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6  Popiežius suteikia teisę Min-
daugui valdyti užkariautas žemes 

Mūsų širdį užplūdo didelis 
džiaugsmas dėl to, kad Dievo ir At-
pirkėjo mūsų Jėzaus Kristaus geru-
mas tave gailestingai apšvietė. Tu 
nuolankiai maldavai, jog mums pri-
valu tave priimti kaip nepaprastą 
Romos šventosios bažnyčios sūnų 
bei lydėti tave tėvišku palankumu. 
Tad mes Lietuvos karalystę ir visas 
žemes, kurias tu, dieviškos dorybės 
padedamas, jau išplėšei pagonims 
iš rankų arba ateityje dar išplėši, 
priimame palaimintojo Petro teisėn 
bei nuosavybėn. Skelbiame, kad 
jos drauge su tavo žmona, vaikais ir 
tavo kariauna lieka Apaštalų sosto 
saugomos bei laiminamos. 

Popiežiaus Inocento IV raštas 
Mindaugui. 1251 m.43

Lietuvos vyskupystę. Nuolatinės sostinės Lietuvos karalius neturėjo. Kaip ir dauge-
lis kitų šalių valdovų, jis vykdavo į pilį, kurioje buvo maisto ir pašaro. Pasibaigus at-
sargoms, keliavo į kitą. Metraščiuose minima Mindaugo pilis Vorutà. Tačiau iki šiol 
nesutariama, kur ji buvo: Šeimyniškėlių piliakalnyje Anykščių rajone, Kernavėjè, 
Vilniuje ar dar kur nors.

Kova dėl Mindaugo palikimo 
Norėdamas užsitikrinti taiką, Mindaugas Ordinui padovanojo dalį Žemaitijos. Bet 

žemaičiai sėkmingai priešinosi naujiesiems šeimininkams. Po pergalės Durbės mū-
šyje žemaičių delegãcija paprašė Mindaugą priimti Žemaitiją į Lietuvos karalystę. 
Valdovą jie ragino: „Nejaugi tu nori užsidėti jungą ant savęs ir ant savo vaikų, ga-
lėdamas pasilikti laisvas? Kai krikščionys įveiks žemaičius, tai žlugs ir tavo šlovė, 
o su ja kartu ir karalystė“. Parėmęs žemaičių pasiūlymą karalius supykdė Europos 
valdovus. Lietuva atsimetė nuo krikščionybės. Sukruto ir seni Mindaugo priešai. 
1263 m. sąmokslininkai nužudė Mindaugą. Valdovu tapo žemaičių kunigaikštis pa-
gonis Trenióta (žr. II d. 252–253 p.). Nužudžius Mindaugą, kunigaikščiai vaidijo-
si daugiau kaip penkerius metus. Siekdami užimti sostą, žudė vieni kitus. Treniota 

5  „Mindaugo vainikavimas“. Dailininko Adomo Varno 1952–1953 m. paveikslas.

7  Lietuvos vyskupas palaimintasis 
Vitas. XVII a. portretas. Manoma, 
jog šis dvasininkas galėjo dalyvauti 
Mindaugo krikšto bei karūnavimo 
apeigose. 1253 m. spalį paskirtas 
pirmuoju Lietuvos vyskupu. Kadangi 
pagoniškoje Lietuvoje jam sunkiai 
sekėsi platinti krikščionybę, po dvejų 
metų atsisakė tarnybos.

8  Mindaugo laikų valstybės valdymas. Mindaugo portreto autorė Jūratė Malinauskaitė.

Mindaugas
1240–1263 m

taryba
sūnūs, giminaičiai, 
artimi kunigaikščiai

savo paveldėtas 
žemes (tėvoniją), 
iš kitų kunigaikš-

čių užgrobtas teri-
torijas

valdiniai
turėjo būti pasirengę priim-
ti ir išlaikyti valdovą, jo dva-

rą, kariauną, mokėti duokles, 
statyti pilis bei joti į karą

kunigaikščiai, pripa-
žįstantys Mindaugo 

valdžią

duoklės
karo tarnyba

tiesiogiai
valdė

patarė

3. Mindaugo laikų Lietuva

3  Mindaugas – Lietuvos val-
dovas

Kunigaikščiaudamas Lietuvos 
žemėje, Mindaugas pradėjo žudy-
ti savo brolius ir brolėnus, o kitus iš-
vijo iš krašto ir pradėjo kunigaikš-
čiauti vienas visoje Lietuvos žemė-
je, labai išpuiko, reikalavo būti šlo-
vinamas ir garbinamas, ir nepaken-
tė priešingo sau nieko…

Hipatijaus metraštis. XIII a.42

Valstybės sukūrimas
XIII a. lietuvių žemes supo pavojingi priešai: Kalavijuočių ir Kryžiuočių ordinai. 

Kaimynystėje buvo Lenkijos karalystė ir Rusios kunigaikštystės. Ginti ir valdyti kraš-
tą reikėjo vieningos valdžios. Kilo būtinybė jungtis į tvirtą bendriją – valstýbę. 

Suvienyti besivaidijančius kunigaikščius galėjo tik stipri, ryžtinga asmenybė. Toks 
pasirodė esąs vyresnysis kunigaikštis Mindaugas (žr. II d. 252–253 p.). Įsitvirtinti 
valdžioje jam nebuvo lengva, teko griebtis ir žiaurumo, ir klastos. Tačiau viduram-
žiais kitaip valstybės niekas nesukūrė. Vienus varžovus Mindaugas nužudė. Iš kitų 
atėmė žemes ir išvarė iš Lietuvos. Tiems, kurie pakluso, paliko viską, tik reikalavo 
atiduoti dalį duoklės ir pagal jo nurodymus vykti į karą. 1236 m. šaltiniuose jau mi-
nima „Mindaugo Lietuva“. Manoma, kad vienijimas baigtas XIII a. viduryje. Jam 
pasipriešino tik neklusnieji žemaičiai.

Lietuvos karalius
Vienydamas žemes, Mindaugas įgijo daug priešų. Nuo valdžios nušalinti kuni-

gaikščiai ėmė regzti sąmokslą. Prie jų prisijungė Livonijos ordinas. Kilus pavojui, 
1251 m. Mindaugas su žmona, sūnumis bei giminaičiais buvo pakrikštyti. Sąmok-
slas žlugo. Lietuvą popiežius pripažino krikščioniška šalimi ir patvirtino jos valdo-
vo teisėtumą. 1253 m. liepos 6 d. mūrinėje Vlniaus katedroje Mindaugas iškilmin-
gai pateptas šventaisiais aliejais ir vainikuotas Lietuvos karaliumi. Lietuva tapo Eu-
ropos valdovų pripažinta karalyste. 

Netrukus Mindaugas gavo popiežiaus leidimą karūnuoti savo sūnų. Taip įtvirti-
no paveldimą karaliaus sostą. Valstybės reikalams tvarkyti įsteigė patarėjų tarýbą, 
kurią sudarė sūnūs ir vyresnieji kunigaikščiai. Krikščionybei skleisti įkūrė pirmąją 

1  Lietuvos ka-
raliaus Mindaugo 
dovanojimo raštas su 
antspaudu, datuoja-
mas 1255 m. spalio mėn. 
Šiuo raštu Livonijos ordinui 
dovanota Sėlos žemė. Antspau-
de pavaizduotas valdovas, dėvintis 
karališką apsiaustą, o ant galvos – tri-
jų lapų vainikas. Dešinėje rankoje jis 
laiko skeptrą, kairėje – valdžios obuolį 
su kryžiumi. Raštas pradedamas žo-
džiais: „Mindaugas, Dievo malone pir-
masis Lietuvos karalius“.

4  Šv. Zigmanto Burgundiečio ka-
rūna. XIII a. II pusė. Kai kurie istorikai 
tikina, jog ja karūnuotas Mindaugas.

2  Mindaugo laikų valstybė XIII a.
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?
1. Dėl ko kilo būtinybė suvienyti lietuvių žemes 2 ?
2. Kokiais būdais Mindaugas vienijo lietuvių žemes 3 ? Kaip tokios vienijimo priemonės 

paveikė Mindaugo ir kitų kunigaikščių santykius?
3. Pagalvok, kodėl Mindaugui buvo naudinga krikštytis 6 . 
4. Apibūdink Mindaugo laikų valstybės valdymą 8 . 
5. Paaiškink, kaip formavosi lietuvių tauta 9 , 12 . Kas sudarė jos branduolį?
6. Susiburkite į grupes. Padiskutuokite, dėl ko Mindaugo valdymo laikais krikščionybė ne-

prigijo Lietuvoje.

1  Delegacija – grupė išrinktų arba 
paskirtų asmenų, įgaliotų atstovauti, 
vesti derybas. 
Taryba – Mindaugo įkurta artimų pata-
rėjų grupė valstybės reikalams tvarkyti.
Valstybė – žmonių bendrija, įsikūrusi 
apibrėžtoje teritorijoje ir turinti vieną 
valdžią.
Voruta – rašytiniuose šaltiniuose mini-
ma Mindaugo pilis.

sulaukė Mindaugo likimo – pats buvo nužudytas. Taryba į sostą pakvietė Mindaugo 
sūnų stačiatikių vienuolį Vaišvilką (žr. II d. 252–253 p.). Jam sunkiai sekėsi tvarky-
ti valstybės reikalus. Tad po kelerių metų grįžo į vienuolyną. 

Valstybės sukūrimas skatino vieningos lietuvių tautos susidarymą. Tautą jungė 
kalba, papročiai, religija, bendra teritorija, telkė kryžiuočių grėsmė. 

 Lietuvių tautą sudarė lietuviai ir žemaičiai. Kitos baltų gentys buvo nukariautos, 
išnyko arba vilko sunkų svetimšalių jungą iki pat XX a. Dalis jų rado prieglobstį 
Lietuvoje. XIII a. į ją pasitraukė dešimtys tūkstančių kryžiuočiams nenorinčių pasi-
duoti kuršių, žiemgalių, prūsų ir jotvingių. 

Vaidai dėl sosto silpnino lietuvių kovą prieš Ordiną. Jis atsigavo po pralaimėjimo 
ir vėl pradėjo puldinėti Lietuvą. Valstybės suirutę sustabdė Kernavs kunigaikštis 
Traidẽnis (žr. II d. 252–253 p.). Įsitvirtinęs sóste jis atkūrė tvarką, apgynė valsty-
bės sienas. Valstybė buvo valdoma iš Kernavs – svarbaus to meto prekybos ir ama-
tų centro (žr. 96–97 p.).

Mindaugo sukurta valstybė išliko. Ji pajėgė atremti mirtinai pavojingus kryžiuo-
čius. Padėjo ir dabarties pamatus. Liepos 6-oji minima kaip valstybinė šventė – Lie-
tuvos valstybės diena.

10  Laurušavo evangelijos 
viršelis. XIV a. Vienas iš pirmųjų 
Lietuvos knygrišių darbų. Spėjama, 
kad sidabrinėje viršelio plokštėje 
pavaizduotas  Mindaugo sūnus 
Vaišvilkas. Tapęs stačiatikių vienuoliu 
jis įsteigė Laurušavo vienuolyną.

12  Prūsų, lietuvių ir latvių tautų susidarymas.

11  Kryžiuočių riterio šalmas. XIII a.

9  Baltų genčių 
traukimasis į Lietuvą XIII a.
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3

4

5

6

A  Legenda apie Kernavės 
įkūrimą

Išeiviui iš Romos Palemonui 
gimė trys sūnūs: Bartkus, Kūnas 
ir Spėra. Kunigaikštis Kūnas tu-
rėjo du sūnus: Kernių ir Gimbu-
tą. Viešpataudamas Žemaitijoje, 
ėmė stiprėti, plėšti ir pereidinė-
jo per Neries upę į Užnerio kraš-
tą. Keliaudamas Šventosios upe 
aukštyn, aptiko labai gražią vie-
tą. Ten jis įkurdino sūnų Kernių, 
o naują miestą pavadino Kerna-
ve. Po Kūno mirties visą Užnerio 
kraštą valdė Kernius. Jo žmonių 
įsikūrė ir kitapus Neries. Jie gro-
davo vamzdžiais. Krantą, kuria-
me žmonių vis daugėjo, Kernius 
lotyniškai vadino litus, o vamz-
džius, kuriais grojo, – tuba. Iš 
šių žodžių kilo lotyniškas pava-
dinimas – Litusbanija. Paprasti 
žmonės lotyniškai nemokėjo, tad 
kraštą ėmė vadinti Lietuva.

Bychovco kronika. XVI a.51

C  Pajautos slėnio paslaptys
Beveik 600 metų Pajautos slėnis Kernavėje saugojo savo paslaptį. 1979 m. 

pradėti nuoseklūs archeologiniai kasinėjimai nustebino mokslininkus. Pasirodo, 
aptiktas vienas iš pirmųjų, o gal net pirmasis Lietuvos miestas!

Kernavę tyrinėjančius mokslininkus kasmet stebina nauji atradimai. Kol kas 
ištirta vos 1,5 % teritorijos. Tad nežinoma, kokių dar paslapčių bus atskleista at-
eityje. Lietuvos Troja vadinama Kernavė – vienas iš įdomiausių archeologijos 
paminklų Vidurio bei Rytų Europoje. 2004 m. UNESCO komisija įtraukė Kernavę 
į Pasaulio paveldo sąrašą greta tokių įžymybių, kaip Tadž Mahalo mauzoliejus 
Indijoje ar Abu Simbelio šventykla Egipte.

Kernavė – Lietuvos Troja
I S T O R I J A  I Š  A R Č I A U

8  1999 m. pirmą kartą surengtas festivalis 
„Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje“. Šis 
renginys vis labiau domina visuomenę. Festivalio 
dienomis galima susipažinti su atkurtais priešistorės 
ir viduramžių amatais, gyvenimo būdu, dvasine 
kultūra.

1  Kernavė XIII–XIV a.: 1– aukštutinis miestas, 2 – žemutinis miestas, 
3 – Aukuro kalnas – kunigaikščio pilis, 4 – Mindaugo sosto piliakalnis, 
5 – Lizdeikos piliakalnis, 6 – 500 m iki Žvalgakalnio piliakalnio.

4  Archeologas prof. Aleksejus 
Luchtanas – ilgametis Kernavės 
rezervato tyrinėtojas.

6  Kernavėje rastas pirmasis 
Lietuvos istorijoje pinigų falsifikatas – 
XIII a. sidabru padengtas varinis pinigas.

7  Kernavės apylinkėse XIX a. 
rasta statulėlė ilgai laikyta Perkūno 
atvaizdu. 1963 m. paaiškėjo, kad tai 
XIII a. Vokietijos meistrų pagamintos 
žvakidės koja.

5  Pajautos slėnio radiniai: 1 – sidabrinis vėrinys iš Kijevo. XIII a., 
2 – sidabrinis žiedas su svastika. XIII–XIV a., 
3 – žaidimų kauliukas. XIII–XIV a.

?

5. Pasamprotauk, kodėl Kernavė vadinama 
Lietuvos Troja C .

6. Pasidomėk, kokie dar Lietuvos objektai 
įtraukti į Pasaulio paveldo sąrašą. Kokių 
grėsmių jiems kyla?

0

maždaug
9–8 tūkst. iki Kr.

įsikuria pirmieji gyventojai

1979 m.
pradėti nuoseklūs 

archeologiniai tyrinėjimai 
Pajautos slėnyje

XIII–XIV a.
Kernavė – 

Lietuvos valdovo
rezidencija

1999 m.
įkurtas Kernavės 

archeologijos ir Istorijos 
muziejus–rezervatas

1390 m.
Kryžiuočiai sudegina 

Kernavę

2004 m.
Kernavė įtraukta į 

Pasaulio paveldo sąrašą

B  Kernavės miestas
Kernavę patikimai saugojo Neries upė, pelkėtas slėnis ir penki pilia-

kalniai. Visame Baltijos jūros regione nerasime tokio piliakalnių komplek-
so. Seniausias iš jų yra Aukuro kalnas. Čia stovėjo kunigaikščio pilis su ga-
lingais įtvirtinimais. Ją patikimai gynė įtvirtinti priešpiliai – Lizdeikos ir Min-
daugo sosto piliakalniai. Iš šiaurės ir vakarų kunigaikščio pilį saugojo Pilies 
kalnas bei gynybiniu grioviu ir pylimu apjuostas amatininkų kvartalas. Pa-
slaptingiausias yra penktasis piliakalnis – Žvalgakalnis, kuriame neaptikta 
jokių įtvirtinimų ar pastatų, rasta tik keletas šukių.

Kernavės miestą sudarė kunigaikščio pilis bei du gyvenamieji amatinin-
kų ir pirklių kvartalai: aukštutinis ir žemutinis. Tarp stovinčių namų nuties-
tos iki 3 m pločio akmenimis bei mediena grįstos gatvės. Mieste būta ama-
tų specializacijos: kiekviena sodyba turėjo konkretų užsiėmimą. Vieno-
je gatvės pusėje gyveno juvelyras, kitoje – kauladirbys, dar toliau – kalvis. 
Kernavės pirkliai pasiekdavo Rusios kunigaikštystes, iš kurių gabeno gla-
zūruotą keramiką, rytietišką stiklą, auksu siuvinėtą šilką. Kai kurie radiniai 
rodo, jog palaikyti prekybos ryšiai ir su Vakarais. Kernavėje XIII–XIV a. gy-
veno apie 3–4 tūkst. žmonių. 1390 m. per kryžiuočių antpuolį miestas bei 
pilys sudegintos ir jau niekada nebuvo atstatytos. Ilgainiui senojo miesto 
liekanas užklojęs žemių sluoksnis paslėpė miestelėnų gyvenimo pėdsakus.

?

3. Kuo ypatingas Kernavę supantis piliakalnių kompleksas?
4. Kaip atrodė Kernavės miestas XIII–XIV a. B , 1 ?

2 3

3  Šių dienų archeologiniai kasinėjimai Kernavėje.

?

1. Pasvarstykite, kiek istoriškai pagrįstas 
legendos tekstas.

2. Kokių dar aiškinimų žinai apie Lietuvos 
vardo kilmę?

Daugiau informacijos apie Kernavę:
Tel. (8~382) 473 85 (informacija, ekskursijų užsakymas)
El. paštas: kernave.muziejus@is.lt
Svetainės adresas internete: www.kernave.org

2  XIV a. Vilnių nuo kryžiuočių antpuolių 
saugojusios pilys.



Viduramžiais didžiąją Europos dalį nusiaubusi maro 
epidemija paliko neišdildomą pėdsaką žmonių sąmonėje. 
Net šiais laikais didžiulė ir visiems gresianti nelaimė 
vadinama maru. XX a. tai – stalinizmas ir nacizmas, 
XXI a. – terorizmas.

Istorikai XIV–XV a. laiko tamsiu Europos istori-
jos laikotarpiu: žemyną niokojo maras, badmečiai bei 
karai, smuko Katalikų bažnyčios autoritetas. To meto 
žmonės net neabejojo, kad šios nelaimės yra Dievo 
bausmė už nuodėmes. Tačiau Europos istorija – vien-
tisa klestėjimų ir nuosmukių grandinė. Po nelaimių vėl 
grįžo gerovė. Augo gyventojų skaičius. Žemės ūkio ir 
amatų plėtra griovė nenašų natūrinį ūkį. Dalyje Vaka-
rų Europos šalių valstiečiai išsivadavo iš baudžiavos 
ir tapo laisvi, atlyginimą už darbą gaunantys samdi-
niai. Nyko feodalinis valstybės valdymo būdas, kurį 
pamažu keitė naujos valdymo formos. Mene ir mok-
sle prasidėjo didžiulių permainų laikotarpis – Rene-
sansas (Atgimimas). Išradus knygų spausdinimą, su-
siklostė sąlygos sparčiai idėjų sklaidai. Atkaklūs ke-
liautojai ir jūrininkai atrado naujų žemynų. Ilgainiui 
Europa tapo tokia galinga, jog galėjo užkariauti pa-
saulį. Viduramžiai pamažu traukėsi, užleido vietą 
naujai epochai – Naujiesiems laikams.

2  Rekonstruotos K. Kolumbo karavelės „Santa Marija“, 
„Ninja“ ir „Pinta“. Jomis 1992 m. buvo pakartota 
ekspedicija į Ameriką.

V Viduramžių  
ruduo

3  „Džokonda“ – garsiausias renesanso dailininko 
Leonardo da Vinčio kūrinys. Apie 1506 m.

5 „Mirties triumfas“. XIV a. miniatiūra, 
simbolizuojanti Europą nusiaubusios 
maro epidemijos baisumus.

1  Spaustuvė. XV a. pab. piešinys.

4  Didieji geografiniai atradimai 1492–1522 m.

6  Turkai osmanai įžengia į Konstantinopolį. 
XIX a. dailininko paveikslas.

125124



148 149

F Kuri raidė žemėlapyje 
atitinka šiuos objektus:
1. Florencija.
2. Turkų osmanų imperija.
3. Avinjonas.
4. Indija.

5. F. Magelano kelionė.
6. Maincas.
7. 1492 m. K. Kolumbo kelionė.
8. Stambulas.
9. Kinija.
10. V. da Gamos kelionė.

E Atpažink ir paaiškink, kas vaizduojama 
paveikslėliuose:

E G

A B

F

D

C

Ar išmokai?

A Kuri raidė laiko juostoje atitinka?
1. K. Kolumbas atranda Ameriką.
2. Maro epidemija siaubia didžiąją Vakarų Europos dalį.
3. J. Gutenbergas išleidžia pirmąją spausdintą knygą.

4. Normandijos hercogas Vilhelmas nukariauja Angliją.
5. Vyksta Šimtametis karas.
6. Anglijos karalius pirmą kartą sušaukia parlamentą.
7. Europoje sklinda Renesanso idėjos.
8. F. Magelano ekspedicija apiplaukia Žemę.

B Paaiškink sąvokas:

renesansas despotija centralizacija  luominė monarchija

 pergamentas  utopija inkvizicija Avinjono nelaisvė

Didieji geografiniai 
atradimai

 parlamentas astroliabija humanizmas

traktatas janyčarai  inkunabulas generaliniai luomai

D Išnagrinėk iliustraciją: 
1. Nustatyk, kokia įmonė vaizduojama paveikslėlyje. Kas joje gaminama?
2. Įvardyk (1–5) atliekamus darbus.
3. Paaiškink, kokią įtaką Europai turėjo tokių įmonių atsiradimas.

C Atsakyk 
į klausimus:
1. Kaip Anglijos valstybė tapo 

luomine monarchija?
2. Kas trukdė Prancūzijos ka-

raliams suvienyti šalį?
3. Kokios nelaimės XIV a. išti-

ko Vakarų Europą?
4. Kodėl turkų sultono valdžia 

vadinama despotija?
5. Dėl ko XV a. europiečiams 

teko ieškoti naujų prekybos 
kelių?

6. Kieno laimėjimais rėmėsi Re-
nesanso menininkai ir mok-
slininkai?

7. Ką išrado J. Gutenbergas?

148
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G Išnagrinėk rašytinį šaltinį:

 Žmonių gyvenimas Utopijoje 
Šeimyną valdo seniausias jos narys. Žmonos patar-

nauja vyrams, vaikai tėvams ir apskritai jaunesnieji vy-
resniesiems. Kiekvienas miestas padalytas į keturias ly-
gias dalis. Kiekvienos vidury yra turgavietė, pilna viso-
kių daiktų. Tenai į tam tikrus namus suvežami kiekvie-
nos šeimynos dirbiniai, kurie surūšiuojami į sandėlius. 
Iš jų kiekvienos šeimynos tėvas prašo, ko jam ar jo ar-
timiesiems prisireikia, ir be pinigų, be jokio atlyginimo 
gauna, ko tik prašo. Ir kodėl jam turėtų neduoti? Viso-
kių daiktų yra perteklius, ir nėra jokios baimės, kad kas 
nors įsigeis reikalauti daugiau, negu jam reikia. Kiek-
vienas gyvis tampa godus ir plėšrus arba bijodamas 
nepriteklių, arba, kaip žmogus, dėl išdidumo. Šitokios 
ydos utopiečių papročiuose visiškai nepasitaiko. 14

1. Išsiaiškink, iš kieno veikalo paimta ši ištrauka.
2. Kodėl veikalas vadinamas utopija – „nerealia 

svajone“?
3. Pateik iš istorijos pavyzdžių apie mėginimus 

sukurti tobulą visuomenę. Dėl ko tie mėgini-
mai nepavyko?

B

1

2

3

4

5
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Muziejų daugelis įsivaizduoja kaip koridorių korido-
riais besitęsiančią patalpą su apdulkėjusiais eksponatais 
ir snaudžiančiais prižiūrėtojais. Tačiau jis gali tapti ne tik 
informacijos šaltiniu, bet ir pramoga. Šiuo metu sparčiai 
populiarėja vadinamosios „Gyvosios istorijos“ šventės 
muziejuose, kai galima ne tik apžiūrėti, bet ir praktiškai 
išmėginti eksponatus. Pavyzdžiui, akmeninėmis girnomis 
galima susimalti grūdų arba senoviniu rateliu suverpti siū-
lų. Bet ir tradicinis muziejus turi ką parodyti, papasakoti. 
Reikia tik trupučio noro, išradingumo ir entuziazmo.

Darbo veiksmai
Pirmas: rengimasis į muziejų.
 Iš pradžių išsiaiškink organizacinius klausimus:
•	 kada vyksi, kiek laiko užtruksi. 
•	 Surink informacijos apie muziejų, į kurį ketini vykti.
•	 Išsiaiškink susisiekimo būdus. 
•	 Sužinok muziejaus darbo laiką.
•	 Išsiaiškink bilieto kainą, ekspozicijas.
•	 Įsigyk muziejaus lankstinukų.

Antras: tikslų ir lūkesčių išsiaiškinimas.
 Užrašyk, ko tikiesi iš muziejaus:
•	 Kuriuos muziejus jau aplankei?
•	 Kas tau patiko ar nepatiko?
•	 Ką turėtų pasiūlyti muziejus, kad tau patiktų?

Trečias: temos pasirinkimas ir „ekspertų“ grupių 
sudarymas.

•	 Suplanuok temas, kurias rengiesi išsiaiškinti 
muziejuje.

•	 Susiskirstykite į grupes ir parenkite pradinę medžiagą 
(galite pasinaudoti vadovėlio informacija).

•	 Suformuluok klausimus, kuriuos rūpi išsiaiškinti.

 Ketvirtas: išvyka į muziejų.
•	 Susipažink su eksponatais.
•	 Apžiūrėk eksponatus ir muziejaus gidų padedamas 

išsiaiškink rūpimas temas bei klausimus.

Penktas: rezultatų pristatymas.
•	 Rezultatus galite aptarti muziejuje.
•	 Mokykloje parenkite nedidelį pristatymą,  

parašykite rašinį į sienlaikraštį.

Šeštas:	išvykos į muziejų įvertinimas.
•	 Padiskutuokite, ką jums davė išvyka.
•	 Ar muziejus tinka rinkti informaciją, ar tik  

iliustruoja jau turimas žinias?

Išvyka į muziejų
M E T O D A S

?

1. Susiburkite į grupes ir parenkite pasirinkto apylinkių 
muziejaus lankstinuką.

2. Kodėl visuomenėje vis populiaresnės tampa 
„Gyvosios istorijos“ šventės?

• Lietuvos muziejuo-
se vykstančių parodų 
lankstinukai.

Skyriaus santrauka

• Antraštinis internetinės svetainės
www.muziejai.lt puslapis.

• Lietuvos nacionalinio 
muziejaus proistorės ekspozicija.

1 Informacijos apie daugumą Lietuvos muziejų rasi: 

www. muziejai.lt

1 Krėvos	sutartis	ir	Lietuvos	krikštas
•	 Jogailai ir lenkų ponams pasirašius Krėvos sutartį, 

tarp LDK ir Lenkijos sudaryta personalinė unija.
•	 Svarbiausias Jogailos nuopelnas – 1387 m. įvykęs Lie-

tuvos krikštas.
•	 Šaliai tapus katalikiška, Ordinas neteko moralinio 

pagrindo kariauti su lietuviais. Lietuvoje ėmė plisti 
krikščioniška Vakarų Europos kultūra.

2 Vytautas	–	LDK	valdovas
•	 Jogailos ir Vytauto vaidus 1392 m. užbaigė Astravo 

sutartis.
•	 Norėdamas sustiprinti savo valdžią Lietuvoje, Vytau-

tas pradėjo valstybės centralizavimą.
•	 Vytauto pralaimėjimas Vorsklos mūšyje sutrukdė jam 

užkariauti visą Rusią ir vainikuotis Lietuvos karaliumi.

3 Lemiamoji	pergalė
•	 1410 m. liepos 15 d. įvyko Žalgirio mūšis, kuriame 

susikovė sąjungininkų (Lietuvos ir Lenkijos) bei kry-
žiuočių kariuomenės.

•	 Laimėti mūšį padėjo lietuvių manevras.
•	 Sąjungininkų pergalė Žalgirio mūšyje visiems lai-

kams sustabdė Ordino agresiją prieš Lietuvą.

4 Vytautas	Didysis
•	 Dėl nesutarimų su lenkų ponais Vytauto mėginimas 

karūnuotis Lietuvos karaliumi baigėsi nesėkme. 
•	 Vytauto valdymo laikais įtvirtinta didžiojo kunigaikš-

čio valdžia, sustiprėjo bajorija, plėtojosi amatai ir pre-
kyba, plito raštija. 

•	 Svarbiausias Vytauto nuopelnas – atsirado tautos 
valstybingumo samprata.

5 Ponų	valdžioje
•	 LDK didikai prieš Lenkijos ponų valią stiprino LDK 

savarankiškumą.
•	 Šalį valdė iš įtakingiausių didikų sudaryta Ponų taryba.
•	 Ilgainiui bajorų seimas tapo pagrindine LDK valdžios 

institucija.
•	 1529 m. patvirtintas visiems LDK gyventojams  pri-

valomas teisių kodeksas – Lietuvos I Statutas.

6 LDK visuomenė
•	 Lietuvių kalba valstybės gyvenime buvo šnekamo-

ji kalba, raštui vartotos gudų, lotynų, vokiečių, lenkų 
kalbos.

•	 LDK visuomenę sudarė nustatytas teises ir pareigas 
turinčios žmonių grupės – luomai: bajorai, dvasinin-
kai, miestiečiai, valstiečiai. Nekrikščionys nepriklausė 
prie jokio luomo.

•	 Rytų Prūsijoje (Mažojoje Lietuvoje) apsigyvenę lietu-
viai sukūrė savitą kultūrą bei gyvenimo būdą.

7 Valstiečiai	tampa	baudžiauninkais
•	 Svarbiausias pajamas LDK gavo iš žemės ūkio.
•	 Bajorų valdžioje atsidūrę valstiečiai ilgainiui virto 

baudžiauninkais.
•	 1557 m. paskelbta Valakų reforma įtvirtintos naujovės 

žemės ūkyje.

8 Gyvenimas mieste
•	 Prekyba su Vakarų Europa skatino LDK  miestų bei 

miestelių plėtrą. 
•	 Magdeburginių miestų gyventojai galėjo laisvai vers-

tis prekyba bei amatais, turėjo savo teismus. 
•	 Bajorų privilegijos kliudė miestiečiams konkuruoti 

prekyboje  bei dalyvauti valstybės valdyme.

9 Vilnius	–	LDK	sostinė
•	 XVI a. Vilnius tapo vienu iš didžiausių Rytų Europos 

miestų, politikos, prekybos, kultūros bei mokslo cen-
trų.

•	 Sostinės architektūroje susipynė iš Vakarų Europos at-
keliavę meno stiliai: gotika, renesansas.

•	 Vilniaus klestėjimą nutraukė XVII a.  vidurio karai, 
gaisrai bei maras.

10 Tolerancijos	dvasia:	nekrikščionys	LDK
•	 LDK nuo kitų Europos šalių skyrėsi pakantumu kitų 

tautų ir tikėjimų žmonėms.
•	 Šalyje  prieglobstį rado nekrikščionys: žydai, karai-

mai bei totoriai. 


