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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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(Atkelta ið 19 p.)
nelaisvës pabëgusio kunigaikðèio Konstantino Ostrogiðkio vadovaujama Lietuvos kariuomenë sutriuðkino maskvënus.
1514 m. – Lietuva ir Livonija sudarë „Amþinos taikos“ sutartá, taèiau draugiðkumas
tarp ðiø kaimyniø ëmë blësti.
1514 m. – Buvo patvirtinti „Nuostatai Vilniaus ir Trakø vaivadijø dvarø valdytojams“.
Juose nurodyta, kaip tvarkyti didþiojo kunigaikðèio, t. y. valstybës, ûká.
1517 m. – Europoje prasidëjæs reformacijos judëjimas pasiekë Lietuvà.
1519 m. – Paraðyta Lietuvos ir Þemaièiø Didþiosios Kunigaikðtystës kronika, vadinamasis Platesnysis (arba Vidurinis) Lietuvos metraðèiø sàvadas.
1520 m. – Á Lenkijos Karalystæ uþdraus-

ta áveþti Martyno Liuterio knygas.
1520 m. – Paraðomas Lietuvos metraðtis
(Bychovco kronika).
1520 m. rugpjûèio 1 d. – Gimë bûsimasis Lietuvos didysis kunigaikðtis ir Lenkijos karalius Þygimantas Augustas.
1522 m. rugsëjo 9 d. – Sudarytos LDK
paliaubos su Maskvos Didþiàja Kunigaikðtyste.
1522–1525 m. – Prasidëjo Pranciðkaus
Skorinos leidybinë veikla. – Jis Vilniuje ákûrë pirmàjà spaustuvæ Lietuvoje.
1522 m. – Vilniuje iðspausdinta pirmoji
knyga – „Maþoji kelioniø knygelë“.
1522 m. gruodþio 4 d. – Lietuvos bajorija pasiekë, kad Þygimantas Augustas bûtø
pripaþintas Lietuvos sosto paveldëtoju po
tëvo mirties.
1523 m. – Lenkijos mieste Krokuvoje bu-
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vo iðspausdinta Mikalojaus Husoviano poema
„Giesmë apie stumbro iðvaizdà, þiaurumà ir
medþioklæ“ (De statura, feritate ac venatione
bisontis carmen), kurioje aukðtinami Vytauto
Didþiojo valdymo laikai, giriamas lietuviø
darbðtumas, poetizuojama Lietuvos gamta.
1524 m. – Atidaryta didelë popieriaus
dirbtuvë Vilniuje.
1525 m. – Ákurta pasaulietinë Prûsijos
kunigaikðtystë (Lenkijos vasalë).
1525–1528 m. – Prûsijos lietuviai priëmë reformacijà, tapo liuteronais.
1525 m. – Pasirodë Lietuvos kanclerio
Alberto Goðtauto memorialas karalienei Bonai Sforcai. Jame sàmokslu prieð Lietuvos
valstybæ kaltinamas Lietuvos etmonas, kunigaikðtis rusënas (ið Ukrainos) Konstantinas Ostrogiðkis ir jo tautieèiai.
1526–1532 m. – Pratæstos paliaubos
tarp Lietuvos ir Maskvos.
1526 m. – Vilniaus vyskupijos sinodo
nutarimais pareikalauta Evangelijà ir kitus
raðtus aiðkinti lietuviø ir lenkø kalbomis, prie
didesniø baþnyèiø steigti parapines mokyklas. Ðiame ir vëlesniuose sinoduose (1538,
1542, 1546 m.) svarstyta apie reformacijos
idëjø plitimo pavojø Lietuvai.
1526 m. – Lietuvos ponø taryba Þygimantui II Senajam pasiûlë savo sûnø vainikuoti Lietuvos karaliumi. Dël to lenkø ponai
privalëtø sugràþinti kadaise Vytautui Didþiajam imperatoriaus siøstà karaliaus vainikà.
1527 m. – Ávyko Olðanicos mûðis. Lietuvos kariuomenë sumuðë Krymo totorius.
1527 m. kovo 25 d. – Sudarytos paliaubos su Maskva.
1527 m. – Lietuvos didysis kunigaikðtis
ir Lenkijos karalius apribojo Þemaitijos seniûno valdþià, daugumà valsèiø ëmë valdyti asmeniðkai. Tai buvo atsakas á padaþnëjusius þemaièiø bajorø skundus, kad jø seniûnas piktnaudþiauja valdþia, vykdo neteisëtas, per dideles rinkliavas.
1528 m. – Vilniaus Seimas nusprendë á
karà pasiøsti vienà raitelá ið aðtuoniø bajoro
turimø ûkininkø tarnybø, maþiau ar nieko
neturá á karà privalëdavo joti vieni.
1528 m. – Ávyko Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës kariuomenës suraðymas. Tai
pirmasis didesnis Lietuvos gyventojø suraðymas. Remiantis juo, apskaièiuota, kad etninëje Lietuvoje tuo metu turëjo gyventi ne
maþiau kaip 750 tûkst. þmoniø.
1528 m. – Uþdraustas lietuviø kalbos vartojimas baþnytinëse krikðtijimo apeigose.
1529 m. – Sudaryta Lietuvos ir Livonijos sutartis sienoms nustatyti.
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1529 m. spalio 18 d. – Þygimantas Augustas Lietuvoje be lenkø
þinios paskelbtas Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu.
1529–1541 m. – Galutinai nustatytos Lietuvos sienos su Livonija (Lietuva ir Livonija pasiraðë naujà sienos delimitavimo sutartá.
Pagal jà paþymëta dabartinei su Latvija artima siena).
1529 m. rugsëjo 29 d. – Ásigaliojo Pirmasis Lietuvos Statutas –
raðytinës teisës normø sisteminis rinkinys. Jis teisiðkai áformino
valstybës santvarkà, valdþios ir valdymo organus, teisingumo ir
teisëtvarkos sistemà, privilegijuotà bajorijos padëtá, pradëjo valstybës þemiø partikuliarizmo teisiná likvidavimà.
1529 m. – Lietuvos didysis kunigaikðtis ir Lenkijos karalius
iðleido „Nuostatus Þemaitijos þemei“ ir pataisytus bei papildytus
„Nuostatus Vilniaus ir Trakø vaivadijø valdovo dvarø valdytojams“.
Juose skatinama atsiradusá produktø, ypaè grûdø, pertekliø parduoti rinkoje uþ pinigus.
1530 m. – Ásteigta savarankiðka Vienuoliø bernardinø Lietuvos
provincija.
1530 m. – Vilniuje sudegë Vytauto statyta gotikinë katedra.
1530 m. vasario 20 d. – Tëvui dar esant gyvam, Þygimantas
Augustas buvo karûnuotas Lenkijos karaliumi.
1532 m. – Nutrûko Hanzos pirkliø kontoros, varþiusios prekybos plëtojimà, veikla Kaune.
1534–1537 m. – Vyko treèiasis LDK karas su Maskvos Didþiàja Kunigaikðtyste XVI amþiuje. Buvo atsiimtas Gomelis, taèiau kitas senosios Rusios þemes, vadinamàjà Uþdniepræ, Maskvos valstybë laikë tvirtai iki pat Livonijos karo.
1534–1538 m. – Senosios katedros vietoje Vilniuje pastatyta
nauja renesanso stiliaus katedra.
1536 m. – Patvirtintas naujas Vilniaus miesto statutas.
1539–1542 m. – Vilniuje gyveno ir dirbo ðvietëjas Abraomas
Kulvietis. Jis ásteigë pirmàjà aukðtesniàjà mokyklà (reformatø) mieste ir jai vadovavo, skleidë reformacijos ir humanizmo idëjas. Vilniaus vyskupas Povilas Alðëniðkis privertë uþdaryti ðià mokyklà.
Tada A. Kulvietis pasitraukë á Prûsijà (Karaliauèiø).
1539–1542 m. – Reformacijos pradþia Lietuvoje.
1537 m. kovo 25 d. – Sudarytos LDK paliaubos su Maskva.
1537 m. – Vilniuje ásikûrë lenkiðkasis karaliaus dvaras.
1543 m. – jis buvo pagausintas iki 43 asmenø, sudaryta moteriðkoji dalis. Lietuviðkasis dvaras turëjo 19 asmenø.
1540 m. – Vilniuje atidaryta patrankø liejykla.
1542 m. – LDK valdþios dekretu uþdrausta skelbti Katalikø baþnyèios pasmerktà religijà.
1544 m. – Þygimantas Augustas apsigyveno Vilniuje.
1544 m. spalio 6 d. – Þygimantas Augustas ið LDK ir Lenkijos valdovo Þygimanto Senojo gavo teisæ valdyti LDK kaip tëvo vietininkas.
1544–1569 m. – Þemutinës pilies rûmuose buvo sukaupta turtinga biblioteka. – Rûmuose Veikë pilies teatras.
1544 m. – Ásteigtas Karaliauèiaus universitetas
1547 m. sausio 8 d. – Karaliauèiuje iðleista pirmoji lietuviðka knyga – Martyno Maþvydo „Katekizmusa prasti þadei“ („Katekizmas“).
1547 m. – Þygimantas Augustas susituokë su Barbora Radvilaite.
1547 m. – Þygimantas Augustas pasiraðë privilegijà, patvirtinanèià visos Lietuvos luomø teises ir laisves.
1557 m. rugsëjo 14 d. – Pasvalyje tarp Lietuvos ir Livonijos
buvo paraðyta sutartis, nukreipta prieð Rusijà.
1548 m. balandþio 1 d. – Mirë Þygimantas II Senasis.
1548 m. – Po Þygimanto II Senojo mirties Lietuvos Didþiuoju

Martyno Maþvydo „Katekizmas“. Nuotraukos reprodukcija ið RKIC
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kunigaikðèiu ir Lenkijos karaliumi tapo Þygimantas Augustas.
1548–1572 m. – Lietuvos didþiojo kunigaikðèio ir Lenkijos karaliaus Þygimanto Augusto (Þygimanto Senojo sûnaus) valdymo laikotarpis) valdymo laikotarpis. Jis pilnateisiu valdovu tapo 1548 m.
1550 m. – Mykolas Lietuvis (manoma, kad valdovo sekretorius
Venclovas Mikalojaitis) jaunajam LDK ir Lenkijos valdovui Þygimantui
Augustui paraðë pamokantá traktatà „Apie totoriø, lietuviø ir maskvënø
paproèius“ (De moribus tartarorum, lithuanorum et moschorum).
XVI a. – vidurys Vilniaus vyskupystëje veikë 259 parapinës
baþnyèios. Þemaièiø vyskupystëje – 43.
1550 m. gruodþio 7 d. – Barbora Radvilaitë buvo karûnuota
Lenkijos karaliene.
1551 m. geguþës 8 d. – Mirë Þygimanto Augusto þmona, Lenkijos karalienë Barbora Radvilaitë.
1551 m. lapkrièio 27 d. – Lietuvos miestams ir miesteliams
uþdëtas sidabrinës mokestis.
1555 m. – Vilniuje susiformavo liuteronø bendrija.
1557 m. – LDK pradëta ágyvendinti Valakø reforma. Jos metu ið
pagrindø pertvarkytas þemës ûkis. 1555 m. buvo paskelbti Valakø
reformos nuostatai. Valdovo dvaruose valakais (valakas – 21,38
ha) matuoti þemæ pradëta dar 1547 m. – Vëliau tai savo dvaruose
padarë karalienë Bona Sforca. – Per 20 metø savo þemes valakais
(Nukelta á 22 p.)
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(Atkelta ið 21 p.)
iðmatavo didikai, bajorai þemvaldþiai, Baþnyèia. Vykstant reformai, þemë buvo skirstoma á gerà, vidutiniðkà, blogà ir labai blogà.
Vienos gyvenvietës ûkininkø þemës buvo sujungtos á taisyklingà
plotà, kuriame kiekviena ðeima galëjo paimti po vienà ið trijø
rëþiø sudarytà valakà þiemkenèiams, vasarojui ir pûdymui. Tuo
laikotarpiu Lietuvoje visiðkai ásigalëjo trilaukë sëjomaina. – Apylinkëje iðsibarsèiusios ûkininkø sodybos buvo sukeltos á vienà
kaimà, prie centrinio kelio (gatvës), matininkø nubrëþto per valakais iðmatuotà apylinkës þemæ. Vykstant reformai valstybës iþdo
pajamos iðaugo, remiantis skirtingais apskaièiavimais, apie 4–8
kartus. Labai pabrango dirbama þemë: 1540 m. ganyklos ir arimo
kainø santykis buvo 1:1; 1560 m. – 1:1,5.
1557 m. – Sudaryta Pasvalio sutartis tarp LDK ir Ordino
1558–1583 m. – Vyko Livonijos karas (Lietuvos karas dël
Livonijos): 1558 m. Rusijos kariuomenë puolë Narvà, Tartu, Talinà. Lietuva pradëjo ginti Livonijà. Vëliau prisidëjo Lenkija, savus
interesus gynë Danija ir Ðvedija.
1569 m. liepos 1 d. – Liubline Lietuvos Didþioji kunigaikðtystë
ir Lenkija sudarë unija (karaliaus jà patvirtinto 1569 m. liepos 4
d.), kuria sudaryta nauja valstybë – Abiejø Tautø Respublika )
Lietuvos-Lenkijos valstybë).
1569 m. liepos 4 d. – Lenkijos karalius patvirtino Liublino
unijà.
1559 m. rugpjûèio 15 d. – Livonijos Ordinà globojo ir saugojo
Þygimantas Augustas.
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1559 m. – Seime bajorai buvo atleisti nuo kai kuriø muitø.
1569 m. – XVI a. – II p. buvo suformuotas bendras Lietuvos ir
Lenkijos valstybiø Seimas su vienoda rinkimo ir ðaukimo tvarka,
vienodos sudëties ir kompetencijos.
1560 m. – Vyko LDK karas su Maskva dël Livonijos.
1561–1562 m. – Suiro Livonijos valstybiø konfederacija.
1561 m. lapkrièio 28 d. – LDK prisijungë Livonijà: Vilniaus sutartimi Livonijos þemës buvo prijungtos prie Lietuvos Didþiosios
Kunigaikðtystës, o vëliau – ir prie Lenkijos Karalystës.
1561–1583 m. – Antrasis karo dël Livonijos etapas. Kariavo
Rusija, LDK ir Ðvedija.
1562 m. – Rusijos caro Ivano IV Rûsèiojo kariuomenë, siekdama uþimti rusiðkas teritorijas, uþpuolë Lietuvà.
1563 m. – Mikalojaus Radvilos Juodojo spaustuvëje iðspausdinta Brastos biblija lenkø kalba.
1563 m. lapkrièio 1 d. – Ávyko Varðuvos Seimas. Jame buvo
vedamos derybos dël Lenkijos ir LDK unijos.
1563–1570 m. – Vyko Ðiaurës karas.
1564 m. – Rusø kariuomenë uþëmë Polockà, iðkilo grësmë Vilniui.
1564 m. – Etmonas Mikalojus Radvila Rudasis sumuðë rusø
dalinius prie Ûlos.
1564 m. – Vyko Lietuvos bajorø derybos su lenkais dël naujos unijos.
1564 m. – LDK buvo vykdoma Lietuvos teismø reforma: kiekviename paviete buvo ásteigtas þemës, pilies ir pakamario teismas.
1564 m. – Buvo priimti prieð reformacijà nukreipti Tridento baþnytinio susirinkimo (vyko 1545–1563 metais) nutarimai.
1564–1566 m. – LDK teritorija suskirstyta á 26 pavietus ir
13 vaivadijø.
1564 m. sausio mën. 1564 m. vasario mën. Ávyko Orðos mûðis.
Jo metu buvo sustabdytas Rusijos skverbimasis á LDK.
1565 m. – Buvo ásteigti pavietø seimeliai, kurie tapo vietinës
bajorø politinës organizacijos pagrindu.
1565 m. – Lenkijos ir Lietuvos reformatø bendrija skilo á kalvinistø ir arijonø.
1566 m. – Sudaryta Gardino sutartis (Lietuvos sàjunga su Lietuva), pagal kurià Livonija tapo Lietuvos provincija.
1566 m. kovo 11 d. – Priimtas Antrasis Lietuvos Statutas. Jis
sudarë sàlygas galutinai susiformuoti bajorø luomui, pradëti ábaudþiavinti valstieèius. Statutas átvirtino ir kitas XVI a. – vidurio reformas, stipriai praplëtë bajorø teises.
1567 m. vasara Buvo atliktas iðsamiausias Lietuvos paðauktinës bajorø kariuomenës suraðymas.
1596 m. – Vilniaus vyskupas V. Protasevièius á Lietuvà ið Vakarø Europos pakvietë atvykti jëzuitus.
1569 m. sausio 10 d. – 1569 m. rugpjûèio 12 d. – Vyko Liublino
Seimas (bendras Lietuvos ir Lenkijos feodalø Seimas).
1569 m. liepos 1 d. – Lietuvos ir Lenkijos bajorija Liubline sudarë
Liublino unijà. Jos pagrindu sukurta bendra LDK ir Lenkijos valstybë – Abiejø Tautø Respublika (Lietuvos-Lenkijos valstybë) su vienu
renkamu valdovu, seimu, bendra uþsienio politika. Lietuva turëjo atskirà Lietuvos teisæ, valdymo aparatà, finansus, kariuomenæ. Tai jai
garantavo pakankamai didelæ autonomijà jungtinëje valstybëje.
1569 m. liepos 4 d. – Þygimantas Augustas patvirtino Liublino
unijos aktus.
1569–1795 m. – Lietuvos-Lenkijos valstybæ valdë bendras Lietuvos Didþiosios kunigaikðtystës didysis kunigaikðtis ir Lenkijos
karalius.
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1569 m. – Lietuvoje pradëjo kurtis jëzuitai, Kristaus kariø brolijos nariai. Jø pagrindinis tikslas buvo apginti popieþiø, áveikti
reformacijos judëjimà, atnaujinti Katalikø
Baþnyèià.
1570 m. – Vilniuje ásteigta jëzuitø kolegija
(aukðtesnioji mokykla).
1570 m. – Arijonai buvo paskelbti eretikais ir pradëti persekioti.
1570 m. – Pasiraðytas Sandomiro susitarimas. Jis trumpam laikui suvienijo didþiàjà dalá Respublikos (bendros Lietuvo-Lenkijos valstybës) protestantø.
1570 m. – Trejiems metams pasiektos
Lietuvos ir Lenkijos paliaubos su Maskva.
1571 m. – Jëzuitai Vilniuje ákûrë pirmàjà
gimnazijà.
1572 m. liepos 7 d. – Mirë Lietuvos didysis kunigaikðtis ir Lenkijos karalius Þygimantas Augustas. Su jo mirtimi pasibaigë
lietuviø kilmës Gediminaièiø dinastija (gyvavo nuo 1316 m.).
1572–1573 m. – Pirmasis tarpuvaldis
po Þygimanto Augusto mirties. Prasidëjo
laisvai renkamø valdovø laikotarpis.
1573 m. – Priimtas Varðuvos konfederacijos aktas – visø nekatalikø tikëjimo laisvës ástatymas.
1573–1574 m. – Henrikas Valua – pirmasis iðrinktas Lietuvos-Lenkijos valstybës
valdovas.
1573 m. geguþës 20 d. – Pasiraðyti Henriko artikulai (Pacta conventa) – karaliaus
sutartis su renkanèia bajorija, konkretûs valdovo ásipareigojimai bendrai Lietuvos-Lenkijos valstybei.
1573 m. – Lietuvos didþiojo kunigaikðèio ir Lenkijos karaliaus Henriko Valua valdymo laikotarpis.
1573 m. geguþës 20 d. – Henrikas Valua
gráþo á tëvynæ ir ten tapo karaliumi, nes Prancûzija, mirus karaliui Karoliui IX (Henriko
Valua broliui) buvo likusi be valdovo.
1574–1576 m. – Antrasis tarpuvaldis
LDK ir Lenkijos bendroje valstybëje.
1575–1589 m. – Birþuose pastatyta pirmoji Lietuvoje bastioninë pilis.
1576 m. – Baltarusiai Mamonièiai Vilniuje ásteigë spaustuvæ.
1576 m. – Po ilgesnio laikotarpio, kai Lietuva neturëjo valdovo, ir keliø mënesiø prancûzo Henriko Valua valdymo, Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu ir Lenkijos karaliumi ir iðrinktas Transilvanijos vaivada Steponas Batoras.
1576–1586 m. – Lietuvos didþiojo kunigaikðèio ir Lenkijos karaliaus Stepono Batoro valdymo laikotarpis.
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1576 m. – Vilniaus vaito Augustino Rotundo pastaba „lietuviai pamilo lenkø kalbà“ liudijo apie sparèià Lietuvos bajorø polonizacijà. Lenkëjo ir rusënø (gudø) bajorai.
1577 m. – Susiformavo Vilniaus konvokacijos – savitas Lietuvos Seimas, iðreiðkæs Lietuvos suverenitetà.
1577 m. lapkrièio 5 d. – Sudaryta sutartis su Turkija. – Ðia sutartimi Turkija ásipareigojo neleisti Krymo totoriams puldinëti
Lietuvos-Lenkijos valstybës.
1577 m. gruodþio 16 d. – Sudaryta taikos sutartis su Dancingo (dabar – Gdansku, Lenkija) miestu.
1585 m. – Raseiniai tapo nuolatine bajorø seimeliø ir teismø rinkimosi vieta.
1578 m. – LDK ásigalëjo Tridento visuotinio Katalikø baþnyèios susirinkimo nutarimai. Jie sudarë sàlygas jëzuitø veiklai.
1578 m. – Lietuvoje buvo reorganizuota
kariuomenë.
1579 m. balandþio 1 d. – Jëzuitø pastangomis buvo ákur tas Vilniaus universitetas
(akademija): Lietuvos didþiajam kunigaikðèiui ir Lenkijos karaliui Steponui Batorui pasiraðius privilegijà, Vilniaus jëzuitø kolegija reorganizuota á universitetà – Vilniaus jëzuitø draugijos akademijà ir universitetà. Ið
pradþiø jame veikë Teologijos ir Filosofijos
fakultetai. Pirmasis universiteto rektorius
buvo Petras Skarga.
1579 m. – Stepono Batoro þygis ir pergalë prieð Maskvos caro kariuomenæ
1581 m. – Rygos miestas prijungtas prie
Lietuvos. Lietuva gavo prieigà prie Baltijos
jûros per Rygos uostà.

1581 m. kovo 1 d. – Ásteigtas Vyriausiasis LDK tribunolas. Jam Abiejø Tautø Respublikos valdovas perdavë savo teisæ nagrinëti bajorijos apeliacines bylas. Vyriausiasis LDK tribunolas turëjo posëdþiauti Vilniuje, Trakuose, Naugarduke ir Minske.
1581 m. – Padëtas pagrindas Varniø kunigø seminarijai. Lëðas patalpoms statyti
skyrë vyskupas Merkelis Giedraitis.
1595 m. – Lietuvos Didþiosios kunigaikðtystës teritorijoje iðleista pirmoji lietuviðka
knyga. Tai buvo á lietuviø kalbà iðverstas
Ledesmos Katekizmas. Knygà iðvertë, spaudai parengë Varniø kanauninkas Mikalojus
Daukða. Ðiam darbui já paskatino Þemaièiø
vyskupas Merkelis Giedraitis. Katekizmas
buvo skirtas Þemaièiø vyskupystei.
1582 m. – Iðleista Lietuvos kronikininko, istoriko Motiejaus Strijkovskio spaudai
parengta „Lenkijos, Lietuvos, Þemaièiø ir visos Rusios kronika“ lenkø kalba.
1582 m. – Lietuvos-Lenkijos valstybëje
ið viso buvo apie 7,5 milijonai gyventojø.
Pagal jø skaièiø ði valstybë uþëmë 6 vietà
Europoje.
1582 m. sausio 15 d. – 1582 m. karaliaus Stepono Batoro vadovaujama Lietuvos
ir Lenkijos kariuomenë pergalingai uþbaigë
1583 m. – Sudarytos Pliuso paliaubos
tarp Ðvedijos ir Rusijos. Livonijos þemës
tapo bendra ir laisvai valdoma Lietuvos ir
Lenkijos teritorija (kondominiumas). Livonijos karo pabaiga.
1586 m. gruodþio 12 d. – Gardine mirë
(Nukelta á 24 p.)
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(Atkelta ið 23 p.)
sunkiai sirgæs Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikðtis
Steponas Batoras.
1587 m. – Lenkijos ir Lietuvos valdovu buvo iðrinktas Ðvedijos
sosto ápëdinis Zigmantas Vaza. Jis buvo Þygimanto Augusto seserënas.
1587–1632 m. – Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Zigmanto Vazos valdymo laikotarpis.
1587–1668 m. – Vazø dinastijos valdymo laikotarpis.
1588 m. – Vilniuje, Mamonièiø spaustuvëje, iðspausdintas Treèiasis Lietuvos Statutas kanceliarine slavø kalba.
1588 m. – Patvirtintas Treèiasis Lietuvos statutas.
1589 m. sausio 6 d. – Ásigaliojo Treèiasis Lietuvos statutas. Juo
patobulinta teisiniø normø kodifikacija, átvirtintos bajorø teisës ir
valstieèiø ábaudþiavinimas, ávesta mirties bausmë ir uþ nekilmingo

þmogaus nuþudymà. Ðiame Statute Lietuva apibûdinama kaip savarankiðka valstybë, turinti savo valdovà, didájá kunigaikðtá ir kitus
suverenumo atributus (pvz., draudimas ne Lietuvos pilieèiams ásigyti Lietuvoje nuosavybæ prieðtaravo Liublino unijai). Treèiasis Lietuvos Statutas galiojo iki 1840 metø.
1590 m. – Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didþiojo kunigaikðèio
Zigmanto Vazos nurodymu kazokai suraðyti á registrus.
1590 m. gruodþio 2 d. – Varðuvos seime valstybës iþdas buco atskirtas
nuo valdovo iþdo.
1591 m. liepos 10 d. – Agresyvûs katalikai Vilniuje sudegino
evangelikø reformatø baþnyèià, namus, mokyklà ir prieglaudà. Tai
reiðkë religinio pakantumo ir tolerancijos pabaigà Lietuvoje.
1595 m. – Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikðtis
Zigmantas Vaza buvo karûnuotas Ðvedijos karaliumi.
1595 m. – Buvo iðleistas Mikalojaus Daukðos „Katekizmas“ (pirmoji Lietuviðka knyga, iðspausdinta LDK). Tai „Katekizmo“ vertimas

Þemaitijos kunigaikðtystës þemëlapis. Þemëlapio reprodukcija ið RKIC archyvo
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á lietuviø kalbà su M. Daukðos pratarme. Jos prakalboje Lietuvos
bajorai raginami iðlaikyti gimtàjà lietuviø kalbà, neatsisakyti jos dël
kitø (pirmiausia lenkø) kalbø.
1596 m. spalio 9 d. – Lietuvos Brastoje paskelbta Vakarø ir Rytø
baþnyèiø unija (tai baþnytinë Brastos unija – sàjunga su katalikais,
staèiatikiais, taèiau patys staèiatikiai suskilo – dauguma tapo unitais, kiti liko staèiatikiai).
1599 m. – Ðvedijos Seimas (Riksdagas) nuvertë Zigmantà Vazà
nuo sosto. Baigësi asmeninë Lietuvos ir Lenkijos unija su Ðvedija.
1599 m. – Vilniuje iðspausdinta Mikalojaus Daukðos á lietuviø
kalbà iðversta Jokûbo Vujeko pamokslø knyga „Postilë“.
XVI a. pab. – XVII a. pr. – Vadovaujant vyskupui Merkeliui Giedraièiui, daug dëmesio skirta Þemaièiø vyskupystës organizacijai
sutvarkyti.
XVII a. – Þemaitijoje labai iðaugo mokyklø skaièius. Vien iki XVII
a. vidurio oficialiuose dokumentuose randama þiniø apie 20 tuo
metu Þemaitijoje veikusiø parapiniø mokyklø.
1600 m. – Etninëje Lietuvoje gyveno daugiau kaip 1 mln. gyventojø. Ðuo laikotarpiu kraðte kas septyneri aðtuoneri metai kildavo
uþkreèiamøjø ligø epidemijos.
Iki 1600 m. – Prûsijoje ir Lietuvoje buvo iðspausdinta trisdeðimt
pavadinimø knygø lietuviø kalba.
1600 m. – Lietuvos karo su Ðvedija pradþia. – Ðvedija uþëmë
beveik visà Livonijà.

XVII AMÞIUS
1600–1629 m. – Vyko Lietuvos karas su Ðvedija dël Lietuvos ir
Lenkijos valdovo Zigmanto Vazos, paðalinto ið Ðvedijos karaliaus
sosto, teisiø atkûrimo ir ginèijamø þemiø Livonijoje.
1601 m. birþelio 23 d. – Ávyko Kruoknesës mûðis. Vilniaus vaivada Radvila Rudasis atrëmë ðvedus, atgavo Cësiø pilá.
1602 m. – Karaliaus Zigmanto Vazos praðomas popieþius Klemensas VIII pripaþino karalaiti Kazimierà (1440–1492) Lietuvos
didþiojo kunigaikðèio (1440–1492) ir Lenkijos karaliaus (1447–1492)
Kazimiero Jogailaièio sûnø, ðventuoju.
1602 m. – Þemaitijoje ákurtas pirmasis vienuolynas – Kretingoje Jonas Karolis Chodkevièius ákurdino pranciðkonus.
1604 m. – Pradëta statyti Ðv. Kazimiero baþnyèia Vilniuje. Tai
vienas pirmøjø baroko stiliaus statiniø Lietuvoje.
1604 m. rugsëjo 25 d. – Jonas Karolis Chodkevièius pasiekë
pergalæ prieð ðvedus prie Paidës.
1604 m. ruduo Rusijos caras apsiðaukëlis Dmitrijus I, remiamas Ukrainos kazokø, samdiniø ið Lenkijos ir Lietuvos, áþengë á
Rusijos valstybæ.
1605 m. birþelio 20 d. – Rusijos caras apsiðaukëlis Dmitrijus I
uþëmë Maskvà ir pasiskelbë caru.
1605 m. rugsëjo 27 d. – Ávyko Salaspilio (Kircholmas, miestas
Latvijoje) mûðis. Jame pasiekta didþiausia Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës kariuomenës bei jà parëmusiø Lenkijos ir Kurðo kunigaikðtystës daliniø, vadovaujamø Lietuvos etmono Jono Karolio
Chodkevièiaus, pergalë prieð ðvedus XVII a.
1606 m. – Per sukilimà Maskvoje Rusijos caras apsiðaukëlis
Dmitrijus I buvo nuþudytas.
1606–1607 m. – Lenkijoje vyko vidaus karas (Þebrþydovskio
rokoðas). Karo metu vyko opozicijos, nepatenkintos karaliaus Zigmanto Vazos bandymais sustiprinti karaliaus valdþià, maiðtas (ro-

Paminklas Merkeliui Giedraièiui ir Mikalojui Daukðai Varniuose. Skulptorius
Arûnas Sakalauskas. Danutës Mukienës nuotrauka

koðas), pasibaigæs pralaimëjimu. Taèiau në vienos ið kovojusiø
grupuoèiø valstybës reformos planai nebuvo ágyvendinti.
1607 m. liepos mën. Karolis IX pradëjo puolimà Livonijoje.
1607–1609 m. – Caro apsiðaukëlio Dmitrijaus II, remiamo Lenkijos ir Lietuvos didikø, intervencija á Rusijà.
1608 m. – Ðvedø kariuomenë uþëmë Livonijà iki pat Dauguvos.
1608 m. – Ásteigta Lietuvos jëzuitø provincija.
1609 m. – Lietuvos-Lenkijos kariuomenë uþëmë Maskvà. Prasidëjo karas su Rusija.
1609–1618 m. – Vyko Lenkijos ir Lietuvos valstybës karas su
Rusija.
1609 m. – Lietuva atgavo visà Livonijà.
1610 m. – Kluðino(miestas Rusijoje) Lenkijos ir Lietuvos valstybës karas su Rusija metu buvo sumuðta Rusijos kariuomenë, ið
sosto paðalintas á nelaisvæ patekæs caras Vasilijus Suiskis. Rusijos bojarinai caru iðrinko karaliaus Zigmanto Vazos sûnø Vladislovà. Lenkø, lietuviø kariuomenë áþengë á Maskvà.
1611 m. spalio 16 d. – Sudarytos LDK paliaubos su Ðvedija. Ðia
Taip baigësi karas su Ðvedija Livonijos teritorijoje.
1612 m. – Ið Maskvos buvo iðstumta Lenkijos ir Lietuvos kariuomenë.
1613 m. – Iðleistas pirmasis LDK þemëlapis. Ðis Amsterdame
Lietuvos marðalo Mikalojaus Kristupo Radvilos Naðlaitëlio iniciatyva iðleistas Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës þemëlapis yra
vienas tobuliausiø to laikotarpio kartografijos darbø.
1613 m. – Rusijos caru buvo paskelbtas Michailas Romanovas – naujosios dinastijos pradininkas.
1613 m. – Kraþiuose (Kelmës r.) ásteigta Jëzuitø kolegija – reikðmingiausia XVII–XVIII a. ðvietimo ástaiga Þemaitijoje.
1614 m. sausio 20 d. – Paliaubos su Ðvedija pratæstos iki 1616 m.
rugsëjo 29 d.
1615 m. – LDK lauko etmonu paskirtas Kristupas Radvila.
1619 m. – Vievyje (miestelis ðalia Vilniaus) iðleista Meletijaus
Smotrickio „Slavø gramatika“, turëjusi didelës átakos rengiant pirmàsias rusø kalbos gramatikas.
(Nukelta á 26 p.)
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