
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė po Gedimino mirties 
 

Gediminui mirus, sostas atiteko jauniausiajam sūnui Jaunučiui, kuris tuo metu 
gyveno su tėvu Vilniuje. Vyresnieji sūnūs valdė kitas žemes. Tuo metu padaugėjo kryžiuočių 
antpuolių. Jaunučiui nelabai sekėsi spręsti valstybės problemas, todėl vyresnieji jo broliai – 
Algirdas ir Kęstutis, nutarė nušalinti jį nuo sosto ir pasidalyti didžiojo kunigaikščio valdžia. 

Paėmę valdžią į savo rankas, Algirdas su Kęstučiu pasidalijo įtakos sritimis. 
Algirdas tapo didžiuoju Lietuvos kunigaikščiu ir apsigyveno Vilniuje. Jis valdė Lietuvos rytinę 
dalį, rūpinosi santykiais su rusais ir totoriais. Kęstutis apsigyveno Trakuose, valdė Trakų 
kunigaikštystę, Žemaitiją ir Gardiną, buvo atsakingas už santykius su kryžiuočiais, mozūrais bei 
lenkais. 

Beveik visą XIV a. kryžiuočiai vis puolė Lietuvą, norėdami užgrobti kuo daugiau 
lietuvių žemių, priversti Lietuvos valdovus daryti nuolaidų. 1362 m. jie sugriovė Kauno pilį 
Nemuno ir Neries santakoje. Nepaisydami nesėkmių, lietuviai narsiai gynėsi ir neleido 
kryžiuočiams įsigalėti savo žemėse. Kovoms su Kryžiuočių ordinu vadovavo Kęstutis. 

Tuo tarpu Algirdas kovojo rusų žemėse. Jam sekėsi įveikti priešus ne tik jėga, bet 
ir gudrumu. Jis dažnai laimėdavo, todėl greitai tapo galingas ir turtingas valdovas. 1363 m. 
Algirdas 
sumušė totorius prie Mėlynųjų Vandenų ir užėmė Aukso ordos valdomą Kijevo žemę. Tada 
Lietuvos pietryčių siena pirmąkart pasiekė Juodąją jūrą. 

Algirdas net tris kartus buvo nužygiavęs prie Maskvos, bet jos paimti neįstengė. 
Per visą Algirdo valdymo laikotarpį vyko atkaklios kovos ir su Lenkija dėl Haličo-Vladimiro 
kunigaikštystės (kitaip Podolės ir Voluinės). Tik sujungus Algirdo ir Kęstučio kariaunas, Lietuva 
atkovojo Voluinę. Abu kunigaikščiai puikiai suprato: kad Lietuva atsilaikytų prieš 
krikščioniškąją Europą, jie privalo krikštytis. 

Abu sutiko priimti katalikų tikėjimą, bet pareikalavo, kad būtų grąžintos visos 
kryžiuočių užgrobtos baltų žemės, o pats Ordinas išsikeltų į pietus kariauti su totoriais. Aišku, 
kryžiuočiai su tokiais reikalavimais nesutiko, todėl abu Gediminaičiai krikštytis atsisakė. 

1377 m. Algirdui mirus, pagal senąjį lietuvių tikėjimą jo kūnas buvo iškilmingai 
sudegintas ant laužo. Po Algirdo mirties Kęstutis kurį laiką valdė Lietuvos Didžiąją 
Kunigaikštystę drauge su Algirdo sūnumi Jogaila, pripažindamas jį didžiuoju kunigaikščiu.  

Jogailos santykiai su Kęstučiu iš pat pradžių nebuvo draugiški. Prieš dėdę jis 
sudarė net slaptą sutartį su kryžiuočiais. Sužinojęs apie tai, Kęstutis nušalino Jogailą nuo sosto, 
ir pats pasiskelbė didžiuoju kunigaikščiu (1381–1382 m.). Jogaila nė nemanė nusileisti. 
Konfliktas paaštrėjo. Jogaila su savo bendrininkais klasta atėmė iš dėdės sostą. Pasikvietęs 
Vytautą ir 



Kęstutį tariamų derybų, abu suėmė ir įkalino. Žmonai Onai padedant, Vytautui pavyko pabėgti 
iš kalėjimo, o Kęstutis buvo nužudytas. Jo kūnas po mirties sudegintas ant laužo su žirgais, 
medžiokliniais šunimis ir sakalais. Tai buvo paskutinysis Lietuvos valdovas, palaidotas pagal 
senuosius lietuvių laidojimo papročius. 

Norėdamas išvengti kryžiuočių puolimų, 1384 m. Vytautas susitaikė su Jogaila ir 
atgavo Kęstučio valdytas žemes, pradžioje be Trakų. Netrukus Jogailai atsirado galimybių tapti 
Lenkijos karaliumi. Tuomet Vytautas atsiėmė ir Trakus. 

 

Savokos: 

Aukso orda – mongolų-totorių valstybė, įkurta 1240 m. Jos įkūrėjas – Čingischano 
anūkas Batijus. 
 

Klasės ir namų darbas Nr. 9 
 

1. Kaip pasidalijo įtakos (veiklos) sritimis Algirdas ir Kęstutis?  
2. Ką nuveikė Kęstutis? 
3. Ką nuveikė Algirdas? 
4. Kodėl Algirdas ir Kęstutis nusprendė krikštytis? 
5. Kodėl Algirdas ir Kęstutis atsisakė krikštytis? 
6. Kas ir kaip valdė Lietuvą po Algirdo mirties? 
7. Sugalvokite tris savo klausimus 


