
Steponas Batoras (Batory) (valdė 1575 – 1586) 
 

Steponas Batoras buvo geras valdovas. Buvo teisus ir vykdė savo pažadus. Jis siekė sutramdyti 
augančią Maskvos galybę ir atgavo Polocką iš rusų. Jis rūpinosi mokslu, kultūra ir teise. Jis pajėgė 
valdyti lenkų bajorus, kurie pasižymėjo sauvališkumu ir disciplinos stoka.. Batoras buvo toli 
matantis valdovas – norėjo sukurti Vakarų Europos valstybių koaliciją su Lietuva ir Lenkija prieš 
bendrus priešus. Steponas Batoras buvo išmintingas ir doras žmogus. Jis buvo paskutinis geras 
Lietuvos valdovas. 

 
 
 
Steponas Batoras (iš wikipedia) 
 
Antroji elekcija. 
Henrikui negrižus į sostą, vėl buvo surengta elekcija. Radvilos ir 
Katkevičiai norėjo išrinkti Maksimilijono II sūnų Ernestą. Tačiau 
lenkai labai nemėgo vokiečių Habsburgų. Todėl lietuviai slapta 
pasiūlė Maksimiljionui, kad tas leistų sūnui Lietuvą valdyti, su 
sąlyga, kad jis grąžintų Lietuvai žemes, kurias lenkai buvo 
pasigrobę pasirašant Liublino uniją. Maksimilijionas tikėjosi, kad 
Ernestas bus išrinktas ir Lietuvos, ir Lenkijos valdovu. Todėl jis 
pasiūlymą atmetė. 
 
Tačiau išėjo kitaip. Turkų 
sultonas buvo rekomendavęs 
vieną iš Vengrijos kunigaikščių 
ir savo vasalą Steponą Batorą. 
Jis ir buvo išrinktas. Batoras 
sutiko su Henriko artikulais ir 
pasirašė šitą pactą conventą: 
 

- atkariauti Maskvos užimtąsias žemes 
- gyventi taikoje su turkais ir totoriais 
- panaudoti ir savo kariuomenę kovai su Maskva 
- sumokėti 200,000 auksinių į Lietuvos iždą 
- vesti kunigaikštytę Oną 
 
Jis visus savo pažadus vykdė. 

 
Ona Jogailaitė (iš wikipedia) 
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Karas su Maskva. 
Negavęs Lietuvos ir Lenkijos sosto, Ivanas gerokai įpyko. Jis jau keletą metų nepuolė Livonijos tik 
todėl, kad tikėjosi būti išrinktu. Jis niekino Batorą, kuris, jo nuomone, buvo tik nereikšmingas 
kunigaikštukas. Todėl jis ėmė vėl pulti Livoniją.  
 
Steponas Batoras prašė pinigų iš lenkų ir lietuvių bajorų, kad galėtų Livoniją apginti. Lenkai iš 
karto atsisakė pinigų duoti. Batoras dėl lenkų bajorų sauvaliavimo pasipiktinęs taip sušuko:  
 

„Ne gyvulių tvarte, bet laisvu žmogumi gimiau! Turėjau ką valgyti ir kuo apsivilkti prieš 
atvykdamas į jūsų kraštą. Karaliumi jūs patys mane išrinkote, ir atvykau jūsų prašomas. 
Todėl noriu būti stiprus karalius, bet ne popierinis".  
 

Pagaliau bajorai sutiko jį remti. 
 
Užuot kovojus pačioj Livonijoj, kuri buvo karo visai nualinta, Batoras puolė Polocką, kuris 1563 
metais (valdant Žygimantui Augustui) buvo patekęs į rusų valdžią. Polocką jis atgavo. Tada puolė 
Pskovą ir Didžiuosius Lukus. Ivanas matė, kad jam nesiseka ir prašė paliaubų. Buvo pasirašyta 
taika, kurioje Livonija ir Polockas buvo grąžinti Lietuvai. 
 
Vilniaus universitetas. 
Vengrija buvo protestantiškas kraštas. Tačiau Batoras buvo katalikas. Todėl jis suprato tolerancijos 
svarbą. Elekcijos metu jį rėmė protestantai, nes žinojo, kad jis didelis tolerantas. 
 
Tuo metu Lietuvoje buvo labai paplitęs protestantizmas. Batoras su savo žmona Ona rūpinosi į 
Lietuvą atkviesti daugiau kunigų, ypač jėzuitų. Jiedu rūpinosi, kad Vilniuje būtų įkurta jėzuitų 
akademija, kuri vėliau virto Vilniaus universitetu. Daugelis bajorų ėmė lankyti šį švietimo centrą ir 
sugrįžo į katalikybę (pvz., Radvilos ir Katkevičiai). 
 
Teismo sistema. 
Tuo metu bajorai labai bylinėjosi. Praradę bylą, jie apeliuodavo sprendimą. Tačiau buvo tik vienas 
apeliacinis teisėjas – būtent, pats kunigaikštis. Kadangi jis neturėjo daug laiko ir buvo vienintelis, 
kuriam buvo galima sprendimus apeliuoti, bylos išgulėdavo metų metus neišspręstos. Batoras 
pasirūpino, kad būtų įsteigtas tribunolas, kuriam priklausytų pačių bajorų išrinkti deputatai. Šie 
deputatai savo pareigas ėjo visus metus ir sprendė apeliacines bylas. 

Valdęs dešimt metų, Steponas Batoras mirė, palikęs patobulintą teismo sistemą, taip pat ir 
praplatintas Lietuvos sienas ir katalikišką akademiją. 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
Lietuvos ir Lenkijos Respublika Batoro laikais 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 

1. Kokius tris gerus darbus atliko Batoras? 
 
2. Koks valdovas buvo Batoras? Paaiškink.  
 
3. Nupiešk Lietuvos ir Lenkijos Respublikos žemėlapį ir pažymėk Polocką bei Livoniją. 
Kuo šios žemės reikšmingos buvo Batoro laikais? Kuris kunigaikštis buvo Polocką 
praradęs Rusijai? 
 
4. Nupiešk laiko liniją, pažymėdamas tris datas - Saulės mūšio, Žalgirio mūšio ir Liublino 
unijos - ir pažymėdamas, kuria eile valdė įvairūs Lietuvos valdovai iki Stepono Batoro. 
 
5. Papasakok apie antrą elekciją. Ką lietuviai bandė padaryti? Kodėl jiems nepasisekė? 
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