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1. Kulturos pavcldo victovcs apskaitos diiomcnys:
Merkines miestelio istorine dalis ( u n i k a l u s kodas kulturos vertybiu registre 17097)
Varenos r. sav., Mcrkines mstl. (Mcrkines sen.)
jregistravimo registrc data: 1998-12-16
Statusas: Vulstybcs saugomas
Rusis: Nckilnojamas
Ohjoktas jrasytas kaip: victovc
Kodas regislre iki 2005.04.19: U28
Nr. I,ietuvos Rcspublikos kulturos paminkkj sarasc: UV28
Nr. naujai isaiskinanuyLi sijrase:
Nr. laikinosios apskaitos sarasc:
Vietovcje yra:
Tcritorijos plotas: 605800
Vizualinio apsaugos /.onos poxonio plotas: 0
Fizinio apsaugos zonos pozonio plotas: 0
Vertingosios savybes (verlybes sudetis, apimtis, vcrlingos dalys ir clL'mcutai):
Gatviij tinklas, aikstcs planas, kapitalinio uzstatymo fragmcntai
Am/ius: XIII-XIV a.: XIV a. pab.-XVIl a. pab.; X V I I a. vid.
Vertingosios savvhes nepatikslintos
Victoves stcbcscna atlikta 2015-10-14
Diiomcnys i\ vertybes pagriinlinio dosjc (1998 m.):
,, Micxlclio planas ratiialinis, savciiniingos rcthios. /'urine erdvine kompozicija susijorniuvo iki
XVII a. pah. I'enkiy /ittgrirH/iniij gtitvitj sankryzojc yra trapecine aikslc. Vyraitja vicnaaitksciai
XX a. I puses namai, yra ir XX a. II puscje skitylij lipiniij 2 auk.stij puslittif ir gy\\
Dtntgumos gatviif pcrspcklyvos uzdaros.
Merkim' yra Dziikijos nticionalinio parko tcrilori/o/c, larp Merkini's ir Krikstomif xywnvieciif
yra Nemuno kraslovaizdzio tlrtiitstmis, apimantis Nemuno iip<£ ir jus slC'nj.
Kuliuros vcrlyhcs leritorijoje yra X\' a. gotikine haznycia <uk 1028), X\'I a. rotuses lickanos (uk
1754, 1569 m. du miesla riha.s zymintys slulpai (ukl()584), namas, vad. Vazos (uk 11323). "
Merkines miestelio istorine raida (pagal A. Miskinio pitblikacijq)
Priesistorc
Merkino - viena scniausiij I.ietuvos gyvenviccii}. areheologinii} tyrincjimif duomenimis zmones
cia gyveno jau 10-ojo tukstantmecio pr. m. e antroje puseje. 21 lyrincta gyvenviete datuojama 9
1

tukstantmcciu pr. m. e. ir priskiriama jvairioms kulturinems grupems, daugiausia Svidnj kultiirai.
Stovyklavietes ir gyvenvietes- Maksimoniu gyvenviete ir stovyklavietes, Merkines
stovyklavietes, Netiesu, stovyklaviete ir gyvenviete ir kitos issidesciusios Nemuno ir Merkio
aukstutinese ir zemutinese terasose, pric czeru ir upcliq.
Mczolitu datuojama 1 1 tyrinetij gyvenviecin. Nuo 8 tukstantmecio pr. m. c. pirmos puses, iki
jo pabaigos cia gyveno zmones, priskiriami Kundos ir Kutlajevkos kulturai. 10 gyvenvieciu
priskirtinos Janislavcii} kulturai. Neolito pradzioje Pietij Lietuvoje susiformavusios Nemuno
kulturos gyvenvietes Merkines apylinkcse gyvavo iki 3-ojo tukstantmecio pr. m. e.; rastos 9
velyvojo neolito ir bronzos amziaus gyvenvietes.
Aplink Merkine rasta ankstyvojo ir senojo gelezies amziaus V a. pr. m. e. - IV a. radiniij ir
lipdytos bruksniuotu ir lygiu pavirsiumi keramikos dirbiniij. Viduriniajam gelezies amziui V a. IX a. priskiriami pavicniai Merkincje rasti radiniai, t. p. gretimi Vilkiautinio, Papiskiij ir kiti
pilkapiai. Velyvajam gelezies amziui, IX a. - XII a. bOdingu jtvirtinimi} yra sesiuose
piliakalniuose. Rasta budingij keramikos dirbiniij, placiaasmeniu kirviu, atveztiniu ietigalin ir
dviasmenis kalavijas. Isliko plokstinis kapinynas Galintenuose. 1,5 km j pietvakarius nuo
Merkines, Nemuno kairiajamc krante, yra Jonionk) akmenys - senovine paleoastronomine
stebykla. 100 m j pietrycius nuo Merkio santakos su Nemunu - Merkines piliakalnis.
Viduramziai
Merkine buvo svarbus strateginis Lietuvos Didziosios Kunigaikstijos Panemunes piliif gynybos
sistemos punktas - pirma^ kartq minima 1359 m. Naugardo metrastyje, nuo 1377 m. - Vokieciij
ordino kronikose. Nemuno ir Merkio santakoje stovejo Merkines pilis, kuri^ 1377 m. nusiaubc
kryziuociai.
Manoma, kad Lietuvos kriksto metais 1387 m. tvirtoveje buvo jkurta pirmoji Merkines baznycia,
cia Jogaila, tais pat metais budamas Merkineje suteike jai miesto teises, cia jis suteike miesto
teises ir Vilniui. Miestas jsikures ant svarbios istorines trasos Vilnius-Krokuva (Lictuviq traktas),
kaim^ su Vygriais jimge Vygriq traktas, kuriuo \e jodavo Lietuvos didysis kunigaikstis
Vytautas. 1418 m. jkurta parapine baznycia.
Po 1410m. 2algirio musio Merkines gyvenviete- papilys - erne plcstis, susiformavo turgaus
aikste, veike smukles, parduotuves, uzvaziuojamicji namai, kuresi amatininkai. Jau XV a. antroje
puseje Merkine buvo svarbus amatij, prekybos ir jos kontroles centras. XVI a. vidurys - XVII a.
pirmoji puse - Merkines klestejimo laikotarpis. Nuo XVI amziaus minimas Merkines
karaliskasis dvaras ir seniunija. Nuo 1529m. Merkine minima LDK ncprivilegijuotujij miestu
sarase. 1549m. LDK Zygimantas Augustas Merkine uzrase Barborai Radvilaitei. 1556m.
Zygimantas Augustas pakarlotinai suteike Magdeburgo teises, (1776 m. atimtos, 1791 m.
savivalda atkurta), 1569m. ir herbas, taip pat suteikta turgaus ir trijij prekymeciij privilegija.
Merkine zymima visuose XVI a. antrosios puses Abieji} Tautij Respublikos zemelapiuose.
1587 m. miestelis vadinamas Didziqja Merkine, tikriausiai siekiant atskirti nuo Merkines
dabartiniame Salcininki^ rajone. 1605 m. Merkines burmistras pasikviete vienuolius dominikonus
ir padovanojo jiems murinius namus su sklypu. Nuo 1616 m. kuresi zydai. 1633 m. patvirtintos
odminiij ir batsiuviij, 1639m.- siuveji} cechij privilcgijos. Merkine isaugo ir buvo vienas
svarbiausiq ekonominiij, dvasiniij ir kulturiniij Dainavos krasto centri^. 1648 m. Merkineje mire
Abiejij Tauti} Respublikos valdovas Vladislovas IV Vaza. Per 1654-1667 m. Abiejij Tautij
Respublikos-Rusijos kara ir 1700—1721 m. Siaures karq Merkine labai nukentejo nuo Rusijos ir
Svedijos kariuomenii^, prarado buvusia reiksm^. 1707 ir 1708 m. dukart Merkineje lankesi caras
Petras I. 1676 m. Merkineje jsikure jezuitai jsteige vicnuolyn^.
Naujieji laikai
1756m. Merkines centre gyven? 253 zydai, turejo 28 namus. 1777m. jezuitij turta pcremc^
dominikonai jkure apygardinc mokykla. 1790 m. Merkineje buvo 138 namai, tik du ju muriniai,
veike 9 smukles ir uzvaziuojamieji namai. Per 1794 m. sukilimq Rusijos imperijos kariuomene
sudegino Merkine, ji degc 1803m., 1822m. sudegc rotusc ir parduotuves apie ja. 1831 m.
uzdarytas dominikoni} vienuolynas ir mokykla. 1838m. buvo 160 namq, is jq 140 priklause

zydams. 1861-1950 m. Merkine buvo valsciaus centras. 1888 m. nugriovus rotus? jos vietoje
pastatyta ir pasventinta staciatikiq cerkve.
Nuo 1889m. buvo platinama draudziamoji spauda lietuviij kalba, kovojama pries lenkinimq
baznycioje ir rusinim^ (kun. K. Jagminas ir J. Baksys, knygnesiai K. Barysas, K. Milius ir kiti).
Merkineje mokesi rasytojas Vincas Kreve, kun. J. Caplikas, kiti visuomenes ir kultQros veikejai.
1911 m. jsteigtas Blaivybes skyrius.
Nepriklausomybes metai
Merkine dege ir 1921 m. XX a. treeiame - ketvirtame desimtmetyje miestas nesiplete. Merkines
centre gyveno zydai (1931 m. - \ pakrasciuosc - lietuviai. Buvo 3 sinagogos, zydij liaudies
knygynas, 145 parduotuves (beveik visos priklause zydams), plytine, saldainii} fabrikas, siuvejij,
batsiuviq, saltkalviu, kojiniij dirbtuves, keli malunai. Merkineje veike keliolika religiniq ir
tautinii} organizaciju skyrii|. 1931 m. buvo 312 namq, 24 ji] muriniai.
Okupacijif metai
Per SSRS-Vokietijos kara 1941 m. birzelio 22 d. Vokietijos aviacija subombardavo Merkines
centra. 1941 m. Vokietijos okupacines valdzios jsakymu Merkineje nuzudyta apie 3000 xydi}.
1945m. gruodzio 15 d. Adolfo Ramanausko-Vanago vadovaujami Merkio rinktines partizanai
puole miestelj, kovojant su NKVD pajegomis vyko Merkines musis. 1940-1941 m. ir 19441953 m. sovietu valdzia istreme 93 gyventojus.
1949-1959 m. kolukio, 1959-1993 m. Merkio tarybinio ukio eentrine gyvenviete. Okis
specializavosi gyvulininkysteje, pastatyta daug naujij gyvenamiyij namij, buvo Druskininkq
meno gaminiq jmones cechas, prekybos centras su ,,Stanges" valgykla, melioracines statybos
valdyba, ligonine, malunas, pastatyti nauji mokyklos-intcrnato rumai, dideli kulturos rumai,
Merkines vidurine mokykla.
1989m. prie Merkines krastotyros ir genocido muziejaus J. Kaupinio iniciatyva pradetas kurti
sovietinio teroro aukif memorialas — Merkines kryziij kalnelis, jame 154 vardiniai kryziai ir
koplycia.
Architektura
Miestelis spindulinio piano, savaimingai susikloste iki XV11 a. pabaigos. Sesiq gatviq sankryzoje
yra beveik trikampio formos aikste. Svarbiausi statiniai:
Gotikine bcbokste haline Svc. Mergeles Marijos Emimo j dangij baznycia (XV a. pirmoji puse,
po 1648 m. rekonstrukcijos jgavo baroko bruozij, 1884m. pagal architekto N. Ciagino projektq
pristatytas prienavis). Akmens muro sventoriaus tvora su etnografmes formos vartais-varpine
(manoma, 1842 m.; virs vartij - varpines gelezinis kryzius, XIX a.).
Murinc tinkuota cerkve (1888 m. pastatyta ant XVI a. - XVII a. rotuses pamatLj; nuo 1968 m.
Merkines krastotyros muziejus).
Du muriniai tinkuoti miesto ribozenkliai (manoma, pastatyti 1575 m. ar 1579 m.).
Merkines kryziij kalnelyje pastatyta murine partizanq koplycia (1994 m.).
Tiltas per Nemuna (XX a. 6-7 desiintmetis).
Paminklai:
V. Krevei, pastatytas 1994 m., skulptorius P. Mazuras
Sv. Kazimierui, pastatytas 1993 m., skulptorius K. Lanauskas.
Rotuse
1556m. Merkinei sutciktos Magdeburgo teises. 1595m. jau minima miesto rotuse. Pastatas
isstovejo apie 300 meti(. 1885 m. rotuse buvo nugriauta ir jos vietoje pastalyta tipinio projekto
Merkines staciatikiq cerkve. Merkine savivaldos teises turejo iki 1776 m., tad 1798 m.
inventoriuje sakoma, kad sena dviaukste rotuse yra tuscia. Tiesa, 1791 m. Merkines savivalda
buvo trumpam atkurta ir veike iki 1796 meti}. 1773-1775 m. valstybes jstaigos is Merkines buvo
perkeltos j Alyti). Apie rotuses isvaizdq galima spresti i§ dvieji4 XIX a. piesiniij. Tai buvo
daugiausiai renesansiniq bruozu islaikiusi rotuse dabartineje Lietuvos teritorijoje.

2. Apziurai naudotu kulturos paveldo victovcs apskaitos ir kitu dokumentu duomcnys:
1. Kulturos vertybes pagrindinis dosje, 1998 m. (aprasq uzpilcte Antanina JarukaUiene)\. Algimanto Miskini
Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybes, II tomas, Ryti{ Lietuvos miestai ir miesteliai, II
knyga, Vilnius: Savastis, 2005, p. 117-191.
3. Duomenys apie paskutine atlikta apziura:
Mcrkines miestelio istorine dalis tikrinta 2011-01-30. Varenos rajono savivaldybes
administracijos specialistas, atsakingas uz paveldosauga, vietove tikrino 2013-06-25 (apziuros
aktoNr. KPA-33-(16.7.))
Taip pat tikrinta kulturos paveldo objektq, patenkanciq j miestelio istorines dalics teritorija ir
jrasyti} j kulturos vertybiif registra, bukle:
1. Svc. M. Marijos Emimo j dangij baznycia (u. k. 23581), apziuros aktas 2015-05-21 Nr.
AAA(P)-6
2. Rotuses liekanos (u. k. 1754) apziQros aktas 2014-03-12 Nr. AAA-13
Namas, vad. Vazos (u. k. 11323), apziQros aktas 2014-03-12 Nr. AAA-12
3. Pirmas stulpas (u. k. 23518), apziQros aktas 2013-06-25 Nr. KPA-12-(16.7.)
4. Antras stulpas, (u. k. 23519), apziuros aktas 2013-06-25 Nr. KPA-13-(16.7.)
5. Merkines senojo miesto vieta (u. k. 3680), apziuros aktas 2013-06-25 Nr. KPA-34-(16.7.)
6. Mcrkines piliakalnis su papiliu (u. k. 22957), apziuros aktas 2015-026 Nr. AAA(P)-2
4. Kulturos paveldo vietoves vertingiiiu savvbiu buklc ir in pokyciai:
4.1. piano struktura:
Piano strukturojc csminiij pokyciq nera. Ciatviij t i n k l a s ncpakitcs.
4.2. turine erdvine struktura:
Turinc crdvine struktura nepakitusi. Nauiu statiniu. zalojancii^ turine erdvine struktura.
nepastatyta.
4.3. uzstatymo bruozai:
Uzstatymo bruozai isliko nepakitt;.
Lyginant su 1998 m. kulturos vertybes pagrindinio dosje duomenimis, miestelio vertingujij
savybiq bukle pastebimai nepasikeite: nepastatyta naujq statinivj. iskreipianciij istoriskai
susiklosciusia turinp — crdvin^ struktur^, nepakito gatvi_u_ tinklas Jr budingi uzstatymo bruozai.
Labiausiai pastebimas pokytis - 2014 metais igyvendinta sovietmcciu statyto tipinio vaiku,
darzelio pastato rekonstrukcija, pritaikant ii Merkines globos namu reikmems (adresas: Baksio ^.
10). 2012-2014 metu laikotarpiu tvarkyti Mcrkines miestelio centre csantys _I)/fikijos
nacionalinio parko direkcijos fadresas: Vilniaus g. 3) ir Merkines krastotyros muziejaus (adresas:
Dariaus ir Gireno a. 1 ) pastatai.
5. Kulturos paveldo victory supancios aplinkos (apsiiuaos /.onos) kulturinio krastovaiy.dzio
buklc ir jo pokyciai
Kulturinio krastovai/d/io bOkle nepakito.
Dzukijos nacionalinio parko ir Cepkeliu valstybinio gamtinio rezervato direkcijos rupesciu
Merkineje (tarp Nemuno upes ir Seinij gatves csanciamu miske) iskilo vienas auksciausiq
Lietuvoje apzvalgos bokstq, kurio virsutine apzvalgos aikstele jrcngta 25 metri} aukstyje.
6. Paveldosaugos reikalayimn pa/cidimai kulturos paveldo victovcjc^ir jos apsaugos zonoje:
Paveldosaugos reikalavimu pazcidimu patikrinimo metu neuzi'iksuuta.
7. Kiti antropogeniniai ir gamtiniai poveikiai, darantys jtaka kulturos paveldo vietoves
huklcs_pokycianis:
Antropogeniniai vciksniai: vyksta naturalus procesai: gcrinamas vietoves aerbuvis. namai
remontuojami, esant reikalui, pritaikomi naujoms reikmems. Darhai atliekami paaal nustatvta

tvarka suderintus projektus. Negauta dnomenq apic k c I i n i m u s vykdyti yciklq, galincia zaloti
vietoves vertinuasias savvbes.
Gamtiniai vciksniai didesnes jtakos vietoves tlzinei buklci nedaro, vyksta naturalus pastati;
scnejimo ir nusideveiimo procesas.
8. Kiti duomenys:
Patikrinimo mctu atlikta foto flksacija.
Fotografiji} sqrasas:
1. Vilniaus g., lOvnt.
2. Jagmino g., 9 vnt.
3. A. Baksio g., 30 vnt.
4. V. Sladkeviciaus g., 10 vnt.
5. A. Cyro g., 6 vnt.
6. Seinij g., 15 vnt
7. Nemunaicio g., 15 vnt.
8. Gardino g., 32 vnt.
9. Centrine aikste, Kauno g., Kryziu kalnelis, 25 vnt.
10. Vazos namas, 6 vnt.
11. Baznycia, 15 vnt.
12. Miesto stulpai, 6 vnt.
13. Piliakalnis, 14 vnt.
PRIDEDAMA:
1. Teritorijos ribij planas is kulturos vertybes pagrindinio dosje (1998 m.) su 2015-10-14
vykdyto Ibtografavimo taskais, 1 lapas.
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