
Indoeuropiečių gentys. 
 
Manoma, kad anksčiau žmonės gyveno vienoj vietoj, gal mažojoje Azijoje, ir kalbėjo viena kalba. 
Jie ėmė keliauti ir plėstis ir jų kalba ėmė keistis.  

 
 
Kaip proistorėje žmonių gentys plito ir 
kur apsigyveno (iš wikipedia) 
 
 
 
 
 
 

 
2500 BC–2000 m. pr. Kristų jau buvo susiformavusios tos kalbos, iš kurių išaugo dabar kalbamos 
kalbos. Tos kalbos suskirstomos į grupes. Beveik visos dabartinės Europos tautos priklauso 
indoeuropiečių kalbų grupei. Didžioji išimtis yra ugro-finai, kuriems priklauso suomiai, vengrai, 
estai ir baskai. 
 
Indoeuropiečių kalbų grupei priklauso šios pogrupės: 

- slavai: rusai, lenkai, čekai, gudai, slovakai, serbai, kroatai, makedoniečiai, bulgarai, 
ukrainiečiai, slovėnai 
- germanai: vokiečiai, danai, švedai, norvegai, olandai, flamandai, anglai, škotai, austrai 
- romanai: ispanai, portugalai, prancūzai, italai, rumunai, moldavai 
- baltai: lietuviai ir latviai 
- indai 
- iraniečiai 
 

 
 
 
Slavų šalys pažymėtos žaliai - 2011 m. 
(iš wikipedia) 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Iš kur manoma, kad atsirado žmonės, kurie dabar gyvena Europoje? Kuria kalba jie kalbėjo? 
 
2. Kuriom dviem kalbų grupėm priklauso dabarties Europos kalbos? 
 
3. Į kurias šešias pogrupes suskirstomos indoeuropiečių kalbos? 
 
4. Kurios dabartinės kalbos priklauso slavų kalbų pogrupei? germanų kalbų pogrupei? baltų 
kalbų pogrupei? 
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Baltų susiformavimas ir slinkimas į šiąurę. 
 
Ankstyvieji duomenys apie baltų gentis 1000 iki 400 m. prieš Kristų.  
Laikotarpyje tarp 1000 ir 400 m. prieš Kristų baltai susiformavo kaip skirtinga kultūros grupė – jų 
kalba ir įrankiai bei puošmenys buvo saviti ir skirtingi nuo kitų indoeuropiečių. Baltų pirkliai 
prekiavo su žmonėmis, kurie gyveno į pietus. Jie nukeliaudavo net iki Italijos ir Graikijos. Baltai 
pragarsėjo dėl ypatingo Pabaltijo gintaro. Gintaro prekyba klęstėjo Romos imperijos laikais. 
 
Romos imperijos žlugimas ir hunai. 
Tačiau Romos imperija žlugo 400 metų po Kristaus ir kartu su ja – lietuvių prekyba gintaru. Romos 
imperija žlugo kadangi ją užpuolė hunai iš Mongolijos. Hunai puolė visą Europą – iki Vokietijos 
žemių į vakarus ir iki Latvijos žemių į šiaurę. Aršiausi puolimai vyko pietuose ir rytuose. Dėka 
hunų, germanų gentys pajudėjo į vakarus, o baltai - toliau į šiaurę. Buvo nutraukta prekyba gintaru. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hunai puola iš Mongolijos, nustumdami germanus į vakarus, o baltus į šiaurę. Jų valstybė 
subyra maždaug 20 metų po Atilos mirties, 470 metų po Kristaus. (iš wikipedi) 

 
Kur baltų gentys apsigyveno. 
Tais laikais baltams priklausė: 
 

a. jotvingiai 
b. prūsai 
c. kuršiai 
d. žiemgaliai 
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e. sieliai 
f. žemaičiai 
g. lietuviai 
 

Baltų gentys apsygeno taip:  
h. jotvingiai pietuose, ten kur dabar yra Baltarusijos šiaurė;  
i. prūsai į vakarus nuo jotvingių, ten kur dabar Karaliaučius;  
j. kuršiai ant Baltijos kranto; žiemgaliai į šiaurę nuo  kuršių;  
k. sieliai į rytus nuo žiemgalių;  
l. žemaičiai į pietus nuo žiemgalių, į rytus nuo kuršių;  
m. lietuviai į rytus nuo žemaičių. 
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Kur baltų gentys apsigyveno. 
 

KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kaip baltai bendravo su Romos imperijos gyventojais? Kada jų ryšiai nutrūko? 
 
2. Kodėl germanai ėmė keltis į vakarus? 
 
3. Kodėl baltai kėlėsi į šiaurę? 
 
4. Nupiešk žemėlapį, nurodant kur baltų gentys apsigyveno. 
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Baltai ir jų kaimynai. 
 

Baltų santykiai su kaimynais. 
Baltų gentims teko kovoti su savo kaimynais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuršius nuolat puolė vikingai iš Švedijos ir Danijos. Nors kuršiai niekada nebuvo pilnai užkariauti, 
nuolatinės kovos juos nusilpnino. Ilgainiui jie susiliejo su lietuviais ir išnyko kaip atskirta gentis. 
1300 metais po Kristaus jau jų nebeliko.  
 
Dabar ten šiaurėje gyvena latviai, o pietuose - lietuviai. 
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Jotvingius nuolat puolė slavai. Jie šiame laikotarpyje buvo lyg ginamoji siena tarp slavų ir lietuvių. 
Ilgainiui jie taip pat išnyko ir susiliejo su lietuviais. Jų turbūt nebebuvo jau 1100 metais po Kristaus. 
Jų žemėse dabar gyvena lenkai, lietuviaiir baltarusiai. 
 
Prūsus puolė germanai (kryžiuočiai). Jie ilgainiui susiliejo su germanais. 1249 jų didikai priėmė 
kryžiuočių valdžią ir, nors jie surengė keletą sukilimų po tos sutarties, jie niekada neatgavo laisvės. 
Dabar senųjų prūsų ženes valdo Rusija, Lietuva ir Lenkija. 
 
Žiemgalius ir sielius puolė germanai iš šiaurės, kur jie buvo užkariavę lybių (latvių) žemes. 
Ilgainiui, jie pasitraukė iš Livonijos (Latvijos) ir apsigyveno Lietuvos šiaurėje, kur jie susiliejo su 
lietuviais. 1300 metais po Kristaus jų jau nebeliko.Dabar ten gyvena latviai ir lietuviai. 
 
Baltų kaimynų valstybingumas nuo 1100 iki 1200 metais po Kristaus.  
Slavai buvo susijungę po vienu valdovu į “Kijevo Rusią”. Lenkai taip pat buvo susijungę. Jau 1000 
metais jie apsikrikštijo. Tačiau 1125-tais metais Kijevo Rusia sugriuvo į atskiras kunigaikštystes, o 
1240 slavus užvaldė hunai. Lenkai panašiu laiku taip pat subyrėjo į atskiras kunigaikštystes. 
 
Kryžių karuose Palestinoje europiečiams nesisekė. Gale 12-to amžiaus germanai gavo leidimą iš 
popiežiaus krikštyti Pabaltijo gyventojus pagonis. 1200 metais germanai įkūrė Rygos miestą ir 
įsteigė Livonijos ordiną (tais laikais Latvija buvo vadinama Livonija). Livonijos ordinas greitai 
užvaldė visas lybių žemes ir ėmė pulti estus, su danų pagalba. Estai aršiai gynėsi, bet 1219 Talinas 
buvo užimtas danų ir Livonijos ordino. 
 
1234-tais metais iš Palestinos grįžę germanai buvo kviečiami sustabdyti prūsus, kurie puolė 
germanus. Jie papildė kryžiuočių ordino gretas ir 1249 užvaldė prūsus. Lietuviai susirūpino dėl savo 
likimo ir keleta kunigaikščių, įskaičiuojant žemaičius, sukūrė sąjungą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Nupiešk žemėlapį, nurodant kur jotvingiai, lietuviai, kuršiai, prūsai, sieliai, žiemgaliai. ir 
žemaičiai gyveno. Pažymėk, kur gyveno slavai, germanai, lybiai, estai, Livonijos ordinas ir 
Kryžiuočių ordinas. 
 
2. Papasakok, kaip ir kada išnyko įvairios baltų gentys. 
 
3. Ar slavai buvo stiprūs 12-tame amžiuje? Paaiškink. 
 
4.Kas buvo kryžiuočiai? Kaip jie atsirado? Kas buvo jų tikslas? 
 
5. Kodėl lietuviai susijungė su žemaičiais pradžioj 13-to amžiaus? 
 
 

 

JAV LB Švietimo tarybos kompaktinė Lietuvos istorija Baltai ir jų kaimynai   3 
12/2/2011 



Mindaugas (valdė 1253-1263) 
 

Saulės mūšis.  
Pradžioj trylikto amžiaus kalavijuočiai Livonijoje jau buvo nukariavę estus, lybius, latgalius ir 
sielius. O kryžiuočiai tuo metu bandė nukariauti prūsus.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livonijos ordino žemės (iš wikipedia) 
 

Kalavijuočiai norėjo kryžiuočiams įrodyti savo jėgą puldami lietuvius. Bet jiems nepasisekė, nes 
lietuviai, pasimokę iš prūsų nelaimės, jau buvo susijungę. 1236 metais kalavijuočiai buvo 
sutriuškinti Saulės mūšyje. Po to jie susiliejo su kryžiuočiais ir prasidėjo pastangos sujungti 
kalavijuočius šiaurėje su kryžiuočiais pietuose. Jie ėmė pulti žemaičius, kurie skyrė kalavijuočių ir 
kryžiuočių žemes. 
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Mindaugo krikštas.   
Saulės mūšiui vadovavo Mindaugas. Tuo metu jis buvo tik savo žemių kunigaikštis, taip kaip ir kiti 
lietuvių ir žemaičių kunigaikčiai. Po didelės sekmės Saulės mūšyje, Mindaugas suprato, kad reikia 
sukurti vieną valstybę, kurią valdytų vienas valdovas, Didysis Kunigaikštis. Jis daugelį 
kunigaikščių įtikino pripažinti jį Didžiuoju Kunigaikščiu, o iš tų, kurie jo nenorėjo pripažinti, jis 
atėmė žemes. 
 

 
Pirmasis Didysis Lietuvos Kunigaikštis Mindaugas 
(menininko interpretacija - iš wikipedia) 

 
Sujungdamas Lietuvą po savo valdžia Mindaugas susidarė daug 
priešų. Jų tarpe:  
 

1. kunigaikščiai, kurie nenorėjo būti pavaldūs kitam 
kunigaikščiui 

2. Voluinė ir Voluinės valdovas Danielius, kurie bijojo, 
kad susijungusi Lietuva užpuls ir užkariaus Voluinę 

3. Livonijos ordinas, kuris norėjo žemaičių žemių, kad 
galėtų susijungti su kryžiuočiais, ir bijojo, kad 
susijungusiai Lietuvai pasiseks žemaičius apginti.  

 
Nepatenkinti lietuviai kunigaikščiai sudarė sąjungą su Danielium ir Livonijos ordinu ir pradėjo pulti 
Mindaugą. Nors koalicija buvo galinga, Mindaugui prieš juos sekėsi nes jį rėmė daug lietuvių ir 
žemaičių kunigaikščių. Tačiau norėdamas kovas užbaigti išardant šią sąjungą, Mindaugas 
apsikrikštijo 1251 metais. Gavęs popiežiaus paramą, tapo Livonijos sąjungininku. Popiežius 
karūnavo Mindaugą karaliumi 1253 metais. Už taiką ir kryžiuočių paramą Mindaugas ordinui 
atidavė žemaičių žemes. Tačiau ordinas neįstengė žemaičių užvaldyti. 
 
Mindaugo sustiprėjimas.  
Dabar Mindaugas atkreipė dėmesį į antrą jo buvusių priešų sąjungininką, Danielių. Susitaikęs su 
Livonijos ordinu, jis užpuolė Voluinę ir atgavo prarastas žemes. Jis išleido savo dukterį už 
Danieliaus sūnaus ir davė jam žemių valdyti. Mindaugas taip pat davė vienam aršiausių jo priešų, 
Tautvilai, žemių valdyti, o jis prisiekė jam ištikimybę. Tuo būdu, jau 1254 metais buvo nutrauktos 
visos kovos prieš Mindaugą. 
 
Durbės mūšis.  
Žemaičiai niekada nepriėmė kryžiuočių valdžiosir nuolat su jais kovojo. 1260 metais žemaičiai 
laimėjo kovą pries kryžiuočius prie Durbės ežero. Po to reikšmingo laimėjimo, prieš kryžiuočius 
sukilo žemaičiai, prūsai, kuršiai, lybiai ir latgaliai. Jiems vadovavo žemaičių kunigaikštis ir 
Mindaugo giminaitis Treniota. Treniota prašė Mindaugo pagalbos išvaryti kryžiuočius iš baltų 
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žemių. Tačiau Mindaugas atsisakė jiems padėti kovoti su kryžiuočiais. Jam labiau rūpėjo Lietuvos 
išlikimas, ir suprato, jog tam reikės šalininkų vakarų Europoje, nes buvo apsuptas ne tik kryžiuočių 
iš vakarų, bet ir slavų, ypač rusų, iš rytų. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Baltų žemės XIII a. pradžioje ir viduryje: 1) Saulės ir Durbės mūšių vietos; 2) baltų genčių 
vardai; 3) Kryžiuočių (Vokiečių) ordinas prūsų žemėje; 4) Mindaugo domenas; 5) Mindaugo 
Lietuvos ribos XIII a. viduryje; 6) 1253–1259 m. Lietuvos vyskupui ir Livo Brestas - tvirtovė 

Voluin4je (iš wikipedia) 
 

Mindaugo nužudymas. 
1263 metais Treniota nužudė Mindaugą kadangi Mindaugas jam nepadėjo kovoti su kryžiuočiais. 
Treniota trumpai Lietuvą valdė Lietuvą, bet greit buvo nužudytas Mindaugo draugų. 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kaip Mindaugas įtikino kitus kunigaikščius pripažinti jį Didžiuoju Lietuvos Kunigaikščiu? 
 
2. Atraskite Voluinę ir Livonijos ordino žemes žemėlapyje. Kokie buvo santykiai tarp jų ir 
Mindaugo? 
 
3. Kodėl Mindaugas buvo nužudytas? 
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Traidenis (valdė 1270 - 1282). 
 
1270 metais Lietuvą pradėjo valdyti Traidenis. Traidenis nesikrikštijo – kaip Treniota, stipriai jautė 
lietuvių ir kitų baltų bendrą ryšį. Traidenis puolė kryžiuočius, sujungė žemaičius ir jotvingius savo 
valdžioj. Apgynė Lietuvą nuo lenkų ir Voluinės.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kryžiuočių ir lietuvių pilys XIII - XIV amž. 
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Lietuva iškilo kaip stipri karinė jėga, bet nepajėgė sugriauti pilių, kurias 
kryžiuočiai buvo pastatę ant Nemuno. Po Traidenio mirties žinome, kad 
Lietuvą valdė vienas kunigaikštis, taigi, Mindaugo sukurta valstybė nežlugo. 
Tačiau neturime dokumentų, kurie pasakytų, kas tas kunigaikštis buvo. 
 

 Kalavijuočių ordino karys - su kalaviju ant skydo (iš wikipedia) 
 

Vytenis (valdė ~1295 - 1316). 
 

Po Traidenio mums žinomas Lietuvos valdovas buvo Vytenis, nors nežinome 
tiksliai kada jis pradėjo valdyti. Tai turėjo būti gale trylikto amžiaus. Vytenis 
nesikrikštijo ir panašiai kaip Traidenis stipriai jautė lietuvių bendrą ryšį su 
kitais baltais. Jis sėkmingai kariavo su kryžiuočiais, apgindamas nuo jų 
žemaičius. Praplėtė Lietuvos sienas į rytus ir pietus. 
 
Tuo metu Livoniją valdė Livonijos ordinas, kuris vadinosi Kalavijuočių ordinu. Tačiau Rygos 
miestą valdė vyskupas, kuris nepriklausė ordinui. Santykiai tarp kalavijuočių ir Rygos vyskupo 
buvo blogi. Dažnai Rygos vyskupui teko kovoti su ordinu, o ordinas buvo galingas.  
 
Kadangi Vyteniui sekėsi kovoti su ordinu, Rygos vyskupas paprašė Vytenio pagalbos. Vytenis 
sutiko sudaryti sąjungą su Rygos vyskupu ir jam padėti prieš kalavijuočius. Tai reikšminga, nes 
parodo, kad krikščioniškas pasaulis Lietuvos valstybę pripažino, kaip stiprią valstybę, nors ji ir 
buvo pagoniška.      

 
 
Livonijos ordinas valdė latvių žemes, bet Rygos 
arkivyskupo valdos jiems nepriklausė (iš 
wikipedia) 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI 
 
1. Kaip Traidenis ir Vytenis buvo panašūs į vienas kitą ir į Treniotą? 
 
2. Nupiešk žemėlapį, pažymėdamas, kur buvo kalavijuočiai, kryžiuočiai, Rygos vyskupas, lenkai 
ir Voluinė. 
 
2. Kaip- kryžiuočiai bandė įsistiprinti Lietuvoj? Ar jiems pasisekė? Paaiškink. 
 
3. Kuo reikšminga sutartis tarp Rygos vyskupo ir Vytenio? Paaiškink. 
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Gediminaičių medis 
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 Žygimantas

Gediminas 

Jaunutis Algirdas Kęstutis (21) (10) 

(11) 

Vytautas Švitrigaila Jogaila

Kazimieras 

Aleksandrasšv. Kazimieras Žygimantas II Senasis 

Žygimantas Augustas KotrynaOna 

(4) 

(11) 

(11) 

(0) 

(1) 

Skaičiai pažymi, kiek iš viso valdovas turėjo vaikų. 
 
Šis medis pažymi tuo Gedimino palikuonis, kurie valdė Lietuvą. Šv. Kazimieras nevaldė Lietuvos, bet buvo tėvo    
vietininkas Lietuvoje. Ona ir Kotryna ištekėjo už svetimų kraštų valdovų, tapusių Lietuvos kunigaikščiais. 



 
Gediminas (valdė ~1315 – 1341). 

 
Vyteniui mirus Lietuvą ėmė valdyti Gediminas. Mes nežinome, kieno sūnus buvo Gediminas, ir ar 
jis buvo Vyteniui giminingas. Tačiau gerai žinome, kad jis buvo 
vienas geriausių ir gudriausių Lietuvos valdovų ir su juo prasidėjo 
Gediminaičių dinastija.  
 

Gedimino atvaizdas Lietuovs 50 Lt monetoje (iš wikipedia) 
 
Gedimino diplomatinė veikla. 
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okėti.  

Gediminui pasisekė įgyti popiežiaus ir vakarų pasitikėjimą 
lietuviais, nors jis ir nesikrikštijo. Gediminas laiškais įtikino 
krikščionišką pasaulį, kad kryžiuočiai yra grobikai, kurie tik nori 
turto ir vien tik trukdo Lietuvai krikštytis. Jis pasikvietė europiečius 
amatininkus gyventi Lietuvoje, duodamas jiems įvairių lengvatų. 
Pvz., jie neturėjo mokėti mokesčių, o Europos kraštuose 
amatininkai turėjo mokesčius m
 
Vilnius. 
Gediminui valdant, Vilnius gerokai išaugo.Ypač daug ten apsigyveno kitataučių. Tuo būdu, Lietuva 
tapo europiečiams geriau pažįstama ir jie pradėjo abejoti kryžiuočių teise pulti Lietuvą.  
 
Lietuvos sienos. 
Gediminas praplėtė Lietuvos sienas į pietus ir rytus. Jam valdant, Lietuvos žemės išaugo trečdaliu 
savo dydžio. Gediminas tai darė dvejopai. Pirma, jis išleisdavo savo vaikus susituokti su kitų 
valstybių valdovais ar valdovų vaikais, o šie prisiekdavo jam ištikimybę ir mokėdavo jam, kad jis 
juos apgintų. Antra, jis kovodavo ir, nugalėjęs priešą, paskirdavo savo giminaitį ar vaiką ten valdyti. 
 
Lietuvos vakarinė siena nepasikeitė – Gediminas neįstengė sunaikinti kryžiuočių pilių ant Nemuno 
kranto. Bet ir kryžiuočiai neįstengė gilyn į Lietuvą įsiveržti, nors kovų Žemaitijoje tais laikais būta 
daug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAV LB Švietimo tarybos kompaktinė Lietuvos istorija Gediminas   2 
12/2/2011 

 



JAV LB Švietimo tarybos kompaktinė Lietuvos istorija Gediminas   3 
12/2/2011 
 



 

 
KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kaip Gediminas pakeitė europiečių nuomonę apie Lietuvą ir kryžiuočius? 
 
2. Nupiešk Gedimino laikų Lietuvos žemėlapį ir pažymėk Brestą, Minską, Polocką ir Vitebską. 

Kuo reikšmingos šios žemės Gedimino laikais? 
 
3. Kokiais būdais Gediminas praplėtė Lietuvos sienas? 
 
4. Nupiešk laiko liniją nuo Saulės mūšio iki Gedimino, pažymėdamas tik vieną - Saulės mūšio - 
datą, taip pat ant linijos pažymėdamas, kuria tvarka valdė įvairūs Lietuvos valdovai iki 
Gedimino. 
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KĘSTUTIS ir ALGIRDAS (Algirdas valdė 1345-1377; Kęstutis valdė 1345-1382) 
 

Gediminui mirus, Jaunutis paveldėjo sostą, bet jis nemokėjo valdyti – bematant susidarė priešų. 
Jaunučio broliai Algirdas ir Kęstutis suprato, kad Lietuvai bus blogai jei Jaunutis ilgiau valdys. 
Todėl Kęstutis su savo kariais užėmė Vilnių ir pašalino Jaunutį iš valdžios. Bet kraštą valdyti 
nepasiėmė pats sau, o atidavė broliui Algirdui. Tai darydamas, jis parodė, kad jo elgesys buvo 
pagrįstas ne godumu, o rūpesčiu savo tauta. 
 
Ilgainiui pasklido garsas apie Kęstučio kilnumą. Net jo aršiausi priešai, kryžiuočiai, laikė jį kilniu ir 
garbingu. Jo meilė Lietuvai pasirodė jo šeimyniniame gyvenime – jis vedė lietuvaitę ir jo vaikai visi 
kalbėjo lietuviškai, o jo sūnus Vytautas tapo didžiausiu Lietuvos valdovu.  
 
Algirdas buvo gudrus diplomatas. Vedė rusę kunigaikštytę ir turėjo 12 sūnų – užimtas žemes 
duodavo jiems valdyti, panašiai, kaip darė jo tėvas Gediminas. Jie surusėdavo ir priimdavo 
pravoslavų tikėjimą.  
 
Kęstutis ir Algirdas visą valdymo laikotarpį valdė Lietuvą kartu – Algirdas rūpinosi rytais, kur buvo 
slavų žemės ir rusai, o Kęstutis rūpinosi vakarais, kur buvo ordinas ir lenkai. Tai retas atvejis 
pasaulio istorijoje, kad valstybę taikiai valdo du broliai. 
 
Jų valdymas pasižymėjo nuolatinėm kovom su slavais ir kryžiuočiais.Jie nesikrikštijo ir buvo 
paskutiniai pagonys valdovai Europoje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Algirdas (iš wikipedia) 
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Kęstutis (iš wikipedia) 
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KLAUSIMAI ir UŽDADINIAI. KLAUSIMAI ir UŽDADINIAI. 
  
1. Kodėl, manai, Kęstutis yra lietuvių mylimas? 1. Kodėl, manai, Kęstutis yra lietuvių mylimas? 
  
2. Palygink, kaip Gediminas ir Algirdas plėtė Lietuvos sienas. 2. Palygink, kaip Gediminas ir Algirdas plėtė Lietuvos sienas. 
  
3. Kuo ypatingas Kęstučio ir Algirdo valdymas? 3. Kuo ypatingas Kęstučio ir Algirdo valdymas? 
  
4. Kaip Algirdas tapo Lietuvos valdovu? 4. Kaip Algirdas tapo Lietuvos valdovu? 
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Kęstutis (valdė 1345-1382) 
 

Kęstučio kovos su kryžiuočiais  
Kėstutis valdė žemaičius. Kryžiuočiai labai norėjo užimti žemaičių žemes, kad galėtų susijungti su 
Livonijoje esančiais kalavijuočiais. Kęstučiui pasisekė apginti žemaičius nuo kryžiuočių. Kryžiuočiai 
nepajėgė iš žemaičių žemių atimti, nors kovų buvo daug, ir ne visas laimėjo Kęstutis. Bet Kęstučiui 
nepasisekė kryžiuočių visai iš Lietuvos išvaryti - jie vis daugiau pilių ir dvarų statė palei Nemuną.  
 
Krikšto klausimas. 
Popiežius ragino Kęstutį ir Algirdą krikštytis. Jie sutiko, su sąlyga, kad kryžiuočiai grąžins jiems visas 
baltų žemes ir pasitrauks iš Lietuvos. Kryžiuočiai nesutiko baltų žemių atiduoti ir krikšto klausimas 
mirė. Kęstutis nekartą puolė kryžiuočių valdomas prūsų žemes. 
 
Kęstučio kovos su lenkais. Lenkai tuo metu stiprėjo. Nors jie buvo seniai apsikrikštiję, jie buvo 
kryžiuočių priešai. Kryžiuočiams rūpėjo lenkų stiprėjimą sustabdyti. Lenkai užpuolė Voluinę 
(žemėlapyje pažymėtas miestas Brestas) ir atėmė iš lietuvių. Kryžiuočiai padėjo Kęstučiui Voluinės 
žemes atkovoti. 
 
Kęstučio nužudymas. 
Prieš mirdamas Algirdas parinko sūnų Jogailą savo įpėdiniu. Po Algirdo mirties Kęstutis pripažino 
Jogailą didžiuoju kunigaikščiu. Kadangi Kęstutis buvo visų gerbiamas, jo parama Jogailai labai padėjo.  
 
Bet Kęstučio populiarumas Jogailai nepatiko. Todėl jis su kryžiuočiais sudarė slaptą sutartį (Dovydiškių 
sutartis), pagal kurią jis pažadėjo Kęstučiui nepadėti, jei kryžiuočiai jį puls. Bet kryžiuočiai Kęstučiui 
pranešė apie sutartį ir Kęstutis užpuolė Vilnių, suėmė Jogailą ir pats užėmė didžiojo kunigaikščio sostą. 

1382 m. rugpjūtį Jogaila pakvietė Kęstutį pasitarimui į savo pilį Krėvoje. Jis pažadėjo, kad Kęstutis bus 
saugus. Bet jam esant Krėvoje, jis buvo suimtas, įkalintas ir nužudytas - pasmaugtas. Kas, būtent, 
nužudė Kęstutį? Nežinome. Manoma, kad žudikai buvo Jogailos brolis Skirgaila ir Jogailos tarnai.  

Kęstutis buvo pagal pagoniškus papročius iškilmingai sudegintas Vilniuje. 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Su kuo Kęstutis kovojo? Kodėl? 
 
2. Kaip Kęstutis atsiliepė į popiežiaus raginimus krikštytis? Ar jis apsikrikštijo? Paaiškink. 

 
3. Kęstutis mirė Krėvos pilyje. Papasakok, kaip jis ten atsirado ir kaip ten mirė. 
 
4. Nupiešk žemėlapį, pažymnėdamas kur Kęstutis kovojo. 
 
5. Nupiešk laiko liniją nuo Saulės mūšio iki Kęstučio, pažymėdamas tik vieną - Saulės mūšio - 
datą, taip pat ant linijos pažymėdamas, kuria tvarka valdė įvairūs Lietuvos valdovai iki Kęstučio. 
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Algirdas (valdė 1345 - 1377) 
 
Algirdo kovos su rusais.  
Tais laikais Maskvos kunigaikštystė stiprėjo ir nuolat kovojo su Algirdu, norėdama atimti slaviškas 
žemes, kurias lietuviai valdė. Naudojant taikingą politiką, panašią į tėvo, Algirdui pasisekė išlaikyti 
įtakos sferą, kurią buvo sukuręs jo tėvas Gediminas. Tuo pačiu jis praplėtė Lietuvos įtaką į Didįjį 
Naugardą (žemėlapyje “Velikiy Novgorod”), Brianską ir Podolę.  
 
Jis surengė keletą baudžiamųjų žygių prieš Maskvą, giliai skverbdamasis į rusų žemes. Keleta kartų 
nužygiavo iki pat Maskvos, bet jos nepuolė. 
 
Aukso orda. 
Aukso orda buvo valstybė, kuri susidarė iš mongolų ir totorių maždaug 1250 metais po Kristaus 
Europos pietryčiuose, kur dabar yra Afganistanas. Ji buvo labai karinga. Garsiausias jos vadas buvo 
garsusis Ghengis Khan. Ir Algirdui teko su Aukso orda kovoti. Jam pasisekė Mūšyje prie Mėlynųjų 
Vandenų iš jų atsiimti Kievą ir dar Lietuvai laimėjo Podolę - žemę and Jodosios jūros kranto. Tuo 
būdu, Algirdas bent laikinai praplėtė Lietuvos sienas iki Juodosios Jūros. 
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Aukso Orda, 1369 (iš wikipedia) 
 

Krikšto klausimas. Popiežius ragino Kęstutį ir Algirdą krikštytis. Jie sutiko, su sąlyga, kad 
kryžiuočiai grąžins jiems visas baltų žemes ir pasitrauks iš Lietuvos. Kryžiuočiai nesutiko baltų 
žemių atiduoti ir krikšto klausimas mirė.  
 
Bet Algirdo žmona, Tverės kunigaikštytė Julijona, buvo stačiatikė (Rytų ortodoksų tikėjimas). Po 
Algirdo mirties ji veikė, kad Jogaila priimtų stačiatikių tikėjimą ir pakrikštytų lietuvius stačiatikiais. 
 
Algirdas, kaip ir Kęstutis, pasirinko likti pagoniu - nesikrikšyti nei katgaliku, nei stačiatikiu. Jis 
buvo palaidotas su pagoniškom apeigom. 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Ar Algirdas apsikrikštijo? Kurį tikėjimą jis galėjo pasirinkti? Paaiškink. 
 
2. Su kuo Algirdas kovojo? Kodėl? 
 
3. Kas buvo Aukso Orda? Ką ji nuveikė? 
 
4. Kokia buvo Algirdo šeima? Palygink su Kęstučio šeima. 
 
5. Nupiešk žemėlapį, pažymėdamas Didįjį Naugardą (Velikiy Novgorod), Brianską ir Podolę 

(Poltava). Kuo Algirdo laikais buvo reikšmingos šios žemės? 
 
6. Nupiešk laiko liniją nuo Saulės mūšio iki Algirdo, pažymėdamas vieną - Saulės mūšio - datą, 
taip pat ant linijos pažymėdamas, kuria tvarka valdė įvairūs Lietuvos valdovai iki Algirdo. 
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Jogaila (valdė 1377 - 1401) 
 
Dovydiškių sutartis. 
Algirdas mirė prieš Kęstutį. Didžiojo Kunigaikščio vietą užėmė sūnus Jogaila. Jogaila norėjo 
susitarti su kryžiuočiais, nes bijojo, kad jo broliai bandys jį nuversti nuo sosto. Jis pasirašė slaptą 
sutartį su kryžiuočiais, kurioje kryžiuočiai pažadėjo nepulti Jogailos žemių (reiškia, nesudaryti 
sąjungos su Jogailos broliais). Savo ruožtu, Jogaila turėjo sutikti, kad dėdei Kęstučiui nepadės, jei 
kryžiuočiai jį puls. Ši slapta sutartis vadinasi Dovydiškių sutartis. 
 

Kęstučio mirtis. 
Kryžiuočiai tyčia apie šią sutartį Kęstučiui 
pranešė, kad iškiltų nesantaika tarp Jogailos 
ir Kęstučio. Kęstutis pašalino Jogailą iš 
Vilniaus. Jogaila su kryžiuočiais puolė Vilnių 
ir, užėmęs Vilnių, užėmė taip pat ir Trakus, 
kur Kęstutis gyveno. Surinkę kariuomenę, 
Kęstutis su Vytautu nužygiavo į Trakus juos 
atsiimti. Bet kova neįvyko, nes Jogaila 
pasikvietė juos į vidų pasitarti.  
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Nors Jogaila buvo pažadėjęs jų neliesti, jis 
suėmė juos ir įkalino pilies rūsy.  
 
Jogaila (iš wikipedia) 
 
Kalėjime Kęstutis buvo nužudytas. Kas tai 
padarė lieka paslaptis, bet manoma, kad jį 
liepė nužudyti Algirdo žmona, Julijona, kuri 
norėjo užtikrinti Lietuvos valdžią savo 
sūnums. Vytauto laukė tas pats likimas – jis 

buvo nugabentas į tą patį bokštą, kur buvo nužudytas jo tėvas, 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.  
 
Krėvos aktas. 
Jogaila nesijautė saugus savo soste. Jo brolis vis dar kėsinosi į Į Lietuvos sostą taip pat kėsinosi 
Vytautas, kuris buvo pabėgęs pas kryžiuočius sąjungininkų ieškoti. Iškart Jogaila svarstė vesti 
Maskvos karalaitę ir, priėmus stačiatikių tikėjimą, sudaryti sąjungą su rusais. Tačiau suprato, kad 
kovoj su kryžiuočiais būtų gudriau tapti kataliku.  
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Todėl Jogaila vedė Lenkijos karalaitę Jadvygą (keturiolikos metų mergaitę) ir buvo išrinktas 
Lenkijos karaliumi. Tapdamas Lenkijos karaliumi, jis turėjo prižadėti padaryti Lietuvą Lenkijos 
dalimi. Ši sutartis vadinasi Krėvos aktu. Ta unija nebuvo įvykdyta. Pirmoji tikra unija su Lenkija 
įvyko per Liublino uniją, maždaug šimta metų vėliau. 
 
Lietuvos krikštas. 
Vesdamas, Jogaila apsikrikštijo. Kad bajorai krikštytųsi, Jogaila pakrikštytiems bajorams davė tokią 
privilegiją: jie galėjo laisvai valdyti savo žemes ir neturėjo kunigaikščiui mokėti juokių mokesčių, 
tik turėjo atlikti karo tarnybą ir rūpintis pilimis. Sumažindama valdžios pajamas, ta privilegija 
susilpnino Lietuvos centrinę valdžią, bet užtikrino, kad Lietuva taptų katalikiška valstybe. 
 
Santykiai su Vytautu. 
Pusbroliai Vytautas ir Jogaila varžėsi dėl Lietuvos valdžios. Tačiau jie vykdė bendrą užsienio 
politiką. 
 
Kryžiuočiai bandė pradėti propagandos karą prieš Lietuvą. Ėmė skelbti Vakarų Europai melus apie 
Lietuvą – kad ji pagoniška ir laukinė. Norėdami pademonstruoti Lietuvos solidarumą su 
krikščioniška Lenkijos valstybe, jie paskelbė Horodlės aktus, kuriuose lenkai ir lietuviai susitarė, 
kad nerinks savo valdovo, pirma savo tarpe nepasitarę. 
 
Vytautas ir Jogaila kartu puolė kryžiuočius ir 1410 m. juos sumušė Žalgirio mūšyje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kaip Jogaila tapo Lietuvos valdovu? 
 
2. Kokie buvo santykiai tarp Jogailos ir Vytauto? Paaiškink. 
 
3. Jogaila buvo pirmas valdovas, kuris tuo pačiu metu v aldė ir Lenkiją, ir Lietuvą. Paaiškink. 
 
4. Kas buvo Krėvos aktas? Kodėl Jogaila jį pasirašė? 
 
5. Kaip Jogaila užtikrino, kad bajorai pasikrikštytų? Ar tai turėjo blogų pasekmių? 
 
6. Nupiešk Gediminaičių giminystės medį iki Jogailos ir Vytauto. 
 
7. Nupiešk laiko liniją nuo Saulės mūšio iki Jogailos, pažymėdamas vieną - Saulės mūšio - datą, 
taip pat ant linijos pažymėdamas, kuria tvarka valdė įvairūs Lietuvos valdovai iki Jogailos. 
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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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Švitrigaila (valdė 1430-1432) ir Žygimantas (valdė 1432-1440) 
 
Švitrigailos kovos su Lenkija. 
Vytautui mirus, lietuviai bajorai (kurie iš Vytauto buvo gavę balsą valdymo aparate) paskelbė 
Švitrigailą, Jogailos brolį, Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu.  
 

Bet jis buvo karštakošis ir tuoj įsivėlė į ginčus su Jogaila ir 
lenkais. Paskelbė, kad Lietuvą valdys visai atskirai nuo Lenkijos 
ir Jogailos. 
 
Prasidėjo karas ir Švitrigailai nesisekė. Bajorai buvo labai 
nepatenkinti ir suruošė sąmokslą prieš jį. Sąmokslas tik pusiau 
pasisekė – Švitrigaila paspruko ir sudarė sąjungą su rusais ir 
kryžiuočiais. O bajorai paskelbė Vytauto brolį Žygimantą savo 
naujuoju kunigaikščiu. 
 
Švitrigaila (iš wikipedia) 
 
 
 
Žygimantas (iš wikipedia) 
 

Žygimanto valdymas.  
Kadangi Švitrigaila turėjo du stiprius sąjungininkus (rusus ir 
kryžiuočius) ir ketino grįžti į Lietuvą ir ją valdyti, Žygimantas 
buvo priverstas susijungti su Jogaila ir lenkais ir ten ieškoti 
pagalbos. Taip pat buvo priverstas duoti bajorams privilegijų, 
kad jie jį remtų prieš Švitrigailą. Taip pat už gautą paramą 
lenkams atidavė turtingas Podolės (žemėlapyje “Poltava”) ir 
Voluinė (žemėlapyje “Brest”) žemes. 
 
Žygimantas ir jo sąjungininkai laimėjo kovą prieš Švitrigailą ir 
jo sąjungininkus. Šitoj kovoj buvo sunaikinta Livonijos ordino 
kariuomenė, kuri kovojo Švitrigailos pusėje.  
 
Tapęs visos Lietuvos valdovu, Žygimantas ėmė vesti Vytauto politiką – įrodyti Lietuvos 
nepriklausomumą nuo Lenkijos. Tačiau jis jau buvo per daug atidavęs lenkams ir lietuviai didikai 
bei bajorai buvo juo nepatenkinti. Jis buvo lietuvių didikų nužudytas. 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kodėl vyko tarpusavio karai po Vytauto mirties? 
 
2. Kurios kaimynės dalyvavo tarpusavio kovose? Paaiškink. 
 
3. Nupiešk žemėlapį, pažymėdamas kurias Lietuvos žemes Žygimantas atidavė lenkams. Kodėl 
jas atidavė? 
 
4. Nupiešk Gediminaičių giminystės medį. 
 
5. Nupiešk laiko liniją nuo Saulės mūšio iki Švitrigailos ir Žygimanto, pažymėdamas dvi datas - 
Saulės mūšio ir Žalgirio mūšio, taip pat ant linijos pažymėdamas, kuria tvarka valdė įvairūs 
Lietuvos valdovai iki Švitrigailos ir Žygimanto. 
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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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Aleksandras (valdė 1492-1506). 
 

Aleksandras buvo silpnas valdovas. Bijodamas rusų, jis buvo pasiryžęs lenkams viską atiduoti, net 
ir Lietuvos atskirą valstybiškumą, kad ji paremtų Lietuvą kovoje prieš rusus. Jis nė nepagalvojo, 
kad lenkai nė kartą jam nepadėjo kovoje prieš rusus. Tik iškilę turtingieji bajorai (vadinami 
“ponais”) išsaugojo Lietuvos valstybiškumą, seime atmesdami Aleksandro sudarytas sutartis. Jis 
nemokėjo pinigų tvarktyti ir išeikvojo daug valstybės turtų dovanomis draugams, ypač rusų 
kunigaikščiui Glinskiui. 
 
Manoma, kad Aleksandras buvo paskutinis Lietuvos kunigaikštis, kuris mokėjo ir kalbėjo 
lietuviškai. 
 
Aleksandro išrinkimas Lietuvos ir Lenkijos valdovu. 

Kazimierui mirus, lietuviai paskelbė jo sūnų 
Aleksandrą savo kunigaikščiu ir neleido lenkams 
jo išsirinkti savo valdovu. Lenkai išsirinko Joną 
Albrechtą, Aleksandro brolį. Lietuviai norėjo visai 
atsiskirti nuo Lenkijos. Tačiau tuo metu prasidėjo 
sunkios kovos su Maskva ir Lietuvai Lenkija buvo 
reikalinga, kaip sąjungininkė. Todėl, Jonui 
Albrechtui mirus, lietuviai leido Aleksandrui 
karūnuotis Lenkijos karaliumi. 
 
 
 
Aleksandras (iš wikipedia) 

 
 
 
 
 

Lietuvos santykiai su Maskva. 
Norėdamas išvystyti draugiškesnius santykius su 
Maskva, Aleksandras vedė Maskvos kunigaikščio 
dukrą Eleną. Tačiau tai nepadėjo. Elenos tėvas 
uždraudė jai pereiti į katalikybę. Jis pagaliau 
paskelbė karą prieš Lietuvą. Aleksandras šį karą 
pralaimėjo. Jis buvo priverstas pasirašyti taiką su 

Maskva, kurioj Maskva praplėtė savo sienas, atimdama iš Lietuvos žemių. 
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Ponų taryba ir bajorų iškilimas. 
Aleksandro laikais sustiprėjo turtingesnieji bajorai. Aleksandras davė jiems privilegiją, kuri suteikė 
jiems teisę tvarkyti valstybės finansus, užsienio reikalus ir valdžios vietų paskyrimą. Tuo būdu, 
bajorai įsigijo reikšmingos galios krašto valdymo aparate. 
 
Įtakingiausias bajoras Aleksandro laikais buvo rusas kunigaikštis Glinskis, kuris mėgo ir mokėjo 
intriguoti. Aleksandras juo labai pasitikėjo ir jam daug žemių dovanojo. 

 
Tais laikais taip pat ėmė rinktis bendresni seimai, 
kuriuose dalyvavo visa bajorija. 
 
 
 
Caras Ivanas III Didysis 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kaip Aleksandras tapo Lenkijos valdovu? 
 
2. Kaip Aleksandras bandė išvystyti geresnius santykius su Maskva? Ar jam sekėsi? 
 
3. Kaip sustiprėjo bajorai Aleksandro laikais? 
 
4. Kas buvo Glinskis? 
 
5. Nupiešk Gediminaičių giminystės medį iki Aleksandro. 
 
6. Nupiešk laiko liniją nuo Saulės mūšio iki Aleksandro, pažymėdamas dvi datas: Saulės 
mūšio ir Žalgirio mūšio, taip pat ant linijos pažymėdamas, kuria tvarka valdė įvairūs Lietuvos 
valdovai iki Aleksandro. 
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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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ŽYGIMANTAS AUGUSTAS (valdė 1548 – 1572) 
 
Žygimantas Augustas buvo paskutinis Gediminaitis, kuris valdė Lietuvą. Jis labiausiai žinomas už 
tai, kad privertė lietuvius pasirašyti Liublino Uniją su Lenkija. 
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Žygimantas Augustas 

Išrinkimas. 
Lietuvos didikai, vadovaujant Jonui Goštautai, Žygimanto II 
Senojo reikalavo Lietuvą daugiau atriboti nuo Lenkijos. Todėl 
1543 metais Žygimanto Senojo vietininku Lietuvoj buvo 
paskirtas sūnus Žygimantas Augustas. Po tėvo mirties 1548 
metais jis be jokių rinkimų savaime tapo abiejų valstybių 
valdovu. 
 
Barbora Radvilaitė.  
Tapęs tėvo vietininku Lietuvoj, Žygimantas Augustas buvo jau 
vedęs, bet jo žmona, Elžbieta Habsburgaitė, vyriausia Romos 
imperatoriaus duktė, netrukus mirė.  
 
Žygimantas Augustas karštai įsimylėjo našlę Barborą 
Radvilaitę Goštautienę. Vedybom su Barbora Radvilaite priešinosi bajorai, kurie nekentė didikų, 
ypač galingosios Radvilų šeimos. Žygimanto Augusto motina, Bona Sforza, Italijos princesė, taip 
pat priešinosi nelygiom vedybom, nes Barbora nebuvo princesė.  

 
Barbora Radvilaitė (iš wikipedia) 
 
Nepaisant visų pasipriešinimų, Žygimantas Augustas Barborą 
slapta vedė. Netrukus mirė jo tėvas Žygimantas II Senasis, 
nebesužinojęs apie sūnaus vedybas. 

Gavęs žinią apie tėvo mirtį, Žygimantas tuojau įsakė atlydėti 
žmoną į Vilnių. Čia ji buvo iškilmingai sutikta ir pripažinta 
didžiąja Lietuvos kunigaikštiene. Lenkai reikalavo, kad jie 
išsiskirtų ir nenorėjo jos pripažinti Lenkijos karaliene. Mat 
Radvilos nuolat kovojo už Lietuvos valstybiškumą, atskirtą nuo 
Lenkijos. Bet užsienio valdovai dėl nelygių vedybų neparodė 
jokio nepasitenkinimo. Tad po dvejų metų lenkai pagaliau 
nusileido, ir 1550 metais Barbora buvo iškilmingai Krokuvoje 
karūnuota Lenkijos karaliene. 

1551 metais sunkios, nežinomos ligos pakirsta, Barbora mirė. Vieni sako, kad Bona Sforza ją 
nunuodijo. Žygimantui Augustui Barboros mirtis padarė didžiausią įspūdį. Savo gyvenamųjų 
kambarių sienas jis liepė juodai išmušti, visas dvaras paskendo gedule. Jis pats niekad neužmiršo 



mylimosios žmonos. Nors vėliau ir vedė pirmosios žmonos seserį Kotryną Habsburgaitę (1553 m.), 
tačiau šeimos laimės jau nebesulaukė ir su ja negyveno.  

 

 

 

 

Livonija. 
Žygimanto Augusto laikais 
Livoniją ėmė pulti Ivanas 
Žiaurusis, Maskvos 
kunigaikštis, kuris 
pirmasis save pavadino 
Rusijos caru. Livonija 
prašė Lietuvos pagalbos. 
Buvo pasirašyta sutartis, 
pagal kurią Livonija sutiko 
tapti dalim Lietuvos 
(kunigaikštyste, panašiai, 
kaip Žemaitija). Dėl tos 
sutarties prasidėjo karas su 
Maskva, per kurį Lietuva 
prarado Polocką 
(žemėlapyje “Polatsk”). 
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Liublino aktas. 
Kai 1562 metais caras Ivanas IV Žiaurusis pradėjo pulti Lietuvos žemes, unijos su Lenkija 
klausimas pasidarė ypač opus. Bajorai nebenorėjo kariauti ir tikėdami, kad jiems padės Lenkija, 
reikalavo su ja unijos. Derybom su lenkais Liublino mieste vadovavo didikas Mikalojus Radvila 
Rudasis. Jis siekė lygiateisių valstybių sąjungos. Bet lenkai norėjo prisijungti Lietuvą, kaip dalį 
Lenkjijos. Pamatęs, kad Žygimantas Augustas žada paremti lenkų reikalavimus, lietuvių delegacija 
išvyko iš Liublino. 

Pasilikęs vienas, Žygimantas Augustas pasirašė lenkų siūlytą unijos akto variantą, ir dekretais iš 
Lietuvos atėmė beveik pusę jos teritoijos, atiduodamas jas Lenkijai, būtent, Palenkę ir Voluinę. 
Prijungtų teritorijų bajorai buvo priversti dalyvauti nebe Lietuvos, bet Lenkijos seime, o tie, kurie 
atsisakė, prarado savo žemes. 

Radvila nebegrįžo į derybas. Naujai delegacijai vadovavo didikas Katkevičius. Nors lenkai buvo 
parengę visiško Lietuvos prijungimo projektą, Katkevičiaus delegacijai pavyko išsiderėti 
palankesnes unijos sąlygas, apibrėžiančias valstybių konfederaciją. 

Sutarta, kad karalius bus renkamas bendrai, bus bendri seimai ir bendras abiejų valstybių senatas, ir 
bendri pinigai. Atskiri liks visi Lietuvos ministrai, valdžios aparatai, iždai, kariuomenės ir t.t.  

Nemaža ginčytasi Livonijos klausimu. Lietuviai ją laikė prijungtą prie Lietuvos, o lenkai tvirtino, 
kad Livonija prisiekusi abiejų valstybių karaliui, todėl ir jiems priklausanti. Po ilgų ginčų buvo 
sutarta, kad Livonija ir Kuršo kunigaikštija bus laikomos priklausančios lygiai abiem valstybėm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liublino Unija pasirašyta 1569 metais 
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Liubline sudarant uniją karas su Maskva dar buvo nebaigtas. Lietuviai tikėjosi po unijos gauti lenkų 
paramą, tačiau jos negavo. Pagaliau 1571 m. buvo padarytos su Rusija paliaubos, kuriomis 
Polockas ir Livonijos dalis paliko Maskvai. Karas tuo būdu laikinai pasibaigė.  
 
Visi laukė anksti pasenusio Žygimanto Augusto mirties. Visi kaimynai valdovai ruošėsi po jo 
mirties įžengti į Lietuvos ir Lenkijos sostus, o ypač tuo rūpinosi austrų Habsburgai ir rusų caras 
Ivanas IV. Kaip tik dėl to caras ir nebekariavo su Lietuva, nes mirus Žygimantui. Augustui, 
grąsindamas karu tikėjosi galįs reikalauti sosto sau arba sūnui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 

1. Kaip Lietuva įsivėlė į karą su Maskva Žygimanto Augusto laikais? Kaip jai karas sekėsi? Kas 
tuo metu valdė Rusiją? 

 
2. Kas buvo Žygimanto Augusto trys žmonos? Ar jis turėjo vaikų? 
 
3. Kas buvo Barbora Radvilaitė? Kaip ji tapo Lietuvos kunigaikštiene? Kas nenorėjo, kad ji 

taptų kunigaikštiene? Kodėl? Kiek ilgai ji buvo kunigaikštienė? Kaip ji mirė? 
 
4. Kodėl buvo pasirašyta Liublino unija? Ar unijos tikslai buvo atsiekti? 
 
5. Ar Žygimantas Augustas buvo geras valdovas? Paaiškink. 
 
6. Nupiešk Lietuvos žemėlapį Žygimanto Augusto laikais ir pažymėk Livoniją, Maskvą, 

Polocką, Voluinę ir Smolenską. Kuo reikšmingos buvo šios žemės Žygimanto Augusto 
laikais? 

 
7. Pagal Liublino sutartį, kas buvo bendra tarp Lietuvos ir Lenkijos, ir kas buvo atskira? 
 
8. Pagal Liublino sutartį, kam priklausė Livonija? Ką lietuviai apie tai galvojo? Kodėl? 
 
9. Kurie lietuviai labiausiai priešinosi Liublino unijai? Kodėl? 
 
11. Nupiešk laiko liniją nuo Saulės mūšio iki Žygimanto Augusto, pažymėdamas tris datas - 
Saulės mūšio, Žalgirio mūšio ir Liublino unijos, taip pat ant linijos pažymėdamas, kuria tvarka 
valdė įvairūs Lietuvos valdovai iki Žygimanto Augusto. 
 
12. Nupiešk Gediminaičių giminystės medį iki Žygimanto Augusto. Kokis giminystės ryšys yra 
tarp Gedimino ir Žygimanto Augusto? 
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Henrikas Valua (Valois) (valdė 1573 – 1574) 
 
Išrinkimas. 
Žygimantas Augustas mirė bevaikis. Juo baigėsi 255 metus Lietuvą valdžiusi Gediminaičių 
dinastija. Lietuviai ir lenkai išrinko valdovą iš Prancūzijos, Henriką Valois, pirmuoju svetimu savo 
valdovu. Jis pasižymėjo visišku nesidomėjimu valdžios reikalais ir buvo prasčiausias Lietuvos 
valdovas. Jis reikšmingas tuo, kad yra pirmutinis svetimas Lietuvos valdovas. Tie pirmieji rinkimai 
apsprendė, kaip ateity vyks valdovo rinkimai Lietuvos ir Lenkijos 
respublikioje. 
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Henrikas Valua (Valois) 

 
Pasaulis ir religija. 
Gediminaičių dinastijai užsibaigus, Lietuvoje prasidėjo svetimų 
valdovų laikotarpis. Tie svetimi valdovai buvo iš Prancūzijos, iš 
Vengrijos, iš Švedijos ir iš Saksonijos. Jie svetimi ne tik todėl, kad 
negimę  Lietuvoj, bet svarbiausia – jų pasaulėžiūra ir interesai 
svetimi. Todėl įžengiant į šį laikotarpį vertėtų suprasti tas mintis, 
kurios tais laikais veikė Europą. 
 
Gal svarbiausia iš sių minčių --- tai religija. Žygimanto II Senojo 
laikais Martynas Liuteris atsiskyrė nuo katalikų bažnyčios ir įkūrė 
protestantų sektą – liuteronus. Greit po to įsisteigė eilė kitų sektų – pvz., kalvinistai bei Anglijos 
bažnyčia Anglijoje ir hugenotai Prancūzijoje. 
 
Sešiolikto amžiaus antrojojo pusėje ir septyniolikto amžiaus pirmojoje pusėje Europa pasižymėjo 
savo netolerantiškumu religijos atžvilgiu. Anglijos karalius Henrikas VIII nukirto Thomas Moore 
galvą, kai pastarasis atsisakė pripažinti jo sukurtą anglikonų bažnycią. Jo duktė Elzbieta nukirto 
škotų karalienės Marijos Stuart galvą dalinai todėl, kad pastaroji buvo katalikė. Paryžiuje vieną 
naktį buvo nužudyti gal 500 hugenotų (Šv. Baltramiejaus naktis, 1572 m.). Ispanijoje katalikų 
bažnyčia vykdė inkviziciją, dėka kurios daug žmonių buvo nukankinti ir nužudyti. Italijoje Galileo, 
katalikų bažnyčios priverstas, turėjo atmesti savo mokslinius išvedžiojimus. 
 
Lietuvoj daugelis bajorų jau buvo perėję į protestantizmą. Tai įvyko todėl, kad Lietuvoj nebuvo 
universitetų. Užsienyje studijuodami, jauni bajorai susipažindavo su Liuterio mokymais ir grįždavo 
jau protestantai. Tačiau Lietuvoj dar nebuvo pasirodę netolerantiškumo žymių. Priešingai, išgirdę 
apie hugenotų nužudymą, lietuviai ir lenkai išleido įstatymą, kuris garantavo, kad niekas dėl 
tikėjimo nebus persekiojamas. Tas įstatymas vadinasi Varšuvos konfederacija. 
 
Bajorai. 
Bajorai tais laikais jau buvo įsigiję daug teisių. Jie tvarkė valstybės iždą. Kadangi jie neturėjo 
mokėti daug mokesčių, valdovas be jų leidimo ir piniginės paramos negalėjo skelbti karo ar surinkti 
didesnę kariuomenę. Ponų taryba turėjo teisę daryti sprendimus apie užsienio bei įvairius vidinius 



reikalus. Bet ponų taryba turėjo atsižvelgti į bajorų norus. Bajorai savo norus pareikšdavo seimuose, 
kurie įvykdavo keletą sykių į metus. 
 
Jau Kazimiero laikais krašto faktiškas valdymas buvo perėjęs į didikų rankas. Kazimiero laikais 
kraštui vadovavo Goštautu šeima. Ilgainiui pirmaujančią vietą užėmė Radvilų šeima. Ji ir buvo pati 
turtingiausia ir įtakingiausia šeima Lietuvoj kai mirė Žygimantas Augustas ir kraštui reikėjo surasti 
naują valdovą. Tuo metu antroj vietoj buvo Katkevičių šeima, taip pat labai turtinga ir įtakinga 
giminė.  
 
Gedimino dinastijai užsibaigus, bajorai įsigijo naują teisę – išrinkti valdovą ir tuo būdu apriboti jo 
veiklą, padaryti valdovą dar labiau priklausomą nuo bajorų. 
 
Pirmieji rinkimai.  
Lietuvos sostu domėjosi Švedijos karalius Jonas, Rusijos caras Ivanas Žiaurusis, Prancūzijos 

karaliaus brolis Henrikas Valua ir 
Šventosios Romos Imperijos 
imperatorius Maksimilijonas.  
 
Ivanas Žiaurusis    

  Maksimilijonas II 
 
Didikai ir bajorai surašė artikulus, 
kurie nurodė, ką išrinktasis valdovas 
turės nuveikti. Iš visų kandidatų, tik 
Henrikas Valua sutiko su visomis 
sąlygomis. Todėl jis ir buvo išrinktas. 
Tie artikulai vėliau buvo pavadinti 
Henriko artikulais. Jame valdovas 
pasižadėjo:  
 
- niekada nesiekti padaryti sostą 
paveldimuoju 
- leisti seimams susirinkti ne rečiau, 
kaip kas 2 metai 
- nešaukti karą be senato nutarimo 
- nekviesti į karą bajorijos be seimo 
nutarimo 

 
Švedijos karalius Jonas 

 
Salia šių sąlygų Valua dar turėjo pasirašyti “pacta conventa.” Jame 
Valua pasižadėjo: 
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-vesti Žygimanto Augusto seserį Oną (55 metų moteris, turinti daug turtų ir esanti viena 
įtakingiausių asmenybių tais laikais Lenkijoj ir Lietuvoj) 
- turėti prie savęs 16 senatorių 
- gyventi santarvėje su Prancūzija 
- apmokėti Žygimanto Augusto skolas 
- įsteigti laivyną 
 
Karaliui sąlygų nevykdant, susitarimas leido bajorams jo nebeklausyti. 
 
Nors pasirašė, Valua susitarimų nepaisė. Tačiau jis tevaldė 5 mėnesius. Jo broliui mirus, jis slapta 
pabėgo ir tapo Prancūzijos karaliumi. Prancūziją valdė labai prastai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Papasakok apie religijos stovį Europoje Žygimanto II Senojo ir Žygimanto Augusto laikais. Ar 
Lietuvos ir Lenkijos nusistatymas religijos atžvilgiu buvo panašus į Europos? Paaiškink. 
 
2. Papasakok apie Oną, Žygimanto II Senojo dukrą ir Žygimanto Augusto seserį. 
 
2. Papasakok apie didikus ir bajorus ir jų rolę krašto valdyme. Kurios buvo įtakingiausios didikų 
šeimos tais laikais? 
 
3. Kas buvo Henriko artikulai? Papasakok plačiai. 
 
4. Kas buvo “pacta conventa”? 
 
5. Kurie kaimynai valdovai buvo kandidatai į Lietuvos ir Lenkijos sostą? 
 
6. Kodėl buvo išrinktas Henrikas Valois, kas jis buvo ir kaip jis valdė? 
 
7. Nupiešk Gediminaičių giminystės medį ir pažymėk, kur jame priklauso Ona, Žygimanto 
Augusto sesuo. 
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Steponas Batoras (Batory) (valdė 1575 – 1586) 
 

Steponas Batoras buvo geras valdovas. Buvo teisus ir vykdė savo pažadus. Jis siekė sutramdyti 
augančią Maskvos galybę ir atgavo Polocką iš rusų. Jis rūpinosi mokslu, kultūra ir teise. Jis pajėgė 
valdyti lenkų bajorus, kurie pasižymėjo sauvališkumu ir disciplinos stoka.. Batoras buvo toli 
matantis valdovas – norėjo sukurti Vakarų Europos valstybių koaliciją su Lietuva ir Lenkija prieš 
bendrus priešus. Steponas Batoras buvo išmintingas ir doras žmogus. Jis buvo paskutinis geras 
Lietuvos valdovas. 

 
 
 
Steponas Batoras (iš wikipedia) 
 
Antroji elekcija. 
Henrikui negrižus į sostą, vėl buvo surengta elekcija. Radvilos ir 
Katkevičiai norėjo išrinkti Maksimilijono II sūnų Ernestą. Tačiau 
lenkai labai nemėgo vokiečių Habsburgų. Todėl lietuviai slapta 
pasiūlė Maksimiljionui, kad tas leistų sūnui Lietuvą valdyti, su 
sąlyga, kad jis grąžintų Lietuvai žemes, kurias lenkai buvo 
pasigrobę pasirašant Liublino uniją. Maksimilijionas tikėjosi, kad 
Ernestas bus išrinktas ir Lietuvos, ir Lenkijos valdovu. Todėl jis 
pasiūlymą atmetė. 
 
Tačiau išėjo kitaip. Turkų 
sultonas buvo rekomendavęs 
vieną iš Vengrijos kunigaikščių 
ir savo vasalą Steponą Batorą. 
Jis ir buvo išrinktas. Batoras 
sutiko su Henriko artikulais ir 
pasirašė šitą pactą conventą: 
 

- atkariauti Maskvos užimtąsias žemes 
- gyventi taikoje su turkais ir totoriais 
- panaudoti ir savo kariuomenę kovai su Maskva 
- sumokėti 200,000 auksinių į Lietuvos iždą 
- vesti kunigaikštytę Oną 
 
Jis visus savo pažadus vykdė. 

 
Ona Jogailaitė (iš wikipedia) 
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Karas su Maskva. 
Negavęs Lietuvos ir Lenkijos sosto, Ivanas gerokai įpyko. Jis jau keletą metų nepuolė Livonijos tik 
todėl, kad tikėjosi būti išrinktu. Jis niekino Batorą, kuris, jo nuomone, buvo tik nereikšmingas 
kunigaikštukas. Todėl jis ėmė vėl pulti Livoniją.  
 
Steponas Batoras prašė pinigų iš lenkų ir lietuvių bajorų, kad galėtų Livoniją apginti. Lenkai iš 
karto atsisakė pinigų duoti. Batoras dėl lenkų bajorų sauvaliavimo pasipiktinęs taip sušuko:  
 

„Ne gyvulių tvarte, bet laisvu žmogumi gimiau! Turėjau ką valgyti ir kuo apsivilkti prieš 
atvykdamas į jūsų kraštą. Karaliumi jūs patys mane išrinkote, ir atvykau jūsų prašomas. 
Todėl noriu būti stiprus karalius, bet ne popierinis".  
 

Pagaliau bajorai sutiko jį remti. 
 
Užuot kovojus pačioj Livonijoj, kuri buvo karo visai nualinta, Batoras puolė Polocką, kuris 1563 
metais (valdant Žygimantui Augustui) buvo patekęs į rusų valdžią. Polocką jis atgavo. Tada puolė 
Pskovą ir Didžiuosius Lukus. Ivanas matė, kad jam nesiseka ir prašė paliaubų. Buvo pasirašyta 
taika, kurioje Livonija ir Polockas buvo grąžinti Lietuvai. 
 
Vilniaus universitetas. 
Vengrija buvo protestantiškas kraštas. Tačiau Batoras buvo katalikas. Todėl jis suprato tolerancijos 
svarbą. Elekcijos metu jį rėmė protestantai, nes žinojo, kad jis didelis tolerantas. 
 
Tuo metu Lietuvoje buvo labai paplitęs protestantizmas. Batoras su savo žmona Ona rūpinosi į 
Lietuvą atkviesti daugiau kunigų, ypač jėzuitų. Jiedu rūpinosi, kad Vilniuje būtų įkurta jėzuitų 
akademija, kuri vėliau virto Vilniaus universitetu. Daugelis bajorų ėmė lankyti šį švietimo centrą ir 
sugrįžo į katalikybę (pvz., Radvilos ir Katkevičiai). 
 
Teismo sistema. 
Tuo metu bajorai labai bylinėjosi. Praradę bylą, jie apeliuodavo sprendimą. Tačiau buvo tik vienas 
apeliacinis teisėjas – būtent, pats kunigaikštis. Kadangi jis neturėjo daug laiko ir buvo vienintelis, 
kuriam buvo galima sprendimus apeliuoti, bylos išgulėdavo metų metus neišspręstos. Batoras 
pasirūpino, kad būtų įsteigtas tribunolas, kuriam priklausytų pačių bajorų išrinkti deputatai. Šie 
deputatai savo pareigas ėjo visus metus ir sprendė apeliacines bylas. 

Valdęs dešimt metų, Steponas Batoras mirė, palikęs patobulintą teismo sistemą, taip pat ir 
praplatintas Lietuvos sienas ir katalikišką akademiją. 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
Lietuvos ir Lenkijos Respublika Batoro laikais 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 

1. Kokius tris gerus darbus atliko Batoras? 
 
2. Koks valdovas buvo Batoras? Paaiškink.  
 
3. Nupiešk Lietuvos ir Lenkijos Respublikos žemėlapį ir pažymėk Polocką bei Livoniją. 
Kuo šios žemės reikšmingos buvo Batoro laikais? Kuris kunigaikštis buvo Polocką 
praradęs Rusijai? 
 
4. Nupiešk laiko liniją, pažymėdamas tris datas - Saulės mūšio, Žalgirio mūšio ir Liublino 
unijos - ir pažymėdamas, kuria eile valdė įvairūs Lietuvos valdovai iki Stepono Batoro. 
 
5. Papasakok apie antrą elekciją. Ką lietuviai bandė padaryti? Kodėl jiems nepasisekė? 
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Žygimantas Vaza (valdė 1588 – 1632) 
 

Žygimantas Vaza buvo Švedijos karaliaus Jono ir Žygimanto Augusto sesers Kotrynos sūnus. Jis 
buvo katalikas, bet netolerantiškas. Norėjo valdyti absoliutiškai, be bajorų įnašo. Įvėlė Lietuvą į 
karą su Švedija, kuris dar  ilgai tęsėsi, ir pasėjo neapykantos sėklas tarp katalikų ir provoslavų. O tai 
ilgainiui davė rusams pasiteisinimą kištis į Lietuvos valstybės reikalus. Vazos išdidumas iššaukė 
bajorų sukilimą (rokošą) prieš jį.  
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vos 

 
lė Ona, 

mat, jis buvo jos sesers Kotrynos sūnus.  

Maksimilijonas II  

Zamoiskio partija išrinko Žygimantą Vazą, o jo priešai – 

ažiavo 

 Žygimantas 

Žygimantas Vaza (iš wikipedia) 
 
Vaza svajojo sukurti galingą imperiją, į kurią, be Lietuvos ir 
Lenkijos, dar turėjo įeiti ir Švedija su Rusija. Todėl jis taip pat 
pradėjo karą su Rusija. Dalinai dėka Žygimanto Vazos, Rusijoje 
pradėjo valdyti Romanovų dinastija, kuri išsilakė iki dvidešimto 
amžiaus. Vazos valdymo laikotarpis buvo labai audringas ir 
nesėkmingas valstybei. 
 
Trečioji elekcija. 
Lenkijos bajorai buvo nepatenkinti Batoro tvirta ranka ir todėl 
nemėgo jo padėjėjo, Lenkijos hetmono Zamoiskio. Į trečios 
elekcijos seimą lenkų priešingos grupės atvyko su didelėm 
kariuomenėm, pasiruošę kovai. Lietuviai reikalavo, kad prieš 
rinkimus lenkai tarpusavyje susitaikytų.  
 
Pirmasis kandidatas į sostą buvo imperatoriaus Rudolfo brolis 

Maksimilijonas, Austrijos valdovas, kurį rėmė Lietuvos didikai. Antrasis kandidatas buvo Mask
caras Fiodoras, Ivano Žiauriojo sūnus, kuris buvo silpnaprotis. Jį 
palaikė dauguma Lietuvos bajorijos, norėdami išvengti karą su 
Maskva. Trečiasis kandidatas buvo švedų karalaitis Žygimantas
Vaza, dėl kurio išrinkimo labiausiai rūpinosi Batoro naš

 

 
Visą mėnesį elekcinis seimas negalėjo susitarti dėl kandidatų. 
Pagaliau abi lenkų partijos išsirinko sau po atskirą karalių: 

Maksimilijoną.  
 
Lietuviai nepriėmė nei vieno, nei kito rezultato ir išv
namo. Zamoiskis, vadovaudamas Lenkijos kariuomenei, 
Maksimilijono neįleido į Krokuvą. Buvo karūnuotas
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aza. Maksimilijonas dar bandė kariauti, bet pralaimėjo mūšį, pateko Zamoiskiui į nelaisvę ir buvo 
 sosto. 

ų i 

ą 
dangi 
vą, 

tų Lietuvos-Lenkijos Respublika, jie pripažino 
ietuvos statutą. Tuo būdu Vaza tapo taip pat ir Lietuvos 
aldovu. 

eonas Sapiega 
 
 

Tuo metu iškilo sumanymas pravoslavų bažnyčią sujungti su katalikų bažnyčia. Tie pravoslavai, 

vo paskelbtas suvažiavimas Brastoje (Brastos sinodas). Nors pravoslavų bažnyčios 
vyskupai priėmė uniją, jie nepajėgė ar nesistengė žmonių ir paprastų kunigų įtakoti ir šie pasiliko 

i o 
u davė 

progos Maskvos carams įsikišti į Lietuvos ir Lenkijos vidaus 
 pravoslavus prieš kitus. 

ristupas Radvila Perkūnas 

 

imti, Žygimantas Vaza nutarė dėdę 
pulti ir karūną atsiimti. Bet Lietuvos ir Lenkijos seimas nenorėjo 

V
priverstas atsisakyti
 

 buvo Leonas Sapiega. Jis buvo didelis patriotas ir rūpinos
Lietuvą kiek galima atskirti nuo Lenkijos. Todėl jis rūpinosi, 
kad Lietuva turėtų savo atskirą statutą. O lenkai nenorėjo 
pripažinti atskiro Lietuvos statuto. Sapiega panaudojo šią prog
pareikalauti, kad lenkai pripažintų jo paruoštą statutą. Ka
lenkai norėjo, kad Lenkijos karalius taip pat valdytų Lietu
kad neišir

Lietuvos statutas. 
Vienas galingiausių Lietuvos didik

L
v
 
 
L

 
Religijos reikšmė Vazai valdant. 

kurie norėjo jungtis su katalikais vadinosi unitais. Žygimantas Vaza tą sumanymą labai rėmė. 

Tuo reikalu bu

pravoslavais. 

tų kova dėl bažnyčių, vienuolynų ir jų turtų. Kadangi rusai buv
daugumouj pravoslavai, unitų kova su pravoslavais vėlia

Prasidėjo žiauri pravoslavų ir un

reikalus - jie teigė, kad jie gina

K

 

Karas su Švedija. 
Mirė Žygimanto Vazos tėvas. Nuvykęs į Švediją, Žygimantas 
Vaza karūnavosi Švedijos karaliumi. Išgyveno ten metus, o grįžęs
į Lietuvą-Lenkiją, savo vietininku Švedijoje paliko dėdę, Karolį. 
Tas tuojau ėmė veikti, kad Švedijos karūna atitektų jam. Kai jam 
pasisekė Švedijos valdžią per
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ijoje. Tai kariuomenei vadovavo gabus karvedys Kristupas Radvila Perkūnas, bet švedų 

kariuomenė buvo žymiai didesnė ir lietuviams nesisekė. Žygimanto Vazos dėdė užėmė beveik visą 

r

a, 
supykęs, kad vadovybė pavesta lenkui, išvyko namo, o Lietuvos 

 Lie vos kavalerija per 
dvidešimt minučių laimėjo kovą prieš žymiai didesnę švedų 

lfą. Nenorėjo pasiduoti, nors ir labai 
nesisekė. Lietuva prarado daugumą Livonijos, Prūsijos ir keletą uostų, įskaičiuojant Klaipėdą. Dėl 

 
urgų. Gustavas Adolfas nutraukė karą su Lietuvo-Lenkijos 

Respublika nes norėjo įsijungti į kovą prieš katalikus Habsburgus. Karas laikinai buvo nutrauktas, 
laimėjimais.  

Kai mirė pirmoji Vazos žmona Ona Habsburgaitė, jis nutarė vesti jos seserį Konstanciją. Lenkai 

ngė prie Livonijos 
švedų valdomos Estijos, ir kad pradėjo karą su švedais. Visa tai prieštaravo “pacta conventa” ir tai 

Padedant katalikui hetmonui Jonui Katkevičiui, maištas pagaliau buvo numalšintas. Maištininkams 
uvo paskelbta amnestija, o karalius turėjo atsisakyti nuo absoliutinio valdymo siekimų.  

tam tikslui jam duoti pinigų. 

Vaza sugalvojo savo problemai išeitį. Gaudamas Lietuvos-Lenkijos sostą, jis buvo pasižadėjęs 
švedų valdomą Estiją prijungti prie Livonijos. Tačiau ligi tol jis to nebuvo padaręs. Todėl dabar, 
norėdamas pulti savo dėdę, Žygimantas Vaza įsakė Livonijoje stovinčiai Lietuvos kariuomenei pulti
švedus Est

Livoniją.  

ui lėšų.  

Bet vyriausiuoju vadu buvo paskirtas lenkų hetmonas 
Zamoiskis, o ne Radvila, kuris jau ten vadovavo. Radvil

Dabar seimas jau turėjo paskirti ka

kariuomenės vadovybę perėmė hetmonas Katkevičius.  

Žymiausias Katkevičiaus laimėjimas buvo mūšyje ties 
Salaspiliu (Kircholmo mūšis), kur tu

kariuomenę (4,000 prieš 14,000).  

Jonas Karolis Katkevičius (iš wikipedia) 

Mirė Vazos dėdė Karolis ir švedai savo karaliumi išrinko 
Gustavą Adolfą, jo sūnų. Žygimantas Vaza puolė Gustavą Ado

savo genialumo Gustavas Adolfas buvo  pramintas Didžiuoju. 

Tuo metu Europoje vyko trisdešimties metų karas, kuris prasidėjo kaip religinis karas, bet pasivertė
į karą tarp Prancūzijos ir vokiečių Habsb

su dideliais lietuviams pra

Rokošas (1606 – 1608). 

perpyko, nes nekentė vokiečių Habsburgiečių.  

Karalius buvo kaltinamas, kad be senato žinios vedė Habsburgaitę, kad nepriju

pateisino bajorus valdovo neklausyti. Maištas užtruko daugiau negu 2 metus.  

b
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Jam tebegyvenant, Rusiją iš tiesų valdė jo žmonos brolis Borisas Godunovas. Fiodoro jaunutis 

Žygimantas Vaza jį rėmė. Lenkų ir lietuvių padedamas, jis 1605 m. užėmė Maskvą. Godunovas 

kilo maištas, Dimitrijus žuvo, o daugybė lenkų buvo suimti į nelaisvę. Žygimantas 
Vaza paskelbė karą Maskvai. Caru tapo Šuiskis. Lenkai ir lietuviai sumušė Šuiskį ir užėmė 

. 
ygimantas Vaza nesutiko savo sūnaus leisti į Maskvą. Jis pats norėjo būti Maskvos 

caru. Maskva jo nenorėjo, nes jis buvo žinomas, kaip labai netolerantiškas katalikas, o jie buvo 

olenskas paliko Lietuvos-Lenkijos Respublikos valdžioj. Caru buvo išrinktas Michailas 
Romanovas. Su juo prasidėjo naujoji carų dinastija, kuri išgyvavo iki komunistų revolicijos 1917 
metais. 

 

Karas su Rusija. 
Tuo metu Rusiją valdė Ivano Žiauriojo sūnus, Fiodoras, kuris buvo silpnos sveikatos ir silpno

brolis Dimitrijus buvo nužudytas, o Fiodoras mirė bevaikis, tai caru pasiskelbė Godunovas.  

Po 6 metų Lenkijoje atsirado kažkoks jaunikaitis, kuris sakė esąs Fiodoro sūnus Dimitrijus. 

kaip tik tuo metu staiga mirė, o jo sūnus buvo nunuodytas. Tariamasis Dimitrijus užėmė sostą.  

Bet netrukus 

Smolenską.  

Maskvos bajorai caru norėjo išrinkti Žygimanto Vazos sūnų Vladislovą. Lenkų ir lietuvių 
kariuomenės būriai užėmė Maskvą ir ėmė valdyti karalaičio Vladislovo vardu nuo 1610 - 1613 m
Bet karalius Ž

pravoslavai.  

Rusai sukilo prieš lietuvius ir lenkus ir Žygimanto Vazos kariuomenė buvo priversta pasitraukti, 
nors Sm



 
Lietuvos-Lenkijos Respublika Žygimanto Vazos laikais (iš wikipedia) 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 

1. Kas buvo Žygimantas Vaza? Kaip jis tapo Lenkijos karaliumi? Lietuvos valdovu? 
 
2 Papasakok apie religijos reikšmę Lietuvoj Žygimanto Vazos laikais. 
 
3. Kaip Vazai pasisekė įtraukti Lietuvą į karą su Švedija? Kodėl jis to karo norėjo? 
 
4. Kodėl karas su Švedija pasibaigė? Kurias žemes prarado lietuviai? 
 
5. Kodėl įvyko rokošas ir kaip užsibaigė? 
 
6. Kaip prasidėjo karas su Maskva? Kai mirė jų caras, ką rusai norėjo išrinkti savo valdovu? 
Kodėl Žygimantas Vaza su tuo nenorėjo sutikti? Kaip užsibaigė šis karas su Maskva? 
 
7. Nupiešk Gediminaičių giminystės medį ir pažymėk, kur medyje priklauso Ona Jogailaitė 
Batorienė, Kotryna Jogailaitė ir Žygimantas Vaza. 
 
8. Nupiešk Lietuvos ir Lenkijos Respublikos žemėlapį, pažymėdamas Maskvą, Švediją, Livoniją 
ir Estiją. Kuo šios žemės buvo reikišmingos Vazos laikais? 
 

 

JAV LB Švietimo tarybos kompaktinė Lietuvos istorija Žygimantas Vaza   6 
12/2/2011 



Vladislovas Vaza (valdė 1632-1648) 
 

Žygimantui Vazai mirus, jo sūnus buvo tuoj pat išrinktas Lietuvos-Lenkijos Respublikos valdovu. 
Jis buvo ramus žmogus, bet nieko gero Lietuvai neatsiekė. Jo laikais vyko 30 metų karas Europoje, 
kuriame dalyvavo švedai. Todėl jis lengvai atgavo Livoniją iš Švedijos. Jam taip pat pavyko 
nugalėti Rusijos kariuomenę ir buvo pasirašyta amžina taika su Maskva. Vladislovo Vazos laikais 
ėmė sukilti kazokai Ukrainoje, tačiau Vladislovas mirė ir šis rūpestis jau atiteko jo broliui Jonui 
Kazimierui.  

 
Vladislovas nesistengė ir neįstengė jokių reformų įvykdyti. 
Bajorų seimai vis iširdavo nes bajorai nuolat kovojo savo tarpe, 
net špagomis. Niekas nebandė pagerinti krašto stovį ar daryti 
kokias reformas, kurios būtų pagerinusios gyvenimą Lietuvoj. 
 
Vladislovas Vaza (iš wikipedia) 
 
Karas su Maskva. 
Žygimantui Vazai mirus, Rusiją valdė caras Mykolas 
Romanovas. Jis tikėjosi, kad tarpuvaldžio periodas Lietuvos-
Lenkijos Respublikoj bus ilgas, todėl, norėdamas atgauti 
Smolenską, puolė Lietuvą. Rusų kariuomenėje buvo 100,000 
karių, o lietuvių – 15,000. Visdėlto lietuviai sėkmingai apsigynė 
ir rusai buvo priversti pasirašyti amžiną taiką. 
 
Toj taikoj rusai atsižadėjo Smolensko ir Livonijos, o Vladislovas 

Vaza atsižadėjo visų pretenzijų į Rusijos sostą. 
 
Taika su Švedija. 
Pasirašius taiką su Rusija, tuoj reikėjo nukreipti dėmesį į Švediją. Trisdešimties metų karo vienos 
kovos metu žuvo Švedijos karalius Gustavas Adolfas. Vladislovas Vaza nusprendė, kad jis pats 
turėtų būti sekantis Švedijos karalius. Todėl jis ketino vesti Gustavo Adolfo našlę. Tačiau Švedijos 
bajorai Švedijos valdovu išrinko Gustavo Adolfo mažytę dukrytę. 
 
Tai sužinojęs, Vladislovas Vaza (36-rių metu amžiaus vyras) ketino ją vesti ir tuo būdu tapti 
Švedijos valdovu. Tačiau Švedijos didikai tam pasipriešino. Todėl Vladislovas Vaza paskelbė karą 
prieš Švediją ir ėmė pulti švedus Prūsijoj ir Livonijoj. 
 
Tuo metu Švedija dalyvavo 30-ties metų kare. Švedijos šalininkės buvo Anglija, Olandija ir 
Prancūzija. O priešai buvo ispanai ir austrai. Anglams, olandams ir prancūzams labai rūpėjo, kad 
švedai neįsiveltų į karą su lietuviais ir lenkais. Todėl jie atvyko į Prūsiją deryboms tarp švedų ir 
Vladislovo Vazos. Vladislovas Vaza nenorėjo derėtis – jis norėjo kovoti ir išsikovoti Švedijos 
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karūną. Tačiau be kitų pagalbos to negalėjo atsiekti. O jo šalininkai ispanai ir austrai jam nepadėjo 
kadangi jie, iš tiesų, norėjo, kad jis įveltų švedus į dar vieną karą ir juos tuo būdu susilpnintų. 
 
Derybos labai ilgai tęsėsi. Pagaliau lenkai, neatsiklausę nei lietuvių, nei karaliaus, pasirašė sutartį su 
švedais, pavadintą Štumdorfo paliaugomis. Sutarty Švedijos karūnos klausimas liko neišspręstas. 
Tik buvo švedams grąžintos visos žemės Livonijoje, kurias Kristupas Radvila buvo atkariavęs. 
Štumdorfo paliaubos buvo labai savanaudiškos lenkų atžvilgiu ir tikrai nuskriaudė lietuvius. 
Karalius dėl paliaubų labai pyko, tačiau jos buvo lietuvių patvirtintos. 
 
Vladislovas Vaza mirė tais pačiais metais, kai baigėsi 30-ties metų karas. 
 
 

Kaip atrodė Europa po 30-ties metų karo (iš wikipedia) 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI 
 
1. Kas buvo Vladislovas Vaza, kaip jis tapo Lietuvos valdovu?  
 
2. Kodėl prasidėjo karas su Maskva? Kaip užsibaigė? 
 
3. Kodėl Vladislovas Vaza įvėlė lietuvius į karą su Švedija? 
 
4. Kas buvo sąjungininkės 30-ties metų kare? 
 
5. Kas norėjo, kad įvyktų karas tarp Lietuvos ir Švedijos? Kodėl? 
 
6. Kas buvo Štumdorfo sutartis? Kaip ji nuskriaudė Lietuvą?  
 
7. Nupiešk Europos žemėlapį, pažymėdamas Lietuvos-Lenkijos Respubliką, Livoniją, Švediją, 
Smolenską ir Rusiją. Kuo reikšmingos buvo Livonija ir Smolenskas Vladislovo Vazos laikais? 
 
8. Nupiešk Gediminaičių giminystės medį ir pažymėk, kur Vladislovas Vaza ten priklauso. 
 
9. Nupiešk laiko liniją, pažymėdamas tris datas - Saulės mūšio, Žalgirio mūšio ir Liublino unijos 
- ir pažymėdamas, kuria tvarka valdė įvairūs Lietuvos valdovai iki Vladislovo Vazos. 
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Jonas Kazimieras Vaza (valdė 1648-1668) 
 

Vladislovui Vazai mirus greit buvo išrinktas jo brolis Jonas Kazimieras. Jo laikai buvo patys 
sunkiausi laikai Lietuvai. Jis nemokėjo valdyti ir buvo visiškoje 
savo žmonos, prancūzės Marijos Liudvikos įtakoje. Jo laikais 
siautėjo visiškas chaosas Lietuvos-Lenkijos Respublikoje ir 
Jonas Kazimieras pagaliau net atsisakė sosto (abdikavo). 
 
Jonas Kazimieras Vaza (iš wikipedia) 
 
Ukrainos žemės ir kazokų sukilimas. 
Prieš Liublino uniją Lietuva valdė ukrainiečių žemes, 
įskaičiuojant ir Podolę, o po unijos tos žemės perėjo į Lenkijos 
valdžią.  
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Tame krašte nuo 13-to amžiaus buvo labai mažai gyventojų, 
ypač pietinėje dalyję (į pietus nuo Kievo) kadangi kraštas buvo 
baisiai sunaikintas totorių (Aukso Ordos) antplūdžio. Norėdami 
tas žemes apgyvendinti, lietuviai, o vėliau lenkai, valstiečiams 

suteikdavo laisvų valstiečių teises sutartam laikui, kad tik jie sutiktų apsigyventi tose žemėse. 
Pagyvenę laisvėje valstiečiai jau 
nebenorėdavo atlikti baudžiavinių 
pareigų. Vazų laikais to regiono 
valstiečiai jau buvo pasidarę 
maištininkai-sukilėliai. 
 
To regiono valstiečių 
nepasitenkinimas dar labiau 
padidėjo, kai Žygimanto Vazos 
laikais prasidėjo kalbos apie 
pravoslavų susijungimą su 
katalikais. Valstiečiai buvo aršūs 
pravoslavai ir nemėgo unitų, o jų 
ponai-bajorai dažnai būdavo lenkai 
katalikai. 
 

Ketveris metus išlikusi Ukrainos 
kazokų valstybė (pažymėta 

tamsiai) (iš wikipedia) 
 
Ukrainos apgyvendinimas vyko lėtai 
kadangi pietinėje jos dalyje buvo 
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pavojinga gyventi – ten vis tebesiausdavo Aukso Ordos totoriai. Todėl pietinėje Ukrainoje Vazų 
laikais visai nebuvo sodybų. Tačiau ten ilgainiui įsikūrė kazokai. „Kazokas“ totoriškai reiškia 
„valkata“. Kazokai buvo pabėgeliai. Vieni iš jų buvo nusikaltėliai, kuirie pabėgo nuo bausmės. 
Antri buvo baudžiauninkai,  kurie norėjo gyventi laisvėje. O treti buvo nuotykių ieškotojai, kuriems 
kazokų gyvenimas buvo prie širdies. Jie pragyveno medžiokle ir plėšikavimu. Kazokai buvo narsūs 
kovotojai ir dažnai puldavo totorius bei turkus, ukrainiečių pietinius kaimynus. 
 
Ukrainos valstiečiai mylėjo kazokus. Jų akyse, kazokas buvo laisvės simbolis, taip pat ir pravoslavų 
tikėjimo gynėjas. Vieni Ukrainos valstiečiai patys buvo buvę kazokais ar buvo kilę iš kazokų. Todėl 
kazokams buvo lengva surengti valstiečių sukilimus prieš lenkus bajorus, ypač Ukrainos pietinėje 
dalyje. 
 
Vladislovo Vazos valdymo pabaigoje vienas Ukrainos valstietis, buvęs kazokas Bagdonas 

Chmielnickis, buvo žiauriai nuskriaustas savo lenko pono. Tas 
ponas atėmė jo žmoną, atėmė jo sodybą ir apmušė jo sūnų. 
Chmielnickis ieškojo teisybės pas karalių ir seime, bet niekas 
jam nepadėjo. Įpykęs jis grįžo gyventi su kazokais ir ten ėmė 
ruošti valstiečių sukilimą. 
 
Kazokų vadas Bagdonas Chmielnickis (iš wikipedia) 
 
Sukilimui jis net ir gavo totorių paramos. Chmielnickio 
kariuomenė sunaikino visą lenkų to regiono kariuomenę ir ėmė 
grąsinti pačiai Lenkijai. Tuo metu mirė Vladislovas Vaza ir 
nauju valdovu buvo išrinktas Jonas Kazimieras. Po ilgų kovų, 
vykusių trejus metus, Chmielnickis pagaliau buvo priverstas 
pasirašyti taiką su Lenkijos-Lietuvos Respublika. 
 
Karas su Maskva. 
Tačiau Chmielnickis ėmė svajoti apie nepriklausomos Ukrainos 
valstybės įkūrimą. Tam tikslui atsiekti jis pasirašė sutartį su 

Maskva ir ėmė su rusais pulti Lietuvos-Lenkijos Respubliką. Tuo būdu pradėtas karas su rusais 
tęsėsi 13 metų. Iš karto rusams ir kazokams labai sekėsi dėl trijų priežasčių: 
 

a. tuo metuų švedai ėmė pulti Lenkiją Prūsijoje, o Lietuvą Livonijoje 
b. tujo metu Lietuvos kariuomenei vadovavo du didikai, kurie labai nesugyveno (Jonušas 

Radvila ir Gansiauskas) 
c. Lietuvos ir Lenkijos Respublika nemokėjo kariams algų 

 
Rusai ir kazokai užėmė visas rytines ir pietines Lietuvos-Lenkijos Respublikos dalis, net ir Vilnių. 
Rusų neužimta liko tik Žemaitija. Tai buvo pirmas toks atsitikimas Lietuvos istorijoje. Įžygiavę į 
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Vilnių, rusai jį apiplėšė ir sudegino. Žuvo be galo daug turto. Tuo metu taip pat dingo Vytauto 
karstas, kuris buvo rastas tik 1992-jų metų pradžioje, po šv. Kazimiero bažnyčia. 
 
Tuo metu kazokai, vis svajodami apie laisvą valstybę, pasirašė sutartį su turkų sultonu. Vėl lenkams 
ėmė gręsti pavojus iš kazokų ir jų naujų šalininkų. Tas pats pavojus gręsė ir rusams. Todėl ir baigėsi 
karas tarp Rusijos ir Lietuvos. Buvo pasirašyta Andrusavos taika. Lietuva atgavo visas žemes, 
kurias buvo užkariavusi Rusija, išskyrus Smolenską. 
 
 
 
 
 

 
Lietuvą iš rytų užpuolė rusai, o iš šiaurės vakarų - švedai (iš wikipedia) 
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Karas su Švedija. 
Karui su rusais siaučiant Lietuvoj, Švedijos valdovė Kristina, susipykusi su savo didikais, 
pasitraukė iš sosto. Švedijos nauju valdovu buvo išrinktas Kristinos pusbrolis Karolis X Gustavas. 
Šis jaunas valdovas svajojo įrodyti Švedijos karinę galią ir visai be provokacijos per Prūsiją įsiveržė 
į Lenkiją. Jis greit užėmė beveik visą Lenkiją. 
 
Lietuvą tuo metu teriojo rusai ir kazokai. Jonas Kazimieras Vaza pabėgo į Austriją. Lietuvos 
gynybai ėmė vadovauti Jonušas Radvila. Kadangi nei lenkai, nei Jonas Kazimieras nėjo Lietuvai į 
pagalbą, jis pasirašė sutartį su švedais (Kėdainių sutartis), kurioje jis sukūrė uniją tarp Lietuvos ir 
Švedijos ir panaikino Liublino uniją. Jonas Kazimieras buvo pašalinamas nuo sosto ir Lietuvos 

valdovu buvo paskelbtas 
Švedijos karalius Karolis X 
Gustavas. 
 
Tačiau švedai atvykę į 
Lietuvą visai su lietuviais 
nesielgė, kaip su 
sąjungininkais ir lietuviai 
labai supyko ant Radvilos. 
Norėjo jį nužudyti, bet jis 
pats mirė.  
 
Marijos Liudivikos ir 
Jono Kazimiero Vazos 
vestuvės (iš wikipedia) 
 
Tuo tarpu, švedai kareiviai 
plėšė kraštą. Supykę 
lietuviai ėmė pulti švedus 
kareivius. Lenkijoj taip pat 
ėmė prieš švedus sukilti 
žmonės ir švedams ėmė 
nesisekti. Kai mirė Karolis 
X Gustavas, buvo pasirašyta 
Olivos taika. Olivos sutarty 
Jonas Kazimieras atsisakė 
Švedijos karaliaus titulo, o 
Lietuvai buvo grąžinta dalis 
Livonijos. Ši sutartis 

nebuvo naudinga Lietuvai, tačiau tuo metu lietuviams rūpėjo karas su rusais todėl sutartis buvo 
lietuvių ratifikuota. 
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 Jono Kazimiero abdikacija. 
Jonas Kazimieras nemokėjo valdyti. Tačiau jis ir nelabai rūpinosi kraštu. Kai švedai ir rusai buvo 
užėmę krqaštą, jis pabėgo į Austriją su aukso dėže. O tuo tarpu, kariuomenė buvo neapmokėta. 
 
Jo žmona buvo prancūzė Marija Liudvika. Jie neturėjo vaikų ir Jonas Kazimieras nebeturėjo brolių. 
Marija Liudvika buvo didelė intrigantė. Ji rūpinosi, kad po Jono Kazimiero būtų išrinktas prancūzas 
Conti. Tačiau didikai turėjo savo kandidatą iš Habsburgų giminės ir nenorėjo su karalium tuo 
klausimu diskutuoti. Dėka šios įtampos net įvyko ginkluotas pasipriešinimas prieš karalių, 
vadovaujamas lenko Liubomirskio. Karalius turėjo Liubomirskiui nusileisti. 
 
Greit po šio maišto mirė Marija Liudvika. Jai mirus, karalius abdikavo. Savo atsisveikinimo kalboje 
seime jis davė bajorams suprasti, kad reikia sutvarkyti pačių bajorų sukurtą chaosą, nes kitaip 
valstybė sulauks liūdno galo. Niekas nekreipė dėmesio į šį perspėjimą. Valstybės reikalai ėjo vis 
blogyn. 
 
Liberum veto. 
Jonas Kazimieras dalinai dėl to nieko neįstengė nuveikti, kad kraštą valdė bajorų seimai. O 
seimuose viešpatavo liberum veto. Tai reiškia, kad bet kuris bajoras gali pareikalauti,  kad 
svarstomas klausimas būtų nutrauktas. Liberum veto dėka iširo net keturi seimai. 
 
Nesantaika, įsigalėjusi tarp bajorų, buvo regima ir didikų tarpe. Radvila ir Gansiauskas jokiu būdu 
negalėjo susitarti, kaip kraštą prieš rusus ginti. Sapiega norėjo sunaikinti Jonušą Radvilą ir 
naudojosi Kėdainių sutarties pretekstu tai įvykdyti. Lietuviai nebemylėjo savo krašto, daugiau 
rūpinosi savo asmeniskais reikalais, negu krašto gerove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kas buvo kazokai? Kur jie gyveno? Kas juos  valdė? 
 
2. Kas pradėjo kazokų sukilimą? Kodėl?  
 
3. Kaip Lietuva buvo įvelta į karą su Rusija? Kaip jai sekėsi? Kaip baigėsi? 
 
4. Kaip Leituva buvo įvelta į karą su Švedija? Kaip jai sekėsi? Kaip baigėsi? 
 
5. Kas buvo Kėdainių sutartis? 
 
6. Kas buvo Jonušas Radvila? 
 
7. Kas buvo liberum veto? 
 
8. Kodėl Jonas Kazimieras Vaza abdikavo? 
 
9.  Nupiešk laiko liniją, pažymėdamas tris datas - Saulės mūšio, Žalgirio mūšio ir Liublino 
unijos. Pažymėk, kuria tvarka valdė įvairūs valdovai iki Jono Kazimiero Vazos. 
 
10. Nupiešk Gediminaičių giminystės medį iki Jono Kazimiero Vazos. 
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Višniaveckis, Sobieskis ir Augustas II Saksas, kuris valdė 1690-1733 
 

Vazų dinastijai pasibaigus, prasidėjo laikai per kuriuos vidinė netvarka valstybėje susilaukė 
pasekmių užsienio reikaluose. Kaimyninės valstybės ėmė suprasti, kad Lietuvos ir Lenkjijos 
valstybė sužlugusi ir ėmė su ja nebesiskaityti. 
 
Višniaveckis ir Sobieskis. 
Jonui Kazimierui pasitraukus iš sosto, neliko Vazų palikuonių. Todėl įvyko elekcijos. Buvo 
išrinktas visus turtus praradęs didikas Višniaveckis, kunigaikščio Algirdo palikuonis. O jam mirus, 
elekciniu būdu buvo išrinktas lenkų didikas Sobieskis. Tuo laiku Lietuvą iš tiesų valdė didikai. 
Galingiausios didikų šeimos tuo metu buvo Pacai, Radvilos ir Sapiegos. 
 
Šiame laikotarpyje tvarka seime nepagerėjo. Didikai pasidarė tartum karaliukai kurie darė, ką tik 
norėjo. Paplito svetimų valstybių kišimasis į Lietuvos vidaus reikalus ir papirkinėjimas. Atskiri 
Lietuvos didikai užmezgė artimus santykius su kitų valstybių valdžiomis ir didžiavosi, kad su jais 
skaitosi net karaliai, kad duoda jiems pinigų. 
 
Galingiausia didikų šeima po Sobieskio mirties buvo Sapiegų šeima. Ir krašto kariuomenė ir jo 
iždas buvo Sapiegų rankose. Kiti didikai, ypač Radvilos, Sapiegoms pavydėjo ir norėjo kaip nors jų 
įtaką sumažinti. Todėl jie pasirūpino, kad bajorai išleistų teisių sulyginimo įstatymą. Šis įstatymas 
turėjo sulyginti lietuvių didikų teises su lenkų didikų teisėmis. Specifiškiau – įstatymas nebeleido 

hetmonui siųsti kariuomenę, kur tik jis norėjo, ir nebeleido 
iždininkui valdžios pinigus laikyti pas save. 
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Hetmonas Sapiega atsisakė įstatymui nusileisti. Nors seimas 
davė jam nurodymus, kur kariuomenę laikyti, jis seimo 
neklausė ir laikė kariuomenę, kur tik norėjo. Dėl to Sapiegų 
priešams buvo dar daugiau pagrindo kelti prieš juos bajoriją: 
jie šaukė, kad Sapiegos laužo tik ką priimtą bajorų įstatymą, 
kad jie savavaliauja. 
 
Augusto II Sakso išrinkimas.  
Sobieskiui mirus, vėl įvyko elekcijos.  Buvo trys kandidatai 
– Prancūzijos princas Conti, kurį rėmė Prancūzijos galinga 
Burbonų giminė, Saksonijos valdovas Augustas II Saksas, 
kurį rėmė austrai, ir Sobieskio sūnus.  
 
Augustas II Saksas (iš wikipedia) 
 
Elekcijos pasižymėjo savo nešvarumu. Vienintelė priežastis, 

kodėl Augustas II Saksas elekciją laimėjo buvo tai, kad Conti pritrūko pinigų kyšiams mokėti, o 
Saksas prieš pat rinkimus įstengė papirkti daugumą bajorų. Conti rėmėjai dar bandė ginklu paremti 
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Conti, bet sunku buvo prieš saksų kariuomenę kovoti. Saksas savo priešininkus apdovanojo 
dovanom ir pažadais, tai jie nusileido ir pripažino jį. 
 
Švedija ir Rusija. 
Tuo metu Švediją valdė Karolis XII. Jis buvo visai jaunas, gal aštuoniolikos metų, karalius. Tačiau 
jis buvo genialus karo strategininkas. O Rusiją tuo metu valdė Petras didysis, turbūt geriausias iš 
visų Rusijos valdovų. Tuo metu šių dviejų genialių valdovų sugebėjimų dar nepažinojo nei pasaulis, 
nei Augustas II Saksas. 
 
Augustas II Saksas. 
Augustas II Saksas visą gyvenimą svajojo sukurti galingą, absoliutiškai valdomą valstybę. Jam 
nepakako mažutės Saksonijos, tai jis metė protestantizmą ir, tapės kataliku, buvo išrinktas Lietuvos 
ir Lenkijos valdovu. 



Saksonija (pažymėta raudonai), Švedija (pažymėta rudai), Rusija (pažymėta žaliai), Lietuvos-Lenkijos 
Respublika (pažymeta geltonai) 1700 m. (iš http://austenetterespublica.wordpress.com) 

Augustas matė, kad be nuosavos kariuomenės jis negalės su bajorija susitvarkyti – niekas jo 
neklausys. Tačiau pacta conventa neleido jam Saksonijos kariuomenę pas save laikyti. Todėl jis 
labai norėjo pasiimti Livoniją sau, kad galėtų savo kariuomenę laikyti arti ir šiaurėje, ir pietuose. 
 
Tuo metu Maskvos caras Petras ruošėsi prasiveržti į Baltijos jūrą, kad galėtų pasistatyti laivyną. 
Tam tikslui reikėjo iš ten išvyti švedus, kurie valdė pajūrį nuo Rygos į šiaurę. Augustas nutarė prie 
Petro prisidėti ir, jam palikus Estiją, sau pasiimti Livoniją. Todėl jis Saksonijos kariuomenės po 
elekcijos negrąžino į Saksoniją, nepaisydamas pacta conventa sutarties. 
 
Valkininkų konfederacija. 
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Tuo metu hetmonas Sapiega buvo išvykęs į Turkiją padėti austrams kovoti prieš turkus. Jo priešai 
pasinaudojo proga apiplėšti ir sudeginti jo dvarus Lietuvoj. O sužinoję, kad grįžta Sapiega, jie 
sutelkė bajorų kariuomenę pasitikti jį ginklu. 
 
Tai sužinojęs, Augustas nusiuntė savo saksų kariuomenę sutramdyti abi puses. Karaliaus 
kariuomenei pasisekė. Ji privertė ir Sapiegas, ir Sapiegų priešus priimti Augusto sąlygas. O tos 
sąlygos buvo naudingos tik Augustui – hetmonas Sapiega turėjo sumažinti Lietuvos kariuomenę ir 
klausyti seimo nurodymų, kur kariuomenę laikyti, o bajorai turėjo atsisakyti savo reikalavimų, kad 
būtų atimtos valdžios atsakomybės iš Sapiegų. 
 
Tokios sąlygos tik pablogino reikalus. Sapiegos pasisamdė atleistus kareivius į savo privačią 
kariuomenę ir ėmė remti karaliaus sumanymą pulti švedus Livonijoje. Dėlto Saksas ėmė linkti į jų 
pusę ir vėl Sapiegos ėmė daryti su valstybės kariuomene, ką tik norėjo. Vėl bajorija ėmė prieš 
Sapiegas bruzdėti. 
 
1700-tais metais gausybė bajorų ir didikų susirinko prie Valkininkų kaimo ir puolė Sapiegų privačią 
kariuomenę. Buvo aišku, kad priešininkų jėgos žymiai didesnės, tai daugelis Sapiegų pabėgo. 
Kautynėms vadovauti liko jaunasis Mykolas Sapiega, dvidešimties metų jaunuolis. Jo kariuomenė 
vakarop buvo apsupta ir jis turėjo pasiduoti. Įsiutusi bajorų minia įsiveržė į vienuolyną, kur 
Mykolas buvo uždarytas belaisvėje, ir jį sukapojo kardais. 
 
Augusto savanaudiška politika. 
Po Valkininkų konfederacijos, Sapiegos pabėgo į Lenkiją ir prašė Augusto II Sakso globos. O 
bajorai, bijodami Sapiegų keršto, prašė kad karalius Sapiegas paskelbtų išdavikais ir atimtų iš jų 
visas teises ir visus turtus. Karalius to nepadarė. Tačiau ir neužstojo Sapiegų, leisdamas bajorams ir 
toliau naikinti Sapiegų dvarus ir jų turtą. Tuo būdu jis tikėjosi, kad nei viena, nei antra pusė 
nepajėgs įsigalėti ir trukdyti jam absoliučiai valdyti. 
 
Karas su Švedija. 
Augustas II Saksas, pasirašęs slaptą sutartį su Rusijos caru Petru didžiuoju, užpuolė Livoniją, kurią 
valdė Švedija. Švedijos karalius Karolis XII lengvai nugalėjo Augusto II atsiųstą saksų kariuomenę. 
Jis norėjo nusiaubti Lietuvą ir Lenkiją, bet neturėjo jokio pagrindo, mat Livonijoje jis kovojo tik su 
saksų kariuomene – bajorai atsisakė prieš jį siųsti Lietuvos valstybės kariuomenę. 
 



Matydami, kad jų turtas vis naikinamas, o karalius nieko apie tai nedaro, Sapiegos paprašė Švedijos 
karaliaus pagalbos. Karolis XII nusiuntė į Žemaitiją savo kariuomenės ginti Sapiegas nuo kitų 

bajorų. Tuo būdu Lietuva buvo įtraukta į karą su 
Švedija. 
 
Karolis XII bematant išvarė Augustą II Saksą iš 
Lietuvos ir pareikalavo, kad būtų išrinktas naujas 
valdovas. Įvyko elekcijos, kurias laimėjo 
Leščinskis. Karolis XII užpuolė Saksoniją, kur 
buvo pabėgęs Augustas II. Augustas pasirašė taiką, 
kurioje jis atsisakė Lietuvos ir Lenkijos sosto ir 
pripažino Lesčinskį karaliumi. 
 
Padaręs taiką su Augustu, Karolis rūpinosi išvaryti 
rusus, kurie buvo įsiveržę ir užėmę Lenkiją. Jis 
juos išvarė, bet Petras, bėgdamas nuo Karolio, 
viską degino pakely, nieko nepalikdamas Karolio 
kariams. Karolis buvo pasiryžęs nužygiuoti į 
Maskvą, bet jo kariuomenė, sekdama viską savo 
kelyje naikinančią rusų kariuomenę, susilpnėjo. 
 
Karolis XII 
 
Pagaliau įvyko lemiamas mūšis kurį pralaimėjo 
Karolis. Jis grįžo į Švedija, kur jo laukė nauji 
rūpesčiai, nauja priešų koalicija. Naujo karo metu 
jis ir žuvo. 

Karoliui grįžus į Švediją, Augustas II Saksas pareiškė, kad jis yra teisėtasis Lietuvos ir Lenkijos 
valdovas. Jį rėmė Petras didysis su savo kariuomene. Bajorija, nors labai Augusto nenorėjo, buvo 
priversta jį priimti savo valdovu. O Leščinskis pabėgo į Prancūziją. 
 
Nebylys seimas. 
Bajorai buvo labai nepatenkinti Augusto II valdžia. Įvyko ginkluoti sukilimai prieš karalių 
(vadinamos konfederacijos). Pagaliau 1717-tais metais įvyko seimas, per kurį turėjo bajorai 
susitaikinti su karaliumi. Augustas II tikėjosi per seimą savo absoliutiškas sąlygas bajorijai 
padiktuoti. Tačiau diktavo nei Saksas, nei bajorai. Jas diktavo Petras didysis, kurio kariuomenė 
apsupo seimo vietą. Bijodamas Petro kariuomenės, seimas priėmė visas Petro sąlygas be ginčo. Tai 
vienintelis seimas, vykęs be ginčo. Todėl jis vadinasi Nebyliu seimu. 
 
Petro didžiojo sąlygos ne tokios svarbios kaip pats jo tarpininkavimo faktas. Nuo to laiko iki pat 
Lietuvos-Lenkijos padalinimo, Rusija laisvai kišosi į Lietuvos vidaus reikalus, diktuodama savo 
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reikalavimus. Todėl, nors paskutinis Lietuvos padalinimas įvyko žymiai vėliau (1795-tais metais), 
faktinai Rusija jau ėmė Lietuvą valdyti 1717-tais metais. 
 
Po Nebylio seimo Augustas dar valdė 16 metų. Per tą laiką nebuvo įvykdyta jokių reformų, 
valdovui rūpėjo tik gerai gyventi. Jis buvo paleistuvis 
ir sakoma, kad turėjo net 365 vaikus. Seimai visai 
pakriko ir svetimos valstybės kišosi, kiek norėjo. 
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Petras I Didysis 

 
Karo padariniai. 
Karas sunaikino kraštą. Dar prie nežmoniškų sąlygų 
prisidėjo ir maras, kuris nusiaubė Lietuvą. Visai 
išnyko Sapiegų turtai. Sapiegai mirus, jo sūnus turėjo 
skolininkams atiduoti visus tėvo dvarus. Tapę 
neturtingais, Sapiegos nebeatgavo savo galybės. Jų 
vietoje nebeiškilo nė viena kita šeima, kuri vadovautų 
kraštui. 
 
Rusų ir vokiečių bendravimo pradžia. 
Caras Petras neišvedė savo kariuomenės iš Lietuvos, 
kaip žadėjo. Todėl Augustas bandė susitarti prieš carą 
su Austrija ir Anglija. Atsakydamas į tai, caras padarė 
su Prūsija sutartį kartu saugoti, kad Augusto II planai 
nepavyktų. Nuo to laiko, rusai ir vokiečiai bendrai 
rūpinosi Lietuvos ir Lenkijos vidaus priežiūra. Panašios rusų ir vokiečių sutartys buvo pakartotos, 
pvz.., padalinus Lietuvos-Lenkijos Respubliką ir XX-tame amžiuje pasirašius Ribbentropo-
Molotovo sutartį. 
 
Kaip Augustas bandė sostą palikti savo sūnui. 
Norėdamas, kad valdžia pereitų į sūnaus rankas, Augustas pasiūlė kaimyninėms valstybėms, kad jos 
pasiimtų po dalį respublikos, palikdamos dalį jo sūnui. Tačiau tas planas nepatiko Petrui. Visa 
respublika buvo jo rankose. Jis nenorėjo tik jos dalies! Augustas II mirė, neišsprendęs šio klausimo. 
 
 
 



 

KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Aprašyk Sakso II išrinkimą, elekcijas. 
 
2. Aprašyk Sakso II asmenybę, ko jis norėjo, kas jam rūpėjo. 
 
3. Aprašyk Švedijos ir Rusijos valdovų asmenybes. 
 
4. Kodėl įvyko Valkininkų konfederacija? Kas ten įvyko? Kodėl? 
 
5. Kodėl Augusto II elgesį su Sapiegom galima vadinti savanaudišku? Paaiškink. 
 
6. Kaip prasidėjo karas su Švedija? Kaip tęsėsi? Kaip užsibaigė? 
 
7. Kas buvo Nebylys seimas? Kas jo pasekmės ir reikšmė? 
 
8.  Nupiešk 1700 m. žemėlapį pažymėdamas Lietuvos-Lenkijos Respubliką, Rusiją, Švediją, 
Saksoniją, Prūsiją ir Austriją. 
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Augustas III Saksas (valdė 1733-1763) 
 
Augustui II mirus, vėl įvyko elekcijos. Dauguma bajorijos nenorėjo išrinkti Augusto II sūnaus. 
Verčiau norėjo, kad Leščinskis grįžtų į sostą. Petrui mirus, Rusiją valdė carienė Ona. Ji elekcinį 
seimą apsupo Rusijos kariuomene. Ona rėmė Saksą todėl, kad jis buvo pažadėjęs jai dalį Lietuvos 
žemių. Buvo išrinktas Augustas III Saksas. 
 

Dar du metus po elekcijų vyko ginkluotos kovos tarp 
bajorų, kurie rėmė Leščinskį, ir bajorų, kurie rėmė 
Augustą. Leščinskį taip pat rėmė prancūzų 
kariuomenė. Tačiau Leščinskio rėmėjai negalėjo 
laimėti prieš saksų ir rusų kariuomenes. Todėl jie 
pagaliau pasidavė. 
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Augustas III Saksas (iš wikipedia) 
 
Augusto III Sakso asmuo. 
Augustas III buvo savo tėvo priešingybė ta prasme, 
kad jis neturėjo energijos ir visai nerodė iniciatyvos. 
Jis mėgo gerai valgyti, gražiai apsirengti ir medžioti. 
O kadangi joks arklys jo svorio negalėjo išlaikyti, j
medžiodavo, sėdėdamas ant verandos ir šaudydamas 
žvėrelius, paleistus į pilies kiemą. 
 
Tikrasis krašto valdovas buvo jo ministras, saksas 
Bruhlis. 
 

Bruhlis, bajorai ir chaosas krašte. 
Norėdami gauti kuo daugiau valstybinių dvarų ir pozicijų, bajorai įsiteikdavo Bruhliui, mokėdami 
jam milžiniškas sumas pinigų. Tuos pinigus jie gaudavo iš rusų, austrų, prancūzų ir kitų svetimų 
valstybių. Net ir pats Augustas pinigus imdavo iš Rusijos. Niekam nerūpėjo kraštas, rūpėjo tik geras 
gyvenimas ir praturtėjimas. 
 
Augusto III Sakso laikais kaimyninės valstybės savo tarpe kariavo. Tačiau bajorai nepasinaudojo 
proga sustiprinti valstybę ir vykdyti reformas. Visa tai reikalauja pinigų, o bajorai nenorėjo su 
pinigais atsiskirti. Todėl Lietuva neturėjo kariuomenės. 
 
O kariaudamos kaimyninės valstybės Lietuvoj jutosi labai laisvai. Žengdavo per Lietuvą jų 
kariuomenės ir rinkdavo sau maisto, rekrutuodavo žmones į savo kariuomenę. Niekas žmonių nė 
nebandė apginti. Tik paskiri bajorai stengėsi susibičiuliauti su rusais ir prūsais, kad tie neplėštų jų 
dvarų. 
 



 
Čartoriskiai ir Potockiai. 
Kadangi reikalai buvo visiškai pablogėję, iškilo noras vykdyti valdžios reformas ir įvairiais būdais 
uždrausti papirkimus. Reformų idėjoms vadovavo dvi didikų giminės – Čartoriskiai ir Potockiai. 
Tačiau ir viena, ir antra giminė norėjo užtikrinti, kad kyšiams užsibaigus, valdžia liktų jų rankose. 
Todėl nė viena reformos idėja nebuvo įvykdyta. Nė vienas seimas neužsibaigė taikiai. 
 

 
Rusijos carienė Ona (iš spreadia.com) 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Papasakok apie elekcijas. Kaip buvo išrinktas AugustasIII Saksas? 
 
2. Koks žmogus buvo Augustas III? 
 
3. Kas iš tikrųjų valdė Lietuvą Augusto III laikais ir kas jam svarbiausia buvo?  
 
4. Kas buvo Čartoriskiai ir Potockiai ir ko jie norėjo? Tavo nuomone, ar jiems rūpėjo 

Lietuvos-Lenkijos Respublika? 
 
5. Kodėl baudžiauninkams buvo nesaugu Lietuvoj gyventi tais laikais? 
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Poniatovskis (valdė 1764-1795) 
 
Poniatovskis buvo paskutinis Lietuvos ir Lenkijos Respublikos valdovas. Jo valdymo metu 
Lietuvos-Lenkijos valstybė buvo padalinta tarp Austrijos, Rusijos ir Prūsijos. Lietuvoj prasidėjo 
120-ties metų rusų priespauda. Nors Poniatovskis stengėsi reformas įvykdyti, tačiau jau buvo per 
vėlu. 
 
Elekcijos. 
Augustui III Saksui mirus, atsirado daug kandidatų į Lietuvos-Lenkijos Respublikos sostą. Tuo 
metu Rusiją valdė Kotryna, vėliau praminta Didžiąja. Kotryna susitarė su Prūsija, kad abi valstybės 

rems Poniatovskio kandidatūrą. Jie galvojo kad jis, 
mažiausia turėdamas galimybių, už sostą bus dėkingas 
Rusijai ir Prūsijai. O Rusija ir Prūsija iš jo galės reikalauti, 
ko nori. 
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Poniatovskis buvo Čartoriskių giminaitis. Rusijos 
kariuomenei parėmus, jis ir buvo išrinktas Lietuvos-Lenkijos 
Respublikos valdovu. 
 
Poniatovskis (iš wikipedia) 
 
Tie, kurie nerėmė Čartoriskių ir Poniatovskio, buvo išvaryti 
iš krašto. Radvila išbuvo tremty net trejus metus. 
 
Čartoriskiai, reformos ir Repninas. 
Poniatovskis ir Čartoriskių giminė nenorėjo būti Rusijos 
marionetės. Jie troško įvykdyti vidines reformas, kurios vėl 
paverstų Lietuvą savarankiška valstybe. Gal svarbiausia jų 

siūloma reforma buvo liberum veto panaikinimas. 
 
Bet Kotrynai nepatiko reformos mintis. Ji pasiūlė lietuviams sudaryti su ja gynimosi ir puolimo 
sutartį. Bet Čartoriskiai norėjo varyti savarankišką užsienio politiką, todėl atsisakė sutartį pasirašyti. 
 
Seime buvo iškeltas Kotrynos reikalavimas, kad būtų sulygintos stačiatikių ir katalikų teisės. 
Norėdami palenkti bajoriją į savo pusę, Čartoriskiai šio reikalavimo neparėmė. 
 
Kotryna Lietuvos seime laikė savo atstovą Repniną. Kai Čartoriskiai ir Poniatovskis parodė, kad 
nebus jos žaisleliais, ji davė Repninui pakankamai pinigų, kad galėtų papirkti bajorus ir juos 
nustatyti prieš Čartoriskius. 
 
Radomo konfederacija. 



Repninas suorganizavo ginkluotą bajorų pasipriešinimą prieš karalių (Radomo konfederacija). Tai 
buvo lengva įvykdyti, nes bajorai buvo lengvai paperkami ir, be to, jie Čartoriskiams pavydėjo. 
 

Repninas iš emigracijos atšaukė Radvilą, jam 
grąžino visus jo dvarus ir pastatė jį konfederacijos 
priešaky. Kadangi Radvila jautėsi labai nukentėjęs 
dėka Poniatovskio ir Čartoriskių, jis mielu noru 
vadovavo konfederacijai. Svajojo juos sunaikinti ir 
jų turtus sau pasiimti. 
 
Kotryna Didžioji (iš wikipedia) 
 
Tačiau greit bajorai suprato, jog vienintelis 
konfederacijos laimėtojas, tai – Kotryna didžioji. 
Radomo miesteĮvykus konfederacijai prieš karalių, 
pasirodė Kotrynos kariuomenė, kuri privertė 
sukilusius bajorus pasirašyti sutartį, kurioje Kotrynai 
duodama teisė kištis į Lietuvos ir Lenkijos 
Respublikos vidinius reikalus. 
 
Baro konfederacija. 
Bajorai labai pyko, kad Repninas ir Kotryna taip 
įžūliai ir su panieka elgiasi su bajorija. O kadangi 

Poniatovskis bandė kaip nors išvengti tiesioginio Rusijos puolimo, jis pataikavo Repninui. Todėl  
bajorai ėmė ir jo nekęsti. Jie nesuprato, kad Poniatovskis iš tiesų 
gan šviesus ir protingas valdovas, kuris nori pakelti krašto 
gerovę.  Jie surengė konfederaciją prieš Kotryną ir Poniatovskį. 
 

Nikolas Repninas (iš wikipedia) 
 
Konfederatai vieną naktį bandė pagrobti valdovą. Tačiau jis 
išsigelbėjo. Šis konfederatų elgesys papiktino Rusijos, Austrijos, 
Prūsijos, Prancūzijos ir kitų valstybių valdovus. Rusija, Austrija 
ir Prūsija nusiuntė savo kariuomenes į Lietuvą ir numalšino Baro 
konfederaciją. 
 
Lietuvos-Lenkijos padalinimai. 
Tuo metu Rusija kovojo su Turkija ir jai labai sekėsi – ji užėmė 
didelius Turkijos plotus. Tačiau Austrija nenorėjo jai leisti tas žemes pasilikti. Prūsijos valdovui 
kilo mintis Turkijai tas žemes grąžinti, o Rusijai apmokėti su Lietuvos ir Lenkijos žemėmis. Taip ir 
kilo Respublikos padalinimo planas. Rusija gavo rytinę dalį Lietuvos, o Austrija ir Prūsija – 
Lenkijos dalis. Nepaliesta liko tik maža dalis Lietuvos ir Lenkijos. 
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Kadangi Lietuva ir Lenkija neturėjo kariuomenės, niekas negalėjo išvaryti svetimų kariuomenių. 
Teko pripažinti padalinimą. 
 

 
Po pirmojo padalinimo - Rusija gavo rytines žemes, Austrija pietines žemes, o Prūsija - 

vakarines žemes (iš wikipedia) 
 
Nuolatinė taryba. 
Kotryna privertė lietuvius ir lenkus sustiprinti valstybę, įkuriant Nuolatinę tarybą. Per Nuolatinę 
tarybą ji tikėjosi išlaikyti savo įtaką valstybėje. 
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Nuolatinė taryba iš tiesų įvykdė reformų krašte – ir iždo, ir ūkio, ir kitų. Nuolatinės tarybos 
valdymo metu nebuvo jokio sąmyšio. Jos pirmininku buvo pats karalius, kuris kitų pareigų ir 
neturėjo. Pradžioj nekenčiamas, dabar Poniatovskis tapo visų mylimas.  
 
Gal svarbiasusios iš siūlomų reformų lietė valstybės savarankiškumą. Seimas siekė atkurti valstybę, 
kuri pajėgtų pati save valdyti, Rusijai nesikišant. Tačiau ne visi bajorai rėmė ketverių metų 
reforminį seimą. Jie susidėjo su Kotrynos kariuomene ir suruošė ginkluotą sukilimą (Targovicos 
konfederacija). Rusija, Prūsija ir Austrija pasinaudojo šia proga pasigrobti dar daugiau Lietuvos ir 
Lenkijos žemių. 
 
Reforminio seimo nariai nenorėjo lengvai pasiduoti. Jie rengė ginkluotus pasipriešinimus prieš 
rusus. Jiems vadovavo Kosciuška, kuris buvo vienas iš George Washington generolų Amerikos 
nepriklausomybės kovose. Konfederatams nepasisekė. Rusija, Austrija ir Prūsija numalšino 
sukilimą ir pasidalijo likusiomis Lietuvos ir Lenkijos žemėmis. Poniatovskis buvo priverstas 
atsisakyti sosto 1795 metais. 



 
Po paskutinio padalinimo Lietuvos-Lenkijos Respublikos nebeliko, dingo ir Lietuva nuo 

žemėlapio (iš wikpedia) 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kaip Poniatovskis tapo Lietuvos valdovu? 
 
2. Kas buvo Repninas ir ką jis veikė? 
 
3. Kodėl nesisekė reformuoti Lietuvos seimą? 
 
4. Kodėl įvyko Radomo konfederacija? Kas vadovavo, kodėl? Kas buvo jos pasekmės? 
 
5. Kodėl įvyko Baro konfederacija? Kas buvo jos pasekmės? 
 
6. Kaip įvyko pirmasis Lietuvos-Lenkijos padalinimas? Kieno buvo mintis, kodėl iškilo ta 

mintis? 
 
7. Ar Poniatovskis buvo geras valdovas? Paaiškink. 
 
8. Nupiešk žemėlapį, pažymėdamas kurias žemes pasiėmė Austrija, Prūsija ir Rusija per pirmą 
Lietuvos-Lenkijos Respublikos padalinimą. 
 
9. Nupiešk laiko liniją, pažymėdamas keturias datas - Saulės mūšio, Žalgirio mūšio, Liublino 
unijos ir Paskutinio padalinimo. Pažymėk, kuria tvarka valdė įvairūs valdovai iki Paskutinio 
padalinimo. 
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Sukilimai prieš Rusiją 
. 

Rusams valdant Lietuvą, bajorai dar stengėsi prieš juos sukilti, tačiau jų pastangos nepasisekė. Jie, 
kaip luomas, jau gyveno paskutines savo valandas. Carui Aleksandrui valdant, baudžiava buvo 
panaikinta ir baudžiauninkai, tapę laisvais ir Valančiaus raginami, ėmė atsigauti, savo vaikus leisti į 
mokslus. Laisvės viltis ėmė rusenti tik tada, kai Lietuvai ėmė vadovauti buvusių baudžiauninkų 
vaikai. 
 
Tautiškasis žemaičių bajorų sąjūdis. 
Rusams valdant Lietuvą, lietuviai bajorai dar labiau suartėjo su lenkais, kadangi jautė turį bendrą 
priešą, bendrą bėdą. Grėsė pavojus, kad lietuvių kalba, lietuviškoji kultūra, visai išnyks.  
 
Tuo metu vokiečiai literatai ir tautosakininkai pergyveno garsųjį romanticizmo laikotarpį (vėlyvame 
XVIII amžiuje iki XIX amžiaus pirmos pusės), vadinamą „Sturm und Drang“. Tada rašė Goethe, 
Herder ir Schiller. Vokiečiai, taip pat ir lenkai, labai susidomėjo lietuvių tautosaka. Vilniaus 
universitetas, nors lenkiškas, ėmė dėstyti kursus apie Lietuvos praeitį ir jos tautosaką. 
 

Mažiau pasiturintys žemaičiai bajorai niekada nesulenkėjo. Jie tuo 
metu ėmė lankyti Vilniaus universitetą ir, paveikti „Sturm und Drang“ 
judėjimo pamilo lituvišką paveldą. Iš jų tarpo iškilo tautiškasis sąjūdis. 
Sąjūdžiui vadovavo žemaičių vyskupas Giedraitis. Sąjūdyje dalyvavo 
Dionizas Poška, kuris domėjosi lietuvių kalba ir istorija. Jis 
tuščiaviduryje ąžuole (Baubly) įrengė senienų muziejų. Dalyvavao taip 
pat ir žemaitis Stanevičius, kuris rinko ir rašė lietuviškas dainas. 
Simonas Daukantas parašė pirmąją Lietuvos istoriją, kurioje jis 
ypatingai iškėlė protėvių didvyriškumą ir kilnumą. Dalyvavo ir kiti. 
Iškiliausias iš jų - žemaičių vyskupas Motiejus Valančius. Jie ugdė 
meilę lietuvių kalbai, kultūrai ir istorijai. 
 

Simonas Daukantas 
 
Kai Napoleonas 1812 m. žygiavo į Maskvą, jo kariuomenė ėjo per Lietuvą. Daug sąjūdžio narių 
vylėsi, kad Napoleonas išvarys rusus iš Lietuvos ir padės Lietuvai vėl tapti laisvai. Tačiau 
Napoleonui nepasisekė. 
 
Bajorų sukilimas. 
Rusai bandė kovoti prieš susidomėjimą lietuviškąja kultūra. Jie skelbė, kad lietuviai nuo senų laikų 
yra rusai, o dabar jie tiek sulenkėję, kad nebežino savo kultūrinių šaknų. Rusams taip spaudžiant 
Vilniaus universitetą, iškilo įvairios slaptos draugijos, kurios puoselėjo meilę Lietuvai.  
 
1830 m. Prancūzijoje ir Belgijoje žmonės sukilo prieš karalių. Rusija nutarė siųsti kariuomenę 
revoliucijų malšinti. Ji žadėjo naudoti Lenkijos kariuomenę. Lenkams tai nepatiko. 1830 m. 
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Lenkijoje prasidėjo sukilimas. Baimindamasi, kad iš Lenkijos sukilimas persimes į Lietuvą, caro 
valdžia Lietuvoje apribojo susisiekimą su Lenkijos karalyste, suiminėjo politiškai įtartinus asmenis, 

atiminėjo iš gyventojų ginklus. Tačiau 1831 m. 
pavasarį sukilimas įsižiebė ir Lietuvoje. 
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6,000, kariuomenei atidavė 345 ir 
reštavo 864.  

ių. 
 

ug bažnyčių ir jų veikla apribota. Muravjovas smarkiai paspartino 
sų Lietuvos kolonizavimą. 

 
Sukilimui vadovavo, tarp kitų, Emilija Pliaterytė. 
Rusai žiauriai numalšino sukilimą. Po to jie uždarė
daug lietuviškų bažnyčių ir mokyklų. Buvo uždaryt
ir Vilniaus universitetas. Kad baudžiauninkai jaust
ištikimybę carui ir nesektų bajorų pavyzdžiu, buvo 
panaikinta baudžiava. 
 
1863 metų sukilimas. 
1863 m. lenkai ir lietuviai vėl sukilo. Sukilime 
dalyvavo ne tik bajorai, bet ir darbininkai, kunigai, bei 
valstiečiai.   
 
Emilija Pliaterytė 
 
Sukilimui numalšinti į Vilnių buvo atsiųstas 
generalgubernatorius Muravjovas. Jis buvo vadinama

koriku, nes tiek žmonių išžudė. Per vieną pusmetį, bemalšindamas sukilimą, jis nužudė 129 
žmones, į katorgą išsiuntė 972, į Sibirą – 1,427, į Rusiją – 
a
 
Lietuvos rusinimas. 
Muravjovas ėmė dar sparčiau rusinti Lietuvą. Jis stengėsi valstiečius rusinti, jiems duodamas žem
Jis uždarė parapijines mokyklas. Liko tik valstybinės mokyklos, kuriose mokytojavo rusai. Buvo
įvestas spaudos draudimas - raštus ir knygas reikėjo rašyti rusiškom raidėm. Gimnazijose buvo 
mokoma rusiškai, uždaryta da
ru
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 KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 

. Kaip pasikeitė luomai, Rusijai valdant Lietuvą? Kiek ilgai rusai valdė? 

. Kas buvo žemaičių bajorų sąjūdis? Kokia buvo jo reikšmė? 

. Kuris istorinis įvykis sukėlė vilčių, kad Lietuva greit taps laisva valstybė? Paaiškink. 

. Kuo pasižymėjo Daukantas, Poška ir Stanevičius? 

. Kas vadovavo 1831 metų sukilimui? Kas dalyvavo? Kokios sukilimo pasekmės? 

. Kas dalyvavo 1863 metų sukilime? Kas buvo pasekmės? 

. Kas buvo Muravjovas? Kaip jis rusino Lietuvą? 

 

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 

 
 
 
 
 
 
 



Valančius (gyveno 1801–1875) 
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Vyskupas Valančius įvairiai kovojo prieš Muravjovo 
vedamą rusinimą. Jo dėka baudžiauninkų vaikai galėjo 
mokytis lietuviškai, galėjo pamilti savo lietuvišką 
kultūrinį paveldą. 
 
Žemaičių vyskupas Motiejus Valančius (iš 
postilla.mch.mii.lt) 
 
Blaivybės draugijos.  
Tuo metu Lietuvoje buvo paplitęs girtuokliavimas. 
Valančius suprato, kad girtas žmogus neįstengs niekam 
vadovauti. Todėl jis kovojo prieš girtuokliavimą. Jis 
įsteigė blaivybės draugijas. Blaivybės draugijų nariai 
pažadėdavo visai degtinės nebegerti.. Rusai kunigams 

draudė steigti blaivybės draugijas. Jie reikalavo, kad žmonės pirktų degtinę. Mat, iš degtinės rusų 
valdžia gavo mokesšių. Jiems pasisekė bent laikinai blaivybės draugijas uždaryti. 

 
Slaptos mokyklos.  
Rusai uždarė lietuviškas mokyklas. Valančius ragino steigti slaptas mokylas, kuriose vaikai galėtų 
išmokti lietuviškai. Tik lietuviškai išmokus, vaikas buvo siunčiamas į valdiškas mokyklas. Nors 
rusai draudė slaptąsias mokyklas steigti ir kovojo prieš jas, tačiau jos pasiliko. 
 
Knygnešiai. 
Rusų valdžia draudė spausdinti knygas lotyniškom raidėm. Spaudos draudimo įstatymas reikalavo, 
kad knygos, spausdinamos Lietuvoje, būtų spausdinamos kiriliškom (rusiškom) raidėm. Todėl 
lietuviai knygas ėmė spausdinti Mažojoje Lietuvoje. Valančius organizavo knygnešius, kurie 
lietuviškas knygas, spausdintas lotyniškom raidėm, nešdavo iš Tilžės Mažojoje Lietuvoje į Lietuvą. 
Nors rusai įvairiai kovojo prieš knygnešius, jiems nepasisekė sustabdyti lietuviškų knygų slaptą 

platinimą Lietuvoje. 
 
 
 
 
 

Kiriliškas alfabetas (iš 
ancientscripts.com) 

 
 
 
 



 
Valančiaus raštai.  
Valančius taip pat daug rašė. Jis rašė vaikams nes matė, kad trūksta vaikams lietuviškų knygų. Jis 
taip pat rašė įvairius raštus, kurie ragino žmones priešintis rusams. Šie raštai sužadino 
pasipriešinimo dvasią ir išugdė tautišką susipratimą. 

 
Valančiaus laikais Lietuvą ir kaimynes valdė Rusija; Tilžės miestas apvestas raudonai. (iš 

istorikas.blogas.lt) 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kaip rusų valdžia bandė Lietuvą surusinti? Kodėl manai, kad taip darė? 
 
2. Kas buvo Motiejus Valančius? Kaip jis kovojo prieš rusinimą? Ar jam pasisekė? Paaiškink. 
 
3. Kas yra blaivybės draugija? Ar šiais laikais JAV-jose veikia blaivybės draugijos? Kodėl 

Valančius organizavo blaivybės draugijas? Kodėl rusų valdžia uždraudė blaivybės draugijas? 
 
4. Kodėl buvo knygnešiai? Kodėl jie buvo reikalingi, ką jie veikė? Kas juos organizavo? Kodėl 

rusai bandė juos pagauti? 
 
5. Nupiešk Lietuvos ir jos kaimynių žemėlapį Valančiaus laikais. Parodyk, kur buvo Tilžės 

miestas. Kuo jis buvo svarbus? 
 
6. Nupiešk laiko liniją, pažymėdamas keturias datas: Saulės mūšio, Žalgirio mūšio, Liublino 

unijos ir Paskutinio padalinimo. Parašyk, kurie valdovai valdė Lietuvą kuria tvarka. Parodyk, 
kada gyveno Valančius. 
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Tautiškasis atgimimas 
 
Slapti laikraščiai. 
Paveikti Valančiaus minčių, žmonės ėmė leisti slaptus laikraščius. 
 

Jonas Basanavičius (iš wikipedia) 
 

1. „Aušra“. 1883 m. Jonas Basanavičius su kitais ėmė leisti „Aušrą“. Šis 
laikraštis rašė apie garbingą Lietuvos praeitį ir žadino meilę Lietuvai. 

2. „Varpas“. 1889 m. Vincas Kudirka 
ėmė leisti „Varpą“. Tai buvo 
laikraštis, kuris mokė žmones, kaip 
konkrečiai kovoti prieš rusus. 
„Varpas“ kreipė dėmesį į ekonominę 
gerovę, nes tikėjo kad lietuviai galės 
iš rusų išsdivaduoti tik ekonomiškai 
sustiprėję. 

 

Vincas Kudirka (iš wiki.cultured.com) 
 

Buvo leidžiami ir kiti slapti laikraščiai. Jie buvo spausdinami 
Tilžėje. Knygnešiai juos atgabeno į Lietuvą. Jie turėjo didelę 
reikišmę tautos atgimimui. Visa inteligentija susijungė į šį darbą. 

Laikraščiai taip pat padėjo valstiečiams tautiškai susiprasti. Tuo būdu jie buvo pasiruošę 
tolimesniems istoriniams įvykiams. O tie įvykiai (pvz., Pirmas pasaulinis karas) ilgainiui privedė 
prie nepriklausomybės atgavimo 1918-tais metais. 

 

vyskupas Antanas Baranauskas (iš wikipedia) 
 

Maironis (iš wiki.cultured.com) 
 

Grožinė literatūra. 
1859 m. vyskupas Baranauskas parašė poemą 
“Anykščių šilelis”, kurioje pavaizduojamas 
senovės Lietuvos gamtos grožis ir kaip jis buvo 
sunaikintas. 
 
Maironis kūrė eilėraščius, išreiškiančius meilę 

Lietuvai, jos garbingai istorijai, jos gamtos grožiui. 
 
Vinco Pietario romanas „Algimantas“ pavaizdavo garbingą Lietuvos praeitį. Simonas Daukantas 
parašė Lietuvos istoriją kuri iškėlė Lietuvos praeities garbingumą. Šitie ir kiti to laikotarpio kūriniai 
pasižymėjo romantišku požiūriu į praeitį ir skatino lietuvius nusikratyti Rusijos priespaudos.  
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Kražių skerdynės. 
Rusai priklausė stačiatikių (Rytų apeigų, pravoslavų) bažnyčiai. Jie norėjo, kad ir lietuviai taptų 
stačiatikiais. Jie labai kovojo prieš katalikybę ir katalikiškas bažnyčias. Jie jas uždarė ir neleido 
naujų statyti, ragino žmones lankyti rusiškas cerkves ir tapti pravoslavais. Valančius rašė slaptus 
raštus, ragindamas žmones likti katalikais, nors tai ir reikštų mirtį. 
 
Rusai nutarė uždaryti vienuolyną ir bažnyčią Kražiuose. Iš karto Kražių vyskupas delsė, bandė 
visaip tą įsakymą pakeisti. Jam nepasisekė. Tada žmonės susirinko bažnyčioje ir budėjo ten dieną ir 
naktį, neklausydami rusų 
policininkų ir neleisdami kunigams 
išnešti eucharistijos iš bažnyčios. 
 
Pagaliau atvyko didelis rusų 
kariuomenės būrys ir ėmė jėga 
žmones vilkti iš bažnyčios. Atsirado 
pagaliais ginkluotų vyrų, kurie tuos 
žmones ėmė ginti. Kariuomenė 
pasikvietė kazokus, kurie žiauriai 
užbaigė šią demonstraciją. Daug 
žmonių žuvo Kražiuose, gindami 
savo bažnyčią. 
 

Tų laikų slaptame laikraštyje 
garsinamos skerdynės Kražiuose  

(iš postilla.mch.mii.lt) 
 
Kražių skerdynių garsas paplito po 
Lietuvą ir padidino neapykantą 
žiauriai rusų priespaudai. Dėka 
Kražių skerdynių, lietuviai vis 
labiau ir vis plačiau jungėsi į veiklą 
prieš rusų valdžią. 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kas buvo pirmieji slapti laikraščiai? Kas juos leido? Kur buvo spausdinami? Kada? Kaip jie 

skyrėsi? Kuo jie buvo reikšmingi? 
 
2. Kurie kūriniai buvo sukurti spaudos draudimo laikais? Kuo jie pasižymėjo? Kokia buvo jų 

reikšmė? 
 
3. Perskaityk Maironio, Baranausko ar Pietario raštų ištrauką ir trumpai apibūdink. 
 
4. Kas buvo Kražių skerdynės? Kodėl jos įvyko? Kokios buvo jų pasekmės? 
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Laikinoji vyriausybė (1918 - 1920) 
 
Generalinis streikas. 
Pradžioj XIX šimtmečio rusai inteligentai buvo paveikti Markso raštų. Jie norėjo valdžios 
pertvarkymo. 1904 m. rusai pralaimėjo karą prieš Japoniją. Pralaimėjimas sukėlė didelį 
nepasitenkinimą caro valdžia. 1905 m. įvyko generalinis streikas Rusijos imperijoje, kuriuo metu 
niekas nedirbo. Tuo būdu, rusai parodė savo nepasitenkinimą caro valdžia.  
 
Lietuviai savo būdu streikavo – jie išvarė rusus iš valdžios tarnybų ir iš mokyklų. Tačiau valdžia šį 
sukilimą Lietuvoje numalšino. Jie areštavo daug lietuvių veikėjų. 
 
1914 m. prasidėjo Pirmas pasaulinis karas. Chaosas Rusijoje ir pasaulinis karas įtikino lietuvius, 
kad laikas skelbti Lietuvos nepriklausomybę. 
 
Pirmas pasaulinis karas. 
1914 m. prasidėjo Pirmasis pasaulinis karas. Vokiečiai išvarė rusus iš Lietuvos ir patys ėmė 

Lietuvoje šeimininkauti. Iškilo įvairios organizacijos, kurios 
rūpinosi šelpti lietuvius ne tik vokiečių okupuotoje Lietuvoje, bet 
ir Rusijoje. Vilniuje veikė Lietuvių komitetas nuo karo 
nukentėjusiems šelpti, kuriam vadovavo ir Antanas Smetona. 
Šalpos komitetas taip pat veikė valstybės atstatymo darbą. To 
komiteto nariai organizavo lietuvišką mokymą mokyklose ir 
ragino žmones ruoštis valstybės atstatymo darbui. 

JAV LB Švietimo tarybos Kompaktinė Lietuvos istorijs Laikinoji vyriausybė   1 
12/2/2011 

 
Daugiau, nei 500 gimnazistų buvo traukiniu išvežti iš Lietuvos į 
Rusijos gilumą - į Voronežą. Buvo norima juos apsaugoti nuo 
karo pavojų. 
Voroneže jie ta
lietuviais pat
ir nekantriai laukė

kada galės grįžti į Lietuvą ir padėti atstatyti 
nepriklausomą valstybę. 

po 
riotais 

, 

Voronežas, pažy
 

917 m. komunistai nužudė carą ir perėmė Rusijos 

ietuvos taryba. 
 Jonas Basanavičius suorganizavo 

 

 
mėtas raudonai (iš kurskroot.com) 

1
valdžią.  
 
L
Tais pačiais metais
konferenciją Vilniuje. Konferencijos dalyviai pareiškė
pasiryžimą atgaivinti savarankišką nepriklausomą 



Lietuvos valstybę. Tam atlikti buvo išrinkta Lietuvos taryba. Jai priklausė, tarp kitų, Basanavičius ir 
Smetona. 
 
Lietuvos taryba 1918 m. paskelbė nepriklausomą Lietuvos valstybę, pagrįstą demokratiškais 
principais. Buvo išrinkta laikinoji valdžia, kuriai vadovavo Antanas Smetona. Laikinosios valdžios 
tikslas buvo sukurti laikiną konstituciją pagal kurią bus surengti demokratiniai rinkimai. 
 
Lietuvos taryba sukūurė Laikiną konstituciją. Pagal Laikiną konstituciją turėjo būti demokratiškai 
išrinktas Steigiamasis seimas. O Steigiamasis seimas išrinks savo prezidentą, kuris kartu bus ir 
Lietuvos prezidentas. Steigiamojo seimo rinkimai įvyko 1920 m. balandžio mėn. Savo prezidentu 
seimas neišrinko Smetonos. Todėl Smetona, laikydamasis laikinos konstitucijos taisyklių, 1920 m. 
birželio mėn. perdavė savo pareigas kitiems. 
 
Kuris organas Lietuvos taryba Steigiamasis seimas 
Kas vadovavo Antanas Smetona  
Ką nuveikė Sukūrė laikiną konstituciją 1918 lapkritį Išrinko Lietuvos prezidentą 
 Surengė Steigiamojo seimo rinkimus 1920 Sukūrė nuolatinę konstituciją 1922 
 Perdavė valdžią Steigiamąjam seimui  
 
Nepriklausomybės kovos. 
Gindama savo nepriklausomybę, Lietuva kovojo su trimis priešais: su rusais, lenkais ir 
bermontininkais.  
 
1. 1919 m. pradžioj rusų bolševikų kariuomenė užpuolė 

Lietuvą ir užėmė Lietuvos žemes iki Telšių. Iš kart 
vokiečių kariuomenė kovojo prieš bolševikus, bet greit 
prisidėjo ir naujai besikurianti Lietuvos kariuomenė. 
Lietuva pasirašė taikos sutartį su rusais 1920 m. 

 
2. Bermontininkai puolė Lietuvą 1919 m. Juos labiausiai 

rėmė vokiečiai, kurie norėjo atgauti Lietuvą. Juos taip pat 
rėmė Prancūzija, kuri norėjo, kad būtų atstatyta senoji 
Rusijos imperija. Taip pat rėmė rusai, kurie tikėjosi atgauti 
jiems reikalingų uostų ant Baltijos kranto. 

 
Tais laikais Lietuva stengėsi sukurti valstybę. Ji dar 
neturėjo pilnos kariuomenės, Todėl kariuomenei padėjo 
paprasti žmonės - savanoriai. Kovos su rusais ir 
bermontininkais gerai baigėsi – rusai pripažino Lietuvos 
teisę būti nepriklausoma.  

 

Antanas Smetona, pirmasis Lietuvos prezidentas (iš wikipedia) 
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3. Tačiau su Lenkija išėjo negerai. Lenkija norėjo, kad jai priklausytų Vilnius ir Vilniaus kraštas. 
Lietuviai su lenkais nekovojo dėl Vilniaus, o tarėsi. Vienų pasitarimų metu, lenkai užpuolė ir 
užėmė Vilnių. Lietuviai protestavo tokį elgesį, bet tuo metu pasaulio didžiosios valstybės jau 
laukė, kad sustotų įvairios tarpusavio kovos. Todėl, užuot kovojusi su Lenkija, Lietuva pateikė 
bylą Tautų Sąjungai. Tautų Sąjungos teismas nusprendė, kad Lenkija turėtų grąžinti Lietuvai 
Vilnių, tačiau Lenkija to nepadarė. Per visą nepriklausomybės laikotarpį istorinė Lietuvos 
sostinė buvo lenkų valdžioje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kurie istoriniai įvykiai padėjo lietuviams pradžioj XX amžiaus žengti prie nepriklausomybės? 
 
2. Nupiešk Lietuvos ir Rusijos žemėlapį, pažymėdamas, kur Voronežas. Kodėl gimnazistai buvo 

išvežti į Voronežą? Kada tai įvyko? Kaip jie buvo karo įvykių paveikti? 
 
3. Kuri organizacija per Pirmą pasaulinį karą rūpinosi lietuvišku švietimu? Kas jai vadovavo? 
 
4. Kas buvo Lietuvos taryba? Kas joje dalyvavo? Kas buvo jos pirmininku? Ką nuveikė 

Lietuvos taryba?  
 
5. Su kuriais priešais turėjo lietuviai kovoti už savo nepriklausomybę? Kaip jiems pasisekė? 
 
6. Nupiešk laiko liniją, pažymėdamas penkias datas: Saulės mūšio, Žalgirio mūšio, Liublino 

unijos, Paskutinio padalinimo ir Nepriklausomybės paskelbimo. Pažymėk kuria tvarka valdė 
įvairūs Lietuvos valdovai. Pažymėk, kada Lietuvai vadovavo Lietuvos taryba su pirmininku 
Antanu Smetona. 
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Stulginskis (prezidentas 1920-1926) 
 
Steigiamasis seimas savo pirmininku išrinko Aleksandrą Stulginskį. Pagal laikinąją konstituciją, jis 

tapo ir Lietuvos prezidentu. Jis priklausė Krikščionių 
demokratų partijai, kuri tuo metu buvo didžiausia politinė 
partija Lietuvoje. 
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a, 
 

klų 
inklą. 

leksandras Stulginskis, antrasis Lietuvos prezidentas 

 

as, žemės reformai 
buvo kreipiamas ypatingas dėmesys. 

 

kristų. Kai pinigo 
ertė krenta, žmonėms reikia daugiau pinigų, kad galėtų nusipirti, ko reikia.  

eisę valdyti Lietuvą. Didžiosios 
alstybės (JAV, Prancūzija, Anglija, ir t.t.) tai padarė tik 1922 m. 

ūzija. 1923 m. Lietuvos valdžia surengė sukilimą 
Klaipėdoje. Klaipėda buvo atiduota Lietuvai.  

ir lenkais turėjo užbaigti Stulginskio vyriausybė. 
ie su Rusija ir Lenkija tarėsi dėl Lietuvos sienų. 

921 metais Lietuva, Latvija ir Estija buvo priimtos į Tautų Sąjungą. 

 
Stulginskis turėjo rūpintis milžiniškais darbais, kuriant naują 
demokratinę valstybę. Jam vadovaujant, 1922 m. buvo 
priimta nuolatinė Konstitucija, buvo išleisti pagrindiniai 
įstatymai, atkurta ekonomika, pradėta vykdyti žemės reform
įvestas litas, atstatyta transporto infrastruktūra, įsteigta ligonių
kasa, sutvarkytas socialinis draudimas, teismai, policija, 
užmegsti tarptautiniai santykiai. Įsteigė kelias aukštąsias 
mokyklas, išplėtė pradžios, vidurinių ir specialiųjų moky
t
 
A
 
Žemės reforma.  

Valdžia sukūrė „Žemės fondą“ iš žemės, kuri anksčiau priklausė rusų valdžiai ar išdavikams. Ta 
žemė buvo veltui atiduodama savanoriams kariams. Ji taip pat buvo skirstoma mažažemiams ir
bežemiams už labai mažą mokestį. Žemės fondas taip pat rūpinosi skolinti ūkininkams pinigų, kad 
jie galėtų nusipirkti reikiamus įrankius. Kadangi Lietuva buvo žemės ūkio krašt

Litas.   
Kad valdžia galėtų kontroliuoti savo ekonominį stovį, buvo įsteigta Lietuvos valiuta (pinigai ir 
piniginė sistema) – litas. Litas buvo griežtai kontroliuoijamas, kad jo vertė ne
v
 
Tarptautiniai santykiai.  
Stulginskio vadovybė rūpinosi, kad kitos valstybės pripažintų jos t
v
 
Klaipėdą tuo metu valdė Anglija, JAV, ir Pranc

 
Lietuvos tarybos laikais iškilusias kovas su rusais 
J
 
1
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 

. Kas buvo trys naujosios valdžios svarbiausios užduotys? 

. Kaip Aleksandras Stulginskis tapo Lietuvos prezidentu? 

. Paaiškink, kodėl Stulginskiui buvo svarbu užtikrinti, kad lito vertė nekristų. 

o vykdoma žemės reforma Stulginskiui vadovaujant? Kodėl ji buvo svarbi 
Lietuvai? 

. Pagalvok: kodėl svarbu buvo rūpintis švietimu kuriant naują valstybę?  

. Kokia tavo nuomonė apie Aleksandrą Stulginskį ir jo vyriausybę? Paaiškink. 
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Kazys Grinius (prezidentas 1926) 
 

1926 m. pagal Lietuvos konstituciją turėjo įvykti seimo rinkimai. O naujasis seimas turėjo išrinkti 
naują Lietuvos prezidentą. 
 
Didžiausia politinė partija tuo metu buvo Krikščionių demokratų parija. Jai priklausė ir tuometinis 
prezidentas Aleksandras Stulginskis. Bet Krikščionys demokratai nelaimėjo rinkimų. Trys dalykai 
galėjo nulemti jų pralaimėjimą: 

1. 1923 m. prie Lietuvos buvo prijungta Klaipėda. Klaipėdos krašto gyventojai daugumoj buvo 
protestantai kurie nebūtinai rėmė katalikų Krikščionių demokratų. 

2. Prasidėjo sunkūs ekonominiai laikai. Valdančioji krikščionių demokratų partija buvo 
pasidariusi nepopuliari dėka sunkių sprendimų. 

3. Opozicinės partijos (valstiečių liaudininkų, socialdemokratų ir lenkų-rusų) sudarė koalicija 
kuri ir laimėjo rinkimus. 

 
Koalicija laimėjo seimo rinkimus. Naujasis seimas į prezidentus išrinko valstietį liaudininką Kazį 

Grinių. Tačiau jis Lietuvos valdžiai vadovavo tik pusmetį nes 
valdžia buvo Lietuvos karininkų nuversta. 
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Kazys Grinius, trečiasis Lietuvos prezidentas (iš wikipedia) 
 
Tuo metu Europoje vyravo netolerantiška dvasia ir polinkis į 
kraštutinumus; Vokietijoje – nacizmas, o Rusijoje – 
komunizmas.  
 
Lietuvoje taip pat jutosi netolerantiškumo dvasia. Krikščionių 
demokratų ir tautininkų partijos buvo dešiniųjų 
(konservatyvių) pažiūrų. Jie nemėgo koalicijos n
priklausė socialdemokratai ir komunistai, kurie buvo kairiųjų
pažiūrų. Patys valstiečiai liaudininkai buvo moderatai, be
turėjo nusileisti savo koalicijos radikaliesiems partner
 

 

Socialdemokratai  Valstiečiai liaudininkai  Krikščionys demokratai Tautininkai 
______________________________________________________________________________ 
Kairieji    Moderatai     Dešinieji 

Žmonės buvo nepatenkinti koalicine valdžia ypač dėl trijų priežasčių: 
 
1. Valdžia nesugyveno su bažnyčia. Buvo sunkūs ekonominiai laikai. Norėdama taupyti pinigus, 

valdžia nutarė nebemokėti kunigams algos. Daugelis katalikų dėl to buvo labai nepatenkinti. Juk 
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algos kunigams buvo mokamos nuo XIX a. vidurio, kaip kompensacija už caro valdžios 
konfiskuotą bažnyčios turtą. 

2. Koalicijai priklausė lenkų partija, kuri išreikalavo, kad valdžia Lietuvoj atidarytų daug lenkiškų 
mokyklų. Tuo tarpu Vilniaus krašte, kurį buvo užėmę lenkai, Lenkija uždarinėjo lietuviškas 
mokyklas. Lietuviai dėl to labai piktinosi. 

3. Valdžia paleido įkalintus komunistų partijos narius. O tie ėmė rengti demonstracijas prieš 
kariuomenę. Valdžia neleido griežtai reaguoti prieš demonstracijas. Priešingai, norėdama 
sutaupyti pinigų, planavo paleisti iš tarnybos kelis šimtus karininkų. Žmonėms atrodė, kad 
valdžia pataikauja komunistams. Jų įtarimai lyg išsipildė kai 1926 m. gale įvyko tautininkų 
studentų eisena. Studentai demonstravo prieš komunizmą. Ta eisena buvo kariuomenės žiauriai 
išvaikyta. „Kodėl komunistai gali demonstruoti, o tautininkai - ne?“ Taip galvojo žmonės. 

 
1926 m. gruodžio 17-tą įvyko perversmas. Perversmui vadovavo krikščionys demokratai, jų tarpe 
generolas Plechavičius. Jie savo veiksmus teisino sakydami, kad komunistai rengė valstybės 
perversmą. Gruodžio 18 d. Grinius oficialiai atsisakė Prezidento posto. Pirmomis dienomis po 
perversmo Kaune buvo suimta apie 350 komunistų. Gruodžio 19 d. prezidentu buvo "išrinktas" 
tautininkas A. Smetona, nors už jį balsavo tik 38 (tautininkai ir krikščionys demokratai) iš 80 seimo 
narių.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kokios pažiūros buvo paplitusios tais laikais Europoje? Ar žmonės, kurie rėmė šias idėjas, 

buvo tolerantiški? Paaiškink. 
 
2. Kurios politinės partijos tuo metu buvo Lietuvoje? Kuri buvo didžiausia? Kas jai priklausė? 

Ar ji buvo dešiniųjų ar kairiųjų pažiūrų? Kodėl didžiausia partija nelaimėjo 1926 m. rinkimų? 
 
3. Kurios partijos sudarė Griniaus vyriausybę? Kokios buvo jų pažiūros? Ar tu manai, kad joms 

labiausiai rūpėjo Lietuvos gėris? Paaiškink. 
 
4. Kodėl Griniaus vyriausybė žadėjo atleisti šimtą karininkų? Kodėl žmonėms tai nepatiko? 
 
5. Kodėl Griniaus vyriausybė nutarė nebemokėti kunigams algų? Kodėl lietuviai dėl to buvo 

nepatenkinti? 
 
6. Kodėl Griniaus vyriausybė atidarė tiek daug lenkiškų mokyklų? Kodėl lietuviai dėl to buvo 

nepatenkinti? 
 
7. Kodėl 1926 m. gruodžio 17 karininkai nuvertė Griniaus valdžią? Kuri politinė partija 

suorganizavo perversmą? Kas tapo naujuoju prezidentu? Kuriai politinei partijai jis priklausė? 
 
8. Pagalvok: Kaip Europos dvasinis stovis atsispindėjo Lietuvoje Griniaus vyriausybės metu? 

Paaiškink. 
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Smetona (prezidentas 1926-1940) 
 

Po 1926 m. perversmo politinis neramumas Lietuvoje vis didėjo. Tautininkai svajojo sukurti stiprią 
centrinę valdžią, kurią vieningai remtų visa Lietuva, panašiai, kaip Mussolinį tuo metu rėmė italai, 

vadindami jį „Il Duce“ („Vadas“). 
 
Tačiau krikščionys demokratai kitaip suprato vienybę. Jie svajojo 
apie valstybę, kurioje yra daug skirtingų pažiūrų, taigi nėra pažiūrų 
vienybės, bet yra veikimo vienybė ta prasme, kad skirtingų pažiūrų 
partijos sutinka bendradarbiauti ir daryti kompromisus.  
 
Krikščionys demokratai sudarė seimo daugumą. Todėl 1927 m. 
Antanas Smetona paleido seimą ir ėmė valdyti kraštą pats, kaip 
diktatorius.  
 
Antanas Smetona, ketvirtas Lietuvos prezidentas (iš wikipedia) 
 
Smetonos Ministras pirmininkas buvo 
Augustinas Voldemaras. Jis vadovavo 
„Geležinio Vilko“ nacistinei 
organizacijai. Tos organizacijos nariai 

mušė ir persekiojo žydus bei komunistus. Dėl jo kraštutinumo 
Smetonas Voldemarą paleido 1929 m. 1934 m. Voldemaras, 
Vokietijos padedamas, suorganizavo perversmą, bet jam nepasisekė. 
Jis buvo ištremtas į užsienį. 
 

Augustinas Voldemaras, Ministras pirmininkas (iš wikipedia) 
 
Klaipėdos praradimas.  
1939 m. liepą Vokietija Lietuvai pateikė tokį ultimatumą: arba 
Lietuva Vokietijai atiduoda Klaipėdos kraštą, arba vokiečių kariuomenė žengia į Lietuvą. Lietuvos 
vyriausybė nutarė, kad negalės prieš Vokietiją apsiginti ir Vokietijai perleido Klaipėdą. Tuo būdu 
Lietuva prarado uostą ir 1/3 pramonės. Iš Klaipėdos krašto buvo evakuota 18 000 žmonių.  
 
Žmonės dėl to buvo labai nepatenkinti.  
 
Nepriklausomybės praradimas. 
1939 m. rugpjūtį Tarybų sąjunga ir Vokietiją pasirašė slaptą sutartį pagal kurią jos susitarė, kaip 
pasidalins Europos šalimis. Sutartis vadinasi “Molotovo-Ribentropo paktas” kadangi Tarybų 
sąjungos Ministras pirmininkas buvo Molotovas, Vokietijos - Ribentropas. 
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Lietuviai apie sutartį nežinojo. Artėjant į 1940-tuosius metus, rusų komunistų spaudžiami, jie 
pasirašė keletą sutarčių su Rusija. Viena šių sutarčių net leido rusams turėti karinių bazių Lietuvoj.  
 
Įtaisius kariuomenę Lietuvoj, rusai ėmė daryti įvairius kaltinimus, pvz., kad Lietuvos valdžia 
persekioja rusus kareivius, kad Lietuvos valdžia trukdo statyti barakus bazėje, ir t.t. Vėliau buvo 
išaiškinta, kad šie įvykiai buvo įvykdyti komunistų agentų. Pasinaudodama šiais kaltinimais, 
Rusijos kariuomenė 1940 m. įžengė į Lietuvą.  
 
Smetona Lietuvos valdžiai ir kariuomenei siūlė gintis prieš Tarybų sąjunga, bet tie nesutiko. 
Smetona pabėgo į Vakarus. Lietuvoje prasidėjo žiauri partizaninė kova prieš okupantus, kuri 
užsibaigė tik 1951 m.  
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kaip tautininkai suprato „vienybę“? Kas buvo jų vienybės pavyzdys? Kaip krikščionys 

demokratai suprato „vienybę“? Kodėl, manai, tautininkų „vienybės“ samprata galėjo būti 
patraukli? Ar ji tau patinka? 

2. Kaip Europos dvasinis stovis atsispindėjo Lietuvoj Smetonai valdant Lietuvą? Paaiškink. 

3. Sužinok: Kas buvo komunizmas? Kas buvo nacizmas? Kuo jie panašūs? Kuo jie skyrėsi? 
Kuriame krašte komunistai turėjo valdžią? Kas buvo jų vadas? Kuriuose kraštuose naciai 
turėjo valdžią? Kas buvo jų vadai? 

 
4. Kas buvo Augustinas Voldemaras? Kas buvo „Geležinis Vilkas“? Kodėl Voldemaras buvo 

ištremtas į užsienį? 
 
5. Kaip Lietuva prarado Klaipėdos kraštą? Kodėl lietuviai buvo tuo nepatenkinti? 
 
6. Kas buvo Molotovo-Ribentropo paktas? Kada jis buvo pasirašytas? Nupiešk žemėlapį, 

nurodantį, kam pagal sutartį turėjo atitekti Lietuvos žemės. Pagal sutartį, kam turėjo 
priklausyti Klaipėda? Kam pagal sutartį turėjo priklausyti Lenkija? Kam turėjo atitekti 
Lenkija? 

 
7. Kaip Rusijos kariuomenė atsirado Lietuvoje? Kaip Tarybų sąjunga pateisino Lietuvos 

užpuolimą? 
 
8. Kaip Smetona reagavo, kai Tarybų sąjungos kariuomenė įžengė į Lietuvą? 
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Genocidas 
 

Tuo metu prasidėjo Antras pasaulinis karas. Karą pradėjo nacistinė Vokietija. Ji juto, kad buvo 
nuskriausta, kad  prarado daug žemių, per Pirmo pasaulinio karo paliaubas. Nors Vokietija pasirašė 
slaptą sutartį su Tarybų sąjunga (Molotovo-Ribentropo paktą), jos per karą buvo priešininkės.  
 
Užėmusi Lietuvą, Tarybų sąjunga, panašiai, kaip caro valdžioje, vykdė rusifikaciją.  
 

 
Tarybų sąjunga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Josifas Stalinas, Tarybų sąjungos diktatorius 
 
Okupavę Lietuvą, sovietai žudė, deportavo, kankino ir persekiojo 
paprastus žmones. Norėjo, kad lietuviai išnyktų, kad Lietuvos žemėje 
galėtų apsigyventi rusai ir vadinti ją sava. Tokia veikla, kai norima 
išnaikinti kurią nors tautą, vadinama genocidu. 
 
Tarybų sąjungai tuo metu vadovavo Josifas Stalinas. Stalinui esant 
Tarybų Sąjungos valdžioj, buvo suplanuota išvežti 700,000 lietuvių 
(beveik 33% visų lietuvių) į Sibirą. Jau 1941 m., buvo išvežta net 
40,000 vyrų, moterų ir vaikų. Dauguma trėmimų įvyko birželio 
mėnesį. Trėmimų atminimui išeivijos lietuviai dabar mini „Baisųjį 
birželį“.  
 
Žmonės buvo suimti staigiai, be jokio perspėjimo, be jokio 

kaltinimo. Vyrai buvo atskirti nuo žmonų. Vaikai keliavo su motinom. Buvo tremiami ir seneliai ir 
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kūdikiai ir visokio amžiaus žmonės. Jie buvo sugrūsti į prekinių traukinių vagonus ir taip sukimšti, 
kad buvo vietos tik stovėti. Daug žmonių mirė pakeliui į Sibirą. Jų lavonai buvo išmesti laukan, 
vietos nepažymėtos. Atvykę į Sibirą jie turėjo kirsti medžius. Nebuvo maisto, nebuvo namų, kur 
prisiglausti nuo šalčio, nebuvo šiltesnių rūbų. 

Šių nekaltų aukų neapsakomos kančios yra aprašytos įvairiose knygose, pvz., Juciūtės „Pėdos 
mirties zonoje“, Valiūnienės „Ir aš ten buvau“, Šepetytės „Between Shades of Gray“, Strimaitytės-
Mėlienės "Kryželiai Arktikoje” ir kt. 

Per Antrą pasaulinį karą Tarybų sąjungos didžiosios šalininkės buvo JAV, Anglija ir Prancūzija. Jos 
ir laimėjo karą. JAV prezidentas tuo metu buvo Franklin Delano Roosevelt, o Anglijai vadovavo 
Winston Churchill. Jie su Stalinu susitiko Jaltoje 1945 m. pasitarti apie paliaubas. Nei Roosevelt, 
nei Churchill nereikalavo iš Stalino, kad jis pasitrauktų iš Pabaltijo valstybių. Gal jie manė, kad 
Tarybų sąjunga greit sugrius. O svarbiausia jiems buvo, kaip sutvarkyti Vokietijos žemes. Taip 50 
metų Lietuva liko Tarybų sąjungos sudėty. Per visą tą laikotarpį JAV valdžia niekada nepripažino 
sovietų okupacijos teisėtumo ir rėmė lietuvių išeivių rezistenciją prieš sovietus. 

Per sovietų okupaciją iš Lietuvos buvo ištremta apie 150 tūkstančių žmonių, nemažai jų žuvo 
tremtyje nuo bado ir nežmoniškų gyvenimo sąlygų. Manoma, kad dėl 50 metų trukusios sovietinės 
okupacijos per trėmimus, egzekucijas, kalėjimus, rezistentų žudynes, priverstinę emigraciją ir 
žuvusiųjų nepagimdytus vaikus Lietuva neteko beveik milijono savo piliečių. Tai trečdalis Lietuvos 
gyventojų. 

 
Jaltos konferencijos metu 
sėdi Churchill, Roosevelt 
ir Stalinas (iš wikipedia) 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kas yra genocidas? Kodėl galima sakyti, kad sovietai Lietuvoje vykdė genocidą? 
 
2. Kaip žmonės buvo vežami į Sibirą? Ką jie Sibire turėjo daryti? Koks ten buvo gyvenimas? 
 
3. Kas buvo Tarybų sąjungos šalininkės per Antrą pasaulinį karą? Kai jos laimėjo, kodėl 

nereikalavo, kad sovietai pasitrauktų iš Pabaltijo kraštų? Kaip vadinosi konferencija, 
kurioje jos tarėsi apie paliaubas?: 

 
4. Kiek gyventojų Lietuva neteko nuo 1941 iki 1959 metų? Kaip? 
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Tautinė rezistencija. 
 

Lietuviai priešinosi prieš sovietų okupaciją trimis būdais: 
 

 ginkluota rezistencija 
 neginkluota rezistencija 
 rezistencija išeivijoje 

 
Ginkluota rezistencija - Lietuvių aktyvistų frontas (Frontas). 
Kai 1941 m. prasidėjo didieji trėmimai, Lietuvoje susiorganizavo pasipriešinimo organizacija, kuri 
vadinosi Lietuvių aktyvistų frontas (Frontas). Jie 1941 m. birželį surengė sukilimą prieš sovietų 
okupaciją. Sukilimas vyko savaitę. Sukilėliams pasisekė nes tuo metu vokiečių kariuomenė vijosi 
ruų kariuomenę. Sovietų kariuomenė pasitraukė iš Lietuvos, o sukilėliai sudarė Lietuvos Laikinąją 
vyriausybę. 1941 m. birželio 23 d. per Kauno radiją jie paskelbė Nepriklausomos Lietuvos 

valstybės atkūrimo deklaraciją ir paskelbė Lietuvos Laikinosią 
vyriausybę. Jai vadovavo Juozas Ambrazevičius. 
 
Juozas Ambrazevičius (iš balsas.lt) 
 
Lietuva buvo vienintelė iš sovietų okupuotų kraštų kur įvyko 
sukilimas. Jis svarbus ne todėl, kad laikinoji valdžia ilgai valdė. 
Iš tieų, ji labai trumpai valdė. Jis svarbus todėl, kad įrodė, jog 
lietuviai nenorėjo tapti Tarybų sąjungos dalimi. Rusai norėtų 

užmiršti šį sukilimą ir Fronto sukurtą vyriausybę nes jie norėtų skelbti, jog Lietuva prašė  įsijungti į 
Tarybų sąjungą. 
 
Ginkluota rezistencija - Partizanai.  
Ginkluotą rezistenciją vykdė partizanai (maždaug 100,000 karių). Jie 
gyveno miškuose. Juos rėmė ūkininkai ir kaimiečiai. Jie kovą tęsė 
maždaug 10 metų.  
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Vienas pagrindinių partizanų vadų buvo Juozas Lukša-Daumantas. Jis 
ne tik organizavo partizanus, bet ir pats kovojo ir žuvo dėl Lietuvos 
laisvės. Sovietai skleidė propagandą, kad Lietuva savanoriškai įstojo į 
Tarybinę Sąjungą. Todėl ji partizanus vadino plėšikais ir banditais. 
Jokiu būdu nenorėjo juos vadinti kovotojais už laisvę. 
 

Juozas Lukša-Daumantas, partizanų vadas 
 
1947 m. Lukša su saujele partizanų pabėgo iš Tarybų sąjungos ir 
vakaruose skleidė tiesą apie Tarybų sąjungą ir lietuvių pasipriešinimą. 
Lukša parašė knygą „Partizanai,“ kurioje aprašė tikrą padėtį Lietuvoje. Su draugais partizanais 
treniravosi Prancūzijoje (Prancūzų žvalgybos mokykloje) ir JAV (CIA). Jie mokėsi šokti su 
parašiutais iš lėktuvų, paruošti lėktuvams nusileidimo aikšteles, vairuoti įvairias mašinas, tiksliai 

http://lt.wikipedia.org/wiki/1941
http://lt.wikipedia.org/wiki/Bir%C5%BEelio_23


šaudyti, mėtyti granatas, fotografuoti, gaminti dokumentus, palaikyti radijo ryšį, užšifruoti i
atšifruoti pranešimus ir kt.  

r 

 
Lukša organizavo paramą partizanams. Tuo būdu tikėjosi efektyviau vykdyti pasipriešinimą prieš 
sovietus. 1950 m. jis su draugais grįžo į Lietuvą, parašutu nusileisdami į mišką. Ten vėl įsijungė į 
partizaninę kovą prieš komunistinę valdžią. 
Komunistinė valdžia labai Lukšos ieškojo. 1951 m. partizanas-išdavikas Kukauskas jį įviliojo į 
komunistų pinkles, kur jis buvo sušaudytas. 
 
Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija. 
1945 m. Lietuvos miškuose jau buvo apie 30 tūkstančių partizanų. Jie tęsė Lietuvos kariuomenės 
tradicijas, veikė su karine struktūra. Jie turėjo vadovybę, dėvėjo uniformas, ginklą nešiojo atvirai, 
laikėsi karo tradicijų. Jie buvo Lietuvos kariuomenė, okupuotoje Lietuvoje. Lietuvos partizanai 
pilnai atitiko tarptautinėje teisėje priimtus kariuomenės požymius. 
 
1949 m. vasario 16 d. Lietuvos partizanų vadai pasirašė Lietuvos Laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) 
tarybos deklaraciją. Ši deklaracija išreiškia lietuvių pasiryžimą siekti laisvės. Deklaracija apeliuoja į 
tarptautinę Žmogaus teisių deklaraciją ir kreipiasi į visą demokratinį pasaulį pagalbos. Rašo taip: 
"Komunistų partija, kaip diktatūrinė ir iš esmės priešinga pagrindiniam Lietuvių tautos siekimui ir 
kertiniam konstitucijos nuostatui - Lietuvos nepriklausomumui, - nelaikoma teisine partija".  
 
O sovietai, kurie buvo Lietuvą užėmę jėga, skelbė, kad lietuviai norėjo įsijungti į Tarybų sąjungą ir 
visai tam nesipriešino. Skelbė, kad partizanai yra banditai, kuriuos suimti nori patys lietuviai. 
Partizanų deklaracija tą paneigė. Todėl apie deklaraciją sovietai visiškai nutylėjo.  
 
Sovietų skelbimas, kad partizanai buvo banditai yra melas. Lietuvos partizanai pilnai atitiko 
tarptautinėje teisėje priimtus kariuomenės požymius. Dėka jų pasiaukojimo, Lietuva ilgainiui vėl 
tapo laisva valstybė. 

1949 Deklaracijos signatarai buvo: Jonas Žemaitis – Vytautas, kartais vadinamas ketvirtuoju 
Lietuvos prezidentu. Gegužės 
30, 1953 jo bunkeris buvo 
išduotas. Jis buvo suimtas 
gyvas, o lapkričio 26, 1954 
sušaudytas kalėjime. 

 
Adolfas Ramanauskas - 
Vanagas, suimtas, metus 

kankinamas, sušaudytas 1957 
m. lapkričio 29 d.Vilniuje. 

 
Juozas Šibaila – Merainis. Jo bunkeris buvo išduotas. Jis žuvo 
1953 m. vasario 11 d. Ramygalos miške. 
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Leonas Grigonis – Užpalis 
Po 3 mėnesių kankinimo ryšininkė išdavė jo 
bunkerį. Po įnirtingo pasipriešinimo prieš čekistus 
žuvo 1950 m. liepos 22 d. Ariogalos miške.  
 
 
 
 
 
 

 
Aleksandras Grybinas – Faustas. Pateko į spąstus 
ir pats nusižudė 1949 m. rugsėjo 28 d. Šakių 
apskrityje.  
 
 

Vytautas Gužas – Kardas. mŽuvo kautynėse 1949 
m. birželio 19 d. Eržvilko valsčiuje.  

 
 

 
Bronius Liesys – Naktis. Žuvo 1949 m. rugpjūčio 
13 d. Užpelkių miške Radviliškio rajone.  

 
 

 
Petras Bartkus – Žadgaila. Žuvo 1949 m. rugpjūčio 

13 d. Užpelkių miške Radviliškio rajone. 
 
 
 
 

 
Antanas Kraujelis - Siaubūnas. 1965 m. kovo 17 d. po apsupimo surastas 

slėptuvėje, kilus susišaudymui, nusišovė. Buvo paskutinis Lietuvos 
partizanas Aukštaitijoje. 

 
 
1948 - 1953 m. pasipriešinimas jau silpo. Liko tik apie 2,000 partizanų, 
kurie tęsė aktyvią ginkluotą kovą. Visai į galą, pasipriešinimą tęsė pavieniai partizanai. Štai 
paskutinieji, kurie iki mirties nepasidavė okupantų valdžiai: 
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P. Oželis - Jaunutis ir F. Urbonas-Algirdas. Žuvo 1959 m. 
gegužės 4 d. Šilutės rajone kautynėse su KGB agentais. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Edmundas Kmita (kairėj). 1961 m. 
išduotas ir, KGB agentų sužeistas, pats 
nusišovė. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Pranas Končius (ketvirtoj eilėj antras iš dešinės) 
1965 m. liepos 6 d. po kautynių nusišovė. Buvo paskutinis 
Lietuvos partizanas Žemaitijoje.  
 
 
 

- 1971 m. partizanas Benediktas Mikulis buvo surastas miške ir nuteistas keletai metų. 
 
- 1986 m. žiemą dėl ligos mirė partizanas Stasys Guiga – Tarzanas. Jis paskutinis svetimai valdžiai 
nepasidavęs partizanas, 35 metus slapstėsi Onos Činčikaitės sodyboje (Činčikų kaime, Švenčionių 
rajone). 
 
Jie kovojo, kad Lietuva būtų laisva, bet nė vienas jos laisvos gyvas nebematė. 
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Žuvusių partizanų kūnai būdavo komunistų viešai išniekinami, o šeimos turėjo vaidinti, kad 
jų nepažįsta. 

 
Neginkluota rezistencija „Lietuvių katalikų bažnyčios kronika“. 
Sėkmingiausią neginkluotą rezistenciją vykdė katalikai. Geriausias dvasinės rezistencijos pavyzdys 
buvo leidinys „Lietuvių katalikų bažnyčios kronika“. Kronika smulkiai ir tiksliai aprašė, kaip 
komunistai persekiojo tikinčiuosius. Šis leidinys būdavo parašytas Lietuvoj, o rankraštis slapta 
išvežtas į laisvuosius Vakarus, kur būdavo išleistas knygos forma. 
 
Rezistencija išeivijoje. 
Spėjama, kad per Antrą pasaulinį karą į užsienį pabėgo 500,000 lietuvių. Jie tikėjo, kad Antram 
pasauliniam karui pasibaigus, Lietuva vėl bus nepriklausoma ir jie ten galės grįžti gyventi. Jie buvo 
apgyvendinti pabėgėlių stovyklose Vokietijoje. Maždaug 1947 m. pabėgėlius pradėjo išsiųsti į 
Vakarus – į Angliją, Australiją, Pietų Ameriką, JAV ir kitus kraštus. Dauguma lietuvių atsirado 
JAV, ypač daug jų apsigyveno Čikagoje. Net ir apsigyvenę toli nuo Lietuvos, lietuviai negreit 
prarado viltį, kad bematant Lietuva vėl bus laisva ir jie galės grįžti ten gyventi.  
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mokykloms būtų knygų. Įvairios menininkų ir literatų draugijos, įvairūs chorai ir ansambliai  kėlė 
lietuvišką kultūrą išeivijoje. 
 
Tik dvi valstybės pripažino rusų okupacinės valdžios teisėtumą: Švedija ir Vokietija. Aiškiausią 
pasipriešinimo poziciją užėmė JAV. JAV-bėse kasmet vasario 16-tą lietuviai pasirūpindavo, kad 
valdžia pakartotų JAV-bių nusistatymą prieš sovietų okupciją, kad tas reikalas nebūtų užmirštas. 
Išeivijos lietuviai neleido pasauliui užmiršti skriaudos, kuri buvo padaryta Lietuvai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kas buvo Lietuvos aktyvistų frontas (Frontas)? Kas jam vadovavo? Ką jis nuveikė? Kuo jis 
reikšmingas? Kodėl rusai nemėgsta prisiminti, ką padarė Lietuvos akytvistų frontas? 
 
2. Perskaityk ištrauką iš „Lietuvių katalikų bažnyčios kronikos“ ir trumpai aprašyk. 
 
3. Kiek lietuvių pabėgo iš Lietuvos per Antrą pasaulinį karą? Kaip jie išeivijoje vykdė 

neginkluotą rezistenciją? Ar pasaulis pripažino Tarybų sąjungos teisę valdyti Lietuvą? 
Paaiškink. 

 
4. Kiek ilgai vyko partizanų ginkluota rezistencija prieš komunistinę priespaudą?  
 
5. Kodėl netikslu sakyti, kad partizanai buvo banditai? Kodėl sovietai teigė, kad jie banditai? 
 
6. Kas buvo Juozas Lukša-Daumantas ir ką jis nuveikė? Kaip mirė? 
 
7. Kas buvo Jonas Žemaitis-Vytautas? Ką jis nuveikė? Kaip mirė? 
 
8. Kodėl sovietai pasauliui skelbė, kad Lietuva norėjo įstoti į Tarybų sąjungą? Ar tai buvo tiesa? 

Paaiškink. 
 
9. Kas buvo Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija? Kodėl rusai norėtų, kad ji būtų 

užmiršta? 
 
10. Pasirink vieną partizaną ir plačiau apie jį  paskaityk. Papasakok klasei, ką skaitei ir ką apiew 

tą žmogų galvoji. 
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Sovietizacija 
 
Rusų okupacija, prasidėjusi 1944-tais metais, siekė trijų tikslų: 
 

1. įlieti Lietuvą į monolitinę sovietinę rusišką imperiją (politinė integracija) 
2. pajungti Lietuvos ūkį Tarybų Sąjungos interesams (ūkio integracija) 
3. pakeisti lietuvių kultūrą į monolitinę „komunistinę“ kultūrą (kultūrinė integracija) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarybų sąjunga ir jos respublikos (iš wikipedia) 1. Rusija 2. Ukraina 3. Baltarusija 4. 
Uzbekistanas 5. Kazachija 6. Gruzija 7. Azerbaidžanas 8. Lietuva 9. Moldavija 10. Latvija 11. 
Kirgizija 12. Tadžikistanas 13. Armenija 14. Turkmenistanas 15. Estija 
 
Politinė integracija. 
Sovietai labai norėjo, kad pasaulio akyse Lietuva nebūtų okupuotas kraštas kurio teisėta valdžia 
buvo jėga nuversta. Jie norėjo, kad pasaulis tikėtų, jog Lietuvba savanoriškai įsijungė į Tarybų 
Sąjungą.  
 
Tam tikslui komunistų partija naudojo propagandą - sukūrė, skelbė ir platino vaizdą, kad visos 
Tarybų sąjungos respublikos yra laisvos ir lygios unijos narės. George Orwell knyga „Animal 
Farm“ yra Tarybų sąjungos satyra. Vienas gyvulių įstatymas yra toks: „Visi gyvuliai lygūs, bet 
vieni lygesni už kitus.“ („All animals are equal, but some animals are more equal than others.”) 
Taigi, visos respublikos lygios, bet Rusija yra jų “motina” ir jas prižiūri. 
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Ūkio integracija. 
Lietuvos ūkį pajungti sovietų ūkiui labai padėjo komunistų partijos santvarka. Nepaisant 
konstitucijų ir įvairių įstatymų, tikrąją valdžią vykdė komunistų partijos Centrinis Komitetas 
Kremliuje, Maskvoje. Centrinis Komitetas nuspręsdavo, ką kiekviena respublika gamins. 
Sprendimą pagrįsdavo ne natūraliais rinkos pareikalavimais, o tuo, kad kiekviena respublika turi 
pasidaryti visiškai priklausoma tarybinei ūkinei santvarkai. Televizorių, automobilių, šaldytuvų, ir 
t.t. įvairios dalys buvo gaminamos atskirose respublikose pagal Centrinio Komiteto nurodymus, 
tada siunčiamos į kitas respublikas, kur galutinis produktas buvo sustatytas.  
 
Tuo būdu, nė viena respublika nebuvo ekonomiškai nepriklausoma nuo kitų. Kiekvienai respublikai 
buvo ekonomiškai reikalinga Tarybų sąjunga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maskvos Kremlius naktį (iš wikipedia) 
 
Kultūrinė integracija. 
Iš mokytojų ir kūrybinių žmonių (teatralų, rašytojų muzikų, dailininikų ir t.t.) buvo reikalaujama, 
kad jie prisidėtų prie sovietinio žmogaus ugdymo. O sovietinis žmogus yra toks, kuris nekenčia 
religijos ir subordinuoja savo tautos interesus komunistų partijos interesams. Sovietinio žmogaus 
ugdymas buvo vykdomas per spaudą, per būrelius, per stovyklas, suvažiavimus, seminarus, 
žiniasklaidą, literatūrą ir t.t.  
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Tautinės meilės simboliai, pvz., Lietuvos vėliava, buvo draudžiami. Lietuvos istorija paversta į 
trumpą, nereikšmingą istoriją vienos iš Sovietų Sąjungos respublikų. Vaikai mokyklose buvo 
mokomi ne Lietuvos istoriją, bet Gruzijos, serbų, ir t.t. istoriją. 
Cenzūra. 
Integracijai vykdyti, Tarybų Sąjungos valdžia naudojo cenzūrą. Valdžios veiksmų, vykdant 
sovietizaciją, nebuvo galima viešai kritikuoti. Ir nebuvo galima viešai skelbti, jog Vakaruose 
žmonės geriau gyvena, negu Tarybų Sąjungoj. 
 
Laikui bėgant, Tarybų Sąjungoje išsivystė politiškai korektiško elgesio taisyklės kurias valdžia 
rėmė ne tiek kankinimais ar deportavimu, kiek ekonominėmis sankcijomis, neleidžiant 
nepataikajujantiems gauti geresnes tarnybas. 
 
Šios politinio korektiškumo taisyklės buvo dvi: 
 

a. tikėjimo niekinimas 
b. partijos iškėlimas virš meilės tautai 

 
Tie, kurie savo „duoklę atiduodavo“, pvz., prisidėdavo prie anti-
religinės propagandos arba prie propagandos prieš partizanus ar kitus 
tautiškumo simbolius, buvo užtikrinti, kad galės išvystyti profesiją ir 
galės gyventi ekonomiškai normalų gyvenimą. Tačiau tai nereiškė, kad 
jie tikėjo, ką jie savo vardu skelbė. Ir visi tai žinojo. 
 
Nikita Kruščiovas, Komunistų partijos vadas 1953-1964 (iš 
wikipedia) 
 
Žmonių elgesio korektiškumą tyrinėdavo ir uždokumentuodavo slaptoji 
policija (KGB), naudodama paprastų žmonių liudijimus. Toks 
pasitarnavimas slaptąjai policijai ir kito apskundimas taip pat nešė 

naudą. 
 
Lietuvos valdžia sovietinės okupacijos metu. 
Kad sovietų valdžia turėtų nors teisėtumo išvaizdą, kas keturis metus 
būdavo rengiami „rinkimai“ į auksčiausią Lietuvos sovietą. Tačiau, 
kadangi kandidatais būdavo tik komunistai, žmonės nebalsuodavo. 
1947-tų metų rinkimuose balsavo gal 5% visų tų, kurie turėjo teisę 
balsuoti. O komunistai skelbė, kad balsavę 97.91%. 
 

Leonidas Brežnevas, Komunistų partijos vadas 1964-1982 (iš 
wikipedia)  

 
Atsirado lietuvių, kurie dėl vienos ar kitos prižasties sutikdavo atlikti 
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marionetinės vyriausybės vaidmenį. Sovietinėje santvarkoje susirinkę sovieto deputatai išrinkdavo 
krašto prezidentą. Prezidentu nuo 1940-tų metų buvo J. Paleckis, o nuo 1967-tų metų – M. 
Šumauskas. 
 
Tačiau tikra Tarybų sąjungos ir jos respublikų valdžia buvo komunistų partijos rankjose Kremliuje, 
Maskvoje. Po Stalino jai vadovavo Nikita Chruščevas, Leonidas Brežnevas ir Michailas 
Gorbačiovas. 

 
 
Michailas Gorbačiovas, Komunistų partijos vadas 1985-1991 (iš 
wikipedia) 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kuriais trimis būdais sovietai bandė nutautinti lietuvius? 
 
2. Kaip sovietai bandė pasaulį ir respublikas įtikinti, kad jų valdžia Lietuvoje yra teisėta? 
 
3. Kaip sovietai padarė, kad Tarybų sąjungos respublikos negalėtų be viena kitos ekonomiškai 

išlikti? 
 
4. Kaip sovietai bandė žmonėse sukurti jausmą, kad jų tauta ne tokia svarbi, kaip Tarybų 

sąjunga? 
 
5. Kas yra cenzūra? Kaip sovietai naudojo cenzūrą Lietuvoje? Kaip ji buvo vykdoma? Kas 

buvo dvi taisykles, kurias komunistų partija norėjo įgyvendinti? Kodėl manai tos taisyklės 
buvo tokios svarbios? 

 
6. Kas valdė Lietuvą tuos 50 metų, kai ji buvo Tarybų sąjungos sudėty? Paaiškink. 
 
7. Nupiešk Tarybų sąjungos žemėlapį, pažymėdamas įvairias jos respublikas. 
 
8. Ką manai, ar Tarybų sąjunga buvo demokratiška? Paaiškink. 
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Komunizmo pasekmės visuomenei ir aplinkai 
 
Melioracija ir tarša. 
Skelbdami, kad reikia didinti žemės ūkio našumą, sovietai vykdė melioraciją. Jie nusausino daug 
ežerėlių, pavertė upelius į tvenkinius, sunaikino kalvas ir kalnelius, iškirto miškus. Visa tai, kad 
būtų galima sukurti didesnius laukus rugiams auginti, kad iš miškų būtų galima gauti daugiau pelno. 

Reiškia, Lietuvos gamtos grožis, apie kurį rašė 
Baranauskas, Marionis ir kiti, buvo pastatytas antroj 
vietoj. 
 
Melioracija nusausina laukus, bet iškasti kanalai 
leidžia trašų chemikalams nutekėti į upes ir ežerus (iš 
ukininkas.lt) 
 
Neapgalvotas melioracijos vykdymas sunaikino gyvulių, 
šliužų ir paukščių gyvenvietes. Nepavykęs nusausinimas 
dažnai ežerus paversdavo ne pievomis, o klampynėmis. 
Trašų chemikalai sukurtais kanalais iš pievų patekdavo į 

ežerus ir upes ir juos panaikino.  
 
Nomenklatūra. 
Laikui bėgant, išsivystė naujas luomas, pavadintas „nomenklatūra“. Tai privilegijuotas luomas, kurį 
sudarė komunistų partijos pareigūnai, t.y., tie kurie dirbo valdžioje. 
 
Privilegijos buvo įvairios, pvz., lengviau gaunami leidimai kelionėms į užsienį, lengviau gaunamos 
užsienio prekės, kurios paprastiems žmonėms buvo neprieinamos, ypatingos parduotuvės, ypatingi 

vasarnamiai, ypatingos 
ligoninės, ir t.t., kurie buvo 
paprastiems žmonėms 
neprieinami ir kurie 
parūpindavo aukštesnės kokybės 
aptarnavimą privilegijuotam 
luomui. 
 
Mašina „Volga“ tapo 
nomenklatūros prestižo 
simboliu (iš livinginbaku.com) 
 
O juk toks luomas prieštaravo 
komunistų skleidžiamai lygybės 
minčiai. Visi tą suprato. Vėl 
galime prisiminti George Orwell 
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posakį „All animals are equal, but some animals are more equal than others.“ 
Homo sovieticus. 
Tokia per ilgesnį laiką įsiviešpatavusi netvarka išauklėjo naują kartą žmonių, vadinamų homo 
sovieticus. Šio tipo žmonės: 
 

 buvo pripratę prie viešai išpažįstamo melo ir viešai vykdomo sukčiavimo, ir gal net 
prie to prisitaikę. Jie patys melavo ir sukčiavo nes tik taip galėjo normaliai gyventi. 

 sunkiai suvokė praktišką tolerancijos pritaikymą (nes viešos politinės pažiūros buvo 
monolitiškos, nereikalajančios tolerantiškumo, o tik prisitaikymo) 

 buvo abejingi tautai ir jos istortijai, ir tiesiai nekentė religijos 
 
Stagnacija.  
Naujosios kartos visiškas nepasitikėjimas valdžios ir bendruomenės dorumu užtikrino ekonominę 
bei mokslinę stagnaciją. Homo sovieticus darė tai, kas jam nešė asmenišką naudą, o ne tai, kas neš 
gerą bendruomenei. Paplito korupcija. Žmonės pasivogdavo sau, ko reikėjo, iš valstybės sandėlių. 
Fabrikai nebegavo medžiagos, kurios jiems reikėjo. Krito fabrikų produkcija. 
 
Fabrikų produkcijos kokybė sumenkėjo. Aplinkos teršimas vis didėjo. Mokslas neprasilaužė į 
naujuosius kompiuterio amžiaus tyrinėjimo laukus. Gamyba nešė pelną dirbtinai, t.y., ne savo 
kokybe, bet valdžios protekcijos dėka.  
 
Visa tai reiškia, kad žmonių gaminiai buvbo mažiau ir mažiau vertingi ir niekas nebuvo daroma 
apie tai - valdžia problemas paslėpdavo dalindama šalpą. Tai reiškia, kad daugiau ir daugiau pinigų 
buvo išeikvoti. Dėka viso to jau 1970 Andrei Amalrik skelbė, kad Tarybų sąjunga sugrius. Jis 
teisingai numatė. 
 
 

JAV LB Švietimo tarybos Kompaktinė Lietuvos istorija Komunizmo pasekmės   2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12/2/2011 



 

KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kas yra melioracija? Kam ji naudinga? Kokias blogas pasekmes ji turėjo Lietuvoje? 
 
2. Kas buvo nomenklatūra? Ką George Orwell rašė apie nomenklatūrą? Paaiškink, ką tai 

reiškia. 
 
3. Kas buvo homo sovieticus? Kaip jis atsirado? 
 
4. Kodėl Tarybų Sąjungoj atsirado stagnacija? Kaip ji pasireiškė? 
 
5. Kodėl, manai, Andrei Amalrik 1970 m. statė klausimą, ar Tarybų sąjunga išliks iki 1984 

m.? 
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Sąjūdis 
 
Glasnost ir perestroika. 
Sovietinės pastangos nutautinti Tarybų sąjungos piliečius ir paversti juos į Tarybų Sąjungos 
piliečius sukūrė „homo sovieticus“. O homo sovieticus privedė prie Tarybų Sąjungos žlugimo. 
Lietuviai pasinaudojo tą progą atstatyti savo valstybę. 
 
Kad stagnacija buvo sunki problema Tarybų sąjungoje buvo pripažinta jau Kruščiovo laikais (1950 
- 1960 m.). Buvo bandyta „atleisti vadeles“, t.y., leisti rajoniniams vienetams daryti ūkinius 
sprendimus ir neklausyti Centrinio Komunistų Komiteto Kremliuje, Maskvoje. Tačiau visi tokie 
bandymai buvo gan greit partijos sustabdyti. Partijos nomenklatūra aiškiai matė, jog visi tokie 
bandymai ilgainiui prives prie nomenklatūros sunaikinimo. Jie to nenorėjo. 

 
Maždaug 1986 m. Gorbačiovas, Komunistų partijos pirmininkas, 
paskelbė naują valdžios ir partijos liniją, būtent „glasnost“ ir 
„perestroka“. „Glasnost“ yra rusiškas žodis, kuris reiškia „laisvė“. 
„Perestroika“ reiškia „perstatymas“ arba „pertvarkymas“. Gorbačiovas 
ragino žmones būti atvirais ir kritiškais – tai „glasnost“ - kad Tarybų 
sąjunga galėtų persitvarkyti ir grįžti į teisingą kelią – tai „perestroika“. 
Gal Gorbačiovas tikėjo, kad atvirumas panaikins korupciją ir pažadins 
kūrybingumą. 
 

Michailas Gorbačiovas (iš wikipedia) 
 
Tačiau lietuvių tarpe „glasnost“ ir „perestroka“ tai tik pažadino laisvės troškimą. Lietuviams 

negalėjo būti „glasnost“ be tikros laisvės – laisvės nuo 
Rusijos okupacijos. Todėl 
Gorbačiovui negalėjo 
pasisekti - jis negalėjo 
„pertvarkyti“ Tarybų sąjungos 
jos nesunaikinęs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vytautas Landsbergis (iš wikipedia)     Romualdas Ozolas (iš wikipedia) 
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Sąjūdis. 
1988 birželio 3 d. Lietuvoje įsikūrė Sąjūdis Lietuvai išlaisvinti. Jam vadovavo Vytautas 
Landsbergis, Romualdas Ozolas ir kiti. Už visus reikšmingus įvykius, vedančius prie Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo, nuopelną galima duoti Sąjūdžiui. 
 
Pasaulio žiniasklaida su dideliu susidomėjimu sekė įvykius Lietuvoje. Šalia karo, vykstančio 
Kuvaite (Kuwait) ir Irake (Iraq), įvykiai Lietuvoje susilaukė daugiausia dėmesio. 
 
Birželio 24 d. 50,000 lietuvių susirinko prie Vilniaus 
katedros ir demonstravo už Sąjūdį. Jie reikalavo, kad 
Lietuvos komunistų partija 19-tame komunistų partijos 
suvažiavime išgautų didesnės autonomijos Lietuvai. 
 

Demonstracijos birželio 24 
 
Liepos 9 dieną 100,000 lietuvių susirinko Vingio parke 
išgirsti, ką praneš iš suvažiavimo grįžę komunistų 

partijos vadai. Lietuvos komunistų partijos 
vadas Algirdas Brazaitis pranešė, kad Maskva 
leis lietuviams rodyti Lietuvos trispalvę vėliavą. 
 
Rugpjūčio 5 d. Sąjūdis viešai paskelbė slaptą 
Molotovo-Ribentropo 1939 m. sutartį.  
 
Lapkričio 17-18 d. Lietuvos komunistų partija 
nesutiko lietuviams leisti balsuoti už 
nepriklausomybę nuo Tarybų sąjungos. 
 
Lapkričio 20 d. Sąjūdis pareiškė Lietuvos 
“moralinę nepriklausomybę” ir pareiškė, kad 
nuo šiol tik tie įstatymai galio, kurie neriboja 

Lietuvos nepriklausomybės. 
 
Lapkričio 21 d. 10,000 susirinko Vilniaus Gedimino aikštėje rodydami solidarumą su Sąjūdžiu ir 
pasipriešinimą Lietuvos komunistų partijos sprendimui neleisti balsuoti už nepriklausomybę. 
 
1989 rugpjūčio 23 d. lietuviai, latviai ir estai susujungė rankomis ir sukūrė dešimčių tūkstančių 
žmonių grandinę, kuri tęsėsi 300 mylių iš Lietuvos, per Latviją, į Estiją. Jis buvo vadinamas 
Baltijos keliu. 
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Tai buvo simbolinis įvykis, kuris išreiškė Pabaltijo tautų solidarumą siekiant laisvės nuo Tarybų 
Sąjungos. 
Anksčiau nebuvo galima Ribbenytropo-Molotovo net minėti. O dabar pasipylė tos sutarties kritika – 

ji buvusi melaginga ir įrodanti, kad Lietuvos įjungimas į 
Tarybų Sąjungą pagrįstas melu.  
 
Gruodžio 24 d. Tarybų Sąjungos seimas buvo priverstas 
pareikšti, jog Ribbentropo-Molotovo 1939-jų metų 
sutartis buvo nelegali. 
 
Maža dalis Baltijos kelio (iš balsas.lt) 
 
Lietuviai ėmė vis dažniau ir plačiau reikšti savo norą būti 

nepriklausomais. Gorbačiovas keletą sykių keliavo į Lietuvą stengdamas žmones įtikinti, jog jiems 
nereikia laisvės, o tik „glasnost“ ir „perestroika“.  
 
1990 sausio 12 d. Jungtinės Tautos, pasiduodamos sovietų spaudimui, nutraukė ryšius su latviais, 
lietuviais ir estais, siekiančiais nepriklausomybės. JAV prezidentas Bush tam veiksmui pasipriešino. 
 
Sausio mėnesį Sąjūdis surengė rinkimus. Prezidentu buvo išrinktas Vytautas Landsbergis.  
 
Kovo 11 d. Prezidentas Landsbergis surengė referendumą klausimu, ar Lietuva turėtų būti 
nepriklausoma. 85% žmonių, kurie balsavo, balsavo teigiamai. (90% žmonių dalyvavo balsavime.) 
Pasiremdamas referendumu, Landsbergis pareiškė, kad Lietuva atstatanti nepriklausomybę nuo 
Tarybų sąjungos. 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kas yra „glasnost“ ir „perestroika“ - ką tie žodžiai reiškia? 
 
2. Kodėl Gorbačiovas norėjo glasnost ir perestroikos? Ką jis norėjo atsiekti per „glasnost“ ir 

„perestroika“? 
 
3. Ar Gorbačiovui pasisekė įvykdyti „glasnost“ ir „perestroika“? Paaiškink. 
 
4. Sukurk laiko liniją, pažymėdamas svarbiuosius įvykius, vedančius prie nepriklausomybės 

atstatymo paskelbimo. 
 
5. Kokia reikšmė sovietų pripažinimo, kad Ribbentropo-Molotovo sutartis buvo nelegali? 
 
6. Kaip Landsbergis buvo išrinktas Lietuvos prezidentu? 
 
7. Kaip ir kada Landsbergis įrodė pasauliui, kad Lietuva nenori būti dalis Tarybų Sąjungos? 
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Sovietų smurtas prieš lietuvius. 
 
Blokada. 
1990 balandžio 20 d., norėdamas nubausti lietuvius už nepriklausomybės atstatymo pareiškimą, 
Gorbačiovas įvedė ekonominę blokadą Lietuvoj. Tarybų Sąjungos kariniai laivai neįleido į Lietuvą 
jokių prekių. Prezidentas Bush pasipriešino blokadai, ragino lietuvius ir sovietus ramiai tartis. Blokada 
buvo nutraukta dalinai dėl spaudimo iš Vakarų, dalinai dėl to, kad ji neigiamai paveikė kitas sovietines 
respublikas. Tarybų Sąjungos gamyba buvo taip integruota, kad sustabdyta produkcija Lietuvoje reiškė 
taip pat produkcijos sustabdymą kitose respublikose. 
 
Liepos 2 d. blokada buvo nutraukta. 
 
Vilniaus televizijos bokštas ir smurtas prieš lietuvius. 
1991 sausio 13 d. Šimtai tūkstančių žmonių buvo apsupę 
Vilniaus televizijos bokštą, jį gindami dainomis, malda ir 
neginklujotais kūnais. Visdėlto sovietų kariuomenė juos 
užpuolė tankais ir šautuvais ir bokštą užėmė.  
 

Loreta Asanavičiūtė 
 
Keturiolika  žmonių žuvo: 
Virginius Druskis 
Loreta Asanavičiūtė 
Darius Gerbutavičius 
Alvydas Kanapinskas 
Rolandas Jankauskas 
Rimantas Juknevičius 
Algimantas Kavoliukas 
Vidas Maciulevičius 
Titas Masiulis 
Apolinaras Povilaitis 
Alvydas Matukla 
Ignas Šimulionis 
Vytautas Vaitkus 
Vytautas Koncevičius 

 
Daug buvo sužeistų, daug dingusių be žinios. JAV televizijos stotis CNN pasauliui rodė įvykius gyvai ir 
gerokai sujaudino žmones, rodydami žiaurius vaizdus. Pvz., rodė, kaip 23-jų metų amžiaus Loreta 
Asanavičiūtė buvo suvažinėta sovietų patrankos, ir po to gydytojo klausė: „Ar galėsiu turėti vaikų?“ Ji 
nuo žaizdų mirė.  
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Ginkluotas žmonių terorizavimas Lietuvoje buvo tęsiamas, jaunuoliai visai be pagrindo išvelkami iš 
autobusų ir automobilių ir žiauriai apmušami. Lietuvos muitinės apšaudytos, šeši muitinės tarnautojai 
nužudyti. Viskas pasaulio žiniasklaidoj buvo rodoma. Pasaulis piktinosi sovietų elgesiu Lietuvoj. 
 

Bando išgelbėti žmogų iš po patrankos 
 
Išeivijos veikla. 
Išeivijos lietuvių veikla už nepriklausomybę buvo plati 
ir įvairi. JAV žiniasklaidoje daug buvo aiškinta apie 
lietuvių siekius, jų istoriją. Buvo surengtos eisenos 
Washington, D.C. prie Baltųjų Rūmų ir prie Seimo 
rūmų. Eisenos buvo surengtos taip pat prie Jungtinių 
Tautų New Yorke. Su lietuviais dažniausiai petys į petį 
ėjo latviai, estai, ukrainiečiai, taip pat ir rusai, kurie 
kovojo už savo valstybės išlaisvinimo nuo komunistų 
priespaudos. Buvo organizuojamos maldos eisenos prie 
prezidento buveinės Maine valstijoje. Žvakės nuolat 
degė, besimeldžiančių ir bedainuojančių lietuvių būriai 
pasikeisdami stovėjo dieną ir naktį įvairių miestų 
centruose. 
 
Vakarų žiniasklaidoje buvo aiškinta apie Ribbentropo-
Molotovo sutartį ir jos nelegalumą. Visa ši veikla 
pasiekė Vakarų žiniasklaidą ir padėjo atsverti 
Gorbačiovo teigimą, jog lietuviai per daug skuba 
pasitraukti iš Tarybų Sąjungos. 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kodėl Gorbačiovas paskelbė blokadą Lietuvai? Kodėl ją nutraukė? 
 
2. Kas įvyko 1991 sausio 13 d.? 
 
3. Sužinok apie vieną iš žuvusiųjų prie televizijos bokšto ir trumpai aprašyk. 
 
4. Kokius ginklus lietuviai naudojo, kovodami už laisvę prieš Tarybų Sąjungą? 
 
5. Kaip išeiviai kovojo už nepriklausomybę? 
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Lietuvos nepriklausomybės atstatymo pripažinimas. 
 
Perversmas. 
Norėdamas įtikinti žmones, kad jie pasiliktų Tarybų Sąjungoj, Gorbačiovas pasiūlė naują, labiau 
demokratišką Tarybų Sąjungos konstituciją. Prezidentui Bush paaiškino, jog Tarybų Sąjunga bus visai 
panaši į Jungtines Amerikos Valstybes. 1991 kovo mėnesį jis surengė referendumą. Referendume 
klausė, ar Tarybų Sąjungos piliečiai norėtų labiau demokratiškos konstitucijos. Daugiau negu 70% 
balsavusių atsakė „taip“. 
 
Lietuviai nebalsavo. Jų nuomone, čia buvo jau nebe jų reikalas. Jie niekada nenorėjo priklausyti Tarybų 
Sąjungai ir jai jau nebepriklausė. Todėl jai nesvarbu, kaip Tarybų sąjunga viduje tvarkosi. 
 

Komunistų partijai labai nepatiko referendumas. Jis 
reiškė, kad centrinė partija ir nomenklatūra praras savo 
galią. 
 
Rugpjūčio gale komunistų partijos nomenklatūra, 
įsitikinusi, jog „glasnost“ ir „perestroika“ veda prie 
komunistų partijos ir nomenklatūros galios sunaikinimo, 
suorganizavo perversmą. Gorbačiovas buvo suimtas į 
nelaisvę ir buvo paskelbtas naujas Tarybų Sąjungos 
prezidentas. 
 
Tačiau perversmas nepasisekė. Patys rusai, vadovaujami 
Rusijos prezidento Boriso Jeltsino (Gorbačiovas buvo ne 
Rusijos, o visos Tarybų Sąjungos, prezidentas), 
pasipriešino prieš perversmą ir eiliniai kareiviai atsisakė 
remti perversmo šalininkus. 
 
 

Rusijos prezidentas Borisas Jeltsinas (iš wikipedia) 
 
Savaitei nepraėjus, perversmo vadai leido Gorbačiovui grįžti į valdžią. Vieni perversmo vadai nusižudė, 
kiti laukė teismo.  
 
Lietuvos pripažinimas. 
Vakarai, supratę, jog perversmo nepasisekimas reiškė nomenklatūros ir tuo pačiu Tarybų Sąjungos 
žlugimą, pripažino Latvijos, Lietuvos ir Estijos nepriklausomybę nuo Tarybų Sąjungos. 
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Vienas iš paskutiniųjų pripažinti Pabaltijo kraštų 
nepriklausomybę buvo JAV prezidentas Bush. Bush 
buvo susidraugavęs su Gorbačiovu. Jis tikėjo, jog 
Gorbačiovas iš tiesų norėjo panaikinti priespaudą 
Tarybų Sąjungoje ir įvesti laisvę, sukurdamas valstybių 
sąjungą, panašią į Jungines Amerikos Valstybes. 
Gorbačiovo įtikintas, jis galvojo, jog lietuviai per daug 
skubinasi pasitraukti iš Tarybų Sąjungos. Jis galvojo, 
jog, laikui bėgant, lietuviai supras, jog Gorbačiovo 
laisvoje Tarybų Sąjungoje lietuviams bus gerai. 
 
 
JAV prezidentas George Bush (iš wikipedia) 
 

 
Tuo pačiu metu, kai Sąjūdis vadovavo laisvės kovom Lietuvoje, JAV vykdė karą prieš Iraką, kuris buvo 
užpuolęs Kuwait valstybę, JAV šalininkę Artimuosiuose Rytuose. Prezidento dėmesys buvo nukreiptas 
į situaciją tame regione ir jis pasitikėjo Gorbačiovo įtikinimais. Tačiau Gorbačiovo perversmas sukėlė 
jam abejonių, nes įrodė, jog komunistų partija nežada paaukoti savo galios. 
 
Net perversmui pasibaigus, prezidentas  laukė, kad Gorbačiovas pirmasis pripažintų nepriklausomą 
Lietuvą. To nesulaukęs, Bush pagaliau rugsėjo mėnesį, 1991-mais metais pareiškė atstatąs normalius 
santykius su Pabaltiju, kurie buvo nutraukti 1949-tais metais. 
 
Štai kada šios valstybės pripažino nepriklausomą Lietuvą: 
Islandija 1991 m. vasario 28 d.  
Danija 1991 m. gegužės 16 d.. 
Rusija 1991 m. rugpjūčio 3 d.  
Norvegija 1991 m. rugpjūčio 24 d. 
Prancūzija 1991 m. rugpjūčio 26 d..  
Kanada 1991 m. rugpjūčio 26 d.  
Portugalija 1991 m. rugpjūčio 26 d.  
Australija 1991 m. rugpjūčio 27 d.  
Belgija 1991 m. rugpjūčio 27 d.  
Didžioji Britanija 1991 m. rugpjūčio 27 d.  
Ispanija 1991 m. rugpjūčio 27 d.  
Švedija 1991 m. rugpjūčio 27 d.  
Vokietija 1991 m. rugpjūčio 27 d.  
Airija 1991 m. rugpjūčio 27 d.  
Austrija 1991 m. rugpjūčio 28 d..  
Suomija 1991 m. rugpjūčio 28 d.  
JAV 1991 m. rugsėjo 3 d.  
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Koks perversmas įvyko Tarybų Sąjungoj 1991 metais? Kaip jis užsibaigė? Kaip perversmas 

padėjo įtikinti kitas šalis pripažinti Lietuvos nepriklausomybę?  
 
2. Koks karas vyko pasaulyje 1990-1991? Kodėl galima sakyti, kad tas karas sutrukdė JAV 

pripažinti nepriklausomą Lietuvą? 
 
3. Sukurk laiko liniją, pažymėdamas kada įvyko svarbiausi įvykiai, Lietuvai išsilaisvinant iš Tarybų 

Sąjungos. 
 
4. Paaiškink panašumus ir skirtumus tarp Illinois, kaip dalis JAV, ir Lietuvos, kaip dalis Tarybų 

Sąjungos. 
 
5. Kurios valstybės buvo vienos iš pirmųjų pripažinti Lietuvos nepriklausomybę? Kurios valstybės 

buvo vienos iš paskutiniųjų pripažinti Lietuvos nepriklausomybę? 
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