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Senamiesčio panorama

Kaunas – Lietuvos viduryje įsikūręs miestas, apsuptas didžiųjų 
šalies upių – Nemuno ir Neries.  1408 m. miestui buvo suteikta 
Magdeburgo teisė, kuri reiškė miestui galimybę turėti 
savivaldą. Kaunas ėmė sparčiai augti, didėjo jo, kaip prekybos 
su Vakarų Europa centro bei uosto, svarba. 1441 m. Kaune 
buvo įsteigta Hanzos pirklių kontora. Šiam įvykiui paminėti 
kasmet rengiama miesto šventė ,,Kauno Hanzos dienos“, o nuo 
1991 m. Kaunas yra vienintelis Lietuvos miestas, priklausantis 
tarptautinei miestų sąjungai „Naujoji Hanza“.  Šią sąjungą 
sudaro 185 miestai iš 16 šalių. 

Šiandien Kaunas – Lietuvos kultūros, tradicijų ir istorijos 
židinys, antras pagal dydį ir reikšmę Lietuvos miestas, turintis 
turtingą istoriją, svarbus šalies mastu geografine padėtimi bei 
ekonominiu požiūriu. Tai – ne tik senų tradicijų miestas, bet ir 
stambus mokslo, verslo, pramonės bei kultūros centras. 

Miestas garsėja ir jame vykstančiais įvairaus žanro festivaliais 
bei šventėmis. Kiekvieną pavasarį ir rudenį vykstantis 
tarptautinis festivalis „Kaunas jazz“ kviečia linksmintis kartu 
su žymiausiais atlikėjais. Pasaulyje žinomas Pažaislio klasikinės 
muzikos festivalis Kaune vyksta visus tris vasaros mėnesius. 
Festivalio svečiai – žvaigždės iš viso pasaulio. Kaunas neretai 
vadinamas ir Lietuvos krepšinio sostine. 

SVEIKI ATVYKĘ Į 
KAUNĄ – VIENINTELĮ 
HANZOS MIESTĄ 
LIETUVOJE!
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APIE 
HANZOS 
LYGĄ 

Liubeko – svarbiausio 
ankstyvosios Hanzos 
lygos miesto ir šios 
sąjungos lyderio 
paveikslas (1493 m.)

Hartmann Schedel 
Liber chronicarum, 
1493, Nuremberg,  
A. Koberger

Terminas Hanse, vėliau evoliucionavęs į Hansa ar Hanza, buvo vokiečių žemaičių 
kalbos žodis, reiškęs grupę pirklių, drauge konvojumi keliavusių jūra ar sausuma. 
Hanzos lyga susikūrė XIII a., kaip Liubeko, Hamburgo ir kitų Šiaurės Vokietijos 
miestų sąjunga, kurios tikslas buvo darniau vystyti prekybą Baltijos jūra ir ieškoti 
naujų prekybos kelių Rytinėje Baltijos jūros pakrantėje. Tai buvo laisvų, daugiausia 
Šventosios Romos imperijos miestų konfederacija, gynusi savo miestų pirklių 
gildijų interesus, dalyvavusi diplomatinėse derybose dėl geresnių sąlygų prekybai 
ir naujų prekių bei rinkų paieškai Baltijos ir Šiaurės jūros regionuose. Hanzos lygai 
jos klestėjimo metu (XIII–XIV a.) priklausė absoliuti dauguma Šiaurės Vokietijos 
miestų, didžioji dalis Prūsijos ir Livonijos ordino Baltijos jūros pakrantės miestų, 
Nyderlandų bei aktyviai į šios sąjungos veiklą įsitraukusių Švedijos miestų.

HANZOS KONTOROS

Už šios prekybinės sąjungos ribų: Skandinavijoje, Anglijos karalystėje, Flandrijoje 
bei Rytinėje Baltijos jūros pakrantėje, Hanzos miestų pirklių gildijos steigė kontoras, 
kurių tikslas buvo organizuoti prekybą. Hanzos lyga daugiausia prekiavo neapdirbta 
ir įvairiems tikslams naudoti paruošta mediena ir jos produktais, degutu, medumi, 
vašku bei grūdais, kurie buvo gabenami iš Baltijos jūros regiono, mainomi į 
audeklus, žuvį, ir miestų cechuose pagamintus produktus bei siunčiami parduoti 
į Rytus.  Tokiu būdu net ant pakankamai skurdžių miestiečių ar valstiečių stalų 
Lietuvoje atsidurdavo silkės iš Šiaurės ar Baltijos jūrų, už šimtų kilometrų išgautos 
druskos, o Lietuvos miškuose paruošta mediena, degutas, čia išauginti grūdai buvo 
gabenami į Vakarų Europą. 

Toliausiai rytuose įsikūrę Hanzos kontoros buvo Didžiajame Naugarde, Pskove ir 
Kaune. Kontoros rytinėje Hanzos prekybos miestų įtakos sferos pakraštyje buvo 
kuriamos siekiant geriau organizuoti prekybą, būti arčiau vietinių ir regioninių 
prekybos centrų bei vietovių, kuriose gaminamos bei išgaunamos prekybai skirtos 
gėrybės. 
Kaune Hanzos kontora įkurta Gdansko miestiečių iniciatyva, laikotarpiu, kai Hanzos 
lygos senasis centras Liubekas silpo, o jo pozicijas užėmė Gdanskas. 

HANZOS MIESTŲ SĄJUNGOS MIESTIEČIAI

Hanzos miestų sąjungos viduje judėjo ne tik prekės, bet ir žmonės.  Amatininkai ir 
pirkliai (daugiausia vokiečiai) migravo tarp Hanzos lygos miestų ieškodami turtų, 
darbo ar laimės. Su savimi jie nešėsi amato įgūdžius, žinias, pažintis bei ryšius su 
gimtuosiuose kraštuose liekančiais giminaičiais. Tai leido sėkmingai vystyti verslą 
ir prekybą.

HANZOS MIESTŲ SĄJUNGOS IŠKILIMAS IR SMUKIMAS

Hanzos lygos smukimo priežasčių buvo kelios. 

Pirmoji – ankstyvųjų naujųjų laikų valstybių augimas, Danijos, Lenkijos ir Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės valdovams ėmus proteguoti savo šalių prekyvietes ir 
pirklius. Dėl šios priežasties Hanzos kontora Kaune gyvavo vos šimtmetį. Siekdami 
sustiprinti kauniečių pirklių pozicijas, Lietuvos didieji kunigaikščiai pradėjo 
proteguoti juos prieš atvykėlius iš Dancigo (Gdansko). 

Antroji Hanzos lygos smukimo priežastis buvo ir jos sėkmė. Sujungusi vis 
labiau augančius Šiaurės Vakarų Europos miestus ir prekyvietes su jų augimui ir 
išgyvenimui būtinais grūdų, medienos ir miško pramonės produkcijos gamybos 
centrais Rytinėje Baltijos jūros pakrantėje, Liubekas ir kiti Hanzos miestai, prekybos 
tarpininkai, tapo vis mažiau būtinais šios prekybos organizatoriais. Todėl ilgainiui, 
nuo XV a. vidurio, į Baltijos jūros regiono prekybą įsiveržė Nyderlandų pirkliai, 
sujungę Dancigą (Gdanską), prekybos grūdais centrą, su Amsterdamu, visos 
Europos prekybos ir kapitalo centru. Šis, nepaisant visų pokyčių ar istorijos audrų, 
iki pat XVIII a. pabaigos buvo laikomas svarbiausiu prekybos grūdais iš Baltijos jūros 
regiono centru.

V. Gersonas 
(Wojciech Gerson) 
1865 m. paveiksle 
Gdanskas XVII 
amžiuje (Gdańsk w 
XVII wieku) bandė 
įsivaizduoti, kaip 
galėjo atrodyti 
didžiausia Rytinio 
Baltijos jūros regiono 
prekyvietė jos 
klestėjimo laiku
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MAGDEBURGO TEISĖS KAUNUI SUTEIKIMAS

Dar prieš Kauno miesto įsikūrimą toje vietoje, kuri vadinama Kaunu, žmonių gyventa 
gana tankiai. Tačiau Kauno kaip miesto, miestiečių bendruomenės, susikūrimas 
sietinas su Magdeburgo teisės suteikimu. Istorikai sutaria, kad pirmoji privilegija 
Kauno miestui buvo suteikta 1408 m., ją suteikė Lietuvos didysis kunigaikštis 
Vytautas Kęstutaitis.  Magdeburgo teise Lietuvos valdovai miestui suteikė teisinę 
savivaldą, galimybę verstis prekyba ir amatais bei apsaugą jų vykdomai prekybai. 
Beveik visų pirmųjų XV a. pradžios Kauno miestiečių vardai buvo vokiški, o Kauno 
vokiečių kilmės miestiečių bendruomenė užėmė išskirtinę turtinę bei visuomeninę 
padėtį Kauno mieste iki pat XX a. vidurio. Ilgainiui prie miesto bendruomenės 
jungiantis naujokams, reikšmingą dalį Kauno miestiečių ėmė sudaryti lietuviai, o be 
jų – pirkliai bei amatininkai, kilę iš visos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės.

KAUNO PILIS  

Pirmasis Kauno istorijos etapas yra glaudžiai susijęs su Kaunu kaip pilimi, saugojusia 
Nemuno ir Neries santaką nuo kryžiuočių įsiveržimų. Pirmoji Kauno mūrinė pilis buvo 
pastatyta XIV a. viduryje, ir kovos, vykusios tarp Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
ir Vokiečių (Teutonų) ordino dėl šios pilies, tapo pirmojo rašytinio Kauno kaip 
vietovės (pilies) paminėjimo priežastimi. 1362 m. kovą Kryžiuočių ordino riteriai, 
pasitelkę kryžiaus žygių dalyvius iš Anglijos, Italijos ir Vokietijos, apgulė šią pilį, ir 
1362 m. balandžio 10 d. įveikė jos mūrus bei pilies gynėjus, vadovaujamus Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Kęstučio sūnaus Vaidoto, užimdami ir sugriaudami Kauno 
pilį.  Dabartinė Nemuno ir Neries santakoje stovinti pilis buvo pastatyta vėliau, XV 
a. pradžioje. Po Kauno pilies užėmimo, dar keturis dešimtmečius tarp Kryžiuočių 
ordino ir lietuvių vyko kovos dėl Nemuno ir Neries santakos, kol galiausiai, po 
pralaimėjimo Žalgirio mūšyje, Kryžiuočių ordinas buvo sutriuškintas. Prekyba, ne 
karas, tapo kasdiene pagrindine Nemuno ir Neries santakos gyventojų veikla.

KAUNAS, 
MIESTIEČIAI 
IR JŲ 
KASDIENYBĖ 
XV–XVII A.

Kauno miesto raštinės 
antspaudai (XV a.)

KAUNO MIESTIEČIAI 

XV–XVI a. Kaunas išaugo į antrąjį pagal gyventojų skaičių ir ekonominę svarbą miestą 
visoje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. 1569 m. Kaune buvo 412 namų, kuriuose 
galėjo gyventi apie 7000 žmonių. Miestas augo tiek natūraliai, tiek atvykstant 
naujakuriams iš kitų LDK vietovių bei užsienio. Nauji Kauno miestiečiai atvykdavo 
net iš tokių tolimų vietovių kaip Utrechtas Olandijoje, pvz. Gertas Olandas, kilęs iš 
šio miesto, 1569 m. buvo paskirtas miesto audėjų cecho vyresniuoju.  Kaune taip pat 
įsikurdavo pirkliai iš Rygos. Yra išlikę žinių, kad XV a. pabaigoje Kauno miesto taryba 
davė leidimą statytis namą Rygos miestiečiams. Mieste lankėsi pirkliai ir iš kitų šalių. 
Su prekėmis į Kauną, kaip rodo Jurbarko muitinės duomenys, vyko prancūzų ir 
olandų pirkliai, taikos metu čia lankydavosi ir maskvėnų pirkliai.

Dancigo (Gdansko) miesto paveikslas iš 1575 m. „Braun and Hogenberg“ atlaso „Civitates 
Orbis Terrarum II 46“. Gdansko miestas buvo pagrindinė prekių, Nemuno upe gabentų iš 
Kauno, rinka ir didžiausias regiono prekybos centras. Būtent Gdansko pirkliai buvo Hanzos 
kontoros Kaune įkūrėjai.



 
9

 
8

T. Makovskis. Kauno miesto panorama (XVII a. pr.)

PIRKLIAI IR JŲ NAMAI 

Rotušės aikštę supo namai, priklausę Kauno miestiečių elitui – dažniausiai 
turtingiausiems pirkliams, kurių tarpe buvo daug vokiečių kilmės, turinčių giminystės 
ryšių su kitomis regiono miestų patriciato (turtingiausio ir išskirtinį statusą miestų 
valdyme turinčio miestiečio sluoksnio) giminėmis. Rotušės a. 1 namą pastatė Kauno 
vaitas J. Pečiūga, o po XVII a. vidurio atstatė pirklys Tifenbrukas. Greta, Rotušės a. 
2 buvo pirklių miestiečių Hofmanų rezidencija, kurios pirmajame aukšte – atvira 
prekybinė patalpa ar kontora. 1606 m. šį pastatą nupirko kunigaikščiai Oginskiai. 
Namas nr. 3 priklausė magistrato tarėjui J. Vamkau, o 1634 m. atiteko miesto 
ligoninei. Rotušės a. 28 esančiame name XVI a. antrojoje pusėje priklausiusiame 
burmistrui J. Puhačui, o vėliau pirkliui F. Bekeriui, buvo svirnas, arklidė, sandėlis, 
bravoras ir salyklinė. XVII a. paskutiniajame ketvirtyje čia veikė vaistinė. Rotušės a. 4 
namą pastatė miestietis Kasparas Liubneris, vėliau pastatas priklausė V. Venskavičiui, 
Žodkevičiams ir J. Ferkeliui. Rotušės a. 5 priklausė Mačkovičiams, V. Vilkeliui, o 1622 
m. šį namą nusipirko didikas A. Masalskis. Rotušės g. 23 namas priklausė Zigmantui 
Puhačui, nuo 1620 m. –  pirkliui Jurgiui Forkuntui, vėliau – Ernestui Hiršfeltui. Šiame 
name buvo keturi rūsiai grūdams, medui ir alui, veikė karčema (smuklė), alaus ir 
vyno daryklos. Rotušė a. 29 1614 m. priklausė auksakaliui H. Zageriui, 1621 m. – 
vaistininkui H. Mantui.

Per XVII a. vidurio karus bei didžiuosius XVIII a. gaisrus nemaža dalis miesto 
senosios architektūros buvo prarasta, miestas ir jo bendruomenė patyrė rimtą 
nuosmukį. Tačiau Kauno miestiečių,  daugiausia miesto ekonominio elito giminių, 
statytus pastatus galima pamatyti ir šiandien. Be abejonės, įspūdingiausias 
vėlyvosios gotikos pastatas Kaune – vadinamasis Perkūno namas, kurį, kaip žinoma, 
Kauno burmistras F. Bitneris pardavė Žemaitijos kaštelionui J. Lackiui, o šis namą 
perdavė Kauno jėzuitams, kurie XVII a. penktajame dešimtmetyje čia pradėjo 
kurti Kauno jėzuitų kolegiją.  T. Daugirdo g. 5 namas kažkada priklausė Štrunkų 
giminei (šios giminės vardu jis buvo vadintas XVII a.),  namas J. Jablonskio g. 3 
priklausė miestiečiams Linkams, o vėliau – pirkliui J. Dietrichui. Muitinės g. 12 name, 
priklausiusiame miestiečiams Spickevičiams, XVII a. pirmaisiais dešimtmečiais 
gyveno Albertas Vijūkas Kojelavičius – pirmosios Lietuvos istorijos autorius, greta 
esantis namas Muitinės g. 14 XVII a. pirmojoje pusėje priklausė Kauno vaitui G. 
Knebeliui, o Muitinės g. 20 – Kauno tarėjui J. Dėmeriui.

MIESTIEČIŲ LUOMAS

Miestiečių luomas buvo uždara bendruomenė. Norint tapti Kauno miestiečiu, reikėjo 
turėti žemės nuosavybės mieste, būti krikščioniu (tai dažniausiai reiškė – kataliku), 
būti kilusiam iš teisėtos santuokos, iš esančios Kauno miestiečių bendruomenės 
narių pažinti bent porą senųjų miestiečių, kurie laiduotų už miesto bendruomenės 
naujoką, ir tik tada, davus priesaiką miesto Rotušėje, žmogus (kaip tiems laikams 
įprasta – vyriškos lyties) tapdavo miesto bendruomenės nariu, miestiečiu. Teoriškai 
Kaunas buvo miestas, kuriame galiojo „laisvo oro“ principas, kai, nepaisant žmogaus 
kilmės, luomo ar priklausomybės santykio, mieste žmogų gynė Magdeburgo teisė. 
Miestiečių luomo atstovai mieste sudarė mažumą, didžioji dalis miesto gyventojų 
nebuvo pilnateisiai miesto bendruomenės nariai. Didžioji dalis naujakurių savo 
gyvenimą Kaune pradėdavo kaip miestėnai (lot. incola). Šie upeiviai, amatininkai, 
vežikai, smuklininkai, samdiniai ir padieniai darbininkai neturėjo teisės dalyvauti 
miesto valdžios rinkimuose ir negalėjo būti renkami į miesto valdžios institucijas, 
tačiau buvo laisvi žmonės, paklusę miesto teisei.

Kauno miesto raštinės 
antspaudai (XVI-XVII a.)

MIESTO SAVIVALDA

Pagrindinė Kauno miesto teisė buvo iš bendruomenės narių rinkti savo valdžią. 
Lietuvos didysis kunigaikštis skirdavo vaitą, o iš miestiečių tarpo buvo renkama 
miesto taryba (magistratas) bei suolininkų teismas. Miesto vaitas atstovaudavo 
miestui valdovo akivaizdoje ar įvairiuose teismuose, suolininkai buvo teisminė 
institucija, spręsdavusi įvairius miestiečių tarpusavio ginčus, nagrinėjusi kriminalinius 
nusikaltimus, o miesto taryba, kurios nariai buvo vadinami tarėjais, buvo miesto 
vykdomoji valdžia. Miesto taryba iš savo tarpo rinkdavo burmistrus, kurie tarp 
miesto tarybos posėdžių atlikdavo vykdomosios valdžios funkcijas. Taryba skelbė 
miesto vidaus gyvenimo taisykles ir nuostatas, tvarkė viešuosius miesto reikalus, 
valdė bendrą miesto nuosavybę, nustatinėjo prekybos, amatų ir kitokios miestiečių 
veiklos tvarką, skirstė mokesčius, rūpinosi našlių ir našlaičių globa, sprendė įvairius 
turtinius ir kitokius ginčus tarp miesto tarybos narių. Miesto taryba palaikė vidaus 
gyvenimo tvarką ir gynė miesto interesus santykiuose su valdovu, jo pareigūnais, 
kitais Lietuvos ir užsienio miestais bei Katalikų bažnyčios institucijomis. Kauno taryba 
įvesdavo naujus mokesčius, bei rinkdavo valstybinius mokesčius. Savo rankose 
miesto taryba turėjo prievartos aparatą, pavaldžius miesto tarnus, kurie sulaikydavo 
nusikaltėlius ar įtariamuosius ir atvesdindavo juos į teismą. 

Miestas turėjo ir savo kalėjimą, buvusį miesto Rotušės rūsyje. Miesto žinioje buvo 
įvairios įmonės: vaškinė, malūnas, karpykla, kurių darbą ir naudojamus saikus bei 
matavimo vienetus reguliavo miesto taryba. 

Jau XV a. viduryje Kaunas turėjo savo raštinę bei antspaudą. Ankstyviausias gerai 
išlikęs Kauno miesto antspaudas buvo įspaustas 1471 m. Kauno miesto tarybos 
rašte Rygos tarybai. Antspaudo herbiniame skyde pavaizduotas tauras. Tik XV 
a. pabaigoje, atnaujinus senąjį antspaudą, virš tauro atsirado riteriškas lygių galų 
kryžius. Miesto antspaudas buvo naudojamas svarbiausiems miesto tarybos aktams 
tvirtinti, be to liudijo miesto nepriklausomybę ir savivaldą. 
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HANZOS KONTOROS VEIKLA KAUNE

Kauno ekonomika neatsiejama nuo upių.  Kiekvienų metų pavasarį, vos prasidėjus 
atlydžiui, iš Kauno išplaukdavo pirmieji prekių pilni laivai, ir ši prekybinė laivyba 
tęsdavosi iki vėlyvo rudens.  XV– XVI a. viduryje Kaune aktyviai veikė Hanzos kontora. 
Ši bendruomenė susiformavo iš Dancigo (Gdansko) pirklių, kurie, po navigacijos 
Nemune sezono pabaigos, žiemodavo Kaune, laukdami ledonešio, kad galėtų grįžti 
į savąjį miestą. Hanzos miestai tokiose vietose kaip Kaunas kurdavo savo prekybos 
kontoras, kuriose laikinai apsistodavo atvykstantys Hanzos pirkliai. Pagrindinė 
kontorų paskirtis buvo bendromis pirklių, remiamų Hanzos miestų, pajėgomis 
sudaryti palankesnes prekybos sąlygas Hanzos miestų prekybai. Kaune apsistodavo 
Dancigo (Gdansko), Karaliaučiaus ir Torno pirkliai. Augant kauniečių pirklių 
ekonominei galiai, ilgainiui Kauno pirklių bendruomenė sugebėjo pasinaudoti 
valdovo įvestais naujais muitais ir išstūmė Hanzos kontoros vienijamus pirklius. Taip 
miestas ir jo miestiečiai įgavo didesnį ekonominį savarankiškumą. 

Hanzos kontoros Kaune antspaudas

PAGRINDINIAI TURGŪS IR MUGĖS

Valdovo suteiktos privilegijos Kauno miestui leido rengti dvi didžiąsias 
daugiadienes prekybos muges (mugės buvo rengiamos Rotušės aikštėje, tuo metu 
vadintoje Turgaus aikšte): pavasarį, Šv. Stanislovo šventės metu (balandžio 11 d.), 
bei Šv. Marijos dangun ėmimo šventės, liaudyje vadinamos Žoline, metu (rugpjūčio 
15 d.). Šių mugių metu Kaune neveikdavo draudimai miesto svečiams prekiauti 
tarpusavyje, tad prekyba vykdavo laisvai.  Šių visiems iš anksto žinomų mugių laikas 
buvo pritaikytas prie prekybos vandens keliais metinio ciklo. Balandžio mėnesio 
mugė vyko pirkliams rengiantis kelionėms į Dancigą (Gdanską) ir leisdavo jiems 
sukaupti prekių, o rugpjūčio mėnesio mugė sutapo su pirklių laivų pasirodymu iš 
Nemuno žemupio, kuriuo laivai vykdavo iš Prūsijos miestų.
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PAGRINDINĖS KAUNO PREKĖS

Pagrindinės per Kauną vežamos LDK eksporto prekės buvo: grūdai, miško pramonės 
produktai (laivų statybai paruošta mediena, degutas, pelenai, potašas), midus, 
vaškas, linai, apyniai, odos, medžio dirbiniai (geldos, šaukštai ir kt.). Į Karaliaučių 
buvo gabenamos parduoti transporto priemonės ar jų dalys, vežimų ratai ar rogės. 
Per Kauną iš Vakarų buvo atplukdoma daugiausia druska ir silkės statinėse, rečiau: 
rūkyta žuvis, alus, vynas, audiniai, prabangos prekės (prieskoniai, džiovinti vaisiai) ir 
metalo dirbiniai. Prekyba vyko ne tik upėmis, bet ir sausumos keliais, Kauno pirkliai 
dažnai aptarnaudavo savo įtakos zoną tarp Gardino, Vilniaus ir Rygos. 

AMATAI HANZOS LAIKOTARPIU KAUNE

Kaunas buvo dirbantis miestas. Dėl dėkingos geografinės padėties – didelių miškų 
plotų netoli Kauno, ir didėjančio medienos ir jos produktų poreikio rinkoje, Kaunas 
tapo svarbiu upių laivų statybos ir miško verslovininkų centru bei uostu. Kauno 
miesto dalis, vadinama Aleksotu, anot prof. Zigmanto Kiaupos, savo pavadinimą 
gavo nuo ten veikusios upinių laivų statyklos (vok. lastadie). Šioje vietoje  meistrai 
statė įvairaus dydžio laivus: vytines, škultus, strugus, botus ir pergas. Dalis Kauno 
miestiečių dirbo vadinamaisiais šiporiais (laivininkais), vertėsi tiek savo, tiek kitų 
pirklių prekių plukdymo upėmis verslu. Pagal Kaune galiojusį prekybos reguliavimą, 
šiporiai buvo prilyginami aukščiausią statusą mieste turėjusiems pirkliams.

PREKYBOS KAUNE TVARKA

Kauno miesto Turgaus aikštė (dabartinė Rotušės 
aikštė) buvo vienas pirmųjų susiformavusių 
urbanistinių miesto elementų. Tradiciškai Kaune 
aktyviausiai prekyba vykdavo turgaus dieną – 
antradienį, davus ženklą, dažniausiai devintą valandą 
ryto. Turguje pirkti ir parduoti galėjo kiekvienas 
į jį atvykęs žmogus, todėl į antradieninį turgų 
atvykdavo prekeiviai iš visos Lietuvos. Perpirkėjai ir 
eksportui parduodantys pirkliai supirkinėjo atvykėlių 
atgabentas prekes: vašką, medų, grūdus, miltus, 
apynius, kanapes, linus, kartais nedidelius kiekius 
miško pramonės prekių: apdirbtą medieną, degutą 
ir pelenus. Turguje buvo ir nuolatinių parduotuvėlių 
(klektų ir kromų) kuriuose prekiavo maisto produktų 
pardavėjai: mėsininkai, kepėjai, druskos pardavėjai, 
amatininkai. Atokiau stovėjo prekystaliai su žuvimi. 
Parduotuvėlės Turgaus aikštėje buvo nuolatinės, 
kartais tarp jų susiformavusios erdvės istoriniuose 
šaltiniuose buvo vadinamos gatvėmis.
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KARČEMOS (SMUKLĖS) IR PRAMOGOS MIESTE

Kita svarbi Kauno miesto ekonominė institucija buvo jo karčemos (smuklės). 
1570 m. iš 416 namų Kaune net 188 buvo išlaikomos karčemos, kuriose buvo 
prekiaujama daugiausia vietiniu, o kartais ir atvežtiniu alumi, midumi ir degtine, 
buvo galima pavalgyti, apsistoti nakvynei bei pašerti arklį. Karčemose virte virė 
miesto gyvenimas. Čia buvo galima sutikti visus spalvingo miesto gyventojus: 
atvykusiuosius į turgų, upeivius, laukiančius naujo navigacijos sezono, į miestą 
atvykstančius būdininkus, į Kauno pavieto seimelį susirenkančius bajorus bei į 
bažnytines šventes suplaukiančius parapijiečius. Karčemose buvo klausomasi 
keliaujančių muzikantų ir juokdarių, šokama, lošiama kortomis, kauliukais, šaškėmis 
bei šachmatais. Iki XVI a. vidurio dažniausiai karčemose buvo pilstomas alus ir 
midus, o vėliau pradėjo populiarėti degtinė. 

Ten, kur vyko tokios linksmybės, nebuvo apsieinama be lažybų. 1543 m. kalvis 
Laurynas skundėsi Kauno vaito teismui, kad dieną prieš su Juru iš Kėdainių 
susilažino iš statinės alaus, kuris iš jų geriau kala geležį, bet varžovas paskirtu laiku 
neatvyko. Taip pat buvo skųstasi, kad kito kauniečio Vincento Brakaravičiaus sutartos 
lažybos su Juru Radvilavičiumi dėl to, kuris iš jų geriau kaunasi tridančiais, neįvyko. 
Galiausiai tik karčemoje galėjo įvykti 1561 m. sudarytos lažybos tarp Stasio Čibulo 
ir kalvio Mačio, kad šie nei kauliukais, nei kortomis nežais iš pinigų, o tik iš alaus ar 
midaus taurės.

ALUS

Kaune buvo verdamas alus. Archeologiniai duomenys rodo, 
kad daugiausia alaus gamybos procesui reikalinga ūkinė 
veikla XVI–XVII a. vyko piečiau Rotušės aikštės esančiuose 
kvartaluose tarp dabartinės Muziejaus ir T. Daugirdo gatvės. 
Čia, archeologų teigimu, buvo susitelkusios įmonės, kurios 
dideliais kiekiais džiovino salyklą ir virė alų. Tiesa, kauniečiai 
gerdavo ne tik vietoje pagamintą alų ar kitus alkoholinius 
gėrimus, šaltiniuose minimas iš Dancigo (Gdansko), 
Karaliaučiaus, Leipcigo gabentas juodasis ir šviesusis alus, 
vynas iš Prancūzijos bei Pareinio regiono.

AMATAI

Kaunas buvo ir amatų centras. Žinoma dešimtys amatininkų 
profesijų, kurių dalis: siuvėjai, barzdaskučiai, kalviai, šaltkalviai 
ir katiliai, staliai, kailiadirbiai, puodžiai, buvo susibūrę į cechus.
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KAUNIEČIŲ RELIGINGUMAS 

Konfesine prasme Kaunas XVI a. buvo nevienalytis. Be parapinės katalikų Šv. Petro 
ir Pauliaus bažnyčios, tuo metu priemiesčiuose buvusiomis Šv. Mikalojaus, Šv. 
Gertrūdos ir Šv. Kryžiaus bažnyčių ir dviejų vienuolynų (pranciškonų ir bernardinų), 
turėjusių savo bažnyčias, Kaune XVI a. buvo ir stačiatikių cerkvė. XVI a. šeštajame 
dešimtmetyje Kaune atsirado liuteronų bendruomenė, kuri į pietvakarius nuo 
Turgaus aikštės įrengė liuteronų maldos namus. Kaip buvo būdinga, etninė ir 
konfesinė kilmė čia susiliejo, dauguma Kauno liuteronų buvo vokiečių kilmės, 
istoriniuose šaltiniuose šios konfesijos atstovai buvo vadinami vokiečių bažnyčios 
nariais. Kauno liuteronų bendruomenės atstovai XVII a. buvo užsitikrinę teisę, kad 
ketvirtadalis miesto magistrato narių būtų liuteronų tikybos.

Kontrreformacijos metu Kaune katalikai miestiečiai atgaivino pasauliečių miestiečių 
dvasinę Literatų broliją, atsigavo Kauno bernardinų vienuolynas, o XVII a. pirmojoje 
pusėje Kaune įsikūrė benediktinių vienuolės bei jėzuitai, kurie 1653 m. įkūrė Kauno 
jėzuitų kolegiją. Mieste vyko teisiniai susidūrimai tarp katalikų ir liuteronų atstovų.

Tarp mažiau žinomų ankstyvųjų naujųjų laikų Kauno istorijos epizodų išsiskiria Kauno 
bernardinų vienuolyne saugoto stebuklingo Dievo Motinos paveikslo istorija, kurią 
žinome iš prof. Vaidos Kamuntavičienės tyrimų. Švedijos ir Rusijos okupacijos metu 
XVII a. viduryje šis paveikslas buvo nusiųstas saugoti į Raudonės dvarą, kurį valdė 
Krišpinų-Kiršenšteinų šeima. Šio dvaro koplyčioje kabėjęs paveikslas, amžininkų 
akimis, pradėjo daryti stebuklus. Maskvėnams 1655 m. rugpjūčio 8 d. užėmus Vilnių, 
anot šio paveikslo istoriją pasakojančių, Dievo Motina paveiksle esą pravirko. Ji, 
maskvėnų kareiviams bandant nuplėšti sidabrinę karūną, pasipriešino ir apsigynė 
be pagalbos. Šis paveikslas nuo 1669 m. stebino kabėdamas Šv. Jurgio bažnyčioje: 
gydė nuo pilvo, dantų, sunkaus gimdymo skausmo, kraujavimo iš nosies, epilepsijos, 
prisimindami paveikslą upeiviai išsigelbėdavo nuo skendimo neramioje Nemuno 
upėje. Anot pasakojimų apie šį stebuklingą paveikslą, maldos prie jo padėdavo nuo 
užkerėjimo bei nuo to, ką to laikmečio žmonės vadindavo beprotybe. Už stebuklus 
turtingesni asmenys atsilygindavo prie paveikslo pridėdami sidabrinę plokštelę 
(votą). Tiesa, Katalikų bažnyčios hierarchijai uždraudus stebuklingų paveikslų 
garbinimą, kol daromi stebuklai nebus įrodyti ir oficialiai patvirtinti Katalikų 
bažnyčios, stebuklai liovėsi.
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Skirtingiems miesto gyventojų sluoksniams dėl ekonominių aplinkybių teko 
maitintis labai skirtingai. Jei miesto elito (patriciato) atstovai galėjo sau leisti 
vartoti įvairius prieskonius ir patiekalai reikšmingai nesiskyrė nuo tų, kuriuos 
valgė bajorijos atstovai, tai padieniai darbininkai ar samdiniai turėjo tenkintis 
tik duona ir šiupiniu (sriuba) ar troškiniu, gamintu karčemoje (smuklėje). To 
laikotarpio maistas ir patiekalai buvo itin sezoniniai, priklausė nuo produktų, 
kurie buvo pasiekiami konkrečiu metų laiku. Produktai, kurie mums dabar atrodo 
savaime suprantami ir kasdieniai, buvo laikomi prabanga, pvz. ryžiai, tačiau kiti, 
šiais laikais kiek mažiau įprasti produktai (gėlavandenės žuvys ar žvėriena), buvo 
vartojami šiek tiek dažniau nei šiais laikais.

AUTENTIŠKI XVII a. RECEPTAI

Tipiškas neturtingų miestiečių  (taip pat ir valstiečių) 
patiekalas galėjo būti tiesiog košė ar blynai.

APIE MAISTĄ 
IR GĖRIMUS

1,25 kvortos* grikių miltų, 0,5 kvortos 
kvietinių miltų, 6 kiaušiniai, 4 šaukštai 
sviesto, mielių, 1 stiklinė sviesto 
blynams kepti, druskos.

1,25 kvortos grikių miltų, 0,5 kvortos 
kvietinių miltų sumaišyti kartu. Kvortą 
miltų paėmus suplikyti vandeniu 
ir palikti pastovėti. Įmušti į tešlą 6 
kiaušinius, įpilti 4 šaukštus ištirpinto 
sviesto, likusius miltus praskiesti 
drungnu vandeniu, gerai išplakti ir 
palikti kilti. Tešlai iškilus, galima kepti 
kaip paprastus blynus.

* Kvorta – senovinis saikas, galėjęs 
prilygti 1,4 arba 0,7 l

Blynai iš grikių miltų
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Reikia paimti šviežio sviesto ir gerai sumaišyti su tarkuota rugine duona. Įmušti 
kelis kiaušinio trynius, atskirai įdėti sutrinto cukraus, cinamono ir iš jų padaryti 
masę. Tik tuomet į šviežiai išvirtą alų dėti po šaukštą masės kaskart pamaišant. 
Tuomet alus bus labai skanus, tik ingredientus išmaišius, alų reikia pašildyti.

* Vartodami alkoholį, rizikuojate savo sveikata, šeimos ir visuomenės gerove

Turtingesni miestiečiai ar bajorijos atstovai galėjo lepintis troškinta, 
virta ir kepta  lydeka arba migdoliniais riestainiais.

Būdas, kaip nesupjaustytą lydeką troškinti virti ir kepti.

Paimk didelę lydeką, nuskusk nuo galvos, viduryje žvynus palik, nuskusk 
truputį nuo uodegos. Išdarinėk, užmauk ant iešmo, lydekos vidurį apvyniok 
drobe, prieš tai sudrėkinęs ją pasūdytame vyno acte, aprišk raišteliais, 
galvą bei uodegą apibarstyk druska ir dėk ant silpnos ugnies. Kepk, suk, 
turėk pasūdyto vyno acto kaistuve prie ugnies, kad jis virtų, ir dažnai laistyk 
juo drobe apvyniotą dalį. Galvą prieš tai patepk alyvuogių arba paprastu 
aliejumi, arba sviestu ir truputį apibarstyk kvietiniais miltais – padaryk tai ir 
antrą, ir trečią kartą, kai keps. O uodegą pabaigoje, kai pradės rusvėti, taip 
pat aptepk, kuo nori, tačiau miltais nebarstyk. Ir kai įsitikinsi, jog jau karšta, 
nuvyniok drobę. Štai tau troškinta, virta ir kepta lydeka.

Labai smulkiai styrink* išdžiovintus migdolus, persijok ir pertrink grietine. 
Pridėk pakankamai cukraus ir vieną visą kiaušinį, dviejų trynius. Tešlą 
padaryk atskirai, visa tai sumaišyk su ja ir paruošk. Įdėk nesūdyto sviesto, 
viską vėl suminkyk, padaryk riestainius ir kepk pyragų krosnelėje.

* Styrink – sutrink.

Troškinta, virta ir kepta lydeka

Migdoliniai riestainiai

Miestiečiai dažnai vartodavo ir karštą alų.

Karštas alus*

Tipiška 
viduramžių 
duonos kepėjo 
darbo aplinka
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SENIEJI AMATAI: ALAUS VIRIMAS

Svarbi Hanzos miesto ūkio dalis buvo alaus gamyba. Kaune veikusių bravorų 
pėdsakų buvo aptikta daugelyje Kauno senamiesčio vietų. Dažniausiai bravoruose 
stovėdavo apskrita krosnis su specialiai paruošta vieta įleidžiamam katilui. Su alaus 
gamyba taip pat siejama ir didelė dalis archeologų Kauno senamiestyje rastų 
hipokausto tipo krosnių, skirtų džiovinimo procesui.  Tai – savo laikmečio „aukštųjų 
technologijų“ pavyzdžiai, kaip ir alaus gamybai reikalingi mediniai vamzdžiai bei 
sudėtingi siurbliai. 

Gamybai pirmiausia buvo būtina įranga salyklui džiovinti. Salyklas daugiausia buvo 
gaminamas iš avižų ir miežių, o aukštuomenės sluoksniuose – ir kvietinis. Nors 
tuo laikotarpiu naudotų alaus gamybos receptų nėra išlikę, istoriniai duomenys 
rodo, kad Lietuvoje jau XV a. auginti apyniai, kurie labai anksti tapo alaus dalimi, 
pakeitusia vietos alaus skonį. 

Istoriniuose šaltiniuose, ypač samdinių priesaikose, kuriose pasižadama tarnybos 
metu nenaudoti alkoholinių gėrimų, minima, kad Kaune buvo verdamas šviesusis 
kvietinis alus, o Karaliaučiaus ar Gdansko importuojamas tamsusis alus.

HANZA VIRTUVĖ ŠIANDIEN

Autentiškų, šimtmečius veikiančių karčemų (smuklių) ar bravorų Kaune neišliko, 
tačiau bent dalį to, ką galėjo savo laiku valgyti XVI–XVII a. turtingi kauniečiai, galima 
rasti tarp žvėrienos patiekalų ,,Medžiotojų užeigoje“ (Rotušės a. 10) ir patiekalų, 
žymimų „Kulinarijos paveldo fondo“ ženklu,  ,,Bernelių užeigoje“ (M. Valančiaus g. 9 
ir K. Donelaičio g. 11). Ypač rekomenduojama – baravykų sriuba duonos kepalėlyje. 
Norėdami tikrai autentiškų patiekalų, rinkitės sriubas, pvz. barščius, grybų, žvėrienos  
patiekalus. Vieta, kuri galėtų priminti, kaip atrodė karčema (smuklė) su bravoru, yra 
senamiestyje esantis restoranas „Avilys“ (Vilniaus g. 34), kuriame gaminama ir alaus 
sriuba.

Viduramžių vienuolis, besimėgaujantis alumi

Tradicinė lietuviška virtuvė, 
kurią rasite Lietuvoje 
šiandien, yra pilna naujų 
produktų, išplitusių ir imtų 
nuolat vartoti nuo XIX a. 
Tradicinės lietuvių virtuvės 
„karalienė“ bulvė Kauno 
Hanzos miesto laikotarpiu 
dar buvo tik egzotiškas 
produktas, plačiai išplitęs 
Lietuvoje tik XVIII–XIX a.

Hanzos prekybos miestų sąjunga 
skatino prekybinius ir kultūrinius mainus 
tarp skirtingų Europos kraštų. Viena 
iš netiesioginių šios sąjungos veikimo 
pasekmių buvo vokiečių migracija į 
Vidurio Rytų Europos miestus. Kauno 
pavyzdys yra itin išraiškingas – dar 
nesibaigus karams su Kryžiuočių ordinu, 
grupė vokiečių pirklių, su Lietuvos 
didžiojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo 
pritarimu ir privilegija, išgavo Kaunui 
tai, kas šiame krašte buvo vadinama 
„vokiškąja“ teise. Magdeburgo miesto 
Vokietijoje pavyzdžiu Kaunui buvo 
suteikta savivalda, teisė rinkti savo 
pareigūnus, laisvai užsiimti prekyba ir 
amatais, valdovo apsauga ir protekcija. 
Vokiečių pirklių pavardės dominuoja 
išlikusiuose XV a. šaltiniuose, ir tik 
ilgainiui, miestui plečiantis, vokiečių 
mieste mažėjo ir plėtėsi lietuviškai bei 
lenkiškai kalbančių miestiečių gretos. 
Kauno vokiečių bendruomenė socialiniu 
ir kultūriniu atžvilgiu buvo išskirtinė.

IR VOKIEČIAI 

HANZA
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VOKIEČIŲ BENDRUOMENĖ 
ANKSTYVŲJŲ NAUJŲJŲ 
LAIKŲ KAUNE

KULTŪRINĖ KAUNO 
VOKIEČIŲ VEIKLA IR 
BENDRUOMENĖS LIKIMAS

Vokiškai kalbanti ir tautinį identitetą puoselėjanti gana 
uždara bendruomenė kelis šimtmečius po Kauno 
įkūrimo įėjo į turtingiausių miestiečių elitą (patriciatą). 
Prie identiteto išsaugojimo prisidėjo ir reformacijos įtaka. 
Kaune jau XVI a. šeštajame dešimtmetyje veikė liuteronai, 
ilgainiui įsteigę savo parapiją ir tapę viena iš tokio 
identiteto sutvirtinimo priemonių. Jau 1558 m. minimas 
liuteronų pastorius Dovydas Sommeris, kuris iš trijų 
Turgaus (Rotušės) aikštės pietvakariuose įsigytų sklypų, 
priklausiusių Jokūbui Hofmanui, Henrikui Šparenbergui 
ir Motiejui Heinui, suformavo sklypą, kuriame buvo 
pastatyti liuteronų maldos namai. Nenuostabu, kad 
miesto dokumentuose liuteronų konfesijos žmonės 
buvo vadinami vokiečių arba saksų tikėjimo žmonėmis. 
Dėl specifinės ir unikalios Europos mastu reformacijos 
vystymosi krypties, Kauno ir Vilniaus liuteronai jautė 
daugiau bendrumo su savo broliais religijoje Prūsijos 
karalystėje (bendruomenė sekė Prūsijos kunigaikštystės 
konfesine hierarchija, absoliučiai visi evangelikų 
liuteronų pastoriai Kaune buvo kilę iš Vokietijos miestų) 
nei su evangelikais reformatais, XVI a. antrojoje pusėje 
klestėjusiais visai greta Kauno, Šiaurės Lietuvoje. 
Reformacijos smukimo epochoje – XVII a. Kauno mieste 
gyvenę evangelikai liuteronai sugebėjo išsaugoti savo 
pozicijas, miesto taryboje užsitikrinę iki ketvirtadalio 
vietų. Bendruomenė išlaikė ir savo mokyklą bei špitolę 
(ligoninės pirmtakę, prieglaudą).

Kai kurie Kaune gyvenę vokiečiai, daugiausia liuteronų 
dvasininkai, užsiėmė ne tik sielovada, bet ir kultūrine veikla. 
Pvz. Kauno pastorius Paulius Oderbornas (1555–1604 m.) buvo 
literatas, tiek religinių giesmių, tiek eilių ir prozos kūrėjas, 1584 m. 
Kaune parašęs ir 1585 m. Vitenberge išleidęs Maskvos didžiojo 
kunigaikščio Ivano Rūsčiojo biografiją „Ioannis Basilidis magni 
Moscoviae ducis vita“. 

Kauno vokiečiai buvo svarbi vėlyvųjų viduramžių ir ankstyvųjų 
naujųjų laikų laikotarpio Kauno gyvenimo ir kraštovaizdžio dalis. 
Heinai, Sommeriai, Bitneriai, Eckertai, Movijai, Hofmanai, Šeperiai, 
Forchundai, Heningai, Wesseliai ir Mioleriai sudarė reikšmingą 
dalį to, kas buvo Hanzos lygos egzistavimo laikotarpio Kaunas. 
Dėl asimiliacijos, bet daugiausia dėl XX a. tragiškos istorijos, ši 
bendruomenė nebeegzistuoja, tačiau verta atsiminimo, kaip 
svarbi Kauno istorijos dalis. 
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„HANZA SAVAITGALIS KAUNE“ (2 D. / 1 N.) *

Praleiskite laisvalaikį 
HANZA KAUNE!

Pasiūlymo kainą rasite: visit.kaunas.lt*

1 diena

2 diena

Išvyka į Kauno Pažaislio vienuolyną

Išvyka į Raudondvario dvarą 
Trukmė: 3-4 val.

Popietė, skirta muziejų lankymui (pasirinktinai):   
Velnių muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 
Vytauto Didžiojo karo muziejus, Kauno IX forto muziejus

ARBA

Ekskursija su gidu „Kaunas – Hanzos miestas“ 
Trukmė: ~2-2,5 val.

Apsilankymas Perkūno name-muziejuje, edukacinė programa 
(organizuojamas turistų grupėms)

Pietūs

Nakvynė viešbutyje 

Ekskursija po Kauno rotušę – miesto muziejų, edukacinė programa  
Trukmė: ~1,5 val.

ARBA

Trukmė: 2,5-3 val.

* Į pasiūlymo kainą įskaičiuota: apgyvendinimas su pusryčiais, 
pietūs pirmąją kelionės dieną, gido paslaugos ekskursijai 
„Kaunas – Hanzos miestas“, bilietų rezervacija.

KELIONIŲ PASIŪLYMAI
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Kelionių organizatorius:  
Kauno turizmo informacijos 
centras ir konferencijų  biuras 
Laisvės al. 36, 44240 Kaunas

„KULTŪRINIS HANZA KAUNAS“  
(2 D. / 1 N.) *
Pasiūlymo kainą rasite: visit.kaunas.lt*

Pasiūlymo kainą rasite: visit.kaunas.lt

1 diena

2 diena

Ekskursija su gidu „Kaunas – Hanzos miestas“ ir „Senosios 
Kauno bažnyčios“ Trukmė: ~3-3,5 val.

Ekskursija po Lietuvių tautinės muzikos instrumentų muziejų  
Trukmė: ~1 val.

Kelionės organizatoriaus pasiūlytas kultūrinis miesto renginys

Pietūs

Nakvynė viešbutyje 

Apsilankymas Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje

Popietė, skirta muziejų lankymui (pasirinktinai):   
Velnių muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Vytauto 
Didžiojo karo muziejus, Kauno IX forto muziejus

* Į pasiūlymo kainą įskaičiuota: apgyvendinimas su pusryčiais, pietūs 
pirmąją kelionės dieną, gido paslaugos ekskursijoms „Kaunas – Hanzos 
miestas“ ir „Senosios Kauno bažnyčios“, bilietų rezervacija.

EKSKURSIJA SU GIDU 
„KAUNAS – HANZOS 
MIESTAS“

Ekskursijos metu išgirsite istoriją,  kaip Kaunas tapo miestu, kaip jis 
susijęs su Hanza pirkliais, kaip žmonės gyveno viduramžiais ir ką 
jie veikdavo, kaip atrodė jų kasdienybė. Aplankysite pagrindinius 
viduramžiškus objektus, sužinosite jų istoriją ir įdomybes, aplankysite 
vietą, nuo kurios prasideda Kauno istorija. Trukmė: ~2-2,5 val.

Detalesnė Informacija sutei- 
kiama ir užsakymai priimami:   
E. p. info@kaunastic.lt,  
Tel. +370 37 323 436




