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• Кiнець Галицько-Волинської Держави – 1340р. 

 

 
 

• Литовська доба: 

- Литва, країна над Балтiйським Морем 

- З’єднана аж в 1200 роках в державу 

- Литовськi князi в XIV-ому столiттi звертають увагу на ослабленi 

князiвства Бiлорусi та Русi, та прилучують їх до Литви. 

- Визволяють вiд монголiв Київщину, Подiлля, Сiверщину, i 

прилучують цi землi до Литовського князiвства. 

- Принимають вiд Русi христiянство, державну мову i письмо 

- Приводять у землi руськi мир та добробут пiсля монгольської 

окупацiї. 

-  Деякi iсторики звуть цей перiод Литовсько-Руською державою (1340 

– 1569) 

• Галицька держава опинилася в гiршому положеннi. В 1340, пiсля смерти Юрiя 

II, угорський король та польський король напали на Галичину, здобули Львiв 

та загарбали всi княжi клейноди. Чому? 

• Вiйна над Галицьким князiвством тривала майже пiв столiття (47 рокiв) i 

включала Польщу, Угорщину, Литву, Галичину та Золоту Орду. 
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• Польськик король Казимир Великий вмирає в 1370, не лишивши спадкоємця 

(an heir).  

- Вiн назвав нащадком свого племiнника Людвiка мадярського, котрий 

передав польське королiвство своєму зятю (son in law), тому що 

немав сина. 

- Наймолодша iз дочок Людвiка, Ядвiґа (мала 11 лiт), стала реґенткою 

в Польщi пiсля смерти Людвiка в 1374. 

- Також, тому що Казимир не мав нащадкiв,  шлюб мiж Яґайлом  i 

Ядвiґою мусiв бути ухвалений польським сеймом (парляментом), i 

вiд того часу Сейм стає сильнiйшим вiд польського короля. 

• В 1387, польський король, Яґайло, нарештi подолав, та приєднав Галицьке 

князiвство до своєї держави. 

• Кревська Унiя 1385. Це особиста спiлка мiж 11-ти лiтньою угорською 

князiвною Ядвiґою, та литовським князем Яґайлом (37 рокiв). Цею унiєю 

Яґайло став королем Литви i Польщi.  

• Якi наслiдки цеї унiї для Польщi? Литви? 

- Литва мiняє вiру на католицьку. 

- Деякi руськi бояри та литовськi шляхтичi ставлять опозицiю   

- Деякi руськi бояри та литовськi шляхтичi полонiзуються (become 

Polish noblemen). 

- Iде громадяньська вiйна (civil war). 

- Польська шляхта одержує великi дари землi на територiях колишньої 

Русi. 

• Польща стає щораз сильнiйшою державою. 

• До 1569 польська шляхта доводить до формальної злуки Польського 

королiвства i Литовського князiвства, у написаним актом злуки – 

Любленською Унiєю. 

• У наслiдок, Польща стає iмперiєю – наймогутнiйшою державою Схiдної 

Европи. 


