
Vytautas Didysis (valdė 1392-1430) 
 

Vytautas, perėmęs valdžią iš Jogailos, pakeitė Lietuvos visuomeninę struktūrą, panaikindamas 
sritinių kunigaikščių luomą ir duodamas bajorams teisę dalyvauti valdymo aparate. Tuo pačiu jis 

suvienijo ir sustiprino Lietuvos valstybę. Jis praplėtė 
Lietuvos sienas į rytus ir smarkiai sumušė kryžiuočius. 
Svarbiausia, jis iškėlė Lietuvą kitų Europos valdovų 
akyse į modernios krikščioniškos monarchijos eiles. Jis 
vienintelis Lietuvos valdovas, vadinamas “Didžiuoju”. 
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Vytauto žmona buvo vieno Lietuvos kunigaikščio 
duktė Ona. Ji labai savo vyrui padėjo, ne tik 
išgelbėdama jį iš belaisvės, bet ir diplomatiniuose 
valstybės reikaluose. Ji gerai suprato Lietuvos politikos 
reikalus ir buvo įvairių derybų dalyvė. Kryžiuočiai 
labai aukštai vertino jos politinį vaidmenį Lietuvoje. 
 
Vytautas Didysis (iš wikipedia) 
 
Kęstučio mirtis. 
Vytauto tėvas Kęstutis buvo nužudytas Jogailos klastos 
dėka. Vytautas buvo kartu su Kęstučiu suimtas ir 
įkalintas. Jo laukė tas pats likimas, kaip tėvo – jis buvo 
nugabentas į tą patį bokštą, kur buvo nužudytas 
Kęstutis. Jis buvo stipriai saugomas. Tačiau jo žmona, 
Ona, jį lankydama, liepė Vytautą apsivilkti tarnaitės 

rūbais ir tuo būdu jis pabėgo.  
 
Vytautui truko maždaug devyniolika metų perimti Lietuvos 
valdžią į savo rankas. Tame tarpe Jogaila valdė Lietuvą.  
 

Ona Vytautienė (iš wikipedia) 
 
Vytauto kovos su Jogaila ir Astravos sutartis. 
Tėvui žuvus, Vytautas susilaukė tvirtą paramą iš žemaičių, 
kurie mylėjo ir gerbė jo tėvą Kęstutį. Vytautas pabėgo pas 
kryžiuočius ir su jais sudarė sąjungą prieš Jogailą. Jungtinė 
žemaičių ir kryžiuočių kariuomenė užpuolė Trakus ir 
Vilnių.  
 
Matydamas, kad jam gali nepasisekti, Jogaila pasirašė su 



Vytautu slaptą sutartį, kurioje sutiko jam grąžinti Trakus. Taip susitarus, Vytautas užpuolė savo 
bendrininkus kryžiuočius ir sudegino jų pilį. 
 
Tačiau Jogaila neišlaikė savo žodžio. Negrąžino Vytautui Trakų, o savo vietininku Lietuvoje 
paskyrė brolį Skirgailą. Vytautas vėl prašė kryžiuočių pagalbos. Nors tie nelabai juo pasitikėjo, 
tačiau labai norėjo turėti jį kaip sąjungininką prieš Jogailą, todėl vėl suteikė jam paramą prieš 
Jogailą. 
 
Lietuviai buvo labai nepatenkinti Jogailos valdžia; todėl Vytauto kariuomenė vis augo. Vėl jungtinė 
kariuomenė išžygiavo prieš Jogailą. Šį sykį Jogaila sutiko ne tik atiduoti Trakus, bet ir perleisti 
visos Lietuvos valdžią Vytautui, kaip savo vasalui. Ši sutartis vadinasi Astravos sutartis. Vytautas 
vėl užpuolė savo sąjungininkus kryžiuočius ir sudegino jų pilį. 
 
Sritinių kunigaikščių sumenkėjimas. 
Šiuo kartu Jogaila turėjo pažadą ištęsėti ir Vytautas ėmė valdyti Lietuvą. Tais laikais atskiras 
Lietuvos sritis dar valdė sritiniai kunigaikščiai, kurie paveldėdavo savo žemes ir juto, kad gali 
savarankiškai valdyti, kaip tik nori. Vytautas pareikalavo jų paramos ir, negavęs jos, pašalino 
kunigaikščius, jų žemes atiduodamas savo šalininkams didikams. Tuo būdu, jis sustiprino Lietuvos 
valstybę, sustiprindamas centrinę valdžią. 
 
Salyno sutartis. 
Kryžiuočiai, perpykę, kad Vytautas jau dusyk juos apgavo, ėmė smarkiai pulti Lietuvą. O Vytautas 
kaip tik tuo metu norėjo praplėsti įtakos sferą Rusijoje. Todėl jis pasirašė sutartį su kryžiuočiais. 
Šioj sutarty jis jiems atidavė žemaičius, o kryžiuočiai sutiko padėti jam pulti Rusiją. Ši sutartis 
vadinama Salyno sutartimi. 
 
Panašiai kaip Mindaugo laikais, šis žemaičių atidavimas ordinui nieko nereiškė, nes žemaičiai 
neketino paklusti kryžiuočiams. 
 
Vorsklos mūšis. 
 
Tais laikais rusų kunigaikščiai turėjo mokėti duoklę Aukso Ordai 
(žemėlapyje “Golden Horde”), kuriai vadovavo Tochtamyšas. Tuo 
metu Tochtamyšą Ukrainoje puolė Mongolijos imperatorius Timuras. 
 

Mongolų imperatorius Timuras (iš philatelia.net) 
 

Tochtamyšas prašė lietuvių pagalbos prieš Timurą. Vytautas surinko 
milžinišką kariuomenę Timuro kariuomenei pulti. Po jo veliava 
žygiavo lenkai, kryžiuočiai, Tokhtamišo kariai, ir kariai bei princai iš 
įvairių Europos valstybių.  
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Timuras buvo genialus karvedys, lyginamas su Aleksandru didžiuoju. Vieniems jis žinomas už tai, 
kad sukūrė Tamerlane šachmatų žaidimą. Vytauto kariuomenė buvo sutriuškinta kovoje, kuri 
žinoma, kaip Vorsklos mūšis. 

 
 
Timuro ir Aukso ordos imperijos 
Vytauto laikais (iš wikipedia) 
 
 
Mūšis reikšmingas trejopai:  
- Pirmą sykį po Lietuvos vėliava vyko 
kryžiaus karas, remiamas popiežiaus.  
- O Vytautas išmoko karinių manevrų, 
kuriuos sėkmingai panaudojo Žalgirio 
mūšyje.  
- Vytautas turėjo atsisakyti svajonės 
sujungti rusų žemes po savo vėliava. 
 
Radomo sutartis. 
Lenkai bijojo Vytauto – matė, kad jis 

galingas valdovas ir savarankiškai valdo Lietuvą. Todėl jie pareikalavo, kad jis su Jogaila pasirašytų 
sutartį, kuri vadinasi Radomo sutartis. Šioj sutarty Vytautas buvo paskelbtas tikruoju Lietuvos 
valdovu, su sąlyga, kad po jo mirties Lietuvos valdžia grįš Jogailai ir Jogailos įpėdiniams. O lenkai 
sutiko neberinkti valdovo atskirai nuo lietuvių. 
 
Žalgirio mūšis ir Torno taika. 
Dabar Vytautas nukreipė dėmesi į Žemaitiją, kurią jis buvo atidavęs kryžiuočiams. Žemaičiai jam 
padėjo ten surengti sukilimą. Prasidėjo karas tarp kryžiuočių ir Vytauto. Vytautas surinko didelę 
kariuomenę, kurioje dalyvavo, šalia lietuvių, ir lenkai, čekai, totoriai, bei kiti. Jie susijungė prie 
Žalgirio, Prūsijos žemėse, ir ten užpuolė kryžiuočių kariuomenę.  
 
Kryžiuočiai buvo sutriuškinti:8,000 kryžiuočių karių žuvo, o 14,000 buvo paimti į nelaisvę. Buvo 
pasirašyta Torno taika, kurioje kryžiuočiai Vytautui grąžino žemaičius. Kryžiuočiai turėjo mokėti 
milžiniškas sumas pinigų už belaisvius. Pinigų bei karių praradimas juos pakankamai susilpnino, 
kad jie niekada daugiau nebeatgavo savo ankstyvesnę galią. 
 
Melno taika. 
Po Torno taikos kryžiuočiai vis dar puolė Lietuvą, nors nesėkmingai. Vytautas vėl užpuolė 
kryžiuočius ir nusiaubė jų kraštą. Jie pasidavė ir pasirašė sutartį, kuri vadinasi Melno taika. Po 
Melno taikos kryžiuočiai jau nebepuolė Lietuvos ir prarado viltį susijungti su Livonija. 
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Žalgirio mūšis, įvykęs 1410 metais 

 
Lietuvos sienos. 
Vytautą gerbė rusams nepriklausą slavų kunigaikščiai ir noriai su juo pasirašė sutartis. Juos 
remdamas savo galinga karine jėga, Vytautas praplėtė Lietuvos sienas net iki Juodosios jūros. 
 
Lucko suvažiavimas. 
Po Melno taikos Vytauto autoritetas Europos valdovų akyse dar labiau išaugo.Čekija pasiūlė jam 
Čekijos karūną ir jis ją priėmė. Vytautas surengė Lucke suvažiavimą, su kitais valdovais pasitarti 
apie vidurio Europos teritorines problemas. Suvažiavime dalyvavo Jogaila, Romos (dabartinės 
Vokietijos) imperatorius Zigmantas, Vytauto didikai ir įvairių kraštų valdovai.  
 
Romos imperatorius pasiūlė Vytautui karūnuotis Lietuvos karaliumi. Ta mintis Vytautui buvo 
priimtina, nes jis norėjo visiškai atsikratyti vasališko ryšio su Jogaila. Popiežius sutiko su šia 
mintim ir pasiuntė karūną Vytautui, tačiau lenkai tam labai priešinosi nes nenorėjo nutraukti ryšio 
su Lietuva. Jie suėmė popiežiaus pasiuntinius, kurie nešė Vytautui karūną. 
 
Popiežius vėl siuntė Vytautui karūną, šį kartą jau ne per Lenkiją. Tačiau Vytautas staiga susirgo ir 
numirė, karūnos nesulaukęs. 
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Lietuvos sienos Vytauto laikais  (iš wikipedia) 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kurias sutartis Vytautas pasirašė su Jogaila? Kodėl? 
 
2. Kurias sutartis Vytautas pasirašė su kryžiuočiais? Kodėl? 
 
3. Kodėl įvyko Vorsklos mūšis? Kas buvo Timuras? Kas buvo Tochtamišas? Kokia 
Vorsklos mūšio reikšmė? Nupiešk žemėlapį, parodydamas, kur buvo Timuro, Tochtamišo 
ir Vytauto valdos. 
 
4. Kaip Vytautas pakeitė Lietuvos visuomeninę bei valdžios struktūrą? 
 
5. Aprašyk Žalgirio mūšį. Kas jo reikšmė? 
 
6. Aprašyk Lucko suvažiavimą. Kas jo reikšmė? 
 
7. Ar Vytautas gavo karūną iš popiežiaus? Paaiškink. 
 
8. Nupiešk tų laikų Lietuvos žemėlapį, pažymėdamas kur Vytautas praplėtė sienas. 
 
9. Nupiešk Gediminaičių giminystės medį iki Vytauto. 
 
10. Kas buvo Vytauto žmona? Kokia ji buvo moteris? 
 
11. Nupiešk laiko liniją nuo Saulės mūšio iki Vytauto, pažymėdamas dvi datas - Saulės 
mūšio ir Žalgirio mūšio, taip pat ant linijos pažymėdamas, kuria tvarka valdė įvairūs 
Lietuvos valdovai iki Vytauto. 
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