
Baltų buitis ir tikėjimas 
 
Baltų gentys gyveno tolokai nuo pagrindinių kelių, prekybos centrų, sunkiai 

įžengiamuose Šiaurės ir Rytų Europos miškuose, todėl jas mažai veikė kitų tautų kultūra. 
Jau I a. laikais baltai buvo sėslūs (nuolat gyvenantys toje pačioje vietoje) žemdirbiai ir gyvulių 
augintojai. Žemę dirbo  kapliais, vėliau arklais. Darbo įrankius: kirvius, peilius, durklus, 
ietigalius, baltai gaminosi iš titnago, akmens, kaulo ir medžio. 
 

 

 

 

 

 
Vėliau ėmė gaminti dirbinius iš žalvario (metalo lydinys naudotas įrankiams, 

ginklams ir papuošalams). Pirmieji geležiniai darbo įrankiai pradėti vartoti apie 500 m. pr. m. 
e. 
Baltai sėjo kviečius, miežius, soras ir kitus javus. Augino karves, avis, ožkas, arklius, buvo 
prisijaukinę šunį. Giriose medžiodavo, kopdavo medų, upėse – žvejodavo. Prekiavo su kitais 
kraštais. Didžiausias baltų turtas buvo gintaras. Be jo, prekiauta miško žvėrių kailiais, javais, 
net 
žuvimis. Gyvenvietės kūrėsi žemdirbystei tinkamose vietose, arčiau gerų ganyklų, pievų. Baltai 
gyvenvietes įtvirtindavo žemių pylimais ir medinėmis sienomis. Tokios įtvirtintos kalvos va 
dinamos piliakalniais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daugėjant piliakalnių sodybose žmonių, darėsi ankšta, todėl imta keltis į pašlaites 
ir ten kurti naujas sodybas. Ant piliakalnių likusios gyvenvietės toliau buvo tvirtinamos ir 
ilgainiui virto pilimis – slėptuvėmis. Kilus pavojui, į jas subėgdavo visos apylinkės gyventojai. 

Baltai buvo sudievinę visą gamtą. Jiems atrodė, kad aplink gyvena ypatingos 
būtybės, galinčios daryti gera ir pikta. Ligą, gyvulių marą, sausrą, liūtį, gaisrą ar kitą nelaimę jie 
laikę siautėjančių blogųjų dvasių darbu. Žmonės visaip stengėsi palenkti savo pusėn gerąsias 
dvasias ir nugalėti blogąsias. Mūsų protėviai garbino medžius (ypač ąžuolus), šaltinius, upes, 
ežerus, kalnus ir kalnelius, akmenis. Buvo tikima, kad medžiuose apsigyvena mirusiųjų vėlės. 

Baltai tikėjo pomirtiniu gyvenimu. Mirusiuosius degino, vėliau laidojo kartu su 
ginklais, papuošalais, žirgais ir kitais daiktais, nes tikėjo, kad aname pasaulyje jiems prireiks 
visko, ką naudojo būdami žemėje.  

Baltai turėjo daug dievų. Aukščiausioji dievybė buvo Dievas – dangaus šviesos, 
dienos, taikos ir bičiulystės globėjas. Visų galingiausias baltų dievas – Perkūnas. Velnias buvo 
laikomas pasaulio tvarkos saugotoju, vandenų, akmenų ir nakties valdovu. Jį žmonės siejo su 
vaisingumu, galvijais ir turtu. Velnias buvęs karingas, kerštingas ir piktas, baudęs mirtimi. Jis 
taip pat galėjęs keisti savo pavidalą – pasiversti vilku ar piktu šunimi. Manyta, kad Velnias 



gyvenęs pelkėse, nešiodavęs didžiulius akmenis, sugebėdavęs net savo pėdą įspausti akmenyje. 
Buvo manoma esant dievų trejybę, kurią sudarė Pikuolis, Perkūnas ir Patrimpas. 

Be dievų, buvo ir deivės. Pagrindinės deivės, teikiančios ir atimančios gyvybę, buvo 
trys: Laima, Ragana, Žemyna. Žmogui gimti ir laimingai gyventi lemdavusi deivė Laima. Šalia 
Laimos buvo mirties deivė – Giltinė. Mirties ir atgimimo deivė – Ragana. Ši deivė būdavusi 
nepaprastai graži arba labai baisi – susivėlusiais plaukais, ilgais nagais. Žemyna, arba Žemė – 
gyvybę teikianti, augimą ir derlingumą skatinanti deivė. Baltų deivių būta daug. Čia paminėtos 
tik pačios svarbiausios.  

Senovės lietuvių religinio kulto vietos vadinamos alkais, alkomis arba 
alkavietėmis.  

Dažniausiai joms buvo parenkamos aukštos vietos kalneliai, nedidelės laukymės, šventieji 
miškeliai, pievutės prie upelių ar jų santakų. Alkuose buvo įrengti aukurai iš akmenų su 
įdubimu. Čia buvo kūrenama amžinoji ugnis ir aukojama. Amžinąją ugnį saugodavo žynys arba 
vaidilutės. Jos vilkėjo baltais drobės drabužiais, ant galvos nešiojo vainiką. Amžinąją ugnį 
prižiūrėdavo, aukodavo, gydydavo ligonius, iš ugnies burdavo ir pranašaudavo ateitį kriviai 
arba vaidilos. 
Senovės baltai tikėjo žmogaus nemirtinga siela – amžinąja gyvybės jėga. 
 Toks balitų genčių tikėjimas vėliau buvo vadinamas pagonybe, o žmonės 
pagonimis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sąvokos: 
Vaidilutės – senovės lietuvių ir prūsų šventosios ugnies saugotojos, davusios skaistybės 
įžadus. 
Krivis – senovės lietuvių dvasininkas, žynys. 
Vaidila – senovės lietuvių ir prūsų pagonių vyresnysis kunigas, žynys. Jis mokėjo išgauti ugnį, 
grūdinti plieną, žolėmis gydyti sergančiuosius, pasakydavo sėjos ir pjūties metą. 
 

Klasės ir namų darbas Nr. 2 

1. Kuo vertėsi baltai? 

2. Parašykite, kaip kūrėsi baltų gyvenvietės. 

3. Ką tikėjo senovės baltai? 

4. Aprašykite baltų tikėjimą. Išvardykite svarbiausius dievus ir parašykite, kaip juos žmonės 

įsivaizdavo. 

5. Sugalvokite penkis savus klausimus. 
 


