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Kokios užgavėnės Trakuose be 
minias vietos gyventojų ir atvykstančių 
svečių iš svetur suburiančios, spalvo-
mis bei gardžiausiais kvapais pasi-
dabinusios Užgavėnių mugės? Ši kas-
metinė mugė organizuojama nuo 2009 
metų ir visad sukviečia per 40 amati-
ninkų, kurie pristato, demonstruoja ir 
populiarina savo amatus. Užgavėnių 
mugėje taip pat dalyvauja 6-7 rajono 
bendruomenės, kurios pristato savo 
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gaminius, kulinarinį paveldą, kalbina 
dalyvius, šėlioja, dainuoja Užgavėnių 
dainas.

Bendruomenės, amatininkai, preky-
bininkai renkasi Rotušės aikštėje prie Šv. 
Jono Nepamuko koplytstulpio. Ši vieta 
nuo seno primena  istorinį Trakų centrą, 
kur vykdavo dideli prekymečiai, turgūs, 
švenčiamos šventės. 1409 m. šioje erd-
vėje buvo pastatyta miesto rotušė. Mano-
ma, kad trikampė turgaus aikštė priešais 
pusiasalio pilį pradėjo formuotis apie XV 
a. vidurį, buvusio priešų apšaudymo iš 
pilies lauko erdvėje. Tuo metu, nutrūkus 
kunigaikščių tarpusavio vaidams bei 
kovoms su vokiečių ordinais, susidarė 
palankios sąlygos miestui plėstis. Istori-
niai šaltiniai mini, kad 1470 m. šioje buvu-
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sios turgaus aikštės vietoje gyveno įvairių 
tautybių žmonės, tikėtina – prekybininkai, 
kuriems sklypai aplink aikštę buvo svar-
būs komerciniu atžvilgiu. 

Užgavėnių mugėje – be blynų 
niekaip, sekdamas gardžiausiais kva-
pais atrasi mėgstamiausius blynų kepė-
jus ir kitų mėsiškų, sočių patiekalų ruošė-
jus. O tada...ir prisivalgyti galėsi. Juk 
ne veltui sakoma, kad per Užgavėnes 
reikia valgyti tiek, kad  pilvas būtų kie-
tesnis už kaktą ir ne tik Gavėniai, bet 
ir visiems metams sotumo užtektų. 
Tačiau vien prisivalgyti neužtenka. Būtų 
gerai šiek tiek Užgavėnių valgių likučių 
dar ir su savimi nešiotis. Tikėta, kad jei 
per metus šiuo likučius užantyje mazge-
lyje prisirišės nešiosiesi, vištos bus 
dėslios ir raganų burtai nepakenks, o 
jei valgių likusiais riebalais prieš pirmąjį 
pavasarinį arimą dar ir žagrės noragus 

patepsi, suartoje dirvoje usnys nežels.
Užgavėnių mugė suteikia puikią 

galimybę Trakų krašto amatininkams 
bei kūrėjams pristatyti savo veiklą ir 
produkciją, o visiems atvykusiems – 
atšvęsti žiemos pabaigtuves, paben-
drauti, geriau pažinti savo krašto pa-
pročius  bei pasidžiaugti talentingais ir 
kūrybingais atlikėjais. 


