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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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(Atkelta ið 25 p.)
1616 m. – Kraþiuose ákurta kolegija –
svarbiausias tuo metu Þemaitijoje veikæs religijos ir kultûros centras, kuriam vadovavo
jëzuitai. Tai buvo populiariausia ir garsiausia aukðtesnës pakopos mokykla Þemaitijoje. Nuo 1654 m. – kita jëzuitø kolegija veikë Paðiauðëje.
1617 m. – Lietuviø ir lenkø kariuomenë
bandë uþimti Maskvà.
1617 m. birþelio 19 d. – 1617 m. rugpjûèio 11 d. – Ðvedai uþëmë Baltijos pajûrá nuo
Ðventosios (dabar – Palangos miesto dalis) iki Piarnu (Estija).
1618 m. lapkrièio 11 d. – Pasiraðytos
paliaubos su ðvedais iki 1620 metø.
1619 m. sausio 3 d. – Deuline (Rusija,
kaimas netoli Maskvos) buvo pasiraðyta
14,5 metø paliaubø sutartis tarp LietuvosLenkijos valstybës ir Maskvos. Baigësi Lenkijos ir Lietuvos valstybës ka¬ras su Rusi-
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ja. – Lietuvai atiteko Smolenskas ir Starodubas, Lenkijai – Èernigovas ir Severianø
Novgorodas (Novgorodas Severskis). Karalaitis Vladislovas Vaza neatsisakë savo
teisiø á Rusijos sostà.
Apie 1620 m. – Vilniaus universiteto dëstytojas Konstantinas Sirvydas iðleido studentams skirtà „Trijø kalbø þodynà“ lenkø,
lotynø ir lietuviø kalbomis. Tai pirmasis lietuviø kalbos (lenkølotynølietuviø) þodynas
(Dictiomrium trium linguarum). Þodynas pakartotinai iðleistas 1631, 1642, 1677, 1713
metais.
1620–1621 m. – Lenkija ásitraukë á karà
su Turkija ir Krymo totoriais dël Podolës ir
Voluinës.
1621 m. rugsëjo 25 d. – Ðvedø kariuomenë, vadovaujama Gustavo Adolfo, uþëmë Rygà ir ilgam ásitvirtino Dauguvos upës þiotyse. Ðvedø sëkmæ ið dalies lëmë tai, kad pagrindinës Lenkijos ir Lietuvos valstybës karinës jëgos, vadovaujamos Lietuvos didþiojo

etmono Jono Karolio Chodkevièiaus, tuo metu buvo sutelktos pietuose, kur prie Chotino
atrëmë Turkijos kariuomenës puolimà.
1621 m. rugsëjo 25 d. – Prieð Ðvedijà
kapituliavo Ryga.
1621 m. – Jono Karolio Chodkevièiaus
vadovaujama kariuomenë ties Chotinu atrëmë turkø ir totoriø puolimà.
1622 m. – Varniuose (dabar – Telðiø r.
teritorija, Þemaitija) atidaryta kunigø seminarija: vyskupas St. Kiðka, ið pradþiø siuntæs savo klierikus á Vilniø, juos perkëlë á
Varnius. Èia, prie katedros buvo pastatyti
seminarijos namai. Seminaristus mokë ir
auklëjo jëzuitai. Taèiau greitai Þemaièiø kunigø seminarija buvo perkelta á Kraþius
(1626-1630), nes jëzuitams buvo patogiau
klierikus mokyti prie savosios kolegijos.
Naujus graþius medinius seminarijos rûmus
Varniuose apie 1744 m. – pastatë vyskupas
A. Tiðkevièius. Èia ið Kraþiø perkelti aðtuoni studentus.
1622 m.rugpjûèio 10 d. – Mintaujoje (Jelgava) sudarytos dviejø metø paliaubos.
1623 m. – Buvo atkurtos Lietuvos-Lenkijos valstybës sienos palei Dniestrà.
1623 m. – Susirinko pirmasis Lietuvos
Didþiosios Kunigaikðtystës þydø Seimas –
Vaadas. Tai aukðèiausia Lietuvos þydø savivaldos institucija, atstovavusi þydø bendruomenëms kahalams. Vaadas veikë iki
1762 m.
1625 m. – Ðvedija atnaujino karo veiksmus, ásiverþë á Lietuvà ir uþëmë Birþus.
1626 m. – Ðvedijos kariuomenë pasiekë Vyslos þiotis.
1627 m. – Sudarytos Lietuvos-Lenkijos
valstybës paliaubos su Ðvedija.
1628–1629 m. – Lietuvoje siautëjo maras.
1629 m. rugsëjo 26 d. – Lietuva pasiraðë Atmarko (dabar – Stary Targas, Lenkija)
paliaubø sutartá su Ðvedija. – Tai 6 metø
paliaubø su Ðvedija sutartis. Pagal jà Ðvedijai atiteko pietinë Estija, Rygos miestas,
ðiaurinë Latvija bei teisë laikinai rinkti muitus Lenkijos ir Prûsijos uostuose.
1631 m. – Protestantai pertvarkë Këdainiø mokyklà á gimnazijà.
1632 m. balandþio 30 d. – Mirë Lietuvos
didysis kunigaikðtis ir Lenkijos karalius Þygimantas Vaza.
1632 m. lapkrièio 14 d. – Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu lengvai ir be konkurencijos iðrinktas Vladislovas Vaza (valdë 1632–1648 m.). Jis sugebëjo palaikyti gerus santykius su skirtingø
politiniø grupuoèiø vadovais, buvo toleran-
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tiðkas protestantams ir palankesnis staèiatikiams nei jo tëvas. Nors
turëjo karo vado gabumø ir ambicingø uþsienio politikos planø,
taèiau Lenkijos ir Lietuvos valstybës politinë santvarka varþë jo
iniciatyvà. Bajorija neleido pradëti jo sumanyto karo su Turkija.
1632–1648 m. – Lietuvos didþiojo kunigaikðèio ir Lenkijos karaliaus Vladislovo Vazos (Þygimanto Vazos sûnaus) valdymo laikotarpis.
1632–1634 m. – Vyko Smolensko karas. Rusija jo metu bandë
susigràþinti Smolenskà.
1634 m. birþelio 14 d. – Sudaryta Polianovkos taika su Rusija.

Pagal ðià sutartá Smolenskas liko Lietuvos-Lenkijos valstybei.
1635 m. – Lietuvos didysis kunigaikðtis ir Lenkijos karalius
pradëjo karà su Ðvedija. – Jis pasibaigë 26 metø paliaubø sutartimi, pasiraðyta 1635 m. rugsëjo 12 d.Ðtumsdorfe (dab. Sztumska
Wieð, Lenkijoje). Tada ðvedai atitraukë ið Lenkijos ir Prûsijos kunigaikðtystës pajûrio águlas ir neteko teisës èia rinkti muitø.
1635 m. rugsëjo 12 d. – Sudarytos Ðtumdorfo paliaubos su
Ðvedija 26 metams.
(Nukelta á 28 p.)

Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës administracinis suskirstymas XVII amþiuje. þemëlapio reprodukcija ið RKIC archyvo
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(Atkelta ið 27 p.)
1635 m. – Þemaièiø dvasiniam centrui Varniams suteiktos Magdeburgo teisës.
1636 m. – Ávyko Þemaièiø vyskupystës sinodas, kuris ypaè atkreipë dëmesá á Þemaitijos gyventojø ðvietimo reikalus. Ðio sinodo
nurodymu prie visø vyskupystëje veikusiø baþnyèiø turëjo bûti
ásteigtos mokyklos ir iðlaikomi mokytojai.
1636 m. – Popieþius Urbonas VIII paskelbë ðv. Kazimierà Lietuvos globëju.
1636 m. – Lietuvos-Lenkijos valdovo dvaro teatre Vilniuje pastatyta pirmoji Lietuvoje opera. – Ðis teatras aktyviai veikë iki 1644 m.
1637–1638 m. – Vyko Kazokø sukilimas. Jam pasibaigus, panaikinta kazokø savivalda ir teisë gyventi miestuose.
1640 m. – Po protestantø susidûrimø su katalikais buvo uþdaryta Vilniaus evangelikø reformatø mokykla, o baþnyèia iðkelta uþ
miesto sienos.
1641 m. – Vilniaus universitetui suteikta privilegija ásteigti Teisës ir Medicinos fakultetus.
1642 m. – Kaune jëzuitai ásteigë gimnazijà.
1644 m. – Vilniaus universitete buvo ásteigtas Teisës fakultetas.
1648 m. – Mirë karalius Vladislovas Vaza.
1648 m. lapkrièio 17 d. – Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu iðrinktas Vladislovo Vazos brolis Jonas Kazimieras
Vaza (valdë 1648–1668). Jis buvo pasirinkæs dvasininko kelià –
ástojæs á Jëzuitø ordinà, vëliau ruoðësi tapti kardinolu. Valdyti ðalá
jam teko didþiuliø ðalies sukrëtimø, karo ir krizës laikotarpiu. Pasiþymëjo kaip neblogas karo vadas, bet niekada nebuvo populiarus
tarp bajorø. Pasibaigusiame kare su kaimynais praradimai buvo
palyginti nedideli, bet jam nepavyko ágyvendinti sumanytø vidaus
politikos planø, todël atsisakë karûnos ir emigravo á Prancûzijà, kur
tapo pasaulietiniu abatu. Buvo paskutinis Vazø dinastijos, susigiminiavusios su senàja lietuviðka Jogailaièiø dinastija, atstovas.
1648 m. geguþës 28 d. – 1668 m. – Lietuvos didþiojo kunigaikðèio ir Lenkijos karaliaus Jono Kazimiero Vazos (Þygimanto Vazos
sûnus) valdymo laikotarpis.
1648–1654 m. – Vyko ukrainieèiø iðsivadavimo karas, kuriam vadovavo Bogdanas Chmelnickis. Ðá sukilimà bandyta iðplësti ir á slaviðkàsias Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës sritis (Baltarusijà).
XVI a. II p. – Lietuvoje vyko nuolatinë konfrontacija tarp katalikø
ir protestantø baþnyèiø. Palaipsniui ëmë dominuoti katalikybë.
1649 m. liepos 31 d. – Lojevo (miestas Baltarusijoje) mûðyje
Lietuvos kariuomenë, vadovaujama laukoj etmono Jonuðo Radvilos,
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sumuðë á Lietuvos Didþiàjà Kunigaikðtystæ besiverþusius kazokus.
1650 m. – Gdanske lotynø kalba iðleista pirmosios „Lietuvos
istorijos“ (Historiae Litvaniae) pirmoji dalis. Ðio veikalo autorius –
Vilniaus universiteto dëstytojas Albertas Kojelavièius-Vijûkas. Antroji dalis iðleista Antverpene 1669 m.
1650 m. – Amsterdame iðleista Lietuvos mokslininko Kazimiero Semenavièiaus lotyniðko veikalo „Didysis artilerijos menas“
(Artis magnae artilleriae) pirmoji dalis. Pirmà kartà buvo iðkelta
daugiapakopës raketos idëja.
1651 m. – J. Radvilos vadovaujama kariuomenë uþëmë Kijevà.
1652 m. – Lietuvoje siautëjo maras.
1652 m. – Seime pirmà kartà pasinaudota liberum veto teise.
Upytës pavieto (administracinis vienetas Lietuvoje) atstovas Seime Vladislovas Sicinskis, pa¬sinaudojæs liberum veto teise,
skelbusia, kad Seime negalima priimti jokio nutarimo, jei jam prieðtarauja bent vienas atstovas, pirmà kartà pats vienas neleido rezultatyviai baigti Seimo darbo – neleido pratæsti Seimo posëdþiø, nors per
áprastines ðeðias Seimo darbo savaites nebuvo pavykæ nieko nutarti. Tai buvo svarbus þingsnis, gilinæs Lenkijos ir Lietuvos valstybës
Seimo krizæ. Naudojantis liberum veto teise 1669 m. pirmà kartà
Seimas buvo nutrauktas, nepraëjus áprastinëms ðeðioms darbo savaitëms, o 1688 m. – pirmà kartà nebuvo leista net pradëti Seimo
darbo. XVII a. pab. – XVIII a. I p. seimø darbas buvo paralyþiuotas.
1654–1667 m. – Vyko Lenkijos ir Lietuvos valstybës karas su
Rusija, prasidëjæs po Rusijos ir Ukrainos susijungimo 1654 metais.
1654–1655 m. – Rusijos kariuomenë áveikë Lietuvos kariuomenës gynybà ir okupavo didþiàjà LDK dalá (rytinæ).
1654 m. sausio mën. Sudaryta Perejeslavlio sutartis. Tai B. Chmelnickio ir Rusijos sutartis dël Ukrainos prijungimo prie Rusijos.
1654–1667 m. – Vyko karas su Rusija dël Ukrainos ir Gudijos þemiø.
1654 m. – Karaliauèiuje Danielius Kleinas lotynø kalba iðleido
pirmàjà lietuviø kalbos gramatikà (Grammatica Litvanica).
1654 m. – Prasidëjus karui su ðvedais, prasidëjo ir didþiosios
Þemaitijos nelaimës, kurios ðio kraðto neapleido iki baisiojo 17101711 metø maro.
1655 m. rugpjûèio 17 d. – J. Radvilos ákalbëti 436 Þemaitijos
bajorai pasiraðë sutartá su ðvedais.
1655–1661 m. – Vykæs karas su ðvedais ir jo metu prasidëjæs
maras Þemaitijà labai nualino.
1656 m. balandþio pabaiga. – Þemaitijos kunigaikðtystëje, Breslaujos, Ukmergës ir Upytës pavietuose prasidëjo sukilimas prieð
èia dislokuotas ðvedø águlas.
1655 m. – Ðvedija uþëmë vakarinæ Lietuvos dalá.
1655 m. – Sudaryta Këdainiø sutartis, pagal kurià nutraukta
unija su Lenkija.
1655 m. rugpjûèio 8 d. – 1655 m. rugpjûèio 10 d. – Rusijos
kariuomenë uþëmë Vilniø. Pirmà kartà istorijoje Lietuvos sostinæ
uþëmë prieðo kariuomenë. Sostinës okupacija truko 6 metus.
1655–1661 m. – Vilnius buvo okupuotas rusø.
1655–1660 m. – Vyko karas su Ðvedija.
1655 m. vidurys Pradëjæ Lenkijos ir Livonijos puolimà, ðvedai
uþëmë svarbiausius Lenkijos miestus – Varðuvà ir Krokuvà. Karalius
Jonas Kazimieras Vaza pasitraukë á austrø valdytà Silezijà. Didþiàjà
dalá Lenkijos ir Lietuvos valstybës teritorijos 1655 m. buvo okupavusi
Ðvedija ir Rusija. – Ðis laikotarpis vadinamas „Tvano“ vardu.
1655 m. spalio 20 d. – Këdainiuose 1134 Lietuvos didikai ir
bajorai, susitelkæ apie Lietuvos didájá etmonà Jonuðà Radvilà, su
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Ðvedijos atstovais pasiraðë sutartá, þinomà Këdainiø vardu, kuria
buvo nutraukta Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës ir Lenkijos unija, o Ðvedijos karalius pripaþintas Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu.
Këdainiø sutarèiai pasiprieðino dalis Lietuvos kariuomenës ir daugelis bajorø, kurie tæsë kovà su ðvedais. Ji suaktyvëjo po karaliaus
Jono Kazimiero Vazos gráþimo á Lenkijà.
1656 m. sausio 1 d. – Lietuvoje prasidëjo sukilimas prieð ðvedus.
1656 m. balandþio mën. 1656 m. geguþës mën. Lietuvoje vyko
sukilimas prieð ðvedus.
1656 m. rugpjûèio 12 d. – Sudarytos Lietuvos-Lenkijos valstybës paliaubos su Rusija.
1657 m. – Lenkija atsisakë Lenkijos siuzereniteto.
1657 m. rugsëjo 9 d. – 1657 m. lapkrièio 6 d. – Sutartimis tarp
Lenkijos ir Lietuvos valstybës bei Brandenburgo ir Prûsijos kunigaikðèio buvo panaikinta Prûsijos Kunigaikðtystës vasalinë priklausomybë nuo Lenkijos Karalystës.
XVII a. – vidurys. Dël karø, maro epidemijos, bado, gyventojø
veþimo á Rusijà Lietuvos Didþioji Kunigaikðtystë neteko apie 40
proc. gyventojø, kraðtas buvo labai nualintas. Lenkijos ir Lietuvos
valstybë prarado lyderës pozicijà Rytø Europoje.
1658 m. – Seimo sprendimu ið valstybës turëjo iðvykti arba
pereiti á katalikybæ radikaliosios reformacijos krypties atstovai –
antitrinitoriai. Taip arijonai buvo iðvaryti ið LDK ir Lenkijos. Kontreformacija ðioje valstybëje pasiekë pergalæ.
1659 m. – Atsinaujino karas su Rusija.
1660 m. geguþës 3 d. – Olyvoje (prie Gdansko) sudaryta Lietuvos-Lenkijos Respublikos ir Ðvedijos taika. – Po jos sudarymo
teritoriniø pakitimø neávyko – valstybiø sienos liko tokios, kokios
buvo nustatytos 1629 m. – Altmarko paliaubomis. Jonas Kazimieras Vaza atsisakë pretenzijø á Ðvedijos sostà.
1660 m. – Evangelikas reformatas Samuelis Boguslavas Chilinskis iðvertë á lietuviø kalbà Biblijà ir pradëjo jà spausdinti Londone. Ðio sumanymo iki galo jam nepavyko ágyvendinti.
1665 m. – Liubomirskio rokoðas – didikø maiðtas prieð karaliaus valdþios stiprinimà.
1666–1667 m. – Vyko karas su Turkija.
1667 m. sausio 30 d. – Sudaryta Andrusovo (kaimas prie Smolensko) taika tarp Rusijos ir Lietuvos-Lenkijos valstybës. Ðia sutartimi Lietuva-Lenkija prarado daug teritorijø. Sutartis galiojo 13,5
metø. Ji uþbaigë 1654–1667 m. karà. Rusija atgavo XVII a. pradþioje
prarastas teritorijas, taip pat prisijungë kairiakrantæ Ukrainos dalá ir
Kijevà. Bendrai turëjo bûti valdoma Zaporoþë. 1678 m. paliaubø
sutartis buvo pratæsta dar 13,5 metø. 1686 m. pasiraðyta Amþinosios taikos sutartis, kurià Lenkijos ir Lietuvos valstybë oficialiai
ratifikavo tik 1710–1667 m. nustatytos sienos, nedaug pakoreguotos vëlesnëmis sutartimis, nepakito ir iðliko iki 1772 m.
1668 m. – Lietuvos-Lenkijos valstybëje uþdrausta pereiti ið katalikø tikëjimo á protestantø.
1668 m. rugsëjo 16 d. – karalius Kazimieras Vaza atsisakë sosto. 1669 m. jis iðvyko gyventi á Prancûzijà, ten 1672 m. gruodþio
16 d. ir mirë.
1669–1673 m. – Lietuvos-Lenkijos valdovo Mykolo Kaributo
Vyðnioveckio valdymo laikotarpis.
1672 m. – Prancûzijoje mirë buvæs Lietuvos-Lenkijos valdovas
Jonas Kazimieras.
1672–1676 m. – Toliau vyko Lenkijos ir Lietuvos valstybës karas su Turkija.
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1672 m. – Buvo kilusi grësmë, kad dël vidaus krizës ir nepajëgumo pasiprieðinti bus apribotas Lenkijos ir Lietuvos valstybës
suverenumas.
1672 m. spalio 18 d. – Buèiaèe pasiraðyta sutartis ápareigojo
mokëti Turkijai metinæ duoklæ. Taèiau sutartis nebuvo ratifikuota, o
1673 m. lapkrièio 11 d. – jungtinë Lenkijos ir Lietuvos kariuomenë,
vadovaujama Lenkijos didþiojo etmono Jono Sobieskio, Chotino
mûðyje visiðkai sutriuðkino turkø kariuomenæ. Vis dëlto pagal 1676
ir 1678 m. sutartis Turkijai atiteko didelë Vakarø Ukrainos dalis.
1673 m. – Lietuvos-Lenkijos valstybëje nekatalikams buvo uþdrausta ágyti bajorystæ. Didëjo religinë netolerancija.
1673 m. – Lenkijos ir Lietuvos valstybës seime Lietuvos atstovams pavyko iðsireikalauti, kad kas treèias Seimas rinktøsi Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës teritorijoje – Gardino mieste (dabar
– Baltarusijos teritorija). Pirmas Seimas èia susirinko 1678 m. –
Nebebuvo ðaukiami Lietuvos vyriausieji suvaþiavimai, kurie defacto atliko savarankiðkø Lietuvos seimø funkcijas, taip apeidami 1569
m. – Liublino unijos nuostatà, panaikinusià Lietuvos Seimà. Paskutinis
Lietuvos vyriausiasis suvaþiavimas buvo suðauktas 1671 m.
XVII a. – 7 deð. – XVII a. – 8 deð. – Pastatyti þymiausi Lietuvos
barokinës architektûros paminklai: Paþaislio kamalduliø vienuolynas prie Kauno bei Ðv. Petro ir Povilo baþnyèia Vilniuje. Statybas
finansavo Lietuvos didysis kancleris Kristupas Pacas ir Lietuvos
didysis etmonas Mykolas Pacas (jie buvo pusbroliai).
1673 m. lapkrièio mën. – Lietuvos-Lenkijos kariuomenë laimëjo mûðá prie Chotino.
(Nukelta á 30 p.)
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(Atkelta ið 29 p.)
1673 m. lapkrièio 10 d. – Mirë buvæs Lietuvos didysis kunigaikðtis ir Lenkijos karalius Mykolas Kaributas Viðnioveckis.
1674 m. geguþës 21 d. – Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu iðrinktas Jonas Sobieskis (valdë 1674–1696 m.).
Jis pasiþymëjo kaip talentingas karo vadas, bet nesugebëjo ágyvendinti savo vidaus ir uþsienio politikos planø, nes jam stigo nuoseklumo. Jo valdymo metu toliau gilëjo valstybës krizë.
1674–1696 m. – Lietuvos didþiojo kunigaikðèio ir Lenkijos karaliaus Jono Sobieskio valdymo laikotarpis
1676 m. spalio 17 d. – Sudaryta Þuravno taika. – Ja baigësi
Respublikos ir Turkijos karas.
1678–1679 m. – Ðvedijos antpuoliø laikotarpis.
1678–1679 m. – þemaièiai vël dalyvavo susirëmimuose su ðvedais, kai ðvedai, norëdami uþpulti Prûsijà, turëjo ið Kurðo pereiti per
Þemaitijà.
1680 m. – LDK protestantai iðleido „Katekizmà“ lietuviø kalba.
XVII a. – II p. Toliau didëjo katalikø spaudimas protestantams ir
staèiatikiams, kurie tuo metu buvo visiðkai iðstumti ið Senato ir
prarado anksèiau turëtà politinæ átakà.
1683–1699 m. – Iðiro visi Lietuvos-Lenkijos valstybës seimai.
1683–1699 m. – Vyko Lenkijos ir Lietuvos valstybës karas su
Turkija. – Nors buvo pasiekta áspûdinga karaliaus Jono Sobieskio
vadovaujamos kariuomenës pergalë prie Vienos 1683 m., karas
uþtruko, alino kraðtà ir gilino vidaus krizæ.
1691 m. – Vilniuje, dabartiniame Antakalnio gyvenamajame
rajone, pastatyti Sapiegø rûmai.

1694 m. balandþio 18 d. – Vilniaus vyskupas Konstantinas Kazimieras Bþostovskis, nepatenkintas kariuomenës þiemojimu Baþnyèios valdose, ekskomunikavo átakingiausià Lietuvos didikà ir
kariuomenës vadà – Vilniaus vaivadà ir LDK didájá etmonà Kazimierà
Jonà Sapiegà. Tai dar labiau paaðtrino ðalá apëmusià politinæ krizæ.
1696 m. birþelio 17 d. – Mirë Lietuvos didysis kunigaikðtis ir
Lenkijos karalius Jonas Sobieskis.
1697–1706 m. – Lietuvos didþiojo kunigaikðèio ir Lenkijos karaliaus Frydricho Augusto II valdymo pirmasis laikotarpis.
1697–1763 m. – Saksø dinastijos valdymo laikotarpis.
1697 m. birþelio 25 d. – Renkamajame (elekciniame) seime
buvo priimtas nutarimas (Konstitucija), sulyginantis Lietuvos ir Lenkijos ministrø ágaliojimus (coaequatio iurium). Taip buvo apribota
iki to laiko santykinai didesnæ valdþià turëjusiø Lietuvos didþiojo
etmono, didþiojo iþdininko (ðias pareigybes ëjo tuo metu átakingiausios Lietuvoje didikø giminës – Sapiegø – atstovai), kancleriø kompetencija. – Ðio nutarimo ágyvendinimas padëjo opozicijai vidaus
kare prieð Sapiegø vieðpatavimà Lietuvoje. Tuo paèiu nutarimu Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës teismø raðtvedyboje buvo ávesta
lenkø kalba vietoje anksèiau vartotos gudø kalbos. 1697 m. sprendimai paspartino LDK ir Lenkijos politinæ bei kultûrinæ integracijà.
1697 m. birþelio 27 d. – L Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didþiuoju
kunigaikðèiu iðrinktas Saksonijos kunigaikðtis Frydrichas Augustas
(karalius Augustas II, 1697–1733 m.). Tai itin prieðtaringai
vertinamas valdovas. Bûdamas vienos seniausiø vokieèiø dinastijø
atstovas, jis nepajëgë adekvaèiai áver tinti savo bei Lenkuos ir
Lietuvos valstybës, kurioje didesná vaidmená politikoje vaidino
bajorija, galimybiø ir neiðnaudojo asmeninës unijos su Saksonija teiktø
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privalumø. Dauguma jo ambicingø sumanymø
liko neágyvendinti, o patir tos nesëkmës
pagilino valstybës krizæ.
1697 m. – XVIII a. pr. Su pertraukomis
vyko vidaus karas Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje.
1699–1699 m. – pasiraðyta Karlovicø taikos sutartis tarp Turkijos ir antiturkiðkos koalicijos ðaliø. Ðia sutartimi Lenkijos ir Lietuvos valstybë atgavo visas teritorijas, XVII a.
– II p. uþleistas turkams.
1669 m. birþelio 27 d. – Lenkijos karaliumi ir Lietuvos didþiuoju kunigaikðèiu buvo iðrinktas Mykolas Kaributas Viðnioveckis, valdæs 1669–1673 m. – Tuo buvo nepatenkinti daugelis didikø, ypaè simpatizavusiø Prancûzijai 1672 m. – tai sukëlë vidaus
karo pavojø. Naujasis karalius buvo iðsilavinæs, bet nevalingas ir pasyvus valdovas,
kurá per visà jo trumpà valdymo laikotarpá
buvo bandoma nuðalinti nuo sosto.
1669–1673 m. – Lenkijos karaliaus ir
Lietuvos didþiojo kunigaikðèio Mykolo Kaributo Viðnioveckio valdymo metai.
1699 m.lapkrièio mën. Sudaryta Petro I
ir Augusto II slapta sutartis prieð Ðvedijà.

XVIII AMÞIUS
1700–1721 m. – Vyko Ðiaurës karas dël
Baltijos.
1700–1710 m. – Vyko Ðiaurës karo
veiksmai Lenkijos ir Lietuvos valstybëje.
1700 m. vasaris Prasidëjo Ðiaurës karas:
Karaliaus Augusto II vadovaujama saksø
kariuomenë ásiverþë á Livonijà ir puolë Rygà,
bet jos nepaëmë.
1700 m. vasara Ðvedø kariuomenë
áþengë á LDK.
1700 m. rugsëjis Augustas II nutraukë
Rygos apgultá.
1700 m. spalio pabaiga Sudaryta
Valkininkø konfederacija prieð Sapiegas.
1701 m. kovo 9 d. – Birþuose pasiraðyta sàjungos sutartis tarp Augusto II ir Rusijos caro Petro I.
1702 m. sausio 27 d. – Karolis XII su
pagrindinëmis ðvedø kariuomenës jëgomis
perëjo LDK sienà ir áþengë á Þemaitijà. Vasario 17 d. jis jau buvo pasiekæs Raseinius.
1702 m. balandþio 5 d. – Ðvedø kariuomenë uþëmë Vilniø. Lietuvoje susidarë dvi
stovyklos: viena palaikë sàjungà su Augustu II ir Rusija (vadovavo M. S. Viðnioveckis
ir G. A. Oginskis), kita – stojo uþ sàjungà su
Ðvedija (vadovavo nuo etmono valdþios
nuðalintas K. J. Sapiega).

Auðros vartai ir Vilniaus ginybinës pilies fragmentai 2011 metais. Danutës Mukienës nuotrauka

1702 m. ruduo Ðvedø kariuomenë uþëmë
Lenkijà.
1703 m. – pavasaris Valkininkø
konfederacija reorganizuota á Lietuvos
Didþiosios Kunigaikðtustës konferederacijà.
Ji turëjo ginti teisëtà valdovà, katalikybæ,
bajorø teises ir laisves.
1703 m. kovo 15 d. – Vilniuje sudaryta
bajorø generalinë konfederacija, palaikanti
Augustà II kare su Ðvedija.
1703 m. liepos 9 d. – Vilniuje sudarytos
bajorø generalinës konfederacijos atstovai
pasiraðë sutartá su Rusija. – LDK ásipareigojo kariauti prieð ðvedus.
1703 m. gruodþio 13 d. – Sudaryta triðalë sutartis tarp LDK, Rusijos ir Augusto II
kaip Saksonijos kunigaikðèio.
1704 m. vasario 16 d. – Varðuvoje sudaryta konfederacija prieð Augustà II. Ði konfederacija nuvertë Augustà II nuo sosto.
1704 m. geguþës 20 d. – Sudaryta Sandomiro konfederacija, kuri palaikë Augustà II.
1704 m. liepos 12 d. – Ðvedø ðalininkai
Lenkijoje atëmë ið Augusto II sostà ir Varðuvos seime karaliumi iðrinko Poznanës vaivadà Stanislovà Leðèinská. Jis buvo vienos
svarbiausiø Didþiosios Lenkijos giminiø atstovø. 1698 m. vedæs Kotrynà Opalinskaitæ,
dar labiau sustiprino savo padëtá ir tapo vienu turtingiausiø Respublikos didikø. Buvo
ambicingas ir trokðtantis valdþios, taèiau silpno charakterio ir nuolaidus þmogus.
1704 m. rugpjûèio 30 d. – Narvoje buvo
sudaryta Rusijos ir Respublikos (Augusto II
ðalininkø) sutartis, pagal kurià pastaroji ofi-

cialiai stojo á karà su Ðvedija.
1704–1708 m. – Lietuvos-Lenkijos valstybës teritorijoje vyko permainingos kovos,
LDK sritys ir miestai ëjo ið rankø á rankas,
kovose aktyviai dalyvavo tarpusavyje nesutariantys LDK bajorai.
1704 m. rugsëjo 2 d. – Karaliø Stanislovà Leðèinská parëmë Þemaièiø bajorø konfederacija. – Respublikoje susidarë dvi valstybës, du karaliai ir jø valdiniai.
1706 m. rugsëjo 24 d. – Sudaryta Altranstadto sutartis. Augustas II buvo priverstas atsisakyti Lenkijos ir Lietuvos valstybës sosto.
1706–1709 m. – Pirmasis Lietuvos-Lenkijos valdovo Stanislovo Leðèinskio valdymo laikotarpis.
1707 m. – Petras I atgaivino Sandomiro
konfederacijà.
1708–1711 m. – Karai, badas ir maras
Lietuvoje. LDK neteko apie treèdalio gyventojø.
1709 m. rugpjûèio 21 d. – Rusijos kariuomenë sutriuðkino ðvedus prie Poltavos.
Karo pabaiga buvo nulemta. – Rusija tapo
viena ið stipriausiø regiono valstybiø ir XVIII a. – kartu su Austrija bei stiprëjanèia Prûsija lëmë regiono politinius santykius.
1710 m. vasario 4 d. – Augustas II, rusø
kariuomenës remiamas, Seime vël buvo
pripaþintas Lenkijos ir| Lietuvos valdovu.
Stanislovas Leðèinskis pabëgo á uþsiená.
1710 m. vasario 4 d. – Seimas sugràþino Augustui II á sostà.
XVIII a. pr. – Po 1710–1711 m. baisiojo ma(Nukelta á 32 p.)
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