
Žalgirio mūšis 1410 m. 

Po Krėvos unijos kryžiuočių išpuoliai tiek prieš Lietuvą, tiek prieš Lenkiją 
nesibaigė. Jogaila su Vytautu nutarė sutelkti jėgas, nes mūšis su Ordinu jau buvo neišvengiamas. 
Vytautas surinko 40 pulkų kariuomenę. Greta lietuvių buvo rusai, gudai (baltarusai), 
ukrainiečiai, totoriai. Jogaila, be lenkų, pasitelkė rusus bei čekus. Iš viso pavyko jam surinkti 50 
pulkų. Dar 1409 m. žiemą abu valdovai sudarė karo žygio planą. Jų tikslas buvo užimti 
kryžiuočių sostinę Marienburgą. 

1410 metų birželio antroje pusėje jungtinė lietuvių ir lenkų bei samdytų karių 
kariuomenė jau žygiavo Ordino valstybės link. Liepos 15-osios rytą ties Žalgiriu (Griunvaldu) 
sąjungininkams kelią pastojo Ordino kariuomenė. Ten ir įvyko lemtingas mūšis. 

Lietuvių ir lenkų kariuomenė buvo apsistojusi ties mišku ir krūmais apaugusia 
vieta. Kryžiuočiai išsirikiavo plyname lauke, todėl juos negailestingai kaitino liepos saulė. 
Kryžiuočių magistras Ulrichas von Jungingenas ėmė nerimauti, vis bijodamas pradėti mūšį. Mat 
buvo manoma, kad kas pirmas pradeda mūšį, tas pralaimi. Lietuviai ir lenkai, būdami pavėsyje, 
neskubėjo kautis. 

 
Mūšis prasidėjo tik apie vidudienį ir truko iki 

vakaro. Lenkų pulkai kovojo kairiajame sparne, o lietuvių 
– dešiniajame. Lietuvių daliniams vadovavo ir kartu su jais 
kovėsi kunigaikštis Vytautas. Manoma, kad mūšyje iš viso 
dalyvavo apie 50-60 tūkstančių karžygių. Kautynes 
laimėjo sumaniai vadovaujamos lietuvių-lenkų jungtinės 
pajėgos. Kryžiuočiai buvo nugalėti. Mūšyje žuvo daug 
Ordino pareigūnų, tarp jų ir didysis magistras Ulrichas 
von Jungingenas. 

Žalgirio mūšis sustabdė beveik du šimtus 
metų trukusį lietuvių tautos naikinimą. Buvo užkirstas 
kelias kryžiuočių veržimuisi į Rytus. Todėl Žalgirio mūšis 
laikomas svarbiu viduramžių Europos politinio gyvenimo 
įvykiu. Po jo nepaprastai išaugo Lietuvos ir Lenkijos 
autoritetas.  

1411 m. Torunėje buvo paskelbtos taikos su 
kryžiuočiais sąlygos. Ordinas turėjo grąžinti Lietuvai 
Žemaitiją (bet tik iki Vytauto mirties), o Lenkijai Dobrynę. 
Tačiau kryžiuočiai vis dar nenorėjo atsisakyti Žemaitijos. Tuomet Lietuvos ir Lenkijos 
kariuomenė 1422 m. įžengė į jų valdomą teritoriją. Kryžiuočiai, dar neatsigavę po Žalgirio 
mūšio, vengė susirėmimų.  

Dar tais pačiais metais, t. y. 1422-aisiais, prie Melno ežero buvo pasirašyta Ordino 
ir Lietuvos sutartis. Lietuva visiems laikams atgavo Žemaitiją ir buvusias jotvingių žemes 
(Sūduvą), tačiau Klaipėda liko kryžiuočių rankose. Neilgai trukus po Torunės sutarties, 1413 
m., Vytautas su Jogaila pradėjo krikštyti Žemaitiją. Žemaičiai ne iš karto norėjo priimti katalikų 
tikėjimą. Jiems jis siejosi su visais kryžiuočių žiaurumais. Žemaičiai, vėl tapę Lietuvos dalimi, 
pamažu perprato ir tikėjimo tiesas. 

Po Žalgirio mūšio Lietuva ir Lenkija norėjo parodyti Ordinui savo vienybę. Todėl 
1413 m. Horodlėje prie Bugo upės pasirašė dar vieną sutartį (uniją). Nuspręsta panaikinti 
ankstesnių susitarimų nuostatą, kad po Vytauto mirties Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė turi 
grįžti Jogailai ir Lenkijai. Besąlygiškai buvo pripažintas Lietuvos didžiojo kunigaikščio valdžios 
tęstinumas ir Lietuvos valstybingumas. 



Vadinasi, net Vytautui mirus, Lietuva liksianti atskira valstybė. Susitarta, kad po 
Vytauto mirties naujas valdovas bus renkamas tik su lenkų žinia, o mirus Jogailai – su lietuvių. 
Abi šalys pasižadėjo padėti viena kitai gintis nuo priešų. Horodlėje patvirtinta taip pat, kad 
lenkų bajorams suteikus Lietuvos bajorams savo herbus, sulyginamos ir abiejų šalių bajorų 
teisės. Ta pačia proga susitarta Lietuvoje įvesti tokią valdymo tvarką, kokia jau buvo Lenkijoje. 

Horodlės unija užtikrino didesnę nepriklausomybę Lietuvai bei didžiajam 
kunigaikščiui. Atsisakyta ankstesnių planų įjungti LDK į Lenkijos Karalystę. Tačiau ši sutartis 
nebuvo tokia naudinga Lietuvai, kaip iš pradžių atrodė.  

Suvienodinus abiejų kraštų vidaus gyvenimą ir pradėjus giminiuotis Lietuvos ir 
Lenkijos bajorams, prasidėjo lenkinimo procesas. Po Žalgirio mūšio ir Horodlės unijos Vytauto 
valdžia LDK sustiprėjo. Jis visą gyvenimą siekė Lietuvos savarankiškumo ir karališkojo vainiko. 
Šiam Vytauto sumanymui nepritarė lenkų ponai. Jie žinojo, kad Vytautui tapus karaliumi, 
Lietuva visiems laikams atsiskirs nuo Lenkijos ir bus savarankiška valstybė.  

Didysis kunigaikštis Vytautas, nepaisydamas pasipriešinimo, susitarė dėl 
vainikavimosi su Vokietijos imperatoriumi Zigmantu. Vytauto ir jo antrosios žmonos Julijonos 
karūnavimo iškilmės turėjo įvykti 1430 metų rugsėjo 8 d. Vilniuje. Lenkų ponai, negalėdami 
suardyti Vytauto planų, įsakė savo valstybės pasienyje užpulti pasiuntinius ir pagrobti 
karališkuosius vainikus.  

Vytautas labai išgyveno šį smūgį, bet nutarė nepasiduoti ir paprašė dar kartą 
atvežti karūnas. Sutarta, kad šįkart karūnavimo iškilmės vyks lapkričio 8 d., o karūnos bus 
vežamos kitu keliu. Deja, aštuoniasdešimties metų Vytautas tos dienos nesulaukė. Manoma, kad 
kunigaikštis, keliaudamas iš Vilniaus į Trakus, nukrito nuo žirgo ir smarkiai susitrenkė. Jis mirė 
1430 m. spalio 27 d., taip ir nesulaukęs karališkosios karūnos. Palaidotas Vilniaus katedroje. 

Lietuviai už nuopelnus tautai ir Lietuvai Vytautą vadina Didžiuoju ir labai jį gerbia. 
Jo valdoma Lietuva buvo didžiulė, nuo Baltijos jūros šiaurėje iki Juodosios jūros pietuose. 
Vytautui nepavyko susigrąžinti iš kryžiuočių visų lietuvių gyvenamų žemių ir prijungti jų prie 
Lietuvos. Tai padaryti trukdė Rytų politika. 

 
Klasės ir namų darbas Nr 14 

1. Kada ir kur vyko Žalgirio mūšis? 
2. Kaip lietuviams ir lenkams pavyko nugalėti kryžiuočius? 
3. Kodėl buvo pasirašyta Horodlės unija? 
4. Parašykite, kodėl Vytautas netapo Lietuvos karaliumi. 

5. Kaip ir kada mirė Lietuvos Didysis Kunigakštis Vytautas? 
6. Sugalvokite penkis savus klausimus. 


