
Velykiniai margučiai
Akmenės rajono savivaldybės kultūros centro 

Etninės kultūros specialistės Gražinos Montvidaitės 

medžiaga „Etninei mokyklai“



Margučia
Margutis yra atsinaujinimo, gyvybės ir vaisingumo simbolis. Tai svarbus simbolis, 

lydintis lietuvius nuo senų senovės bei atspindintis archaišką pasaulėžiūrą.

Prieš atsirandant cheminiams dažams, kuriuos šiomis dienomis perkame parduotuvėse, 

žmonės kiaušinius margindavo augaliniais dažais: svogūnų lukštais, beržų lapais, 

ąžuolo ir juodalksnio žieve. Taip būdavo išgaunamos ruda, žalsva ir gelsva spalvos. 

Vienas populiariausių būdų dažyti kiaušinius yra įsukti juos į nebereikalingą kojinę
(dažniausiai naudojamos pėdkelnės) kartu su augalais ir kruopomis, kad įdėjus į dažus, 

liktų gražūs gamtiški raštai. Toks marginimo būdas vadinamas batika.

Kaip jūs dažniausiai marginate margučius namie? Paklauskite senelių, tėvų, 

vyresniųjų šeimoje, kaip jie margindavo kiaušinius kai buvo jūsų amžiaus. 

Genovaitės 

Vyšniausiekienės vašku 

marginti margučiai.

Šaltinis 

http://alkas.lt/2015/05

/22/pavasario-svenciu-

paprociai-ir-simboliai/

http://alkas.lt/2015/05/22/pavasario-svenciu-paprociai-ir-simboliai/


Velykų šventimo papročiai
Pagoniškas Velykų šventimas reikalavo, kad margučius marginant būtų aukojamos 

aukos dievams ir dievybėms. Margutis turi pereiti per vandenį ir ugnį, o tik tada jis 

nudažomas. Žemynai skirti kiaušiniai puošti augalų raštais, namų dvasioms pagerbti 

ant kiaušinių pieštos spiralės (greičiausiai dėl to, kad senovėje namuose laikydavo 

žalčius, kurie saugodavo trobą ir namiškius). Labai svarbu ant stalo turėti bent vieną
kiaušinį skirtą meilės deivei Mildai (ant jo turėtų atsispindėti poriniai daiktai, 

pavyzdžiui riešutai, du paukšteliai ir panašiai), nes ji atneša vaisingus metus viskam –

augalams, medžiams, gyvuliams ir žmonėms.

Įdomu tai, kad aukodami Žemynai, žmonės margučius užkasdavo žemėje. Didįjį
Ketvirtadienį, senovėje žmonės užkasdavo margučių ir kapinėse, pagerbdami ir 

pakviesdami vėles kartu švęsti atgimimo.

Kokius pagoniškus dievus ir deives žinote? Išvardinkite ir papasakokite namiškiams 

ką jie saugo, nuo ko gina ar kuo žmogui ypatingi. Paklauskite ką jūsų tėveliai ar kiti 

namiškiai gali papasakoti apie pagoniškas dievybes.



Margučių raštai

Senovės lietuviai margučius puošdavo žarčio su saulės karūna motyvu, saulutėmis, 

gyvybės medžio simboliu. Populiariausi simboliai buvo paimti iš gamtos: paukščių
pėdelės, žaibas, žaltys, įvairių formų saulės motyvas, gėlių, augalų motyvai. Ant 

margučio vaizduojamas malūnas turėdavo atnešti turtus, gyvybės medis – gausų derlių. 

Jei ant kiaušinio pavaizduotas langelis, tai reiškia, kad matysite tai, ko nemato kiti, o 

tai net gali padėti surasti paparčio žiedą per Jonines!

Šiandien galime margučius puošti pačiais įvairiausiais būdais ir raštais. Anksčiau daug 

galimybių nebuvo. Labiausiai paplitę merginimo būdai buvo skutinėjimas ir 

marginimas vašku. 

Skutinėjant raštas kuriamas iš brukšnelių, trikampėlių, dantukų, įvairių ratukų ir 

gyvatėlių. Marginant vašku – taškeliais ir brūkšneliais.

Margučių raštų pavyzdžių galite pamatyti čia:

http://tamosaiciugalerijazidinys.lt/2017/04/15/marguciu-rastai/

http://tamosaiciugalerijazidinys.lt/2017/04/15/marguciu-rastai/


Margučių raštai

Šaltinis 

http://www.naujasisgel

upis.lt/?p=11464

http://www.naujasisgelupis.lt/?p=11464


Margučių spalvos

Spalvos taip pat turi savas reikšmes. Jei dovanosite kam nors raudoną margutį, linkėsite 

jiems stiprybės, aktyvumo. Mėlynas margutis dovanojamas linkint ramybės, kantrybės 

ir protingumo. Žalias kiaušinis simbolizuoja gerumą, gyvybę. Geltonas – tai saulė bei 

pinigų spalva. 

Vitenės Repšienės 

margučiai

Šaltinis: 

http://alkas.lt/2015/05/

22/pavasario-svenciu-

paprociai-ir-simboliai/

http://alkas.lt/2015/05/22/pavasario-svenciu-paprociai-ir-simboliai/


Velykų tradicijos

Grįžus iš bažnyčios, vyriausias šeimos narys padalindavo margutį visiems. Tai buvo 

santarvės ženklas, sveikatos linkėjimas. Per šv. Kalėdas taip pat turime panašią tradiciją
– šeimos vyriausiasis dalija šventintą paplotėlį.

Vaikams kiaušinius atnešdavo paukštelis Velykis, todėl didesni vaikai ant medžio šakų
kabindavo lizdelius, o mažieji laukdavo Velykų bobutės.

Tradiciškai per Velykas sukamasi, šokama, supamasi supynėmis. Tai parodo 

gyvybingumą ir veržlumą. 

Toliau rasite supimosi dainų, kurias galėsite išbandyti ir patys.

Odetos Tumėnaitės-Bražėnienės 

margučiai.

Šaltinis

http://alkas.lt/2015/05/22/pavasario

-svenciu-paprociai-ir-simboliai/

http://alkas.lt/2015/05/22/pavasario-svenciu-paprociai-ir-simboliai/


Krikščioniškos šv. Velykos
Velykos yra Kristaus prisikėlimo šventė. Pagal krikščioniškąją tradiciją, prieš šv. 

Velykas minima Didžioji savaitė. Verbų sekmadienį Kristui atvykus į Jeruzalę, jį
pasitiko lyg karalių, tačiau jau ketvirtadienį, po paskutinės vakarienės su mokiniais, 

Jėzus buvo išduotas Judo ir suimtas. Penktadienio rytą Kristus buvo teisiamas 

vyriausiojo kunigo ir aukščiausiojo tribunolo. Vėliau tribunolas nuvedė Jėzų pas 

Poncijų Pilotą. Po ilgų svarstymų ir dvejonių Poncijus Pilotas nusiplovė rankas, 

parodydamas, kad nesiima Jėzaus teisti. Tą pačią dieną Kristus buvo nuplaktas ir 

prikaltas prie kryžiaus ant Golgotos (išvertus tai reiškia „kaukolė“) kalno, su dar dviem 

nuteistaisiais. Šeštą valandą Jėzus mirė.

Jo kūnas buvo paguldytas oloje, uždengtas drobule. Olos anga buvo užstumta dideliu 

akmeniu ir saugoma kareivių. Sekmadienį ryte moterys norėdamos nuprausti Jėzaus 

kūną, sutepti aliejais ir deramai palaidoti ėjo link jo kapo, tačiau rado akmenį nuritintą. 

Kristus jau buvo prisikėlęs.



Velykinės dainos

Aukštaičių velykinė daina:

https://www.youtube.com/watch?v=H6Xd-eLX3jg

Žemaitiška velykinė daina:

https://www.youtube.com/watch?v=78r0oaw2ob4

Suvalkietiška daina. Dainos žodžiai aprašyme:

https://www.youtube.com/watch?v=50wc5f2BVvw

Sėdint prie šventinio stalo smagiam pasiklausymui grojaraštis:

https://www.youtube.com/watch?v=-

iPa1drlBjU&list=PLrLh0Vet5pcKbECYJemsOyZUGEYwqciUF

Marijos Banikonienės 

margučiai.

Šaltinis

http://alkas.lt/2015/05/22/pava

sario-svenciu-paprociai-ir-

simboliai/

https://www.youtube.com/watch?v=H6Xd-eLX3jg
https://www.youtube.com/watch?v=78r0oaw2ob4
https://www.youtube.com/watch?v=50wc5f2BVvw
https://www.youtube.com/watch?v=-iPa1drlBjU&list=PLrLh0Vet5pcKbECYJemsOyZUGEYwqciUF
http://alkas.lt/2015/05/22/pavasario-svenciu-paprociai-ir-simboliai/


Įdomios tradicijos

Senovėje buvo populiarus lalavimas arba kiaušiniavimas. Vaikinai eidavo pas merginas 

ir bandydavo išvilioti kiaušinių. Merginos juos paduodavo vaikinams pro langą, kad 

tėvai nepamatytų. 

Prisimarginę margučių žmonės važiuodavo vieni pas kitus į svečius. Kurgi tuos 

primargintus kiaušinius susidėti? Aukštaičiai veždavosi pintinėse, žemaičiai 

susidėdavo į skrynelę, dzūkai susidėdavo į skarelę ir surišdavo visus keturis kampus, 

kad neiškristų (vadindavo tai drobule, prisimenant Kristų).

Linos Valutkevičienės margučiai.

Šaltinis:

http://alkas.lt/2015/05/22/pavasa

rio-svenciu-paprociai-ir-simboliai/

http://alkas.lt/2015/05/22/pavasario-svenciu-paprociai-ir-simboliai/


Pirštų mankšta

Kiaušinių marginimo būdų yra pačių įvairiausių. Šiais laikais turite daugiau įvairių
galimybių marginti kiaušinius nei jūsų seneliai, bet tai nereiškia, kad neverta pamėginti 

jų siūlomų, gerai žinomų būdų. Šiojo medžiagoje pateikti net keli kiaušinių marginimo 

būdai, tad patys galite pasirinkti, kuris jums labiausiai patinka ir jį išmėginti. 

Nepamirškite, kad kiaušinius dar kartą dažysime per atvelykį, todėl dar galėsite 

išbandyti ir kitus marginimo būdus.

Pirštų mankštos skiltyje pateiksiu dar vieną būdą puošti kiaušinius. Tai 

dokoratyvinis tuščiavidurių kiaušinių puošimas, kad dar ilgai galėtumėte džiaugtis 

puošmenomis.

Lininiu siūlu apvynioti ir medžio šakelėmis puošti kiaušiniai parodo, kad 

natūraliomis priemonėmis puošti kiaušiniai gali būti ne ką mažiau gražūs ir šventiški 

nei marginti kitais būdais.



Pirštų mankšta

Mums reikės:

o Lininio siūlo;

o Lipalo;

o Išpūstų kiaušinių (tuščiavidurių);

o Teptuko;

o Indelio lipalui susipilti;

o Pjaustymo lentelės;

o Peilio, žirklių ar sekatoriaus

(bet ko su kuo patogu smulkiai pjaustyti 

šakeles);

o „Katinukų“ šakelių (gluosnio).



Pirštų mankšta

Pjaustome šakelę kuo 

smulkesniais gabaliukais. 

Geriausia, paprašykite 

tėvelių, kad jums padėtų.



Pirštų mankšta

Patepkite išpūstą
(tuščiavidurį) kiaušinį
lipalu ir pradėkite ant jo 

vynioti lininį siūlą.



Pirštų mankšta

Apvyniojus visą kiaušinį
leiskite jam nudžiūti. Kai 

siūlas jau bus prilipęs, o 

lipalas nudžiūvęs, ant 

kiaušinio, apvynioto siūlu, 

tepkite lipalą ir pradėkite 

dėti šakelės gabalėlius taip, 

kad susidarytų norimas 

raštas. 

Patarimas: šakelės jau 

pačios atrodo kaip 

paukščio pėdutės, tad 

lengvai galite dėlioti 

saulutes sukomponuoti 

gyvūnų pėdutes ar kitus 

gamtinius motyvus.



Pirštų mankšta

Štai, natūraliomis 

priemonėmis 

papuošti kiaušiniai 

aukštaitiškame 

krepšelyje!



Pirštų mankšta
Daugiau būdų marginti margučius:

o Keletas kiaušinių spalvinimo šablonų:

https://www.tevu-darzelis.lt/spalviname-velykinius-margucius/

o Kiaušinių marginimas vašku

1 dalis:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=JgKIgiaJyVk&feature=emb_l

ogo

2 dalis:

https://www.youtube.com/watch?v=6iHZGKLObeo

https://www.tevu-darzelis.lt/spalviname-velykinius-margucius/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=JgKIgiaJyVk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6iHZGKLObeo

