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Užgavėnėms kaukes pasiruošė iš anksto
Laima STONKUVIENĖ

Žemaitijoje buvo ubagas – didelę dalį
Užgavėnių dainų repertuaro užima būtent šiam personažui skirtos dainos.

Keliolika jaunųjų kretingiškių blynais kvepiančią nevykusios žiemos pabaigą vakar šventė pasipuošę pačių darytomis kaukėmis. Jas Užgavėnes išstumia Helovynas
visai šeimai gamino, apie lietuviškus Užgavėnių papročius sužinojo
I. Jurginienės, kaukės paprasbei žemaitiško šiupinio ragavo Kretingos muziejaus Tradicinių amatų taiPasak
turėdavo seno, negražaus žmogaus
centre surengtose pasiruošimo Užgavėnėms dirbtuvėse.
bruožų: nosys didelės, kreivos, burnos

be dantų, didelės ausys. Tikėta, kad per
Užgavėnes žemėje įvairiais pavidalais
vaikštinėja ir gyvuosius lanko protėvių
vėlės.
„Persirengėlius būtinai įsileisdavo, nes
tikėjo, kad jų apsilankymas ir išsakyti palinkėjimai namams neša gerovę, sėkmę,
gerą derlių.
Šiandien persirengėlių „vizitai“ tapę
pramoga, senosios šventės prasmės užmirštamos, be to, Užgavėnes išstumia
Helovynas, kuris taip pat reiškia protėvių
dvasių apsilankymą“, – teigė I. Jurginienė.
Anot jos, Užgavėnės, po kurių prasideda iki Velykų trunkanti gavėnia, yra
tradicinė ne tik lietuvių, bet ir daugumos
Europos šalių šventė, kurioje net personažai yra tie patys.

Vaišino Užgavėnių patiekalu

Daryti kaukes mokė muziejaus dailininkė Inga Idaitė.

Kaukės – vienas
svarbiausių atributų
Edukacinį užsiėmimą organizavusio
muziejaus Etnokultūros skyriaus vedėja
Inga Jurginienė pasidžiaugė, kad panorusių iš anksto pasiruošti žiemos pabaigos
šventei susirinko gausus būrys šeimų su
vaikais.
„Į tokias dirbtuves siekdami suteikti galimybę patiems pasidaryti kaukes, prisiminti ar sužinoti apie Užgavėnių Žemaitijoje tradicijas ir papročius pakvietėme
pirmą kartą.
Smagu, kad persirengėliais kažkada per
Užgavėnes vaikščioję tėvai šeimoje puoselėja šią gražią tradiciją, juo labiau, kad
ji Žemaitijoje turi gilias šaknis“, – sakė I.
Jurginienė.
Muziejaus dailininkė Inga Idaitė pamokė, kaip Užgavėnių kaukes pasidaryti papjė mašė technika.
Ant trijų litrų stiklainio iš plastilino
buvo padarytas kaukės pagrindas – suformuota nosis, lūpos, smakras, skruostai. Paskui ant „veido“ keliais sluoksniais
klijuotas į mažas skiauteles suplėšytas

popierius.
Kad kaukė gerai nusiimtų, ant jos uždėtas plonas maišelis.
Atsargiai nuo stiklainio nuimtos kaukės keliavo į šeimų namus, kad išdžiūtų.
Tada jas kiekvienas galėjo baigti kurti
kaip panorėjęs: dažyti dažais, apklijuoti
siūlais ar kailio gabalėliais.

Populiariausias buvo ubagas
„Vienas svarbiausių Užgavėnių atributų
yra būtent kaukės bei persirenginėjimas.
Žemaitijoje dažniausiai persirengdavo
kaukėmis, kurios vaizduoja gyvūnus –
meška, ožys, gervė, gandras, arklys.
Pagrindiniai personažai buvo iš kasdienės aplinkos – prekeiviai žydai, čigonai, elgetos, daktarai, bei mitinės būtybės – velniai, raganos“, – pasakojo I.
Jurginienė.
Anot jos, persirengėliai iš svetimtaučių
– žydų, čigonų – nesišaipydavo. Jie drąsiai
lankydavo žydams priklausiusias parduotuves, įstaigas, o šie maloniai įsileisdavo,
bendraudavo.
Vienas populiariausių persirengėlių

Pasiruošimo Užgavėnėms dirbtuvių dalyviai vaišinti tradiciniu žemaitišku šiupiniu.

Tiesa, savo pobūdžiu Užgavėnės yra
tarsi karnavalai. Pavyzdžiui, Italijoje savo
karnavalą su savo personažais turi kiekvienas miestelis.
„Svarbiausias dalykas yra persirengimas ir namų lankymas, būti dalyviu, o ne
žiūrovu. Deja, šiandien jau panašiai taip
ir yra – būrelį persirengėlių stebi kelios
dešimtys žiūrovų.
Keičiasi ir dalyviai – 20 amžiaus pirmoje pusėje persirengėliai būdavo suaugę
vyrai, moterys, persirengusios ubagėmis,
eidavo atskirai.
Vaikai bijodavo persirengėlių, drąsesni paaugliai nebent vydavosi juos iš paskos. Metams bėgant apsikeista vietomis
– šiandien Užgavėnių „žydukais“ dažniausiai jau eina vien vaikai“, – kalbėjo I.
Jurginienė.
Pasiruošimo Užgavėnėms užsiėmime
Tradicinių amatų centre dalyvavę kretingiškiai buvo pavaišinti senuoju Užgavėnių patiekalu – šiupiniu. Tądien riebiai pavalgyti buvo labai svarbu, nes 12
valandą nakties „suzvanijus varpams“
prasidėdavo septynias savaites trukęs
pasninkas.

Į darbą kibo ir maži, ir dideli.

Turėtų atsinaujinti

Užsiėmime dalyvavusi Gaivilė Tamašauskienė prisipažino į užsiėmimą
ėjusi dėl dviejų dalykų – pasidaryti
kaukę ir sužinoti, kaip verdamas šiupinys.
„Man labai patinka visos liaudiškos lietuvių šventės, šeimoje visoms joms ruošiamės ir švenčiame. O „žydukais“ ir pati
ėjau, ir vaikus leidau. Dabar jie jau dideli,
bet vis tiek per Užgavėnes dar „pablūdyja“,
– juokėsi moteris.
Ji pasidžiaugė, kad Tradicinių amatų
centre išmoko ne tik pasidaryti kaukę, bet
ir virti šiupinį. Iki šiol jo namuose niekada
nevirė. Tad šv. Antano dienos centre, kur
dirba, per šių metų Užgavėnes kepti ne vien
blynai.
„Užgavėnių tradicijas privalu puoselėti,
juo labiau, kad ši šventė populiari ne vien
Lietuvoje.
Teko bendrauti su viena vienuole iš Bolivijos, kuri sakė, jog jų šalyje tai yra nacionalinė šventė, tądien net į darbą nereikia eiti.
Žinoma, laikai keičiasi, galbūt prie senųjų papročių nebereikėtų labai stipriai prisirišti. Ši šventė
turėtų kažkiek atsinaujinti, prisitaikyti prie šiandienos situacijos. Žinoma, svarbiausi dalykai turėtų išlikti“, – įsitikinusi G. Tamašauskienė.

Užgavėnių kaukės darytos papjė mašė technika.

