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Vilniaus „Žemynos“ gimnazijos komanda (E.Stankevič, L.Norkūnas, D.Novokunskis, I.Vėgelė, K.Kriaučiūnas)



1915-1918 m. visuomenė buvo patriarchališka, katalikiška, 
kurioje kunigas buvo didelis autoritetas, ypač kaimuose, kiti 

autoritetai buvo vaistininkai, gydytojai, viršaičiai.

Tuomet tik energijos resursų problema buvo ne tokia aktuali, 
nes kiekvienas šildėsi, kaip išmanė, nebuvo centrinio šildymo. 

Apie 80 proc. žmonių gyveno kaime. Ten augino bekonus, 
žąsis.

Kasdieninės lietuvių veiklos ir pramogos



Lietuvos kaimas 1915-1918 m.Lietuvos kaimas 1915-1918 m.

Tipinė tarpukario šeima gyveno kaime, vertėsi žemės 
ūkiu, augino 4-5 vaikus, o vienintelės pramogos, 

paįvairinančios darbais pažymėtą kasdienybę buvo 
sekmadieninės pamaldos ir kaimo šokiai. 

Tuo metu kaimuose plito kotletų, didžkukulių, šnicelių, 
karbonadų gaminimas, nors anksčiau šiuos patiekalus 
gamindavo tik per šventes.  Taip pat tarpukario laikų 
šeimininkės turėjo galimybę lankytis maisto gaminimo 
kursuose. Atsirado net vegetarizmo užuomazgų ir vis labiau 
p op u l i a rė j o  d a r žo v i ų  va r to j i m a s  i r  sve iko  m a i s to 
propagavimas. Ilgainiui net apelsinai, citrinos, vynuogės, 
bananai, kokoso riešutai, kava, ryžiai tapo prieinami ne tik 
turtingiesiems, bet ir viduriniosios klasės gyventojams.

Halberštato žemės karininkų poilsio namai Salake, 1916 m.



Didžiuosiuose Lietuvos miestuose, 
kaip Vilnius ir Kaunas, lietuviai buvo 
mažuma gyventojų. Vilniuje 
daugiausia gyveno lenkai ir žydai, o 
Kaune vyravo žydų dauguma su 
kylančia lietuvių populiacija. Klaipėda 
dar nepriklausė Lietuvai, bet joje 
daugiau nei pusė buvo vokiečiai. Kiti 
miestai dar nebuvo išvystyti ir didžioji 
dalis Lietuvos gyventojų gyveno 
kaimuose ir miesteliuose.



Gyvenimas mieste nesustojo.

Miestuose būrėsi Lietuvos 
intelektualai, buvo 
švenčiamos tradicinės 
šventės.

“Karo metais ženkliai pablogėjo miestiečių 
gyvenimo lygis. Į Vilnių 1917 m. grįžęs P. Klimas 
miestą apibūdina taip: „Miestas išrodo, kaip prieš 
pusę metų. Tik daugiau matyti suvargusių, 
išgeltusių, suplyšusių badautojų.“



Lietuvoje gyventojai buvo pasiskirstę į kaimo 
gyventojus ir miestiečius. Kaime ir mieste vyko 
skirtingi ekonominiai veiksniai: miestuose didžioji 
žmonių dalis apsirūpindavo įvairiausiomis prekėmis 
turguje, o kaimuose gyventojai patys aprūpindavo 
save. Jeigu trukdavo ko nors, jie mainydavosi su 
kaimynais arba retkarčiais važiuodavo į turgų mainytis 
arba parduoti savo užaugintą produkciją, sukurtus 
rankdarbius.

Turgaus ir mainų prasmė lietuvių gyvenime



Turguje žmonės pardavinėdavo įvairiausią 
produkciją: daržoves, malkas, rankdarbius, 

arklius, žuvį, mėsą ir kt. Turgūs buvo bendri ir 
nišiniai, kur buvo parduodama specifiniai 

dalykai (pvz. tik arkliai- buvęs turgus Šnipiškių 
aikštėje). Už prekes buvo atsiskaitoma 

markėmis arba mainoma į kitus daiktus.

Okupacijos pradžioje prekių dar buvo 
daug, bet po 1915 metais įvesto prekybos 
mokesčio, bei įvairiausių rekvizicijų, prekių 
kiekis, kokybė ir kaina gerokai sumažėjo, 

nes miestiečiai ir ūkininkai baisiai 
nuskurdo



Tuo metu Lietuvoje, paprastų gyventojų apranga buvo niekuo 
neišsiskirianti. Visi rengėsi labai panašiai. Vos pamačius pirmąsias to meto 
Lietuvos gyventojų nuotraukas ir atkreipus dėmesį į jų drabužius, galima 

įžiūrėti, kad daugelis žmonių, buvo labai vargani ir tiesiog rengėsi paprastai. 
Tuomet niekas nenešiojo nieko išsiskiriančio, visur dominavo blankios ir 

tamsios spalvos, drabužiai buvo panašūs.

Lietuvių kasdieninė apranga



Visur galima matyti, kad moterim buvo labai būdinga nešioti skareles ir sijonus. Nors viskas buvo 
labai blanku ir nespalvotą, manau, kad tikrai kažkur galima būtų atrasti ir pamatyti, kokią nors jauną 

moterėlę, kuri būtų tikrai kažkaip pasipuošusi ir išsiskirtų iš tokios bespalvės rutinos.



• Lietuvių kasdienybėje buvo labai svarbi krikščionybė.

• Didžioji lietuvių visuomenė gyveno kaimuose.

• Dėl vokiečių išleistų nuostatų nuskurdo didžioji lietuviai.Tai 
atsispindėjo jų aprangoje ir kasdieninėje veikloje.

• Nors valstybė buvo nuskurdusi, jos gyventojai vieni kitų pagalba 
išgyveno šį sunkų laikotarpį.

Lietuvos kasdienybė


