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3 	Lietuva nuo lietuvių 
genties žemių
XII a. iki Lietuvos 
Didžiosios 
Kunigaikštystės 
Vytauto Didžiojo 
valdymo pabaigoje. 

II Karalystė ir 
kunigaikštystė 

Šiame skyriuje sužinosite:

Kaip lietuviai įkūrė valstybę?
Kas buvo pirmasis ir paskutinis 
Lietuvõs karãlius?
Kokių priešų puolimus Lietuvõs 
valstýbei teko atremti?
Kas parašė ir išleido pirmąją lietuvišką knygą?

Antrasis Lietuvõs praeities laikotarpis vadinamas 
viduramžiais. Jų pradžioje baltų genčių kaimynystėje 
įsikūrė dvi priešiškos valstybės – Kryžiuõčių ir Kalavijuõčių 
òrdinai. Jie norėjo užgrobti mūsų kraštą, valdyti žmones. Grės-
mė vertė mūsų protėvius vienytis. Šio darbo ėmėsi galingiausio-
ji iš visų baltų genčių – lietuviai. Laikui bėgant įkurta Lietuvõs 
valstbė, kurios valdovu tapo Mindaugas. Net 250 metų truko 
Lietuvõs karas su kryžiuočiais. Per tą laiką mūsų kraštą valdė 
daug garsių valdovų: Gediminas, Algirdas, Kęstutis. Tačiau tik 
didžiajam kunigaikščiui Vytautui pavyko Žálgirio mū̃šyje  įveik-
ti  kryžiuočius. Beveik šimtui metų šalyje įsigalėjo taika. Vidu-
ramžiais Lietuvõs valstýbė priėmė krikštą. Mūsų krašte atsira-
do miestų, mūrinių pastatų, mokyklų, raštija, pirmieji rašytiniai 
įstatymai. Viduramžiai Lietuvojè baigėsi prieš 450 – 500 metų. 1 	Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės XIV a. 
kario aprangos ir ginkluotės 
rekonstrukcija.

2 	XIV a. Vilniuje 
pastatyta 
seniausia Lietuvoje 
Šv. Mikalojaus 
bažnyčia. 

30

4 	XIV a. statytos Medininkų pilies rekonstrukcija. 

31

Lietuvos mūrinės pilys

Viduramžiais Lietuvojè buvo pastatyta apie 15 mūrinių 
pilių. Daugelio jų liekanos dabar yra ne Lietuvojè. Iš likusių 
mūsų krašte labiausiai įtvirtinti buvo svarbiausi miestai. 
Vìlniuje ir Trãkuose stovėjo net po dvi mūrines pilis. 
Neblogai išlikusią pilį galima pamatyti Mẽdininkuose. 
Pilies griuvėsių yra ir Kaunè. Na, o Senų̃jų Trãkų pilies 
liekanų tik prieš kelerius metus aptiko archeologai. Beje, 
Klaĩpėdoje  stovėjo ir mūrinė kryžiuočių pilis.

Mokytojams!
Į ekskursiją atvykę moksleiviai paprastai aplanko Trakų 
ir Vilniaus pilis. Būnant sostinėje, verta pavažiuoti dar 
30 kilometrų ir pamatyti gana gerai išlikusią Medininkų 
pilį bei greta esančią aukščiausią Lietuvos vietą – 
Aukštojo kalvą. 
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7 	XV a. patranka.

cba

???

1410 metų birželį iš Vlniaus pajudėjo gausi kariuo
menė. Ją vedė didỹsis Lietuvõs kunigáikštis Vytautas. 
Jis surinko karius iš atokiausių LDK kampelių. Ko tik 
nebuvo Vytauto būriuose! Gerai ginkluoti lietuvių ir 
žemaičių pulkai, saviškai apsirengę Smoleñsko rusai, 
lengvai ginkluoti totorių raiteliai. Net narsusis čekų ko
votojas už laisvę Janas Žižka su saviškiais buvo atvy
kęs. Vytautas žinojo, kad po kelių dienų iš Lénkijos su 
savo kariuomene patrauks pusbrolis Jogaila.

Sąjungininkų kariuomenė sutelkta stipri, bet ir kry
žiuočiai, vis dar remiami daugelio Europos riterių, buvo 
laikomi puikiais kariais. O jų vadas didỹsis magstras
Ulrichas fon Jungingenas jėga ir narsa nenusileido nei 
Vytautui, nei Jogailai. 

1410 metų liepos 15 dieną priešininkų kariuomenės 
susitiko šalia Tãnenbergo ir Žálgirio (Griùnvaldo) kái
mų. Kryžiuočiai, trimis pleštais sustatę sunkiai gin
kluotus riterius, remiami patrankų, lankininkų ir arba

lètininkų, pajudėjo į ataką. Mūšis prasidėjo. 

Kovėsi vyras prieš vyrą, kalavijas prieš kalaviją, ietis 
prieš ietį. Geležiniai kryžiuočių pleištai neišardoma jė
ga skynėsi per lietuvių, lenkų, čekų, totorių ir rusų karių 
eiles. Staiga Vytautas mostelėjo kalaviju savo pulkams. 
„Lietuviai, traukiamės!“ – reiškė šis ženklas. Lenkų ka
rius pagavo baimė: nejaugi pralaimėjimas? Besivejantys 
lietuvius kryžiuočiai suardė savo pleištus. Kiekvienas 
atskirai ėmė persekioti lietuvius ir jau užtraukė perga
lės giesmę. Bet per anksti. Atsitraukiant tarsi žemėn 
prasmegęs Vytautas iš užnugario jau artėjo su pailsėju
siais naujais lietuvių pulkais. Ordino riterių lūpose nu
tilo pergalės giesmė. Ją pakeitė nerimastingas šnabžde
sys: „Lietuviai grįžta...“ Išsiskirstę kryžiuočiai nespėjo 
suorganizuoti bendros gynybos ir buvo sutriuškinti. 
Žálgirio mšį laimėti padėjo slaptas Vytauto  mūšio 
planas. Supratęs, kad kryžiuočių jėga – vieningi karių 

pleištai, didysis kunigaikštis nusprendė apgaulingai 
atsitraukti ir taip suardyti priešų gretas. Tada staiga 
grįžo, apsupo ir sutriuškino juos. Mūšyje žuvo Ordino 
vadovybė, didysis magistras, trečdalis riterių. Perga
lė mūšio lauke visiems laikams sunaikino Kryžiuočių 
ordino galybę, užkirto kelią mūsų krašto niokojimui. 

Arbalètininkai – kariai, šaudantys arbaletu.  
Didỹsis magstras – Kryžiuočių ordino vadas.
Pleštas – kariuomenės išrikiavimo būdas. Pirmojo
je eilėje stovi 5 riteriai, antrojoje – 7, trečiojoje – 9 ir 
t.t.  Tokia riterių rikiuotė sudaro trikampį, kuris 
suardo priešininkų gretas.

1. Įsižiūrėk į pagrindinę  iliustraciją 2 . Api
būdink, kaip Žálgirio mšyje buvo ginkluo
ti lietuvių bei kryžiuočių kariai. Iliustraci
joje rask lietuvių, kryžiuočių ir jų sąjungi
ninkų karius, didįjį kunigaikštį Vytautą.

2. Kokia Vytauto gudrybė padėjo nugalėti 
kryžiuočius?

3. Paaiškink, kuo L��etuvai buvo svarbiPaaiškink, kuo L��etuvai buvo svarbi 
Žálgirio mšyje laimėta pergalė. 

4. Išnagrinėk rašytinį šaltinįIšnagrinėk rašytinį šaltinį 6 . Dėl ko 
perspėjamas Ordino magistras? Kaip ma
nai, ar jis paklausė šio perspėjimo? Kodėl?

4 	Didžioji kryžiuočių 
 magistro vėliava.

5 	Lenkijos Karalystės 
vėliava.

2 	Žalgirio mūšis.

6 	 íspÉjimas Kryýiuoàiû ordino
	 magistrui. 1413 metai

Jeigu Dievas taip nusprendė, kad su savo priešais lietu
viais turite susitikti, surinkti kariuomenę ir ją prieš savo 
priešus pasiųsti, tai mes jums patariame: įsakykite savo 
vadams, kad jie mūšyje paklustų ir pasiliktų tose vietose, 
į kurias yra pasiųsti. Gali atsitikti taip, kad jūsų priešai 
mėgins apsimesti, neva bėga. Bet tai yra planas, kuriuo jie 
nori suardyti jūsų gretas, nes žmonės labai mėgsta vytis. 
Kaip tai atsitiko prie Griùnvaldo, didžiajame mūšyje.  15

8 Žalgirio
mūšis

1 	Žalgirio mūšio schema.

3 	Lietuvos 
Didžiosios 
Kuni
gaikštystės 
vėliava.
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„Paskutinė pora bėga“
Žaidėjai po du sustoja į eilę vienas už kito. Vie-

nas atskirai stovi priekyje. Jis sako: „Paskutinė 
pora bėga“. Stovintieji gale bėga vienas viena, ki-
tas kita eilės puse ir stengiasi apibėgę vėl susiimti 
už rankų. Juos gaudo priekyje be poros stovintis 
žaidėjas. Tas, kurį sugauna, tęsia žaidimą. 

„Diena ir naktis“ 
Žaidėjai pasidalija į dvi komandas ir sustoja vei-

du viena į kitą per 3–4 metrus už nubrėžtos lini-
jos. Žaidimo vedėjas pasakoja kokį atsitikimą ar 
seka pasaką. Kai ištaria žodį „diena“, „dienos“ 
komandos žaidėjai apsisuka ir bėga už linijos, žy-
minčios aikštės ribas. „Nakties“ komandos žaidė-
jai stengiasi juos sugauti. Už kiekvieną sugautąjį 
pelnomas taškas. Pasakojime galima sutarti ir ki-
tus žodžius, ne tik „diena“ ir „naktis“, pavyzdžiui, 
„juoda“ ir „balta“.

Ir vaikai, ir suaugusieji nuo seniausių laikų mėgo 
žaisti įvairius žaidimus. Turėjo daugybę jų, panašių 
į šiandieninius: žaidė kauliukais, rideno lankus, mėtė 
ar spardė kamuolį, ėjo gaudynių.  Žaidimai ne tik pa-
dėjo smagiai leisti laisvalaikį, bet ir ugdė fizines bei 
protines savybes. 

Siūlome ir jums keletą senovinių lietuvių liaudies 
žaidimų. 

„Rauti ridiką“
Vienas žaidėjas yra „raitelis“, jojantis ant lazdos 

(tiks ir šepečio kotas ar koks pagalys), kiti susėda 
į eilę ir įsitveria vienas į kitą. Jojantis ant lazdos 
sako: „Girgžt“. Pirmasis eilėje klausia: „Kas čia 
varsto dvaro vartus?“ Raitasis atsako: „Aš, ponaitis 
Kiburkštaitis“. Sėdintysis klausia: „O ko reikalau-
si?“ Raitasis atsako: „Ponia užsigeidė Rymo ridiko, 
atėjau rauti“. Sėdintysis: „Išsirauk tinkamą“. 

Raitasis prieina prie sėdinčiojo, abiem rankom 
paduoda lazdą, tas įsikimba. Raitasis traukia, o kiti 
sėdintieji neleidžia jam „išrauti ridiko“.

Lietuvių liaudies žaidimai

1  Napoleono žygis per Lietuvą
• 1812 m. Prancūzìjos impera

toriaus Napoleono kariuome
nė užėmė Vìlnių.

• Žlugo Lietuvõs ir Lénkijos 
gyventojų viltys, kad Napo
leono pergalė prieš Rùsiją 
padės atkurti savarankišką 
valstybę.

• Rùsijos ir Prancūzìjos karas 
nusiaubė Líetuvą.

2  Istorija prabyla lietuviškai
• 1822 m. S. Daukantas pirma

sis lietuviškai parašė Lietu
võs istòriją „Darbai senųjų 
lietuvių ir žemaičių“.

• Jo veikalai skatino lietuvių 
tautą mylėti savo kraštą, 
gerbti kalbą ir papročius.

3  Sukilimai prieš Rusijos imperiją
• Po Abiejų̃ Tautų̃ Respùblikos 

padalijimo bajorai tikėjosi atkurti 
Lietuvõs ir Lénkijos valstbę.

• 1863 m. Lénkijoje ir Lietuvojè 
prasidėjo sukilimas.

• Sukilimą žiauriai numalšino gene
ralgubernatorius M. Muravjovas.

5  Lietuvos laisvės šaukliai
• 1883 ir 1889 m. pasirodė pir

mieji lietuviški laikraščiai 
„Aušra“ bei  „Varpas“.

• Jie skelbė tautos vienybę, 
skatino mylėti savo kraštą, 
mokytis ūkininkauti.

• Lietuviškuose laikraščiuose 
darbavosi 
įžymūs lietuviai.

6  Didysis Vilniaus seimas 
• 1904 m. panaikintas lietuviš

kos spaudos draudimas.
• 1905 m. sušauktas Didỹsis 

Vìlniaus seĩmas viešai parei
kalavo savivaldos teisių.

7  M.K. Čiurlionis –  
 dailininkas ir  
      kompozitorius
• M.K. Čiurlionis buvo įžymiau

sias XIX a. pab.–XX a. pradž. 
Lietuvõs mẽnininkas.

4  Prie draudžiamos knygos  
      slaptojoje mokykloje

• 1864 m. Rùsijos valdžià 
uždraudė lietuvišką spaudą.

• Lietuviškos knygos buvo spausdi
namos Mažõjoje Lietuvojè ir slapta 
knygnešių platinamos Lietuvojè.

• Vaikus gimtosios kalbos namie 
mokė daraktoriai.

???
1. Susiskirstykite į grupes ir klasėje mėginkite 

pažaisti pasirinktą lietuvių liaudies žaidimą.

2. Palygink, kokius žaidimus seniau žaidė ir 
dabar žaidžia vaikai. Kokių skirtumų pastebi? 
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sovietmečiu  

Nors pirmieji keleiviniai skry-
džiai Lietuvojè atlikti dar 1938 metais (maršrutas 
Kaũnas–Palangà), tik sovietmečiu šalyje pradėta masiš-
kai naudoti oro transportą – lėktuvus. Tais laikais buvo 
griežtai atribotas karinis ir nekarinis oro transportas. 
Keleiviai ir kroviniai po visą Soviẽtų Sjungą skraidin-
ti iš Vlniaus, Kaũno, Palangõs oro uostų. Skrydžių iš 
Lietuvõs į užsienio šalis nebuvo, nes sovietų valdžia 
juos draudė. Sovietų kariai ir kariniai kroviniai gaben-
ti per uždarus karinius Šiauli, Kėdáinių oro uostus. 
Jie buvo griežtai saugomi, nė vienas pašalinis žmogus 
negalėjo ten patekti. 

T rANSpOrtAS

Kiekviename rajo-
ne ir net didesniuose miesteliuose buvo įkurtos ligoni-
nės, poliklinikos, greitosios medicinos pagalbos stotys. 
Mokyklose, fabrikuose, įstaigose veikė gydytojų ka-
binetai. Daug dėmesio skirta sveikai gyvensenai, hi-
gienos įgūdžiams ugdyti. Mokyklose ir darbovietėse 
vyko privaloma mankšta.

S VEIKAtA Ir hIGIENA

Sovietiniais laikais Lietuvojè atsira-
do televizija. Pirmoji televizijos laida šalyje transliuota 
1957 metų balandžio 30 d. iš Vlniaus rãdijo ir televzijos 
stotiẽs, kurioje buvo sumontuotas televizijos siųstuvas, 
pastatytas 180 m aukščio antenos bokštas. Pirmąsias 
laidas matė sostinė ir artimiausios apylinkės 50 km 
spinduliu. Vėliau televizijos tinklas plėtėsi. 1975 metais 
pradėtos transliuoti spalvotosios televizijos laidos. 1981 
metais baigtas statyti 326 m aukščio Vlniaus televzijos 
bókštas. 

T ElEVIzIjA

Sovietmečiu nepakako daugelio maisto 
produktų, parduotuvės buvo pustuštės. Kaip jums patiktų 
mėsos praduotuvėje tokios prekės: jaučių kanopos, jaučių 
galvos, karvių tešmenys? Sovietiniais laikais trūko ne tik 
mėsos, bet ir pieno produktų, daržovių, o egzotiniai vai-
siai, kava ir daugelis kitų dabar įprastų prekių buvo ne-
pasiekiama svajonė. 

Sovietmečiu itin išpopuliarėjo maitinimasis viešosiose 
valgyklose. Jas valdžia kūrė kiekvienoje įstaigoje: fabri-
ke, mokykloje, kolūkyje. Jų buvo visuose miesteliuose, 
tačiau maitinta neskaniai.

M aiSTaS

P INIGAI

7 	Sovietiniai pinigai –
rubliai.

???
1. Papasakok apie žmonių gyvenimą sovietmečiu. 

2. Susiskirstykite poromis arba į grupes. 
Palyginkite pasirinktos srities sovietmečio ir 
šių laikų žmonių gyvenimą. Kokių skirtumų 
ar panašumų įžvelgiate?

1 	Sovietiniai Vilniaus Antakalnio mikrorajono 
daugiabučiai. 7 dešimtmetis.

3 	8 dešimtmečio 
jaunimo mados.

5 	Jaunimo šventė Alytuje 1956 m. 
Vytauto Stanionio nuotrauka.

8 	Vairuotojų svajonė sovietmečiu – 
automobilis „Žiguli“.

Sovietų valdžia buvo nusprendu-
si visus žmones aprūpinti butais. Todėl pradėta 
statyti daugiaaukščius blokinius daugiabučius na-
mus. Pirmieji Lietuvojè jie sumontuoti XX amžiaus 
6 dešimtmetyje Vlniuje.  Nors netrukus prasidėjo 
masinė tokių namų statyba, butais aprūpinti visų 
nepavyko. 

Pirmoji elektros lemputė mūsų krašte įžiebta dar 
XIX amžiuje, bet tik sovietmečiu elektra pasiekė 
kiekvieną namą, kaimo sodybą. Keitėsi ir požiūris 
į būsto šildymą. Visus miestų daugiabučius namus 
pradėta šildyti radiatoriais. 

B ūStAI

2 	Eilės maisto produktų parduotuvėje 
Vilniuje 1989 metais.

Lietuvojè, kaip ir visoje Soviẽtų 
Sjungoje, naudoti pinigai buvo rubliai ir kapeikos.

 Sovietmečio kainos: degtukų dėžutė – 1 kapei-
ka, vaisinių ledų porcija – 7 kapeikos, juodos duonos 
kepalas – 36 kapeikos, miesto autobuso bilietas – 
4 kapeikos, kilogramas virtos dešros – 2 rubliai 20 
kapeikų, naujas automobilis – 6000–10 000 rublių. 
Vidutinis sovietmečio darbuotojo atlyginimas siekė 
120–150 rublių per mėnesį.

Sovietmečiu žmonės vilkėjo ne 
tuo, kuo norėjo, o tuo, ką galėjo 
įsigyti skurdžiose parduotuvėse. 

Mokiniai privalėjo dėvėti uni-
formą. Vaikščioti į mokyklą be jos 
buvo draudžiama. Nedėvinčius 
uniformos bausdavo. 

a prANGA

4 	Moksleivių uniformos 
1987 metais.

6 	Vilniaus televizijos bokštas ir 
televizorius „Rubin“. 1969 m.
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B  Paaiškink sąvokas:

Deficìtas

Genocìdas

Holokáustas

Kolū́kis

Okupãcija

Stribaĩ

A  Kuri raidė laiko juostoje atitinka:
1.	 Lietuvõs	partizanų	kovos	su	SSRS.
2.	 Pirmasis	didelis	Lietuvõs	gyvéntojų	trėmimas	

į	SSRS	gilumą.

3.	 Líetuvą	okupavo	SSRS	kariuomenė.	
4.	 Kaunè	susidegino	Romas	Kalanta.	
5.	 Sukilimas	prieš	sovietų	okupaciją.	

1940	m.							

E

E  Atpažink ir paaiškink, kas vaizduojama paveikslėliuose:

D  Išnagrinėk iliustraciją:
1.		Kokie	objektai	(A)	ir	(B)	matomi	nuotraukoje?
2. 	Koks	įvykis	vaizduojamas?
3. 	Kada	jis	įvyko?

C  Išnagrinėk rašytinį šaltinį:
1.	 Įsivaizduok	esąs	istorikas.	Ką	iš	šaltinio	gali	

sužinoti	apie	Lietuvõs	gyvéntojų	trėmimus?

1990	m.							

G

C

1950     1960     1970     

C

A
B

E

C

E

F

A B

D

H

1980     

BA
D

F   Kuri raidė 
žemėlapyje 
atitinka
šiuos
objektus:

1.		Lietuvà.
2.		Vorkutà.
3. 	Karagandà.
4. Irkùtskas.
5. Magadãnas.

D

A

B

TremtinÉs DaliutÉs IgnotaitytÉs- 
AblingienÉs atsiminimai

Man,	mažai	4,5	metų	mergaitei,	visai	nesuprantamas	tas	liūdnas	
šurmulys.	Pagaliau	į	kiemą	atvažiuoja	sunkvežimis.	Girdžiu,	kaip	
mama	 verkdama	 ištaria:	„Išveža!“	 Sumetami	drabužių	 ryšuliai,	
įkraunama	šiek	tiek	maisto.	Šioje	bendroje	raudoje	man	nė	kiek	ne-
liūdna	–	juk	mes	važiuosim	mašina,	bus	taip	įdomu!	Rankose	laikau	
lėlę	–	pirmąją	ir	paskutinę	savo	vaikystės	lėlę,	nes	ten,	Sìbire,	niekas	
kitos	ir	nenupirks	–	ne	tai	rūpėjo	tėvams:	reiks	išgyventi,	išlikti	ir	
išsaugoti	savo	vaikus.	Dvylikametė	sesuo	Aldona	pasodinama	šalia,	
ir	mes	visi	pajudam	nežinomų	kraštų	link.

Kelionėje	aš	sunkiai	susirgau,	labai	norėjau	gerti,	prašiau	vandens,	
o	jo	buvo	mažai.	Vėliau	mama	papasakojo,	kad	sustojimų	metu	pri-
rinkdavo	sniego,	ištirptydavo	jį	ir	duodavo	gerti.	Vaistų	nebuvo,	bet	
išgyvenau.	Matyt,	likimo	taip	jau	buvo	lemta.	Neprisimenu	tolimes-
nės	kelionės,	tik	atgavau	sąmonę,	kai	išlaipino	mus	naktį	kaime,	prie	
namo	be	langų	ir	be	krosnies.	O	Sìbire	gruodis	–	30	–	40°	šalčio.	23
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