
Prūsų ir jotvingių likimas 

Prūsai buvo stipriausi iš vakarų baltų. Prūsai ilgą laiką didvyriškai gynėsi nuo 
danų, švedų, lenkų ir kryžiuočių. Prūsams užkariauti Lenkijos kunigaikščiai į pagalbą pasikvietė 
Kryžiuočių ordiną (Kryžiuočiai buvo Švč. Mergelės Marijos brolių ordinas, įkurtas 1190 m. 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) 

Nors prūsai buvo narsūs kariai, tačiau dėl nuolatinių kovų, kaimyninių tautų 
puolimų jie neįstengė sukurti savo valstybės. 1260 metais prasidėjo Didysis prūsų sukilimas 
(1260–1274), kuriam vadovavo Herkus Mantas. Prūsai su kryžiuočiais kariavo net 14 metų, kol 
1274 m.  galutinai sukilimą pralaimėjo. Ordinas pavergė visas jų žemes. Dalis prūsų buvo 
nužudyta, dalis pabėgo į Lietuvą, kiti suvokietėjo. Prūsų sukilimas ir jotvingių pasipriešinimas 
kuriam laikui sustabdė kryžiuočių veržimąsi į Lietuvą. Tai leido sustiprėti 
Lietuvos valstybei. 

Jotvingiai, kita baltų genčių grupė, iki XIII a. Pabaigos gyvenusi dabartinės Lietuvos 
pietuose, Baltarusijos vakaruose ir Lenkijos šiaurės rytų dalyje.  X–XIII a. jotvingiams dažnai 
tekdavo kariauti su Rusija ir Lenkija. XIII a. pirmojoje pusėje juos daugiausia puolė kryžiuočiai. 
Nepaisant to, jie dar sugebėjo padėti broliams prūsams kovoti su Kryžiuočių ordinu (per Didįjį 
prūsų sukilimą). 
Jotvingiai buvo labai karingi ir narsūs. Priešus jie puldavo netikėtai. Pelkėtame ir miškais 
apaugusiame krašte buvo geros sąlygos pulti iš pasalų. Nugalėję prūsus ir užėmę jų žemes, 
kryžiuočiai dar įnirtingiau ėmė kovoti su jotvingiais. 1278–1283 m. Sukilimą prieš kryžiuočius 
jotvingiai pralaimėjo. Jų vadas Skomantas norėjo suburti visas jotvingių gentis į vieną valstybę, 
tačiau jam tai nepavyko. Jotvingiai neatsilaikė kryžiuočiams, kadangi nesukūrė savo valstybės. 
Nei prūsams, nei jotvingiams neatėjo į pagalbą lietuviai, kurie tuo metu, nužudžius Mindaugą, 
turėjo savų rūpesčių. 
 
 
 Klasės ir namų darbas Nr. 3 
 

Klausimai ir užduotys: 
 

1. Su kuo kariavo prūsai ir jotvingiai? 
2. Kaip jums atrodo, kodėl prūsai ir jotvingiai pralaimėjo? 
3. Sugalvokite penkis savo klausimu. 

 


