
Žygimantas Vaza (valdė 1588 – 1632) 
 

Žygimantas Vaza buvo Švedijos karaliaus Jono ir Žygimanto Augusto sesers Kotrynos sūnus. Jis 
buvo katalikas, bet netolerantiškas. Norėjo valdyti absoliutiškai, be bajorų įnašo. Įvėlė Lietuvą į 
karą su Švedija, kuris dar  ilgai tęsėsi, ir pasėjo neapykantos sėklas tarp katalikų ir provoslavų. O tai 
ilgainiui davė rusams pasiteisinimą kištis į Lietuvos valstybės reikalus. Vazos išdidumas iššaukė 
bajorų sukilimą (rokošą) prieš jį.  
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vos 

 
lė Ona, 

mat, jis buvo jos sesers Kotrynos sūnus.  

Maksimilijonas II  

Zamoiskio partija išrinko Žygimantą Vazą, o jo priešai – 

ažiavo 

 Žygimantas 
Vaza. Maksimilijonas dar bandė kariauti, bet pralaimėjo mūšį, 

Žygimantas Vaza (iš wikipedia) 
 
Vaza svajojo sukurti galingą imperiją, į kurią, be Lietuvos ir 
Lenkijos, dar turėjo įeiti ir Švedija su Rusija. Todėl jis taip pat 
pradėjo karą su Rusija. Dalinai dėka Žygimanto Vazos, Rusijoje 
pradėjo valdyti Romanovų dinastija, kuri išsilakė iki dvidešimto 
amžiaus. Vazos valdymo laikotarpis buvo labai audringas ir 
nesėkmingas valstybei. 
 
Trečioji elekcija. 
Lenkijos bajorai buvo nepatenkinti Batoro tvirta ranka ir todėl 
nemėgo jo padėjėjo, Lenkijos hetmono Zamoiskio. Į trečios 
elekcijos seimą lenkų priešingos grupės atvyko su didelėm 
kariuomenėm, pasiruošę kovai. Lietuviai reikalavo, kad prieš 
rinkimus lenkai tarpusavyje susitaikytų.  
 
Pirmasis kandidatas į sostą buvo imperatoriaus Rudolfo brolis 

Maksimilijonas, Austrijos valdovas, kurį rėmė Lietuvos didikai. Antrasis kandidatas buvo Mask
caras Fiodoras, Ivano Žiauriojo sūnus, kuris buvo silpnaprotis. Jį 
palaikė dauguma Lietuvos bajorijos, norėdami išvengti karą su 
Maskva. Trečiasis kandidatas buvo švedų karalaitis Žygimantas
Vaza, dėl kurio išrinkimo labiausiai rūpinosi Batoro naš

 

 
Visą mėnesį elekcinis seimas negalėjo susitarti dėl kandidatų. 
Pagaliau abi lenkų partijos išsirinko sau po atskirą karalių: 

Maksimilijoną.  
 
Lietuviai nepriėmė nei vieno, nei kito rezultato ir išv
namo. Zamoiskis, vadovaudamas Lenkijos kariuomenei, 
Maksimilijono neįleido į Krokuvą. Buvo karūnuotas
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 nelaisvę ir buvo priverstas atsisakyti sosto. 

ų i 

ą 
dangi 
vą, 

tų Lietuvos-Lenkijos Respublika, jie pripažino 
ietuvos statutą. Tuo būdu Vaza tapo taip pat ir Lietuvos 
aldovu. 

eonas Sapiega 
 
 

Tuo metu iškilo sumanymas pravoslavų bažnyčią sujungti su katalikų bažnyčia. Tie pravoslavai, 

vo paskelbtas suvažiavimas Brastoje (Brastos sinodas). Nors pravoslavų bažnyčios 
vyskupai priėmė uniją, jie nepajėgė ar nesistengė žmonių ir paprastų kunigų įtakoti ir šie pasiliko 

i o 
u davė 

progos Maskvos carams įsikišti į Lietuvos ir Lenkijos vidaus 
 pravoslavus prieš kitus. 

ristupas Radvila Perkūnas 

 

imti, Žygimantas Vaza nutarė dėdę 
pulti ir karūną atsiimti. Bet Lietuvos ir Lenkijos seimas nenorėjo 
tam tikslui jam duoti pinigų. 

pateko Zamoiskiui į
 

 buvo Leonas Sapiega. Jis buvo didelis patriotas ir rūpinos
Lietuvą kiek galima atskirti nuo Lenkijos. Todėl jis rūpinosi, 
kad Lietuva turėtų savo atskirą statutą. O lenkai nenorėjo 
pripažinti atskiro Lietuvos statuto. Sapiega panaudojo šią prog
pareikalauti, kad lenkai pripažintų jo paruoštą statutą. Ka
lenkai norėjo, kad Lenkijos karalius taip pat valdytų Lietu
kad neišir

Lietuvos statutas. 
Vienas galingiausių Lietuvos didik

L
v
 
 
L

 
Religijos reikšmė Vazai valdant. 

kurie norėjo jungtis su katalikais vadinosi unitais. Žygimantas Vaza tą sumanymą labai rėmė. 

Tuo reikalu bu

pravoslavais. 

tų kova dėl bažnyčių, vienuolynų ir jų turtų. Kadangi rusai buv
daugumouj pravoslavai, unitų kova su pravoslavais vėlia

Prasidėjo žiauri pravoslavų ir un

reikalus - jie teigė, kad jie gina

K

 

Karas su Švedija. 
Mirė Žygimanto Vazos tėvas. Nuvykęs į Švediją, Žygimantas 
Vaza karūnavosi Švedijos karaliumi. Išgyveno ten metus, o grįžęs
į Lietuvą-Lenkiją, savo vietininku Švedijoje paliko dėdę, Karolį. 
Tas tuojau ėmė veikti, kad Švedijos karūna atitektų jam. Kai jam 
pasisekė Švedijos valdžią per



Vaza sugalvojo savo problemai išeitį. Gaudamas Lietuvos-Lenkijos sostą, jis buvo pasižadėjęs 
švedų valdomą Estiją prijungti prie Livonijos. Tačiau ligi tol jis to nebuvo padaręs. Todėl dabar, 
norėdamas pulti savo dėdę, Žygimantas Vaza įsakė Livonijoje stovinčiai Lietuvos kariuomenei pulti 
švedus Estijoje. Tai kariuomenei vadovavo gabus karvedys Kristupas Radvila Perkūnas, bet švedų 
kariuomenė buvo žymiai didesnė ir lietuviams nesisekė. Žygimanto Vazos dėdė užėmė beveik visą 
Livoniją.  

Dabar seimas jau turėjo paskirti karui lėšų.  

Bet vyriausiuoju vadu buvo paskirtas lenkų hetmonas 
Zamoiskis, o ne Radvila, kuris jau ten vadovavo. Radvila, 
supykęs, kad vadovybė pavesta lenkui, išvyko namo, o Lietuvos 
kariuomenės vadovybę perėmė hetmonas Katkevičius.  
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Žymiausias Katkevičiaus laimėjimas buvo mūšyje ties 
Salaspiliu (Kircholmo mūšis), kur Lietuvos kavalerija per 
dvidešimt minučių laimėjo kovą prieš žymiai didesnę švedų 
kariuomenę (4,000 prieš 14,000).  

Jonas Karolis Katkevičius (iš wikipedia) 

Mirė Vazos dėdė Karolis ir švedai savo karaliumi išrinko 
Gustavą Adolfą, jo sūnų. Žygimantas Vaza puolė Gustavą Adolfą. Nenorėjo pasiduoti, nors ir labai 
nesisekė. Lietuva prarado daugumą Livonijos, Prūsijos ir keletą uostų, įskaičiuojant Klaipėdą. Dėl 
savo genialumo Gustavas Adolfas buvo  pramintas Didžiuoju. 

Tuo metu Europoje vyko trisdešimties metų karas, kuris prasidėjo kaip religinis karas, bet pasivertė 
į karą tarp Prancūzijos ir vokiečių Habsburgų. Gustavas Adolfas nutraukė karą su Lietuvo-Lenkijos 
Respublika nes norėjo įsijungti į kovą prieš katalikus Habsburgus. Karas laikinai buvo nutrauktas, 
su dideliais lietuviams pralaimėjimais.  

Rokošas (1606 – 1608). 
Kai mirė pirmoji Vazos žmona Ona Habsburgaitė, jis nutarė vesti jos seserį Konstanciją. Lenkai 
perpyko, nes nekentė vokiečių Habsburgiečių.  

Karalius buvo kaltinamas, kad be senato žinios vedė Habsburgaitę, kad neprijungė prie Livonijos 
švedų valdomos Estijos, ir kad pradėjo karą su švedais. Visa tai prieštaravo “pacta conventa” ir tai 
pateisino bajorus valdovo neklausyti. Maištas užtruko daugiau negu 2 metus.  

Padedant katalikui hetmonui Jonui Katkevičiui, maištas pagaliau buvo numalšintas. Maištininkams 
buvo paskelbta amnestija, o karalius turėjo atsisakyti nuo absoliutinio valdymo siekimų.  
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Karas su Rusija. 
Tuo metu Rusiją valdė Ivano Žiauriojo sūnus, Fiodoras, kuris buvo silpnos sveikatos ir silpno proto. 
Jam tebegyvenant, Rusiją iš tiesų valdė jo žmonos brolis Borisas Godunovas. Fiodoro jaunutis 
brolis Dimitrijus buvo nužudytas, o Fiodoras mirė bevaikis, tai caru pasiskelbė Godunovas.  

Po 6 metų Lenkijoje atsirado kažkoks jaunikaitis, kuris sakė esąs Fiodoro sūnus Dimitrijus. 
Žygimantas Vaza jį rėmė. Lenkų ir lietuvių padedamas, jis 1605 m. užėmė Maskvą. Godunovas 
kaip tik tuo metu staiga mirė, o jo sūnus buvo nunuodytas. Tariamasis Dimitrijus užėmė sostą.  

Bet netrukus kilo maištas, Dimitrijus žuvo, o daugybė lenkų buvo suimti į nelaisvę. Žygimantas 
Vaza paskelbė karą Maskvai. Caru tapo Šuiskis. Lenkai ir lietuviai sumušė Šuiskį ir užėmė 
Smolenską.  

Maskvos bajorai caru norėjo išrinkti Žygimanto Vazos sūnų Vladislovą. Lenkų ir lietuvių 
kariuomenės būriai užėmė Maskvą ir ėmė valdyti karalaičio Vladislovo vardu nuo 1610 - 1613 m. 
Bet karalius Žygimantas Vaza nesutiko savo sūnaus leisti į Maskvą. Jis pats norėjo būti Maskvos 
caru. Maskva jo nenorėjo, nes jis buvo žinomas, kaip labai netolerantiškas katalikas, o jie buvo 
pravoslavai.  

Rusai sukilo prieš lietuvius ir lenkus ir Žygimanto Vazos kariuomenė buvo priversta pasitraukti, 
nors Smolenskas paliko Lietuvos-Lenkijos Respublikos valdžioj. Caru buvo išrinktas Michailas 
Romanovas. Su juo prasidėjo naujoji carų dinastija, kuri išgyvavo iki komunistų revolicijos 1917 
metais. 



 
Lietuvos-Lenkijos Respublika Žygimanto Vazos laikais (iš wikipedia) 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 

1. Kas buvo Žygimantas Vaza? Kaip jis tapo Lenkijos karaliumi? Lietuvos valdovu? 
 
2 Papasakok apie religijos reikšmę Lietuvoj Žygimanto Vazos laikais. 
 
3. Kaip Vazai pasisekė įtraukti Lietuvą į karą su Švedija? Kodėl jis to karo norėjo? 
 
4. Kodėl karas su Švedija pasibaigė? Kurias žemes prarado lietuviai? 
 
5. Kodėl įvyko rokošas ir kaip užsibaigė? 
 
6. Kaip prasidėjo karas su Maskva? Kai mirė jų caras, ką rusai norėjo išrinkti savo valdovu? 
Kodėl Žygimantas Vaza su tuo nenorėjo sutikti? Kaip užsibaigė šis karas su Maskva? 
 
7. Nupiešk Gediminaičių giminystės medį ir pažymėk, kur medyje priklauso Ona Jogailaitė 
Batorienė, Kotryna Jogailaitė ir Žygimantas Vaza. 
 
8. Nupiešk Lietuvos ir Lenkijos Respublikos žemėlapį, pažymėdamas Maskvą, Švediją, Livoniją 
ir Estiją. Kuo šios žemės buvo reikišmingos Vazos laikais? 
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