


              Užgavėnės. Jos žinomos kaip katalikiška šventė, švenčiama 46 dienos iki 
Velykų. Bet ji turi ir labai senas, įdomias baltiškas bei buitines  tradicijas. Užgavėnės 
žymėdavo žiemos pabaigą ir buvo švenčiamos su žaidimais, linksmybėmis kartais net  
ne visai padoriomis, nevengiant ir erotinių motyvų. Yra nemažai tradicinių šventės 
personažų.  Morė, kuri pabaigoje būdavo sudeginama, Lašininis ir Kanapinis, kurių 
teatralizuota kova simbolizuodavo pavasario pergalę prieš žiemą, daugybė įvairių 
persirengėlių : velniai , čigonai, žydai, ubagai, jaunikis (jį vaizduodavo moteris) 
ir nuotaka ( ja persirengdavo vyras), ožiai, raiteliai su žirgais ir kiti... Tradicinis 
Užgavėnių patiekalas - blynai. Užgavėnių tradicijos  nebuvo dingę iš gyvenimo, o  
keletą pastarųjų dešimtmečių  miestuose,  ypač Rumšiškių  Liaudies buities muziejuje 
jos švenčiamos labai masiškai. Aš Užgavėnes fotografuoju nuo 1979 metų. Galima 
stebėti tam tikrą šventės evoliuciją, įvykusią per tą periodą. Kai kurios personažų 
kaukės iš visai paprastų ir primityvių virto sudėtingesnėmis, spalvingesnėmis (įtaka 
panašių švenčių, švenčiamų kitose šalyse, pvz., Venecijos karnavalo). 
         Fotociklas apie Užgavėnes „Lithuanian Uzgavenes traditions on the Winter 
Ending Festival in Rumsiskes“  buvo eksponuotas ir nominuotas pasauliniame folk-
loro fotografijos konkurse HPA 2011, vykusiame Kunming , Kinijoje.

        
        Pavasario lygiadienis. Apie kovo 21 – ąją dienos ir nakties trukmė tampa 
lygi. Jau keletą metų ta proga Vilniaus centre Šventaragio slėnyje rengiama spalvinga 
ugnies ženklų ir muzikos misterija, paremta senomis pagoniškomis tradicijomis. 
Saulei nusileidus, šviesų ženklai šildo ir apjungia žmones, sveikina ateinantį pavasarį.  
Renginyje paprastai dalyvauja folkloro grupės, atliekančios ritualines dainas, fakyrai.  
Šviečiančius ornamentus bei figūras ruošia Čiurlionio meno mokyklos Dailės sky 
riaus moksleiviai. Aš šią šventę fotografuoju nuo 2003 metų. 
          Fotociklas apie pavasario lygiadienį „Fire rituals of spring equinox in Vilni-
us, Lithuania“  buvo eksponuotas ir nominuotas pasauliniame folkloro fotografijos 
konkurse HPA 2011, vykusiame Kunming , Kinijoje.



         Mildos šventė. Senovės baltų religijoje Milda yra meilės ir laisvės deivė. 
Mildos diena gegužės 13-toji. Tą dieną arba artimiausią savaitgalį pagal atkurtas 
baltiškas tradicijas  švenčiama Mildos šventė, kuri yra lyg ir mūsų alternatyva dabar 
plačiai pasaulyje paplitusiai Valentino dienai. Pirmiausia paruošiamas Mildos ženklas 
– didelis rombas, apipintas žolynais, iškeliamas  ant  ilgos karties. Dalyvių eisena su 
Mildos ženklu priekyje pajuda link apeigų vietos, padabintos pienių vainikais, kitais 
gegužės žiedais. Ten prie laužo vyksta specialios apeigos. Viena mergina, vaizduojanti 
Mildą, puošiama vainikais, apvedama aplink laužą, dainuojamos ritualinės dainos, 
aukojami grūdai, simbolizuojantys vaisingumą... Dalyvaujantys vaišinami iš žolelių 
išvirtu meilės gėrimu.  Mildos šventę aš fotografuoju nuo 2005 metų.

       Jorė. Romuvos (Senosios baltų religijos sekėjų) bendruomenės ritualai yra ypač 
turtingi vėlyvo pavasario periodu, kai bunda žemė, pasirodo žolė , pirmieji medžių 
lapai, pirmosios gėlės . Paskutinį balandžio savaitgalį švenčiama Jorė (baltiškas Velykų 
analogas). Apeigos paprastai vyksta  Dangaus šviesulių stebykloje Molėtų rajone netoli 
Kulionių observatorijos ir ant Kulionių piliakalnio. Tarp šių taškų nusidriekia ilga ir 
spalvinga šventės dalyvių eisena su įvairiomis vėliavomis.  Susirinkus apie apeiginį 
laužą, šventinami valgiai, deivei Žemynai aukojami grūdai. Ant piliakalnio įšventina-
mi į romuvius nauji nariai. Šventoji ugnis nuo piliakalnio parnešama į dangaus švie-
sulių stebyklą, pakeliui praeinant ritualinius vartus ir atliekant apsiprausimo apeigą. 
Žmonės, suvažiavę  iš įvairių Lietuvos vietų, aplink Perkūno statulą, pastatytą Dangaus 
šviesulių stebykloje, sukrauna atsivežtus akmenis. Vėliau valgoma dideliame katile ant 
laužo išverta ritualinė sriuba, šokama. Jorę aš fotografuoju nuo 2001 metų. 
     Fotociklas apie Jorę „Spring rituals of the ancient Baltic religion“  buvo eksponuo-
tas ir nominuotas pasauliniame folkloro fotografijos konkurse HPA 2009, vykusiame 
Guangzhou , Kinijoje.



            Sekminės. Tai krikščioniška šventė, švenčiama septintą savaitę po 
Velykų. Ji  turi ir labai senas baltiškas bei buitines tradicijas. Per ją garbinama gamta 
–  augalija, naminiai gyvuliai. Sekminių šventės ritualuose didelis dėmesys skiriamas 
augalams, trobos apkaišomos beržų šakelėmis. Priimta tą dieną karves puošti gėlių 
vainikais, apdovanoti piemenis. Ypač įdomios Sekminių tradicijos Ignalinos rajono 
Meironių kaime. Tą dieną  karvės plukdomos neplačiu sąsiauriu į salą ir ten palieka-
mos visai vasarai. (tuo periodu šeimininkės pora kartų per dieną nuplaukia valtimis 
jų pamelžti).  O po to viso kaimo linksmybės ir masinė kiaušinienė iš 200 kiaušinių. 
Sekmines aš fotografuoju nuo 1971metų

            Žolinė. Krikščioniška Žolinių šventė švenčiama rugpjūčio 15 dieną. Baltiš-
ka Žolinė turi savo specifines apeigas. Jos simbolizuoja žmonių ryšį su vasaros gamta, 
bręstančiais vaisiais, žolynais. Dalyviai gausiai pasidabinę tais vasaros atributais. 
Baltišką žolinę aš fotografuoju nuo 2012 metų 
             Fotociklas apie Žolinę „The heathen Zoline – the feast of the touch with the 
summer nature“  buvo eksponuotas ir nominuotas pasauliniame folkloro fotografijos 
konkurse HPA 2015, vykusiame Shangri La , Kinijoje.



          Rasos. Prieš beveik 50 metų pirmojoje Lietuvos sostinėje Kernavėje grupelė 
bendraminčių atgaivino šią vasaros saulėgrįžos šventę ir pradėjo naują jos šventimo 
tradiciją. Rasos šventė rekonstruota, grindžiant etnografiniais šaltiniais ir folkloru, 
tikintis, kad ypatinga šventės vieta ir laikas – trumpiausia metų naktis, dainos ir 
paprastos apeigos – žolynų rinkimas, saulės palydėjimas ir sutikimas, nakties ugnių 
uždegimas, vainikų plukdymas, paparčio žiedo ieškojimas ir kt. –  taps malonia mažai 
pažįstamus žmones vienijančia patirtimi.              
           Aš Rasos šventėse dalyvauju ir jas fotografuoju nuo 1970 –tųjų metų. Pirmo-
ji šventė  Kernavėje iškart mane „pagavo“ savo mistine nuotaika, galimybe pačiam 
pasijusti dalyviu, o ne žiūrovu, įdomiais bei man naujais ritualais, įspūdingais vaiz-
dais. Ilgainiui Rasos švenčių geografija išsiplėtė, teko švęsti ir kitose Lietuvos vietose. 
Visgi, Kernavės piliakalnių bei Pajautos slėnio mistika suteikia šiai šventei ypatingą 
nuotaiką...Per tuos metu susikaupė ne vienas tūkstantis Rasų kadrų  nuo pasiruošimo 
šventei, nusileidžiančios saulės palydėjimo iki patekančios sutikimo.
           Fotociklas apie Rasas „Rasos – the most popular Lithuanian annual festival“  
buvo eksponuotas ir nominuotas pasauliniame folkloro fotografijos konkurse HPA 
2007, vykusiame Dazhou, Kinijoje.



          Rudens lygiadienis. Apie rugsėjo 22 dieną arba artimiausią tai datai 
savaitgalį prieš keliolika metų Vilniuje , o kiek vėliau Gintaro įlankoje prie Juod-
krantės  pradėtos rengti taip vadinamos „Ožio aukojimo apeigos“ Tam iš anksto 
paruošiamos didelės šiaudais apipintos ožio pavidalo (O kartais ir kitų tradicinių 
formų) skulptūros. Jos, folkloro grupėms atliekant specialias dainas ir apeigas, sude-
ginamos. Pastaraisiais metais Vilniuje pradėta rengti ir kita rudens lygiadienio forma. 
Neries krantai prie Mindaugo  tilto papuošiami degančių žvakelių ornamentais. Ner-
imi praplaukia šviečiantys tradicinių baltiškų pavidalų (pavyzdžiui  žalčio) plaustai, 
pagaminti Čiurlionio meno mokyklos Dailės skyriaus mokinių. Programą atlieka 
fakyrai.  Visa ta ugnių ir šviesų žaismė simbolizuoja lyg ir atsvarą artėjančiam tamsos 
periodui. Rudens lygiadienį aš fotografuoju nuo 1995 metų.

         Vėlinės. Lietuvoje yra sena tradicija pirmomis lapkričio dienomis prisi-
minti savo mirusius gimines ir draugus, uždegant ant jų kapų žvakeles. Pagal baltų 
tradicijas tą dieną vyksta ir kiti ritualai. Žvakelės uždegamos ant senų pilkapių, mis 
tinių akmenų. Vėlėms paliekama maisto – anksčiau buvo tikima, kad vėlės maitinasi.      
Prie laužo susirinkę ceremonijos dalyviai atlieka specialias apeigas protėvių  atmin 
čiai. Vėliau kiekvienas prisimena kokį nors sau brangų mirusįjį ir papasakoja apie jį.  
Baltiškas vėlines man teko fotografuoti nuo 2010 metų.
           Fotociklas apie Vėlines „All souls day according ancient baltic traditions“  buvo 
eksponuotas ir nominuotas pasauliniame folkloro fotografijos konkurse HPA 2013, 
vykusiame Pekine, Kinijoje.



                   Apie Vytauto Daraškevičiaus parodą „Saulės ratu“
      Mūsų prigimtinėje kultūroje gamtos tvariniai ir reiškiniai suvokiami kaip savaim-
inės šventybės per kurias į žmogų byloja dieviškosios galios, tad šventame laike 
(šventėje) ir šventoje vietoje (šventvietėje) jie reiškiasi kaip Dievų tarpininkai. Šventa 
žemė, šventa ugnis, šventa duona, šventi medžiai, žolynai, upės, ežerai, šaltiniai, 
akmenys, kalnai ir gyvūnai – prigimtinėje lietuvių religijoje suvokiami kaip šventy-
bės įsikūnijimai, kaip tarpininkai tarp žmogaus ir dieviškų galių. Ypač jie paveikūs 
– šventame laike – šventėje. O šventas laikas mūsų prigimtinėje kultūroje yra matuo-
jamas būtent Saulės ratu. Tad Saulės rato riedėjimas ir su tuo susiję gyvosios gamtos 
virsmai čia iškyla kaip šventybės smelkiamo pasaulio ir jame gyvenančio žmogaus 
kūno ir sielos ritmai.                                                                                     
          llgametė  V. Daraškevičiaus kaip etnokultūrinio sąjūdžio dalyvio patirtis leido 
jam į šventę pažvelgti iš vidaus, panirti į patį jos dvasios sūkurį. Šie V. Daraškevičiaus 
šviesovaizdžiai jau peržengė paprastos dokumentinės ir netgi meninės fotografijos 
slenkstį ir įžengė  į savotišką sakralinės fotografijos prieangį...
        Kai pagrindinių mūsų tautos kalendorinių švenčių papročiai, veikiami globali-
osios gyvensenos, baigia prarasti savo dvasinį turinį ir tampa tik estetiniais arba 
žaidybiniais renginiais, netekdami savo esminio giluminio religinio–psichologinio 
pagrindo, V. Daraškevičius sustabdyti vaizdai išraiškingai liudija, kad nykstančias 
tradicijas tegalima išsaugoti, tik vėl bandant pajusti jų išganingąjį paveikumą mūsų si-
elai. To jau bemaž pusę amžiaus siekia senųjų protėvių tradicijų gaivintojai ir puoselė-
tojai – romuviai, susibūrę į senosios baltų religijos bendriją Romuvą, to paties siekia 
ir fotomenininkas V. Daraškevičius, savo šviesoraščiais įamžinęs šias pastangas.
          Jonas Vaiškūnas, etnokosmologas,  interneto portalo „Alkas“ vyr. redaktorius

Vytautas Daraškevičius.
Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys 
nuo 1983m.  Fotografuoja daugiau nei 50 
metų. Surengė virš keturiasdešimt person-
alinių fotografijos parodų. Lietuvoje bei 
užsienyje eksponuotos jo fotografijos ne 
kartą pelnė apdovanojimus. V. Daraškeviči-
us daug dirba ir kaupia medžiagą lietuvių 
etnokultūros tematika. Net keli jo fotografi-
jų ciklai apie lietuvių kaledorines šventes

buvo eksponuojami  ir apdovanoti pasaulinėje folkloro fotografijos parodoje -konkur 
se  Humanity Photo Awards  (HPA), organizuojamame Kinijos folkloro fotografijos 
asociacijos kartu su   UNESCO ir  kas dveji metai rengiamame Kinijoje.  Yra išleidęs 
keletą leidinių: 2007 m. foto albumą “Trumpiausios nakties paslaptis”, 2009 m. foto 
albumą “Kaziuko mugė”(kartu su Libertu Klimka), 2013 m. foto albumą “Neatrastoji 
Kinija. Du žvilgsniai” (kartu su Song Džendžiun).

V. Naujiko 1970 m.   nuotrauka 
iš Rasų Kernavėje

J. Vaiškūno 2015 m.  nuotrauka
iš Jorės Kulionyse

Paroda 2016m balandžio - gegužės mėn buvo eksponuojama Lietuvos Fotomenininkų Sąj. Prospekto galerijoje


