
Baltų 

gentys 



Baltai, aisčiai – šiaurės rytų Europos gentys kalbėjusios indoeuropiečių kalbų 

šeimos baltų kalbomis, kilusiomis iš baltų prokalbės. Iki šių laikų iš baltų kalbų išliko 

tik lietuvių ir latvių kalbos. 

 

„Baltų“ terminą pasiūlė vokiečių kalbininkas Georgas Heinrichas Ferdinandas 

Neselmanas (G. H. F. Nesselmann) 1845 m. knygoje „Die Sprache der alten Preußen 

an ihren Überresten erläutert“ ir jį vartojo šalia Baltijos jūros esančiai giminiškų kalbų 

grupei pavadinti. 

 

Ankstyviausiu rašytiniu baltų paminėjimu paprastai laikomas Tacito veikale 

„Germanija“ pateiktas vad. estijų aprašymas; vis dėlto pastaruoju metu vis daugiau 

tyrinėtojų linksta daryti išvadą, kad seniausios rašytinės žinios apie baltus siekia dar 

325 m. pr. m. e., kuomet Pitėjas paminėjo aisčių gentį vardu Ostiaioi. O V a. pr. m. 

e. Herodoto aprašytos jo laikais į šiaurę nuo skitų gyvenusias budinų ir neurų gentis 

(kai kurių tyrinėtojų nuomone laikomos baltiškomis), greičiausiai bus tik jų dalies 

vėlesnė migracija I-IV a. į dalį baltų gyvenamos teritorijos.  



 Šiuo metu pasaulyje gyvuoja tik dvi baltų tautos –

 lietuviai ir latviai. Kitos baltų tautos ir gentys iki XIX a. buvo 

asimiliuotos lietuvių, latvių, vokiečių ir įvairių rytų bei vakarų 

slavų etnosų. 

 

 Į lietuvių tautybę įsiliejo aukštaičių, sėlių, deinuvių, žiemgalių, 

žemaičių, kuršių, prūsų gentys. 

 

 Latvių tautybės susidarymą 

lėmė latgalių, žiemgalių, sėlių, kuršių ir finougrų lyvių genčių 

konsolidacija. 

 





 Indoeuropiečiai – tautų grupė, kurią jungia bendra neolito 

laikų prokalbė (VI-V tūkst. pr. Kr.). Iš jos kilo indų, iranėnų, 

graikų, armėnų, italikų germanų, keltų, baltų, slavų ir kitos 

kalbinės grupės. Genčių protėvynė – V. Azija ar R. Europa – 

nuosaikaus klimato zona. Šios šeimos kalbomis dabar šneka ~2 

mlrd. žmonių. 

 Baltai 1– Indoeuropietiškos kilmės tautų bei genčių grupė, 

kalbėjusi giminingomis kalbomis ir tarmėmis (lietuviai, 

žemaičiai, žiemgaliai, sėliai, latgaliai, jotvingiai, kuršiai, 

prūsai). 2. III tūkst. pr. Kr. pabaigoje į Pabaltijį atsikėlusios 

indoeuropiečių giminės, asimiliavusios senuosius vietos 

gyventojus. baltų vardą 1845 m. pasiūlė vokiečių kalbininkas 

G.Neselmanas. 





• Plinijus Vyresnysis (77 m.) – „Gamtos istorija”. Pateikiam 

žinių apie žygūno pargabentą gintarą iš Baltijos pajūrio. 

 

• Tacitas (98 m.) – „Germanija”. Pirmą kartą paminėtos aisčių 

gentys. 

 

• Rimbertas (853 m.) – „Šv. Anscharijaus gyvenimas”. Vikingų 

(danų) įvykdyto Apuolės šturmo aprašymas. Paminėta pirmoji 

lietuvių gyvenvietė. 

 

• Kvedlinburgo analai (1009 m.). Pirmas Lietuvos vardo 

paminėjimas. 
 





• Rytų (lietuviai, aukštaičiai, žemaičiai, 

žiemgaliai, sėliai, latgaliai) 

 

• Vakarų (prūsai, jotvingiai, kuršiai) 



• Į baltų gyvenamas teritorija atsikelia indoeuropiečiai – atneša 

virvelinės keramikos ir laivinių kovos kirvių kultūrą (III tūkst. 

pr. Kr.) 

 

• Ateiviai susilieja su vietos gyventojais. 

 

• Iš bendro kamieno išsiskiria vakarų baltai (apie V a. pr. Kr.). 

 

• Galutinai susiformuoja visos baltų gentys (iki V-VII a. po Kr.) 
 











Šventoji giraitė arba gojus – šventvietė, ypatingų 
dieviškų galių saugomas miškas, giraitė, kulto 
praktikos vieta daugelyje Europos senųjų tikėjimų 
(germanų, baltų, slavų, graikų, druidų). Šventosios 
girios taip pat svarbus elementas Indijos, Rytų 
Azijos, Vakarų Afrikos, Anatolijos tikėjimuose. 

Senovės baltų tikėjime šventųjų giraičių kultas 
išliko ilgiausiai Europoje. Girioje (ypač ąžuolų) 
būdavo kūrenama šventoji ugnis, būdavo įrengtos 
šventvietės (alkos). 
 



 Baltų tautosakoje ir mitologijoje svarbiausias medis – 

ąžuolas. Ąžuolus senovės lietuviai laikė Dievo namais, 

Perkūnui skirtais medžiais.  

 

 Šventvietės, aukurai būdavo ąžuolynuose ar šalia pavienių 

didingų ąžuolų. Šių apylinkių žmonės dar ir dabar 

pasakoja apie šventame Gojaus miške, prie Kernavės 

augusį didžiulį ąžuolą, po kuriuo melsdavosi jų protėviai. 



 Labiausiai gerbiami būdavo ypač aukšti, vešlūs, gumbuotomis 

šakomis medžiai.  

 Melsdamasis po tokiu ąžuolu, žmogus galėjo tikėtis lengviau 

susisiekti su dievais, čia sukalbėta malda būdavo 

veiksmingesnė.  

 Istoriniuose šaltiniuose minimos prūsų šventovės Romuvos 

centre augo didžiulis šventasis ąžuolas, prie kurio krivis 

aukodavo, kreipdavosi į dievus.  

 Per šventąjį medį vykdavo žmonių ir dievų dialogas, čia 

susisiekdavo žemiškasis ir anapusinis pasauliai.  

 Aukojimo metu, būdamas šalia ąžuolo, krivis sužinodavo dievų 

valią per jų siunčiamus ženklus, lapų šlamėjime jis girdėdavo 

dievų žodžius, kuriuos po to galėdavo perduoti patarimo 

klausiantiems žmonėms.  

 

 



 Visose baltų žemėse ąžuolai ir ąžuolų giraitės buvo 
laikomos šventomis, jose nebuvo galima net šakelės 
nulaužti, nes čia apsireikšdavo dievai.  

 Plintant krikščionybei, misionierių pastangomis šventieji 
miškai ir ypač ąžuolai buvo naikinami. Tai labai baugino 
ir skaudino žmones, matančius savo dievus gamtoje, 
išskirtinėse vietose.  

 Istoriniuose šaltiniuose rašoma, kad žmonės skundėsi 
Lietuvos Didžiajam Kunigaikščiui Vytautui, jog 
misionieriai kerta šventą girią ir nori atimti iš Dievo jo 
namus. Jie sakosi mieliau apleisią savo kraštą, negu 
atsižadėsią prigimtosios tikybos. 



 Baltų gentyse vyravo tikėjimas, kad mirus žmogui, jo vėlė 

apsigyvena medyje, toks medis tapdavo neliečiamu. Iki šių 

dienų, išgirdę traškančius, girgždančius medžius, lietuviai sako, 

kad juose kenčia vėlės, sukalba maldą. 

 

  Iki nesenų laikų tikėta, kad negalima kirsti tėvų ar senelių 

pasodintų medžių, nes nukirtęs gali mirti. Jei senelio pasodintą 

medį tekdavo nukirsti, už jo vėlę reikėdavo užpirkti šv. Mišias.  

 

 Daugelyje giminių, gimus berniukui sodindavo ąžuoliuką, o 

mergaitei – liepaitę. 



 Medis tiek baltams, tiek daugeliui kitų pasaulio tautų –

 pasaulio ašies (Axis mundi) simbolis.  

 Jo šaknys simbolizuoja požemių karalystę, kamienas – žmonių 

gyvenamą erdvę, o lapija – dangaus karalystę.  

 Medis – taip pat ir svarbus kosmogonijos elementas, 

įcentrinantis pasaulio sukūrimo erdvę. Todėl nenuostabu, kad 

medžiai, jų giraitės nuo seno tapo kulto objektais. 

  Tačiau būtina pastebėti, kad medis pats savaime jokiu būdu 

nėra garbinamas, tokia samprata gali kilti tik iš šiuolaikinio 

mąstymo modelio, nesuvokiančio simbolių ir nevienalaikės 

erdvės prasmės; medis tampa kulto objektu kaip dievoraiškos 

objektas – hierofanija. 

 Jis jungia skirtingas kosmines sferas, todėl įgalina žmogų per jį 

susisiekti su tomis sferomis. 

 



 Miškuose buvo aukojama dievams, deginami, laidojami 

mirusieji, rengiamos šventės, ritualai.  

 Tikėta, kad medžiai gyvi, jaučia skausmą, juose galinčios 

gyventi mirusiųjų vėlės, dvasios, su medžiais galima kalbėti.  

 Skirtingi medžiai sieti su skirtingomis dievybėmis:  

 ąžuolas – su Perkūnu,  

 šermukšnis – su Saule,  

 liepa – su Laima,  

 eglė, drebulė, alksnis – su Velniu, 

  šeivamedis – su Puškaičiu ir kt.  

 Medžiai kaip mitiniai objektai gausiai minimi tautosakoje 

(ūžuolėlis, jovarėlis, grūšelė – liaudies dainose, medžių 

užkeikimas – pasakoje Eglė žalčių karalienė), kalendorinėse 

šventėse, burtuose. 







 Pasaulio Medis nėra konkretus objektas. Tai yra abstraktus simbolis, 

apibudinantis Pasaulio modelį, turintį tris sferas.  

 Kaip Medis turi šaknis, kamieną ir šakas, taip ir Baltų bei daugelio kitų 

Tautų įsivaizduojamas Pasaulio modelis turi požemį (mirusiųjų Pasaulį), 

gyvųjų Pasaulį bei Dievų (bei vėlgi mirusiųjų) buveinę.  

 Taip pat trys sferos siejamos su laiku: praeitimi, dabartimi ir ateitimi. Bene 

gražiausiai ir aiškiausiai Pasaulio Medžio struktūra atsiskleidžia Lietuvių 

liaudies Dainoje apie jovarą: 

  

Šaly kelio Jovaras stovėjo, 

Slaunasai žolyne rugeli. 

Iš pašaknų skambantys kankleliai, 

Slaunasai žolyne rugeli. 

Per vidurį dūzgiančios bitelės, 

Slaunasai žolyne rugeli. 

Viršūnėlėj sakalo vaikeliai, 

Slaunasai žolyne rugeli. 







 Gabija-ugnies deivė, namų 

židinio ugnies, moterų 

darbų, verpimo prie balanos 

ar žvakės globėja. 

Vaizduojama moterimi 

apsirengusia raudonais 

drabužiais arba moterimi su 

sparnais. 





 
 Perkūnas – aktyvumo galių 

Dievas, palaiko tvarką ir 
teisingumą žemėje. Perkūnas 
dalyvauja nuolatinėje 
harmonizuojančių kosminių galių 
kovoje su chaotiniais pradais. 
Perkūnas pašventina žmogų 
supančią aplinką. Pavasarį 
Perkūnas griaustiniu ir lietumi 
pažadina žemę ir gyvybę. 
Perkūnas skatina vaisingumą, 
gyvybingumą žmonėms ir žemei. 
Į Perkūną kreipiamasi per ugnį, 
ąžuolą, kalną maldų, giesmių ir 
šokio pagalba.  
 





 Laima – visa žinanti gimimo ir likimo 
Deivė. 

  Laima pagerbiama gimtuvių, krikštynų 
ir vestuvių metu. Ji lydi žmogų 
gyvenimo kelyje. 

 Laimos eglė-deivės Laimos, žmogaus 
gimimo ir gyvenimo lėmėjos, ženklas 

 Gimdymo sėkmė priklauso nuo Laimos 
palankumo. Jei Laima pasirūpins, 
prižiūrės, tai vaikas gims sveikas ir jo 
lauks ilgas ir laimingas gyvenimas. 

 Todėl gimdyvėms ir šiaip jaunamartėms 
labai svarbu Laimai auką paaukoti 
(pavyzdžiui, nuliejant ant žemės vyno) 
ar bent geru žodžiu deivę pagarbinti. 
 





 Žemyna – Perkūno 
žmona, Žemė Motina, 
žemės derlingumo deivė, 
Mirusiųjų Motina. 

 Kiekviena pavasarį 
vyksta Žemynos ir 
Perkūno vestuvės. Šėlsta 
audros, griaudžia 
griaustinis, blyksi žaibai. 
Po vestuvių gamta 
atgimsta ir į žemę ateina 
ilgai lauktas pavasaris. 

 





 Perkūnas lietumi palaisto žemę, ir Žemyna pagimdo naują 

gyvybę. Visa pavasarį pražystanti gyvoji gamta yra šių dievų 

meilės vaisius. 

 Visi augalai, visi gyvi žemės padarai yra Žemynos ir Perkūno 

vaikai – deivė Žemyna yra visko kas gyva motina. 

 Žemyna prižiūri žemę, suteikia jai vaisingumą. Ji ypač palanki 

tiems, kurie myli gamtą, saugo ją ir prižiūri. 

 Jei žemdirbys iš širdies rūpinasi savo laukais ir gyvuliais, 

Žemyna atneš jam gausius derlius ir visokeriopą sėkmę. 

 Nuo seno yra išlikęs paprotys aukoti Žemynai nuliejant ant 

žemės alaus ar vyno. 

 



 Austėja lietuvių mitologijoje –

bičių deivė, šeimos gausintoja, 

ištekančių ir nėščių moterų 

globėja. Austėja globojo bites, 

augaliją, žiedus, iš kurių bitės 

rinko medų ir medžiagą 

koriams.  





 Bičių ir jų deivės Austėjos kulto atsiradimą sąlygoja tai, kad 

senovės žmogus nepažino gamtos dėsnių. Jį stebino bičių 

organizuotumas , primenantis paties žmogaus gyvenimą, jų 

gimimo ir mirties paslaptingumas. Bites imta laikyti 

nepaprastomis, šventomis, dievų darbininkėmis. 

 Ir medžius, kuriuose įsikurdavo bitės, imta laikyti šventais. 

Bitė – vienintelė iš žmonių žinomų gyvių nenugaišta, o miršta, 

kaip ir pats žmogus. Mirusią bitę senovės žmonės užkasdavo į 

žemę, t.y. palaidodavo. 

 



 LIETUVIŲ DIEVAI IR DEIVĖS (Pagal prof. P. 

Dundulienę)  

 AUKŠČIAUSIEJI DIEVAI  

 PRAAMŽIUS – Aukščiausias Dievas, viso ko 

pradininkas.  

 LADA – pasaulio gyvūnijos ir augalijos pragimdytoja. 

  DIEVŲ TREJYBĖ  

 PERKŪNAS – atmosferos ir gamtos valdytojas.  

 PATRIMPAS –šilumos ir vaisių dievas, turėjo žalčio 

pavidalą.  

 PIKUOLIS – požemių, tamsos, pykčio ir nelaimių dievas.  

 GIMIMO IR MIRTIES DEIVĖS 

  LAIMA – vaisingumo ir viso kas gyva pirmapradė, turėjo 

gegutės pavidalą.  

 DALIA– jos žinioje žmogaus gyvenimo sekmė, turėjo 

gulbės pavidalą.  

 GILTINĖ – mirties deivė, turėjo paukščio (pelėdos) 

pavidalą.  

 VELIUONA – mirusiųjų arba vėlių deivė. 

  ŽEMĖS DIEVAI  

 PUŠKAITIS – rūpinosi žemės vaisiais.  

 PERGRUBĖ – pavasario ir žiedų davėja.  

 KAUPUOLĖ – laukų, augalų deivė.  

 RASA – Kaupuolės duktė, gaivintoja. 

  NAMŲ DIEVAI  

 ŽEMYNA – javų ir gyvulių globėja. 

  GABIJA – ugnies, namų židinio deivė.  

 ŽEMESNIEJI DIEVAI  

 ANDAJA – likimo ir baimės deivė.  

 PILNYTIS – turto dievaitis.  

 KOVAS – karo dievas.  

 AUŠANTAS – gydymo ir sveikatos dievas.  

 GANIKLIS – piemenų dievas. 

  KELINKLIS – keliaujančiųjų dievas.  

 MILDA – meilės ir laisvės deivė.  

 JUNDA – karo deivė.  

 KRŪMINĖ – žemdirbystės išradėja. 

  NIJOLĖ – požemio valdovė, krūminės duktė, Pikuolio 

žmona.  

 MEDEINĖ – miškų šeimininkė.  

 ŽVĖRINĖ – žvėrių šeimininkė.  

 MEDŽIOJAMA – medžioklės deivė (žemaičių). 

LAZDONA – riešutų globėja.  

 SAMANĖLIS – sąmanų, grybų globėjas. 

  MIŠKINĖLIS – miško globėjas.  

 AUSTĖJA – bičių deivė, taip pat šeimos globėja. 

BUBILAS – medaus ir bičių dievas.  

 RAGUTIS – aludarių, alaus ir midaus dievas. 

RAUGŽEMĖPATI – rūgščių maisto patiekalų globėja. 

 

 



APEIGOS PALAIDOJIMAI 
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