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Valstybės , visuomenės ir kūlturos pokyčiai  XIVa. pabaigoje –XVa. pradžioje. 

Priėmus krikštą pasikeitė Lietuvos santykiai su krikščioniškomis Vakarų Europos valstybėmis. 
Nors ir iki tol Lietuva palaikė ryšius su Vakarais , tačiau popiežius , Šventosios Romos Imperijos 
imperatorius ir Kryžių ordinas įsivaizdavo , kad turi teisę kištis į pagoniškos Lietuvos reikalus ir 
spręsti jos likimą . Iš karto po krikšto popiežius prašė kryžiuočių nutraukti karus su Lietuva . 
Lietuva jau  būdama krikščioniška valstybė 1410 m. Žalgirio mūšyje galutinai apgynė ir sustiprino 
savo padėtį kaip lygiavertė tarp kitų vakarietiškų valstybių. 

Kartu su katalikišku krikštu pasikeitė santykiai su Lietuvos stačiatikiais . Nors Stačiatikių bažnyčia 
jau kelis šimtmečius gyveno Lietuvos teritorijoje , bet ji neįgijo didesnės įtakos. Nei vienas 
Gediminaičių dinastijos vadovas nebuvo stačiatikis. Tuoj po krikšto , 1387 m. buvo paskelbtos 
kelios privilegijos katalikams , ir stačiatikių tikejimą išpažystantys turejo rinktis ar tapti kataliku  
ir gauti geresnę tarnybą ar likti ištikimu savo tėvų tikejimui . Tarp  katalikų ir stačiatikių LDK 
atsirado  nesutarimų .  

 Nuolatiniai  karai skatino visą intelektualinę energiją sutelkti kariniams ir diplomatiniams 
reikalams spręsti. Apie tai byloja Gedimino laiškai , kitų kunigaikščių rašytiniai dokumentai , 
kuriais jie palaikė diplomatinius santykius su Europos ir Azijos šalimis. Taip pat tam laikui buvo 
moderni pilių statyba ir architektūra –Vilniaus , Kauno , Trakų, Medininkų ir kt. 

Tačiau kitose srityse matome didžiulį atsilikimą . Nei visuomenė nei valdovai ilgai nesuprato 
rašto reikalingumo . Nėra išlikę jokių žinių apie mokyklas iki krikšto atsiradimo . Raštas tapo 
svarbus tik priėmus krikštą , bet jis buvo perimtas iš stačiatikių vienuolynų . Lietuvoje vidaus 
reikalams buvo vartojama kanceliarinė slavų kalba surašant raštus , o santykiams su Vakarais 
buvo  lotynų arba vokiečių  kalba.Lietuviškai parašytų dokumentų iš XIV-XVa. kol kas nėra rasta. 

Tik vienas kitas ranka užrašytas sakinys teismo knygose , keletas lietuviškai ranka parašytų 
poterių . Po krikšto priėmimo buvo pradėtos kurti mokyklos prie bažnyčių ir vienuolynų – tai 
buvo švietimo sistemos Lietuvoje pradžia . 

Po krikšto Lietuvoje atsirado luomai tokie kaip Vakarų Europoje . Valdantysis luomas buvo 
bajorai , miestuose gyveno miestiečiai (amatininkai ir prekybininkai) jie buvo laisvi ,bet 
neturejo jokių kitų privilegijų , negalėjo dalyvauti valstybės valdyme, gauti tarnybų . Kaimuose 
gyveno valstiečiai , kurie dirbo žemę , augino gyvulius.Kai kurie valstiečiai buvo laisvi , bet 
dauguma Lietuvos valstiečių buvo baudžiauninkai ir priklausė bajorams . Taip pat buvo 
dvasininkų luomas , jais galejo tapti tik teologijos mokslus baigę vyrai .  

 Po krikšto – Vytauto laikais buvo sukurta valstybės pinigų sistema , atsirado monetos su 
lietuviškais simboliais . Pradėtas vartoti Lietuvos valstybės herbas –Vytis. Vytautas įkurė 



Lietuvos didžiojo kunigaikščio kanceliariją . Vytauto iniciatyva buvo pradėtas rašyti Lietuvos 
didžiųjų kunigaikščių metraštis (kanceliarine slavų kalba , kaip ir visi kiti Lietuvos valstybės 
vidaus dokumentai XIV –XV a.). 

Tapus katalikiška Lietuva ji  tapo modernesnė , augo miestai , kūrėsi mokyklos ,turtingesni 
žmonės keliavo  į Vakarų Europos universitetus mokytis , o grižę savo žinias perduodavo savo 
tautiečiams .  

Nors Lietuvos Didysis kunigaikštis Vytautas savo planų galutinai neįvykdė t. y , Lietuva netapo 
karalyste , bet svarbiausią tikslą Vytauto Didžiojo politiniai veiksmai pasiekė . Atsilikusi ir 
izoliuota Lietuvos valstybė pašalino jai keliamus didžiuosius pavojus t.y. sutriuškino Vokiečių 
ordiną Žalgirio mūšyje , priėmė katalikišką krikštą ir tapo gerbiama valstybė Vakarų pasaulyje , 
pritapo prie jos ir joje išsilaikė .  

Vytauto laikų Lietuva labiausiai priartėjo prie valstybės kuri , šiandien kartais pavadinama 
imperija . LDK sienos buvo nuo Baltijos jūros iki Juodosios jūros . Vytautui dar gyvam būnant jis 
jau buvo gerbiamas ir garbinamas kaip talentingas didelės valstybės valdovas . Po jo mirties  
LDK pradėjo silpnėti , prarasti tokią svarbią padetį kitų valstybių tarpe , bet ištikus nelaimėms ir 
prireikus lieuvių žmonėms susivienyti ,  Vytauto Didžiojo prisiminimas teikia stiprybę , žadina 
tautunį orumą , ugdo patriotizmą .  

Paaiškinimai : 

Šventoji Romos imperija ( Nuo Xa.iki XIXa.pradžios) tai buvo praktiškai savarankiškų 
kunigaikštysčių sąjunga . Jai priklausė dabartinė Vokietija , Čekija , Slovėnija , Šiaurės Italija , 
Šveicarija , dalis Šiaurės Prancūzijos  , Nyderlandai ir kt. 

Kanceliarija tai vieta , kurioje ruošiami ,surašomi ,  saugomi dokumentai. 

 Kanceliarinė slavų kalba tai senovinė slavų rašto kalba , kurią buvo perėmę Lietuvos 
kunigaikščiai kaip vidaus susirašinėjimo kalbą . Ši kalba panaši į dabartinę baltarusių kalbą .  

Teologija – mokslas apie Dievą .  

Metraštis – kasmetinis įvykių aprašymas .  

Simbolis – ženklas , kuris turi tam tikrą reikšmę .  

Stačiatikis – žmogus išpažįstantis  provoslavų tikejimą (greek orthodox ) .  

 Klausimai namu darbams : 

1)      Kas yra LDK ?______________________________________________________________ 



2)      Kokia kalba buvo naudojama LDK kunigaikščių kanceliarijoje XIV – 
XVa.___________________________________________________________________-- 

3)      Kuo skyrėsi bajorų luomas nuo miestiečių luomo? 
______________________________________________________________ 

4)      Kas įkūrė LDK kunigaikščių 
kanceliariją?_____________________________________________________________ 

5)Nuo kokios jūros iki kokios jūros Vytauto Didžiojo laikais buvo LDK sienos? 
_____________________________________________________________________________ 

 


