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SenovSenovėės lietuviai gyveno gamtoje.s lietuviai gyveno gamtoje.



Gamta buvo labai graGamta buvo labai gražži ir labai i ir labai 
paslaptinga.paslaptinga.



Gamta buvo ir draugas, ir prieGamta buvo ir draugas, ir prieššas.as.



TodTodėėl lietuviai tikl lietuviai tikėėjo, kad gamtoje gyvena jo, kad gamtoje gyvena 
ypatingos bypatingos būūtybtybėės. Jos gali daryti ir gera, ir s. Jos gali daryti ir gera, ir 

bloga.bloga.



SenovSenovėės lietuvis lietuviųų
 

tiktikėėjimas panajimas panaššus us įį
 kitkitųų

 
pasaulio pasaulio ššalialiųų

 
pagonipagonišškas religijas.kas religijas.



MMūūssųų
 

protprotėėviai garbino medviai garbino medžžius, ypaius, ypačč
 ąžąžuolus. uolus. ŠŠvvenentais laiktais laikėė

 
upes ir eupes ir ežžerus, erus, 

kalnus ir akmenis.kalnus ir akmenis.



Vyriausia dievybVyriausia dievybėė--pasaulio pasaulio 
valdovas DIEVASvaldovas DIEVAS

Jis tiesus ir iJis tiesus ir iššmintingas, mintingas, 
taikos irtaikos ir draugystdraugystėės s 
globglobėėjasjas



BaltiBaltišškkųųjjųų

 

dievdievųų

 

TrejybTrejybėė: : legendinlegendinėė

 

VaidevuVaidevuččioio

 

vvėėliavaliava, , pavaizduotaispavaizduotais

 PatrimpuPatrimpu, , PerkPerkūūnunu

 

irir

 

PatoluPatolu. . PatrimpasPatrimpas

 

buvobuvo

 

pragaropragaro

 

valdovasvaldovas, o , o 
PatolasPatolas

 

vandenvandenųų

 

karalystkaralystėės karalius.s karalius.



Vyriausias baltVyriausias baltųų
 

dievas yra dievas yra 
PerkPerkūūnas. Jis tiesus ir grienas. Jis tiesus ir griežžtas.tas.



PerkPerkūūno no žžmona yra deivmona yra deivėė
 

ŽŽemyna. Ji yra emyna. Ji yra 
žžememėės ir derlingumo deivs ir derlingumo deivėė..

 Nuo jos priklauso metNuo jos priklauso metųų
 

laikai.laikai.



ŽŽemyna yra teisinga ir emyna yra teisinga ir ššventa, kaip ir pati venta, kaip ir pati 
žžememėė. Kiekvienais metais ji atsinaujina ir . Kiekvienais metais ji atsinaujina ir 

atneatnešša nauja naująą
 

derliderliųų..



Ugnis taip pat buvo neatskiriama lietuviUgnis taip pat buvo neatskiriama lietuviųų
 

gyvenimo gyvenimo 
dalis. Jos valdovdalis. Jos valdovėė

 
buvo deivbuvo deivėė

 
Gabija.Gabija.



Gabija laikyta ir Gabija laikyta ir ššeimos eimos žžidinio, idinio, 
sveikatos saugotojasveikatos saugotoja..



Daugelis namuose net turDaugelis namuose net turėėdavo savo aukurus, kuriuose saugodavo davo savo aukurus, kuriuose saugodavo 
ugnugnįį

 

ir melsdavosi deivei Gabijai.ir melsdavosi deivei Gabijai.

 

ŠŠitoje nuotraukoje matote akmenis itoje nuotraukoje matote akmenis 
su skylsu skylėėmis. Juose degdavo nammis. Juose degdavo namųų

 

ugnis.ugnis.



Laima ir RaganaLaima ir Ragana--seserys dvynseserys dvynėės. Jos lemia gyvenims. Jos lemia gyvenimąą
 

ir ir 
mirtmirtįį. Laima atskrenda gegut. Laima atskrenda gegutėės pavidalu ir pranas pavidalu ir pranaššauja auja 

žžmogaus likimmogaus likimąą. Ragana gali atne. Ragana gali atneššti ligas, blogti ligas, blogąą
 

ssėėkmkmęę..



MiMišškai taip pat pilni mitinikai taip pat pilni mitiniųų
 

bbūūtybitybiųų. . 
MiMišškkųų

 
deivdeivėė

 
yra Medeina.yra Medeina.



Lietuviai garbino ir Lietuviai garbino ir žžalalččius. Jie laikyti ius. Jie laikyti 
ššventais, atneventais, atneššananččiais iais žžmogui sveikatmogui sveikatąą

 
ir ir 

ssėėkmkmęę..

P

Ar prisimeni pasakAr prisimeni pasakąą apie apie 
EglEglęę žžalalččiiųų karalienkaralienęę??



TikTikėėta, kad yra ir kitta, kad yra ir kitųų
 

paslaptingpaslaptingųų
 bbūūtybitybiųų--velnivelniųų, aitvar, aitvarųų, laumi, laumiųų......



Lietuviai melsdavosi dievams RamovLietuviai melsdavosi dievams Ramovėėse. Jse. Jųų
 centre bcentre būūdavo aukuras su amdavo aukuras su amžžininąąja ugnimi.ja ugnimi.



Po Po ššventaisiais ventaisiais ąžąžuolaisuolais



UgnUgnįį
 

saugojo vaidilutsaugojo vaidilutėės. s. 



Mitinių

 

būtybių, globojančių

 

žmogaus

 

darbus, pasireiškimo

 

vietos: 1 –

 

Gardaitis, 2 –

 
Bangpūtys, 3 –

 

Žemėpatis, 4 –

 

Žemyna, 5 –

 

Austėja, 6 –

 

Bubilas, 7 –

 

Laumė, 8 –

 
Ganiklis, 9 –

 

Aušlavis, 10 –

 

Ragana, 11 –

 

Lazdona, 12 –

 

Medeina, 13 –

 

Giraitis, 14 –

 
Kalvelis, 15 –

 

Aitvaras, 16 –

 

Maumas, 17 –

 

Dimstipatis, 18 –

 

Vaižgantas

 

(pagal

 

L. 
Klimką) 
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