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O starém pohanském náboženství pobaltských kmenů toho není moc známo. Jako 

prameny pro studium pohanského náboženství můžeme použít nesčetné písemné či ar-

cheologické nálezy, ale nejzajímavějším a nejbohatším pramenem je studium folkloru 19. 

st., ve kterém se objevuje řada ještě předkřesťanských obřadů a rituálů. Řada z nich se 

asimilovala do křesťanského kultu. I z toho mála co víme o pohanském kultu můžeme 

říci, že náboženství pobaltských kmenů bylo založeno na antropomorfním kultu. Jejich 

pohanství vyrůstalo ze společného indoevropského kultu a proto má řadu stejných prvků 

jako náboženství starých Indů, Iránců, Řeků, Římanů, Keltů, Germánů a Slovanů. 

Pohanští Litevci uctívali zvířata, rostliny, přírodní úkazy a kromě toho znali i démony. 

Na vrcholu panteonu božstev, který byl na prahu historické doby vícevrstvý a flexibilní 

pro nové bohy, byl vládce hromů a blesků, ale také mrazu, Perkun. Ten získal své prven-

ství díky přírodním úkazům, které charakterizují povahu tohoto boha. Vedle Perkuna byli 

i další bohové, kteří mu sloužili nebo mu byli podřízení. Stejně jako v řecké mýtologii 

byl vysoce ceněn bůh ohně a kovářství Héfaistos, tak baltský panteon vysoce ctil boha 

Televala, který byl kovářem a sluhou Perkuna. Litevci znali také ženská božstva. Podle 

litevské archeoložky M. Gimbutineové v litevské mýtologii splynula staroevropská bož-

stva matriarchální s indoevropskou patriarchální společností. Při tom stará božstva zatla-

čila a transformovala. Často je postavili vedle svých mužských protějšků a udělali z nich 

manželky bohů. 

Mezi nejvýznamnější matriarchální božstva patřily bohyně Žemyna, Laima a Ragana. 

Bohyně země Žemyna byla bohyni plodnosti, Laima bohyně osudu, Ragana byla bohyni 

života a smrti. Božstva se mohla zjevovat jak v antropomorfní tak v zoomorfní podobě. 

Tak například Laima se mohla zjevit v podobě labutě, kukačky, přadleny nebo kachny. 

S přijetím místních kultů dostaly ženské bohyně své mužské protějšky – manžele. 

Litevci neměli chrámy ani žádné svatyně. Místo nich jim jako místo vykonávaní obřa-

dů sloužily kameny, posvátné háje, řeky a také stromy a prameny, ve kterých žili jejích 



bohové. Znesvěcení posvátných míst se krutě trestalo. O tom se mohl přesvědčit i druhý, 

pražský biskup Vojtěch, který svou troufalost vstoupit do posvátného místa Prusů Romu-

vy, zaplatil životem. 

Někteří badatelé uvažují, že v Litevském náboženství neexistovala nějaká zvláštní ka-

tegorie kněžstva, ale toliko obětníci, kteří se rekrutovali z místního obyvatelstva. Je prav-

děpodobné se domnívat, že neměli velekněze, ani pevnou náboženskou organizaci. Nedá 

se vyloučit, že kromě kněží – obětníků, kteří sloužili velké slavnosti, existovali i menší 

obětníci, kteří sloužili bohům v méně významných obětech. 

Baltští pohani věřili na posmrtný život. Věřili, že duše zemřelých přebývají na pahor-

cích, budovaných nedaleko jejich sídel. Odtud se měli vydávat na dlouhou cestu do říše 

mrtvých. Vedle těchto duší rozlišovali i duši jinou, ta vylétávala z mrtvého ústy a rein-

karnovala se do podoby určitých stromů, motýlů či stromů. Jednotlivé prvky náboženství 

se mezi pobaltskými kmeny lišily, protože jejich náboženství bylo decentralizováno. Tak 

například Litevci své mrtvé spalovali. 

Šíření křesťanství v oblasti Pruska a Litvy je spojeno hlavně s řádem německých rytí-

řů, které pozval do Pruska r. 1226 Konrád Mazovský, aby bojovali s pohanskými Prusy. 

Litva si dlouho udržela své pohanství a katolická církev ji nebyla moc po chuti. Spíš se 

přikláněli k pravoslaví. Tak ve 13. – 14. st. knížata a šlechtici spíše přijímali křest ruský, 

než římský. Až do 16. st. zde bylo více kostelů pravoslavných než katolických.  Ale přes-

to, že se na Litvě pohybovali němečtí, tedy katoličtí kupci, stávalo se, že na jednom místě 

existovalo oboje křesťanské vyznání a také pohanské náboženství. Za vlády Gediminase 

v první pol. 14. st. panovala v Litvě náboženská svoboda. Křesťanské náboženství bylo 

nejpravděpodobněji přijímáno z důvodu politicko právních. Křesťanství neslo sebou roz-

vinutý feudalismus a centralismus. Tak Litva po svém formálním přijetí křesťanství vy-

měnila svůj nevyvinutý lení systém za pokročilejší formu – evropskou. 

Křesťanství přijal už první prameny doložený litevský vládce Mindaugas. Jemu se po-

vedlo sjednotit litevské knížectví, avšak vyvstalo proti němu nebezpečí koalice Jatvingů, 

Žmuďských knížat a řádu. Z tohoto nebezpečí se mu podařilo dostat elegantní kličkou. 

V r. 1251 přijal křesťanství a tím se usmířil s řádem. Ale, když se mu spolu s řádem ne-

podařilo v 60. letech 13. st. Žmuď dobýt, znovu se od křesťanství odklonil. Křesťanství 


