
Lietuva po Vytauto mirties 

Vytautui mirus, Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu paskelbtas jauniausias Jogailos 
brolis Švitrigaila, anksčiau valdęs Černigovo, Severų Naugardo, Briansko žemes. Jį išsirinko 
Lietuvos bajorai. Švitrigaila bandė tęsti Vytauto politiką ir siekė visiškos Lietuvos 
nepriklausomybės, norėjo nutraukti uniją su Lenkija. Buvo sudaręs slaptas sutartis su 
Kryžiuočių ir Livonijos ordinais, tarėsi dėl pagalbos su totoriais. 

Kaip valdovas Švitrigaila 
nepatiko nei Lenkijos ponams, nei Lietuvos 
bajorams. Dažnai veikdavo neapgalvotai ir 
buvo žiaurus. Kariauti su lenkais dėl Podolės 
jis stojo vienas, be 
sąjungininkų. Kai kare Lenkijai pradėjo 
nesisekti, buvosusitarta su Jogaila dėl 
paliaubų1. Tuo pat metu Vytauto šalininkai, 
kurstomi lenkų, surengė prieš jį sąmokslą. 
Švitrigailai pavyko pasprukti į Polocką, 
tačiau, Jogailai ir lenkų didikams pritariant, 
didžiuoju kunigaikščiu paskelbtas 
Žygimantas Kęstutaitis, Vytauto brolis.  

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikai pasidalijo: dalis rėmė Žygimantą 
Kęstutaitį, o baltarusių, ukrainiečių, rusų žemių bajorai stojo už Švitrigailą. 

Žygimantas atnaujino uniją su Lenkija ir pažadėjo po mirties palikti Jogailai ir jo 
įpėdiniams teises į LDK. Lietuvoje kilo sąmyšis. Neaišku buvo, kuris kunigaikštis būsiąs 
naudingesnis valstybei. Žygimantas, nugalėjęs Švitrigailą, bandė atsikratyti Lenkijos globos, 
norėdamas palikti LDK sostą savo sūnui. Jis stiprino krašto valdžią ir 
ketino apriboti sritinių kunigaikščių teises. Už tai buvo 
sąmokslininkų nužudytas. 

Dar valdant Žygimantui Kęstutaičiui, 1434 m. mirė 
Lenkijos karalius Jogaila. Po Žygimanto žūties Lietuvos didžiuoju 
kunigaikščiu išrinktas Jogailos sūnus Kazimieras. 

Lenkiją tuo metu valdė vyresnysis Jogailos sūnus 
Vladislovas. Lietuvos didikai ieškojo būdų atsisakyti sąjungos su 
Lenkija. Tuo metu Lietuva buvo nepriklausoma. Žuvus Lenkijos 
karaliui Vladislovui, lenkai nusprendė į savo sostą pakviesti 
Kazimierą. Taip Kazimieras Jogailaitis tapo Lenkijos karaliumi ir 
Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu. 

Kazimieras Jogailaitis turėjo 6 sūnus ir 5 dukteris. 
Antrasis jo sūnus Kazimieras vėliau tapo šventuoju. Kazimieras buvo 
labai protingas, mokėjo keletą kalbų. Nuo pat vaikystės pasižymėjo 
pamaldumu, dažnai meldėsi Vilniaus katedroje.  

Pasitraukė iš politikos. Būdamas 25 metų susirgo džiova ir mirė (1484 m.). 
Palaidotas Vilniaus katedroje. 1602 m. paskelbtas šventuoju, kiek vėliau – Lietuvos globėju. 

Šv. Kazimieras yra vienintelis lietuvių šventasis. Jis ne tik Lietuvos globėjas, bet ir 
ypatingasis lietuvių jaunimo globėjas. Jo relikvijos saugomos Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje, 
Šv. Kazimiero koplyčioje. Pagal bažnytinį kalendorių kasmet kovo 4 dieną (nuo 1602 m.) 
švenčiama šv. Kazimiero diena. 
 

 



Klasės ir namų darbas Nr. 15 

1. Išvardykite kunigaikščius, kurie valdė Lietuvą po Vytauto mirties. 
2. Papasakokite (parašykite) apie politinę padėtį Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje po 

Vytauto mirties. 
3. Sugalvokite penkis savus klausimus. 


