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1396–1396 m. – Aukso ordos chanas Tochtamyðas, sumuðtas
didþiojo chano Timûro, pabëgo á Lietuvà ir papraðë Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Vytauto pagalbos, uþ tai paþadëjæs atiduoti jo valdþion visà Rusià. Vytautas sudarë paliaubas su kryþiuoèiais ir visas jëgas sutelkë á Rytus. Padedant Tochtamyðui, jis tikëjosi greitai
sukurti galingà valstybæ ir tapti jos karaliumi.
1397 m. – Raðytiniuose ðaltiniuose pirmà kartà paminëta mokykla, veikusi prie Vilniaus katedros.
1397–1398 m. – Vytautas surengë du þygius prie Juodosios
jûros ir á Krymà, ið ten parsivedë daug totoriø bei karaimø, kuriuos
ákurdino Trakø kunigaikðtystëje.
1397–1398 m. – Vytautas prie LDK prijungë Juodosios jûros
pakrantes ir Krymà.
1398 m. spalio 12 d. – Lietuvos didysis kunigaikðtis Vytautas
Didysis sudarë Nemuno saloje su Kryþiuoèiø ordinu sutartá (Salyno taika), pagal kurià Didþioji Lietuvos Kunigaikðtystë Ordinui
uþraðë Þemaièius iki Nevëþio upës. Jeigu iki to laiko þinomi Þemaièiø padovanojimai Ordinui buvo tik pergamentiniai paþadai,
tai ði sutar tis ir Vytauto paþadas padëti uþvaldyti Þemaièius, kryþiuoèiams këlë pagrástas viltis. Taèiau Þemaièius Ordinas tevaldë tik iki 1401 m., kol Vytautas Vilniaus ir Radomo aktais formaliai ágijo LDK titulà. Tais paèiais metais sukilæ þemaièiai sunaikino dvi pilis, kurias Ordinas buvo pasistatæs Þemaitijoje, tad po to
Ordinas Þemaitijoje nebeturëjo kur beásitvirtinti ir jam liko daryti
vien áprastus karinius þygius. Po to Ordinas Vytautà apkaltino tuo,
kad ðis sukurstë þemaièius.
XIV a. pab. – Vytautas surengë pirmàjá Lietuvos kryþiaus þygá
prieð totorius. Ðá kryþiaus þygá buvo paskelbæs ir Romos popieþius,
ir Konstantinopolio patriarchas. Su Lietuvos, Lenkijos ir Vokieèiø
ordino kariuomene Vytautas atþygiavo iki Vorsklos, kur susitiko su
totoriø kariuomene. Rugpjûèio 12 d. – ávykusiame mûðyje Lietuvos
ir jos sàjungininkø kariuomenë buvo sumuðta, Vytautui vos pasisekë iðlikti gyvam ir pabëgti. Tai suþlugdë Vytauto planus tapti Lietuvos karaliumi ir visos Rusios valdovu.
1400 m. – Lietuvos kunigaikðèiai pradëjo kaldinti monetas. Lietuvoje pradëjo atsirasti nuolatiniø totoriø gyvenvieèiø.
1400 m. – Ásteigta Vladimiro vyskupystë.
1400 m. – Lietuvos didysis kunigaikðtis Vytautas su kariuomene padëjo Vokieèiø ordinui uþvaldyti Þemaièius, atiduotus Salyno
sutartimi.
Kryþiuoèiams pirmà kartà pavyko pasiekti Þemaièiø gilumà.

XV AMÞIUS
1401 m. – Vilniuje ir Radome susitarimais tarp Lietuvos ir Lenkijos karalius Jogaila ir Karalystës taryba pripaþino Vytautà Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu iki mirties. Jo skatinami ir remiami þemaièiai sukilo.
1401–1404 m. – Prie Prahos universiteto Lenkijos karalienës
Jadvygos rûpesèiu buvo kuriama Lietuviø kolegija (Collegium Lithuanorum), skirta lietuviø kunigams rengti. Patys lietuviai èia niekada nesimokë (kolegija nustojo veikti 1704 m.). Tuo laikotarpiu
daugiausia lietuviai studijuodavo Krokuvos universitete, kur nuo
1409 m. veikë jiems ákurta bursa (bendrabutis).
1403 m. birþelio 19 d. – Vytautas pasiþadëjo be Jogailos þinios
nepasiraðinëti sutarèiø su Ordinu.
1404 m. geguþës 22 d. – Sudaryta Racionþo taika tarp Vytauto ir

Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Vytauto Didþiojo paminklas Veliuonoje.
Danutës Mukienës nuotrauka

Ordino. Þemaièiai buvo gràþinti Ordinui, jiems buvo uþdrausta prekiauti su Lietuva.
1404 m. birþelio 27 d. – Vytauto vadovaujami kariai uþëmë Smolenskà (nuo to laiko Lietuvos valdþioje jis iðbuvo iki 1514 m.). Tuo
laiku Smolenskas buvo svarbus Rytø Europos prekybos centras
bei strategiðkai reikðminga tvirtovë.
1405 m. – Dominikonø iniciatyva ásteigta Kijevo vyskupystë.
1406–1408 m. – Vytautas surengë 3 þygius á Maskvà.
1407–1408 m. – Kryþiuoèiai pastatë mûrinæ Tilþës pilá.
1408 m. – Vytautas suteikë Magdeburgo teisæ vokieèiø pirkliams.
1408 m. – Vytautas Kaunui suteikë Magdeburgo miesto savivaldos teises. Rugsëjo mën., vos nepradëjæs karo su Maskvos
Didþiàja Kunigaikðtyste, sudarë su ja taikos sutartá. Maskvà tuo
metu valdë Vytauto þentas Vasilijus.
1409–1411 m. – Vyko LDK ir Lenkijos karas su Ordinu
(Nukelta á 12 p.)
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Lietuvos uþkariavimai XIII–XV a. Þemëlapis ið RKIC archyvo

(Atkelta ið 14 p.)
1409 m. – pavasaris Vytautui Didþiajam
nurodþius, Þemaièiai sukilo prieð
kryþiuoèius ir galutinai iðsivadavo ið
kryþiuoèiø.
1409 m. – Naujuosiuose Trakuose kartu
su baþnyèia buvo ásteigta parapinë mokykla, miestui suteiktos Magdeburgo teisës.
1410 m. liepos 15 d. – Ávyko Þalgirio
mûðis. Jo metu jungtinë Lietuvos, Lenkijos
ir Rusijos kariuomenë galutinai sutriuðkino Kryþiuoèiø ir Livonijos ordino pajëgas.
1411 m. vasario 1 d. – Vyslos saloje,
prieðais Torunæ, Lietuvos ir Lenkijos valstybës pasiraðë sutartá su Vokieèiø ordinu,
pagal kurià Vytautui ir Jogailai iki gyvos
galvos atiteko Þemaièiø þemë.
1411 m. – Þemaièiø seniûnu Vytautas
paskyrë Kæsgailà Valimantaitá.

ZZ_2011_8_b.p65

12

1411–1795 m. – Þemaitija buvo seniûnija. Tai teritorinis administracinis vienetas,
kuris iki pat Nevëþio apëmë vakarinæ Lietuvà. Jà sudarë þemës, o vëliau valsèiai. XVI
a. pirmoje pusëje èia veikë 29 valsèiai, kurie vëliau beveik nekito. Be jø, á Þemaitijos
seniûnijà dar áëjo Jurbarko apylinkë ir didþiojo kunigaikðèio Skirsnemunës dvaras
(Uþnemunës apylinkës, priklausiusios Vilkijos ir Veliuonos valsèiams bei Skirsnemunës ir Jurbarko dvaras).
Nuo XV a. 5 deð pradþios – Þemaièiø seniûnija dar buvo vadinama ir Þemaièiø kunigaikðtyste. Jos kunigaikðèiu titulavosi Lietuvos Didysis kunigaikðtis.
1413 m. geguþës 3 d. – Imperatoriaus
Zigmanto Liuksemburgieèio atsiøstas arbitras Benediktas Makra þemes iki Nemuno
þioèiø ir Klaipëdà pripaþino Lietuvai.
1413 m. – Priimta LDK teritorijos admi-

nistraciniø reformø programa. – LDK teritorija pradëta skirstyti á vaivadijas.
1413 m. spalio 2 d. – Sudaryta Horodlës
unija – pasiraðyti trys aktai: Jogailos ir Vytauto; Lietuvos didikø; Lenkijos ponø. Horodlës aktais tarp Lietuvos ir Lenkijos buvo
patvirtintas savarankiðkos Lietuvos valstybës egzistavimas: abi ðalis tvirtai sujungë
viena Gediminaièiø dinastija. – Lietuvos bajorø giminës susibroliavo su lenkø bajorø
giminëmis, gaudamos jø herbus. Lietuvos
Didþiojoje Kunigaikðtystëje, remiantis Lenkijos pavyzdþiu, ávestas teritorinis administracinis padalijimas.
1413 m. lapkrièio 12–19 d. – Pradëta
krikðtyti Þemaitija. Vytautas ir Jogaila, savaitei nuvykæ á Þemaitijà, simboliðkai jà
krikðtijo, tuo tikëdamiesi susilpninti Ordino
pretenzijas á Þemaièiø þemæ. Po Þemaitijos
krikðto þemaièiams susidarë geresnës sàlygos susipaþinti su Vakarø Europos kultûra, naudotis ðiø ðaliø ðvietimo pasiekimais.
Krokuvos universitete pirmieji studentai ið
Þemaitijos pasirodë 1458 m. – Daugiausia
ið pradþiø á Vakarø Europos aukðtàsias mokyklas studijuoti vaþiuodavo jaunuoliai ið
Kraþiø, Viduklës, Kaltinënø, Raseiniø, Kelmës, Varniø, Plateliø, Alsëdþiø,Telðiø.
1413 m. – Vytautas pirmasis ið Lietuvos
valdovø Þemaièiams suteikë privilegijà (ðio
dokumento tekstas nëra iðlikæs).
XV a. – Þemaitijoje pradeda formuotis mokyklø tinklas. Spëjama, kad pirmoji parapinë mokykla pradëjo veikti Kraþiuose. Pradiniø-parapiniø mokyklø skaièius Þemaitijoje
ëmë didëti XVI a. pradþioje. Tuo laiku baþnyèiø fundacijø aktuose uþsimenama apie Tauragës, Joniðkio, Telðiø, Jurbarko, Krekenavos, Veliuonos, Ðiaulënø, Þagarës, Betygalos, Saloèiø, Sedos mokyklø ásteigimà.
1414–1418 m. – Vyko visuotinis Konstancos Baþnyèios susirinkimas. Jo metu
kartu su kitais buvo sprendþiami ir krikðèionybës platinimo Lietuvoje ir santykiø su
Ordinu bei þemaièiø priklausomybës klausimai. 1415–1416 m. – á Konstancos baþnytiná susirinkimà atvyko Lietuvos didþiojo
kunigaikðèio Vytauto parinkti þemaièiø pasiuntiniai. Jie iðplatino skundà dël Vokieèiø
ordino jiems padarytø skriaudø. Susirinkimas ápareigojo Vilniaus vyskupà ir Lvovo
arkivyskupà apkrikðtyti Þemaitijos kraðtà.
Taip lietuviai laimëjo bylà prieð Ordinà Konstancoje (Ðveicarija).
Konstancos baþnytiniame susirinkime
buvo sprendþiamas ir Þemaièiø likimas. (Þemaitijos reikalai buvo viena ið svarbiausiø
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prieþasèiø, kuri subrandino didájá konfliktà, þinomà Þalgirio kautyniø vardu. Bet ir po Lietuvos-Lenkijos pergalës aiðkumo nebuvo.
Pirmieji ginèai tarp Vytauto ir Ordino prasidëjo dël Þemaièiø sienø.
Tada, 1414 m., Vytautas ir Jogaila paskelbë Ordinui karà. Karui
uþsitæsus, popieþius Jonas XXIII atsiuntë savo legatà, Lozanos vyskupà Vilhelmà, kuris popieþiaus vardu pakvietë ginèà spræsti baþnytiniame susirinkime. Á Konstancos baþnytiná susirinkimà Vytauto
iniciatyva atvyko 60 pakrikðtytø þemaièiø bajorø. Jie susirinkimui
pateikë garsøjá Þemaièiø skundà, kuriame daugiausiai buvo kalbama apie blogybes, kurias ið Ordino patyrë þemaièiai. Taèiau Konstancoje Ordinas turëjo daug ðalininkø ir atsakymai á Þemaièiø
skundà buvo gana kieti ir agresyvûs. Pripaþino kryþiuoèiai Konstancoje tik tai, kad jie Þemaitijà laiko kaip „slidø ungurá uþ uodegos”. Ir vis dëlto, nors Konstancos baþnytinis susirinkimas neiðsprendë Þemaitijos problemos, bet paklausë svarbiausio Þemaièiø
skundo praðymo – „ágalioti Jogailà ir Vytautà, kad jie, pasiëmæ
Vilniaus vyskupà Petrà ir Lvovo arkivyskupà Jonà, atvyktø á Þemaitijà ir mus pakrikðtytø, pastatytø mûsø kraðte katedrà ir baþnyèiø”.
1415 m. sausio 17 d. – Popieþius Jonas XXIII panaikino Ordino
teises á Lietuvà.
1415 m. balandþio 8 d. – Sudaryta Vytauto prekybos sutartis tarp
Lietuvos ir Prûsijos.
1416 m. – Vytautas sudarë atskirà metropolijà LDK staèiatikiams
su centru Kijevu.
1417 m. vasara. – Á Þemaitijà atvykus Vytautui ir Vilniaus bei
Lvovo vyskupams, buvo pakrikðtyta tûkstanèiai þemaièiø, o 1417
m. spalio 24 d., baigiant krikðtyti Þemaitijà, Vytautas vël atvyko á ðá
kraðtà ir pats parinko vyskupijos sostinæ – Medininkus. Ten buvo
paðventinta Katedros baþnyèia. Taip oficialiai 1417 m. buvo ákurta
Þemaièiø (Medininkø) vyskupija (centras – Medininkai, dabar tiniai Varniai, Telðiø r.).
1418 m. – Ávyko þemaièiø valstieèiø sukilimas. Lietuvos didysis kunigaikðtis Vytautas, kurdamas ir stiprindamas bajorø luomà
Þemaitijoje, ëmë jiems dalyti valstieèius kaip veldamus. Ðie privalëdavo dirbti bajorø ûkyje, kad padëtø jiems pasiruoðti karui. Keliø
Þemaitijos srièiø gyventojai pasiprieðino naujovëms, ávestoms, po
krikðto, sukilo, iðvarë kunigus, nuniokojo kuriamas baþnyèias, uþpuolë Vokieèiø ordino þemes ir vël perëjo prie pagoniðko tikëjimo.
1419 m. – Vytautui buvo pasiûlytas Èekijos sostas. Pasiûlymà
jis priëmë.
1420 m. – Jogaila ir Vytautas uþmezgë ryðius su husitais.
1421 m. liepos 14 d. – Vyko paskutinis Lietuvos karas su Kryþiuoèiø ordinu.
1421–1422 m. – Vilniaus vyskupu paskirtas Motiejus Trakiðkis
pareikalavo, kad vyskupijos klebonai mokëtø lietuviø kalbà ir tik
taip kreiptøsi á lietuvius.
1422 m. rugsëjo 27 d. – Lietuva (Vytautas) ir Lenkija (Jogaila)
sudarë sutar tá su vokieèiø ordinu (Melno taika). Ji simbolizuoja
karø su Ordinu pabaigà. Ðia sutartimi buvo iðspræsta Þemaitijos
problema. (1422 m. – Jogaila su Vytautu paskelbë Ordinui karà ir,
sujungæ savo kariuomenes, ið Lenkijos ásiverþë á jo þemes. Ordinas buvo nepasiruoðæs kariauti ir gynësi tik pilyse. Lietuviø ir lenkø
kariuomenës nusiaubë visà kraðtà. Ordino magistras buvo priverstas papraðyti taikos. Lietuvai atiteko beveik visa Þemaitija. Vokieèiø ordinui, neþiûrint Vytauto pastangø, buvo uþleistos Nemuno þiotys ir patogus priëjimas prie jûros su Klaipëda.) 1422 m. buvo nustatytos sienos iðsilaikë beveik penkis amþius (iki 1919 metø).

Medalis, skirtas Vilniaus katedrai. Dailininkas Petras Gintalas. Nuotrauka
ið dailininko archyvo

Þemaitija pagal ðá aktà buvo atiduota Lietuvai, taèiau Nemuno þiotys ir Klaipëda liko Prûsijos iki 1923 metø. Buvo nustatyta tiksli
vakarinë Lietuvos siena – kai kurios jos atkarpos iðliko iki ðiol.
1424 m. – Nieþavoje tarp Jogailos, Vytauto ir Ordino didþiojo
magistro buvo sudaryta laisvosios prekybos sutartis.
1426 m. – Vytauto þygis á Pskovà.
1426 m. – Pirmà kartà derybomis nustatytos Lietuvos sienos
su Livonija.
1426 m. rugpjûèio 25 d. – Sudaryta LDK taika su Pskovu.
1429 m. sausio 9 d. – 1429 m. sausio 29 d. – Ávyko Rytø Vidurio
Europos valdovø Lucko (dab. Ukrainoje) suvaþiavimas, kuriame
buvo svarstomi Rytø Europos politikos klausimai. Ðiame suvaþiavime imperatorius Zigmantas Liuksemburgietis pasiûlë didájá kunigaikðtá Vytautà vainikuoti Lietuvos karalium.
1430 m. rugsëjo 8 d. – Numatyta Vytauto karûnavimo Vilniuje
data. – Vytautas nebuvo karûnuotas, nes 1430 m. – Lenkijos Karalystës taryba visokeriopai prieðinosi Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Vytauto pastangoms karûnuotis. Brendo karas tarp Lenkijos ir
Lietuvos. Karalius Jogaila elgësi dviprasmiðkai ir pritarë Vytauto
ketinimui, ir nepritarë. Rugsëjo 8 d. – suþlugo Vytauto karûnavimo
iðkilmës Vilniuje, nes lenkø pasienieèiai nepraleido á Lietuvà veþamo karaliðkojo vainiko ir karûnavimui skirtø teisiniø aktø, kuriuos
gabeno specialûs imperatoriaus Zigmanto Liuksemburgieèio pasiuntiniai. Na o 1430 m. spalio 27 d. Vytautas mirë.
1430 m. spalio 27 d. – Mirë Vytautas Didysis (jam buvo 80
metø). Jis palaidotas Vilniaus katedroje (Ðv. Stanislovo baþnyèia).
1430 m. – Paraðytas literatûrinis istoriografinis kûrinys „Lietuvos didþiøjø kunigaikðèiø metraðtis“.
1430–1432 m. – Didysis kunigaikðtis Ðvitrigaila pratæsë Vytauto siekius vainikuotis Lietuvos karaliumi bet Lenkijos politikø pastangomis buvo nuðalintas nuo valdþios.
1430–1432 m. – Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Ðvitrigailos (Algirdo sûnaus) valdymo laikotarpis.
(Nukelta á 14 p.)
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(Atkelta ið 13 p.)
1431 m. birþelio 19 d. – Pasiraðyta Skirsnemunës sutartis. Tai
Lietuvos ir Ordino gynybos ir puolimo sàjunga, sukûrusi naujà politinæ situacijà Europoje.
1431 m. liepos 31 d. – 1432 spalio 15 d. – Vyko Lucko karas tarp
Lietuvos ir Lenkijos.
1432 m. – Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Þygimanto Kæstutaièio (Vytauto brolio), lenkø pasodinto á sostà, valdymo pradþia.
1432 m. spalio 15 d. – Gardino susitarimais Þygimantas Kæstutaitis atsisakë Lietuvos suverenumo juridiniø garantijø Lenkijos Karalystës naudai.

1432 m. gruodþio 9 d. – Prie Aðmenos buvo sumuðta nuverstojo
kunigaikðèio Ðvitrigailos kariuomenë.
1432–1440 m. – Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Þygimanto Kæstutaièio (Kæstuèio sûnaus) valdymo laikotarpis.
1434 m. geguþës 6 d. – Paskelbta Þygimanto Kæstutaièio privilegija bajorams, sulygintos staèiatikiø ir katalikø bajorø teisës Lietuvos Didþiojoje kunigaikðtystëje.
1434 m. geguþës 6 d. – Sulygintos staèiatikiø ir katalikø bajorø
teisës.
1434 m. brþelio 1 d. – Mirë Lenkijos karalius, Lietuvos aukðèiausiasis kunigaikðtis Jogaila. –

Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë. þemëlapio reprodukcija ið RKIC archyvo
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1435 m. rugsëjo 1 d. – Ávyko Pabaisko (Ukmergës) mûðis tarp Þygimanto ir Ðvitrigailos.
Lietuviai ir lenkai sumuðë jungtinæ Livonijos ordino ir kunigaikðèio Ðvitrigailos kariuomenæ.
Ðiuo mûðiu baigësi LDK vidaus kovos.
1435 m. gruodþio 31 d. – Sudaryta Bresto
taika (pasiraðyta Amþinosios taikos sutartis) tarp
Lenkijos, Lietuvos ir Vokieèiø ordino. Ðia sutartimi Ordino þemës buvo paverstos teisiðkai nuo
sàjungininkiø priklausoma teritorija ir galutinai
neteko Vokietijos imperatoriaus globos.
1438–1440 m. – Nesëkmingai buvo bandoma sudaryti koalicijà prieð Lenkijà.
1440–1492 m. – Þemaitijoje pastatytos
5 baþnyèios: Alsëdþiuose, Krakëse, Paðvintinyje, Ðiauliuose, Ðiluvoje.
1440 m. kovo 20 d. – Þygimantà nuþudë
sàmokslininkai, vadovaujami kunigaikðèio
Èartoryskio.
1440 m. kovo 20 d. – Trakuose buvo nuþudytas Lietuvos didysis kunigaikðtis Þygimantas Kæstutaitis.
Po 1440 m. – Kai Trakø pilyje buvo
nuþudytas LDK Þygimantas Kæstutaitis, Lietuvos ponø delegacija, nuvykusi á Varðuvà,
praðë Lietuvos sostà uþimti Jogailos sûnø
Kazimierà. Taèiau Þemaièiai vieningai rëmë Þygimanto sûnø Mykolà. Laukdami palankiø Mykolo þygiø, Þemaièiai sukilo ir iðvarë seniûnà Kæsgailà. Þemaièiø priekyje
stojo pagonis Daumantas, kuris nuëjo Vytauto bandytu politiniu keliu – ieðkojo pagalbos pas kryþiuoèius. Kazimierà rëmæ Vil-
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Dubingiø apylinkës. Danutës Mukienës nuotrauka

niaus ir Trakø aukðtieji pareigûnai jau buvo
á Kaunà sutraukæ kariuomenæ ir norëjo jëga
palauþti Þemaièiø uþsispyrimà. Pajutæ, kad
Mykolas pabëgo á Mozûrus, o pagalbos ið
Ordino nebuvo, Þemaièiai sutiko derëtis. Jie
reikalavo patvirtinti savivaldà. Kazimieras
tada priëmë jø sàlygas ir patvirtino Þemaièiams privilegijà.
1440 m. birþelio 29 d. – Lietuvos didikai

be Lenkijos Karalystës tarybos pritarimo Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu paskelbë trylikametá Kazimierà Jogailaitá, nors á Lietuvà
jis buvo atsiøstas kaip Lenkijos vietininkas.
1440–1492 m. – Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Kazimiero (Jogailos sûnaus) Jogailaièio valdymo laikotarpis.
1441 m. – Lietuvos Didysis Kunigaikðtis
(Nukelta á 16 p.)

Giedraièiø piliavietë (tarp Giedraièiø ir
Videniðkiø). Danutës Mukienës nuotrauka
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Varniai. Danutës Mukienës nuotrauka

(Atkelta ið 15 p.)
Kazimieras suteikë Medininkø valsèiaus (Þemaièiai) privilegijà.
Ðia privilegija Þemaitijai buvo suteiktas suverenitetas Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës sudëtyje. Tai kartu buvo ir Vytauto suteiktos privilegijos Þemaitijai pratæsimas. Kazimiero privilegija buvo
surasta 1661 m. – V Þemaièiø þemës pilies teismo knygoje. Þemaièiai pagal ðià privilegijà turëjo iðlaikyti tik tuos LDK dvarus, kurie
buvo prie Vytauto. Kas prie Vytauto neturëjo pareigos pjauti ðieno ar
eiti á piliø statybos darbus – tie buvo paliekami laisvi. Kazimieras
patvirtino visus dovanojimus bajorams ir kitiems kilmingiesiems,
kuriuos buvo suteikæs Vytautas, Ðvitrigaila ir Þygimantas. Kazimieras pasiþadëjo uþ Nevëþio upës nesiuntinëti savo pareigûnø ir teismø vykdytojø. Patiems Þemaièiams buvo suteikta teisë rinktis sau
valdininkus ir seniûnus, kuriuos Kazimieras turëjo patvirtinti. Þemaièiai pagal privilegijà turëjo iðlaikyti tik tuos LDK dvarus, kurie
buvo prie Vytauto. Kas prie Vytauto neturëjo pareigos pjauti ðieno ar
eiti á piliø statybos darbus – tie buvo paliekami laisvi. Kazimieras
patvirtino visus dovanojimus bajorams ir kitiems kilmingiesiems,
kuriuos buvo suteikæs Vytautas, Ðvitrigaila ir Þygimantas. Kazimieras pasiþadëjo uþ Nevëþio upës nesiuntinëti savo pareigûnø ir teismø vykdytojø. Patiems Þemaièiams buvo suteikta teisë rinktis sau
valdininkus ir seniûnus, kuriuos Kazimieras turëjo patvirtinti. Tvirtindamas Þemaièiø laisves, Kazimieras savo þinioje pasiliko tik
Vytauto medþiokliø vietas.Kazimiero privilegijà, vis pridëdami naujø laisviø, tvirtino Aleksandras (1492 m.), Þygimantas Senasis (1507
m.) ir vëliau Þygimantas Augustas ir Zigmantas Vaza. Kazimiero
privilegijà, vis pridëdami naujø laisviø, tvirtino Aleksandras (1492
m.). Ðioje privilegijoje buvo daug ankstesniø privilegijø punktø. Tvirtino ir Þygimantas Senasis (1507 m.), vëliau Þygimantas Augustas
ir Zigmantas Vaza.1492 m. – Þemaitijos privilegijà patvirtino LD
kunigaikðtis Aleksandras (1569 m.).

ZZ_2011_8_b.p65

16

Nuo seno, gyvendama ið dalies atskirà politiná gyvenimà, Þemaitija su Didþiàja Lietuvos Kunigaikðtyste bendradarbiavo pagal
reikalà ir rodydavo savarankiðkà nusistatymà. Ordino kovose Þemaièiams buvo tekæs ypatingas vaidmuo. Jogaila, Vytautas ir Ðvitrigaila juos buvo kryþiuoèiams ið viso padovanojæs ðeðis kartus.
1442 m. – Naujøjø Trakø karaimø bendruomenë gavo Magdeburgo miesto teises.
1442 m. – Sudaryta didþiojo kunigaikðèio Kazimiero sutartis su
þemaièiais, jiems suteikta privilegija. – Ja kraðtas galutinai prisijungë prie Lietuvos, iðsaugodamas autonominæ padëtá (Nevëþis tapo
kraðto rytine administracine riba), administraciniu poþiûriu Þemaitija
paversta seniûnija, o tituluojant valdovà vadinta ir kunigaikðtyste.
1442 m. – Buvo numalðintas Smolensko miestieèiø sukilimas.
1444 m. – Kare su turkais prie Varnos þuvo Lenkijos karalius
Vladislovas.
1445 m. – Ið ðio laikotarpio yra iðlikæ ankstyviausi duomenys apie
Hanzos (Deutsche Hansa) pirkliø sàjungos kontoros veiklà Kaune.
1445 m. – Jonas Goðtautas buvo paskirtas Vilniaus vaivada. –
1446 m. – Sudarytas pirmasis vadinamasis Trumpasis Lietuvos metraðèiø sàvadas.
1456 m. – Lietuvos didikai, vadovaujami Vilniaus vaivados Jono Goðtauto, ketino paðalinti ið Lietuvos sosto Lietuvos didájá kunigaikðtá Kazimierà.
1447 m. – Lietuvos valstieèiø ábaudþiavinimo pradþia. –
1447 m. geguþës 5 d. – Lietuvos didysis kunigaikðtis Kazimieras iðrinktas Lenkijos karaliumi. Jis suteikë Lietuvos bajorams privilegijà, kuria iðplëtë jø teises, bet suvarþë didþiojo kunigaikðèio
valdþià Lietuvoje.
1447 m. birþelio 25 d. – Lietuvos didysis kunigaikðtis buvo
vainikuotas Lenkijos karaliumi ir nuo to laiko vis maþiau rûpinosi
Lietuvos reikalais.
1447 m. – Paskelbta Kazimiero privilegija bajorams, juridiðkai
áteisinusi baudþiavà.
1448 m. – Kazimieras patvirtino ðlëktines teises tarnybiniams
bajorams.
1448 m. geguþës 25 d. – Pirmasis bendras lenkø ir lietuviø
feodalø suvaþiavimas Liubline.
1449 m. rugpjûèio 31 d. – Kazimieras pasiraðë Amþinosios taikos sutartá su Maskvos Didþiàja Kunigaikðtyste. Ja pasidalyta átakos zonomis buvusios Rusios þemëse. Kunigaikðtis Kazimieras
suteikë dideles nuolaidas stiprëjanèiai Maskvos valstybei.
1453 m. geguþës mën. Vilniuje suðauktas suvaþiavimas santykiams su Lenkija aptarti.
1454 m. kovo 6 d. – Lenkija paskelbë Prûsijos inkorporacijà á
Lenkijos Karalystæ ir karà Kryþiuoèiø ordinui.
1454–1466 m. – Vyko Lenkijos Trylikametis karas su Kryþiuoèiø ordinu.
1457 m. – Vaivados Jono Goðtauto vadovaujama Ponø taryba,
nors ir gavusi paþadà ateityje prisijungti kryþiuoèiø kadaise uþimtas lietuviðkas þemes, atsisakë suteikti su Prûsija kariaujanèiai
Lenkijai (Trylikos metø karas, 1454–1466 m.) ir finansinæ, ir karinæ
paramà. Þemaitijos seniûno Jono Kæsgailos vadovaujami þemaièiai
apgulë ir uþëmë Klaipëdà. Jie, blokuodami kelius, trukdë Livonijos
ordinui teikti pagalbà Prûsijai.
1458–1434 m. – Gyveno ðv. Kazimieras, Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Kazimiero sûnus. Ðventuoju jis paskelbtas 1602 m. – Ðv. Kazimiero
kapas yra Vilniaus arkikatedros bazilikos ðv. Kazimiero koplyèioje.
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1466 m. spalio 19 d. – Sudaryta Torûnës (Torno) taika. – Pagal
jà Kryþiuoèiø ordinas tapo Lenkijos vasalu.
1468 m. – Vilniuje bernardinai pastatë vyrø vienuolynà.
1468 m. – Patvirtintas Kazimiero teisynas – pirmasis raðytinis
lietuviðkosios teisës kodeksas.
1469 m. – Þemaitijos vyskupystëje, prie Varniø katedros, ásteigta
mokykla.
1471 m. – Lietuvos didysis kunigaikðtis Kazimieras neleido
kunigaikðèiams Olelkaièiams (Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Algirdo palikuonims) valdyti Kijevo sosto. Vietoje panaikintos Kijevo
kunigaikðtystës buvo ákurta vaivadija (pirmuoju vaivada paskirtas
Martynas Goðtautas).
1472 m. – Lietuvos didysis kunigaikðtis Kazimieras sudarë sàjungà
su Ordos chanu Achmatu prieð Maskvos Didþiàjà Kunigaikðtystæ.
1473 m. – Kaune pradëjo veikti parapinë mokykla (raðytiniuose
ðaltiniuose pasirodo pirmosios þinios apie ðià mokyklà).
1473 m. – Buvo tikslinama Lietuvos valstybës siena su Livonija – nuo Baltijos jûros iki Polocko.
1473 m. – Prasidëjo javø, daugiausiai rugiø, eksportas ið Lietuvos per Gdanskà ir vienà kità Prûsijos uostà. Tai liudijo sparèià
Lietuvos ûkio plëtrà.

1478 m. – Maskvos didysis kunigaikðtis pradëjo reikalauti,
kad Lietuva atiduotø ðiai kunigaikðtystei Polockà, Vitebskà, Smolenskà ir kitas rusø þemes.
1478 m. – Maskvos didysis kunigaikðtis pradëjo skelbtis „visos Rusios vieðpaèiu“. Lietuvos valdovai ðio titulo nepripaþino.
1480 m. – Mirë istorikas Jonas Dlugoðas, savo veikale „Lenkijos istorija“ pirmà kar tà iðsamiai iðdëstæs romëniðkàjà lietuviø
kilmës teorijà. Anot jos, nuo vidaus vaidø bëgantys romënai atklydo á Lietuvos teritorijà Cezario ir Pompëjaus laikais (I a. – pr. Kr. –
). Ið jø kilo lietuviø valdovai ir didikai. Teorijoje remiamasi lietuviø
ir lotynø kalbø bei pagoniðkøjø paproèiø panaðumu.
1481 m. – Buvo suorganizuotas nepasisekæs Algirdo provaikaièiø sàmokslas prieð Lietuvos didájá kunigaikðtá Kazimierà. Kijevo kunigaikðèiai Olelkaièiai surengë nepavykusá perversmà. Jie
ketino nuþudyti valdovà bei nelietuviðkas, staèiatikiø gyvenamas
Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës sritis prijungti prie Maskvos
valstybës. Lietuvos valdovas uþdraudë staèiatikiams statyti naujas cerkves ir vienuolynus, jiems dovanoti þemes ar kitoká turtà.
1482 m. – Maskvos didþiojo kunigaikðèio remiami ir turkø sultono vasalais tapæ Krymo totoriai pradëjo pietiniø Lietuvos Didþio(Nukelta á 18 p.)
ja“). Lietuvos didysis kunigaikðtis Aleksandras ir Lenkijos karalius Jonas Albrechtas

Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës þemëlapis. Þemëlapio reprodukcija ið RKIC archyvo
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(Atkelta ið 17 p.)
sios Kunigaikðtystës ir rytiniø Lenkijos teritorijø puldinëjimà. Tais
metais buvo þiauriai nuniokotas Kijevas ir jo þemë.
1487–1494 m. – Prasidëjo pasienio karai tarp Lietuvos ir Maskvos
Didþiosios Kunigaikðtystës. Lietuva prarado Okos aukðtupio þemes.
1490–1492 m. – Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Kazimiero vietininku Lietuvoje paskirtas Kazimiero sûnus Aleksandras.
~ 1490 m. – Pradëjo veikti Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Kazimiero ásteigta monetø kalykla Vilniuje. Joje buvo kalami ir lietuviðki sidabriniai pusgraðiai. Taip pradëta didelë pinigø reforma, kurios
tikslas buvo sukurti deðimtainæ lietuviðkà pinigø sistemà, iðstumti
ið apyvartos Prahos graðius. Reforma uþ baigta 1535–1536 m.,
ëmus kalti lietuviðkus graðius (1 graðis prilygo 10 pinigëliø).
1492 m. – Krymo totoriai pradëjo puldinëti LDK ir Lenkijai priklausanèià Podolæ bei Voluinæ.
1492 m. birþelio 7 d. – Gardine mirë Lietuvos didysis kunigaikðtis ir Lenkijos karalius Kazimieras. Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu
iðrinktas jo sûnus Aleksandras. Jis paskelbë privilegijà, kuria iðplëtë Lietuvos bajorø ir Ponø tarybos teises ir apribojo didþiojo
kunigaikðèio valdþià.

1492 m. liepos 18 d. – Lietuvos ponai Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu iðrinko Aleksandrà.
1492 m. liepos 18 d. – 1506 m. – Lietuvos didþiojo kunigaikðèio
Aleksandro (Kazimiero sûnaus) valdymo laikotarpis, jo nesëkmingas karas su Maskvos Didþiàja Kunigaikðtyste dël pasienio srièiø.
1492 m. rugpjûèio 6 d. – Lietuvos didysis kunigaikðtis Aleksandras suteikë privilegijos bajorams, nustatë Lietuvos didþiojo kunigaikðèio tarybos kompetencijos ribas.
1492–1494 m. – Aleksandras nesëkmingai kariavo su Maskvos Didþiàja Kunigaikðtyste dël pasienio srièiø.
1494 m. vasario 7 d. – Sudaryta taikos sutartis su Maskva. –
1495 m. vasario 15 d. – Siekdamas draugystës su Maskvos
valdovu Ivanu III ir átvirtindamas prieð metus sudarytà taikà, Lietuvos didysis kunigaikðtis Aleksandras vedë jo dukterá Elenà. Vëliau
Lietuvos didysis kunigaikðtis iðvarë þydus ið Lietuvos Didþiosios
Kunigaikðtystës, konfiskavo jø tur tà. Karo su Maskva metu þydams ásiskolino ir didysis kunigaikðtis, ir nemaþai átakingø didikø.
1495 m. rugpjûèio 23 d. – Buvo patvirtintas pirmojo Vilniaus
miesto cecho – auksakaliø – statutas.
1499 m. – Vyko Maskvos karas su Lietuva.
1499 m. – Patvirtinta Lietuvos-Lenkijos sàjunga (Vilniaus „uni-
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nusprendë ir ateityje derinti veiksmus renkant atskirus abiejø valstybiø valdovus, teikti abipusæ karinæ pagalbà.Sudarius ðià sàjungà,
viena valstybë be kitos þinios negalëjo rinkti savo valdovo.
1499 m. – Gdanske iðspausdinta Vilniaus kapitulos kanauninko Martyno spaudai Lietuvoje parengta pirmoji knyga – „Agenda“. Joje pateikti baþnytiniø apeigø apraðymai su maldø tekstais vietiniams liturginiams poreikiams tenkinti.
XV a. – pabaiga Lietuvos gyvenama teritorija buvo gerokai
iðsiplësta, apgyvendinta daug tuðèiø þemiø – Uþnemunë, Ðiaurës
Lietuva, Baltijos pajûris ties Palanga, þemës palei Prûsø sienà – ið
viso apie 25 tûkst. km2; lietuviø etninë teritorija pasiekë 80–100
tûkst. kilometrø. Etninëje Lietuvoje gyveno daugiau kaip 0,5 mln.
gyventojø. Tuo metu kilo bent aðtuonios uþkreèiamøjø ligø
epidemijos. Funduota apie 130 parapiniø baþnyèiø. Krokuvos
universitete ásiraðë beveik 400 studentø ið Lietuvos.
XV a. – XVI a. – Lietuvos valstybë, susikûrusi XIII a., XV–XVI a.
pasiekë didþiausià politinæ galià ir suklestëjimà, sukûrë originalø
teisynà – Lietuvos Statutà, valstybës valdþios organà – Ponø tarybà ir kt. valstybines institucijas.
Apie XVI a. – Iki pat Baltijos jûros gyvenæ kurðiai perëjo prie
lietuviø kalbos, nors dalis jø, ypaè Maþojoje Lietuvoje gyvenusiø
kurðiø, ir toliau kalbëjo kurðiø kalba.
XVI a. – Þemaitija buvo suskirstyta á 29 (kartais nurodomas
skaièius 28) pavietus.
XVI a. – Þemaitijos kultûriniam gyvenimui, ðvietimui didelæ átakà
darë Reformacija.
XVI a. vidurys. – Þemaièiø vyskupystëje buvo 38 baþnyèios.

XVI AMÞIUS
1506 m. sausio 24 d. – Þygimantas buvo vainikuotas Lenkijos
karaliumi.
1500 m. geguþës 3 d. – Vyko Lietuvos karas su Maskva.
1500–1503 m. – Kilo naujas pasienio karas su Maskvos valstybe. Tai antrasis karas tarp Lietuvos ir Rusijos.
1500 m. liepos 14 d. – Lietuvos kariuomenë buvo sutriuðkinta
ties Dniepro intaku Vedroða (Smolensko þemë). Kariuomenës vadas
kunigaikðtis Konstantinas Ostrogiðkis pateko á maskvënø nelaisvæ.
1501 m. kovo 1 d. – Deðimèiai metø sudaryta sàjunga tarp
Lietuvos valdþios, Livonijos ordino magistro, Rygos arkivyskupo,
Tartu, Saremos, Kurðo ir Talino vyskupø, nukreipta prieð Rusijà.
1501 m.spalio 3 d. – Pasiraðytas Melniko aktas – Lietuvos ir
Lenkijos santykius apibrëþiantis dokumentas.
1501 m. – Lietuvos didysis kunigaikðtis Aleksandras iðrinktas
Lenkijos karaliumi.
1501 m. spalio 23 d. – Melnike Lietuvos didysis kunigaikðtis ir
Lenkijos karalius Aleksandras, dalyvaujant Lietuvos atstovams,
patvirtino Lenkø rinkiminio Seimo nutarimà Lietuvà ir Lenkijà sujungti á vienà valstybæ.
1501 m. lapkrèio mën. Rusija pasiekë reikðmingà pergalæ ties
Mstislavliu prieð Lietuvos kariuomenæ,
1501 m. Vilniaus vyskupas Albertas Taboras skundësi, kad Lietuvos baþnyèiø klebonai nemoka lietuviðkai
1503 m. kovo 28 d. – Sudarytos paliaubos su Maskva ðeðeriems
metams.
1503 m. – Uþ paramà kariaujant su Maskva iðvarytiems þydams leista sugráþti á Lietuvos Didþiàjà Kunigaikðtystæ. Valdovas
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Aleksandras savo skolø negràþino, nors kiti skolininkai turëjo atiduoti viskà.
1503 m. – Lietuvos didikai Brastos (Bresto) seime nepatvirtino
1501 m. – Melniko susitarimà.
1503 m. rugsëjo 6 d. – Aleksandras privilegija atleido Vilniaus
miestà nuo karo prievolës.
1503–1522 m. – Vilnius buvo aptvertas beveik 3 km ilgio mûrine siena.
1505 m. – Totoriø kariuomenë pasiekë lietuviðkas Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës þemes.
1505 m. – Paralyþiuotas mirë Lietuvos didysis kunigaikðtis ir
Lenkijos karalius Aleksandras – paskutinis Lietuvos valdovas, mokëjæs lietuviðkai.
1506 m. – Lietuvà uþpuolë totoriai.
1506 m. spalio 20 d. – Þygimantas II Senasis (Kazimiero sûnus)
iðrinktas Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu, vëliau – Lenkijos karaliumi.
1506–1548 m. – Lietuvos Didþiojo kunigaikðèio ir Lenkijos karaliaus Þygimanto senojo (Kazimiero sûnaus) valdymo metai.
1507 m. – Lietuvos didysis kunigaikðtis ir Lenkijos karalius
Þygimantas II Senasis suteikë privilegijà Brastos (Bresto) þydams.
Joje nurodytos visos þydø teisës, laisvës ir pareigos. Ði privilegija
tapo etalonu visoms Lietuvos valstybës þydø bendruomenëms.
1507–1508 m. – Vyko pirmasis Lietuvos karas su Maskvos
Didþiàja Kunigaikðtyste XVI a.
1507 m. – Buvo panaikintas draudimas Lietuvoje staèiatikiams
statyti naujas cerkves ir vienuolynus.
1508 m. spalio 8 d. – Lietuva ir Rusija sudarë amþinà taikà
1503 m. – paliaubø sàlygomis.
1508 m. – Kunigaikðtis Mykolas Glinskis sukëlë maiðtà prieð Lietuvos didájá kunigaikðtá rusiðkose Lietuvos þemëse, papraðë Maskvos
pagalbos. Maiðtà numalðinus, Mykolas Glinskis pabëgo á Maskvà.
1512–1522 m. – Vyko antrasis LDK karas su Maskva XVI a. –
1513 m. – m. gruodþio 13 d. – Vilniuje, prie Ðv. Jonø baþnyèios,
buvo ásteigta parapinë Vilniaus miesto mokykla. Tai ispano kunigo
Petro Roizijus Vilniuje ákurta antroji didesnë mokykla.
1514 m. – LDK þydams suteikta pagrindine laikoma privilegija.
1514 m. vasara – M. Glinskiui ákalbëjus, Smolensko tvirtovës
águlà prisidëti prie maskvënø, jø kariuomenë po ilgos apgulties
gana netikëtai uþëmë Smolenskà.
1514 m. rugsëjo 8 d. – Ávyko Orðos mûðis. Jame 1507 m. ið
(Nukelta á 20 p.)
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