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Mindaugas – pirmasis Lietuvos valdovas. Atrodo, vien to pakaktø Mindaugà
laikyti viena ið svarbiausiø ir Lietuvai daugiausia nusipelniusiø asmenybiø. Jis sukûrë didþiausià ankstyvosios Lietuvos istorijos kûriná – valstybæ, suteikusià galimybæ iðlikti lietuviø tautai ir vëliau perimti Vakarø civilizacijà. Kada tai ávyko? Ðiandien manoma, kad Lietuvos valstybë susikûrë apie 1240 m., taèiau Mindaugui dar
reikëjo átvirtinti valdþià. Opozicijà pirmiausiai sudarë paties Mindaugo giminës atstovai, pagalbon pasitelkæ ne tik þemaièius, bet ir svetimuosius – Voluinæ ir Livonijos ordinà.
Mindaugas áveikë ðià problemà ne tik karo þygiais, bet ir diplomatija – pasinaudojæs Livonijos vidaus prieðtaravimais, á savo pusæ patraukë ordino magistrà Andriø
Ðtirlandà. Bûtent jo dëka 1251 m. Mindaugas krikðtijosi, o netrukus iðsirûpino
karaliaus karûnà. Taigi svarbiausias tikslas, kurio buvo siekiama krikðtijantis, –
karûna. Ðis tikslas pasiektas 1253 m. liepos 6-àjà.
Mindaugo vainikavimo diena – garbingiausia mûsø kalendoriuje: juk jis buvo
pirmas ir paskutinis Lietuvos karalius. Taèiau Mindaugo vainikavimas dar svarbesnis kitu poþiûriu – jis tarsi uþbaigia valstybës susikûrimà, nes Lietuvà pripaþino to
meto pasaulis. Todël ðiandien ði data yra tokia pat valstybës ðventë kaip Vasario
16-oji ir Kovo 11-oji.
Yra ir daugiau motyvø, leidþianèiø teigti, kad Mindaugas buvo ne aplinkybiø
veikiamas þmogus, o istorijos kûrëjas. Jis turëjo nuveikti daugiau negu kitø anksèiau
susikûrusiø Vidurio Europos ðaliø valdovai. Èekija karalyste tapo XII a., o savarankiðka arkivyskupija ásteigta tik XIV a., Lenkija karalyste tapo ir ásteigë savarankiðkà
arkivyskupijà X–XI a. sandûroje, taèiau (kaip ir Èekija) pasidarë ne popieþiaus, o
Ðv. Romos imperatoriaus vasale. O Mindaugas, karaliumi tapæs Ðv. Romos imperijos

vasalo Livonijos ordino dëka, pasidarë ne
imperatoriaus, o popieþiaus vasalu ir ið karto gavo teisæ á savarankiðkà, tiesiogiai popieþiui pavaldþià vyskupijà. Maþa to, po keleriø metø jis gavo karaliaus vainikà visai
dinastijai – popieþius leido vainikuotis ir
sûnui. Visa tai – jau paties Mindaugo diplomatijos rezultatas. Jis áþvalgiai pasirinko pagalbininkà – Livonijos ordino brolá kunigà
Kristijonà, ið kurio iðgavo informacijà apie
katalikø baþnyèios organizacijà ir popieþiaus santykius su Europos valdovais, ypaè
imperatoriumi. Per savo pasiuntiná Parbø
Mindaugas popieþiui iðdëstë sàlygas, kurios
buvo naudingesnës Lietuvai, o ne krikðto ir
karûnacijos tarpininkui Livonijos ordinui.
Livonijos delegatø nuostabai, popieþius patenkino Parbaus, taigi – ir Mindaugo
praðymà. Mindaugas pasiekë pirmà tarptautinæ Lietuvos diplomatijos pergalæ –
apsisaugojo nuo politiniø saitø su Ðv. Romos imperija. Ðie svarûs diplomatiniai
laimëjimai rodo, kad tai buvo talentinga ir kûrybinga asmenybë, sugebëjusi pakreipti ávykius sau naudinga linkme. Net prieðai já vadino iðmintinguoju.
Toks yra Mindaugo vaidmuo Lietuvos istorijoje, taèiau galima áþvelgti ir europiná jo matà. Ankstyvaisiais viduramþiais popieþiai maloningai priimdavo valstybiø krikðtà, o IX–XI a. Europos, pirmiausia Vidurio ir Ðiaurës Europos, ðalims
buvo leidþiama savarankiðkai krikðtytis ir tapti popieþiaus ar imperatoriaus vasalëmis. Taèiau XII–XIII a. situacija pasikeitë – Europa áþengë á kryþiaus karø epochà (septintasis kryþiaus þygis vyko valdant Mindaugui, o paskutinis – aðtuntasis – neilgai trukus po jo mirties). Ðioje epochoje pagoniðkø ðaliø ir tautø teisë
savarankiðkai krikðtytis nebebuvo pripaþástama. Krikðtas buvo suteikiamas tik jas
nukariavus. Todël Pamario slavai, suomiai, estai ir latviai buvo nukariauti, prûsai,
jotvingiai, kurðiai ir þemgaliai – iðnaikinti, o Mindaugas ne tik sugebëjo sukurti
valstybæ, bet ir áeiti, nors laikinai, á Europos ðaliø sistemà. Baltijos regione, kurá
galima pavadinti naujausia viduramþiø Europa, Mindaugas buvo vienintelis, sugebëjæs paversti savo tautà istoriniu subjektu. Vëlesnëje Lietuvos istorijoje á panaðø europiná vaidmená gali pretenduoti nebent Vytautas, Þalgirio mûðyje sustabdæs vokieèiø þygá Drang nach Osten, ir 1990 m. Lietuvos nepriklausomybës kûrëjai, prisidëjæ prie sovietø imperijos griûties.
Mindaugo likimas tragiðkas – 1263 m. jis buvo nuþudytas. Taèiau bûtent ant jo
sukurtø valstybës pamatø jau XIV a. iðaugo imperija – Lietuvos Didþioji Kunigaikðtija, nusidriekusi nuo Baltijos iki Juodosios jûros. Vadinasi, Mindaugo kûrybos
pëdsakai gyvavo iki pat ðios valstybës sunaikinimo 1795 m., o tam tikra prasme – ir
atkuriant Lietuvos valstybæ 1918 m. ir 1990 m. O ðiandien pats aktualiausias Mindaugo kûrybos ir idëjos pëdsakas – tai sugebëjimas Lietuvà matyti Europoje ir ten jà
nuvesti.
Prof. dr. Alfredas Bumblauskas
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