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Adolfo !apokos „Lietuvos istorij"“ 
kelis kartus gird#jau vadinant lietuvi$ 
Tautos Biblija. Pritariu %iems &od&iams: ir 
mano karta, ir a% pats asmeni%kai augau, 
skaitydamas %i" istorij", i% jos mokiausi 
suvokti lietuvi$ tautos ir Lietuvos valsty-
b#s viet" ir svarb" Europoje, pasaulyje. 

Taip pat A. !apokos „Lietuvos isto-
rija“ visiems mums buvo ne tik istorin#s 

praeities pa&inimo galimyb#, bet ir stipri patriotizmo mokykla. Tik-
riausiai tod#l %i knyga atrod# tokia pavojinga okupant$ vald&iai ir to-
d#l buvo tokia laukiama ir vertinga tautinio atgimimo metais. 

D&iaugiuosi, kad gal#jau asmeni%kai prisid#ti prie %ios knygos i%-
leidimo ir sklaidos Lietuvoje 1989-aisiais. D&iaugiuosi, kad %i knyga 
reikalinga %iandienos Lietuvai, jau Nepriklausomyb#je u&augusiems 
ar augantiems ir br'stantiems &mon#ms. 

D#koju visiems, kuri$ r(pes)iu „!apokos istorija“ v#l leid&iama, ir 
tikiuosi, kad naujasis leidimas ras keli" * skaitytoj$ protus ir %irdis, * 
Lietuvos miest$ ir miesteli$, nam$ ir mokykl$ bibliotekas.

Linkiu skaitymo malonumo ir *domi$ atradim$ bei *&valg$ kiek-
vienam Adolfo !apokos „Lietuvos istorijos“ skaitytojui!

Lietuvos Respublikos Prezidentas 
Valdas Adamkus   

2017 m. 
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A P I E  „ L I ET U V O S  I S TO R I J+“

M(s$ visuomen#s s"mon#je su Adolfo !apokos vardu labiausiai 
asocijuojasi populiarioji „Lietuvos istorija“. Iniciatyv" para%yti to-
ki" istorij" parod# !vietimo ministerija, kurios tuometinis ministras 
buvo gamtininkas profesorius J. Tomk(nas, o viceministras,– K. Ma-
sili(nas. Mintis, kad reikia kiek stambesnio veikalo apie Lietuvos is-
torij", praeitimi besidomin)iai visuomenei nebuvo svetima. 1934,m. 
pavasar* prel. B. -esnys buvo gav's i% vieno gana mecenati%kai nu-
siteikusio klebono konkre)i$ pasi(lym$, – su Kaune gyvenan)iais 
istorikais aptarti, ar jie sutikt$ ra%yti stambesn' Lietuvos istorij". Po-
s#dyje buvo pareik%ta rimt$ abejoni$, ar i% viso, tr(kstant lietuvi%k$ 
tyrin#jim$, galima para%yti i%tis" Lietuvos istorij". Universiteto d#s-
tytoj$ ( J. Y)o, I. Jonyno, A. Jonulai)io) publikuoti paskait$ tekstai 
atrod# dar negalintys b(ti atrama tokiam darbui. 

Vis d#lto viceministro r(pes)iu buvo suburti keli autoriai, pasi-
&ym#j' tam tikr$ Lietuvos istorijos laikotarpi$ tyrin#jimais. Tai, – 
J.,Jak%tas, Z. Ivinskis, P. !le&as, P. Klimas. Jie atstovavo skirtingoms 
mokykloms ir buvo nevienod$ pa&i(r$, tod#l teksto dalis suderin-
ti, metodi%kai suvienodinti ir chronologi%kai sujungti buvo pavesta 
A.,!apokai. Reik#jo pa%alinti skirting" kai kuri$ fakt$ interpretavim" 
ir vienodai padalyti * skyrius bei skyrelius. Pa)iam redaktoriui teko 
ra%yti did&i"j" vadov#lio dal*,– nuo Gediminai)i$ dinastijos pabaigos 
iki nepriklausomos Lietuvos valstyb#s galo. 

Istorikas Z. Ivinskis teigia, kad nebuvo lengva tok* stamb$ ir pir-
m" darb", siekiant* pla)iai ap&velgti vis" Lietuvos istorij" nuo prie-
%istorini$ laik$ iki 1926 m. gruod&io 17 d. perversmo, atlikti „be 
priekai%t$“. Dar knygai nei%#jus, prof. V. Bir&i%ka atkreip# d#mes* * 
P.,!le&o ra%ytos dalies 477 puslap*, kur buvo kalbama apie Lietuvoje 
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po baud&iavos panaikinimo *vest" savivaldybi$ form" &emietijas, – 
zemstvas. I% tikr$j$ zemstvos buvo *vestos tik rusi%kose gubernijose. 
Lietuva &emietij$ nepripa&ino. !i klaida pasteb#ta, lankams tebegu-
lint „!viesos“ spaustuv#je, tod#l gal#jo b(ti pataisyta. Redaktoriui 
teko vis" lap" perredaguoti ir taip tekst" sutvarkyti, kad tereikt$ vie-
n" lap" i%kirpti ir nauj" (jau be zemstv!!) *klijuoti. Operacija buvo 
s#kmingai padaryta...* 

XIX am&iaus Lietuvos istorijos tekst" para%# P. !le&as. 1937 m. 
pavasar* keliolikoje „Lietuvos &ini$“ numeri$ autoriaus straipsnius 
kritikavo prof. A. Janulaitis. Kritikos tekstas pir%o mint*, jog tokiu 
b(du norima, pasirinkus vien" „auk"“, jauniems istorikams parodyti, 
kad j$ sumanymas dar nepribrend's, kad jie netur#t$ imtis toki$ dar-
b$. Vis d#lto A. !apokos redaguota „Lietuvos istorija“ tapo vieninte-
liu tokios r(%ies darbu nepriklausomoje Lietuvoje. Iki 1956 m., t.,y. 
per dvide%imt* met$, kol nepasirod# dr. V. Daugirdait#s-Sruogien#s 
„Lietuvos istorija“, i%leista -ikagoje, kito tokio stambaus istorinio 
veikalo para%yta nebuvo.**

!iuo metu, esant *vairios istorin#s literat(ros gausai, pasirinkimo 
galimyb#s didel#s, tod#l kai kas link's teigti, kad Adolfo !apokos 
istorija jau pasenusi, nebeaktuali. Ar tai tiesa? Daugelio d#stytoj$ ir 
kit$ kompetenting$ &moni$ nuomone, A. !apokos redaguota „Lie-
tuvos istorija“ nepasens niekada. 

NU O M O N . S
I%eivijos istorikas S. Su&ied#lis apie Adolfo !apokos „Lietuvos 

istorij"“ ra%#: „Tai buvo stambus ir kruop%)iai parengtas darbas, pra-
lenk's visus kitus parengtus Lietuvos istorijos vadov#lius. !apokos 
vardas susietas su tuo vadov#liu ir pla)iai i%gars#j's visoje Lietuvo-
je, teb#ra minimas ir po daugelio met$. Da&nai gali i%girsti sakant: 

* Ivinskis Z. Adolfo !apokos darbai Lietuvos istorijos srityje // „Aidai“. 1961. Nr. 6. 
** Taip pat. 
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„Ar skaitei !apok"? Gal turi !apok"? Pa&i(r#k, gal rasi pas Adolf" 
!apok".“ Lietuvos istorija ir Adolfas !apoka pasidar# tarytum kokie 
sinonimai. Labai daug kas, besitraukdamas i% Lietuvos nuo antrosios 
bol%evik$ invazijos, paliko visas knygas, o „!apokos istorij"“ pasi#-
m# su savimi lyg paliktos t#vyn#s dal*. Tai rod#, kiek reik%minga yra 
ne tik sava &em#, bet ir praeitis. Adolfo !apokos suredaguota „Lie-
tuvos istorija“ yra pagrindin# knyga lietuvi$ tautos praei)iai geriau 
pa&inti.“*

1989 m. i%#jus naujam A. !apokos „Lietuvos istorijos“ leidimui 
istorikas Juozas Jurginis, ap&velgdamas %* veikal", ra%#: „Vadovauti 
autori$ grupei buvo pavesta A. !apokai d#l jo tyrin#jim$ socialin#s, 
politin#s ir kult(rin#s krypties, ypa) pl#tojant prof. J. Lappo i%kelt" 
mint*, jog nedera Liublino unijos laikyti lietuvi$ sukurtos valstyb#s 
laidotuv#mis. Net po jos sudarymo Lietuva nevirto Lenkijos valsty-
b#s,– /e)pospolitos,– provincija, o buvo federacijos, sudariusios res-
publik", nar#, kurios likim" l#m# vidiniai jungtin#s valstyb#s prie%ta-
ravimai, jos (kinis ir karinis silpnumas bendraujant su kaimynin#mis 
imperijomis.“

Istorikas Gediminas Jankus, kalb#damas apie Adolfo !apokos 
„Lietuvos istorij"“, prisipa&*sta: „Mano kartai, augusiai po „taut$ 
t#velio“ mirties, buvo bene pagrindinis %altinis, i% kurio s#m#m#s ti-
kr$, kruop%)iai surinkt$ fakt$ apie senov#s Lietuv", nepriklausomy-
b#s kovas, tarpukar*. Perra%in#davome %io fundamentalaus veikalo 
i%traukas, dalindavom#s nuora%ais tik patikim$ draug$ b(reliuose. 
Nauja %viesa A. !apokos darbai nu%vito ir v#liau, garsiausiais „sta-
gnacijos“ metais, tuometinio Vilniaus universiteto Kauno vakarinio 
fakulteto d#stytojo R. Mar)#no paskaitose. Jis da&nai cituodavo 
A., !apokos veikal$ i%traukas, akcentuodamas gausius, patikimus 
faktus, j$ objektyvum". I%ties, garsioji Adolfo !apokos fraz#, jog 
„Lietuvos istorij" ra%# svetimi ir at#jo laikas pa)i$ para%ytoje istori-
joje apvalyti kaimyn$ simpatijas ir antipatijas“, tuo metu skamb#jo 

* !apoka A. „Senasis Vilnius“. Torontas, 1962, 284 psl. 
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itin aktualiai, &adino tautin' savimon', skatino gilintis * intymius 
istorijos faktus.“* 

Utenos dekanas Petras Adamonis sak#, kad A. !apokos „Lietuvos 
istorija“ buvo ta jo bibliotekos knyga, kuri" okupacijos metais labiau-
siai skait# jaunimas: „.jo i% rank$ * rankas, nors jos skaitymas buvo 
grie&)iausiai u&draustas.“

Istorijos moksl$ daktar#, Vilniaus pedagoginio universiteto Isto-
rijos fakulteto dekan# V. Kni(rait# teigia, jog Adolfas !apoka b(t$ 
palik's nei%dildom" p#dsak" net ir tada, jeigu po „Lietuvos istorijos“ 
pasirodymo neb(t$ para%'s n# vienos eilut#s,– tokia nei%matuojama 
%ios knygos reik%m#. 

Profesorius habil. dr. Antanas Tyla ra%o: „Adolfas !apoka buvo 
vienas i% nedaugelio per pirmuosius 22 nepriklausomyb#s metus Vy-
tauto Did&iojo universitet" baigusi$ istorik$ profesional$. Darb%tu-
mas ir rimtas po&i(ris * profesij", sugeb#jimas apibendrinti %imtme)i$ 
tradicijomis apipint", kit$ %ali$ istorik$ sukurt" Lietuvos istoriogra-
0j", prisid#jimas prie mokslo tiriamojo darbo, mokslin#s pedagogi-
n#s veiklos Vytauto Did&iojo universitete l#m# labai ry%ki" jo viet" 
jaunoje lietuvi$ istoriogra0joje. Be Adolfo !apokos darb$ mes nega-
lime *sivaizduoti lietuvi$ istoriogra0jos.“**

FA K TA I
Pirmasis Adolfo !apokos redaguotos „Lietuvos istorijos“ leidimas 

1936 metais i%#jo 17 500 egz. tira&u. Tai buvo rekordinis Lietuvoje i%-
leistos knygos tira&as. Tokiais tira&ais buvo leid&iamos tik maldakny-
g#s. Tod#l „Lietuvos istorija“ ne tik pla)iai pasklido mokyklose, bet 
ir buvo skaitoma visos lietuvi$ tautos. I%eivijoje %i knyga buvo pakar-
totinai i%leista tris kartus. Lietuvoje per vis" sovietin#s okupacijos lai-
kotarp* ji buvo &inoma ir skaitoma, &adino tautin' savimon', skatino 

* Jankus G. Objektyvus valstybin"s savimon"s gyn"jas // „Diena“. 1996 02 10.
** Tyla A. Be Adolfo #apokos darb! negalime $sivaizduoti lietuvi! istoriogra%jos // 
„Lietuvos aidas“. 1996. Nr. 31. 



gilintis * nutylimus istorijos faktus. Prasid#jus tautiniam atgimimui, 
Adolfo !apokos „Lietuvos istorij"“ #m# publikuoti „Kult(ros barai“. 
Did&iulis &urnalo tira&as buvo labai greitai i%perkamas. 1990 metais 
Adolfo !apokos „Lietuvos istorija“ buvo i%leista 100 000 egz. tira&u. 
Tuoj pat 155 000 egz. tira&u i%#jo pakartotinis leidimas. Prie to daug 
prisid#jo ir jo ekscelencija Valdas Adamkus. 

Birut# Kairien#, 
„Istoriko Adolfo !apokos gyvenimas ir veikla“, 

2002 m. 
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A P I E  A D O L F+  ! A P O K +

I& s'n"no Algirdo #apokos prisiminim!

Nors ir skaudi ji teko, bet vis tiek malonu prisiminti vaikyst'. 
Tai buvo antra tre)iojo de%imtme)io pus#. M(s$ %eima gyveno 

Panev#&io apskrity, !eduvos girininkijoje. T#velis Jonas !apoka dirbo 
girininku, mama Vinc# !apokien# mokytojavo. Buvo dar ir senelis 
Juozas !apoka. Jis jau tur#jo per a%tuoniasde%imt met$. Na, ir mes, 
trys dar ma&i vaikai. M(s$ senelis anks)iau gyveno prie Utenos, Gry-
beli$ kaime, tiksliau sakant, vienkiemy. Senelis tur#jo 12 hektar$ &e-
m#s, nelabai geros, bet jeigu &em' myl#si, ji skolinga nelieka. !apok$ 
%eima pagal tuos laikus buvo nedidel#: &mona, dukt# Ona bei s(n(s 
Jonas ir Adolfas. 

Juozas !apoka, Vinc# !apokien#, broliai Adolfas (stovi) ir Jonas (s#di). 
Apie 1928–1929 metus 

(nuotrauka i% asmeninio Algirdo !apokos albumo).
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1 V E DA M O J I  DA L I S

1. Tautos istorija ir jos mokymosi tikslas

Istorija yra praeities mokslas. Ji parodo, kaip &monija gyveno se-
niau ir kuriuo b(du suk(r# dabartines savo gyvenimo formas. Tad 
istorija yra kartu ir dabarties mokslas. Parodydama, kaip susidar# da-
bartiniai kult(riniai, socialiniai ir politiniai santykiai, ji padeda ne tik 
juos suprasti ir *vertinti, bet ir %iek tiek numatyti, kaip gyvenimas plis 
toliau. Taigi i% jos galima pasimokyti ir ateities.

Yra bendroji &monijos istorija ir atskir$j$ taut$ istorijos. Bendroji 
&monijos istorija nagrin#ja visos &monijos kult(ros raid", taut$ is-
torijos vaizduoja atskir$ taut$ praeit*. Vaizduodamas tautos praeit*, 
istorijos mokslas rodo, kad dabartinis jos gyvenimas ne atsitiktinis, 
bet i%tisus am&ius #jusios raidos vaisius. /moni$ b(das, papro)iai, 
pa&i(ros * *vairius visuomeninius rei%kinius priklauso nuo t$ aplin-
kybi$, kuriomis tenka tautai gyventi. Tod#l kiekvienos tautos b(das 
yra savoti%kas. Istorija ir padeda suprasti savoti%k"sias taut$ savybes.

M(s$ tauta turi dabar daug *vairi$,– kult(rini$, socialini$, poli-
tini$ ir tautini$,– problem$, kuri$ vis$ %aknys gl(di praeityje. Tod#l 
Lietuvos ir lietuvi$ tautos istorija turi parodyti sen"j" Lietuvos pra-
eit*, turi i%ai%kinti, kaip susidar# dabartin#s m(s$ gyvenimo aplinky-
b#s, kaip atsirado visos dabar sprend&iamos problemos. /od&iu, pa-
rod&iusi tautos praeities gyvenimo keli", istorija turi pad#ti suprasti 
ir dabart*.

2. !altiniai m"s# praei$iai pa%inti

Tikr"j" tautos praeit* nelengva susekti. Istorijos mokslas tam da-
lykui turi naudotis *vairiausiais %altiniais. Geriausias istorijos %altinis 
yra lik' s en o v i n i a i  r a % ta i .
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Ra&to paminklai Lietuvoje gana v#lyvi, nes sen$ senov#je lietu-
viai savo gyvenime apsieidavo be ra%to. Pa)i$ pirm$j$ ra%ytini$ &ini$ 
apie lietuvius duoda svetim%aliai, kuriems tekdavo susidurti su lietu-
viais,,– b(tent skandinavai, vokie)iai, lenkai ir rusai. !it$ istorini$ 
&ini$ randame j$ kr o n i ko s e , arba m e tr a % ) i u o s e . Tai yra savoti%-
kos sen$j$ laik$ istorin#s knygos. Pa)ioje Lietuvoje metra%)i$ prade-
da rastis tik XV a. prad&ioje.

Bet kronik$ ir metra%)i$ duodamos &inios yra ne visos ir netiks-
lios. Da&nai j$ ra%ytojai papasakoja *vykius tendencingai, i%keldami 
savo artimuosius ir pa&emindami neken)iamuosius. Be to, da&nai 
tokie ra%ytojai, netur#dami tiksli$ &ini$, daug k" i%kraipo. Tiksliai 
jie apra%o tik tuos *vykius, kurie vyko patiems kronik$ autoriams be-
gyvenant, o apie anks)iau buvusius pripasakoja visoki$ pasak$. Apie 
kur* nors laikotarp* netur#dami &ini$, jie prasimano visoki$ sp#lio-
jim$. Istorikai, nor#dami atitaisyti j$ prasimanymus ir klaidas, nau-
dojasi d o kum enta i s ,  kurie negali b(ti tendencingi, nes jie b(davo 
ra%omi kokiam nors reikalui.

Lietuvoje iki Jogailos ir Vytauto laik$ net did&iojo kunigaik%)io 
dvare n#ra buv' kanceliarij$, tod#l t#ra atsitiktinai i%likusi$ to meto 
ra%t$. I% j$ pamin#tini kunigaik%)i$ susira%in#jimai su u&sieniu (j$ ir 
jiems ra%yti lai%kai), sutartys su u&sieniu, o nuo XIV a. pabaigos jau 
pradeda rastis *vairi$ vidaus dokument$: apdovanojim$, privilegij$, 
valdov$ *sakym$, prane%im$ i% provincij$ ir t.,t. V#liau toki$ ra%t$ vis 
daug#ja. Nuo XV a. vidurio did&iojo kunigaik%)io kanceliarijoje jau 
vedamos siun)iam$j$ ir gaunam$j$ ra%t$ knygos, saugomi j$ nuora-
%ai. Taigi susidar# toki$ dokument$ a r c hy va s ,  &inomas L i e t uvo s 
m e tr i ko s  vardu, kurs i%liko iki m(s$ laik$. Nuo XV am&iaus kan-
celiarij$ ir ra%t$ saugom$j$ *staig$, arba archyv$, jau pradeda rastis 
ir vyskupijose, prie ba&ny)i$, o v#liau,– teismuose, kitose valstyb#s 
*staigose ir bajor$ dvaruose.

Be reikalini$ ra%t$, istorijos mokslui dar labai svarbi senov#s ko -
r e sp o n d en c i j a  ( l a i % k a i ) . Daug k" apie senov#s &moni$ gyveni-
m" pasako lik' * s tat y ma i , atskir$ * v y ki $  ap r a % y ma i  ir veik#j$ 
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at s i m i n i ma i . Tiesa, atsiminim$ autoriai da&nai *vykius apra%o su-
bjektyviai ir tendencingai, tod#l, norint susekti ties", reikia juos lygin-
ti savitarpy arba su dokumentais. Be to, nuo XVI a. spaudoje pradeda 
rastis a t s ki r $  p o l em i n i $  b r o % i (r $ , o nuo XVIII a. vidurio jau 
pasirodo ir l a i kr a % ) i $ , kuriuose suminimi visi svarbiausi *vykiai.

Dar labai didel' reik%m' istorikams turi *vairi$ svarbesni$ *vyki$ 
apra%ymai, pvz., s e i m$  d i en o r a % ) i a i ,  d er y b $  p r o t o ko l a i , 
dvar$ inventoriaus s"ra%ai, s"skaitos, mokes)i$ knygos, muitini$ 
knygos ir t.,t. Pagaliau dar vienas neretas ra%ytinis %altinis yra *vair(s 
u & r a % a i  ant pastat$, paminkl$, kap$ ir t.,t.

Visais %itais %altiniais naudojasi istorikai. Bet labai da&nai dar ir 
t$ %altini$ esti per ma&a. Pasitaiko klausim$, * kuriuos negali atsakyti 
n# vienas ra%ytinis %altinis. Tada istorikai griebiasi *vairi$ nera%ytini$ 
m e d & i a g i n # s  i r  d va s i n # s  ku l t (r o s  p a l a i k$ .

Med%iagin's kult"ros palaikai yra i%lik' *vair(s senov#s &moni$ 
naudoti daiktai, *rankiai, ginklai, pastatai (pvz., pilys ir piliakalniai), 
kapai ir t.,t. Visais tais daiktais r(pinasi specialus senien$ mokslas, 
kurs vadinasi a r c h e o l o g i j a . Archeologiniai radiniai (i%kasenos) 
rodo, kaip &mogaus kadaise gyventa, kaip jo gintasi nuo prie%$, su ku-
riais kra%tais tur#ta prekybini$ ir kitoki$ santyki$; laidojimo b(das, 
kap$ *rengimas ir juose randami daiktai rodo net ano meto &mogaus 
pa&i(ras * pomirtin* gyvenim". Taigi archeologin#s liekanos papildo 
istorines &inias, randamas ra%tuose.

Tie laikai, kurie paliko ra%to paminkl$, vadinasi i s t o r i n i a i s 
l a i k a i s . Ta)iau yra laik$, kurie nepaliko joki$ ra%ytini$ liudijim$ 
apie &moni$ gyvenim". Tai p r i e % i s t o r i n i a i  l a i k a i . Prie%istori-
ni$ laik$ pagrindinis %altinis ir yra archeolog$ randamos ir tiriamos 
senienos, arba med&iagin#s kult(ros palaikai.

Dvasin's kult"ros palaikai yra kalba, &odin# k(ryba ir *vair(s pa-
pro)iai bei apeigos. K a l b a  yra taip pat gana svarbus istorijos %altinis. 
Joje atsispindi taut$ savitarpio santykiai. Pavyzd&iui, jei mes, netu-
r#dami kurio nors savo &od&io, vartojame svetim", tai reikia manyti, 
jog ir jo &ymim" daikt" b(sime gav' i% svetimos tautos. Ir prie%ingai, 
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jei svetima tauta kur* daikt" vadina lietuvi%ku vardu, tai ir t" daikt" 
ji bus pasiskolinusi i% lietuvi$. Jei kelios tautos kelet" daikt$ vadina 
vienos kilm#s &od&iu, tai i% to daroma i%vada, kad t$ taut$ kada nors 
b(ta vienos tautos ir kad su tais daiktais j$ susipa&inta dar draug#j 
tebegyvenant. Tikras i%vadas )ia, &inoma, gali daryti tik k a l b o t y-
r o s  specialistai. Jie labai daug padeda istorijai, nustatydami, be to, i% 
kurios kalbos yra kil' vietovard&iai. Jei, pvz., kuriose srityse nuo sen$ 
laik$ daugyb# vietovard&i$ yra lietuvi%ki, tai ai%ku, kad ten gyventa 
lietuvi$, nors dabar j$ ten ir nebeb(t$. Taigi geogra0niai vardai, ku-
ri$, kaip pasteb#ta, nepakei)ia n# naujieji kra%to gyventojai, yra labai 
geras kra%to praeities liudininkas.

Nema&as istorinis %altinis dar yra &odin# k(ryba, arba tautosaka 
(folkloras), t., y. padavimai, dainos, pasakos, burtai, prietarai ir t., t. 
Tiesa, eidami i% kartos * kart", tautosakos k(riniai labai kinta (pvz., 
juose kei)iami vardai) ir taip nutolsta nuo istorin#s tikrov#s. Ta)iau 
kriti%kasai tautosakos tyrin#jimo metodas gali surasti istorin#s tiesos 
pagrind" ir tautosakoje. Tod#l istorikai naudojasi *vairiais tautosa-
kos k(riniais. Kai k" paai%kina ir tautoje likusios apeigos, papro)iai 
ir prietarai. Mat ir juos pagimd# tam tikros gyvenimo s"lygos, tam 
tikri *sitikinimai, tad ir jie yra senov#s liudytojai. Reikia tik mok#ti 
juos suprasti.

Kaip matome, istorik$ naudojami %altiniai yra labai *vair(s; jiems 
tenka naudotis net ir kit$ moksl$,– archeologijos, kalbotyros ir t.,t.,– 
duomenimis.

3. M"s# istorijos &altini# rinkiniai

Istorijos mokslo naudojamos med&iagos yra labai daug ir *vairios. 
Kad b(t$ visiems istorikams prieinama, jau i% seno ji visa grupuojama 
ir saugojama tam tikrose *staigose. Pagal %altini$ r(%is yra steigiamos 
ir j$ saugomosios *staigos: atskirai renkami ir saugomi ra%ytiniai pa-
minklai, atskirai med&iagin#s kult(ros paminklai, atskirai dvasin#s 
kult(ros palaikai.
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Ra&ytiniai &altiniai saugomi ir tvarkomi tam tikrose *staigose, 
vadinamose a r c hy va i s . Lietuvos istorijai svarbiausias yra buvusios 
Did&iosios Lietuvos Kunigaik%tijos archyvas. Lietuvos archyvas buvo 
prad#tas organizuoti Algirdo laikais. I% prad&i$ jis buvo valstyb#s 
i&de. Jame buvo saugomos *vairios sutartys su u&sienio valstyb#mis ir 
kiti svarb(s dokumentai. D. kunigaik%)io Kazimiero laikais archyv" 
jau laik# ir kunigaik%)io kanceliarijoje. I% prad&i$ )ia buvo saugomi tik 
valdovo dovanojim$ ra%tai, o v#liau tam tikrose knygose buvo sura%o-
mi ne tik dovanojimai, bet ir teism$ sprendimai, seim$ nutarimai ir 
kiti vald&ios aktai. !itos nuora%$ knygos buvo vadinamos Me tr i k a . 
Visas susidar's archyvas vadinamas L i e t uvo s  m e tr i k a . 1 t" archy-
v" buvo kraunama med&iaga iki pat nepriklausomyb#s galo. Lietuv" 
u&#mus rusams, jis buvo i%ve&tas * Rusij" ir dabar yra Maskvoje.

Be %ito Metrikos archyvo, senojoje Lietuvos valstyb#je buvo dar 
t e i sm$  a r c hy v $ , kuriuose buvo saugomos ne tik teism$ bylos, bet 
ir visoki$ sutar)i$, testament$ ir kitoki$ pilie)i$ dokument$ nuora-
%ai. Mat tada nebuvo notar$, ir visoki aktai, kad gaut$ juridin' gali", 
tur#jo b(ti *ra%yti * teism$ knygas. Kol buvo gyva valstyb#, visi tie ar-
chyvai buvo teismuose; Lietuv" u&#mus rusams, jie buvo suve&ti * Vil-
ni$. I% j$ sudarytas vadinamasis C entr i n i s  V i l n i au s  a r c hy va s , 
kurs teb#r ir dabar. Be to, i% senov#s dar yra likusi$ m i e s t $  a r c hy-
v $ , kur buvo saugomi miest$ valdyb$ (magistrat$) ra%tai. Pagaliau 
labai daug visoki$ dokument$ yra prie b a & ny ) i $ ,  v i enu o l y nu o -
s e  ir senuose d va r u o s e . Nema&a dokument$ ir %iaip sen$ ra%t$ yra 
priva)i$ asmen$ rankose. Dabar visi tie dokumentai renkami ir sau-
gomi m(s$ valstyb#s archyve, nes tik kartu su kitais dokumentais jie 
gali tur#ti didel' reik%m', tuo tarpu kiekvienas skyrium da&nai mums 
nieko nepasako.

Rusams valdant taip pat buvo atsiradusi$ archyv$; svarbiausi i% 
j$ dabar yra Vilniuje. Juose surinkti Vilniuje buvusi$ rus$ vald&ios 
*staig$ dokumentai. Buvusios Kauno gubernijos *staig$ archyvai 
dabar saugomi Kaune, vadinamajame C entr i n i a m e  va l s t y b # s 
a r c hy ve . I% kit$ dabar Kaune esan)i$ archyv$ pamin#tini dar A r-
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ki v y s kup i j o s ,  K aun o  m i e s t o  ir *vairi$ va l d & i o s  * s ta i g $ 
a r c hy va i .

Be archyv$, labai daug med&iagos dar saugoma prie did&i$j$ b i -
b l i o t e k$ , kurios visos turi ir r a n kr a % ) i $  s ky r i $ . 1 dabartines 
bibliotekas pakli(va senov#s kult(rini$ *staig$ (pvz., vienuolyn$, 
mokykl$) ir priva)i$ asmen$ bibliotekos, kuriose rankra%)iai buvo 
saugomi nuo senov#s. Tuo b(du bibliotekose atsid(r# daugumas 
kr o n i k$ ,  m e tr a % ) i $ ,  a t s i m i n i m$  ir k. sen$ ir ret$ rankra%-
)i$. Bet bibliotekose esti nema&a ir %iaip dokument$, ypa) original$, 
kurie surenkami i% priva)i$ asmen$. Toksai rankra%)i$ skyrius yra ir 
m(s$ Vy taut o  D.  un i ver s i t e t o  b i b l i o t e ko j .

Svetim# kra&t# archyvai. N# viena tauta neturi visos savo isto-
rin#s med&iagos savam kra%te. Daug tos med&iagos visada esti sau-
goma kit$ kra%t$ archyvuose ir bibliotekose: dalis jos ten atsiduria 
karo metu, o kita susidaro ten savaime, valstyb#ms bendraujant. Ir 
Lietuvos istorijos med&iagos didel# dalis yra svetur. Pvz., dalis jos per 
karus buvo i%ve&ta * !vedij"; Rusija daug jos i%ve&#, u&#musi Lietuv"; 
unijos laikais nema&a jos pateko * Lenkij", o v#lesniais laikais daug 
med&iagos ten i%ve&# sulenk#j' m(s$ dvarininkai. Pagaliau t$ pa)i$ 
dvarinink$ nema&a jos i%ve&ta * Pranc(zij", Italij" ir Vokietij".

Mums itin svarb(s archyvai t$ kra%t$, kurie praeityje tur#jo san-
tyki$ su Lietuva. -ia vis$ pirma reikia pamin#ti R u s i j o s  archyvus, 
kuriuose yra daug med&iagos ne tik i%ve&tos i% Lietuvos (pvz., Lie-
tuvos metrika), bet ir susidariusios vietoje, nes %is kra%tas, Lietuvos 
kaimynas, visada tur#jo su Lietuva daug visoki$ santyki$. Nuo se-
niausi$ laik$ Lietuva labai daug tur#jo *vairi$ santyki$ ir su vokie)i$ 
ordinais, o v#liau,– su vad. Pr(sais, tod#l labai daug med&iagos yra 
K a r a l i au ) i au s ,  D a n c i g o  i r  B er l y n o  archyvuose. Taip pat 
nuo sen$ laik$ Lietuvos valstyb# tur#jo daug reikal$ su popie&ium, 
tod#l nema&a med&iagos yra ir Vat i k a n o  a r c hy ve  (i% t$ laik$, 
kai buvo r(pinamasi Lietuvos krik%tu, o v#liau,– Lietuvos Ba&ny)ios 
organizavimu). Bet daugiausia med&iagos yra Lenkijoje, Va r % uvo s 
i r  Kr o kuvo s  archyvuose; ypa) jos gausu i% t$ am&i$, kai Lietuva 
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gyveno susiri%usi, o v#liau unijoje su Lenkija. Be to, sulenk#j' m(s$ 
dvarininkai )ia perk#l# savo %eim$ dokumentus.

Istorini# &altini# spausdinimas. Archyvuose esantys svarbiau-
si %altiniai, kad b(t$ lengvai prieinami istorikams, dabar specialiai 
spausdinami. Atskirais leidiniais i % sp au s d i nt i  i r  L i e t uvo s  i s -
t o r i j o s  % a l t i n i a i : kronikos su metra%)iais, daugyb# dokument$, 
atsiminim$ ir t.,t. Tik, deja, lig %iol visk" spausdino svetimieji, kurie, 
tur#dami savo tiksl$, da&nai tendencingai parinkdavo %altinius. Tik 
dabar nepriklausomoje Lietuvoje jau patys lietuviai pradeda spaus-
dinti m(s$ istorijos %altinius. Bet ne prie vis$ %altini$ (ypa) Lenkijoj 
ir Rusijoj) dar galima prieiti.

Senienos. Tiek renkami ir saugomi istoriniai ra%to paminklai, 
tiek saugomi ir archeolog$ surenkami med&iagin#s kult(ros palaikai. 
Jie apra%omi, sugrupuojami ir laikomi specialiuose mu z i e j u o s e .

M(s$ kra%to senienos irgi i%bla%kytos po viso pasaulio muziejus, 
bet ypa) daug j$ yra Lenkijoj, Rusijoj ir Vokietijoj. Lietuvoje dabar 
kuriamas centrinis Vy taut o  D i d & i o j o  mu z i e j u s  Kaune. Nema-

Vytauto Did%iojo muziejus.
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&a muziej$ yra ir provincijoj (Klaip#doj, !iauliuose, Panev#&y, Tel-
%iuose, K#dainiuose, Bir&uose ir kitur).

Dvasin's kult"ros palaikai, arba tautosaka, taip pat yra renkama, 
r(%iuojama ir spausdinama. Spausdinami padavimai, dainos, pasakos, 
prie&od&iai bei patarl#s, papro)i$ ir apeig$ apra%ymai ir t.,t. Visa tai 
svarbu daugeliui kit$ moksl$, bet tuo pasinaudoja ir istorikai. Pas 
mus t" darb" dabar tvarko Taut o s a ko s  ta r y b a  i r  Taut o s a ko s 
a r c hy va s .

4. Lietuvos istorijos mokslas

Pirmieji Lietuvos istorij" prad#jo moksli%kai tyrin#ti svetim%a-
liai,– rusai, lenkai ir vokie)iai. Jiems, &inoma, pirmiausia r(p#jo savo 
tikslai, o ne istorin# tiesa. Tod#l j$ sukurtas Lietuvos istorijos moks-
las buvo tendencingas. Tos tendencijos Lietuvos istorijoje prad#tos 
valyti tik pastaraisiais laikais, kai j" prad#jo tyrin#ti patys lietuviai.

Seniausieji Lietuvos istorijos ra&tai prasideda Vytauto laikais. 
Tai pirmosios Lietuvos kronikos. 
XVI a. viduryje atsiranda daugyb# 
toki$ kronik$. Keletas j$ pateikia 
net i%tis" Lietuvos istorijos ap&-
valg". Pirmosios j$ buvo ra%omos 
ta pa)ia gud$ kalba, kuria buvo 
ra%omi visi vidaus reikal$ ra%tai. 
XVI a. gale (1582 m.) pasirodo 
pirmoji spausdinta Lietuvos isto-
rija, lenki%kai para%yta (/emai)i$ 
vyskupo Merkelio Giedrai)io glo-
bojamojo) lenko S t r i k a u s k i o . 
Antroje XVI a. pus#je kaunietis 
j#zuitas A. V i j ( k a s - K o j e l a -
v i ) i u s  para%# lotyni%kai Lietu-
vos istorij", – „Historia Lituana“ 

Motiejus Strikauskis. 1548–1582 m. 
(Rai&inys, prid#tas prie jo „Kronikos“ 

1582 m. leidimo.)
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(2,t.). Tas darbas ir buvo paskutinis 
veikalas nepriklausomojo gyveni-
mo laikais. Toliau Lietuvos istorij" 
tyrin#ja tik XIX a. prad&ioje Vil-
niaus universiteto profesoriai ir jo 
aukl#tiniai. Daugumas j$ ra%o len-
ki%kai, bet jie i%leid&ia ir pirmuo-
sius veikalus, ra%ytus lietuvi%kai. 
Tai buvo darbai Vilniaus universi-
teto aukl#tinio S. Daukanto, kuris 
para%# net kelis Lietuvos istorijos 
veikalus („Darbus senov#s lietuvi$ 
ir &emai)i$“, „B(d" senov#s lie-
tuvi$“, „Lietuvos istorij"“, – 2 t.). 
O vysk. Va l a n ) i u s  para%o /e-
mai)i$ vyskupyst#s istorij" (2 t.). 
I% %ito periodo Lietuvos istorik$, 
ra%iusi$ lenki%kai, reikia pamin#ti 
Lydos bajor" T. No r b u t " , kuris 
nuo 1835 iki 1841 m. i%spausdino 
did&iul* 9 tom$ veikal", pavadint" 
„Lietuvi$ tautos istorija“. Jis buvo 
in&inierius, o ne istorikas, tod#l jo 
veikalas nepasi&ymi moksli%kumu.

Kai 1832 m. rus$ vald&ia u&da-
r# Vilniaus universitet", jo sukeltas 
susidom#jimas Lietuvos praeitimi 
dar kur* laik" i%liko. T" darb" t's# 
Vilniuje susib(r' u&daryto univer-
siteto aukl#tiniai ir kiti %viesesni 
Lietuvos bajorai. Bet apie XIX a. 
vidur*, ypa) po antrojo lenkme)io 
(1863,m.), kai rus$ vald&ia i%drask# 

A. Vij"ko-Kojelavi$iaus „Lietuvos 
istorijos“ I d. vir&elio lapas. 
(Istorija spausdinta 1650 m. 

Dancige.)

Teodoras Norbutas (1784–1864 m.).



visus Lietuvos bajor$ kult(ros &idinius, tas darbas buvo apleistas. Lie-
tuvos istorijos tyrin#jimas per#jo * rus$ ir lenk$ rankas.

Rusai dom#josi Lietuvos istorija d#l savo politikos tiksl$. Jiems 
r(p#jo *rodyti, kad senov#s Did&ioji Lietuvos Kunigaik%tija, kuriai 
priklaus# did&iuliai rus$ &emi$ plotai, buvusi veikiama rusi%kos kul-
t(ros ar net visai rusi%ka valstyb#, kad ji tik i% vardo tebuvusi lietuvi%-
ka, tod#l ir istorijoje jie ie%kojo argument$ %itai savo tezei paremti.

Lenkai #m# r(pintis Lietuvos istorija, nor#dami sugriauti rus$ 
tezes ir *rodyti, kad Lietuva buvusi j$ kult(ros veikiama, kad ji suda-
riusi su Lenkija vien" valstyb' ir kad jos visuomen# buvusi lenki%ka. 
Tiesa, lenki%kai buvo ra%omi Lietuvos istorijos veikalai ir anks)iau, 
t.,y. Vilniaus universiteto laikais, bet tada ra%# daugiausia i% Lietuvos 
kil' bajorai, kurie nors ir kalb#jo lenki%kai, ta)iau labai myl#jo savo 
kra%t" ir did&iavosi jo garsia praeitim, tod#l steng#si parodyti diding" 
savo kra%to praeit*. O naujiesiems lenk$ istorikams labiausiai r(p#jo 
i%garbinti kult(rin' Lenkijos misij", *rodyti, kad lenkai ap%viet' „bar-
barus“ pagonis lietuvius.

Vokie$iai #m# Lietuvos istorij" tyrin#ti v#l savais tikslais. Jie Lie-
tuvos pasieny atsirado kaip at#j(nai, nukariav' lietuvi$ gimines. To-
d#l j$ istorikai steng#si i%kelti savo tautos nuopelnus ir pateisinti t$ 
&emi$ u&grobim". Dabar vokie)iai net stengiasi *rodyti, kad jie tur* 
istorini$ teisi$ visam Pabaltijy, o ypa) Lietuvai gr*&usiam Klaip#dos 
kra%te.

Dabartin' Lietuvos istorijos b"kl'. Lig %iol, kaip mat#m, Lietu-
vos istorij" ra%# svetimieji, kiekvieni vis savo tikslais: rusai steng#si 
*rodyti, kad Lietuva buvusi rusi%ka, lenkai,– kad ji buvusi lenki%ka, o 
vokie)iai nor#jo *rodyti, kad j$ u&grobtos &em#s priklausan)ios jiems 
teis#tai ir kad jie tur* teisi$ net * didesnius plotus. Taigi niekas nesir(-
pino pa)iais lietuviais. Tod#l dabar lietuvi$ istorikams tenka i% nau-
jo pervertinti visus tuos svetimtau)i$ darbus ir parodyti toki" savo 
tautos praeit*, kokia ji tikrai yra buvusi. !is darbas prad#tas dar visai 
neseniai, ir dar nedaug jo tenudirbta, ne viskas dar i%ai%kinta. Tod#l 
tur#s dar kisti supratimas ir pa&i(ra * daugel* m(s$ praeities klausim$.
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P I R M O J I  DA L I S

Prie&istorinis laikotarpis
1. Pabaltijo ir Lietuvos %em's  

pavir&iaus susiformavimas

/em#, kaip &inome, i% prad&i$ buvusi &#rinti ugnin# mas#. Ilgai-
niui, atiduodama %ilim" %altai erdvei, ji v#so ir klojosi pluta. /em#s 
pluta, nors labai jau sustor#jusi, bet ir dabar dar vietomis smunka arba 
kyla auk%tyn, rauk%l#jasi. Seniau tas atsitikdavo dar da&niau. Nuo to 
priklaus# j(ros kaitaliojimasis su sausuma, kitaip sakant, j(ros ir sau-
sumos svyravimai. Antai Lietuvos pavir%iaus &em#s plutai svyruojant, 
t.,y. i%kylant ir nusileid&iant, j(ra su sausuma )ia kaitaliojasi net kelis 
kartus. Dabartin# m(s$ kra%to sausuma yra atsiradusi tik po 6 j(ros 
period$. Jos am&ius, skaitant metais, bus jau milijoninis.

Bet per pastaruosius 800 000 met$ m(s$ ir didel#s Europos dalies 
pavir%i$ dar labai pakeit# l e d y na i . Anks)iau m(s$ kra%tuose kli-
matas buvo %iltesnis, ir )ia augo %ilt$j$ kra%t$ augalai. Bet v#liau d#l 
tam tikr$ prie&as)i$ klimatas #m# %alti, ir nuo gausi$ vandens kritu-
li$ Skandinavijoje #m# augti did&iulis ledynas, kurio storis siek# net 
2,km. Am&iams b#gant, jis vis did#jo ir, slinkdamas * pietus, ap#m# 
vis" %iaur#s ir vidurio Europ". V#liau, po keli$ de%im)i$ t(kstan)i$ 
met$, klimatas v#l at%ilo, ledynai i%tirpo, atsirado augal$ ir gyvuli$, 
bet paskui %altis pasikartojo i% naujo. I% viso Europoje yra buv' net 
keturi tokie ledyn$ laikotarpiai, bet pas mus, Lietuvoje, ir visam Pa-
baltijy t#ra buv' vos du.

M(s$ kra%to pavir%i$ galutinai suformavo tie ledynai. Pirmiausia 
ledynas atslinkdamas i%vagojo ir i%raus# pavir%i$, paskui tirpdamas 
jis apklojo &em' i% visur sune%tomis nuos#domis ir pagaliau &em#s 
pavir%i$ galutinai aplygino tirpstan)i$ ledyn$ vanduo. Dabartin' i%-
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vaizd" kra%tui dav# antrasis ledynas. Tuomet i%tirp's ledyno vanduo 
tek#damas i%raus# did&iules vagas, kurios dabar mums atrodo sl#niai, 
sudar# dabartines m(s$ upi$ vagas, o kai kuriose ledyno i%grau&tose 
daubose, neprasimu%'s srov#mis, vanduo sudar# gilius e&erus.

Lietuvoje ledyno storis buvo apie 150 metr$. Kadangi ledynai tir-
po ne vienu laiku, o palengva i% piet$ * %iaur', tai pasku)iausiai i% ledo 
i%sivadavo &emai)i$ kra%tas. Ledyno vanduo tuo tarpu tek#jo * Vyslos 
ir Dniepro baseinus. Nemuno &emupys tebebuvo po ledais, &emutin# 
jo vaga susidar# v#liau. Bet ir jai susidarius ryt$ Lietuvos vandenys 
dar ilgai tek#jo senosiomis vagomis. Kai ledynas dar tebebuvo apklo-
j's /emai)ius, jo pakra%tyje, apie Kaun", buvo daugyb# susitelkusi$ 
vanden$. I% )ia dabartine Nemuno vidurupio vaga vanduo tek#jo 
prie%ingai %iandieninei Nemuno t#kmei,– * pietus. Kita srov# tek#jo 
dabartine Neries vaga, irgi prie%ingai %iandieninei jos t#kmei, taigi,– 
* rytus. Ten %is vanduo susiliedavo su dabartiniu Merkiu, kuris tada 
buvo did&iausia vandens nutek#jimo vaga. 1 j* taip pat patekdavo ir 
ta srov#, kuri tek#jo * pietus dabartine Nemuno vidurupio vaga. Vi-
sas tas vanduo patekdavo * Bug", o juo,– * Vysl". Ledams pasitraukus 
toliau * %iaur', atsirado dabartin# &emutinio Nemuno vaga. Kadangi 
i% min#t$ Kauno apylink#je buvusi$ vanden$ %ita vaga pasiekti j(r" 
buvo daug ar)iau, tai srov# )ia buvo daug greitesn# ir vis did#janti, o * 
pietus ir * rytus tekan)ios srov#s silpo. Pagaliau vanduo tiek nusl(go, 
kad takoskyra, skyrusi tekan)ias i% )ia * rytus ir * vakarus upes, buvo 
prarausta. Tada pakeit# savo t#km' Neris. Jos ry%ys su Merkiu nu-
tr(ko. Po kiek laiko dabartinis Nemuno vidurupis pralau&# Alytaus 
auk%tum" ir, pakeit's t#km#s linkm', kartu su Merkio vandenim pri-
sijung# prie Nemuno &emupio, tekan)io * vakarus. Dabartinis Nemu-
no auk%tupys tada tebetek#jo * Dniepro basein", bet, pralau&'s Gar-
dino auk%tum", ir jis pasuko * %iaur' Kauno link. Taip susiformavo 
dabartin#s centrin#s Lietuvos vanden$ vagos. Beje, Nemuno &iotys 
tuomet buvo labai pla)ios, o j(ra ilg" laik" buvo daug ar)iau: ji siek# 
net dabartin' Til&' ir J(ros up'.
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2. (mogaus atsiradimas ir  
seniausioji Lietuvos kra&to kult"ra

Pabaltijy dar prie% ledyn$ laikotarp* buvo labai %iltas klimatas. 
-ia ve%#jo am&inai &aliuojantys augalai ir gyveno keis)iausi did&iu-
liai gyviai. J(ros pakra%ty ir dideliam dabartin#s j(ros plote, kur tada 
buvo sausuma, augo ypatingos veisl#s pu%$ ir egli$, i% kuri$ gausing$ 
sak$ ilgainiui susidar# m(s$ gintaras. Tarpledyniniame laikotarpy-
je )ia buvo ir did&i$j$ mamut$. Kitur Europoje kartu su mamutais 
tarpledyniniais laikotarpiais gyveno ir &mogus, kurs tada naudojo 
prastai apdoroto akmens *rankius. Tod#l tas laikotarpis vadinamas 
s en e sn i o j o  a km en s  a m & i au s  ( p a l e o l i t o)  l a i ko ta r p i u . 
Lietuvoje joki$ %itos kult(ros palaik$ nesurasta, tod#l negalima teig-
ti, kad tuo laiku )ia gyveno &mogus. Ta)iau jis gal#jo ir gyventi: jo 
kult(ros palaikus gal#jo sunaikinti u&slink' ledynai. Lig %iol taip pat 
n#ra surasta joki$ &mogaus gyvenimo palaik$ ir i% pirmojo periodo 
po ledyn$, kai m(s$ kra%t$ augalai ir gyvuliai buvo pana%(s * dabar-
tinio Ledynuotojo vandenyno sri)i$ tundros gamt". Pirmieji &mon#s 
m(s$ kra%te jau neabejotinai gyveno v i d ur i n i o  a km en s  a m-
& i au s  ( m e z o l i t o)  laikotarpiu, kuris t's#si ma&daug nuo 10 000 
iki 3 000,m. pr. Krist$. Klimatas tuomet jau buvo pana%us * dabarti-
n*. !io periodo Lietuvos gyventojai buvo klajokliai, mito &v#riena ir 
&uvimis. Jie sustodavo trumpam laikui ir apsigyvendavo smiltynuose, 
upi$ bei e&er$ pakrant#se ir mi%k$ aik%t#se. Tokiose vietose dabar u&-
tinkama j$ buvusi$ stovykl$ &ymi$ su charakteringais titnago, kaulo 
ir rago *rankiais. Vienintelis prijaukintas gyvulys tuomet buvo %uo.

Apie 3 000 m. pr. Kr. &moni$ gyvenime atsiranda nauj$ permai-
n$. /mogus, lig tol buv's klaj(nas, tampa s#slus, pradeda dirbti &em', 
s#ti javus ir auginti naminius gyvulius. Darbo *rankiai taip pat &ymiai 
pager#ja, &mogus i%moksta juos dailiai nu%lifuoti. !is laikotarpis va-
dinamas nau j u o j u  a km en s  a m & i um i , arba n e o l i t u . Neolitas 
Lietuvoje t's#si ma&daug iki 1 500 m. pr. Kr.


