
Mazūrijas
kāzu
zirdziņš



Zirdziņa vēsture
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Zirdziņa vēsture attiecas uz kāzu
ceremonijām Varmijas un Mazūrijas
reģionā, Polijā. Tur zirdziņam bija svarīga
loma jau no pašiem tā sākumiem,
iepazīstinot jauno pāri. 
Ciematos bija šāda tradīcija - topošais
līgavainis ierodas pirmajā vizītē pie
meitenes ar kāpostu. Pirms ieiešanas
mājā, viņš iedeva to nokosties zirgam.
Tad šis rekvizīts viņam palīdzēja sākt
sarunu ar sievieti.

Tad sākās gatavošanās kāzām,
kuras laikā ceremonijas vadītājs
aicināja cilvēkus uz kāzām. Viņš
ienāca istabās ar viņa zirgu. Zirga
dalība vēstīja par laimi.

Arī jaunais pāris uz kāzām bija
jāaizved ar zirga pajūgu. Tika
izvēlēts visskaistākais zirgs,
noslaucīts, krēpēs un astē tika
ieaustas lentes. Labi barots zirgs
simbolizēja dzīvi, kas brīva no
raizēm un pilna ar prieku.
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Figūriņām ir raksturīga forma un dažādas
krāsas, sākot no līgavas baltās krāsas,
beidzot ar pasteļtoņiem un piesātinātām
krāsām. “Konik” (mazais zirdziņš) ir arī
Varmijas un Mazūrijas reģiona vēstures
elements un kultūras mantojums tradīciju un
rituālu ietvaros.

Zirga attēls ir arī viens no populārākajiem
poļu tautas mākslas motīviem - ar to tika
izgatavotas keramikas skulptūras,
kokgriezumi, izgriezumi, salmu un klūgu
izstrādājumi, rotaļlietas pašiem mazākajiem.



Zirdziņš kultūrā 
un mākslā

Laika gaitā zirgu attēlus sāka izvietot
uz dažādiem priekšmetiem. Kāzu
zirdziņa attēlu var atrast uz vecākās
krāsotās krāsns flīzes no Varmijas un
Mazūrijas reģiona, sākot ar 1784. gadu.

Mūsdienās zirga figūra joprojām
iedvesmo radītājus. Jūs varat
atrast figūriņas, kas ir kā naudas
kastītes, kuras ar naudu tiek
piešķirtas jaunlaulātajiem. Zirdziņa
simbolika ir piesātināta ar labu
enerģiju un pat maģiju, kuru tas ir
izplatījis gandrīz trīs gadsimtus.

Zirga figūra poļu glezniecībā

Wojciech KOSSAK (1856-1942)
Ułan i dziewczyna, 1920

Poļu glezniecība, kurā zirgam bija
milzīga loma, attīstījās no 18.
gadsimta otrās puses. Tajā
dominēja patriotiskas un
nacionālas tēmas - līderu portreti
vai uzvarētās cīņas. Pēc Pirmā
pasaules kara gleznā dominēja ar
karu saistītas tēmas un leģionus
spodrināja ar zirgu kā ļoti svarīgu
elementu.



SOLIS 1
kas ir nepieciešams

 drukāts šablons ar zirga
kontūru uz A4 lapas.
Pieejams kā pielikums vai
lejupielādējams ŠEIT
 zila filca loksne vai citas
krāsas, kas jums patīk
sarkans mulinē diegs vai
jebkura cita krāsa. Jūs
varat izvēlēties 2 dažādas
mulinē krāsas (izvēlēta
krāsa zirga astei un
krēpēm, atšķirīga krāsa
šuvēm)
 pildīšanai vate vai cits
pildījums
  adata
  šķēres
  zīmulis
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SOLIS 2 
zirga zīmēšana uz filca

 
Uzzīmē izgriezto zirdziņu uz filca 2 reizes



SOLIS 4 
šūšana

 

SOLIS 3 
izgriezt

 

Divreiz izgrieziet uzzīmēto zirgu.
Neuztraucieties, ja jūsu zirgs
izskatās vairāk pēc suņa.
Pievienojot asti un krēpes, tas
izskatīsies kā zirgs.

Salieciet zirga 2 slāņus tā, lai tie
savienotos. 
Tam izmantojiet baltu vai sarkanu mulinē
diegu. Atstājiet mazas atstarpes.
Atcerieties, ka sākot šūt, jāizveido mezgls;)

SOLIS 5 
pildīšana

 
Zirga iekšpusē ielieciet vati
vai citu pildījumu, piemēram,
spilvena saturu. Šujot ir vērts
atcerēties, ka pirms elementu
sašūšanas grūti
sasniedzamās daļās arī
jāiestum pildījums, piemēram,
zirga galvā vai kājās. Lai
aizbāztu šaurās daļas, varat
sev palīdzēt ar zīmuli.



SOLIS 6 
aste

 
Lai izveidotu asti, sagrieziet mulinē diegu gabalos un veidojiet lielas cilpas. Atkārtojiet
darbību vairākas reizes atkarībā no tā, cik biezu asti vēlaties iegūt. Izgrieziet asti
vajadzīgajā garumā.

SOLIS 7 
krēpes

 
Lai izveidotu krēpes,
sagatavojiet 3 mulinē
kamoliņus, aptinot ap 2
pirkstiem. Katram no tiem
piesieniet cilpu, lai tie
neatraisītos. Šujiet cilpas vienu
pēc otras gar zirga galvu.
Visbeidzot, kad esat sašuvis
visas cilpas, sagrieziet tās ar
šķērēm un nogrieziet vēlamo
krēpes garumu. Gatavs! :)

Tagad jūs varat piestiprināt
drošības adatu, lai no zirga
izveidotu unikālu piespraudi, vai
piestiprināt piekariņu, lai to
pakārtu pie iecienītās somiņas
vai mugursomas.
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