
Kazimieras (valdė 1440-1492) 
 
Kazimiero išrinkimas Lietuvos ir Lenkijos kunigaikščiu. 
Kai Žygimantas buvo nužudytas, Jogaila buvo jau miręs ir tuo metu Lenkiją valdė Jogailos sūnus 
Vladislovas. Bijodami keršto už Žygimanto nužudymą, didikai neišrinko Žygimanto sūnaus 
Mykolo Lietuvos valdovu. Verčiau jie į sostą kvietė Jogailos 
13-metį sūnų Kazimierą. Lenkai nenorėjo lietuviams leisti 
Kazimierą paskelbti didžiuoju kunigaikščiu – norėjo, kad 
Lenkiją ir Lietuvą valdytų vienas valdovas -- Vladislovas.  
 
Tačiau lietuviai jų nepaisė ir Kazimierą paskelbė savo 
kunigaikščiu. Kadangi Kazimieras buvo toks jaunas, jo 
vardu Lietuvą valdė didikų grupė, vadovaujama Jono 
Goštauto.  
 

Kazimieras Jogailaitis (iš wikipedia) 
 
Praėjus septyneriems metams, mirė Vladislovas ir lenkai 
norėjo išrinkti Kazimierą savo karaliumi. Lietuviai bajorai jį 
išleido į Lenkiją tik su tam tikrom sąlygom, surašytom į 
vieną privilegiją. Ši privilegija suteikė bajorams naujų teisių, 
užtikrino, kad Lietuva nepraras žemių Lenkijai ir uždraudė 
lenkams įsigyti žemių Lietuvoj. 
 
Lenkijos karas su kryžiuočiais. 
Tuo metu prieš kryžiuočius sukilo jų valdomi žmonės ir jie paprašė Lenkijos pagalbos. Lenkija 
pagalbą suteikė ir tuo būdu įsivėlė į karą, kuris tęsėsi tryliką metų. Lenkai prašė lietuvių pagalbos, 
bet lietuviai atsisakė jiems padėti. 
 
Sakoma, kad tai buvusi klaida. Mat, karui pasibaigus, kryžiuočiai tapo Lenkijos vasalais ir Lenkija 
iš jų gavo daug žemių. Lietuva būtų galėjusi atgauti daug baltų žemių Prūsijoje, jei ir ji būtų 
įsjungusi į karą. 
 
Lietuvos santykiai su Maskva. 
Kazimiero laikais susivienyjo ir iškilo Maskvos kunigaikštystė – ji nugalėjo totorius (Aukso Ordą) 
ir sujungė visas rusų kunigaikštystes po vieno kunigaikščio valdžia. Tada ji ėmė pulti ir Lietuvą. 
Tuo metu Kazimieras labiau rūpinosi kova su kryžiuočiais, o patys Lietuvos bajorai labiau rūpinosi 
iš lenkų atgauti Podolę ir Voluinę, tai niekas nekreipė dėmesio į Maskvą. Kazimieras buvo 
priverstas pasirašyti sutartį su Maskva, kurioje Maskva pripažinta lygi Lietuvai. Nuo to laiko 
Maskva stiprėjo, o Lietuva silpnėjo. 
 
Šventas Kazimieras. 
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Kazimieras turėjo vienuoliką vaikų. Vienas iš jų buvo šv. Kazimieras.  



Kai jaunasis Kazimieras buvo trylikos metų, jis vadovavo kariniam žygiui Vengrijoje. Ten matė 
daug smurto, o žygis nepasisekė. Kai grįžo, jis tapo labai pamaldus. 
 
Kai jam sukako septyniolikos metų, tėvas jį įtraukė į valstybės valdymo darbą. 1483 m., kai tėvas 
turėjo vykti į Lietuvą, jaunasis Kazimieras buvo paliktas Lenkijoje kaip valdovo vietininkas.  
 

 
 
Šv. Kazimieras 
 
Jaunasis Kazimieras gyveno labai dorai ir nuo pat 
jaunystės garsėjo savo pamaldumu. Jis gerai atliko 
valstybės valdymo darbus ir ilgainiui galėjo tapti Lietuvos 
ir Lenkijos valdovu nes buvo visų mylimas ir gerbiamas. 
 
Bet būdamas dvidešimt šėšerių metų jis susirgo džiova 
keliaudamas į Lietuvą ir mirė. 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kaip Kazimieras buvo išrinktas Lietuvos valdovu? Lenkijos valdovu? 
 
2. Kas jo valdymo pradžoije už Kazimierą valdė Lietuvą? Kodėl? 
 
3. Kas labiausiai rūpėjo valdžiai Kazimiero laikais? Kodėl tai buvo klaida Lietuvos atžvilgiu? 
 
4. Kas buvo šv. Kazimieras? Ką jis nuveikė, koks jis buvo žmogus? 
 
5. Nupiešk Gediminaičių giminystės medį iki šv. Kazimiero. 
 
6. Nupiešk laiko liniją nuo Saulės mūšio iki Kazimiero, pažymėdamas dvi datas: Saulės mūšio ir 
Žalgirio mūšio, taip pat ant linijos pažymėdamas, kuria tvarka valdė įvairūs Lietuvos valdovai iki 
Kazimiero. 
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