
Krėvos sutartis 1385 m. 

XIV a. Lietuvos politinė padėtis labai pasunkėjo. Kryžiuočių ordinas, užkariavęs 
prūsus ir jotvingius, siekė pavergti taip pat Lietuvą ir įkurti dar galingesnę valstybę, nukreiptą 
prieš rytų slavus. Lietuvos pozicija ir rusų žemėse tuo metu nebuvo tvirta.  
 

 

 

 

 

 

 

Tokiomis aplinkybėmis Lietuvai reikėjo sąjungininko. Kaip tik tuo metu kaimyninė 
Lenkijos Karalystė liko be valdovo. Jos sostas atiteko jaunutei karalaitei Jadvygai. Lenkai ieškojo 
jai tinkamo vyro, o sau karaliaus. Tinkamiausias jiems pasirodė didysis Lietuvos kunigaikštis 
Jogaila. Lenkai ir lietuviai turėjo bendrą priešą – kryžiuočius. Tik sutelkę jėgas galėjo juos 
nugalėti. 

1385 m. Krėvos pilyje lenkų ir lietuvių bajorai pasirašė  Lietuvos ir Lenkijos sutartį. 
Jogaila sutiko vesti Jadvygą, priimti krikštą, apkrikštyti visą Lietuvą ir prijungti Lietuvos 
Didžiąją Kunigaikštystę prie Lenkijos Karalystės. 

Jogaila krikštydamasis gavo Vladislovo vardą, o Vytautas – Aleksandro. 
Pasikrikštijęs Jogaila 1386 m. Buvo vainikuotas Lenkijos karaliumi. 1387 metais jis su lenkų 
kunigais atvyko į Lietuvą krikštyti lietuvių. Lietuva buvo krikštijama jau antrą kartą, nes po 
Mindaugo mirties pirmasis krikštas neprigijo. Dabar, kad būtų greičiau, žmonės buvo 
krikštijami būriais. Pasikrikštijusius Jogaila apdovanodavo baltais vilnoniais drabužiais – 
krikšto marškiniais. 

Ir po šio krikšto ilgai dar lietuviai nenorėjo skirtis su protėvių tikėjimu, slapta 
atlikinėjo pagoniškas apeigas. Tačiau jų šventosios vietos buvo išnaikintos, amžinoji ugnis 
užgesinta, iškirsti šventieji miškai. Priėmusi krikštą, Lietuva galėjo laisvai bendrauti su kitomis 
krikščioniškomis Europos šalimis. O kryžiuočiams jau nebederėjo pulti krikščioniško krašto, 
todėl jiems būti Pabaltijyje pasidarė neprasminga. 

Krėvos unija (sutartis) buvo sudaryta visų pirma siekiant nugalėti kryžiuočius. 
Lietuva ir Lenkija buvo labai skirtingos šalys, todėl ir po unijos jos gyveno atskirai. Lenkai, 
sudarinėdami uniją, manė, kad Lietuva visiems laikams prijungiama prie Lenkijos. Vytautas tuo 
tarpu stengėsi išlaikyti Lietuvos savarankiškumą. 

 
Klasės ir namų darbas Nr. 10 
 

1. Kodėl buvo pasirašyta Krėvos unija? 
2. Kokiomis aplinkybėmis Jogaila tapo Lenkijos karaliumi? 
3. Kaip lietuviai skyrėsi su senu tikėjimu? 
4. Kokia krikšto reikšmė Lietuvai? 
5. Sugalvokite penkis klausimus. 


