylos diena, Didžiojo pasninko diena. 
Pagarbinamas kryžius - krikščionybės simbolis.  

Didysis šeštadienis – budėjimas prie Jėzaus kapo. Vakare prasideda Velyknakčio šventimas. 
Bažnyčioje šventinamas vanduo , ugnis ir velykinė žvakė.  

Katalikų liturgijoje Velykų naktį yra krikštijami suaugę žmonės (norintys, kurie nebuvo 
krikštyti maži), taip atnaujinamas krikšto sakramentas. 

Sulaukus sekmadienio - Kristaus prisikėlimo šventės ryto - saulei tekant  apie bažnyčią 
einama Prisikėlimo procesija, gaudžia varpai, giedama Aleliuja - garbinimo giesmė. 

Velykų simboliai. 

4 SKAIDRĖ: Žmonės nuolat ieškojo gyvybės ženklų savo aplinkoje, tarsi norėdami padėkoti už 
didžiąją gyvybės dovaną, o šventės krikščionio gyvenimą padaro džiaugsmingesnį, kupiną 
vilties, atnaujina ir sustiprina tikėjimą. 

5 SKAIDRĖ: Žvakė – šviesa. Drugelis – nauja gyvybė. Viščiukas ir kiaušinis – prisikėlimas iš 
kapo. Kaip, pralaužęs lukštą, iš kiaušinio išsirita gyvas viščiukas, taip mirtį nugalėjęs Jėzus 
garbingai išėjo iš akmeniu užristo kapo. Kaip ankstyvą pavasarį praplėšusi sniegą pražysta gėlė, 
taip mirtį nugalėjęs gyvas kėlėsi Kristus. 

Kiaušinis  nuo pagonybės laikų simbolizuoja gyvybės atsiradimą, vaisingumą. 

Kiaušinis - gyvybės, naujos Dievo tautos gimimo simbolis. 

Katalikai šeštadienį margina kiaušinius. Sekmadienį į Prisikėlimo mišias nešasi kiaušinius, kad 
juos pašventintų.  



Per Velykų pusryčius visa šeima valgo kiaušinius, margučius kiekvienas muša su kitais šeimos 
nariais. Antrą Velykų dieną žaidžiami žaidimai su kiaušiniais, vyksta kiaušiniavimas.  

6 SKAIDRĖ: Labai svarbu per Velykas papuošti namus – tai sukurs džiugią aplinką. Tam tiks 
puokštės iš avižų, verbos, velykinės žolės, svarbiausia, kad papuošalai būtų kuo labiau žalesni, 
nes ši spalva simbolizuoja pavasarį. 

7 SKAIDRĖ: Margučių menas – labai įdomi taikomosios dailės šaka, glaudžiai susijusi su kulto 
apeigomis. Margutis krikščionių siejamas su Velykų ir kitomis pavasario šventėmis – 
Sekminėmis ir Jurginėmis. Apskritai kiaušinis buvo laikomas ne tik pavasario gamtos atgimimo 
simboliu, bet ir kiekvieno gyvio pradžios simboliu. 

Margučiais ne tik puošiamas švenčių stalas, jie buvo dovanojami svečiams ir artimiesiems, ypač 
vaikams. Margučiais buvo keičiamasi, jie buvo daužomi, ritinėjami. 

Margučiu kiaušinis vadinamas dėl to, kad jis yra išrašomas įvairiais raštais, tie raštai padaromi 
įvairiais būdais. Kai kiaušinis tėra nudažytas tik viena kuria nors spalva, tai jis paprastai ir 
vadinamas dažytiniu.  

8 SKAIDRĖ: Lietuvoje žinomi du tradiciniai kiaušinių marginimo būdai: viena spalva nudažyto 
kiaušinio išskutinėjimas ir kiaušinio išrašymas karštu vašku. 

Vašku kiaušinius dažniausiai išrašydavo moterys, o skutinėdavo vyrai. 

Marginant kiaušinius naudojami archetipiniai simboliai - brūkšniai, apskritimai, taškai, linijos. Iš 
jų kuriamos formos, simbolizuojančios atgimimą, pavasarį, gyvybę: lapelių ir šakelių motyvai, 
saulutės, vandens simboliai. 

Kiaušinių raštai skiriasi priklausomai nuo technikos - marginant vašku, daugiausia naudojama 
taško bei lašo formos motyvų, o skutinėtuose kiaušiniuose ryškesnės linijos bei brūkšniai. 

11 SKAIDRĖ:  Raštai margutyje išskutinėjami titnago, stiklo šukele, nulaužto peilio kampu, 
adata, skustuvu ar kitu smailiu aštriu daiktu. 

Norint gauti spalvotą raštą, tamsiai dažyti ir išskutinėti kiaušiniai dar merkiami į norimos spalvos 
dažus. Skutinėti margučiai pasižymi grakščia, lengva piešimo linija, raštas daugiau 
susmulkinamas, kadangi skutinėjimo technika teikia daugiau galimybių.  

12 SKAIDRĖ: Puošniausias marginimo būdas – raštų išrašymas ant kiaušinio paviršiaus vašku, 
nesūdytais taukais, lajumi ar bičių duonele. 

Raštas išrašomas medine lazdele, prie kurios galo pritvirtinamas vinukas. 

Dar vienas svarbus dalykas - kiaušinis turi būti kūno temperatūros. Jei jis bus šaltas, vaškas 
stings greičiau nei bus padarytas ornamentas. Jei kiaušinis bus ką tik ištrauktas iš puodo, tai jį ne 
tik bus sunku laikyti, bet ir vaškas nuvarvės. 

13 SKAIDRĖ: Ornamentas komponuojamas taip, kad raštas neužimtų viso kiaušinio paviršiaus.  

Kiaušiniai dažomi simetriškai: du ar keturi veidrodiniai ornamentai arba vienodi galai ir raštas 
per vidurį. Taip pat galima ornamentu kiaušinį dalinti išilgai. Liaudies menui būdingi ornamentų 



kompozicijos principai, aiškumas, saikingumas, užbaigtumas turėtų būti išlaikomi ir marginant 
margučius.  

13 SKAIDRĖ: Vašku išpiešus norimus raštus, kiaušinis merkiamas į dažus. Jei norima kelių 
spalvų ornamentų, dar kartą piešiama vašku ir vėl merkiama į dažus.  

Taip gaunamas kelių spalvų velykinis margutis. Dažant keliomis spalvomis, kiekvienas kitas 
sluoksnis turėtų būti tamsesnis už prieš tai buvusį.  

14 SKAIDRĖ: Paveikslėlis 

15 SKAIDRĖ: Paveikslėlis 

Dažniausiai derinama juoda ir balta arba fono ir kiaušinio lukšto spalva. Dar pasitaiko raudonos 
ir baltos, žalios ir baltos, rudos ir geltonos, mėlynos ir geltonos spalvos derinių. Kartais, kad 
lukštas nebūtų toks baltas, prieš marginimą kiaušinį pamirko silpname svogūnų, kmynų, 
ramunėlių ar beržo lapų nuovire. Kada nudžiūsta, vašką nutirpdome žvakės liepsnoje ir 
nutriname skudurėliu.   

Anksčiau margučių marginimui būdavo naudojami įvairūs augaliniai dažai ir išgaunamos tokios 
spalvos: svogūnų lukštais – rusva, skroblo žieve, beržo vantos lapais – gelsvai žalia, 
ramunėlėmis, alksnio žirginiais – geltona, šieno pakratais, rugiagėlėmis – melsva, bruknių lapais, 
dilgėlėmis, rugių želmenimis – žalsva, ąžuolo ir juodalksnio žieve, eglių viršūnių spurgomis, 
kerpėmis ir samanomis – įvairi, priklauso nuo rūšies.  

16 Skaidrė: Ir mes, pakartoję ar savaip margutyje vašku ar aštraus peiliuko rėžiu įrašę senuosius 
baltų raštus, tęsiame protėvių tradicijas. 

17 SKAIDRĖ: SVEIKINIMAS 

 

 


