
ŽYGIMANTAS II SENASIS (valdė 1507 – 1548) 
 
Aleksandras mirė bevaikis, bet Lietuvos ir Lenkijos sostą paliko savo broliui Žygimantui. 
Žygimantas buvo geras valdovas. Jis sutvarkė Lietuvos ekonominį stovį, kuris buvo pakrikęs 
Aleksandrui valdant. Tačiau Žygimantui valdant bajorai vis reikalavo daugiau teisių ir vis mažino 

savo atsakomybes. O Žygimanto žmona buvo 
Bona, italė iš garsios italų Sforzų šeimos. Ji nuolat 
intrigavo siekdama savo asmeniškų siekių. 
Žygimantas mirė 81-rių metų amžiaus, visai 
praradęs energiją ir norą valdyti. 
 
Žygimantas II Senasis (iš wikipedia) 

 
Karai su Maskva.  
Didysis intrigantas Glinskis greit suprato, kad 
Žygimanto negalės taip apgauti, kaip Aleksandrą. 
Todėl jis sukurstė Maskvos kunigaikštį prieš 
Žygimantą. Tačiau Žygimantas laimėjo šį karą. 
 
Glinskis tada susidraugavo su Maskvos 
kunigaikščiu ir jiedu sugalvojo antrą karą prieš 
Lietuvą. Šį sykį jie įsigijo galingų Habsburgiečių 
paramą. Jie užėmė Smolenską, bet jų kariuomenė 
buvo sutriuškinta.  
 
Abiejuose 
karuose 

pasižymnėjo Lietuvos etomonas Konstantinas Ostrogiškis. 
Antrame kare jis turėjo 30 000 karių ir sumušė 80 000 Maskvos 
kariuomenę. 
 
Paskutinis karas su Maskva Žygimanto laikais buvo lietuvių 
pradėtas. Mat, mirė Maskvos kunigaikštis ir naujuoju 
kunigaikščiu tapo mažasis Ivanas (vėliau pramintas Žiauriuoju). 
Lietuviai norėjo pasinaudoti suirute Rusijoje ir atgauti 
Smolenską, bet jiems nepasisekė. 
 
 

Didysis Lietuvos etmonas Konstantinas Ostrogiškis 
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Lietuvos sienos Žygimantui valdant (iš wikipedia) 
 
 
Vokiečių imperija. 
Vokiečių imperija (Šventoji Romos imperija) jau egzistavo nuo 962 metų po Kristaus. Žygimanto 
Senojo laikais Imperiją sudarė vokiečių žemės, čekų, austrų, slovėnų, belgų, lenkų, olandų, 
šveicarų, prancūzų ir italų zemės, ir Lichtenšteinas bei Liuksemburgas. Jau Aleksandrui valdant 
Lietuvą, vokiečių imperija ėmė irti.  
 
Modernioji Vokietija išaugo ne iš vokiečių imperijos, kuri sugriuvo, bet (dalinai) iš kryžiuočių. O 
Žygimantas Senasis turėjo vaidmenį jų valstybės įkūrime. 
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Kryžiuočiai ir jų valstybė. 
Žygimanto Senojo laikais kryžiuočių magistras buvo Žygimanto sesers sūnus, Albrechtas 
Hohenzollern. Taigi, Žygimantas buvo Hohenzollerno dėdė. Su dėdės leidimu, kryžiuočių magistras 
metė vienuolio gyvenimą, tapo pasauliečiu ir 1525 m. pasiskelbė Prūsijos kunigaikščiu. Ilgainiui 
Hohenzollerno kunigaikštystė susijungė su Brandenburo kunigaikštyste ir devynioliktame amžiuje 
išaugo į moderniąją Vokietiją. 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kaip Lietuva įsivėlė į tris karus su Maskva Žygimanto laikais ir kaip jai sekėsi? 
 
2. Kuris žmogus ėmė Maskva valdyti Žygimanto laikais? Kaip jis vėliau buvo pavadintas? 
 
3. Ar Žygimantas buvo geras valdovas? Paaiškink. 
 
4. Kuri valstybė turėjo savo pradžią Žygimanto laikais? Paaiškink. 
 
5. Ar vokiečiai buvo susijungę į vieną valstybę Žygimanto Senojo laikais? Paaiškink. 
 
6. Nupiešk Lietuvos žemėlapį Žygimanto laikais, pažymėdamas, kurias žemes Lietuva prarado 
Rusijai. 
 
7. Nupiešk Gediminaičių medį iki Žygimanto Senojo ir nupiešk giminystės ryšį tarp Žygimanto 
Senojo ir tų laikų kryžiuočių magistro. 
 
8. Nupiešk tų laikų Lietuvos žemėlapį ir pažymėk kryžiuočių žemes, kurias tapo Prūsijos 
valstybe. 
 
9. Nupiešk laiko liniją nuo Saulės mūšio iki Žygimanto, pažymėdamas dvi datas: Saulės mūšio ir 
Žalgirio mūšio, taip pat ant linijos pažymėdamas, kuria tvarka valdė įvairūs Lietuvos valdovai iki 
Žygimanto Senojo. 
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