Pranciðkus (Franciðekas) Smuglevièius (lenk. Franciszek Smuglewicz, 1745–1807). „Tado Kosciuðkos
priesaika Krokuvos turgaus aikðtëje“. 1797 m. Nacionalinis muziejus Poznanëje (Lenkija). Ðaltinis: https:/
/commons.wikimedia.org/wiki/File:Smuglewicz_Kosciuszko_2.jpg (þr. 2015-09-07)

Otas Henrikas Igelstriomas (ðved. Otto Henrik Igelström) – ðvedø kilmës Rusijos imperijos valstybës veikëjas, karininkas, generolas ir
þemvaldys. Gimë 1737 m. geguþës 7 d. Tartu (Estija), mirë 1817 m. vasario 18 d. Gargþduose (Lietuva).
83
Oginskis M. K., Atsiminimai, t. 1, p. 209–210.
84
Jokûbas Jasinskis (lenk. Jakub Jasiñski) – Lietuvos inþinierius, poetas, politinis veikëjas, 1794 m. sukilimo Lietuvoje vadas, sukilëliø generolas
leitenantas (1794). Gimë 1761 m. liepos 24 d. Vengleve (dab. Didþiosios Lenkijos vaivadija). Mokësi Varðuvos karininkø mokykloje (1773–
1783). Nuo 1790 m. buvo Vilniaus karo inþinerijos mokyklos virðininkas. Mirë 1794 m. lapkrièio 4 d.Varðuvoje.
85
Dominykas Narbutas – aktyvus 1794 m. sukilimo dalyvis. Gimë 1740 m.
86
Mykolas Franciðekas (Pranciðkus) Karpavièius (lenk. Michaù Franciszek Karpowicz) – Lietuvos vyskupas, teologas, vienas þymiausiø XVIII a.
pab. Lietuvos pamokslininkø, aktyvus 1794 m. sukilimo dalyvis. Gimë 1744 m. spalio 4 d. Kamianece (dab. Bresto sr., Baltarusija), mirë
1803 m. lapkrièio 5 d. Berznyke, palaidotas Vygriuose (Lenkija).
87
Pohuliankos aikðtë buvo Vilniaus miesto dabartinëje Basanavièiaus gatvëje.
82
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TADO KOSCIUÐKOS SUKILIME (1794 METAI)

Po Antrojo ATR padalijimo ðalyje nepasitenkinimas Rusijos, Austrijos ir Prûsijos vykdoma politika
stipriai iðaugo. Didelá prieðiðkumà sukëlë Geguþës treèiosios konstitucijos ir kai kuriø pradëtø vykdyti valstybës reformø panaikinimas. ATR ëmë bræsti visuotinis sukilimas.
1794 m. kovo 24 d. Krokuvos Turgaus aikðtëje
Tadas Kosciuðka paskelbë manifestà „Uþ laisvæ, valstybës teritorijos nedalomumà ir tautos nepriklausomybæ“. M. K. Oginskis savo „Atsiminimuose“ raðo,
kad apie ðá manifestà ir apie Varðuvoje rengiamà sukilimà jis suþinojo praëjus kelioms dienoms nuo sukilimo paskelbimo, dalyvaudamas Naugarduke vykusioje þemës pirkimo ir áteisinimo bei hipotekos reikalø svarstymo sesijoje. Kovo 30-àjà ið Varðuvos atvykæs
pasiuntinys jam áteikë Krokuvoje paskelbto akto tekstà ir T. Kosciuðkos atsiðaukimo kopijø. Tada jis suþinojo, jog Varðuvoje sukilimas prasidës ne vëliau kaip
po dviejø savaièiø. M. K. Oginskis, pasirûpinæs ðeima, t. y. paraðæs þmonai, kad ji kuo skubiau ið Varðuvos keliautø á Vilniø, ëmæsis priemoniø, kad atsikratytø „rusø karininko, kurá generolas Igelstriomas82 buvo paskyræs kaip apsaugà kelionëje, bet ið tikrøjø tam,
kad bûtø sekamas“, pasak paties Mykolo Kleopo, kad
ir nelabai tikëdamas sukilimo sëkme, nutarë „pasilikti ðalyje, kartu su bendrapilieèiais pasitikti pavojø ir
geriau þûti su ginklu rankoje, negu prarasti garbæ,
atsisakius remti patriotus ir nevilties padiktuotà kovà.“83
Lietuviø tautos sukilimo aktas buvo paskelbtas balandþio 24 d. Vilniaus Rotuðës aikðtëje. Ið karto buvo
sudaryta Lietuvos sukilëliø vyriausybë – Lietuvos aukðèiausioji tautinë taryba, Lietuvos sukilëliø ginkluotøjø pajëgø vadu iðrinktas karo inþinierius generolas
Jokûbas Jasinskis84.
M. K. Oginskis Vilniuje á sukilimà ásijungë balandþio 29-àjà. Tà paèià dienà jis atsisakë LDK didþiojo
iþdininko pareigø ir, pasiryþæs visomis jëgomis prisi-

dëti prie sukilimo sëkmës, savo paraðu patvirtino priesaikà – „Tëvynës labui áneðu savàjà dalá: turtà, darbà
ir gyvenimà“. Tomis dienomis sukilimo reikmëms jis
paaukojo 20 tûkst. auksinø.
Geguþës 5 d. M. K. Oginskis kartu su Dominyku Narbutu85 ir Mykolu Pranciðkumi Karpavièiumi86
nuo Vilniaus vaivadijos buvo iðrinktas á svarbiausià
sukilimo institucijà Lietuvoje – Aukðèiausiàjà tautinæ tarybà. Geguþës 6 d. Mykolas Kleopas sukilimo
reikmëms paaukojo dar 118 tûkst. auksinø. Jo pinigai, skirti sukilimui, sudarë treèdalá visø Vilniuje ðiam
tikslui gyventojø paaukotø lëðø per pirmàsias dvi sukilimo savaites. Ið viso sukilimui M. K. Oginskis paaukojo 218 tûkst. auksinø.
1794 m. sukilëliø ðtabas veikë apleistuose LDK didþiajam etmonui Mykolui Kazimierui Oginskiui
(1728–1800) priklausiusiuose Sluðkø rûmuose Vilniuje
(jie stovi tarp T. Kosciuèkos ir Sluðkø gatviø). Sluðkø
rûmø teritorijoje sukilimo laikotarpiu veikë ir atkurta
sviediniø liejykla. Po sukilimo caro valdþia rûmus konfiskavo ir pavertë nuomojamu gyvenamuoju namu.
M. K. Oginskis, D. Narbutas ir M. P. Karpavièius, dirbdami Aukðèiausiojoje tautinëje taryboje, pirmosiomis sukilimo savaitëmis rengë tarybos ir jos skyriø organizavimo bei veiklos reglamentus, kitus sukilimo teisës aktus, uþsiëmë sukilimo organizaciniais
darbais. Aukðèiausiosios tautinës tarybos pavedimu
geguþës mënesá M. K. Oginskis pasakë ákvepianèià
kalbà Pohuliankos aikðtëje87 susirinkusiai maiðtaujanèiai 30 tûkstanèiø vilnieèiø miniai ir paragino juos,
uþuot kerðtavus ar këlus mieste anarchijà, verèiau palaikyti Vilniuje Aukðèiausiosios tautinës tarybos nustatytà tvarkà ir drausmæ.
Geguþës pradþioje M. K. Oginskis buvo pakviestas vadovauti pirkliø Pranciðkaus Frybës ir Jono Milerio iniciatyva pradëtam formuoti ðauliø pulkui, kurá sudarë keli ðimtai sukilëliø – Vilniaus pirkliai ir
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bajorai. Jis ðá pasiûlymà priëmë. Vëlesniais mënesiais
M. K. Oginskis pasitraukë ið civilinës sukilimo vadovybës ir energingai ásijungë á karinæ veiklà, telkë ginkluotàsias pajëgas ir joms vadovavo. Jis surengë du
sukilëliø þygius á rusø kariuomenës kontroliuojamas
teritorijas, vadovavo Ukmergës, Ðvenèioniø ir Breslaujos apskrièiø sukilëliams.
Birþelio 4 d. Lietuvoje sukilëliams vadovavæs generolas J. Jasinskis pavedë M. K. Oginskiui ávykdyti iðpuolá á Minsko vaivadijà. Pagrindinis þygio tikslas buvo ðioje LDK teritorijoje paskatinti þmones sukilti ir
taip sustiprinti sukilimo ginkluotàsias pajëgas. Birþelio 7 d. M. K. Oginskis, vadovaudamas maþdaug trims
ðimtams savo pulko ðauliø ir turëdamas savo þinioje
apie du ðimtus leitenanto Kasparo Korsako vadovaujamø raiteliø, pradëjo pirmàjá savo gyvenime karo þygá.
Norëdamas pasiekti Baltosios Rusios gilumà, M. K.
Oginskis su savo vadovaujamais sukilëliais pasuko á rusø kariuomenës kontroliuojamà Minsko vaivadijà, kur
buvo jo dvarai. Èia M. K. Oginskis norëjo, paþadëjæs
laisvæ, á sukilimà patraukti apie 10 tûkst. savo dvarø
valstieèiø. Ðio þygio metu Aðmenoje, Bariûnuose, Slabadoje, Valaþine, Vyðniave buvo platinama informacija apie sukilimà, jo tikslus ir uþdavinius, sukilëliø valdþios atsiðaukimai, o gyventojai kvieèiami jungtis á sukilëliø gretas. Ið pradþiø lydëjo sëkmë, taèiau birþelio
17 d. M. K. Oginskio karius prie Vyðniavo uþpuolë
generolo grafo Nikolajaus Zubovo88 ir barono Levino
Benigseno89 vadovaujami rusø kariuomenës daliniai.
Ataka buvo netikëta. Ji privertë sukilëlius trauktis. Susirëmimo metu þuvo apie 50 sukilëliø, á nelaisvæ buvo
paimti 64 kariai ir 4 karininkai, asmeninë
M. K. Oginskio kasa su 7 tûkst. dukatø bei jo asmeniniai dokumentai. M. K. Oginskis kartu su likusiais
kariais pasitraukë á Krëvà ir ten susijungë su generolo
J. Jasinskio divizija. Nors ir nepavyko pasiekti pagrindiniø þygio tikslø, ðis reidas turëjo didelæ politinæ reikð-
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mæ ir buvo teigiamai ávertintas. Ðis þygis padëjo dalá
rusø kariuomenës pajëgø atitraukti nuo sukilimo slopinimo kitose LDK teritorijose. Visus minëtus ávykius
Mykolas Kleopas iðsamiai yra apraðæs 1826–1827 m.
paskelbtuose „Atsiminimuose“.
Savo veiksmais M. K. Oginskis sukilimo metu áneðë
daug naujø ir originaliø idëjø. Dr. R. ÐmigelskytëStukienë 2013 m. iðleistoje jau minëtoje monografijoje apie Mykolà Kleopà raðo:
„1794 m. geguþës 13 d. atsiðaukime á rusus pastebimas M. K. Oginskio bandymas susilpninti prieðà,
savo pusën perviliojant jo karius. Tokio pobûdþio „vagystës“ su didesniu pasisekimu buvo taikomos pora
metø vëliau, kuriant lenkø legionus Italijoje. Atsiðaukimuose lenkø ir rusø kalbomis kariai buvo ákalbinëjami palikti „aklø ordø vergø“ eiles „tirono tarnyboje“. Juose buvo remiamasi faktu, kad daugelis
Rusijos kariø buvo kilæ ið iki Antrojo ATR padalijimo buvusiø Lenkijos-Lietuvos teritorijø. T. Kosciuðka yra paþymëjæs, kad „Pilietis Oginskis, kuris savo
ekspedicijà taip sëkmingai ávykdë, uþsitarnavo tautos
padëkos, kurià jos vardu jau paskelbiau. Toks partizaninis kariavimo bûdas ðiuo metu mums svarbiausias, kurá kaip galima labiau reikia stengtis plësti.“
Po þygio á Minskà M. K. Oginskis ið Krëvos sugráþo á Vilniø. Gavæs pavedimà ið naujojo Lietuvos sukilëliø vado generolo Mykolo Vielhorskio90, iðvyko á Lenkijà, kad informuotø T. Kosciuðkà apie sukilimo eigà
Lietuvoje ir papraðytø lenkø paramos.
Liepos antroje pusëje M. K. Oginskis gráþo á Vilniø ir papraðë M. Vielhorskio leisti surengti antràjá
iðpuolá á prieðo teritorijà – ðá kartà á Kurðà. Buvo planuojama þygio metu suorganizuoti diversiná iðpuolá á
Livonijà, suteikti paramà Kurðo sukilëliams ir apsaugoti Lietuvos sostinæ Vilniø nuo lanku jà juosianèio
prieðo. Á ðá þygá M. K. Oginskis kartu su 50 kavaleristø iðvyko liepos mënesio pabaigoje. Marðrutas ëjo per

88
Nikolajus Zubovas (1763–1805) – grafas, Rusijos imperatoriðkøjø rûmø oberðtalmeisteris, imperatoriaus Pavelo I þudikas. Jis buvo grafo,
Rusijos imperijos kariuomenës atsargos papulkininkio, Rusijos imperijos senato oberprokuroro, senatoriaus, tikrojo slaptojo patarëjo Aleksandro
Zubovo (1727 m. rugpjûèio 6 d. – 1795 m. vasario 20 d.) sûnus. Jo broliai buvo Rusijos imperijos kariuomenës generolas majoras Dmitrijus
Zubovas (1764–1836), Ðventosios Romos imperijos ðviesiausiasis kunigaikðtis, Rusijos generolas-feldceichmeisteris, valstybës veikëjas Platonas
Zubovas (1767–1822), Rusijos imperijos kariuomenës generolas anðefas ir generolas adjutantas Valerijonas Zubovas (1771–1804). Sesuo –
Olga Zubova-Þerebcova (1766–1849 m. kovo 1 d.), 1801 m. sàmokslo prieð carà Pavelà I dalyvë, Aleksandro Þerebcovo (1754–1807) þmona,
Anglijos karaliaus Jurgio IV favoritë, pagimdþiusi nesantuokiná sûnø Georgijø Nordà.
89
Levinas Augustas Gotlybas Benigsenas (vok. Levin August Gottlieb Theophil, Graf von Bennigsen) – Rusijos imperijos karo veikëjas, kavalerijos
generolas. 1801 m. liepos mën. – 1806 m. spalio mën. buvo Vilniaus generalgubernatorius. Gimë 1745 m. vasario 21 d. Braunðveige, mirë
1826 m. spalio 15 d. Bantelne (Þemutinë Saksonija).
90
Generolas Mykolas Vielhorskis (lenk. Michaù Wielhorski, 1755–1805) – 1792 m. ir 1794 m. Tado Kosciuðkos sukilimo dalyvis, 1794 m.
paskirtas sukilimo Lietuvoje vadu vietoje anksèiau èia sukilimui vadovavusio Jokûbo Jasinskio.

Ið virðaus: Vincentas Dmachauskas (lenk. Wincenty Dmochowski, 1805–1862). „Vilniaus vaizdas“. 1857 m. Lietuvos dailës
muziejus, LDM G-418; Juozapas Marðevskis (lenk. Joseph Marszewski, 1827–1883). „Vilniaus vaizdas nuo Tauro kalno“.
1872 m. Lietuvos dailës muziejus, LDM T-2140
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Nemenèinæ, Ðvenèionis. Pirmosiomis dienomis prie
M. K. Oginskio bûrio prisijungë Jono Zenkevièiaus
vadovaujami Uþnerio, Kazimiero Belikavièiaus Breslaujos sukilëliai ir Ignoto Marikonio þinioje buvæ Vilkmergës sukilëliai. Ið viso þygyje tada dalyvavo 100 raiteliø
ir 1 500 pëstininkø. Jø daugumà sudarë menkai ginkluoti valstieèiai. Þygio dalyviai turëjo tik 200 ðautuvø ir dvi patrankas. Supratæs, kad su taip blogai ginkluotais sukilëliais toliau þygiuoti nëra prasmës,
M. K. Oginskis atrinko 300 geriausiai ginkluotø kavaleristø ir, palikæs kitus þygio dalyvius Dusetose, kur
juos savo þinion turëjo perimti Romualdas Giedraitis91 bei Tomas Vavþeckis92, patraukë Daugpilio link.
Rugpjûèio 11-osios ryte prie Dauguvos upës
M. K. Oginskio karius ten dislokuoti rusø kariuomenës kariðkiai pasitiko patrankø ðûviais. Tvirtovës paimti nepavyko.
Rugpjûèio 12 d. M. K. Oginskis paskelbë atsiðaukimà á Livonijos gyventojus, kuriame kvietë juos prisidëti prie sukilëliø. Daugpilio tvirtovës komendantui buvo áteiktas ultimatumas pasiduoti – ðis já atmetë. Þinodamas, kad Daugpilio tvirtovë stipriai saugoma, gavæs informacijà, kad netrukus turi pasirodyti papildomos rusø karinës pajëgos, M. K. Oginskis
buvo priverstas þygá nutraukti. T. Kosciuðka jam nurodë á Kurðà nebesiverþti ir apsistoti Dusetose.
Didþiausias ðio þygio laimëjimas buvo tas, kad jis,
kaip ir þygis á Minskà, kuriam laikui dezorientavo rusø karinæ vadovybæ ir trumpam sulaikë rusø verþimàsi á Lietuvos gilumà.
Rugpjûèio 14 d. Dusetose M. K. Oginskis suþinojo,
jog rugpjûèio 12 d. rusø kariuomenë uþëmë Vilniø. Tada, perdavæs vadovavimà I. Morikoniui, jis per Jonavà,

Kaunà iðvyko á Varðuvà – T. Kosciuðkos sukilimo ðtabà. Varðuvà pasiekë rugsëjo viduryje. Ten praleidæs
kelias savaites, iðvyko á savo rezidencijà Sokoluve.
1794 m. rugsëjo pabaigoje–spalio viduryje Rusijos
kariuomenë sukilëlius ið Lietuvos teritorijos iðstûmë
iki Nemuno, o Prûsijos kariuomenë ásitvirtino Uþnemunëje. Spalio 10 d. vykstant mûðiui prie Macejoviciø buvo suþeistas ir á nelaisvæ pateko T. Kosciuðka.
Spalio viduryje, kai rusø kariuomenë priartëjo prie
Sokoluvo, M. K. Oginskis sugráþo á Varðuvà. Èia gavo
paskyrimà vykti á prieð Prûsijos dalinius kovojusá generolo R. Giedraièio daliná. Tà jis ir padarë. Lapkrièio
4 d. ávyko Varðuvos priemiesèio Pragos ðturmas, kuriam vadovavo A. Suvorovo vadovaujama rusø kariuomenë. Sukilëliai neatsilaikë. Lapkrièio 5 d. kapituliavo
Varðuva. Netektys buvo didþiulës. Ginant Varðuvà þuvo
ir Lietuvos sukilëliø vadas J. Jasinskis. Daugelis sukilëliø buvo paimta á nelaisvæ, nemaþa dalis sugebëjusiøjø
iðtrûkti ið persekiotojø, vengdami susidorojimo, pasirinko politiniø emigrantø kelià. Tarp jø buvo ir Mykolas Kleopas. Pasivadinæs svetima Michailovskio pavarde, 1794 m. gruodþio 7 d. jis pasitraukë á uþsiená. Spëjama, kad bûtent tomis dienomis galëjo bûti sukurtas
jo garsusis polonezas „Atsisveikinimas su Tëvyne“.
Po ilgos kelionës M. K. Oginskis apsistojo Venecijoje. Gyvendamas emigracijoje jis atmetë imperatorës Jekaterinos II atstovo kunigaikðèio Nikolajaus Repnino93 pasiûlymà paraðyti Rusijos imperatorei atgailos laiðkà dël dalyvavimo sukilime – neva „neapgalvoto dalyvavimo maiðte“.
Suþinojus, kad M. K. Oginskis neatgailauja ir nenusiþemina, buvo konfiskuoti visi jo dvarai ir turtas,
buvæs Rusijos valdomose teritorijose.

91
Romualdas Giedraitis (lenk. Romuald Giedroyã) – generolas-leitenantas, 1794 m. sukilimo dalyvis. Gimë 1750 m. vasario 7 d. Babtine (netoli
Babtø, Lietuva), mirë 1842 m. spalio 15 d. Varðuvoje.
92
Tomas Vavþeckis (lenk. Tomasz Wawrzecki) – Lenkijos armijos generolas, teisininkas, Ketveriø metø seimo pasiuntinys, dvarininkas, vienas ið
Tado Kosciuðkos sukilimo vadø. Gimë 1754 m. Meikðtø dvare (Breslaujos apskritis). Po pralaimëjimo ties Macejovicëmis (Lenkija) ir po
Kosciuðkos paëmimo á nelaisvæ tapo viso sukilimo vadu. Numalðinus sukilimà, 1794–1796 m. buvo kalinamas Sankt Peterburgo Petropavlovsko
tvirtovëje. 1796 m. Rusijos caras Pavelas I já amnestavo. 1812 m. per karà su Napoleonu laikësi prorusiðkos orientacijos. Paskutiniaisiais
gyvenimo metais dirbo Lenkijoje – ið pradþiø Laikinosios vyriausybës Teisingumo departamento virðininku, vëliau – teisingumo ministru.
1816 m., pablogëjus sveikatai, gavo laikinø atostogø. Sugráþo á Lietuvà ir èia 1816 m. rugpjûèio 5 d. mirë. Palaidotas Vydþiø baþnyèios
ðventoriuje. Yra duomenø, kad savo valstieèiams buvo suteikæs asmens laisvæ. Taip galima spræsti ið jo sudarytos sutarties su Kalviø dvaro
Rokiðkiø, Sevelioniø, Kazokø, Bûtkiemio, Plytninkø kaimø valstieèiais, kurià áraðë á Raseiniø þemës teismo aktø knygà 1794 m. rugsëjo 6 d., kai
buvo sustojæs jo vadovaujamai divizijai traukiantis ið Þemaitijos.
93
Nikolajus Repninas (1734–1801) – rusø didikas, generolas, 1764–1769 m. – Rusijos ambasadorius ATR. Pasiþymëjo antrajame Turkijos
kare (1787–1792). Vadovavo kariams malðinant Tado Kosciuðkos sukilimà 1794 metais. Po Treèiojo ATR padalijimo ëjo pirmojo Lietuvos
generalgubernatoriaus (1795–1797) pareigas. 1798 m. buvo pasiøstas á diplomatinæ misijà Berlyne ir Vienoje, kuria siekta atskirti Prûsijà nuo
Prancûzijos ir sujungti Habsburgø monarchijà bei Prûsijà kovai su Pirmàja Prancûzijos Respublika. 1799 m. jo ásakymu pradëta griauti Vilniaus
miesto
Kairëje:siena.
Janas Brunonas Bulhakas (lenk. Jan Brunon Buùhak, 1876–1950). „Vilniaus Ðv. Mykolo baþnyèios pastato fragmentas“.
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