
Abiejų Tautų Respublikos žlugimas 

XVII -XVIII a. Abiejų Tautų Respublikos vidaus padėtis buvo itin sunki. Karai su 
rusais ir švedais labai nualino Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Valdant Vazų dinastijos 
karaliams įsigalėjo bajorija. Kadangi ji, galima sakyti, iš tikrųjų valdė šalį, todėl tų laikų Abiejų 
Tautų Respublika dažnai vadinama bajorų respublika. Valdovo galios buvo labai ribotos. Jis 
turėjo pripažinti ne savo dinastijos karaliaus rinkimus, o karo ir taikos bei bajorų šaukimo į 
karą reikalus galėjo spręsti tik su seimo ir senato pritarimu. Teismas taip pat nebuvo jam 
pavaldus. Seimas atstovavo bajorų luomui, jis leido įstatymus ir buvo valstybinio gyvenimo 
centras. Beveik visus valstybės reikalus sprendė bajorai. Seime įsigalėjo liberum veto teisė. Ja 
pasinaudojus galima buvo sužlugdyti kiekvieną nepatinkantį įstatymą. Be to, didikai, siekdami 
aukštų pareigų, dažnai rengė vieni prieš kitus sąmokslus. Jeigu karalius bandydavo sustiprinti 
savo valdžią, tai bajorai tam priešinosi, steigė karines grupuotes. 

Lietuva labiausiai nusilpo valdant Saksų dinastijai (Augustui II ir Augustui III ). 
Nuolat buvo naudojamasi liberum veto teise, todėl seimai vienas po kito iširdavo, taip ir 
nepriėmę jokių pažangesnių reformų. Padėtį Lietuvoje dar labiau pablogino XVIII a. pradžioje 
siautėjęs maras. Sunkia valstybės padėtimi pasinaudojo kaimyninės šalys – Rusija, Austrija ir 
Prūsija. Joms labai rūpėjo, kad Abiejų Tautų Respublika vis silpnėtų, todėl kurstė bajorus 
nepritarti valstybės reformoms, kelti krašte sąmyšį. Po Augusto III , paskutinio Saksų dinastijos 
valdovo, mirties karaliumi išrinktas Stanislovas Augustas Poniatovskis. Jo kandidatūrą rėmė 
Rusijos carienė Jekaterina II . Naujasis valdovas bandė reformuoti valstybę ir stiprinti savo 
valdžią, tačiau jo ketinimams pasipriešino bajorai. Jie suorganizavo Baro konfederaciją. Kilę 
nesutarimai užsitęsė kelerius metus. 

Tuo pat metu Rusija, Austrija ir Prūsija jau tarėsi dėl Abiejų Tautų Respublikos 
žemių pasidalijimo. Jekaterina II , pasitelkusi rusų kariuomenę, numalšino konfederatus. 1772 
metais Rusija, Austrija ir Prūsija įvykdė pirmąjį Abiejų Tautų Respublikos padalijimą. Valstybė 
neteko maždaug 30 proc. teritorijos ir apie 35 proc. gyventojų. Tačiau ir po I padalijimo bandyta 
dar gelbėti valstybės vientisumą. 1788-aisiais sušauktas Ketverių metų seimas, kuris ėmėsi 
reformuoti valstybės valdymą: padidinta kariuomenė, įsteigtos edukacijos, karo ir biudžeto 
komisijos, įvestas valstybinis pajamų mokestis dvarininkams ir dvasininkams, išplėstos 
miestiečių teisės, panaikinta liberum veto teisė, grąžinta paveldima karaliaus valdžia, išplėstos 
jo galios, priimta 1791 m. Gegužės 3-iosios konstitucija. Konstitucijoje nebeliko valstybės 
dalijimo į Lenkijos Karalystę ir Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę. Joje neužsimenama apie LDK 
savarankiškumą, neminimas nė Lietuvos vardas. Respublika vadinama Lenkija. Tačiau Liublino 
unijos aktas nebuvo panaikintas, todėl Abiejų Tautų Respublikadar išlaikė dvilypį pobūdį. 
Priimta Konstitucija siekta sustiprinti valstybę, centralizuoti jos valdžią. 

Didikai ir bajorai, nenorėdami prarasti savo teisių, nusprendė panaikinti 
Konstituciją. Jie pasikvietė į pagalbą imperatorę Jekateriną II ir Rusijos kariuomenę. 1793 m.  
Konstitucija buvo panaikinta. Tais pačiais metais įvykdytas antrasis Respublikos padalijimas, 
kuriame dalyvavo tik Rusija ir Prūsija. 

Paskutinis bandymas gelbėti Abiejų Tautų Respubliką buvo 1794 m. sukilimas. 
Jame dalyvavo dvarininkai ir miestiečiai, Gegužės 3-iosios konstitucijos ir valstybės reformų 
šalininkai bei valstiečiai. Lenkijoje sukilimui vadovavo generolas Tadas Kosciuška, o Lietuvoje 
– generolas Jokūbas Jasinskis. Savarankiškos sukilėlių valdžios sudarymas Lietuvoje nepatiko 
Lenkijos sukilimo vadams. T. Kosciuška, pašalinęs J. Jasinskį, pats ėmėsi vadovauti ir sukilimui 
Lietuvoje. Spalio 10 d. netoli Varšuvos (Maciejovicuose) įvyko lemiamas mūšis. Jame T. 
Kosciuška buvo sunkiai sužeistas ir paimtas į rusų nelaisvę. Mūšiuose dėl Varšuvos žuvo 
Jokūbas Jasinskis. Sukilėliai prarado viltį laimėti. Lapkričio viduryje sukilimas nuslopintas. 

1795 m. Peterburge Rusija, Austrija ir Prūsija pasirašė trečiojo Respublikos 
padalijimo sutartį. Rusija užėmė Gudiją ir Lietuvą iki Nemuno, Prūsija – Lietuvos Užnemunę ir 



Lenkijos dalį su Varšuva, o Austrija – visas kitas lenkų žemes. Taip žlugo 226 metus gyvavusi 
jungtinė valstybė. Abiejų Tautų Respublika dingo iš Europos ir pasaulio žemėlapių. Valstybės 
žlugimą lėmė vidinės ir išorinės priežastys. Svarbiausios vidinės priežastys buvo: silpna 
karaliaus valdžia, bajorų savivalė, nesirūpinimas valstybės reikalais, tarpusavio ginčai ir kovos, 
prabangos troškimas, nedidelė sava kariuomenė, amatų ir prekybos smukimas, valstiečių 
nusigyvenimas, badas, ligos ir kitos stichinės nelaimės. Iš išorinių priežasčių minėtini karai su 
Rusija ir Švedija, kaimyninių valstybių – Rusijos, Prūsijos ir Austrijos sustiprėjimas bei jų 
kišimasis į Respublikos vidaus reikalus. 
 

 

Sąvokos: 

Liberum veto (lot.) – „draudžiu”. Seimo nario teisė nesutikti su daugumos nutarimais. Ja buvo 
ypač dažnai naudojamasi XVII –XVIII a. Abiejų Tautų Respublikoje. 
Konfederacija – Lenkijos (XIV –XVIII a.) ir LDK (XVI –XVIII a.) politinė ginkluota bajorų 
sąjunga, vykdanti valdžios funkcijas. 
Konstitucija – pagrindinis valstybės įstatymas, turintis aukščiausią teisinę galią, nustatantis 
šalies politinius, teisinius ir ekonominius pagrindus. 
Kongresas – valstybių arba organizacijų atstovų tarptautinė konferencija. 

 

Klasės ir namų darbas Nr. 5 

1. Kokią įtaką krašto valdymui turėjo bajorai? 
2. Paaiškinkite, kokios buvo vidinės Abiejų Tautų Respublikos žlugimo priežastys. 
3. Paaiškinkite, kokios buvo išorinės Abiejų Tautų Respublikos žlugimo priežastys 
4. Kokių priemonių imtasi siekiant gelbėti valstybę?  
5. Sugalvokite savus penkis klausimus. 
  


