
Vladislovas Vaza (valdė 1632-1648) 
 

Žygimantui Vazai mirus, jo sūnus buvo tuoj pat išrinktas Lietuvos-Lenkijos Respublikos valdovu. 
Jis buvo ramus žmogus, bet nieko gero Lietuvai neatsiekė. Jo laikais vyko 30 metų karas Europoje, 
kuriame dalyvavo švedai. Todėl jis lengvai atgavo Livoniją iš Švedijos. Jam taip pat pavyko 
nugalėti Rusijos kariuomenę ir buvo pasirašyta amžina taika su Maskva. Vladislovo Vazos laikais 
ėmė sukilti kazokai Ukrainoje, tačiau Vladislovas mirė ir šis rūpestis jau atiteko jo broliui Jonui 
Kazimierui.  

 
Vladislovas nesistengė ir neįstengė jokių reformų įvykdyti. 
Bajorų seimai vis iširdavo nes bajorai nuolat kovojo savo tarpe, 
net špagomis. Niekas nebandė pagerinti krašto stovį ar daryti 
kokias reformas, kurios būtų pagerinusios gyvenimą Lietuvoj. 
 
Vladislovas Vaza (iš wikipedia) 
 
Karas su Maskva. 
Žygimantui Vazai mirus, Rusiją valdė caras Mykolas 
Romanovas. Jis tikėjosi, kad tarpuvaldžio periodas Lietuvos-
Lenkijos Respublikoj bus ilgas, todėl, norėdamas atgauti 
Smolenską, puolė Lietuvą. Rusų kariuomenėje buvo 100,000 
karių, o lietuvių – 15,000. Visdėlto lietuviai sėkmingai apsigynė 
ir rusai buvo priversti pasirašyti amžiną taiką. 
 
Toj taikoj rusai atsižadėjo Smolensko ir Livonijos, o Vladislovas 

Vaza atsižadėjo visų pretenzijų į Rusijos sostą. 
 
Taika su Švedija. 
Pasirašius taiką su Rusija, tuoj reikėjo nukreipti dėmesį į Švediją. Trisdešimties metų karo vienos 
kovos metu žuvo Švedijos karalius Gustavas Adolfas. Vladislovas Vaza nusprendė, kad jis pats 
turėtų būti sekantis Švedijos karalius. Todėl jis ketino vesti Gustavo Adolfo našlę. Tačiau Švedijos 
bajorai Švedijos valdovu išrinko Gustavo Adolfo mažytę dukrytę. 
 
Tai sužinojęs, Vladislovas Vaza (36-rių metu amžiaus vyras) ketino ją vesti ir tuo būdu tapti 
Švedijos valdovu. Tačiau Švedijos didikai tam pasipriešino. Todėl Vladislovas Vaza paskelbė karą 
prieš Švediją ir ėmė pulti švedus Prūsijoj ir Livonijoj. 
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Tuo metu Švedija dalyvavo 30-ties metų kare. Švedijos šalininkės buvo Anglija, Olandija ir 
Prancūzija. O priešai buvo ispanai ir austrai. Anglams, olandams ir prancūzams labai rūpėjo, kad 
švedai neįsiveltų į karą su lietuviais ir lenkais. Todėl jie atvyko į Prūsiją deryboms tarp švedų ir 
Vladislovo Vazos. Vladislovas Vaza nenorėjo derėtis – jis norėjo kovoti ir išsikovoti Švedijos 
karūną. Tačiau be kitų pagalbos to negalėjo atsiekti. O jo šalininkai ispanai ir austrai jam nepadėjo 
kadangi jie, iš tiesų, norėjo, kad jis įveltų švedus į dar vieną karą ir juos tuo būdu susilpnintų. 



 
Derybos labai ilgai tęsėsi. Pagaliau lenkai, neatsiklausę nei lietuvių, nei karaliaus, pasirašė sutartį su 
švedais, pavadintą Štumdorfo paliaugomis. Sutarty Švedijos karūnos klausimas liko neišspręstas. 
Tik buvo švedams grąžintos visos žemės Livonijoje, kurias Kristupas Radvila buvo atkariavęs. 
Štumdorfo paliaubos buvo labai savanaudiškos lenkų atžvilgiu ir tikrai nuskriaudė lietuvius. 
Karalius dėl paliaubų labai pyko, tačiau jos buvo lietuvių patvirtintos. 
 
Vladislovas Vaza mirė tais pačiais metais, kai baigėsi 30-ties metų karas. 
 
 

Kaip atrodė Europa po 30-ties metų karo (iš wikipedia) 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI 
 
1. Kas buvo Vladislovas Vaza, kaip jis tapo Lietuvos valdovu?  
 
2. Kodėl prasidėjo karas su Maskva? Kaip užsibaigė? 
 
3. Kodėl Vladislovas Vaza įvėlė lietuvius į karą su Švedija? 
 
4. Kas buvo sąjungininkės 30-ties metų kare? 
 
5. Kas norėjo, kad įvyktų karas tarp Lietuvos ir Švedijos? Kodėl? 
 
6. Kas buvo Štumdorfo sutartis? Kaip ji nuskriaudė Lietuvą?  
 
7. Nupiešk Europos žemėlapį, pažymėdamas Lietuvos-Lenkijos Respubliką, Livoniją, Švediją, 
Smolenską ir Rusiją. Kuo reikšmingos buvo Livonija ir Smolenskas Vladislovo Vazos laikais? 
 
8. Nupiešk Gediminaičių giminystės medį ir pažymėk, kur Vladislovas Vaza ten priklauso. 
 
9. Nupiešk laiko liniją, pažymėdamas tris datas - Saulės mūšio, Žalgirio mūšio ir Liublino unijos 
- ir pažymėdamas, kuria tvarka valdė įvairūs Lietuvos valdovai iki Vladislovo Vazos. 
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