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Polsko-litevská unie 1386-1795 
 

Milí přátelé historie a archivnictví. Referátem o Polsko-litevské unii se Vás pokusím 
seznámit s tímto politickým útvarem, který významně ovlivňoval dění ve východní Evropě a 
v Pobaltí během 14. – 18. století. Myslím, že nemá význam podat ucelenou 400-letou  historii 
soustátí. nýbrž se zmínit a stručně nastínit alespoň některé její základní mezníky a principy 
fungování. 

 
V referátech kolegů uslyšíte o Vladislavu Jagellovi, knížeti Vitoldovi i christianizaci 

pobaltských kmenů. proto nebudu zabíhat do podrobností a jen stručně shrnu několik 
informací. 

V Litv ě se roku 1377 stává velkoknížetem Jagello. Z důvodu mocenského i 
ideologického se snažil převést litevské kmeny ke křesťanství západního ritu. 1382 umírá 
Ludvík z Anjou, který svou osobou vytvářel personální unii Polsko-uherskou. Dědičkou 
polského trůnu se stává jeho mladší dcera Hedvika. 

Krevskou smlouvou z roku 1385 byla v Polsku rozhodnuta volba litevského 
velkoknížete. Jagello se nechává pokřtít a roku 1386 zpečeťuje svou volbu sňatkem 
s Hedvikou a slavnostní korunovací a stává se tak králem Polska jako Vladislav II. 

Litva tak nachází mocného spojence. Podle představ polských magnátů měla být ke 
Koruně pevně přivtělena. To se však nestalo. Vladislav uděluje knížecí titul svému bratru 
Skirgailovi. Ten se však neprosadí a 1392 svěřuje správu bratranci Vitoldovi, který je od roku 
1398 jmenován doživotně. 

Roku 1401 byla místo splynutí obou států založena unie dvou států - Polska a Litvy – 
tzv. Unie Radomsko vilenská. Knížecí hodnost byla potvrzena a představovala oba státy jako 
rovnoprávné. Jediným pojítkem byla osoba Vladislava Jagella. Litva byla jinak 
samosprávným celkem. 

1410 polsko - litevské vojsko porazilo řádové rytíře.v bitvě u Grunwaldu. Unie získala 
Dobrzyňsko a dočasně i Žemaitsko, které muselo být po intervenci římského krále Zikmunda 
vráceno Řádu. 27.9.1422 došlo k podepsání míru v Melnu, jímž Litva získala Žemaitsko 
definitivně.Tím došlo k vytvoření stabilních hranic, které přetrvaly až do moderní doby. 1424 
podnikl Vitold tažení proti Krymským tatarům a dosadil jim svého chráněnce za chána. 
Litevská říše se tak rozšířila od Baltu až k Černému moři. 

Nyní bych se vrátil do roku 1413, kdy byla uzavřena Horodelská smlouva, která 
obsahovala mimo jiné články o obnovení spojení Litvy s Polskem a zachování věrnosti obou 
národů Jagellovi i Vitoldovi.Po smrti Vitolda mohla být volba velkoknížete provedena sice 
Litevci, ale jen se souhlasem polského krále  a titul velkoknížete se neměl vrátit Jagellovi. Na 
základě této smlouvy se Litva stala smluvním partnerem Polska. Právní sjednocení obou 
území mělo umožnit a urychlit také vznik vojvodských a kastelánských úřadů na Litvě podle 
polského vzoru. Horodelská unie však přinesla i negativní důsledky. Na Litvě se měl vytvořit 
podobný šlechtický stav, jaký byl v Polsku. Litevští bojaři nabývali stejných práv jako polská 
šlechta. Platilo to však jen pro katolické litevce a tím pravoslavná šlechta, která tvořila 
většinu, se cítila být odstrčena na účasti v politickém životě. Plného zrovnoprávnění 
s katolickou šlechtou se dostalo pravoslavným bojarům litevsko-ruským až 1563. 

Roku 1447 bylo vydáno králem Kazimírem Jagellonským privilegium určené pro 
litevské velmože. Týkalo se rozšíření osobních svobod. Zaručovalo, že bez řádného soudního 
řízení nemohou být trestáni vězením či konfiskací majetku. K důležitějším částem privilegia 
však náležely články, v nichž Kazimír sliboval udílet litevské úřady pouze domácím lidem. 

Vilenskou smlouvou z roku 1499 se obě země zavázaly, že nebudou volit panovníka 
bez vědomí druhé strany a že si budou vojensky pomáhat v době ohrožení. 
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1501 byl vydán polským králem Alexandrem Mielnický dokument, který napříště 
stanovil, že Plsko i Litva má mít jednoho panovníka a to voleného v Polsku Poláky i Litvany. 
Polský král tak měl být zároveň i Litevským velkoknížetem. Tato smlouva sice nebyla řádně 
potvrzena, ale kladla nový základ ke společné vnitřní a především zahraniční politice. 

 
K představě o rozloze Polsko-litevské unie je zapotřebí vyjmenovat nejdůležitější 

oblasti, které k ní náležely. Ke konci 15. stol Koruna zaujímala oblasti Velkopolska, 
Malopolska, Královských Prus a Červené Rusi. V lenní závislosti na Polsku byly Řádové 
Prusy a Mazovsko, které po vymření Piastovců 1526 bylo o 3 roky později definitivně 
připojeno k Polsku. Velkoknížectví Litevské se rozkládalo na území dnešní Litvy, Běloruska 
(tzv. Bílé Rusi) a západní části Ukrajiny včetně Záporoží. Sporným územím v Litvě, na které 
si činilo nárok Polsko, bylo Volyňsko, Podolsko a Podlesí. Definitivní vypořádání o tyto 
oblasti se mělo učinit až v lublinské unii před vymřením Jagellonců 1569. 

 
Poslední unie byla tzv. Lublinská z 1. 7. 1569, která učinila spojení Litvy a Polska 

nerozdělitelné, se udržela až do roku 1795. Litva se tímto spojením musela zaručit, že Polsku 
přenechá Volyň, Polesí a Ukrajinu (Kyjevsko). Podmínkou byla vojenská angažovanost ve 
sporu s Moskevským státem. Litva ztratila svou dosavadní státní suverenitu, ale podržela si 
vnitřní správní nezávislost se zvláštními ministerstvy, financemi, státním znakem, s pečetí a 
velkoknížecí titulaturou. Tím, co obě země pojilo, byl společně volený panovník. Dále se 
vyznačovala společným občanským právem, šlechtickými výsadami i zahraniční politikou a 
především společným sněmem ve Varšavě a Grodnu. Litva se však často polských sněmů 
nezúčastňovala a vyjednávala s Polskem jen prostřednictvím delegátů.  

 
Nyní bych se zmínil o organizaci sněmů především v 16. století. Základy sněmovní 

moci položil už v 2. polovině 15. století Kazimír IV. Jeho přičiněním vznikl v Polsku jistý 
druh šlechtického parlamentu, na který byli vysíláni zástupci jednotlivých oblastí. Tito 
poslové byli vybíráni na zemském sněmíku každé jednotlivé oblasti. Proces probíhal 
následujícím způsobem. Chtěl-li král učinit nějaké závažné rozhodnutí soudní, majetkové 
nebo jinak důležité, svolal sněm. Protože šlechtici (jeho rádcové) nemohli samozřejmě stále 
pobývat po boku monarchy, musel být sněm dostatečně dlouho dopředu ohlášen včetně 
záležitostí, které budou projednávány. Před svoláním tohoto valného čili korunního sněmu 
bylo nutné v každé oblasti svolat lokální zemský sněmík. Tam se poradila všechna místní 
šlechta o svém postoji k danému problému a vyslala svého delegáta (zemského posla) na 
valný sněm 

Jistým mezistupněm byli tzv. generální sněmy, které se scházely ve Velkopolsku a 
v Malopolsku, kde byly záležitosti znovu projednány zemskými posly a domluveny instrukce 
od šlechty i nejdůležitější potřeby panstva (magnátů). Teprve potom se mohli poslové odebrat 
na  korunní sněm. Korunní sněm od roku 1505 následující podobu. Sněmy se dělily na řádné a 
mimořádné. Na mimořádných sněmech se projednávala příprava volby krále (konvokační 
sněm), samotná volba (volební sněm) a otázky konfederační. Byly svolávány při aktuální 
potřebě několikrát do roka králem. Zpočátku trvaly 2 až 3 dny. Koncem 15. století se 
protahovaly kolikrát až do devátého dne. V polovině 16. století už sněmy trvaly řadu týdnů. 
Jeho usnesení se nazývala konstituce. Podíl měst na tomto sněmu byl bezvýznamný. Šlechta 
získala jednoznačně nejdůležitější postavení, proto se tomuto vládnímu systému říká 
šlechtická demokracie.  

Sněm se skládal od roku 1505 ze dvou komor – poslanecké a senátorské. Senát vznikl 
z bývalé královské rady, v níž zasedaly nejvyšší stavy království –tj. magnáti a duchovenstvo. 
V praxi to pak znamenalo účast katolických biskupů, čelních zemských hodnostářů (vojvoda, 
kastelán…) a nejvyšší úředníci (kancléř, podkancléř, maršálkové, podkomoří…). V senátu 
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zasedalo celkem 140 senátorů a předsedal se jim král. Poslanecký sněm (deputáti oblastních 
sněmíků) se nazýval též Izba poselska. Celkem se mohlo sněmu účastnit 122 poslanců 
z Polska a 48 poslanců z Litvy. Předsedal jim zvolený maršálek. 

Státní útvar, který byl řízen tímto způsobem, se pak oficiálně nazýval Rzeczpospolita 
– z latinského Res Publica, tedy věc veřejná. V 17. století se stala druhým největším státním 
útvarem v Evropě hned po Rusku. celé území bylo členěno na vojvodství, dále pak na nižší 
celky - powianty. Tento stát se vyznačoval některými specifickými rysy, které jinde v Evropě 
nebyly běžné. Nejpozoruhodnější byla jistě neobvyklá početnost vládnoucí třídy - asi 10%. V 
16. století se navíc rozmáhají panské popluží (folearky), což jsou šlechtické, magnátské a 
církevní dvory. Přišlo se na to, že velkostatek se vlastní režii a s použitím robotní práce 
poddaných, lze dosáhnout mnohem větších zisků, než když se vybírají poplatky od 
samostatně hospodařících sedláků. Vznik těchto robotních velkostatků se ještě zvýšil po 
připojení Ukrajiny, kde polská šlechta nacházela novou půdu pro své hospodářské cíle. 
Samozřejmě nejvíce tímto způsobem získávali bohatí magnáti, kteří si pomocí velkostatků 
časem podmaňovali i chudší šlechtu a získávali tak její hlasy v zemském sněmu.  

Po Lublinské unii se litevská šlechta častěji identifikovala s Poláky a docházelo tak 
sice k nenásilné, ale větší polonizaci. Je také zajímavé, že Litevština se ve vyšších kruzích 
prakticky nepoužívala a v Litvě byla až 4. jazykem po Polštině, Ruštině a Latině. Pro hojné 
užívání Ruštiny v sejmu  bylo přijato tzv. narovnání práv nařízení, aby písař zemského 
vojvodského soudu používal při výkonu úřadu Polštinu. Polština se tak stala definitivně 
úředním jazykem. V 17. století se také projevuje litevský separatismus, z něhož 
nejvýznamnější  byla tzv. radziwillovská zrada 1655, kdy bratři Radziwillové (pocházející 
z významné aristokratické rodiny v Litvě) vydali Litvu Švédům. 

 
Pro Polsko - litevský stát v 2 polovině 15. století začalo vzrůstat nebezpečí z východu, 

kdy moskevská knížata - Ivan III. a Vasil III. spojili v jeden celek všechna východoruská 
knížectví pod vládou Moskvy a zbavili se tatarské hrozby. Ivan III. si začal činit nároky na 
Litevsko-ruské území s městem Kyjevem, Smolenskem a Vitebskem. Ivan III. se roku 1472 
oženil s Žofií Byzanckou a přisvojil si odznak byzantského orla. Tím ohlásil Moskvu za 
pokračování byzanského impéria. Viděl Moskvu jako tvrz pravoslavného světa a začal 
podporovat pravoslavné obyvatelstvo litevského i polského státu, aby si jej získal pro 
připojení k Moskvě. Za těchto okolností se rozvinul zápas na přelomu 15. a 16. století, který 
trval přes 100 let. Litva se pro nedostatek polské pomoci chovala defensivně a ustupovala 
před tlakem z Moskvy. 

Roku 1503 se Litva vzdává velkého pásu území východně od Dněpru a východní části 
oblasti Smolenska a 1522 i města Smolensk. V době korunovace Ivana Hrozného za cara si 
Polsko začalo uvědomovat moskevské nebezpečí. Polský dvůr se snažil o to, aby evropské 
vládnoucí dynastie a papežská kurie neuznala titul cara a odmítla ho připojovat i 
k diplomatickým aktům vycházejícím z litevské kanceláře. Spor vyvrcholil o Lotyšské, 
Karlandské a Estonské území i s městem Rigou. Tato území byla Německého mečového řádu, 
ale v době sekularizace a po přijetí reformace velmistrem Kettlerem, se stalo cílem polské, 
moskevské, švédské a dánské expanze. pro Polsko se otvírala cesta k moři z druhé strany 
Pruska a naopak Moskvě usnadňovalo jedinou, tehdy dostupnou, cestu k Baltskému moři. 
V letech 1557-61 Polsko obsadilo Livonsko a 1569 byla velká část řádového území připojena 
trvale k Polsku a Litvě s vlastním místodržícím , vládou, sněmem a rozsáhlými privilegii. Ivan 
IV. odmítl tento stav uznat a zahájil s Polskem o Livonsko válku, která probíhala v letech 
1561-70. 

Oba státy, jak Moskevská Rus, tak i Unie, neměly pevné hranice, usiliovaly o expanzi 
k baltskému i Černému moři. Po vymření Jagellonců 1572 se uvažovalo o personálním 
spojení Moskevského a Polsko-litevského státu. Dokonce byla roku 1573 navržena volba 
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Ivana IV. Hrozného a opětovně 1587 Fedora Ivanoviče za panovníka. Ale z těchto plánů sešlo 
z rozdílných národnostních, náboženských a sociálních hledisek v oblasti šlechtického Polska 
a autokratické Moskvy. 

Za vlády polského krále Štěpána Bathoryho, původem Maďara, se Polsko-litevská 
unie dostávala po delším období opět do ofensivy a příměřím z roku 1582 získává celé 
Livonsko s Rigou, Dorpatem a vévodství Plocké. 

Po vymření Rurikovců 1584 se ocitá Moskevský stát v hluboké krizi.Toho využívá 
polský král Zikmund III.Vasovec a 1609 obsazuje Smolensko a o rok později i Kreml. Volbou 
polského kraleviče Vladislava na Moskevský trůn dosahuje největšího triumfu v dějinách 
Polska, který ovšem netrval dlouho. Snaha pokatoličtit Rus i kulturní rozdíly vyvolaly odpor 
u pravoslavných Rusů.Na ruský trůn nastupuje nová dynastie Romanovců. 1617 podnikl 
Vladislav za pomoci značného počtu kozáků (Lysovčíků) výpravu, která však nedokázala 
Romanovce porazit. Vladislav si alespoň podržel část své kořisti – Smolensk, Zemi Severskou 
a Černigovskou, což bylo 1634 stvrzeno Polanovským mírem a zřekl se carského titulu. 1667 
následoval Andušovský mír s Ruskem, který definitivně uzavřel období polsko-litevské 
východní expanze.Rusko získalo levobřežní Ukrajinu a zemi Smolenskou  a Černigovskou, 
Pravobřežní Ukrajina zůstala polská. 

Otázka vzájemného vztahu Ruska a Polsko-litevské unie byla vyřešena v 2. polovině 
18. století začleněním většiny etnicky ruských oblastí při 1. a 2. dělení k carství a posléze 
1795 definitivním vymazáním z mapy a rozdělením mezi Prusko, Habsburskou monarchii a 
Rusko. 
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