ŠIS TAS DĖL ATSKIRO ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO

Senoji Lietuvos valstybė, turėjusi savitą istorinį kelią, turi
savyje eilę neišaiškintų ir gal amžinai paslaptyje pasiliksiančių
klausimų. Štai, prof. Z. Ivinskis išsamioje studijoje Pirmasis
Lietuvos karalius Mindaugas ir jo palikimas 1 suminėjo net 6 galu
tinai neištirtas Mindaugo laikų problemas. Mūsų istorija turi jų
ir daugiau. Viena jų, pavyzdžiui, būtų, kaip vyko lietuvių ekspan
sija į rusų kraštus — karu ar taikiomis, penetracijos priemo
nėmis. Senuose istorijos veikaluose vis buvo kalbama apie dide
lius lietuvių užkariavimus rusų žemėse, tariant, vaizduojama
lietuvius gediminaičius kūrus didelę valstybę, sakysim, vaka
riečių karolingų, ypač paties Karolio Didžiojo, pavyzdžiu. Taip
mūsų senesnių istorikų galvota pagal beveik bendrą istorinio
vyksmo taisyklę, kur didelės imperijos kardu ir ugnimi sukurtos.
Kiek pakeistoje formoje kalbama apie lietuvių ekspansiją į rytus
bei pietus tarybinėje Lietuvos istorijografijoje. Pavyzdžiui, J.
Žiugždos redaguotoje Lietuvos istorijoje pakartotinai tvirtinama
apie Lietuvos feodalų ekspansiją į rusų žemes 2 .
Kai kas, kaip, pavyzdžiui, ukrainiečių istorikas Linničenko,
pabrėžtinai kalbėjo apie taikų, gaivališką lietuvių plėtimąsi į
rusų žemes.
Kuri tų dviejų nuomonių yra teisinga, būtų atskiras tyrinėji
mo uždavinys.
Dar neišaiškintų klausimų tarpe yra ir atskiras Žemaičių
krikštas, vykdytas 26 metais vėliau nei Lietuvos krikštas. Kaip
žinoma, Lietuva krikštyta 1387 m., tuojau po Jogailos krikšto
ir vainikavimosi Krokuvoje. Krikštas vykdytas pagal Jogailos
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Atspaudas iš Metraščio I t. 1965.
Lietuvos T. S. R. istorija, red. J. Žiugžda ir kiti, Vilnius 1957, I t.
90 psl. ir kitur.
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duotą pažadą vadinamoje Kriavo unijoje pakrikštyti Lietuvą,
atseit, visus Lietuvos pagonis. Kyla klausimas, kodėl žemaičiai,
kurie buvo tokie pat pagonys, kokie ir likusieji lietuviai, iš krikšto
išskirti. Juk lietuvių krikštas gan uoliai vykdytas ir nevengta
krikštyti net ir stačiatikiai rusai, jei jie patys sutiko 3.
Lengviausias būtų išaiškinimas prileidus, kad žemaičiai tuo
metu visai nepriklausė Lietuvai ir buvo kryžiuočių įtakoje ar
net jų užimti. Panašią nuomonę ir randame kai kuriuose is
torijos veikaluose, pavyzdžiui, kad ir V. Daugirdaitės-Sruogienės
didelėje Lietuvos istorijoje4. Net ir H. Paszkiewicz gan gilių
ir įmantrių tyrinėjimų veikale apie Kriavo unijos genezę5 iš
dalies panašią mintį apie Žemaičius skelbia.
Kitaip aiškina Žemaičių išskyrimą iš Lietuvos krikšto 1387 m.
S. Sužiedėlis 6. Pasak jo, «žemaičiai buvo labiau prisirišę prie
savo tikėjimo ir didžiojo kunigaikščio valdžia Žemaitijoje nebuvo
taip didelė, kaip Aukštaitijoje. Bet daugiausiai jam trukdė Vok.
Ordinas ».
Šiuose S. Sužiedėlio išvedžiojimuose tikriausias dalykas, kad
didžiojo kunigaikščio valdžia Žemaičiuose buvo silpna ir dėlto
jis galėjo susilaikyti nuo jų krikšto. Nėra pagrindo prielaidai,
kad Ordinas būtų tiesiog kliudęs Žemaičių krikštą. Jis tegalėjo
kokiu nors būdu netiesiog trukdyti, nes pats visą laiką siekė
juos pasiglemžti ir jų krikštas drauge su Lietuva būtų reiškęs
jo vilties galą.
Kadangi ne vieno autoriaus vis nurodomas Ordinas žemaičių
nekrikštijimo 1387 m. priežastimi, tai ir tenka mesti žvilgsnį
į jo ir Lietuvos santykius Aukštaičių krikšto metu.
Po Mindaugo Jogaila buvo pirmas Lietuvos valdovas, perleidęs
Žemaičius iki Dubysos 1382 m. sutartimi Vokiečių Ordinui7.
Susitarimas paliko pergamento gabalas ir, Vytautui į Prūsus
nubėgus, 1384 m. jis iš naujo kartotas. Iš prekarinėje padėtyje 8
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Lietuvos T. S. R. istorijos šaltiniai, Vilnius 1955, I t. 61 psl.
Lietuvos istorija, Chicaga 1956, 161 psl.
5 Geneza i wartośč Krewa, Varšuva 1938, 238 psl.
6 S. Sužiedėlis, Vytauto vaidmuo Lietuvos kristianizacijoje. Rink. Vytautas Didysis, Kaunas 1930, 101-102 psl.
7 H. Gersdorf, Der Deutsche Orden im Zeitalter der polnisch-litauischen Union, Marhurgas 1958, 238 psl. 61 išn.
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atsidūrusio Vytauto Ordinas gavo daugiau nei iš Jogailos : jam
buvo perleisti visi Žemaičiai iki Nevėžio upės. Dėl netrukus
sekusios Vytauto «išdavystės» ir šis susitarimas bereikšmis
paliko. Nėra jokių duomenų, kad Ordinas būtų turėjęs Žemaičius
Lietuvos krikšto metu. Priešingai, turime vieną aiškų liudijimą
tų pačių 1387 m., iš kurio aiškėja, kad tuo metu Žemaičiai Vok.
Ordinui nepriklausė. Kalbamas dokumentas yra paliaubų sutartis
tarp Skirgailos ir Livonijos Ordino magistro, sudaryta 1387 m.
liepos 9 d. 8 Sutarta laikytis paliaubų iki 1388 m. Kalėdų ir per
tą laiką pirkliai iš Vilniaus ir Polocko galėjo laisvai lankytis
Rygoje. Nors šioje sutartyje apie Žemaičius nieko nesakoma,
tačiau jie joje turėjo būti paliesti. Tai rodo vėlesnė, 1388 m.
sutartis kryžiuočių ir lenkų, sutarta Torno mieste 9. Joje prisi
minta ana Skirgailos ir Livonijos sutartis ir dėl jos pareikšta :
«Išskyrus Žemaičių žemę, kaip šviesusis viešpats Skirgaila, Trakų
kunigaikštis, į paliaubas su Livonijos viešpačiais sutartas, neį
traukė. Kaip kalbama Žemaičių žemė į minėtas paliaubas nėra
įtraukta, tai ji ir į dabartines paliaubas neįtraukiama ». Reikia
pastebėti, kad panašus Žemaičių išskyrimas kartotas dar ir kituose
susitarimuose ir jis, matyti, darytas Ordinui spiriant10.
Juk iš paliaubų išskirtus pagonis žemaičius Ordinas toliau
galėjo pagal įsisenėjusią teisę varginti kryžiaus žygiais ir prii
minėti atvykstančius Vakarų kryžininkus. Iš paliaubų išskirtas
Žemaičių kraštelis derėjo Vokiečių Ordinui pagrindu, kuriuo jis
galėjo vis dar remti savo tariamus mišinius tikslus Vakarų pasau
lio akivaizdoje. Be to, galėjo gaivintis mintimi kada nors tą
kraštelį pasiglemžti.
Ta viltis jam tikrai šmėkštelėjo sulig antru Vytauto pabė
gimu 1389 m. Ordinas išskėstomis rankomis priėmė kunigaikštį,
patraukusį į savo pusę žemaičius. Ne be Vytauto, be abejo,
paraginimo nuvyko 1390 m. pradžioje 7 jų valsčių atstovai į
Karaliaučių ir čia tarėsi su Ordino vyriausiu maršalu (t. y. Kara
liaučiaus komtūru) ir Prūsų krašto didikais « viso Žemaičių krašto
8

Ten pat., 99 psl.
God. dipl. Pruss. IV t., 47 nr., 59 psl.
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Ordino interesas išskirti Žemaičius aiškėja iš sutarties su Vytautu
1397 m. sausio 26 d., kur abi pusės pagamino to paties turinio dokumentus.
Bet tik Ordino dokumente įterpta «usgenommen Sameyten » (God. epist. Vit.
140 nr., 44 psl.).
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vardu» (von des gemeinen landes wegen czu Samaiten) 11. Jie
prisiekė pagelbėti «karaliui» Vytautui, vyriausiam maršalui ir
Prūsijos ponams prieš visus jų priešus. Patvirtinta taika tarp
abiejų kraštų ir laisva prekyba drauge. Labai savaimingas
dalykas toje sutartyje buvo žemaičių prašymas « savo karaliaus
Vytauto » prikabinti prie sutarties rašto savąjį antspaudą. Jie
prašo tai ne tiesiog jo valdžią pripažindami, bet tik todėl, kad
savų antspaudų neturėjo. Kad šis žemaičių didikų kreipimasis į
Vytautą dėl sutarties antspaudavimo ir teisinimasis savų ants
paudų neturėjimu būtų nuoširdus, tenka labai abejoti. Žinoma,
kad kitais atvejais jie naudojo savus antspaudus ir net buvo
reikalaujama juos prikabinti. Matyti, šioje ypatingoje padėtyje,
kada Vytautas pabėgėliu Prūsijoje tegyveno, žemaičiai jam iš
pagarbos leido jų sutartį patvirtinti, nors patys savo turimos
valdžios krašte neišsižadėjo. Jų pareiškimas, kad «mes patys
antspaudų neturime » ženklino ne ką kita, kaip jų pačių savi
valdos patvirtinimą.
Kai Vytautas, iškirtęs Ordinui antrą «išdavystę», grįžo į
Lietuvą ir didžiuoju kunigaikščiu tapo, jis drauge pasidarė ir
Žemaičių suverenu. Tuo tarpu Ordinas tęsė kryžiaus žygius į
Lietuvą, visai nepaisydamas jos įvykusio krikšto. Jam pirmiau
siai, žinoma, rūpėjo gauti Žemaičius. Tik savo įprastais terio
jimo puolimais to pasiekti negalėjo. Žemaičiai, kaip ir anksčiau,
patys vieni mokėjo atsispirti. Įvykiai pakrypo kryžiuočių naudai,
kai Vytautas, totoriųechano Tochtamyšiaus kviečiamas, pasišo
vė tolimiems užmojams rytuose ir gyvai susirūpino taika ir drau
giškais santykiais su Ordinu. Iš to ir atsirado garsioji Salyno
sutartis, kuria Ordinui vėl atiduoti Žemaičiai iki Nevėžio upės
(1398). Išsižadėjimas Žemaičių, tiesa, išėjo Vytautui į naudą,
nes jis apdraudė Lietuvos vakarinių pakraščių saugumą ir pa
skatino kryžininkus ateiti Vytautui į pagalbą jam žygiuojant į
rytus.
Po nelaimingo Vorkslos mūšio su totoriais, kur Vytautas
pralaimėjęs paklojo savo dideles karo jėgas ir pats vos išsigel
bėjęs grįžo, jis turėjo būti nuolaidus kryžiuočiams. Jis rodė jiems
ypatingą nuolankumą ir jo bičiulystė pasiekė aukščiausio laips
nio 1399-1400 m. Didysis magistras viename jam rašytame laiš- 11 11
11
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ke 1400 m. sausio mėn. gale jį tiesiog liaupsina « mūsų ypatingu
ponu ir geradariu »12. Ypatingas draugiškumo ženklas buvo Vy
tauto žmonos Onos kelionė į Ordino žemę 1400 m., kur ji su
didele pagarba buvo sutikta. Kryžiuočiai pagarbiai lydėjo Vy
tautienę (Vitoldinne), kaip jie ją vadino, kai ji lankė jų šven
tas vietas.
Aukšto laipsnio draugiškumas su Vytauto šeima buvo geriau
sia proga pasigrobti Žemaičius, kuriuos dabar Ordinas tikrai
laikė savo nuosavybe. Tai bandė jis daryti pakartotinais puoli
mais 1399 m. ir vis turėjo pasitraukti. Atrodo, Ordinas savo jė
gomis negalėjo žemaičių įveikti ir juos priversti pasiduoti. Čia
jam atėjo į pagalbą Vytautas, pasišovęs jam padėti 1400 m.
pradžioje ir apie tai iš anksto pranešęs didžiajam magistrui 13.
Kaip iš didžiojo magistro atsakymo į neišlikusį Vytauto laišką
aiškėja, Vytautas pasiruošė pulti Žemaičius dar prieš kryžiuo
čių, laukiusių palankaus oro, atžygiavimą į juos 12 13 l4. Didysis magis
tras prašo Vytautą įsakyti savo vadams, susirinkusiems į pa
kraštį, prisijungti su savo žmonėmis prie Ordino, kai jie bus
pašaukti15.
Taip suorganizuotas puolimas Ordinui baigėsi sėkmingai.
Pirmą kartą jis su Vytauto pagalba įgyvendino savo amžiną troš
kimą — gavo Žemaičius. Laimikis, matyti, buvo ypatingai at
žymėtas Ordino krašte, kad jų kronikininkas galėjo rašyti :
« Tuo metu pasidavė Vokiečių Ordinui visas Žemaičių kraštas
iš vien ir atsiuntė daug įkaitų iš geriausių krašto [žmonių],
kurie niekuomet nebuvo pasidavę Ordinui »l6.
Kronikininko liudijimas reiškia Ordino džiugesį ir kartu dera
ryškiausiu įrodymu, kad anksčiau jis niekuomet Žemaičių nebuvo
užėmęs. Tad Lietuvos krikšto metu jie laisvi tebuvo.
Kaip iš šio Posilgės liudijimo matyti, Ordinas tuojau grie12

Cod. epist. Vit., 214, nr., 64 psl.
Cod. epist. Vit., 214 nr., 64 psl.
11 Ten pat : « Ouch besunder über herre danken wir euwer grosmechtigkeit mit ganczem floisze, nmb das es euwer hochwirdikeit, in der masze, als
ir uns lieber herre gescbriben habt, mit den Samaiten haldet, wand wir hoffen,
als verre uns got der herre dorczu ein wether gibt, das wirs mit der hülfe
unsers herren gotes mit den Samayten also machen wellen ».
15 Ten pat.
16 Joh. V. Posilge, Scr. rer. Pruss. III t., 236 psl.
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besi kurtis Žemaičiuose, skirdamas jam vaitą ir teisėjus. Šiuo
atveju jis ir neišsivertė be Vytauto pagalbos. Už ją jam dėko
damas, siuntė Ragainės komtūrą ir prašė padėti pastatyti pilį
prie Nevėžio 17.
Neilgai džiaugėsi Ordinas laimėjimu. Tik gal kokius metus.
Nežinia, kaip įvyko tiesiog, gali sakyti, perversmas, kad jau ki
tais metais Ordinas neteko Žemaičių. Žemaičiai atgavo laisvę
ne be Vytauto pagalbos, kaip matyti iš Ordino skundo popie
žiui ir kardinolų kolegijai, rašyto 1401 m. rugsėjo 3 d. Jame di
dysis magistras aimanavo, kad Vytautas niekšiškais patarimais
ir pagalba okupavo, kaip skunde išsireiškiamą, «mano Ordino
žemę Žemaičius »18. Tad iš skundo išeitų, kad Vytautas, lais
vindamas Žemaičius, pats juos užėmė.
Ordinas, žinoma, nerimo išguitas iš Žemaičių ir todėl mielai
bandė pasinaudoti sutartimi su pas jį atbėgusiu Švitrigaila. Ši
1402 m. sutartis beveik kartojo aną Salyno susitarimą 1398 m.
Sutartis pasirašyta užsimotų karų metu ir Švitrigaila Ordinui
buvo tinkamas įrankis bandyti pašalinti nuo valdžios «išdaviką »
Vytautą. Kryžiuočiai vedė Vytauto priešininką į Vilnių ir, jo
nepaėmę, traukė į Medininkus, kuriuos sudegino. Niekais bai
gėsi kryžiuočių žygiai ir kitais 1403 m. su žymiais iš Europos
atvykusiais pagelbininkais.
Vytautas ir Jogaila vedė tuo pat metu su Ordinu ir diplo
matinę kovą. Jiems pavyko tiek paveikti popiežių Bonifacą IX,
kad jis 1403 m. rugsėjo 9 d. bule uždraudė Ordinui toliau kariauti
prieš Lietuvą. Ordino prokuratoriaus Romoje pastangos paveikti
popiežių atšaukti bulę nebuvo sėkmingos 19. Vis neišsižadėjusiam
Žemaičių Ordinui pasitaikė proga juos gauti antrą ir paskutinį
kartą, kai Vytautui prireikė kariauti su atkritusiu Smolensku
ir jis pats susikivirčijo su Lenkija dėl Dobrynės. Padėtis vertė
Vytautą iš vien eiti su Lenkija ir nusileisti Ordinui. Iš trijų vals
tybių susipynusių santykių kilo Rocionžo (Raciąž) sutartis, patvir
tinta 1404 m. gegužės 14 d. Dėl Žemaičių vėl beveik kartojamas
17

Cod. epist. Vit., 224 nr., 68 psl.
Cod. dipl. Pruss., 122 nr., 103 psl. : « Terrain Ordinis mei dictam Samaithe suis depravatis consiliis et auxillis contra decreta pacis inite prodiciosius ocupavit ».
19 J. Končius, Vytautas the Great. Grand duke of Lithuania, Miami, Flo
rida 1964, 75 psl.
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Salyno susitarimas. Vytautas pasižadėjo « per vienus metus nuo
ateinančios dešimtos šv. Jono dienos didžiajam magistrui ir
Ordinui vėl garbingai perduoti Žemaičius »20. Tad Rocionže
Vytautas lyg prisipažino, kad jis buvo atėmęs iš Ordino Žemai
čius ir dabar vėl jam perleidžiąs. Jis iš tikrųjų rimtai, net pasi
telkęs savo bajorus, talkininkavo Ordinui, versdamas Žemai
čius jam pasiduoti. Vytautas pradžioje rėmė Ordiną ne tik savo
pajėgomis, bet dar skynė kryžiuočių žygininkams kelius per
Žemaičių girias 21. Nors Ordinas Vytauto padedamas ir užėmė
Žemaičius, net kelias pilis pasistatė ir savo vaitą paskyrė, tačiau
krašto nenuramino. Žemaičiai vis bruzdėjo ir priešinosi vokie
čiams, ypač jiems reikalaujant įkaitų. Jie vis turėjo šauktis
Vytauto pagalbos. Vytautas, nors ir ginčijosi su Ordinu dėl Že
maičių pabėgėlių ir dėl lietuvių bendravimo su jais, tačiau rė
mė jį iki 1408 m., atseit, iki to laiko, kol buvo įsitraukęs į kovas
su rusų kunigaikščiais ir su pačia Maskva. Kai tais metais susi
taikė su Maskvos kunigaikščiu, tai prieš pačias Kalėdas susitiko
Vytautas su Jogaila Naugarduke ir nutarė pirmiausia susigrąžinti
Žemaičius22. Tai įvyko jau «didžiojo karo » išvakarėse, kuris
ateinančiais metais buvo beprasidedąs. Jis prasidėjo susirėmi
mu Pavyslyje, kada kryžiuočiai išplėšė lenkams Dobrynės žemę.
Tik tarpininkaujant Čekijos karaliui Vaclovui, tada kai kieno
pripažįstamam Romos imperatoriumi, buvo sutartos paliaubos
iki 1410 m. šv. Jono. Tad garsusis Žalgirio mūšis ir įvyko puse
metų vėliau.
Didžiojo mūšio išvakarėse vykusioje diplomatinėje kovoje,
kada kryžiuočiai ir Vytautas su Jogaila paskleidė visame Vakarų
pasaulyje nemaža skundų kitas prieš kitą, randame vieną Vytauto
1409 m spalio mėn. skundą, kur paliečiami Žemaičiai 23. Vytau
tas pirmiausiai atremia kryžiuočių kaltinimus, kad jis nesirū
pinęs lietuvių krikštu. Atsikirsdamas jis sako, kad dėl lietuvių
krikšto jis triūsiąs jau 24 metus ir apie kryžiuočius čia pat pri
duria : «O dėl Žemaičių krašto, kurį beveik per penkeris metus
bandė (conati) užimti, kodėl nieko nesako, kuriuos ir kiek prie
20

God. epist. Vit., 285 nr., 97 psl.
Ten pat, 321 nr., 116 psl.
22 J. Caro, Geschichte Polens, Gotha 1869, III t. 288 psl.
23 God. epist. Vit., 427 nr., 201 psl.
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krikšto malonės privedė ? ». Pareiškimas įdomus dviem atžvil
giais : pirma, visai ignoruojama trumpalaikė Žemaičių okupa
cija 1400 m., kurią taip pabrėžė Ordino kronikininkas ir antra,
jų valdžia 1404-1409 m. laikoma ne tikra okupacija, o tik ban
dymu okupuoti. Iš to matyti, kad vokiečiams nepavyko Žemai
čių sau pasilenkti ir jie įkėlė į juos kojas tiek, kiek gavo paramos
iš Vytauto.
Pakartotinis Žemaičių dovanojimas ir Vytauto tiesioginis
įsikišimas, čia juos sau lenkiant, čia palaikant jų sukilimą, artino
juos prie Lietuvos kamieno. Jau pati Ordino pavergimo grėsmė
vertė Žemaičius glaustis prie Lietuvos, kaip anksčiau prie jos
linko ir kitos aisčių giminės, k. a. žiemgaliai XIII a. antroje
pusėje, vėliau prūsai, bartai, nadruviai ir sūduviai. Kai jų kraštai
liko pavergti, gyventojų dalis persikėlė į Lietuvą.
Iš didesnio suartėjimo Žemaičių su Lietuva sekė didžiojo
kunigaikščio valdžios stiprėjimas juose ir jų savivaldybės siau
rėjimas. Vytautas per savo pasiųstą seniūną 1409 m. sutvirtino
savo, t. y. Lietuvos didžiojo kunigaikščio valdžią juose. Nuo
to meto Žemaičiai pasidarė Lietuvos didžiosios kunigaikštijos
seniūnija. Kai po Žalgirio mūšio Ordinas jau nebegalėjo kėsintis
į Žemaičius, juose daugiau valdžios gavęs Vytautas galėjo imtis
krikščionybės skiepijimo. Tai jis ėmėsi tuojau po sutartos, vadi
namos Horodlės, unijos, gal būti ir lenkų paragintas.
Tačiau Žemaičiai paliko savaimingu politiniu vienetu Lietu
vos didžiojoje, kunigaikštijoje, kad ir arčiau prišlieti prie jos. Tai
rodo kad ir Kazimiero privilegija Medininkų valsčiaus gyvento
jams 1441 m., patvirtinta vėliau Aleksandro 21. Išlikę daugiau
ar mažiau savaimingi per visą Lietuvos didžiosios kunigaikš
tijos gyvavimo laiką, Žemaičiai tebuvo atskiras teritorinis vie
netas ir po padalijimų, vis minimas šalia Lietuvos. Pagal tą iš
senos Lietuvos istorijos ėjusią tradiciją ir pirmas katalikiškas
kunigų leistas laikraštis (nuo 1892 m.) pasirinko Žemaičių ir
Lietuvos apžvalgos vardą.
Dr. J. Jakštas
Cleveland, Ohio, J . A . V .
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WHY SAMOGITIA (ŽEMAIČIAI) WAS NOT BAPTIZED WITH
THE REST OF LITHUANIA IN 1387
By Dr. J. Jakštas
Summary

As it is generally known, the land of Samogitia was not baptized
with the rest of Lithuania in 1387. Some historians reason that the
baptism was delayed due to the occupation of this land by the
Teutonic Order. Without a doubt, this assumption can be proven
erroneous with the aid of reliable sources. The Teutonic Knights,
who had struggled to seize Samogitia from the time they started
to raid Lithuania, first achieved their goal in 1400. They were able
to do so with the help of Vytautas, the Grand Duke of Lithuania.
For unknown reasons Vytautas changed his policy one year later
and drove the Germans out of Samogitia.
As a result of a certain interrelationship that later developed
between the three political powers — Lithuania, Poland and the
Teutonic Order — Vytautas ceded Samogitia again to the Order.
(See the agreement in Raciąž, 1404). The Germans invaded Samogitia
with Vytautas’ support and struggled to keep the inhabitants in
submission for almost 5 years. The Samogitians continually revolted
and, incited by Vytautas, threw off the German yoke in 1409.
When Vytautas had freed the Samogitians, he attached them
more closely to the Grand Duchy and infringed upon their old liber
ties. Before this time Samogitia was a province of its own under a
local administrator subject to the Grand Duke of Lithuania. Now
he dispatched his own representative (starosta, seniūnas) to Samo
gitia. Having accomplished this, Vytautas was able to proceed with
the conversion of the Samogitians in 1413.

