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PALEOLITAS. Senasis akmens amžius. 
XI tūkst. pr. Kr.–VIII tūkst. pr. Kr.

Dabartinėje Lietuvos teritorijoje pirmieji gyventojai pasirodo XI tūkst. pr. Kr. 

Prasidėjus klimato atšilimui, dabartinės Lietuvos teritoriją sukaustęs ledynas 

pradėjo trauktis. Klimatas smarkiai keitėsi. Pasitraukus ledynui, susiformavo 

tundros kraštovaizdis, vėliau ją pakeitė miškatundrė, kuriai būdinga smilgos, 

viksvos, nedideli beržai keružiai, karklai bei pušų ir beržų retmiškiai. Išplito šiauriniai 

elniai, avijaučiai. Laikotarpio pabaigoje,  amžinasis įšalas išnyko, žemė ėmė pelkėti. 

Pelkėtose vietose kerojo žaliosios samanos, kiminai, o ežeruose – gausi vandenų 

augalija. Sparčiai plito pušynai, ėmė augti alksniai, eglės, o derlingesnėse ir 

šiltesnėse vietose atsirado net liepų, guobų, ąžuolų ir lazdynų. Tundros gyvūnus 

pakeitė šiltesniųjų kraštų gyventojai: šernai, lokiai, taurai, briedžiai, stirnos, vilkai ir 

lapės.

Paleolito žmonių pagrindinis, o dažnai ir vienintelis, pragyvenimo šaltinis 

buvo šiaurės elniai. Šiaurės elnių kaimenėms sezoniškai migruojant, paskui jas 

judėjo ir žmonių bendruomenės. Didelę dalį maisto vėlyvojo paleolito gyventojai 

įgydavo dviejų didelių medžioklių metu – pavasarį ir rudenį. Rudeninė medžioklė 

buvo svarbesnė, nes reikėdavo sukaupti atsargas žiemai. Šių medžioklių metu 

susiburdavo visa 30–50 žmonių bendruomenė. Vasaros metu ir žiemos gale, 

pasibaigus atsargoms, žmonės išsiskirstydavo mažosiomis šeimomis po 5–7 

žmones. Taip buvo patogiau išnaudoti gamtos teikiamas gėrybes ir pramisti. 

Sumedžiotas šiaurinis elnias buvo panaudojamas visas: mėsa maistui, kailiai 

aprangai ir palapinėms, gyslos siūlams, ragai ir kaulai įrankiams gaminti. 

Medžiodavo ne tik elnius, bet ir kitus gyvūnus, šiais laikais netgi neleistinais būdais, 

pavyzdžiui, žeberklais badė žuvis, kurių buvo gausu sekliuose ežeruose ir upėse. 

Pagrindiniai ginklai: lankai ir strėlės, svaidomosios ietys, žeberklai. 

Vieninteliai Lietuvos paleolitinėse stovyklose išlikę materialinės kultūros 

objektai – titnago dirbiniai ir skalda. Vėlyvojo paleolito laikotarpio gyventojų 

pėdsakų (stovyklaviečių ir pavienių radinių) randame daugiausia Pietų Lietuvoje: 

Maksimonių, Puvočių, Katros ištakų, Ežeryno, Paramėlio ir Kabelių stovyklose. 

Didžiausios išlikusios akmens amžiaus titnago dirbtuvės yra Ežeryne (Alytaus 

rajonas), Margionyse ir Titne (Varėnos rajonas). Lietuvos teritorijoje vėlyvojo 

paleolito laikotarpiu galėjo gyventi apie 390–455, bet ne daugiau kaip 650 individų.
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MEZOLITO LAIKOTARPIS. Vidurinis akmens amžius. 
VIII tūkst. pr. Kr. – V tūkst. pr. Kr. vidurys 

Laikotarpio pradžioje vyravo 
šiltas ir sausas klimatas. Žiemos 
buvo gana šaltos, o vasaros vėsios. 
Augalija tapo įvairesnė, sunyko 
šaltą klimatą mėgstančios augalų 
rūšys. Net 80–90% viso miškų 
masyvo sudarė beržai, o pušys – 
nuo 9 iki 16%. Laikotarpio pabaigoje 
klimatas atšilo. Pradėjo gausėti 
lapuočių medžių. Daugiau atsirado  
įvairių gyvūnų rūšių: ernių, laukinių kačių, voverių skraiduolių, taurų, šernų, brie-
džių, stirnų, kiškių, vilkų, lapių, barsukų, stumbrų.

Mezolito bendruomenių gyvenimo būdas keitėsi, kintant gyvenimo sąlygoms. 
Pagrindiniu pragyvenimo šaltiniu tapo miško žvėrių (daugiausia kanopinių) 
medžioklė, žvejyba ir miško gėrybių rinkimas. Ūkinį ir socialinį pagrindą sudarė 
mažoji šeima (5–7 asmenys) ir gimininė bendruomenė (kelios giminiškos šeimos, 
vidutiniškai 25–30 žmonių). Gimininės bendruomenės turėdavo konkrečią teri-
toriją, kurioje medžiodavo. Pagrindiniai įrankiai: lankai ir strėlės. Sužeistus žvėris 
pribaigdavo medinėmis ietimis, kurių smaigaliai apdeginti. Mezolito gyventojai jau 
buvo prisijaukinę šunis. Mezolito antrojoje pusėje įsigalėjo žūklė tinklais ir bučiais. 
Maistui vartojo ir įvairiausias miško gėrybes: paparčio šaknis, agaro riešutus, kaula-
vaisius, lazdynų riešutus, laukinius javus, giles, uogas ir kt. 

Paprastai mezolito gyvenvietės buvo įsikūrusios upių, ežerų ir įlankų pakran-
tėse tarp dviejų tipų miškų (lapuočių ir spygliuočių), neapsemiamuose paupiuose. 
Stovyklos dvejopos: mažos, jose gyventa neilgai, o didelės stovyklos – įsikūrusios 
ant upių (Nemunas, Merkys) viršutinių terasų. Pastatų liekanų yra mažai išlikusių.  
Pastatai greičiausiai buvo ovalo formos, pusiau žeminės, su kūgio formos karkasu, 
prilaikančiu velėną. Juose gyvendavo viena šeima. 

Mezolitas siejamas su tam tikrais technologiniais titnago apdirbimo pasikei-
timais, kurie jį skyrė nuo paleolito. Mezolito laikotarpiu iš titnago skelčių gaminti 
smulkūs geometrinių formų dirbiniai, vadinami mikrolitais. 

Ankstyvajame mezolite (VII tūkst. pr. Kr.) mirusiųjų dar nebijojo, laidojo savo 
stovykloje, kur gyveno, kad nenutrūktų ryšys su gyvaisiais. Vėlyvajame mezolite jau 
laidojama arba niekieno negyvenamoje gyvenvietės dalyje, arba dar saugiau – upių 
ir jūros pakraščių užliejamose kalvose, ežerų salose. Galvą kartais laidodavo atskirai 
nuo kūno, dažnai be pėdikaulio ar kitos kojos dalies, kad mirusysis nepasivytų 
gyvųjų. Mezolito pabaigoje mirusysis netgi buvo užverčiamas akmenimis. Mirusiojo 
kūną visada laidodavo po žeme. Papuošdavo, įdėdavo į skobtinį karstą arba 
susukdavo į kailius (Rytų Pabaltijyje). Kapo duobę kasdavo negilią, prie mirusiojo 
galvos priberdavo ochros. 
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NEOLITAS. Naujasis akmens amžius. 
V tūkst. pr. Kr.–II tūkst. pr. Kr. pradžia

V tūkstantmetyje pr. Kr., atsiradus keramikai, išmokus gludinti, pjauti ir 

gręžti akmenį, prasideda sudėtingas ir įvairus neolito laikotarpis. Jis baigėsi, 

pradėjus gaminti žalvario dirbinius. Laikotarpio pradžioje klimatas buvo drėgnas, 

tačiau vidutinė metų temperatūra darėsi artima dabartinei. Sparčiai plito mišrūs – 

spygliuočių ir lapuočių – miškai. Antrojoje laikotarpio pusėje klimatas palengva 

sausėjo. Sumažėjo eglynų, plito beržai, baltalksniai, drebulės. Miškai darėsi ne tokie 

tankūs, gausėjo pievų, dirvožemis apaugo velėna. 

Iš pradžių ankstyvojo neolito gyventojų gyvensena buvo tokia pati, kaip ir 

mezolito laikotarpiu, tik buitį papildė keraminiai smailiadugniai indai. Keramika 

rodo sėslesnį gyvenimo būdą. Žmonės gyveno žieminėse gyvenvietėse, statomi 

būstai, pavasarį–rudenį vyravo sezoninė medžioklė arba žvejyba, todėl buvo 

gyvenama ir laikinose stovyklose. Pietų Lietuvoje gyvavo vietinė kultūra, pavadinta 

Nemuno kultūros vardu. Šios kultūros radiniuose pastebima technologinių 

naujovių: pakito strėlių antgalių formos, atsirado naujų dirbinių – gludintų akmenų 

kirvelių. III tūkst. pr. Kr. Lietuvoje įvyko dideli kultūriniai pokyčiai. Greta Lietuvos 

įsikūrė dviejų naujų neolitinių kultūrų atstovai. Šukinės keramikos genčių žmonės 

buvo žvejai, medžiotojai, o Rutulinių amforų kultūros – žemdirbiai ir gyvulių 

augintojai. Bendraujant su šių kultūrų atstovais, plito kultūrinės ir technologinės 

naujovės: įrankiai, keramika, pirmieji kultūriniai augalai. III tūkst. pr. Kr. pabaigoje – II 

tūkst. pr. Kr. pradžioje paplito Virvelinės keramikos kultūra. Šiai kultūrai būdinga 

virvelių įspaudais puošta plokščiadugnė keramika, laiviniai kovos kirviai ir laidosena 

suriestoje padėtyje. Įrankių gamyboje įvyksta nauji technologiniai pokyčiai – 

išmokstama gludinti ir šlifuoti akmeninius kirvius. Su virvelinės keramikos kultūra 

siejamas indoeuropiečių paplitimas rytinėje Baltijos jūros dalyje ir baltų 

susiformavimas. Šio laikotarpio pabaigoje medžioklė ir žvejyba išliko pagrindiniais 

užsiėmimais, pradėjo plisti gyvulininkystė ir žemdirbystė, kurios kol kas atliko tik 

nežymų vaidmenį. Gyventojai augino šunis, arklius, karves ir kiaules, kai kurie tuo 

metu dar ir avis bei ožkas. Žemdirbiai augino kanapes, soras, kviečius, rugius ir 

miežius.
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ŽALVARIO AMŽIUS. II tūkst. pr. Kr. vid.–V a. pr. Kr.

Žalvario amžius Lietuvos teritorijoje prasidėjo vėliau negu centrinėje 

Europoje, t. y. XVIII a. pr. Kr. Laikotarpio pradžioje klimatas buvo drėgnesnis, vėliau 

pradėjo sausėti. Spygliuočius medžius keitė lapuočiai – beržai, baltalksniai, 

drebulės. Žmonės gyvenvietes ėmė kurti kalvelėse, nors dalis liko gyventi atvirose 

vietose. Apsigyvenę kalvose, gyventojai pirmiausia jas sustiprindavo padidindami 

aikštelę, iškasdami griovį, supildami pylimą bei apsitverdami. Šiandien žinoma 

keliasdešimt I tūkst. pr. Kr. piliakalnių. Vienas iš jų – Alytaus rajone esantis Einoronių 

piliakalnis. Žmonės gyveno stulpinės konstrukcijos pastatuose. Atsižvelgiant į 

pastato paskirtį, jie buvo ilgi ar trumpesni, stačiakampio formos ir ovalūs. 

Pagrindinis gyventojų verslas buvo gyvulininkystė: augintos kiaulės, stambieji 

ir smulkūs galvijai, arkliai. Medžioklė taip pat neprarado savo reikšmės – medžioti 

šernai, briedžiai, taurai, stumbrai, elniai, bebrai, meškos, žvejyba tebuvo pagalbinis 

verslas. Išaugo žemdirbystės vaidmuo. Lietuvoje I tūkst. pr. Kr. jau buvo paplitusi 

lydiminė žemdirbystė, miškų ir krūmų plotai buvo iškirsti, išdeginti ir paversti 

derlingais laukais. 

XVIII–XVI a. pr. Kr. besiformuojančioje baltų kultūros teritorijoje pasirodė 

pirmieji metalo dirbiniai iš vario ir alavo mišinio, tačiau jų buvo reta. Žmonių buityje 

dar vyravo akmeniniai ir kauliniai įrankiai, ginklai, papuošalai. Iš akmens ir rago 

daryti kirviai, iš kaulo – kaltai, žeberklai, strėlių antgaliai, ietigaliai, durklai. 

Būdingiausi žalvario dirbiniai – įtveriamieji ir įmoviniai kirviai, smeigtukai, ietigaliai, 

durklai. Dalis šių daiktų pateko iš gretimų Lenkijos sričių, šiaurės Vokietijos ar iš 

tolesnių kraštų, o kiti pagaminti jau vietoje. I tūkst. pr. Kr. metalinių dirbinių buvo 

naudota daugiau, gausėjo ir papuošalų: antsmilkinių, kabučių, smeigtukų, įvijinių 

apyrankių, antkaklių. 

     Žalvario amžiaus keramika tapo paprastesnė. Keramikos dirbiniai puošti 

brūkšniais, kurie sudarydavo savotišką ornamentą. Išplitusi kultūra pavadinta 

Brūkšniuotosios keramikos kultūra. Šios kultūros gyventojai mirusiuosius laidojo 

kapuose, o I tūkst. pr. Kr. vid. įsigalėjo mirusiųjų laidojimo paprotys. Žalvario 

amžiaus viduryje aiškiau pradėjo išsiskirti baltų gyventi plotai, formuotis atskiros 

baltų gentys.
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ANKSTYVASIS GELEŽIES AMŽIUS. V a. pr. Kr.–I a.

Geležies amžiaus pradžioje kli-

matas buvo truputį šiltesnis, vyravo 

lapuočiai medžiai. Antroje laikotarpio 

pusėje susiformavo šiuolaikiniai miškų 

masyvai. Geležies amžiaus pradžia – kai 

pradedami vartoti geležies dirbiniai. 

Lietuvoje jie atsiranda I tūkst. pr. Kr. 

viduryje. Nors gerai padaryti žalvario 

įrankiai dar ilgai pralenkė geležinius savo 

tvirtumu ir naudingumu, tačiau geležies 

rūda buvo randama Lietuvoje, todėl dažniau naudota tuometinėje metalurgijoje. 

Kadangi šiame laikotarpyje geležinių dirbinių buvo labai nedaug, buityje dar plačiai 

naudoti akmeniniai ir kauliniai įrankiai. Lietuvos ankstyvojo geležies amžiaus 

dirbiniai daugiausia randami piliakalniuose. Piliakalniai buvo ne tik dirbtiniai 

gynybiniai įrenginiai, o kartu ir bendruomeninės gyvenvietės. Jos paprastai 

įtvirtintos, tik laikotarpio pabaigoje atsiranda ir neįtvirtintų.  Pastatai antžeminiai, į 

žemę įleisti – nebūdingi. Pastatų planas stačiakampis. Vyraujančiais verslais tapo 

gyvulininkystė ir žemdirbystė. Auginta arkliai, kiaulės, ožkos ir avys. Žemei įdirbti 

pradėti naudoti arklio traukiami mediniai arklai su geležiniu noragu. Auginti 

kviečiai, miežiai ir pupos. 

SENASIS GELEŽIES AMŽIUS. I–V a.

Lietuvoje senojo geležies amžiaus paminkluose galima aptikti kai kurių 
magiškų apeigų pėdsakų. Į kapus buvo dedamos įkapės: ginklai, darbo įrankiai, 
papuošalai, žirgo dantys ar galvos. Pagal radinius galime spręsti, kad kario ekipuotę 
sudarė: ietys, skydai, kalavijai, pentinai, arklio ekipuotę – žąslai, pakinktai, 
grandinės, įvairūs odinių diržų žalvariniai apkaustymai, rodantys kaip ištaikingai 
buvo puošiami žirgai. Laikotarpiui būdingas ankstyvųjų piliakalnių sunykimas, 
tačiau jo pabaigoje turtingi bendruomenės nariai ima kurtis įtvirtintuose 
piliakalniuose. Piliakalniai jau turėjo gynybinius įrenginius – pylimus ir griovius. 
Piliakalnių aikštelės nuo 50 x 50 iki 200 x 100 m. Mes labai mažai žinome apie senojo 
geležies amžiaus žmogaus aprangą. Retkarčiais kapuose aptinkami lininių ir 
vilnonių audinių fragmentai leidžia manyti buvus austus drabužius.
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VIDURINYSIS IR VĖLYVASIS GELEŽIES AMŽIUS. 
V–XIII a.

Dar vadinamas Tautų kraustymosi 
epocha. Nuo VI a. vidurio Lietuvoje įsigali 
mirusiųjų deginimo paprotys. Vyrų lavonai 
orientuoti  į vakarus, pietvakarius ir šiaurės 
rytus, moterų į rytus, šiaurės rytus ir 
pietryčius. Vaikų kūnų orientavimas 
sutampa su suaugusiųjų. Tai galima sieti su 
Saulės kultu.

Vėlyvojo geležies amžiaus pradžioje 
įvyko daug pokyčių – atsirado itin galingi 
piliakalnių įtvirtinimai, išsiplėtė papilio 
gyvenvietės, pradedami žiesti puodai, 

tobulėjo darbo įrankiai, pradėti auginti žieminiai rugiai. Pagal laidojimo medžiagą 
aiškiai galima išskirti istoriniuose šaltiniuose minimas baltų gentis: lietuvius, 
jotvingius, žiemgalius, žemaičius, kuršius ir kt. 

JOTVINGIAI

Archeologų teigimu, jotvingių etnosas susiformavo I tūkst. pr. Kr. vid. –I tūkst. 
po Kr. pradžioje susiliejus dviem baltiškoms, vakarų pilkapių ir rytų brūkšniuotosios 
keramikos, kultūroms. Istoriniuose šaltiniuose jotvingiai pirmą kartą paminėti 945 
m. Kijevo Rusios metraščiuose – tarp Rusios pasiuntinių į Konstantinopolį minimas 
jotvingis Gunarevas (Nunareves). Iš senesnių laikų su jotvingiais tapatinami II a. 
graikų geografo Klaudijaus Ptolemėjaus minimi sudinai (sūduviai) ir, su tam tikromis 
prielaidomis, graikų istoriko Herodoto minimi neurai – Narevo (Nauros) upės 
gyventojai. Iki šiolei galutinai nėra aišku, ar jotvingiai buvo viena gentis ar ją sudarė 
atskiros, maždaug VII a. galutinai susiformavusios, vienai sąjungai priklaususios 
giminingos kiltys. Manoma, kad jotvingių etnosą sudarė trys ar keturios giminingos 
kiltys (gentys): dainaviai, sūdaviai, poliaksianai ir jotvingiai. Tai pat, iki šiol 
nesutariama ir dėl bendro jotvingių genties savivardžio ir apskritai jų tautovardžio 
formos. Tikėtina, kad  jotvingių etnosą skirtingais vardais vadino ne patys jotvingiai, 
bet jų kaimynai: lietuviai „dainuviais“ ar „deinuviais“, vokiečiai „sūduviais“, prūsai,  
rusėnai ir lenkai „jotvingiais“. Senuose lenkų rašytiniuose šaltiniuose jotvingiai 
vadinami poliaksianais.

Maždaug II–III a. dėl tautų kraustymosi jotvingiams įsitvirtinant brūkš-
niuotosios keramikos kultūros areale, etniniu požiūriu kurį laiką jotvingiška buvo  
didesnė Nemuno ir Neries tarpupio dalis.  Tikslesnės jotvingių apgyvendinimo ribos 
nėra aiškios.  Manoma, kad iki XII–XIII a. jotvingių žemės  šiaurėje palei Nemuną 
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ribojosi su žemaičiais, šiaurės vakaruose ir vakarų kampe  su skalviais, nadruviais ir 
bartais, pietvakariuose  su galindais ir mozūrais,  pietuose ir pietryčiuose  su rytų 
slavais volūnėnais ir drėgvais,  rytuose su lietuviais.

Dabartinė Dzūkija (Dzūkijos terminas pradėtas vartoti tik XIX a., o vietos 
gyventojų kaip savivardis tik nuo XX a.) tapatinama su Dainava – dainavių jotvingių 
atšaka. Dainavos vardą išpopuliarino Vinco Krėvės kūryba, nors greičiausiai 
Dainavos vardas lietuviams reiškė visą jotvingių gyvenamą kraštą. Po ilgų karų su 
kaimynais XIII a. pabaigoje jotvingiai išnyko – didžioji dalis žuvo kovose arba buvo 
išnaikinti, kiti iškeldinti ar patys pasitraukė į kitas teritorijas, o likusieji asimiliavo. 

ALYTAUS ŽEMĖ IR ALYTAUS MIESTAS VII–XVI A.

Alytaus apylinkėse pirmųjų gyventojų pėdsakai aptinkami akmens amžiuje. 
Pirmosios nuolatinės gyvenvietės kūrėsi Bakšiuose, Radžiūnuose. Šalia Alytaus 
piliakalnio taip pat įsikūrė gyvenvietė. Ji buvo įsikurta į šiaurės rytus nuo piliakalnio, 
atskirta nuo jo gynybiniu grioviu ir užėmė apie 1 ha plotą. Ištyrinėta tik nedidelė 
gyvenvietės dalis, tačiau tyrimų metu rasti radiniai atskleidė daug informacijos apie 
senųjų alytiškių gyvenimą. Atrasta sudegusių stulpinės konstrukcijos pastatų 
liekanų, židinių. Šios gyvenvietės gyventojai vertėsi gyvulininkyste, žvejyba – šalia 
židinių rasta daugybė gyvulių kaulų, žvejybinis kabliukas. Daug rasta lipdytinės ir 
žiestos keramikos radinių, taip pat verpstukų, adata, apkalų. Puošni VII a. žalvarinė 
lankinė segė ir IX–XII a. pentinas leidžia nustatyti šios gyvenvietės funkcionavimo 
ribas. 

  Nuo XIV a. Alytus pradedamas minėti rašytiniuose šaltiniuose. Kai kurie 
autoriai tvirtina, kad Alytuje pilis buvo pastatyta dar Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Algirdo laikais. Pirmąkart Alytaus vardas paminimas Vygando Marburgiečio 
„Naujojoje Prūsijos kronikoje“, aprašant 1377 m. kryžiuočių žygį. Kronikos autorius 
rašo, kad kryžiuočių kariuomenė pasiskirstė į keturis būrius ir siautėjo Alytaus, 
Merkinės žemėse. 

  Kryžiuočių ordino sudarytuose kelių į Lietuvą aprašymuose Alytaus vardas 
minimas keletą kartą. 1384 m. įraše pirmą kartą minima Alytaus pilis. Ši pilis buvo 
įsikūrusi strategiškai svarbioje vietoje, Nemuno ir Alytupio santakoje, ir turėjo 
saugoti brastą per Nemuną. Brasta, vadinama Avino slenksčiu, išliko net praėjus 
keliems šimtmečiams. 1797 m. Alytaus miesto ir apylinkių žemėlapyje pažymėtas 
Avinų slenkstis. Šiandieną kiekvienas apsilankęs ant Alytaus piliakalnio gali 
pasigrožėti Nemuno vagoje esančia Avino rėva. 

 1382, 1390 ir 1392 m. Alytaus apylinkes ir pilį nusiaubė kryžiuočiai. 1387 m. 
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Jogailos privilegijoje kunigaikščiui 
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Skirgailai Alytus įvardijamas kaip aplinkinių žemių centras. Tokią svarbą lėmė jau 
minėta Alytaus išskirtinė padėtis. XIV a. pab. Alytaus žemė su jos centre esančia 
kunigaikščio pilimi buvo tipiškas teritorinis vienetas. Žemės centre esanti pilis buvo 
gynybinis punktas, o papilio gyvenvietė bei žemės, esančios abiejuose Nemuno 
krantuose, sudarė administracinį-ūkinį punktą. Domantonių ir Luksnėnų apylinkėse 
esantys Kaniūkų kaimai primena, kad čia buvo įkurti kunigaikščio žirgynai. 

Po 1410 m. įvykusio Žalgirio mūšio ir 1422 m. pasirašytos Melno taikos, išnyko 
Kryžiuočių Ordino antpuolių grėsmė. Pagal Melno taikos sutartį buvo nustatyta 
nauja Kryžiuočių Ordino ir Lietuvos siena. Alytaus piliakalnis neteko savo strateginės 
reikšmės. Papilio gyvenvietė persikėlė prie Punios, Vilniaus ir Merkinės kelių 
sankryžoje besiformuojančios turgaus aikštės. Per du šimtmečius trukusias kovas su 
kryžiuočiais, Užnemunė pavirto dykra – negyvenama teritorija. XV a. prasidėjo 
Užnemunės apgyvendinimas. Kairiajame Nemuno krante įkurtas naujas Alytaus 
dvaras, kuris tapo vienu iš Užnemunės įsisavinimo centrų. 

Aplink susiformavusią kryžkelėje į Vilnių, Punią ir Merkinę turgaus aikštę 
pradėjo augti ir plėstis Alytaus miestelis. Daugelis jo gyventojų vertėsi amatais, 
prekyba. Pirmą kartą Alytus pavadintas miesteliu 1524 m. Alytaus bažnyčios 
aprūpinimo rašte. Šiame rašte Alytaus valdytojas Jonas  Zaberezinskis paskelbė apie 
pastatytą bažnyčią ir jai suteiktus turtus.

Iki XVI a. pr. Alytus priklausė Lietuvos didžiajam kunigaikščiui. Žygimantas 
Senasis 1506 m. Alytų ir Alytaus bei Nemunaičio dvarus už skolą perleido Lietuvos 
didžiajam maršalkai J. Zaberezinskiui. Po jo mirties, Alytus atiteko šio sūnui, Lietuvos 
didžiajam maršalkai ir Trakų vaivadai Jonui Zaberezinskiui. Mirus J. Zaberezinskiui, 
Alytus atiteko didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Augustui ir karalienei Bonai. 1549 
m. Žygimantas Augustas Alytų ir dalį kitų savo valdų padovanojo savo mylimai 
žmonai Barborai Radvilaitei. 

XVI a. Alytus tapo vienu iš regiono amatų ir prekybos centrų. 1581 m. atliktas 
Alytaus valdos inventoriaus surašymas. Abiejuose Nemuno krantuose įsikūrusiame 
miestelyje gyveno 1150–1120 gyventojų. Dešiniajame krante buvo turgaus aikštė, 
bažnyčia. Šalia turgaus sklypą valdė rusų popas, o tai leidžia daryti prielaidą, kad 
miestelyje buvo ir stačiatikių cerkvė. Abiejuose Nemuno krantuose buvo po vieną 
dvarą. Iš surašymo duomenų paaiškėjo, kokiais amatais vertėsi alytiškiai. Daugiausia 
miestelėnų, net 44, turėjo smukles. Toks didelis smuklių skaičius rodo, kad Alytus 
buvo gausiai lankomas miestelis. Dalis gyventojų vertėsi prekyba. Taip pat buvo keli 
skerdikai, žvejai, keltininkai, po vieną linininką, batsiuvį, račių, kalvį, mėsininką, 
malūnininką, kailiadirbį, kepėją, audėją, aludarį, dailidę ir šikšnių. 

1581 m. grupė pasiturinčių miestelėnų kreipėsi į Lenkijos karalių ir Lietuvos 
didįjį kunigaikštį Steponą Batorą su prašymu suteikti Alytui savivaldos privilegiją. 
1581 m. birželio 15 d. Steponas Batoras paskelbė privilegiją, kuria pagal Magde-
burgo teisę Alytui buvo suteikta savivalda. 
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UŽDUOTYS

1 užduotis
Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro nurodymu 

1581 m. atliktas Alytaus valdų inventoriaus. Jame surašytos abiejose Nemuno 
pusėse gyvenančių miestelėnų pavardės, vardai, jų turimos midaus, alaus ir 
degtinės smuklės (karčemos), skerdyklos, miestiečių sklypai, daržai mieste ir 
laukuose, valakai, činšas. Surašant sklypus ir daržus, naudoti senoviniai ploto matai: 
rykštės, margai.

Pirma Turgaus aikštės pusė:
1. Sklypas 5,5 rykštės; 
2. Sklypas 5 rykštės; daržas 1 rykštė
3. Sklypas 4,5 rykštės; daržas 4,5 rykštės
4. Sklypas 4,5 rykštės; daržas 4,5 rykštės
5. Sklypas 3,5 rykštės; daržas 3,5 rykštės
6. Sklypas 4,5 rykštės; daržas 4,5 rykštės
7. Sklypas 5,5 rykštės; daržas 3 rykštės
Antra Turgaus aikštės pusė:
1. Sklypas 4 rykštės; daržas 6,5 rykštės
2. Sklypas 5 rykštės; daržas 5 rykštės
3. Sklypas 3 rykštės; daržas 2 rykštės
4. Sklypas 2,5 rykštės; daržas 1,5 rykštės
5. Sklypas 3,5 rykštės; daržas 1,5 rykštės
6. Sklypas 5 rykštės;  daržas 2 rykštės
7. Sklypas 5 rykštės; daržas 2,5 rykštės
8. Sklypas 4 rykštės; daržas 2 rykštės
9. Sklypas 4 rykštės; daržas 2,5 rykštės

10. Sklypas 3 rykštės; daržas 3 rykštės

Margą sudarė 300 rykščių. 30 margų sudarė vieną valaką.
Pagal šiandieninius ploto vienetus 1 valakas – 21 ha, 1 margas lygus 0,71 ha 

2 2arba 7 100 m , 1 rykštė ~24 m . 

1. Kokį plotą rykštėmis užėmė miestelėnų sklypai?
2. Kokį plotą rykštėmis užėmė miestelėnų daržai?
3. Kiek margų sudarė visos miestelėnų valdos abiejose Turgaus aikštės pusėse? 
4. Paskaičiuokite bendrą miestelėnų valdų plotą kvadratiniais metrais.
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Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stepono Batoro nurodymu 
1581 m. atliktas Alytaus valdų inventoriaus. Mieste surašytos 3 midaus smuklės 
(karčemos), 40 alaus ir 16 degtinės smuklių (karčemų). Už midaus ir alaus smukles 
(karčemas) reikėjo mokėti 60 grašių metinį mokestį, už degtinės smuklę (karčemą) – 
30 grašių. 

XVI a. rąstinio namo su koklių krosnimi statyba kainavo 800 grašių, žirgas – 660 
grašių, batų pora – 20 grašių, avies kailiniai – 60 grašių, vežimas šieno – 3 grašiai, 
žąsis – 1,5 grašio, statinė rugių – 10 grašių.

XVI a. dailidė uždirbdavo 40 grašių per savaitę, mūrininkas – 24 grašių per 
savaitę, paprastas darbininkas – 1 grašį per dieną

1. Suskaičiuokite, kokio dydžio metinį mokestį turėjo sumokėti visi karčemų 
laikytojai?

2. Suskaičiuokite, kiek už metinį Alytaus smuklių (karčemų) mokestį galima 
buvo įsigyti:

a) rastinių namų – _____
b) žirgų – _____
c) batų porų – _____
d) vežimų šieno – _____
e) žąsų – _____
f) rugių statinių – _____

3. Norėdamas surinkti metinį Alytaus smuklių (karčemų) laikytojų mokestį, 

paprastas darbininkas turėjo dirbti – ______ dienų.
4. Norėdamas surinkti metinį Alytaus smuklių (karčemų)  laikytojų mokestį, 

dailidė turėjo dirbti – ______savaites. 
5. Norėdamas surinkti metinį Alytaus smuklių (karčemų) laikytojų mokestį, 

mūrininkas turėjo dirbti – ______savaites. 

2 užduotis
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g o r e h u a l u d a r i s s

a d a i l i d ė f y n m a l a

p e č k u s t e k e p ė j a s

b u i l ž v e j y s r s c i o

a k u m u l i a r k t i n a h

t e s j k u l t i a i n k o s

s l y s s u u i ž r u i k a v

i t i e n b d š w d p n l j a

u i m a l ū n i n i n k a s n

v n e u i p e k f n r a r a a

y i s d r s d š v i u s r t a

s n s ė t t u n b n f e i n e

ž k e j t s o i n k a l v i s

l a a a t n e u a a s t n e t

h s a s r o x s l s i e c s a

Ar seniausi Lietuvos gyventojai galėjo auginti arba medžioti paveikslėliuose 

pavaizduotus gyvūnus?

13

Suraskite 13 paslėptų senųjų alytiškių amatininkų profesijų. 
Atsakymai paslėpti vertikaliose ir horizontaliose eilutėse.

4 užduotis

3 užduotis



1. Kietas akmuo, iš kurio buvo gaminami ginklai ir įrankiai.
2. Kertamasis ginklas ir įrankis.
3. Svaidomas medžioklės įrankis.
4. Seniausias šaunamasis ginklas.
5. Buities indas, nulipdytas iš molio.
6. Naminis gyvulys, skirtas jodinėjimui.
7. Lankas iššovė…
8. Vandenyje gyvenantis žvynuotas gyvūnas.
9. Metalinis lankelis, tvirtinamas prie raitelių batų.
Teisingai atsakę, paryškintuose langeliuose perskaitysite, kaip šiandieną 
vadinama senoji brasta per Nemuną. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14

5 užduotis



  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9
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1. Medis su balta tošimi ir nusvirusiomis šakomis.
2. Didžiausias Lietuvoje gyvenantis plėšrūnas.
3. Šarvuotas viduramžių karys.
4. Ginklas, skirtas atremti priešininko smūgius.
5. Stambus miškų gyvūnas, kurio vardu vadinama stumbražolė.
6. Gyvūnas, kurio vardu pavadintas Tauragės miestas ir Tauragno ežeras.
7. Duriamasis akmens amžiaus žvejybos įrankis.
8. Kario galvos apsauga.
9. Moters kaklo papuošalai. 
10. Spygliuotis medis.

Teisingai atsakę, paryškintuose langeliuose senovės kario drabužio pavadinimą.

15

6 užduotis



Aludaris. Audėjas. Batsiuvys. Dailidė. 
Kalvis. Keltininkas. Kepėjas. Skardininkas. 
Malūnininkas. Mėsininkas. Račius. 
Šikšnius. Žvejys.

Titnagas. Kirvis. Ietis. Lankas. Puodas. 
Arklys. Strėlę. Urvas. Pentinas. (Avino 
rėva).

Beržas. Vilkas. Riteris. Skydas. Stumbras. 
Tauras. Žeberklas. Šalmas. Karoliai. Eglė. 
(Žiedmarškė).

ATSAKYMAI:


