
Mykolas Kleopas 

Oginskis 
(1765–1833)

Valstybės valdymo reformos ir antrasis Respublikos padalijimas

  Tam, kad suprastume M. K. Oginskio laikmetį ir veiklos aplinkybes, reikia 
prisiminti, kad XVIII a. pradžioje Europoje siautę karai, badmečiai ir epidemijos, 
o ypač regione stiprėjanti Rusijos įtaka ir jos siekiai įsitvirtinti Abiejų Tautų 
Respublikoje remiant bajorų laisves ir teises, sukėlė valstybės žlugimo grėsmę. 
Visuomenės elitas suvokė, kad, norint išvengti katastrofos, būtinos permainos. 
1764 m. valstybės valdovu buvo išrinktas Rusijos imperatorės Jekaterinos II 
paremtas Stanislovas Augustas Poniatovskis. Didikų Čartoriskių palaikomas, jis 
pasisakė už valstybės ir visuomenės reformas. Deja, savarankiška vidaus politika, 
pirmieji Respublikos stiprėjimo požymiai neatitiko kaimyninių šalių interesų, 
ir 1772 m. rugpjūčio 5 d. Rusija, Prūsija bei Austrija pasirašė Abiejų Tautų 
Respublikos (ATR) Pirmojo pasidalijimo sutartį. Respublika prarado 30 procentų 
teritorijos (211 tūkst. kv. km) ir 35 procentus gyventojų (4,18 mln.). 

 Nepaisant šių netekčių, pastangos reformuoti valstybę tęsėsi. Didelį darbą, 
reorganizuodama valstybės švietimo sistemą, atliko 1773 m. įkurta Edukacinė 
komisija – viena pirmųjų švietimo ministerijų Europoje. Reformų šalininkai 
1775 m. Seime įkūrė Nuolatinę tarybą, sudarytą iš 36 delegatų. Tai buvo nauja 
bendra LDK ir Lenkijos valdžios institucija prie valdovo, perėmusi vykdomosios 
valdžios funkcijas. Šia reforma siekta pradėti kurti ATR konstitucinę monarchiją. 
Kitomis reformomis buvo modernizuota kariuomenė, pagerinta teisės sistema, 
teismų darbas, pertvarkyti mokesčiai, įdiegti kiti krašto ūkinę ir visuomeninę raidą 
spartinę pertvarkymai.

 Reikšmingiausias Respublikos reformų periodas – Ketverių metų seimas 
(1788–1792), priėmęs 1791 m. Gegužės 3-osios konstituciją. Tai buvo viena 
pirmųjų rašytinių konstitucijų pasaulyje, nustačiusi XVIII a. europinę koncepciją 
atitikusius valstybės santvarkos organizavimo principus. Vyriausioji valdžia buvo 
atiduota Seimui, vykdomoji palikta karaliui ir ministrų kabinetui, pavadintam 
Įstatymų sargyba, buvo suformuota luominė teismų sistema, panaikinta liberum 
veto teisė. 1791 m. spalio 20 d. Seimui priėmus Abiejų Tautų savitarpio garantijos 
įstatymą, buvo nustatytas lygus Lenkijos ir Lietuvos atstovų skaičius centrinės 
valdžios institucijose.

Vienas iš Seimo sprendimų, atvėrusių kelią į pilietinės visuomenės formavimąsi, 
buvo 1791 m. balandžio 18 d. priimtas Miestų įstatymas. Jis garantavo 
miestiečiams pilietines teises: atskirą nuo bajorų administraciją, policiją, teismą, 
teisę eiti pareigas žemutinėje valstybinėje administracijoje, siųsti savo delegatus 
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aštuoniolika mėnesių anksčiau, Respublika būtų išgelbėta. Jai būtų pakakę 
laiko sutelkti Vyriausybę ir pačiai sustiprėti 1789–1792 m. laikotarpiu; ji 
nebūtų praradusi pranašumo, kurį galėjo suteikti Prūsijos karaliaus pasiūlyta 
sąjunga; ji nebūtų davusi Rusijai laiko sudaryti sutartį su Turkija ir Švedija, 
būtų užkirtusi kelią Rusijos suartėjimui su Prūsija, kuris prasidėjo po 1792 m. 
Prancūzijos vidaus neramumų (...).

 (...) 1792 m. gegužės 18 d. prie Respublikos sienos dislokuota Rusijos 
kariuomenė, kurioje buvo 80 tūkst. reguliariosios kariuomenės karių ir 20 tūkst. 
kazokų, gavo įsakymą judėti į priekį. Gegužės 19 dieną viena šios kariuomenės 
dalis įsibrovė į Lenkiją, o kita 21 dieną įžengė į Lietuvą (...).“
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valstybių – absoliutinių monarchijų – interesų. 1792 m. vasarą bajorų teisių 
gynimo pretekstu į Abiejų Tautų Respubliką įžengė šimtatūkstantinė Rusijos 
kariuomenė. Jekaterina II, antiprancūziškos politikos Europoje inspiratorė, 
nusprendė užgniaužti Prancūzijos didžiosios revoliucijos „židinį“ Abiejų Tautų 
Respublikoje (ATR). 1793 m. sausio 23 d. Sankt Peterburge buvo pasirašyta 
Rusijos sutartis su Prūsija dėl Antrojo ATR padalijimo. Jį turėjo įteisinti Seimas, 
kuris atsisakė šį reikalavimą vykdyti. Tik po to, kai buvo panaudota prievarta, 
suimta dalis Seimo atstovų, Seimo posėdžių rūmai Gardine apsupti Rusijos 
kariuomenės, o į posėdžių salę įvesti rusų karininkai apnuogintais kardais, 
rugpjūčio 19 d. Seimas tylėdamas ratifikavo ATR Antrojo padalijimo aktą. 
Respublika tada neteko 308 tūkst. kv. km teritorijos ir daugiau kaip 4 mln. 
gyventojų. Buvo panaikinta 1791 m. Gegužės 3-osios konstitucija ir Miestų 
įstatymas. Seimas buvo priverstas paskirti delegaciją, kuri 1793 m. rugsėjo 25 d. 
pasirašė sutartį, įteisinančią žemių užgrobimą.  

į Seimą svarstant miestų reikalus, tarnauti kariuomenėje. Šis įstatymas paskatino 
miestų savivaldos plėtrą, suteikė teisinį pamatą jų ekonominiam vystymuisi.

 Siekdamas į Konstitucijos šalininkų gretas patraukti kuo daugiau 
bajorijos bei pademonstruoti luomų vienybę, M. K. Oginskis 1792 m. 
balandžio 16 d. Vilniaus rotušėje kartu su 37 bajorais iškilmingai įsirašė į 
municipaliteto knygas. Vilniaus miestiečiai įgaliojo M. K. Oginskį jų vardu 
padėkoti valdovui Stanislovui Augustui už Miestų įstatymą bei Konstituciją 
ir perduoti, kad už pastarąją Vilnius yra pasirengęs atiduoti savo turtus ir 
gyvybę. 1792 m. gegužės 3 d. M. K. Oginskis, kaip Vilniaus municipaliteto 
delegatas, dalyvavo pirmųjų Konstitucijos metinių minėjime Varšuvoje. 
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