
Lietuvių kovos su švedais ir rusais 

XVI –XVII a. Abiejų Tautų Respublikos istorijoje žymimi karų su švedais, rusais, 
kazokais ir turkais. XVI a. kilo Lietuvos karas su Rusija dėl Livonijos. Po Liublino unijos į šias 
kovas įsitraukė ir Lenkija. Kiek vėliau Steponui Batorui, laimėjusiam keletą mūšių, pasisekė 
sudaryti su Rusija paliaubas. Netrukus prasidėjo bemaž trisdešimt metų užsitęsęs karas su 
Švedija. Į jį Abiejų Tautų Respubliką įvėlė naujai išrinktas karalius švedas – Žygimantas III 
Vaza. Jis paskelbė prijungiąs tuo metu Švedijai priklausiusią Livoniją prie 
Lenkijos ir Lietuvos valstybės. 

Švedija jau seniai siekė užkariauti visas Baltijos jūros 
pakrantes, o pačią Baltiją paversti vidaus jūra. Abiejų Tautų Respublikos 
Vazų dinastijos valdovai švedai – Žygimantas III ir jo sūnūs Vladislovas IV 
bei Jonas Kazimieras neatsisakė Švedijos karaliaus titulo, o tai švedams 
labai nepatiko. XVII a. pirmojoje pusėje įvyko keli lietuvių ir lenkų mūšiai 
su švedais. Juose pasižymėjo LDK didysis etmonas Karolis 
Chodkevičius, 1605 m. sumušęs švedus prie Salaspilio (Kircholmo). 

XVII a. viduryje prieš ponų priespaudą sukilo 
Bogdano Chmelnickio vadovaujami Ukrainos 
kazokai. B  Chmelnickis atidavė Ukrainą Rusijos 
globai, tačiau Lenkija šiam žingsniui pasipriešino. Karas su Maskva vėl 
įsiliepsnojo. Caras puolė Abiejų Tautų Respubliką iš rytų ir pietų. Jam 
talkino kazokai. 1655 m. rusų kariuomenė užėmė Smolenską, Vitebską, 
Polocką ir įžengė į Vilnių. Vilnius pirmą kartą savo istorijoje pateko į 
priešo rankas. Rusų ir kazokų kariuomenė jį smarkiai apiplėšė: 
išgrobstė privačių žmonių, bažnyčių ir vienuolynų turtą. Nuėmė 
bažnyčių varpus, nuplėšė varinius stogus. Galiausiai miestą padegė.  

Abiejų Tautų Respublikos nesėkmėmis kare su Rusija pasinaudojo Švedija. 1655 
m. švedai užėmė Lenkiją ir įsiveržė į Lietuvą. Prasidėjo antrasis karas su švedais. Tuo pačiu 
metu vyko kovos su Rusija. Dauguma Lenkijos vaivadijų3 prisiekė 
Švedijai ištikimybę. Karalius Jonas Kazimieras Vaza pabėgo iš šalies. 
Lietuva turėjo gintis pati.  

Vilniaus vaivada Jonušas Radvila, norėdamas 
apsaugoti Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę nuo švedų okupacijos 
bei ieškodamas sąjungininkų kovoje su Rusija, 1655 m. Kėdainiuose 
pasirašė sutartį su Švedijos karaliumi Karoliu Gustavu X. Ja buvo 
nutraukta unija su Lenkija ir sudaryta naujoji su Švedija. Tačiau 
Švedija nenorėjo Lietuvos laikyti lygiateise valstybe ir tuoj pat 
pradėjo elgtis kaip okupantė. Kovoti su Rusija irgi nepadėjo, todėl 
nepatenkinti lietuviai sukilo prieš švedus ir juos išvijo. 1657 m. 
Kėdainių sutartis buvo nutraukta. Jos šalininkas Jonušas Radvila, 
nusivylęs švedais, išvyko iš Lietuvos ir apsigyveno Tikocine 
(Lenkijoje). Ten visų apleistas mirė.  

Su švedais kariavo taip pat Lenkija. 1660 m. karas 
baigėsi Olivos sutartimi. Karalius Jonas Kazimieras Vaza atsisakė 
pretenzijų į Švedijos sostą. Karas su Rusija baigėsi tik 1667 m. 
Andrusovo paliaubomis. Dalis Ukrainos atiteko Abiejų Tautų Respublikai, dalis Rusijai. Prie 
Maskvos prijungtos taip pat Kijevo ir Smolensko žemės. Karai su rusais ir švedais labai nualino 
visą kraštą. Kaimus ir miestus plėšė ir rusų, ir švedų kariuomenės. Žlugo ūkis, ižde trūko pinigų, 
kilo badas ir maras. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė tuo metu neteko apie 40 procentų 
gyventojų. Praėjo daugiau kaip pusė šimtmečio, kol kraštas pradėjo atsigauti. 



 
Sąvokos: 

Etmonas – kariuomenės vadas. 
Kazokai – pietų Ukrainos stepėse gyvenantys įvairių tautų žmonės (daugiausiai pabėgėliai), 
nepripažįstantys jokios valdžios. Pradžioje vertėsi plėšikavimu ir smulkia prekyba. Vėliau iš jų 
suformuota stipri kazokų kariuomenė. 
Vaivadija – teritorinis administracinis vienetas. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje toks 
padalijimas įvestas Lenkijos pavyzdžiu vietoj anksčiau buvusių dalinių kunigaikštysčių. 
Maras – anksčiau neišgydoma infekcinė plaučių liga. Ja susirgę žmonės masiškai mirdavo. 
 

Klasės ir namų darbas Nr. 4 
 
1. Nurodykite karų su rusais ir švedais priežastis. 
2. Kas ir kada pasirašė Kėdainių sutartį?  
3. Kodėl ji buvo nutraukta?. 
4. Parašykite apie XVII a. karų pasekmes Lietuvai. 
5. Sugalvokite savus penkis klausimus. 
 
 

 


