
Powrót Witolda na Litwę

Wraz z powrotem na Litwę, po pogodzeniu się z królem Jagiełłą, stał się Witold, po otrzymaniu 

Trok,  najważniejszym  litewskim  księciem,  seniorem  wszystkich  innych  królewskich  braci  i  

namiestnikiem Litwy z ramienia króla Władysława. Nie oznacza to jednak, że wraz z Kiejstutowym  

dziedzictwem  został  jednocześnie  wielkim  księciem  litewskim,  którego  to  tytułu  wciąż  używał 

Jagiełło. Swą władzę zwierzchnią nad Litwą podkreślał zresztą polski władca, nie oddając stolicy – 

Wilna, w ręce żadnego z licznych książąt, lecz osadzając w nim polskiego namiestnika. Witold używał  

tytułu  „książę  litewski”  (Dux  Lithuaniae),  podczas  gdy  król  Władysław  pozostawał  nadal  jego 

zwierzchnikiem.

Krzyżacy nie mogli  wybaczyć  ponownego odstępstwa księcia  trockiego.  Nic  dziwnego.  Nie 

tylko  utracili  wybudowane  dużym  nakładem  sił  i  środków  trzy  zamki,  lecz  ponadto  wydali  na 

wiarołomnego sojusznika zawrotną kwotę 50 tysięcy grzywien,  które Witold wydał  na utrzymanie 

siebie  i  swojego dworu.  Wkrótce po ucieczce księcia  ruszyła  kolejna krzyżacka  rejza  dowodzona  

przez marszałka Zakonu Engelharda Rabego. Rabe szybkimi marszami dotarł do Suraża, w którym 

przebywał  książę  Henryk,  niedoszły biskup,  ze  swą niedawno poślubioną  małżonką  Ryngałłą.  Po 

krótkim oblężeniu zamek padł,  zaś małżonkowie musieli  się ratować ucieczką. W następnym roku 

Zakon podjął kolejną wielką wyprawę na Litwę zdobywając m.in. Grodno, uprowadzając setki jeńców 

i  biorąc  ogromne  łupy.  Witold  nie  mógł  zapobiec  krzyżackim  rejzom,  jego  oczy  były  bowiem 

wówczas  zwrócone  w innym  kierunku –  na  wschód,  gdzie  potężna  Moskwa z  zięciem księcia  – 

Wasylem, ożenionym z córką Witolda Zofią, poczynała sobie coraz śmielej zagarniając podległe do  

tej  pory  litewskim  kniaziom  ziemie.  Ważna  była  również  sprawa  dwóch  republik  miejskich  – 

Nowogrodu i  Pskowa. W tym pierwszym mieście udało się osadzić Witoldowi księcia Lingwena. 

Wynikła  stąd  wojna  pomiędzy  republiką  Wielkiego  Nowogrodu  a  księstwem  moskiewskim, 

roszczącym sobie prawa do miasta. Zakończyła się ona pokojem, w wyniku którego Lingwen pozostał  

w Nowogrodzie,  choć  musiał  się  zrzec na rzecz Moskwy pewnych  ziem.  Tymczasem nad Litwą  

zawisło kolejne niebezpieczeństwo wojny domowej. Otóż w Witebsku król Władysław osadził swego 

protegowanego,  byłego  sokolniczego  Fedora  Wesnę.  Przeciwko  takiemu  wywyższeniu  człowieka 

niepochodzącego z rodu Giedymina zbuntował się ambitny królewski brat – Świdrygiełło. Zadanie  

poskromienia Świdrygiełły Władysław zlecił Witoldowi. Książę trocki najechał ziemie królewskiego 

brata.  W stłumieniu  buntu  nie  wziął  natomiast  udziału  wezwany na  pomoc  przez  Witolda  kniaź 

Korybut. Po poskromieniu Świdrygiełły uderzył zatem namiestnik Litwy na Korybuta, którego pojmał 

i odesłał w kajdanach królowi polskiemu. Kolejne zarzewie wojny domowej pojawiło się na Podolu.  
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Zbuntował  się  tam książę  Fedor  Koriatowicz,  który  zbiegł  na  Węgry  do  króla  Zygmunta.  Tutaj 

potrzebne było działanie już nie tylko samego Witolda, ale i posiłków polskich, które w 1394 roku 

zajęły  najważniejsze  podolskie  twierdze.  Pieczę  nad  Podolem  powierzył  Jagiełło  wojewodzie 

krakowskiemu Spytkowi z Melsztyna.  Po Podolu przyszedł  czas na uporządkowanie stosunków w 

Smoleńsku, gdzie Witold osadził księcia Hleba. Kiedy jednak ten raz i drugi nie posłuchał poleceń i  

ostrzeżeń litewskiego namiestnika, wyruszył Witold w 1395 roku z całą potęgą na Smoleńsk, uwięził 

Hleba  zaś  na  smoleńskim tronie  osadził  dwóch  oddanych  sobie  książąt:  Wasyla  Borejkowicza  i 

Jamonta. Walki domowe toczone przez Witolda w latach 90. XIV stulecia układają się w przemyślany  

plan uporządkowania stosunków litewskich, podniesienia rangi namiestnika z ramienia Jagiełły oraz 

wzięcia w karby niesfornych i skłonnych do intrygowania litewskich i ruskich kniaziów.
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