
Vytautas Didysis ir jo valdymas 

Vytautas Didysis – iškili asmenybė, kurios įtaka ilgą laiką buvo juntama Lietuvos 
Didžiosios Kunigaikštystės gyvenime, ji svarbi ir šiais laikais. Vytautas Didysis gimė 
Senuosiuose Trakuose apie 1350 metus. 

Vytauto Didžiojo valdymo pradžia: 

Per kelerius metus Vytautas, nesiskaitydamas su 
priemonėmis, atėmė iš Jogailos brolių ir jų įpėdinių valdytas 
sritines kunigaikštystes, o pašalintųjų kunigaikščių vietas 
užėmė Vytauto paskirti vietininkai iš jam ištikimų bajotų (taip 
Vytautas sustiprino LDK centralizaciją) 

Vytautas ėmė formuoti naują visuomenės sluoksnį – 
kunigaikščiams nepriklausančius bajorus, dovanodamas jiems 
žemes ir valdinius už tarnybą didžiajam kunigaikščiui; šie bajorai tapo ir pirmaisiais Vytauto 
naujo administracinio aparato pareigūnais, dalyvavo jo karinėse-politinėse akcijose; iš šių 
dovanojimų išaugo stambios giminės (Kęsgailos, Radvilos, Goštautai); tačiau Vytautas 
stengėsi, kad sustiprėjusios bajorų giminės negrėstų didžiojo kunigaikščio valdžiai. 

Vytautas ėmėsi reformuoti centrinės valstybinės valdžios aparatą: didžiojo 
kunigaikščio taryboje kunigaikščių vietas užėmė bajorai ir katalikų dvasininkai, tačiau taryba 
dar posėdžiavo nereguliariai, jos sudėtis nebuvo nusistovėjusi. 

Juridiškai būdamas Jogailos vietininkas, Vytautas faktiškai jau nuo pirmųjų 
valdymo metų vykdė labai savarankišką užsienio politiką: 1398 m. Salyno sutartimi savo 
vardu patvirtino Žemaitijos atidavimą Ordinui (pradėjo savarankiškai disponuoti LDK 
teritorija). 

Vytauto politiką palaikė Lietuvos bajorai (1398 m. Salyno suvažiavime paskelbė 
Vytautą Lietuvos karaliumi), taip pat šiam procesui nesipriešino ir Jogaila (manoma, kad jis 
norėjo išlaikyti Lietuvos valstybę Gediminaičių dinastijos valdžioje, apsaugoti ją nuo 
inkorporavimo į Lenkijos karalystę. Tačiau Vytauto valdžios stiprėjimas kėlė nepasitenkinimą 
Lenkijoje (įtampa tarp valstybių 1392-1398 m. augo) 

1399 m. rugpjūčio 12 d. Vytauto vadovaujamos jungtinės pajėgos (LDK, totorių 
chano Tochtamyšo, Lenkijos ir Ordino kariuomenės) pralaimėjo mūšį prie Vorsklos Aukso 
Ordai. Šis pralaimėjimas pakeitė Vytauto politinę orientaciją – privertė jį vėl ieškoti 
kompromiso su Jogaila ir Lenkija, nes sustiprėjo Maskvos pozicija regione ir antilietuviškos 
nuotaikos LDK slaviškose žemėse. 

1400 m. gruodžio pab. prasidėjo derybos tarp Jogailos ir Vytauto, kurios baigėsi 

priimtu sprendimu, reiškusiu naują LDK ir Lenkijos santykių pradžią. Šis susitarimas įteisintas 

trimis 1401 m. aktais. 

 



Aktų reikšmė: 

Šiais aktais Jogaila ir Lenkijos karaliaus taryba juridiškai patvirtino LDK valdovo 
Vytauto savarankiškumą, paskelbiant jį Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu ir perleidžiant jam 
visą valdžią LDK, o Vytautas ir LDK bajorai įsipareigojo laikytis šio susitarimo. 

Buvo pripažintas laikinas LDK savarankiškumas – iki Vytauto mirties (po to visos 
Vytautui priklausančios valdos turėjo grįžti Jogailai ir Lenkijos karūnai). 

Jeigu mirtų Jogaila, nepalikęs įpeėdinio, Lenkijos taryba įsipareigojo nerinkti naujo 
karaliaus be Vytauto sutikimo. 

 

Klasės ir namų darbas Nr. 12 

1. Kada ir kur gimė Vytautas Didysis? 

2. Kaip Vytautas stiprino LDK centralizaciją? 

3. Kada vyko ir kuo baigėsi Vytauto ir Jogailos derybos? 

4. Sugalvokite savus septynis klausimus. 

 

 


