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Liublino unija 1569 m. 

Lenkai po Vytauto mirties ieškojo progos prijungti 
Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę prie Lenkijos. Jie vis tvirtino, kad 
jau Jogaila dovanojęs Lietuvą Lenkijai. Tuo tarpu lietuviai 
akivaizdžiai parodė, kad nori likti savarankiški ir nepriklausomi. 
Tačiau kai rytuose iškilo stipri Maskvos Didžioji Kunigaikštystė, 
panorėjusi atsiimti buvusias savo žemes, Lietuvos padėtis pasikeitė. 
Maskvos kunigaikščiai taip pat norėjo turėti prieigą prie Baltijos 
jūros. Prasidėjo kovos. Lietuvai nepakako jėgų atsilaikyti prieš 
galingą rytų kaimynę – tuomet jau carų valdomą Rusijos valstybę, 
apjungusią Maskvos ir kitas rusų kunigaikštystes.  

Nesėkmingi karai vertė Lietuvos bajorus ieškoti 
sąjungininkų . Karinės pagalbos jie tikėjosi iš Lenkijos.  

Žygimantas Augustas, Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis, neturėjo 
vaikų. Jam mirus būtų pasibaigusi Jogailaičių dinastija, o abiejų valstybių ryšiai nutrūktų. Lenkų 
bajorai to bijojo, todėl sušaukė bendrą lietuvių ir lenkų seimą abiejų valstybių sujungimo 
reikalams aptarti. 

Unijos norėjo ir dalis Lietuvos bajorų. Mat jie troško turėti lygias teises su Lenkijos 
bajorais. Tuo tarpu lenkų feodalai siekė užvaldyti Ukrainą ir kai kurias rusų žemes, 
priklausiusias 1569 m. Liubline prasidėjo derybos. Lietuvos didikai siekė dviejų laisvų, 
lygiateisių valstybių sąjungos. Lenkai su tuo nesutiko. Jie siūlė prijungti Lietuvą prie Lenkijos, 
kad ši taptų Lenkijos valstybės dalimi. Matydami, kad su lenkų ponais nepavyks susitarti, 
lietuvių didikai paliko seimą ir grįžo į Lietuvą. Tuo tarpu karalius Žygimantas Augustas, 
vykdydamas lenkų bajorų valią, atskyrė dalį Ukrainos ir kitų žemių nuo Lietuvos (Palenkės, 
Voluinės, Braclavo ir Kijevo vaivadijas) ir atidavė Lenkijai. Nors lietuviai protestavo, bet buvo 
priversti grįžti į Liubliną toliau tartis.  

Po ilgų ir sudėtingų derybų 1569 m. liepos 1 d. Sudaryta nauja unija. Ja abi šalys 
buvo sujungtos į vieną valstybę, vadinamą Abiejų Tautų Respublika (ATR). Unijos akte 
skelbiama, kad Respublika turės: 

• vieną valdovą (karalių); jis bus renkamas Lenkijos ir Lietuvos bajorų luomo Lenkijoje ir 
karūnuojamas Krokuvoje; 

• vieną seimą ir vieną senatą; 
• bendrą užsienio politiką; 
• bendrus pinigus. 

Be to, tiek lietuvių, tiek lenkų bajorai galės įsigyti dvarų ir tarnybų visoje Abiejų 
Tautų Respublikoje bei laisvai apsigyventi bet kurioje jos vietoje.  

Atskiros liko teritorija ir sienos, kariuomenė, valdžios įstaigos, atskiri buvo 
valstybės pareigūnai, iždas, įstatymai ir teismai.  

Liublino unija Lietuvos valstybės nepanaikino, bet ji neteko teisės rinkti Vilniuje 
savo valdovo – didžiojo kunigaikščio. Sudarius uniją, Abiejų Tautų Respublika galėjo sėkmingai 
baigti visus karus. Tačiau atsirado palankios sąlygos lenkų kalbai ir kultūrai nevaržomai plisti 
Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, prasidėjo bajorų ir miestiečių lenkėjimas. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė po Liublino unijos 
 

Sąvokos: 
Sąjungininkai – čia: kitos tautos karinė pagalba mūšio ar karo metu. 
Seimas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, nuo 1569 m. Lenkijos ir Lietuvos valstybės, 
aukščiausiasis įstatymų leidimo ir valstybės valdymo organas; dabar parlamentas. 
Feodalas – dvaro valdytojas, valdantis žemę ir ją dirbančius valstiečius. 
Luomas – žmonių grupė, turėjusi įstatymais nustatytas paveldimas teises ir pareigas. 
Feodalinėje visuomenėje skiriami trys luomai: bajorų, dvasininkų ir miestiečių. 
Senatas – karaliaus taryba: 140 didikų (įtakingiausių bajorų kilmės ponų, tarp jų 27 iš Lietuvos). 
Iždas – valstybės finansinių išteklių visuma. 

 
Klasės ir namų darbas Nr. 1 
 
Klausimai ir užduotys: 
 

1. Parašykite apie Liublino unijos derybas. Kuo jos baigėsi? 
2. Išvardykite, kas Abiejų Tautų Respublikoje po Liublino unijos buvo bendra. 
3. Išvardykite, kas Abiejų Tautų Respublikoje po Liublino unijos buvo atskira. 

4. Sugalvokite penkis savus klausimus. 
 


