
Gediminaičių dinastijos  pradžia 

Po Mindaugo mirties prasidėjo ilga kova dėl sosto ir valdžios. Labai trumpai 
Lietuvą valdė kunigaikščiai: Treniota, Mindaugo sūnus Vaišelga (arba Vaišvilkas), Švarnas ir 
Traidenis. Po Traidenio mirties sostas kuriam laikui atiteko Domantui. Vėliau Lietuvos 
kunigaikščiu tapo Butigeidis, Gedimino dėdė. Nustatyta, kad Butigeidžio tėvas buvo 
Skalmantas.  

Butigeidis valdė Lietuvą kartu su broliu Pukuveru - 
Butvydu. Jie buvo pasidaliję valdymo sritimis. Jų laikais prasidėjo 
nuolatinės lietuvių kovos su kryžiuočiais. Todėl kunigaikščiai pilis 
pavertė tvirtovėmis, kurios buvo nuolat saugomos, ir sėkmingai 
atrėmė kryžiuočių puolimus. Pukuvero-Butvydo sūnūs buvo Vytenis, 
Gediminas, Vainius, Teodoras ir galbūt dar Margiris.  

Po Pukuvero-Butvydo mirties Lietuvos sostas atiteko 
Vyteniui (1295–1316). Vytenis buvo puikus karvedys. Jis laimėjo kovą 
su kryžiuočiais dėl Žemaitijos ir visais būdais stabdė jų veržimąsi į 
Lietuvą. Pertvarkė karybą. Suformavo rinktinius būrius. Vyteniui 

talkino jo brolis Gediminas, kuris 1316 
metais paveldėjo sostą.  Iki Gedimino 
Lietuva neturėjo nuolatinės sostinės. Ja 
buvo laikoma ta pilis, kurioje gyveno didysis kunigaikštis.  
Gediminas iš pradžių buvo Kernavėje, vėliau persikėlė į Trakus, 
o paskui į Vilnių. Senuosiuose Trakuose pastatė pilį, sutvirtino 
ją. Vėliau netoli senosios pastatė kitą pilį – Galvės ežero saloje. 
Tais laikais buvo labai svarbu, kad pilis turėtų gerą gynybos 

sistemą.  
Visiems gerai žinomas pasakojimas apie Vilniaus 

įkūrimą yra tik legenda. Iš archeologinių kasinėjimų aišku, 
kad Vilniaus pilių teritorija buvo apgyvendinta jau apie VI a. 
p. m. e. Archeologai ištyrė, kad XI–XII a. čia buvusi miesto tipo 
gyvenvietė, o XII –XIII a. stovėjusi medinė pilis. Taigi aišku, 
kad Gediminas nebuvo Vilniaus įkūrėjas. Jis tik 1323 m. 

perkėlė sostinę iš Trakų į Vilnių ir čia, Vilnelės ir Neries santakoje, pastatė pilį. Suprantama, kad 



tuo metu Vilnius turėjo būti jau gana didelis, gerai įtvirtintas ir saugomas miestas, antraip 
Gediminas čia nebūtų perkėlęs sostinės. 

Vilniuje buvusios net trys pilys. Viena, vadinama Aukštutine, arba Gedimino, 
stovėjo ant Pilies kalno, kita, Žemutinė pilis – jo papėdėje, o trečioji, vadinta Kreivąja, buvo kiek 
atokiau nuo kitų ant Plikojo kalno. Pilis supo dideli papiliai, kuriuose apsigyveno amatininkai ir 
pirkliai. Iš papilių vėliau ir išaugo miestas. Gedimino pilis stovėjo ant sunkiai prieinamos stačios 
kalvos, o Žemutinė ir jos papilys buvo sutvirtinti medžio ir žemių pylimais, apsaugoti Neries, 
Vilnelės ir Kačergos upelio, apjuosti gynybine mūro siena su bokštais ir vartais. Vilnius buvo 
svarbus pagonių tikėjimo centras. Prie Žemutinės pilies, Šventaragio slėnyje, nuo seno buvusi 
svarbiausia Lietuvos romuva, degė amžinoji ugnis, saugoma vaidilučių. Čia buvo deginami ir 
laidojami Lietuvos kunigaikščiai, kiti įžymūs žmonės. Archeologai kasinėdami Vilniaus 
arkikatedros rūsiuose rado XI–XII a. aukojimo vietų. Aptikti ir pirmosios, karaliaus Mindaugo 
laikais pastatytos, katedros pamatai. Rasta Žemutinės pilies liekanų. Gediminui valdant, 
Vilnius tapo stiprios valstybės sostine. Jo laikais įsigalėjo nerašytas įstatymas, kad didžiojo 
kunigaikščio sostą paveldi tas palikuonis, kuriam atitenka sostinė. Taip Lietuvoje įsitvirtino 
dinastinė valdžia, sureikšminta didžiojo kunigaikščio pozicija. Gediminas buvo pirmosios 
lietuvių dinastijos – Gediminaičių – pradininkas. 

 

Sąvokos: 

Dinastija – iš vienos šeimos ar giminės kilusių valdovų eilė. 
Karvedys – karo vadas. 
Romuva – senoji baltų genčių šventovė. Ten degusi šventoji ugnis, dievams aukotos aukos, 
augęs šventasis ąžuolas, stovėjusios dievų – Pikuolio, Perkūno ir Patrimpo statulos. 
 
 

Klasės ir namų darbas Nr. 7 
 

1. Kuris kunigaikštis buvo Gediminaičių dinastijos pradininkas? 
2. Išvardykite miestus, kuriuose gyveno didysis kunigaikštis Gediminas.  
3. Kas vykdavo Romuvoje? 
4. Kodėl Gediminas perkėlė sostinę iš Trakų į Vilnių? 
5. Iš pateikto teksto sugalvokite savo penkis klausimus. 


