
Višniaveckis, Sobieskis ir Augustas II Saksas, kuris valdė 1690-1733 
 

Vazų dinastijai pasibaigus, prasidėjo laikai per kuriuos vidinė netvarka valstybėje susilaukė 
pasekmių užsienio reikaluose. Kaimyninės valstybės ėmė suprasti, kad Lietuvos ir Lenkjijos 
valstybė sužlugusi ir ėmė su ja nebesiskaityti. 
 
Višniaveckis ir Sobieskis. 
Jonui Kazimierui pasitraukus iš sosto, neliko Vazų palikuonių. Todėl įvyko elekcijos. Buvo 
išrinktas visus turtus praradęs didikas Višniaveckis, kunigaikščio Algirdo palikuonis. O jam mirus, 
elekciniu būdu buvo išrinktas lenkų didikas Sobieskis. Tuo laiku Lietuvą iš tiesų valdė didikai. 
Galingiausios didikų šeimos tuo metu buvo Pacai, Radvilos ir Sapiegos. 
 
Šiame laikotarpyje tvarka seime nepagerėjo. Didikai pasidarė tartum karaliukai kurie darė, ką tik 
norėjo. Paplito svetimų valstybių kišimasis į Lietuvos vidaus reikalus ir papirkinėjimas. Atskiri 
Lietuvos didikai užmezgė artimus santykius su kitų valstybių valdžiomis ir didžiavosi, kad su jais 
skaitosi net karaliai, kad duoda jiems pinigų. 
 
Galingiausia didikų šeima po Sobieskio mirties buvo Sapiegų šeima. Ir krašto kariuomenė ir jo 
iždas buvo Sapiegų rankose. Kiti didikai, ypač Radvilos, Sapiegoms pavydėjo ir norėjo kaip nors jų 
įtaką sumažinti. Todėl jie pasirūpino, kad bajorai išleistų teisių sulyginimo įstatymą. Šis įstatymas 
turėjo sulyginti lietuvių didikų teises su lenkų didikų teisėmis. Specifiškiau – įstatymas nebeleido 

hetmonui siųsti kariuomenę, kur tik jis norėjo, ir nebeleido 
iždininkui valdžios pinigus laikyti pas save. 
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Hetmonas Sapiega atsisakė įstatymui nusileisti. Nors seimas 
davė jam nurodymus, kur kariuomenę laikyti, jis seimo 
neklausė ir laikė kariuomenę, kur tik norėjo. Dėl to Sapiegų 
priešams buvo dar daugiau pagrindo kelti prieš juos bajoriją: 
jie šaukė, kad Sapiegos laužo tik ką priimtą bajorų įstatymą, 
kad jie savavaliauja. 
 
Augusto II Sakso išrinkimas.  
Sobieskiui mirus, vėl įvyko elekcijos.  Buvo trys kandidatai 
– Prancūzijos princas Conti, kurį rėmė Prancūzijos galinga 
Burbonų giminė, Saksonijos valdovas Augustas II Saksas, 
kurį rėmė austrai, ir Sobieskio sūnus.  
 
Augustas II Saksas (iš wikipedia) 
 
Elekcijos pasižymėjo savo nešvarumu. Vienintelė priežastis, 

kodėl Augustas II Saksas elekciją laimėjo buvo tai, kad Conti pritrūko pinigų kyšiams mokėti, o 
Saksas prieš pat rinkimus įstengė papirkti daugumą bajorų. Conti rėmėjai dar bandė ginklu paremti 



Conti, bet sunku buvo prieš saksų kariuomenę kovoti. Saksas savo priešininkus apdovanojo 
dovanom ir pažadais, tai jie nusileido ir pripažino jį. 
 
Švedija ir Rusija. 
Tuo metu Švediją valdė Karolis XII. Jis buvo visai jaunas, gal aštuoniolikos metų, karalius. Tačiau 
jis buvo genialus karo strategininkas. O Rusiją tuo metu valdė Petras didysis, turbūt geriausias iš 
visų Rusijos valdovų. Tuo metu šių dviejų genialių valdovų sugebėjimų dar nepažinojo nei pasaulis, 
nei Augustas II Saksas. 
 
Augustas II Saksas. 
Augustas II Saksas visą gyvenimą svajojo sukurti galingą, absoliutiškai valdomą valstybę. Jam 
nepakako mažutės Saksonijos, tai jis metė protestantizmą ir, tapės kataliku, buvo išrinktas Lietuvos 
ir Lenkijos valdovu. 

JAV LB Švietimno tarybos Kompaktinė Lietuvos istorijaVišniaveckis, Sobieskis, Augusutas II Saksas  2 
11/29/2011 

Saksonija (pažymėta raudonai), Švedija (pažymėta rudai), Rusija (pažymėta žaliai), Lietuvos-Lenkijos 
Respublika (pažymeta geltonai) 1700 m. (iš http://austenetterespublica.wordpress.com) 
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Augustas matė, kad be nuosavos kariuomenės jis negalės su bajorija susitvarkyti – niekas jo 
neklausys. Tačiau pacta conventa neleido jam Saksonijos kariuomenę pas save laikyti. Todėl jis 
labai norėjo pasiimti Livoniją sau, kad galėtų savo kariuomenę laikyti arti ir šiaurėje, ir pietuose. 
 
Tuo metu Maskvos caras Petras ruošėsi prasiveržti į Baltijos jūrą, kad galėtų pasistatyti laivyną. 
Tam tikslui reikėjo iš ten išvyti švedus, kurie valdė pajūrį nuo Rygos į šiaurę. Augustas nutarė prie 
Petro prisidėti ir, jam palikus Estiją, sau pasiimti Livoniją. Todėl jis Saksonijos kariuomenės po 
elekcijos negrąžino į Saksoniją, nepaisydamas pacta conventa sutarties. 
 
Valkininkų konfederacija. 
Tuo metu hetmonas Sapiega buvo išvykęs į Turkiją padėti austrams kovoti prieš turkus. Jo priešai 
pasinaudojo proga apiplėšti ir sudeginti jo dvarus Lietuvoj. O sužinoję, kad grįžta Sapiega, jie 
sutelkė bajorų kariuomenę pasitikti jį ginklu. 
 
Tai sužinojęs, Augustas nusiuntė savo saksų kariuomenę sutramdyti abi puses. Karaliaus 
kariuomenei pasisekė. Ji privertė ir Sapiegas, ir Sapiegų priešus priimti Augusto sąlygas. O tos 
sąlygos buvo naudingos tik Augustui – hetmonas Sapiega turėjo sumažinti Lietuvos kariuomenę ir 
klausyti seimo nurodymų, kur kariuomenę laikyti, o bajorai turėjo atsisakyti savo reikalavimų, kad 
būtų atimtos valdžios atsakomybės iš Sapiegų. 
 
Tokios sąlygos tik pablogino reikalus. Sapiegos pasisamdė atleistus kareivius į savo privačią 
kariuomenę ir ėmė remti karaliaus sumanymą pulti švedus Livonijoje. Dėlto Saksas ėmė linkti į jų 
pusę ir vėl Sapiegos ėmė daryti su valstybės kariuomene, ką tik norėjo. Vėl bajorija ėmė prieš 
Sapiegas bruzdėti. 
 
1700-tais metais gausybė bajorų ir didikų susirinko prie Valkininkų kaimo ir puolė Sapiegų privačią 
kariuomenę. Buvo aišku, kad priešininkų jėgos žymiai didesnės, tai daugelis Sapiegų pabėgo. 
Kautynėms vadovauti liko jaunasis Mykolas Sapiega, dvidešimties metų jaunuolis. Jo kariuomenė 
vakarop buvo apsupta ir jis turėjo pasiduoti. Įsiutusi bajorų minia įsiveržė į vienuolyną, kur 
Mykolas buvo uždarytas belaisvėje, ir jį sukapojo kardais. 
 
Augusto savanaudiška politika. 
Po Valkininkų konfederacijos, Sapiegos pabėgo į Lenkiją ir prašė Augusto II Sakso globos. O 
bajorai, bijodami Sapiegų keršto, prašė kad karalius Sapiegas paskelbtų išdavikais ir atimtų iš jų 
visas teises ir visus turtus. Karalius to nepadarė. Tačiau ir neužstojo Sapiegų, leisdamas bajorams ir 
toliau naikinti Sapiegų dvarus ir jų turtą. Tuo būdu jis tikėjosi, kad nei viena, nei antra pusė 
nepajėgs įsigalėti ir trukdyti jam absoliučiai valdyti. 
 
Karas su Švedija. 
Augustas II Saksas, pasirašęs slaptą sutartį su Rusijos caru Petru didžiuoju, užpuolė Livoniją, kurią 
valdė Švedija. Švedijos karalius Karolis XII lengvai nugalėjo Augusto II atsiųstą saksų kariuomenę. 
Jis norėjo nusiaubti Lietuvą ir Lenkiją, bet neturėjo jokio pagrindo, mat Livonijoje jis kovojo tik su 
saksų kariuomene – bajorai atsisakė prieš jį siųsti Lietuvos valstybės kariuomenę. 



 
Matydami, kad jų turtas vis naikinamas, o karalius nieko apie tai nedaro, Sapiegos paprašė Švedijos 
karaliaus pagalbos. Karolis XII nusiuntė į Žemaitiją savo kariuomenės ginti Sapiegas nuo kitų 

bajorų. Tuo būdu Lietuva buvo įtraukta į karą su 
Švedija. 
 
Karolis XII bematant išvarė Augustą II Saksą iš 
Lietuvos ir pareikalavo, kad būtų išrinktas naujas 
valdovas. Įvyko elekcijos, kurias laimėjo 
Leščinskis. Karolis XII užpuolė Saksoniją, kur 
buvo pabėgęs Augustas II. Augustas pasirašė taiką, 
kurioje jis atsisakė Lietuvos ir Lenkijos sosto ir 
pripažino Lesčinskį karaliumi. 
 
Padaręs taiką su Augustu, Karolis rūpinosi išvaryti 
rusus, kurie buvo įsiveržę ir užėmę Lenkiją. Jis 
juos išvarė, bet Petras, bėgdamas nuo Karolio, 
viską degino pakely, nieko nepalikdamas Karolio 
kariams. Karolis buvo pasiryžęs nužygiuoti į 
Maskvą, bet jo kariuomenė, sekdama viską savo 
kelyje naikinančią rusų kariuomenę, susilpnėjo. 
 
Karolis XII 
 
Pagaliau įvyko lemiamas mūšis kurį pralaimėjo 
Karolis. Jis grįžo į Švedija, kur jo laukė nauji 
rūpesčiai, nauja priešų koalicija. Naujo karo metu 
jis ir žuvo. 

Karoliui grįžus į Švediją, Augustas II Saksas pareiškė, kad jis yra teisėtasis Lietuvos ir Lenkijos 
valdovas. Jį rėmė Petras didysis su savo kariuomene. Bajorija, nors labai Augusto nenorėjo, buvo 
priversta jį priimti savo valdovu. O Leščinskis pabėgo į Prancūziją. 
 
Nebylys seimas. 
Bajorai buvo labai nepatenkinti Augusto II valdžia. Įvyko ginkluoti sukilimai prieš karalių 
(vadinamos konfederacijos). Pagaliau 1717-tais metais įvyko seimas, per kurį turėjo bajorai 
susitaikinti su karaliumi. Augustas II tikėjosi per seimą savo absoliutiškas sąlygas bajorijai 
padiktuoti. Tačiau diktavo nei Saksas, nei bajorai. Jas diktavo Petras didysis, kurio kariuomenė 
apsupo seimo vietą. Bijodamas Petro kariuomenės, seimas priėmė visas Petro sąlygas be ginčo. Tai 
vienintelis seimas, vykęs be ginčo. Todėl jis vadinasi Nebyliu seimu. 
 
Petro didžiojo sąlygos ne tokios svarbios kaip pats jo tarpininkavimo faktas. Nuo to laiko iki pat 
Lietuvos-Lenkijos padalinimo, Rusija laisvai kišosi į Lietuvos vidaus reikalus, diktuodama savo 
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reikalavimus. Todėl, nors paskutinis Lietuvos padalinimas įvyko žymiai vėliau (1795-tais metais), 
faktinai Rusija jau ėmė Lietuvą valdyti 1717-tais metais. 
 
Po Nebylio seimo Augustas dar valdė 16 metų. Per tą laiką nebuvo įvykdyta jokių reformų, 
valdovui rūpėjo tik gerai gyventi. Jis buvo paleistuvis 
ir sakoma, kad turėjo net 365 vaikus. Seimai visai 
pakriko ir svetimos valstybės kišosi, kiek norėjo. 
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Petras I Didysis 

 
Karo padariniai. 
Karas sunaikino kraštą. Dar prie nežmoniškų sąlygų 
prisidėjo ir maras, kuris nusiaubė Lietuvą. Visai 
išnyko Sapiegų turtai. Sapiegai mirus, jo sūnus turėjo 
skolininkams atiduoti visus tėvo dvarus. Tapę 
neturtingais, Sapiegos nebeatgavo savo galybės. Jų 
vietoje nebeiškilo nė viena kita šeima, kuri vadovautų 
kraštui. 
 
Rusų ir vokiečių bendravimo pradžia. 
Caras Petras neišvedė savo kariuomenės iš Lietuvos, 
kaip žadėjo. Todėl Augustas bandė susitarti prieš carą 
su Austrija ir Anglija. Atsakydamas į tai, caras padarė 
su Prūsija sutartį kartu saugoti, kad Augusto II planai 
nepavyktų. Nuo to laiko, rusai ir vokiečiai bendrai 
rūpinosi Lietuvos ir Lenkijos vidaus priežiūra. Panašios rusų ir vokiečių sutartys buvo pakartotos, 
pvz.., padalinus Lietuvos-Lenkijos Respubliką ir XX-tame amžiuje pasirašius Ribbentropo-
Molotovo sutartį. 
 
Kaip Augustas bandė sostą palikti savo sūnui. 
Norėdamas, kad valdžia pereitų į sūnaus rankas, Augustas pasiūlė kaimyninėms valstybėms, kad jos 
pasiimtų po dalį respublikos, palikdamos dalį jo sūnui. Tačiau tas planas nepatiko Petrui. Visa 
respublika buvo jo rankose. Jis nenorėjo tik jos dalies! Augustas II mirė, neišsprendęs šio klausimo. 
 
 
 



 

KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Aprašyk Sakso II išrinkimą, elekcijas. 
 
2. Aprašyk Sakso II asmenybę, ko jis norėjo, kas jam rūpėjo. 
 
3. Aprašyk Švedijos ir Rusijos valdovų asmenybes. 
 
4. Kodėl įvyko Valkininkų konfederacija? Kas ten įvyko? Kodėl? 
 
5. Kodėl Augusto II elgesį su Sapiegom galima vadinti savanaudišku? Paaiškink. 
 
6. Kaip prasidėjo karas su Švedija? Kaip tęsėsi? Kaip užsibaigė? 
 
7. Kas buvo Nebylys seimas? Kas jo pasekmės ir reikšmė? 
 
8.  Nupiešk 1700 m. žemėlapį pažymėdamas Lietuvos-Lenkijos Respubliką, Rusiją, Švediją, 
Saksoniją, Prūsiją ir Austriją. 
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