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Meilės diena – gegužės 13-oji?...
Kai visi vasario 14-ąją švenčia meilės ir už jos slypinčių malonumų dieną bei keikia niūrias
lietuvių šventes, niekas nesusimąsto, kad ir lietuviai turi gražią savo meilės šventę ir savo šv.
Valentiną – dievaitę Mildą. Tai deivė, kurią turėjo kiekviena iškili senovės tauta: graikai –
Afroditę, romėnai – Venerą, lietuviai – Mildą.
Meilės diena - gegužės 13-oji? Būtent šią dieną senovės lietuviai garbindavo Mildą - meilės,
piršlybų ir giminės tęstinumo dievaitę. Senojo tikėjimo bendruomenė "Žemaičių alka" kviečia
atgaivinti šią tradiciją. Rytoj, nuo 18 val., Šventojoje, alkavietėje kopose, vyks deivės Mildos
šventė.
Aukos Piziui ir Gondui
Daugybė pavyzdžių, liudijimų, legendų ir dievų liudija, kad lietuviai neprasčiau už kitas tautas
kreipę dėmesį į meilę, seksualinį bei šeimyninį gyvenimą.
Etnologai teigia, jog lietuviai turėjo seksualinius santykius globojantį dievą gana intriguojančiu
vardu - Pizius. Jam aukodavo jaunuoliai, ruošdamiesi nuotaką lydėti pas jaunąjį.
Mergelės tuo tarpu aukodavo Gondui, taip pat seksualinius santykius globojančiam dievui. Šie
abu dievai galėjo globoti ir šeimyninius santykius bei saiką.
Šventyklos Mildai Vilniuje ir Kaune
Deivė Milda - tai senovės lietuvių meilės ir laisvės deivė, dabar beveik užmiršta, o savo laikais
buvusi atsakinga už gražiausius tautiečių jausmus ir giminės tęstinumą.
Žmonės tikėjo, kad Milda apskriejanti visą pasaulį oro vežimu, kurį traukia grupė baltų kaip
sniegas balandžių. Kad ji turėjusi sūnų - sparnuotą nykštuką, užkrečiantį širdį meilės nuodais.
Profesorė P. Dundulienė spėja, jog Mildos šventykla Vilniuje buvusi ant dabartinio Trijų kryžių
kalno, o Kaune stovėjusios dvi Mildos šventyklos. Viena - dabartiniame Aleksote,
anuometiniame Svibirgale, pagal tekėjusį Svibirgalos upelį. Kita - alke, Neries ir Nemuno
santakoje.
Pasak istoriko T. Narbuto, Mildai turėjęs būti skirtas balandžio mėnuo, o Vilniaus Antakalnyje
esą stovėjusi jos šventykla.
Mildos vardas pirmąkart paminėtas 1315 m. kryžiuočių Tryro magistro dokumente, kuriame
rašoma apie upę Mildą. Kur ta upė, kaip ji vadinama dabar? Prūsijoje, Lietuvoje ar Latvijoje jos
ieškoti? Netoli Perlojos iš Ašarinio ežero išteka upeliukas Mildupis.
Žinia, prieš keletą šimtmečių jis buvo didesnis, o dabar legendos nuotrupos kalba, jog ten
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mėgusi vaikščioti lyg kunigaikštytė, lyg dievaitė Milda. Gal prie to Mildupio gilioje senovėje,
legendinio karaliaus Perliaus metais, būta Mildos šventyklos?
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