
Poniatovskis (valdė 1764-1795) 
 
Poniatovskis buvo paskutinis Lietuvos ir Lenkijos Respublikos valdovas. Jo valdymo metu 
Lietuvos-Lenkijos valstybė buvo padalinta tarp Austrijos, Rusijos ir Prūsijos. Lietuvoj prasidėjo 
120-ties metų rusų priespauda. Nors Poniatovskis stengėsi reformas įvykdyti, tačiau jau buvo per 
vėlu. 
 
Elekcijos. 
Augustui III Saksui mirus, atsirado daug kandidatų į Lietuvos-Lenkijos Respublikos sostą. Tuo 
metu Rusiją valdė Kotryna, vėliau praminta Didžiąja. Kotryna susitarė su Prūsija, kad abi valstybės 

rems Poniatovskio kandidatūrą. Jie galvojo kad jis, 
mažiausia turėdamas galimybių, už sostą bus dėkingas 
Rusijai ir Prūsijai. O Rusija ir Prūsija iš jo galės reikalauti, 
ko nori. 
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Poniatovskis buvo Čartoriskių giminaitis. Rusijos 
kariuomenei parėmus, jis ir buvo išrinktas Lietuvos-Lenkijos 
Respublikos valdovu. 
 
Poniatovskis (iš wikipedia) 
 
Tie, kurie nerėmė Čartoriskių ir Poniatovskio, buvo išvaryti 
iš krašto. Radvila išbuvo tremty net trejus metus. 
 
Čartoriskiai, reformos ir Repninas. 
Poniatovskis ir Čartoriskių giminė nenorėjo būti Rusijos 
marionetės. Jie troško įvykdyti vidines reformas, kurios vėl 
paverstų Lietuvą savarankiška valstybe. Gal svarbiausia jų 

siūloma reforma buvo liberum veto panaikinimas. 
 
Bet Kotrynai nepatiko reformos mintis. Ji pasiūlė lietuviams sudaryti su ja gynimosi ir puolimo 
sutartį. Bet Čartoriskiai norėjo varyti savarankišką užsienio politiką, todėl atsisakė sutartį pasirašyti. 
 
Seime buvo iškeltas Kotrynos reikalavimas, kad būtų sulygintos stačiatikių ir katalikų teisės. 
Norėdami palenkti bajoriją į savo pusę, Čartoriskiai šio reikalavimo neparėmė. 
 
Kotryna Lietuvos seime laikė savo atstovą Repniną. Kai Čartoriskiai ir Poniatovskis parodė, kad 
nebus jos žaisleliais, ji davė Repninui pakankamai pinigų, kad galėtų papirkti bajorus ir juos 
nustatyti prieš Čartoriskius. 
 
Radomo konfederacija. 
Repninas suorganizavo ginkluotą bajorų pasipriešinimą prieš karalių (Radomo konfederacija). Tai 
buvo lengva įvykdyti, nes bajorai buvo lengvai paperkami ir, be to, jie Čartoriskiams pavydėjo. 



 
Repninas iš emigracijos atšaukė Radvilą, jam 
grąžino visus jo dvarus ir pastatė jį konfederacijos 
priešaky. Kadangi Radvila jautėsi labai nukentėjęs 
dėka Poniatovskio ir Čartoriskių, jis mielu noru 
vadovavo konfederacijai. Svajojo juos sunaikinti ir 
jų turtus sau pasiimti. 
 
Kotryna Didžioji (iš wikipedia) 
 
Tačiau greit bajorai suprato, jog vienintelis 
konfederacijos laimėtojas, tai – Kotryna didžioji. 
Radomo miesteĮvykus konfederacijai prieš karalių, 
pasirodė Kotrynos kariuomenė, kuri privertė 
sukilusius bajorus pasirašyti sutartį, kurioje Kotrynai 
duodama teisė kištis į Lietuvos ir Lenkijos 
Respublikos vidinius reikalus. 
 
Baro konfederacija. 
Bajorai labai pyko, kad Repninas ir Kotryna taip 
įžūliai ir su panieka elgiasi su bajorija. O kadangi 

Poniatovskis bandė kaip nors išvengti tiesioginio Rusijos puolimo, jis pataikavo Repninui. Todėl  
bajorai ėmė ir jo nekęsti. Jie nesuprato, kad Poniatovskis iš tiesų 
gan šviesus ir protingas valdovas, kuris nori pakelti krašto 
gerovę.  Jie surengė konfederaciją prieš Kotryną ir Poniatovskį. 
 

Nikolas Repninas (iš wikipedia) 
 
Konfederatai vieną naktį bandė pagrobti valdovą. Tačiau jis 
išsigelbėjo. Šis konfederatų elgesys papiktino Rusijos, Austrijos, 
Prūsijos, Prancūzijos ir kitų valstybių valdovus. Rusija, Austrija 
ir Prūsija nusiuntė savo kariuomenes į Lietuvą ir numalšino Baro 
konfederaciją. 
 
Lietuvos-Lenkijos padalinimai. 
Tuo metu Rusija kovojo su Turkija ir jai labai sekėsi – ji užėmė 
didelius Turkijos plotus. Tačiau Austrija nenorėjo jai leisti tas žemes pasilikti. Prūsijos valdovui 
kilo mintis Turkijai tas žemes grąžinti, o Rusijai apmokėti su Lietuvos ir Lenkijos žemėmis. Taip ir 
kilo Respublikos padalinimo planas. Rusija gavo rytinę dalį Lietuvos, o Austrija ir Prūsija – 
Lenkijos dalis. Nepaliesta liko tik maža dalis Lietuvos ir Lenkijos. 
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Kadangi Lietuva ir Lenkija neturėjo kariuomenės, niekas negalėjo išvaryti svetimų kariuomenių. 
Teko pripažinti padalinimą. 



 

 
Po pirmojo padalinimo - Rusija gavo rytines žemes, Austrija pietines žemes, o Prūsija - 

vakarines žemes (iš wikipedia) 
 
Nuolatinė taryba. 
Kotryna privertė lietuvius ir lenkus sustiprinti valstybę, įkuriant Nuolatinę tarybą. Per Nuolatinę 
tarybą ji tikėjosi išlaikyti savo įtaką valstybėje. 
 
Nuolatinė taryba iš tiesų įvykdė reformų krašte – ir iždo, ir ūkio, ir kitų. Nuolatinės tarybos 
valdymo metu nebuvo jokio sąmyšio. Jos pirmininku buvo pats karalius, kuris kitų pareigų ir 
neturėjo. Pradžioj nekenčiamas, dabar Poniatovskis tapo visų mylimas.  
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Gal svarbiasusios iš siūlomų reformų lietė valstybės savarankiškumą. Seimas siekė atkurti valstybę, 
kuri pajėgtų pati save valdyti, Rusijai nesikišant. Tačiau ne visi bajorai rėmė ketverių metų 
reforminį seimą. Jie susidėjo su Kotrynos kariuomene ir suruošė ginkluotą sukilimą (Targovicos 
konfederacija). Rusija, Prūsija ir Austrija pasinaudojo šia proga pasigrobti dar daugiau Lietuvos ir 
Lenkijos žemių. 
 
Reforminio seimo nariai nenorėjo lengvai pasiduoti. Jie rengė ginkluotus pasipriešinimus prieš 
rusus. Jiems vadovavo Kosciuška, kuris buvo vienas iš George Washington generolų Amerikos 
nepriklausomybės kovose. Konfederatams nepasisekė. Rusija, Austrija ir Prūsija numalšino 
sukilimą ir pasidalijo likusiomis Lietuvos ir Lenkijos žemėmis. Poniatovskis buvo priverstas 
atsisakyti sosto 1795 metais. 

 
Po paskutinio padalinimo Lietuvos-Lenkijos Respublikos nebeliko, dingo ir Lietuva nuo 

žemėlapio (iš wikpedia) 
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KLAUSIMAI ir UŽDAVINIAI. 
 
1. Kaip Poniatovskis tapo Lietuvos valdovu? 
 
2. Kas buvo Repninas ir ką jis veikė? 
 
3. Kodėl nesisekė reformuoti Lietuvos seimą? 
 
4. Kodėl įvyko Radomo konfederacija? Kas vadovavo, kodėl? Kas buvo jos pasekmės? 
 
5. Kodėl įvyko Baro konfederacija? Kas buvo jos pasekmės? 
 
6. Kaip įvyko pirmasis Lietuvos-Lenkijos padalinimas? Kieno buvo mintis, kodėl iškilo ta 

mintis? 
 
7. Ar Poniatovskis buvo geras valdovas? Paaiškink. 
 
8. Nupiešk žemėlapį, pažymėdamas kurias žemes pasiėmė Austrija, Prūsija ir Rusija per pirmą 
Lietuvos-Lenkijos Respublikos padalinimą. 
 
9. Nupiešk laiko liniją, pažymėdamas keturias datas - Saulės mūšio, Žalgirio mūšio, Liublino 
unijos ir Paskutinio padalinimo. Pažymėk, kuria tvarka valdė įvairūs valdovai iki Paskutinio 
padalinimo. 
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