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MYKOLO KLEOPO OGINSKIO LDK ATKÛRIMO PLANAS

Gyvendamas emigracijoje M. K. Oginskis kartu su
kitais ten buvusiais Tado Kosciuðkos sukilimo vadovybës nariais tæsë politinæ veiklà, ieðkojo politiniø ir kariniø priemoniø pagrindiniam tikslui pasiekti – atkurti
ATR valstybingumà. Didþiausios paramos buvo tikimasi
sulaukti ið Prancûzijos, Osmanø imperijos, Lombardijos,
Toskanos kunigaikðtystës, kitø Italijos regionø.
Bûdamas Konstantinopolyje (Stambulas), á kurá
nuvyko savo tautieèiø pasiøstas iðsiaiðkinti, kokios yra
realios galimybës, kad bus sulaukta paramos ið Osmanø imperijos, M. K. Oginskis iðsiuntë laiðkà generolui Napoleonui Bonapartui. Jame jis praðë padëti iðvaduoti Lenkijà ir Lietuvà ið Rusijos priespaudos.
Napoleonas atsakë, kad myli lenkus ir jø nepamirðta,
bet „lenkai neturi kliautis uþsienio pagalba, jie privalo
patys ginkluotis, neduoti rusams ramybës, palaikyti
ðalyje ryðius vieni su kitais. [...] Kaimynø sutriuðkinta tauta, gali atsitiesti tik paëmusi á rankà ginklà.“94
Tuo laikotarpiu vienybës tarp emigracijoje ir buvusios ATR teritorijoje likusiø tautieèiø patriotø trûko, tad vien jais pasikliauti nebuvo galima. Vis dëlto
viltis atkurti ATR neuþgeso.
1802 m. Rusijos caras Aleksandras I dovanojo
M . K . Oginskiui nusiþengimus rusø valdþiai ir leido sugráþti á Lietuvà. Mykolas Kleopas ásikûrë savo
bevaikio ir jau senyvo dëdës, LDK karinio ir politinio

veikëjo Pranciðkaus Ksavero Oginskio (1742–1814)95
Zalesës dvare (dab. Baltarusijos teritorija), pusiaukelëje tarp Vilniaus ir Minsko, netoli Smurgainiø.
M. K. Oginskiui sugráþus ið emigracijos, tarptautinë
politinë situacija greitai keitësi, atsirado nesutarimø ir
didëjo átampa tarp Prancûzijos ir Rusijos. Tuo laikotarpiu ATR valstybingumo atkûrimo ðalininkai daugiausia vilèiø dëjo á Rusijos imperatoriø Aleksandrà I.
Vilniaus gubernijos bajorija M. K. Oginská 1810 m.
iðsiuntë á Sankt Peterburgà. Èia já Aleksandras I paskyrë senatoriumi ir savo asmeniniu slaptuoju patarëju.
M. K. Oginskis, eidamas ðias pareigas, jau pirmaisiais
metais pasiekë, jog LDK atkûrimo klausimas bûtø aktualizuotas ir pradëtas nagrinëti caro dvare. 1811 m.
balandþio 26 d. jis Rusijos imperatoriui pateikë pasiûlymà reorganizuoti 8 vakarines Rusijos imperijos gubernijas ir atkurti LDK. Imperatorius M. K. Oginskiui pavedë parengti priemoniø projektà, pagal kurá
bûtø galima planuoti tolimesnius veiksmus Lietuvoje.
Priemoniø planà M. K. Oginskis rengë kartu su Gardino gubernijos atstovu kunigaikðèiu Ksaveru Liubeckiu96 ir grafu Kazimieru Pliateriu97.
1811 m. geguþës 27 d. M. K. Oginskis Aleksandrui I áteikë memorandumà dël LDK atkûrimo,
papildomai parengë ir 1811 m. spalio 22 d. imperatoriui pateikë LDK atkûrimo ásako, kuris turëjo uþ-

Oginskis M. K., Atsiminimai, 2009, t. 2–3, p. 121.
Pranciðkus Ksaveras Stanislovas Oginskis – kunigaikðtis, LDK karo ir politikos veikëjas, Lietuvos lauko sargybinis, Aðmenos pulkininkas, LDK
didysis prievaizdas, Rietavo ir Prþevalskojës seniûnas, Baro konfederatas, paskutinis LDK virtuvininkas. Jis buvo Tado Pranciðkaus Oginskio
(1712–1783) ir Izabelës Radvilaitës (1711–1761) sûnus, Mykolo Kleopo Oginskio tëvo Andriaus Oginskio brolis. Uþ nuopelnus 1770 m.
apdovanotas Ðv. Stanislovo ordinu, 1790 m. – Baltojo erelio ordinu. Valdë Pervalkà, Hanutà ir Zalesæ, buvo paveldëjæs dvarø ir rûmø Lietuvoje.
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Pranciðkus Ksaveras Druckis-Liubeckis (lenk. Franciszek Ksawery Drucki-Lubecki) – Lenkijos, Rusijos karo, politikos ir finansø veikëjas, kilæs ið
LDK didikø giminës. Jo tëvas – Pranciðkus Druckis-Liubeckis, motina – Genovaitë Olizar. Gimë 1778 m. gruodþio 28 d. Pohoste (prie
Pinsko). Baigë Sankt Peterburgo kadetø korpusà. 1794–1800 m. buvo Rusijos imperijos kariuomenës karininkas, dalyvavo kovose su
Prancûzija. Aktyvus Lenkijos Karalystës reikalø gynëjas Sankt Peterburge. 1812 m. tapo Gardino gubernijos marðalka, 1813–1815 m. buvo
Varðuvos kunigaikðtystës Laikinosios aukðèiausiosios tarybos, 1815 m. – Lenkijos Karalystës Laikinosios vyriausybës narys, 1821–1830 m. –
iþdo ministras. 1828 m. ákûrë Lenkijos bankà. Nepritarë 1830–1831 m. sukilimui. 1832 m. tapo Rusijos imperijos Valstybës tarybos nariu.
Bûdamas prorusiðkos orientacijos, paskutiniuosius savo gyvenimo metus praleido Sankt Peterburge, ten 1846 m. geguþës 23 d. ir mirë.
97
Kazimieras Pliateris (lenk. Kazimierz Plater, 1746–1807) – LDK valstybës ir politikos veikëjas. Jis buvo Kazimiero Konstantino Pliaterio
(1746–1807) ir Izabelës Liudvikos Borch (1752–1813) sûnus.
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tikrinti Lietuvos autonomijà Rusijos imperijos sudëtyje, projektà. Ðá dokumentà sudarë 11 paragrafø, skelbianèiø, kad ákuriama LDK, kurià sudaro Vilniaus,
Gardino, Kijevo, Minsko, Mogiliavo, Podolës,Vitebsko ir Voluinës gubernijos, Balstogës ir Ternopolio sritys. Pagal Mykolo Kleopo planà LDK sostine turëjo
tapti Vilnius, o kunigaikðtystës valdytoju – sostinëje
reziduojantis imperatoriaus vietininkas. LDK reikalus buvo siûloma tvarkyti Sankt Peterburge planuotoje ákurti kanceliarijoje Lietuvos reikalams. Ágyvendinus M. K. Oginskio planà, LDK valdþios ástaigø
tarnybose bûtø galëjæ dirbti tik kunigaikðtystës teritorijoje gyvenantys ir þemës turintys asmenys.
1812 m. pradþioje imperatoriui Aleksandrui I
M. K. Oginskis áteikë ir savo parengtà LDK konstitucijos projektà, kurá sudarë 10 skyriø, suskirstytø á 266
straipsnius. Ðiuo dokumentu buvo siekiama garantuoti
LDK nepriklausomybæ. Pagal Konstitucijos projektà valdþios sistemà LDK turëjo sudaryti imperatoriaus skirtas
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vietininkas ir Seimas, susidedantis ið Senato ir Deputatø rûmø. Vykdomosios valdþios funkcijos buvo numatytos Ministrø tarybai, slaptajai Lietuvos tarybai ir slaptajai Valstybës tarybai. Anot M. K. Oginskio, Senato
nariai turëjo bûti religinës ir pasaulietinës valdþios atstovai, o Deputatø rûmø nariai renkami bajorø ir miestieèiø. Konstitucijoje buvo numatyta per deðimt metø
(1812–1821) iðlaisvinti valstieèius ið baudþiavos, kasmet kiekviename dvare deðimtajai baudþiauninkø daliai suteikiant laisvæ ir, abiem pusëms sutikus, sudarant
su jais þemës nuomos sutartis.
Bajorija pritarë M. K. Oginskio parengtiems dokumentams, taèiau prieð juos buvo nusistatæ Rusijos
þemvaldþiai. Imperatorius Aleksandras I vis atidëliojo ásako dël LDK atkûrimo paskelbimà.
Politinë situacija netrukus pasikeitë – 1812 m. birþelio mënesá prasidëjo Rusijos karas su Napoleono
Bonaparto vadovaujama Prancûzijos kariuomene, ir
M. K. Oginskio projektai tapo nebeaktualûs.
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