
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės reikšmė Europoje Gedimino laikais 
 

Gedimino valdoma Lietuva tapo galinga Rytų Europos valstybe. Kunigaikščiui 
pavyko padidinti savo įtaką Rytuose. Jis prijungė prie Lietuvos didžiulius rusų žemių plotus ne 
kardu ar prievarta, o savo sūnų ir dukterų vedybomis. Tuomet Lietuvai priklausė Polocko, 
Minsko, Pinsko-Turovo, Palenkės žemės, o didžiulė Kijevo kunigaikštystė turėjo mokėti jai 
duoklę. Rusų kunigaikščiai jungėsi su Lietuva, ieškodami jos pagalbos kovose su totoriais. Taip 
susikūrė didžiulė valstybė, vadinama Lietuvos Didžiąja Kunigaikštyste (sutrumpintai LDK). 

Pirmieji miestai Lietuvos teritorijoje įkurti jau IX–X a. prekybos kelių sankirtose ir 
prie jūros. Kiek vėliau ir iš papilių išaugo miestai. XIV a. Lietuvoje buvo jų nemažai. Minėtini: 
Merkinė, Alytus, Punia, Valkininkai, Ariogala, Vilkmergė (Ukmergė), Žagarė ir kiti. Miesteliai 
prie pilių ir prekybos kelių ilgainiui išaugo į svarbius ekonominius ir politinius centrus. Juose 
apsigyvendavo amatininkai ir pirkliai.  

Gatvės buvo trijų metrų pločio, grįstos rąstais arba akmenimis. Abipus gatvių 
stovėjo mediniai amatininkų ir pirklių namai, ūkiniai ir dirbtuvių pastatai. Prekybininkai ir 
amatininkai aprūpindavo prekėmis ir kitais reikmenimis valdovą ir vietos bei apylinkės 
gyventojus, mokėjo turgaus mokesčius, prekybos muitus. 

Gediminas miestuose apgyvendino amatininkus iš kitų šalių: akmenskaldžius, 
malūnininkus, ginkladarius bei kitus. Svetimšalių amatininkų kvietimas kurtis Lietuvoje buvo 
svarbus ne tik ūkiniu, bet ir politiniu atžvilgiu – padėjo įveikti popiežiaus ir Kryžiuočių ordino 
draudimą krikščioniškoms šalims prekiauti su pagoniška Lietuva. 

Gediminas parašė daug laiškų popiežiui ir Vakarų Europos miestams. Popiežiui jis 
aiškino, kad kryžiuočiai vykdo Lietuvos atžvilgiu grobuonišką politiką ir visai nemano jos 
krikštyti. Gedimino laiškai padėjo tuometinei Europai suprasti, kad Lietuva ne priešinasi 
krikščionybei, bet gina savo laisvę. Laiškai paveikė popiežių bei valstybių valdovus, ir 
pagoniškoji Lietuva buvo pripažinta tarptautiniu mastu.  

Gediminas suprato, kokią reikšmę Lietuvai turėtų krikštas. Todėl jis ryžosi šiam 
žingsniui. 1341 m. į Lietuvą Gedimino krikštyti atvyko čekų vienuoliai. Ne visiems patiko šis 
kunigaikščio sumanymas, todėl jo valdiniai vienuolius nužudė. Neaiškios ir paties Gedimino 
mirties aplinkybės.  

Jis buvo vienas įžymiausių Lietuvos kunigaikščių, tiek sustiprinęs valstybę, kad ją 
turėjo pripažinti ir gerbti ne tik Rytų, bet ir Vidurio Europos valdovai. Gediminui valdant 
Lietuvos. Didžioji Kunigaikštystė ėmė stiprėti ūkiškai ir politiškai, buvo pajėgesnė atremti 
Kryžiuočių ordino ir kitų priešų puolimus. Tai buvo didžiulis šio kunigaikščio laimėjimas. 

 
Savokos:  Totoriai – tiurkų kilmės tautos, gyvenusios prie Uralo ir Volgos. Lietuvoje įsikūrė 

valdant didžiajam kunigaikščiui Vytautui. 

Klasės ir namų darbas Nr 8 

1. Kokiu būdu Gediminas plėtė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdas? 
2. Kaip kūrėsi miestai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje? 
3. Ką Gediminas apgyvendino miestuose? 

4. Parašykite priežastis, dėl kurių Gediminas apsisprendė krikštytis. 
5. Kokia buvo Gedimino valdymo reikšmė Lietuvai? 
6. Sugalvokite tris savus klausimus. 

 


