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DEIVĖ MILDA

Lietuvoje garbinama meilės ir laisvės deivė Milda. Nėra daug 

duomenų, kad ji būtų buvusi garbinta kol pagonybė klestėjo mūsų 

krašte. Daugiau apie meilės deivės kultą pradėta kalbėti prieš 

daugiau nei šimtą metų, o ir vardas Milda yra gana naujas, 

palyginus su senaisiais lietuvių vardais. Tačiau tai netrukdo turėti 

meilės deivės kulto, kuris kasmet darosi vis populiaresnis. 

Kitose kultūrose gerai žinomos dievybės buvo: Ištarė (Bablione-

Asirijoje), Izidė (Egipte), Afroditė ir Erotas (Senovės Graikijoje), 

Venera ir Kupidonas (Senovės Romoje), Frėja (Skandinavijoje).



MILDOS VAIZDAVIMAS

Pasak legendų, Milda apskrieja visą žemę vežimu, traukiamu baltų 

balandžių. Jos sūnus Kaunis, sparnuotas nykštukas, užkrečia širdis 

meilės nuodais. Mildos išpažinėjai mildauninkai, turėdavo vaistų, 

galinčių sužadinti ar nuslopinti meilę. Jei per šv. Valentiną visur 

matomos širdelės, tai per Mildos šventę, žolynais puošiami rombai –

žemės simboliai.

Buvo manoma, kad deivei Mildai buvo skirtos šventyklos Vilniuje ir 

Kaune, bet tai patvirtinančių duomenų maža. 

Žodžiai, turintys šaknį mild, siejami su meile, malda, o žodis milti ir su 

ugnies energija. Milintas vanduo yra vanduo, užvirintas į jį įdedant 

karštą akmenį.

Pamąstyk ir pasikalbėk su namiškiais, kas tau yra meilė, o kas 

kitiems? Ar meilė mamai ir meilė draugui ar draugei yra tokia pati? 

Ar meilė yra susijusi su laisve, o gal visai ne?



ŠV. IZIDORIUS

Gegužės 15 d. minima šv. Izidoriaus ir artojų diena. Ta pati 

diena laikoma sėjos pabaiga. 

Šv. Izidorius gyveno Ispanijoje prieš daugiau nei tūkstantį 

metų. Visą gyvenimą jis dirbo žemę, todėl po mirties paskirtas 

žemdirbių globėjų. Šis šventasis laikomas ir Madrido miesto 

(tai Ispanijos sostinė) globėju. Legenda pasakoja, kad vienas 

ponas išgirdo pasakojant, kad šv. Izidorius nedirba laukuose, 

o vis eina į bažnyčią melstis. Nuėjo patikrinti – taip ir buvo. Bet 

vietoj Izidoriaus laukuose diviem jaučiais arė angelas.

Į Lietuvą šv. Izidoriaus kultas atkeliavo kartu su jėzuitais (jie 

įkūrė Vilniaus universitetą 1579 m.) ir buvo labai populiarus iki 

pat XIX a. (taigi prieš du šimtus metų).



ŠV. IZIDORIAUS VAIZDAVIMAS

Šv. Izidorius Lietuvoje labai mėgiamas, nes yra artimas 

kiekveino paprasto lietuvio savimonei. Manyta, kad pats visą 

gyvenimą dirbęs žemę šventasis užstos prašančius pagalbos 

žemdirbius ir danguje. Jis dažnai vaizduojamas su lietuvio 

ūkininko rūbais (drobiniais marškiniais), skrybėle ir sėtuve. Šalia 

jo neretai būna angelas, ariantis žemę žagre, tempiama 

dviem jaučiais. 

Nuo seno lietuviai pasitikėjo dievybių, globėjų ir magiškų 

būtybių pagalba kasdieniuose darbuose, todėl angelo 

pagalba dirbant žemę padrąsina, kad savo sunkiuose 

darbuose nesi vienas, o turi net dangišką pagalbą. Senieji 

kaimo gyventojai dar šiandien prisimena šv. Zidorių, kaip jį 

vadino lietuviai.

Pauliaus Galaunės 

piešinys



ŠV. IZIDORIUS

Jei pamenate, šv. Stanislovo dieną minėjome du Stanislovus. Šį 

kartą, taip pat turime du Izidorius. Kitas šv. Izidorius vadinamas 

Seviliečiu, nes kilo iš Sevilijos (kito Ispanijos miesto). Šis šventasis 

buvo vyskupas ir Bažnyčios mokytojas. Jo šeimoje šventųjų 

buvo gausu, bet Izidorius – garsiausias iš jų. Jis buvo laikomas 

vienu išmintingiausių savo laikmečio (VI-VII a., o tai daugiau 

nei prieš 1300 metų) žmonių, sistemino informaciją ir rašė 

didelius bei svarbius enciklopedinių žinių rinkinius. 

Kadangi jo veikla buvo panaši į informacijos susisteminimą 

internete, popiežius Jonas Paulius II šį šventąjį paskytė ir 

interneto globėju. Kitą kartą kai nesiseks ko nors rasti internete, 

pabandyk kreiptis į šv. Izidorių Sevilietį.



MALDA ŠV. IZIDORIUI

Įdomu, kad katalikų bendruomenė internete catholic.org, prieš 

jungiantis prie interneto rekomenduoja sukalbėti tokią maldelę:

„Pasižadame Tau, kad savo kelionėje po interneto platybes, 

globojami Šventojo Izidoriaus, vyskupo ir daktaro, rankas ir akis 

kreipsime tik ta kryptimi, kuri Tau miela, ir geraširdiškai bei 

kantriai bendrausime su sielomis, kurias sutiksime savo kelyje“.

Ši maldelė čia pateikta kaip įdomesnis šventųjų kulto pavyzdys. 

Tikrai neprivalote kaskart naudojantis internetu melstis, bet jei 

yra noro – vienas iš pavyzdžių kaip galima tai daryti. 



MINĖTINOS DIENOS

Šią savaitę minime labai skirtingas dienas, šventes. Deivė Milda 

primena apie pagonišką tikėjimą ir prideda žiupsnelį šiuolaikinio 

interpretavimo, šv. Izidorius yra krikščioniškas veikėjas, bet glaudžiai 

susijęs su žemės darbais, gamta. Kaip matote, Lietuvoje turime labai 

susipainiojusių tradicijų ir švenčių, bet tuo pat metu jie gerai vienas 

šalia kito gyvuoja jau ne vieną šimtą metų. Svarbu žinoti ir suprasti iš 

kur kilo mūsų papročiai ir tradicijos, kad geriau suprastume kodėl 

esame tokie, kokie esame. 



PIRŠTŲ MANKŠTA

Pabandysime pasigaminti meilės deivės ir žemės 

simbolį rombą. Kaip ir kaskart, yra daugybė gaminimo

būdų ir galimų priemonių, tinkančių pirštų mankštose 

siūlomiems darbeliams išradingai pasidaryti patiems 

namuose. 

Šį kartą naudosime nebereikalingą popierių (žurnalų, panaudota 

viena puse ir panašų). Jei popierius yra A4 formato, lapą galima 

perplėšti pusiau ar naudoti dar mažesnio formato popierių. Geriau 

susukti 2 lapelius į vieną, kad būtų tvirčiau. 

Dar reikės žalio guašo, pieštukinių klijų ar lipalo, medinės lazdelės bei 

teptuko.



PIRŠTŲ MANKŠTA

Padėjus medinę lazdelę ant 

popieriaus pradėkite vynioti ant jos. 

Susukę visą popierių, ištraukite 

lazdelę ir užklijuokite popieriaus 

kraštelį. Taip pasigaminkite keturis

kraštus. Mano naudojamas 

popierius dar kiek per didelis. Kad 

forma išeitų graži ir taisyklinga, 

pabandykite susukti dar mažesnius

popieriaus gabaliukus. 



PIRŠTŲ MANKŠTA

Suspauskite 

galus ir 

suklijuokite.



PIRŠTŲ MANKŠTA

Turėtų išeiti maždaug toks rombas.

Galima pasigaminti jų mažesnių, 

tuomet jie turėtų būti patvaresni. Taip

pat galima kelis rombus suklijuoti į 

vieną, tuomet gautųsi panašesnis į 

naudojamą šventėse.



PIRŠTŲ MANKŠTA

Nudažykime savo turimą

rombą žaliai ir palaukime 

kol nudžius.



PIRŠTŲ MANKŠTA

Nudžiuvus, užriškime gražų 

kaspinėlį, kuriuo rišime prie 

šakelės ar kur patogu 

pakabinti.



PIRŠTŲ MANKŠTA
Vietoje širdelių namie galite 

prisikabinėti rombų ir tai vis tiek 

reikš, kad jūsų namuose tvyro

meilė. Žalia spalva primena apie

gamtos gyvybingumą ir žemės 

savybę atgimti. Tai ir pavasarinės 

žalumos simbolis, todėl ši spalva 

geriausiai tinkantis rombui.

Pabandykite naudoti skirtingas 

medžiagas, įvairias rombų 

kombinacijas, kad įdomiai 

pasiruoštumėte Mildos šventei.

Daugiau apie pagoniškus simbolius 

ir magiškus ženklus sužinosime 

rudeniop.



ŠALTINIAI:

 http://www.mitai.lt/baltu-mitologija/milda/;

 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2018-05-15-sv-izidorius-

artojas/7214;

 http://www.drg.lt/rajone/839-izidorius;

 http://www.tradicija.lt/tyrinejimai/galaune_sv_izidorius.htm;

 http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2019-04-04-sv-izidorius-

vyskupas-baznycios-mokytojas/98410;

 https://www.delfi.lt/news/daily/hot/interneto-globejas-sv-

izidorius.d?id=42184643;

 https://www.catholic.org/;
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ŠALTINIAI:

 http://alkas.lt/2016/05/13/kur-nuves-televizine-geiduliu-

kultura/?doing_wp_cron=1588080955.2820560932159423828125;

 https://www.delfi.lt/grynas/gyvenimas/ant-stirniu-piliakalnio-

surengtos-meiles-deives-mildos-sventines-apeigos.d?id=61387125;

 http://alkas.lt/2015/05/29/mildos-svente/;

 http://www.technologijos.lt/n/mokslas/istorija_ir_archeologija/S-

33167/straipsnis/Etnoastronomas-lietuviai-meiles-melsdavo-Mildos-

Piziaus-ir-Gondo-o-sv-Valentinas--juk-svetimas.
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