
Baltų gentys ir jų gyvenamoji teritorija 

Pirmieji gyventojai Lietuvos teritorijoje pasirodė prieš 12–13 tūkstančių metų, 
atšilus orams ir ledynams pasitraukus į šiaurę. Jie buvo klajokliai, dažnai keldavosi iš vietos 
įvietą. Įsikurdavo prie upių, ežerų. Atšilus klimatui, vienoje vietoje apsigyvendavo ilgesniam 
laikui. Išmoko medžioti, naudodami lankus ir titnago antgalius, žvejodavo upėse bei ežeruose. 

 
  

 

 

 

 

 

 
Pirmasis mūsų protėvius apie 98 m. paminėjo romėnų rašytojas Publijus 

Kornelijus Tacitas. Savo veikale „Germanija”jis juos pavadino aisčiais ( Baltijos jūros rytų krante 
gyvenusios gentys). Jokiuose kituose rašytiniuose šaltiniuose nerandame bendro visų mūsų 
protėvių genčių vardo. XIX a. viduryje vokiečių mokslininkas Georgas Neselmanas pasiūlė prie 
Baltijos jūros gyvenančius ir panašia kalba kalbančius žmones vadinti baltais. Šis vardas 
vartojamas ir dabar. 

Kodėl būtent romėnai rašė apie baltus? Rašytiniai šaltiniai ir archeologiniai 
duomenys rodo, kad jau I–VI a. mūsų protėviai palaikė prekybos ryšius su senovės Romos 
gyventojais. Apie tai byloja Lietuvos teritorijoje randami romėniški žalvariniai indai, 
papuošalai, monetos. Romėnai iš baltų pirkdavo gintarą. Dažnai mainais atveždavo įvairių savo 
prekių. 

Baltų gentys formavosi apie 1000 metų. Jų gyvenamoji teritorija nuo Vyslos iki 
Volgos aukštupio ir Okos upės rytuose siekė šiandienio Maskvos miesto ribas. Baltams 
priklausė: prūsai, jotvingiai, lietuviai, latgaliai, žiemgaliai, kuršiai, sėliai, žemaičiai ir aukštaičiai. 
Kuršiai, žiemgaliai ir sėliai gyveno dabartinės Lietuvos ir Latvijos žemėse. 

Susidarant lietuvių ir latvių tautoms, šios gentys įsiliejo į jas. Lietuviai ir latviai 
(latgaliai) vėliau sukūrė savo valstybes. Kadangi abi tautos yra kilusios iš bendrų protėvių, todėl 
panašios ne tik jų kalbos, bet ir kultūra. Kitos dvi baltų gentys – prūsai ir jotvingiai. Prūsai 
gyveno  į vakarus nuo kuršių. Jų žemės siekė iki Vyslos. 

Jotvingių gyvenamoji teritorija – dabartinės Baltarusijos vakarai, Lenkijos šiaurės 
rytų dalis ir Lietuvos pietūs, daugiausia Nemuno pakrantės. Svarbiausi baltų genčių kaimynai 
iki XIII a. buvo slavai (lenkai, rusėnai) ir finougrai (lyviai, estai). XIII a. pirmojoje pusėje 
Mazovijos kunigaikštis Konradas Mazovieckis pasikvietė vokiečių riterius kryžiuočius. Ilgainiui 
jie sukūrė savo valstybę – Kryžiuočių ordiną. Maždaug tuo pačiu laiku prie Dauguvos upės 
įsikūrė Kalavijuočių ordinas. Naujieji baltų kaimynai (kryžiuočiai ir kalavijuočiai) puolė juos iš 
šiaurės ir pietų, todėl buvo labai pavojingi. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sąvokos: 
 
Kryžiuočiai buvo Švč. Mergelės Marijos brolių ordinas, įkurtas 1190 m. Dažniausiai 

jis vadinamas Kryžiuočių, arba Vokiečių, ordinu. Jo riteriai vilkėjo baltus apsiaustus su dideliais 
juodais kryžiais. Buvo pavaldūs popiežiui ir Šv. Romos imperijos imperatoriui. Jų tikslas 
krikštyti (kalaviju ir ugnimi) pagonių tautas. 

Kalavijuočiai – Kristaus kariuomenės brolių ordinas, įkurtas 1202 m. Vadinamas 
dar Livonijos ordinu. Užimtose žemėse Ordino broliai skelbė krikščionybę.Vilkėjo baltus 
apsiaustus su raudonais kryžiais ir kalavijais. 

 
 
 
Klasės ir namų darbas Nr. 1 
 

1. Kada Lietuvos teritorijoje apsigyveno pirmieji žmonės? 
2. Kodėl būtent romėnai rašė apie baltus?  
3. Kas tokie buvo aisčiai? 
4. Kas priklausė baltų genčiai? 
5. Kas buvo baltų kaimynai?  
6. Sugalvokite savus penkis klausimus. 


