
ŽYGIMANTAS AUGUSTAS (valdė 1548 – 1572) 
 
Žygimantas Augustas buvo paskutinis Gediminaitis, kuris valdė Lietuvą. Jis labiausiai žinomas už 
tai, kad privertė lietuvius pasirašyti Liublino Uniją su Lenkija. 
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Žygimantas Augustas 

Išrinkimas. 
Lietuvos didikai, vadovaujant Jonui Goštautai, Žygimanto II 
Senojo reikalavo Lietuvą daugiau atriboti nuo Lenkijos. Todėl 
1543 metais Žygimanto Senojo vietininku Lietuvoj buvo 
paskirtas sūnus Žygimantas Augustas. Po tėvo mirties 1548 
metais jis be jokių rinkimų savaime tapo abiejų valstybių 
valdovu. 
 
Barbora Radvilaitė.  
Tapęs tėvo vietininku Lietuvoj, Žygimantas Augustas buvo jau 
vedęs, bet jo žmona, Elžbieta Habsburgaitė, vyriausia Romos 
imperatoriaus duktė, netrukus mirė.  
 
Žygimantas Augustas karštai įsimylėjo našlę Barborą 
Radvilaitę Goštautienę. Vedybom su Barbora Radvilaite priešinosi bajorai, kurie nekentė didikų, 
ypač galingosios Radvilų šeimos. Žygimanto Augusto motina, Bona Sforza, Italijos princesė, taip 
pat priešinosi nelygiom vedybom, nes Barbora nebuvo princesė.  

 
Barbora Radvilaitė (iš wikipedia) 
 
Nepaisant visų pasipriešinimų, Žygimantas Augustas Barborą 
slapta vedė. Netrukus mirė jo tėvas Žygimantas II Senasis, 
nebesužinojęs apie sūnaus vedybas. 

Gavęs žinią apie tėvo mirtį, Žygimantas tuojau įsakė atlydėti 
žmoną į Vilnių. Čia ji buvo iškilmingai sutikta ir pripažinta 
didžiąja Lietuvos kunigaikštiene. Lenkai reikalavo, kad jie 
išsiskirtų ir nenorėjo jos pripažinti Lenkijos karaliene. Mat 
Radvilos nuolat kovojo už Lietuvos valstybiškumą, atskirtą nuo 
Lenkijos. Bet užsienio valdovai dėl nelygių vedybų neparodė 
jokio nepasitenkinimo. Tad po dvejų metų lenkai pagaliau 
nusileido, ir 1550 metais Barbora buvo iškilmingai Krokuvoje 
karūnuota Lenkijos karaliene. 

1551 metais sunkios, nežinomos ligos pakirsta, Barbora mirė. Vieni sako, kad Bona Sforza ją 
nunuodijo. Žygimantui Augustui Barboros mirtis padarė didžiausią įspūdį. Savo gyvenamųjų 
kambarių sienas jis liepė juodai išmušti, visas dvaras paskendo gedule. Jis pats niekad neužmiršo 



mylimosios žmonos. Nors vėliau ir vedė pirmosios žmonos seserį Kotryną Habsburgaitę (1553 m.), 
tačiau šeimos laimės jau nebesulaukė ir su ja negyveno.  

 

 

 

 

Livonija. 
Žygimanto Augusto laikais 
Livoniją ėmė pulti Ivanas 
Žiaurusis, Maskvos 
kunigaikštis, kuris 
pirmasis save pavadino 
Rusijos caru. Livonija 
prašė Lietuvos pagalbos. 
Buvo pasirašyta sutartis, 
pagal kurią Livonija sutiko 
tapti dalim Lietuvos 
(kunigaikštyste, panašiai, 
kaip Žemaitija). Dėl tos 
sutarties prasidėjo karas su 
Maskva, per kurį Lietuva 
prarado Polocką 
(žemėlapyje “Polatsk”). 
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http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Kotryna_Habsburgait%C4%97&action=edit
http://lt.wikipedia.org/wiki/1553


Liublino aktas. 
Kai 1562 metais caras Ivanas IV Žiaurusis pradėjo pulti Lietuvos žemes, unijos su Lenkija 
klausimas pasidarė ypač opus. Bajorai nebenorėjo kariauti ir tikėdami, kad jiems padės Lenkija, 
reikalavo su ja unijos. Derybom su lenkais Liublino mieste vadovavo didikas Mikalojus Radvila 
Rudasis. Jis siekė lygiateisių valstybių sąjungos. Bet lenkai norėjo prisijungti Lietuvą, kaip dalį 
Lenkjijos. Pamatęs, kad Žygimantas Augustas žada paremti lenkų reikalavimus, lietuvių delegacija 
išvyko iš Liublino. 

Pasilikęs vienas, Žygimantas Augustas pasirašė lenkų siūlytą unijos akto variantą, ir dekretais iš 
Lietuvos atėmė beveik pusę jos teritoijos, atiduodamas jas Lenkijai, būtent, Palenkę ir Voluinę. 
Prijungtų teritorijų bajorai buvo priversti dalyvauti nebe Lietuvos, bet Lenkijos seime, o tie, kurie 
atsisakė, prarado savo žemes. 

Radvila nebegrįžo į derybas. Naujai delegacijai vadovavo didikas Katkevičius. Nors lenkai buvo 
parengę visiško Lietuvos prijungimo projektą, Katkevičiaus delegacijai pavyko išsiderėti 
palankesnes unijos sąlygas, apibrėžiančias valstybių konfederaciją. 

Sutarta, kad karalius bus renkamas bendrai, bus bendri seimai ir bendras abiejų valstybių senatas, ir 
bendri pinigai. Atskiri liks visi Lietuvos ministrai, valdžios aparatai, iždai, kariuomenės ir t.t.  

Nemaža ginčytasi Livonijos klausimu. Lietuviai ją laikė prijungtą prie Lietuvos, o lenkai tvirtino, 
kad Livonija prisiekusi abiejų valstybių karaliui, todėl ir jiems priklausanti. Po ilgų ginčų buvo 
sutarta, kad Livonija ir Kuršo kunigaikštija bus laikomos priklausančios lygiai abiem valstybėm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Liublino Unija pasirašyta 1569 metais 
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Liubline sudarant uniją karas su Maskva dar buvo nebaigtas. Lietuviai tikėjosi po unijos gauti lenkų 
paramą, tačiau jos negavo. Pagaliau 1571 m. buvo padarytos su Rusija paliaubos, kuriomis 
Polockas ir Livonijos dalis paliko Maskvai. Karas tuo būdu laikinai pasibaigė.  
 
Visi laukė anksti pasenusio Žygimanto Augusto mirties. Visi kaimynai valdovai ruošėsi po jo 
mirties įžengti į Lietuvos ir Lenkijos sostus, o ypač tuo rūpinosi austrų Habsburgai ir rusų caras 
Ivanas IV. Kaip tik dėl to caras ir nebekariavo su Lietuva, nes mirus Žygimantui. Augustui, 
grąsindamas karu tikėjosi galįs reikalauti sosto sau arba sūnui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 

1. Kaip Lietuva įsivėlė į karą su Maskva Žygimanto Augusto laikais? Kaip jai karas sekėsi? Kas 
tuo metu valdė Rusiją? 

 
2. Kas buvo Žygimanto Augusto trys žmonos? Ar jis turėjo vaikų? 
 
3. Kas buvo Barbora Radvilaitė? Kaip ji tapo Lietuvos kunigaikštiene? Kas nenorėjo, kad ji 

taptų kunigaikštiene? Kodėl? Kiek ilgai ji buvo kunigaikštienė? Kaip ji mirė? 
 
4. Kodėl buvo pasirašyta Liublino unija? Ar unijos tikslai buvo atsiekti? 
 
5. Ar Žygimantas Augustas buvo geras valdovas? Paaiškink. 
 
6. Nupiešk Lietuvos žemėlapį Žygimanto Augusto laikais ir pažymėk Livoniją, Maskvą, 

Polocką, Voluinę ir Smolenską. Kuo reikšmingos buvo šios žemės Žygimanto Augusto 
laikais? 

 
7. Pagal Liublino sutartį, kas buvo bendra tarp Lietuvos ir Lenkijos, ir kas buvo atskira? 
 
8. Pagal Liublino sutartį, kam priklausė Livonija? Ką lietuviai apie tai galvojo? Kodėl? 
 
9. Kurie lietuviai labiausiai priešinosi Liublino unijai? Kodėl? 
 
11. Nupiešk laiko liniją nuo Saulės mūšio iki Žygimanto Augusto, pažymėdamas tris datas - 
Saulės mūšio, Žalgirio mūšio ir Liublino unijos, taip pat ant linijos pažymėdamas, kuria tvarka 
valdė įvairūs Lietuvos valdovai iki Žygimanto Augusto. 
 
12. Nupiešk Gediminaičių giminystės medį iki Žygimanto Augusto. Kokis giminystės ryšys yra 
tarp Gedimino ir Žygimanto Augusto? 
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