
Lietuva Didžiojo Kunigaikščio Vytauto laikais          

Valdant Vytautui iš beraštės tautos pradėjome eiti į krikščionišką Vakarų 

civilizaciją, su Vytautu prasidėjo europinės Lietuvos politikos pradžia.  

Sutapo laikotarpis: Vytautui teko valdyti, kuomet Lietuva priėmė krikščionybę ir 

kai baigėsi nuolatiniai karai su vokiečių ordinu, stojo pakankamai ilgalaikė taika, kurios metu 

galėjo įvykti per XIV (14) a brendusios reformos. Tokią Vytauto svarbą nulemia ir kiti dalykai. 

Jis valdė ilgai: valdė 40 metų tais laikais, kai vidutinis žmonių amžius siekdavo iki 50 metų. Jis 

pats išgyveno iki 80 metų. Ir, aišku, tokį ilgą ir sėkmingą jo valdymą neabejotinai lėmė 
asmeninės Vytauto savybės.  

Vytauto reikšmę neabejotinai galima nusakyti taip: tai tikrai visų laikų pats 

žymiausias Lietuvos valdovas – tiek tarptautiniu mastu, tiek Lietuvoje. Vytauto laikais Lietuva 

išsiplėtė, pasiekė didžiausią plotą. Vytautas nepaliko dinastijos, jo vienintelė duktė ištekėjo už 

Maskvos didžiojo kunigaikščio ir jos palikuonys toliau valdė Maskvoje. Lietuvoje valdė jo 

pusbrolio – jogailaičių linija.  

Bajorų visuomenei Vytauto laikų sienos buvo prisimenamos kaip ideali valstybės 

teritorija, kurią reikia ginti. Miestiečiams buvo savivaldos teisių suteikėjas. Žydų, totorių 

bendruomenėms buvo jų bendruomenių kurdintojas. Kas labai svarbu, Vytautas įvairioms 
socialinėms grupėms kažką svarbaus, naujo padarė. Tai ir lėmė tokį stiprų įvaizdį.  

Dėl itin aktyvios tarptautinės Vytauto politikos, LDK buvo žinoma ir europiniu 

mastu. Aišku, prisidėjo ir pergalė Žalgirio mūšyje, jos pagarsinimas – sėkmingos ideologinės 

propagandos sukūrimas lėmė, kad ir Jogailos, ir Vytauto vardai Europoje pasklido. Iš to turime 
pasekmes – Vytautui 1421 m. pasiūlyta Čekijos karūna.  

Per visą XV(15) a. tai praktiškai vienintelis rimtas atvejis, kuomet Europoje 

bandyta sukurti naują karalystę. Mat vėlyvaisiais viduramžiais europinė politinė geografija 

buvo pakankamai nusistovėjusi, naujų karalysčių neatsirasdavo. Šis Vytauto atvejis Europoje 

buvo pastebėtas. Karūnacijai, kuri buvo numatyta 1430 m. rugsėjo 8-tą dieną, Švenčiausios 

Mergelės Marijos gimimo dieną, visų pirma sutrukdė tai, kad lenkų didikai nepraleido 

pasiuntinių su karūnomis. Čia, aišku, atsirado kitas mitas, kad lenkai pagrobė tas karūnas. 

Tačiau nauji tyrimai vis dėlto rodo, kad karūnos nebuvo atimtos – jos grįžo atgal į Vokietiją. 

Tačiau faktas tas, kad karūnų nepraleido. 



Vytautas keliskart kryžiuočiams padovanojo Žemaitiją.  Kai kurie žmonės gali 

pasakyti, kad dovanoti teritorijas – neatsakingas dalykas, nes jis juk nežinojo, kaip viskas 

baigsis. Kiti gali pasakyti, kad tai ilgalaikis iš anksto apgalvotas planas, kad jis iš anksto žinojo, 

kuo viskas užsibaigs. Tas metas buvo labai sudėtingas – reikia tik įsivaizduoti – valstybė artėjo 

prie milijono kvadratinių kilometrų dydžio. Kaip ją suvaldyti? Tad jei nori aktyvesnę politiką 
vykdyti Rytuose, neišvengiamai turi daryti tam tikrus kompromisus Vakaruose.  

Vytautas susidraugavo su pusbroliu, Lietuvos didžiuoju 

kunigaikščiu ir Lenkijos karaliumi Jogaila (Kol Vytautas nebuvo garsus, 

jie labai nesutarė). Beveik iki pat gyvenimo pabaigos, jų santykiai buvo 

itin geri. Vienas kitą vadino broliais, nuolat kartu leisdavo Kalėdų 

laikotarpį, kartu medžiodavo, jie rado politinį sutarimą: vienas 

Lenkijoje, kitas – Lietuvoje. Tai – vienas sėkmingiausių Lietuvos istorijos 

laikotarpių. Tokia didžiųjų kunigaikščių situacija reta – du didieji 
valdovai.  

Jogaila į Lenkiją atvyko iš kitos šalies (Lietuvos), atsidūrė 

visai kitoje kultūrinėje erdvėje, kalboje. Iš pradžių atvykęs kaip 

karalienės vyras, jis sugebėjo ne tik pilnai įsitvirtinti, bet praktiškai jau 

dominavo Lenkijos politikoje, o, svarbiausia, sukūrė dinastiją, kuri dar 

pusantro šimto metų valdė ir Lenkiją, ir Lietuvą. Vytautui dinastijos 

nebuvo lemta sukurti. Vytauto laikais nusistovėjo ir paskui išliko 

tradicija, kad Lietuva sugebėjo rasti savarankišką vietą unijoje 

(sąjungoje) su Lenkija. Vytauto laikai suvaidino patį svarbiausią 

vaidmenį.  

Vytauto nelaimė, kad jis neturėjo sūnaus. Žvelgiant to 
meto valdovų akimis, kiekvieno valdovo noras – palikti po savęs, viena vertus, tam tikrą 
atminimą, bet, visų pirma, po savęs palikti dinastiją, tęstinumą. Šito nebuvo. Jis buvo vedęs du 
kartus. Pirma žmona Ona, po jos mirties vedė Julijoną. Su Ona susilaukė dukros Sofijos.  

 
Klasės ir namų darbas Nr. 13 
 

1. Kokį amžių nugyveno Vytautas ir kiek metų valdė Lietuvą? 
2. Kuo ypatingas XV (15) amžius? 
3. Kokie buvo Vytauto ir Jogailos santykiai? 
4. Sugalvokite savus septynis klausimus. 

 
 
 
 
 
 
 
 


