
Jonas Kazimieras Vaza (valdė 1648-1668) 
 

Vladislovui Vazai mirus greit buvo išrinktas jo brolis Jonas Kazimieras. Jo laikai buvo patys 
sunkiausi laikai Lietuvai. Jis nemokėjo valdyti ir buvo visiškoje 
savo žmonos, prancūzės Marijos Liudvikos įtakoje. Jo laikais 
siautėjo visiškas chaosas Lietuvos-Lenkijos Respublikoje ir 
Jonas Kazimieras pagaliau net atsisakė sosto (abdikavo). 
 
Jonas Kazimieras Vaza (iš wikipedia) 
 
Ukrainos žemės ir kazokų sukilimas. 
Prieš Liublino uniją Lietuva valdė ukrainiečių žemes, 
įskaičiuojant ir Podolę, o po unijos tos žemės perėjo į Lenkijos 
valdžią.  
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Tame krašte nuo 13-to amžiaus buvo labai mažai gyventojų, 
ypač pietinėje dalyję (į pietus nuo Kievo) kadangi kraštas buvo 
baisiai sunaikintas totorių (Aukso Ordos) antplūdžio. Norėdami 
tas žemes apgyvendinti, lietuviai, o vėliau lenkai, valstiečiams 

suteikdavo laisvų valstiečių teises sutartam laikui, kad tik jie sutiktų apsigyventi tose žemėse. 
Pagyvenę laisvėje valstiečiai jau 
nebenorėdavo atlikti baudžiavinių 
pareigų. Vazų laikais to regiono 
valstiečiai jau buvo pasidarę 
maištininkai-sukilėliai. 
 
To regiono valstiečių 
nepasitenkinimas dar labiau 
padidėjo, kai Žygimanto Vazos 
laikais prasidėjo kalbos apie 
pravoslavų susijungimą su 
katalikais. Valstiečiai buvo aršūs 
pravoslavai ir nemėgo unitų, o jų 
ponai-bajorai dažnai būdavo lenkai 
katalikai. 
 

Ketveris metus išlikusi Ukrainos 
kazokų valstybė (pažymėta 

tamsiai) (iš wikipedia) 
 
Ukrainos apgyvendinimas vyko lėtai 
kadangi pietinėje jos dalyje buvo 
pavojinga gyventi – ten vis 



tebesiausdavo Aukso Ordos totoriai. Todėl pietinėje Ukrainoje Vazų laikais visai nebuvo sodybų. 
Tačiau ten ilgainiui įsikūrė kazokai. „Kazokas“ totoriškai reiškia „valkata“. Kazokai buvo 
pabėgeliai. Vieni iš jų buvo nusikaltėliai, kuirie pabėgo nuo bausmės. Antri buvo baudžiauninkai,  
kurie norėjo gyventi laisvėje. O treti buvo nuotykių ieškotojai, kuriems kazokų gyvenimas buvo 
prie širdies. Jie pragyveno medžiokle ir plėšikavimu. Kazokai buvo narsūs kovotojai ir dažnai 
puldavo totorius bei turkus, ukrainiečių pietinius kaimynus. 
 
Ukrainos valstiečiai mylėjo kazokus. Jų akyse, kazokas buvo laisvės simbolis, taip pat ir pravoslavų 
tikėjimo gynėjas. Vieni Ukrainos valstiečiai patys buvo buvę kazokais ar buvo kilę iš kazokų. Todėl 
kazokams buvo lengva surengti valstiečių sukilimus prieš lenkus bajorus, ypač Ukrainos pietinėje 
dalyje. 
 
Vladislovo Vazos valdymo pabaigoje vienas Ukrainos valstietis, buvęs kazokas Bagdonas 

Chmielnickis, buvo žiauriai nuskriaustas savo lenko pono. Tas 
ponas atėmė jo žmoną, atėmė jo sodybą ir apmušė jo sūnų. 
Chmielnickis ieškojo teisybės pas karalių ir seime, bet niekas 
jam nepadėjo. Įpykęs jis grįžo gyventi su kazokais ir ten ėmė 
ruošti valstiečių sukilimą. 
 
Kazokų vadas Bagdonas Chmielnickis (iš wikipedia) 
 
Sukilimui jis net ir gavo totorių paramos. Chmielnickio 
kariuomenė sunaikino visą lenkų to regiono kariuomenę ir ėmė 
grąsinti pačiai Lenkijai. Tuo metu mirė Vladislovas Vaza ir 
nauju valdovu buvo išrinktas Jonas Kazimieras. Po ilgų kovų, 
vykusių trejus metus, Chmielnickis pagaliau buvo priverstas 
pasirašyti taiką su Lenkijos-Lietuvos Respublika. 
 
Karas su Maskva. 
Tačiau Chmielnickis ėmė svajoti apie nepriklausomos Ukrainos 
valstybės įkūrimą. Tam tikslui atsiekti jis pasirašė sutartį su 

Maskva ir ėmė su rusais pulti Lietuvos-Lenkijos Respubliką. Tuo būdu pradėtas karas su rusais 
tęsėsi 13 metų. Iš karto rusams ir kazokams labai sekėsi dėl trijų priežasčių: 
 

a. tuo metuų švedai ėmė pulti Lenkiją Prūsijoje, o Lietuvą Livonijoje 
b. tujo metu Lietuvos kariuomenei vadovavo du didikai, kurie labai nesugyveno (Jonušas 

Radvila ir Gansiauskas) 
c. Lietuvos ir Lenkijos Respublika nemokėjo kariams algų 
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Rusai ir kazokai užėmė visas rytines ir pietines Lietuvos-Lenkijos Respublikos dalis, net ir Vilnių. 
Rusų neužimta liko tik Žemaitija. Tai buvo pirmas toks atsitikimas Lietuvos istorijoje. Įžygiavę į 
Vilnių, rusai jį apiplėšė ir sudegino. Žuvo be galo daug turto. Tuo metu taip pat dingo Vytauto 
karstas, kuris buvo rastas tik 1992-jų metų pradžioje, po šv. Kazimiero bažnyčia. 



 
Tuo metu kazokai, vis svajodami apie laisvą valstybę, pasirašė sutartį su turkų sultonu. Vėl lenkams 
ėmė gręsti pavojus iš kazokų ir jų naujų šalininkų. Tas pats pavojus gręsė ir rusams. Todėl ir baigėsi 
karas tarp Rusijos ir Lietuvos. Buvo pasirašyta Andrusavos taika. Lietuva atgavo visas žemes, 
kurias buvo užkariavusi Rusija, išskyrus Smolenską. 
 
 
 
 
 

 
Lietuvą iš rytų užpuolė rusai, o iš šiaurės vakarų - švedai (iš wikipedia) 
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Karas su Švedija. 
Karui su rusais siaučiant Lietuvoj, Švedijos valdovė Kristina, susipykusi su savo didikais, 
pasitraukė iš sosto. Švedijos nauju valdovu buvo išrinktas Kristinos pusbrolis Karolis X Gustavas. 
Šis jaunas valdovas svajojo įrodyti Švedijos karinę galią ir visai be provokacijos per Prūsiją įsiveržė 
į Lenkiją. Jis greit užėmė beveik visą Lenkiją. 
 
Lietuvą tuo metu teriojo rusai ir kazokai. Jonas Kazimieras Vaza pabėgo į Austriją. Lietuvos 
gynybai ėmė vadovauti Jonušas Radvila. Kadangi nei lenkai, nei Jonas Kazimieras nėjo Lietuvai į 
pagalbą, jis pasirašė sutartį su švedais (Kėdainių sutartis), kurioje jis sukūrė uniją tarp Lietuvos ir 
Švedijos ir panaikino Liublino uniją. Jonas Kazimieras buvo pašalinamas nuo sosto ir Lietuvos 

valdovu buvo paskelbtas 
Švedijos karalius Karolis X 
Gustavas. 
 
Tačiau švedai atvykę į 
Lietuvą visai su lietuviais 
nesielgė, kaip su 
sąjungininkais ir lietuviai 
labai supyko ant Radvilos. 
Norėjo jį nužudyti, bet jis 
pats mirė.  
 
Marijos Liudivikos ir 
Jono Kazimiero Vazos 
vestuvės (iš wikipedia) 
 
Tuo tarpu, švedai kareiviai 
plėšė kraštą. Supykę 
lietuviai ėmė pulti švedus 
kareivius. Lenkijoj taip pat 
ėmė prieš švedus sukilti 
žmonės ir švedams ėmė 
nesisekti. Kai mirė Karolis 
X Gustavas, buvo pasirašyta 
Olivos taika. Olivos sutarty 
Jonas Kazimieras atsisakė 
Švedijos karaliaus titulo, o 
Lietuvai buvo grąžinta dalis 
Livonijos. Ši sutartis 

nebuvo naudinga Lietuvai, tačiau tuo metu lietuviams rūpėjo karas su rusais todėl sutartis buvo 
lietuvių ratifikuota. 
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 Jono Kazimiero abdikacija. 
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Jonas Kazimieras nemokėjo valdyti. Tačiau jis ir nelabai rūpinosi kraštu. Kai švedai ir rusai buvo 
užėmę krqaštą, jis pabėgo į Austriją su aukso dėže. O tuo tarpu, kariuomenė buvo neapmokėta. 
 
Jo žmona buvo prancūzė Marija Liudvika. Jie neturėjo vaikų ir Jonas Kazimieras nebeturėjo brolių. 
Marija Liudvika buvo didelė intrigantė. Ji rūpinosi, kad po Jono Kazimiero būtų išrinktas prancūzas 
Conti. Tačiau didikai turėjo savo kandidatą iš Habsburgų giminės ir nenorėjo su karalium tuo 
klausimu diskutuoti. Dėka šios įtampos net įvyko ginkluotas pasipriešinimas prieš karalių, 
vadovaujamas lenko Liubomirskio. Karalius turėjo Liubomirskiui nusileisti. 
 
Greit po šio maišto mirė Marija Liudvika. Jai mirus, karalius abdikavo. Savo atsisveikinimo kalboje 
seime jis davė bajorams suprasti, kad reikia sutvarkyti pačių bajorų sukurtą chaosą, nes kitaip 
valstybė sulauks liūdno galo. Niekas nekreipė dėmesio į šį perspėjimą. Valstybės reikalai ėjo vis 
blogyn. 
 
Liberum veto. 
Jonas Kazimieras dalinai dėl to nieko neįstengė nuveikti, kad kraštą valdė bajorų seimai. O 
seimuose viešpatavo liberum veto. Tai reiškia, kad bet kuris bajoras gali pareikalauti,  kad 
svarstomas klausimas būtų nutrauktas. Liberum veto dėka iširo net keturi seimai. 
 
Nesantaika, įsigalėjusi tarp bajorų, buvo regima ir didikų tarpe. Radvila ir Gansiauskas jokiu būdu 
negalėjo susitarti, kaip kraštą prieš rusus ginti. Sapiega norėjo sunaikinti Jonušą Radvilą ir 
naudojosi Kėdainių sutarties pretekstu tai įvykdyti. Lietuviai nebemylėjo savo krašto, daugiau 
rūpinosi savo asmeniskais reikalais, negu krašto gerove. 
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 KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 

 
1. Kas buvo kazokai? Kur jie gyveno? Kas juos  valdė? 
 
2. Kas pradėjo kazokų sukilimą? Kodėl?  
 
3. Kaip Lietuva buvo įvelta į karą su Rusija? Kaip jai sekėsi? Kaip baigėsi? 
 
4. Kaip Leituva buvo įvelta į karą su Švedija? Kaip jai sekėsi? Kaip baigėsi? 
 
5. Kas buvo Kėdainių sutartis? 
 
6. Kas buvo Jonušas Radvila? 
 
7. Kas buvo liberum veto? 
 
8. Kodėl Jonas Kazimieras Vaza abdikavo? 
 
9.  Nupiešk laiko liniją, pažymėdamas tris datas - Saulės mūšio, Žalgirio mūšio ir Liublino 
unijos. Pažymėk, kuria tvarka valdė įvairūs valdovai iki Jono Kazimiero Vazos. 
 
10. Nupiešk Gediminaičių giminystės medį iki Jono Kazimiero Vazos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


