
Mindaugas – lietuvių žemių vienytojas 

XIII a. pradėta vienyti lietuvių gyvenamas žemes ir kurti valstybę. Lietuvos 
valstybės susidarymo priežastys buvo vidinės ir išorinės. Visuomenė jau nebuvo vienalytė. 
Iškilo privilegijuotų ir priklausomų žmonių luomai. Pietiniai ir vakariniai lietuvių kaimynai jau 
seniai turėjo savo valstybes. Lietuvius puldavo kaimyninės tautos. Šiaurėje įsikūręs 
Kalavijuočių ordinas pavergė šiaurės baltų gentis, o vakaruose įsitvirtinęs Kryžiuočių ordinas 
ėmė pulti prūsus ir jotvingius. Pavojus grėsė ir lietuviams. Norint apsiginti reikėjo vienytis. 

Manoma, kad apie 1219 m. lietuvių žemėse buvo 21 kunigaikštis. Tarp jų buvę 
penki vyresnieji. Vienas jų – Mindaugas. Netrukus jis panoro suvienyti visas lietuvių žemes ir 
tapti jų valdovu. Vienijimas užtruko. Ne visi kunigaikščiai Mindaugui iškart pakluso. Šiuos 
klausyti jis privertė jėga. 1235 m. istoriniuose šaltiniuose minima Mindaugo Lietuva. 

Nuo pat pradžių Lietuvos valstybę puolė 
kalavijuočiai ir kryžiuočiai, tariamai norėdami pakrikštyti 
pagonis, o iš tikrųjų siekdami užkariauti žemes ir pavergti 
jų gyventojus. Kad priešų puolimai liautųsi, Mindaugas su 
savo šeima bei dvariškiais 1251 metais priėmė krikštą. 
Tapęs krikščionimi 1253 m. liepos 6 d. kartu su žmona 
Morta jis buvo vainikuotas Lietuvos karaliumi. 
Karūnavimo ceremonija įvyko Vilniuje, naujai pastatytoje 
katedroje, dalyvaujant Livonijos magistrui ir aukštiems 
dvasininkams. Tai labai sustiprino Lietuvos valstybę. Ją 
pripažino kitos Europos šalys. Mindaugas užtikrino teisę 
vainikuotis ir savo sūnui, šitaip garantuodamas valdžią 
įpėdiniams. Be to, pasiekė, kad Lietuvos karalystė būtų 
priklausoma nuo popiežiaus, o ne nuo Vokietijos 
imperatoriaus. Dėl to jam teko perduoti Livonijos ordinui 
didelę dalį Žemaitijos ir kitų Lietuvos žemių. Tačiau 
žemaičiai pasiduoti Ordino globai neketino. 

1236 m. Kalavijuočių (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) ordino riteriai ir jų pagalbininkai puolė 
Lietuvą. Jie nusiaubė lietuvių žemes, išžudė gyventojus ir su grobiu keliavo namo. Ties Šiauliais 
(Vadinamo Saulė miestu) jiems kelią pastojo žemaičiai, vadovaujami kunigaikščio Vykinto. 
Įvyko Saulės mūšis. Lietuvių kariai nugalėjo kalavijuočius. Po šio mūšio Kalavijuočių ordinas 
1237 metais buvo sujungtas su Kryžiuočių ordinu, tačiau jis ir toliau buvo vadinamas atskiru 
vardu – Livonijos ordinu, arba Livonija.  

1260 metais įvyko dar vienas Durbės mūšis su vokiečiais. Prie Durbės ežero 
Treniotos vadovaujama lietuvių kariuomenė sumušė bendras Kryžiuočių ir Livonijos ordinų 
pajėgas. Durbės mūšis buvo reikšmingiausias lietuvių laimėjimas XIII a. kovose su vokiečių 
riteriais. Čia galutinai žlugo Livonijos viltys užgrobti Žemaitiją. 

Ilgainiui Mindaugas visur ėmė remtis karine jėga ir siekė valdyti vienas. Tai 
nepatiko kai kuriems kunigaikščiams. Priėmęs krikštą ir tapęs karaliumi, Mindaugas įgijo dar 
daugiau priešų. Vieni jam pavydėjo karališkosios karūnos, kitiems nepatiko, kad apsikrikštijo, 
dar kiti nenorėjo paklusti jo valdžiai. 1263 m. žemaičių kunigaikštis Treniota su kunigaikščiu 
Daumantu sudarė sąmokslą ir nužudė Mindaugą bei du jo sūnus – Ruklį ir Rupeikį.  



Lietuvos valstybė, kurią sukūrė Mindaugas, išliko, o tai tuomet buvo svarbiausia. 
Tik todėl lietuviai neišnyko kaip prūsai ir jotvingiai. Karaliaus Mindaugo buvo sukurti stiprūs 
pamatai valstybei augti ir stiprėti. Šiam tikslui jis paaukojo visas savo jėgas, gebėjimus ir net 
gyvybę. 

 

 

 Sąvokos: 

Magistras – Kryžiuočių ir Kalavijuočių ordinų riterių viršininkas. 
Imperatorius – kai kurių valstybių valdovų titulas. 
 
 

Klasės ir namų darbas Nr. 5 
 
 
1. Išvardykite Lietuvos valstybės susidarymo priežastis. 
2. Koks buvo Mindaugo vaidmuo vienijant lietuvių žemes? 
3. Kada ir kur buvo karūnuotas Mindaugas? 
4. Parašykite, kokią reikšmę Lietuvai turėjo krikšto priėmimas.  
5. Sugalvokite savus penkis klausimus. 
 
 


