
BALTŲ TIKĖJIMAS

Deivės ir dievai



PASAULIO IR ŽMOGAUS KILMĖ

Nėra aišku, yra skirtingos sakmės

Iš pradžios buvo dangus, o paskui atsirado žemė

Iš vandenynu, velnias ištraukė sauja molio/purvo ir iš tai atsirado
žemė

Dievas spjovė už pečio ir nustebo kai pamatė iš seilių buvo žmogus



PRAAMŽIUS

oAmžiaus dievas

oVėlyviausias aukščiausiojo
dievo vardas

oVaikai : Saulė, Mėnulis, 
Perkūnas ir Kalvis



PERKŪNAS
Atmosferos ir gamtos valdytojas

Tiesus, nekantrus

Isivaižduojamas kaip stiprus vyras su
vario barzda ir kirviu rankoje, lekia
ugniniu dviračiu, ožiu ir žirgais kinkyta
karieta, ugninės strėlės kitoje rankoje

Labiai gerbiamas ir jo bijoma

Kreipiamasi per ugnį, ąžuolą, kalną 
maldų, giesmių ir šokio pagalba

Žemyna jo žmona



KALVIS (TELIAVELIS)

Visur buvo tamsu, Kalvis nukalė saulę ir įmetė ją į
dangų

Slibinas praryją Saulę ir Kalvis ją išlaisvina

Kala Saulei žiedą ar karuna, Aušrinei karūną, dievo
sūnums auksinius diržus

Kartais Perkūno padėjėjas

Turi geležinį kųjį su kurio išlaisviną saulę iš vergijos
(po žiemos)

Susįjęs su ugnimi, metalu, saule



SAULĖ IR MĖNULIS

Žemė yra Saulės ir Mėnulio dukra

Saulė: 
 gyvybės ir šviesos šaltinis
 Isivaizduojama jog yra skysta kaip medus, saulės šviesa buvo

vaizduojama kaip skysta substancija pilama iš ąsočio

Mėnulis: 
 prašoma sveikatos, grožio
 Buvo tikima kad jaunatyje gimęs žmogus visa gyvenimą liekąa

jaunos išvaizdos, o pilnatyje gimęs bus turtingas



ŽEMYNA

Žemės derlingumo deivė

Saulės ir Mėnulio dukra

Perkūno žmona

Tyra ir teisinga

Jos broils Žemėpatis – žemės, 
derliaus, ūkio ir namų dievas



GABIJA

Ugnies ir pelenų deivė

Namų židinio globėja

Susijus su žaltimis

Į ugnį vis užbėriama druskos kad visada būtu soti

Amžiną ugnį saugojo vaidilutės – skaistos moterys, ar našlės ir 
buvo žynės, atliko religines apeigas, gydė žmones



LAIMA

Visažinė gimimo ir likimo deivė

Kartais tikima trys mitybės – gerą, blogą, ir tarpinį
likimą

Giltinė jos sesuo



GILTINĖ
Mirties deivė

Žudo geldama liežuviu

Vaizduojama senyva, negraži moteris su ilga 
mėlyna nosimi ir veidu bei ilgu liežuviu, kuris 
pilnas nuodų

Pasakojama, kad Giltinė buvusi linkusi 
bendrauti, jauna ir graži. Tačiau kai ji klasta 
uždaroma į karstą ir praguli ten septynerius 
metus, tampa sudžiūvusia ir bjauria

Laimos sesuo



AUŠRINĖ IR VAKARINĖ

Aušros, dangaus, rytmetinės 
žvaigždės deivė

Vienaip, Mėnulis Aušrinę 
pamilo ir todėl išsiskyrė
Saulė ir Mėnulis 

Kitaip Aušrinė buvo Perkūno 
žmoną

Dar kitaip Aušrinė ir 
Vakarinė buvo Saulės ir 
Mėnulio dukros ar tarnaitės

Aušrinė siejus su grožiu, 
jaunyste ir sveikata



MILDA

Meilės, laisvės ir piršlybės deivė
(ne santuokos deivė)

Švenčiama gegužinės

Globoja vienišus žmones



MEDEINA IR 
ŽVORŪNA
Medeina – miško deivė

Žvorūna – žvėrių ir medžioklės 
deivė



JŪRATĖ

Jūros ir vandenynų deivė

Pasaka Jūratė ir Kastytis –
Jūros deivė įsimylėjo
paprastą žmogų, žvėjį
Kastyti, ir kartu gyveno po 
bangomis jos gintarinioje
pilyje. Kai Perkūnas sužinojo
kad deivė susituokė su
žmogumi, jis per pikta
sutraiškino jos pilį ir nužudė
Kastyti. Pilies (gintaro) 
gabalai dar randami jūroje



BANGPŪTIS
Bangos vėjo dievas

Kartais vadinamas Vėjopatis



AUSTĖJA
Bičių ir medaus deivė
Bubilas – bičių dievas



VĖLINAS / VELNIAS

Požemio dvasia

Saugo žemėje žmonių lobius

Globoti neturtingus, vargšus, bei bausti nesąžiningus
ir gobštus žmones

Dažnai pasikeičia į gyvulius



RAGANA

Lunarinė nakties, žiemos, mirties deivė

Gamtos jėgų valdytoja

Visa žinančia, visa galinčia, visa matančia

Daugybinė



LAUMĖS

Gyvulių tapatybių ižvaizda ir tarp žemiškosios ir dangiškosios
sferos

Ypač grėsmingos vyrams

Nusileidusios iš dangaus, Laumės apsigyvendavo miškuose, urvuose, 
esančiuose prie kalnų, netoli upių, ežerų, pelkių arba kokių
vandenų salose. 

Jos buvo teisėjos – doriems padėdavo, o nedorėlius nubausdavo.



NAMŲ DARBAI

Nupiešti dievą ar deivę jei būtu modernus žmogus


