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 I pasaulinio karo pabaigoje Lietuvos padėtis ir toliau 
išliko sunki. Vokietija net siekė Lietuvą prijungti prie 
vokiečių žemių.

 Lietuvos Tarybai reikėjo gelbėti valstybę, todėl apie 
1918 m. pradžią ji pradėjo slaptas derybas su Vilhelmu 
fon Urachu dėl jo sutikimo tapti Lietuvos karaliumi. 
1917–1918 m. dauguma Tarybos narių realiausia 
atkuriamos valstybės forma laikė monarchiją.



Vilhelmas fon Urachas



 Vilhelmas fon Urachas (1864 m. gegužės 30 d.– 1928 m. 
kovo 24 d.) – Viurtembergo kunigaikštis, 
nevainikuotas Lietuvos karalius Mindaugas II (1918 
m. liepos 11 – lapkričio 2 d.)

 Dėl neilgos karaliavimo trukmės kartais pavadinamas 
„šimto dienų karaliumi“.





 1918 m. gegužės pabaigoje iškilus realiai grėsmei, kad 
Lietuva bus paversta Vokietijos provincija, birželio 4 d. 
Lietuvos Taryba priėmė nutarimą Lietuvos karaliumi 
kviestis Vilhelmą fon Urachą. 

 Liepos 1 d. Freiburge su hercogu susitiko speciali 
Lietuvos Tarybos delegacija ir V. fon Urachas. 

 Sutikęs su Lietuvos Tarybos keliamais reikalavimais, 
netrukus ėmė mokytis lietuvių kalbos bei rengtis 
kraustytis gyventi į Vilnių (karališkąja Mindaugo II 
rezidencija 1918 m. planuota paversti Verkių rūmus).



 Vadintis „Mindaugu II“

 Leisti savo vaikus į lietuvišką mokyklą

 Valdyti kartu su demokratiškai renkamu parlamentu

 Savo dvariškiais, ministrais ir aukštais valstybės 
pareigūnais skirti tik lietuviškai kalbančius Lietuvos 
gyventojus

 Be parlamento sutikimo nebūti užsienyje daugiau kaip 
2 mėn. per metus



Vilhelmas fon Urachas su šeima



 1918 m. liepos 11 d. Lietuvos Valstybės Taryba paskelbė 
Lietuvą konstitucine monarchija, o Lietuvos karaliumi 
liepos 13d. išrinko Vilhelmą fon Urachą (Mindaugą II).

 Po poros dienų Taryba išrinktąjį karalių oficialiai 
pakvietė užimti Lietuvos karaliaus sostą. Už V. fon 
Uracho pakvietimą ne visi Tarybos nariai: 
protestuodami prieš monarchijos atkūrimą, iš Tarybos 
tada pasitraukė Mykolas Biržiška, Steponas Kairys, 
Stanislovas Narutavičius ir Jonas Vileišis. Naujojo 
Lietuvos karaliaus nepripažino ir Vokietija.



 Vokietijai nepripažinus Lietuvos karalystės 
nepriklausomybės, kilo Lietuvos ir Vokietijos 
nesutarimai.

 Juos išsprendė 1918m. Vokietijos pralaimėjimas I PK.

 Vokietija pripažino Lietuvos nepriklausomybę, taip 
savaime atkrito monarchijos idėja ir Lietuva, kaip 
skelbė Vasario 16d. Nepriklausomybės Aktas, tapo 
demokratine parlamentine respublika.



 http://lt.wikipedia.org/wiki/Vilhelmas_Urachas

 http://klaipeda.diena.lt/dienrastis/priedai/pasaulis/ar
-tikrai-lietuva-turejo-karaliu-mindauga-ii-111603

 http://mkp.emokykla.lt/gimtoji/index.php?id=1173


