Virðuje – informacinë lenta prie Mûro
Strëvininkø dvaro rûmø ir ðiø rûmø
pastato vidaus fragmentas. 2007 m.

(1669–1730). Jis buvo vedæs tris kartus (treèià kartà – Motiejaus Riomerio naðlæ Onà Dorotæ Unichovskà, kuri mirë 1736 m.). Mûro Strëvininkus po B. K. Oginskio mirties valdë jo sûnus, Darsûniðkio seniûnas, Juozapas Oginskis (1711–1776). Jis buvo vedæs du kartus:
1738 m. – grafaitæ Apolonijà Vychodskà, o 1757 m. – Motiejaus
Bialozorovo ir Onos Oginskytës dukrà Antoninà Bialozorovaitæ.
J. Oginskis mirë Mûro Strëvininkuose, palaidotas Ðv. Dvasios cerkvëje Vilniuje. Vëliau Mûro Strëvininkus paveldëjo Darsûniðkio seniûnas
Ignotas Oginskis (1755–1787). Jis buvo vedæs Trakø vaivados dukterá Juzefà Oginskytæ.
Paskutiniuoju Mûro Strëvininkø savininku buvo Ignoto Oginskio sûnus, Darsûniðkio seniûnas, Lietuvos gvardijos pulkininkas, Kruonio, Rudnios ðeimininkas Gabrielius Juozapas Oginskis (1784–1842). Jis dalyvavo 1812 ir 1814 m. karø ávykiuose. 1816 m. gráþo á Lietuvà. 1828 m.
Mûro Strëvininkuose jis ásteigë tekstilës fabrikà. G. J. Oginskis dalyvavo
ir 1831 m. sukilime, kovojo Trakø vaivadijos teritorijoje. Uþ tai caras
konfiskavo visà jo turtà. Tada G. J. Oginskis iðvyko gyventi á Paryþiø.
1840 m. jis gráþo ið emigracijos á Lietuvà, buvo suimtas ir 11 mënesiø
kalintas. Vëliau gyveno Vilniuje. Palaidotas Rasø kapinëse.
Po 1863 m. sukilimo Oginskiø rûmai Mûro Strëvininkuose buvo
paversti kareivinëmis – èia gyveno kazokai. 1936 m. ásteigti invalidø
namai, dabar veikia pensionatas.
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V-osios pasaulio þemaièiø dailës parodos atidarymo (2007 m. rugpjûèio 4 d.)
dalyviai Plungëje, prie Þemaièiø dailës muziejaus (buvusiø Oginskiø rûmø)

PLUNGË
Plungë – miestas, kuriame bene didþiausias potencialas plëtoti kunigaikðèiø Oginskiø kultûrines tradicijas Þemaitijos regione. Tam èia idealios sàlygos – miestelio ðiaurinëje dalyje, ant vaizdingo Babrungo upës
kranto, iðsaugotas didþiulis kunigaikðèio Mykolo Mikalojaus Marko Severino Oginskio laikais suformuotas neorenesansinio ir neogotikos stiliaus dvaro ansamblis, daugelio Þemaitijos Versaliu vadinamas. Iki mûsø dienø iðliko didþioji dalis svarbiausiø ðio ansamblio pastatø ir turtingas parkas, turintis áspûdingà didájá parterá. Nuo 1993 m. rûmø
ðeimininkas – Þemaièiø dailës muziejus, pirmasis regioninis dailës muziejus Lietuvoje. Ðio muziejaus, jo bièiuliø, Plungiðkiø draugijos ir kitø
Oginskiø kultûros puoselëtojø iniciatyva paskutiniais metais dvaro ansamblyje kompleksiðkai pradedamos gaivinti ir plëtoti Oginskiø laikø muzikinio, kultûrinio gyvenimo tradicijos. Ypatingo visuomenës dëmesio sulaukë Plungës Mykolo Oginskio meno mokyklos, Plungiðkiø draugijos,
Þemaièiø dailës muziejaus ir Rietavo Oginskiø kultûros istorijos
muziejaus iniciatyva 2005 m. pradëti rengti tarptautiniai Mykolo Oginskio festivaliai, á savo sûkurá jau ásukæ ne tik Plungæ, Rietavà, bet ir
daugelá kitø Þemaitijos miestø, 2007-aisiais pasklidæ ir po Lietuvos
regionuose veikianèius dvarø kultûros centrus.
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II-ojo tarptautinio Mykolo Oginskio festivalio baigiamasis koncertas Plungëje.
Groja Palenkës operos ir filharmonijos simfoninis orkestras (Lenkija). Meno
vadovas ir vyr. dirigentas Marcinas Nalenè-Nesiolovskis. 2007 m.

Plungëje, mieste, kuriam Magdeburgo teisës buvo suteiktos 1792 m.
sausio 13 d., graþø þenklà yra palikæ ir XIX a. pr. èia ðeimininkavæ grafai
Zubovai – jø laikais dvaro ansamblyje pastatyta laikrodinë, suprojektuota
pagal Florencijoje XIV a. pastatytø Vekjo rûmø pavyzdá. 1873 m. ið
Platono Zubovo Plungës dvarà ásigijo kunigaikðtis Mykolas Mikalojus
Severinas Markas Oginskis.
Plungës dvaras garsëjo puikiais rûmais, turtinga biblioteka, muziejumi, paveikslø kolekcija, èia rengiamais priëmimais. Apie 1873–
1875 m. Plungës Oginskiai ákûrë dvaro muzikos mokyklà. Jie pritarë
lietuviø tautiniam sàjûdþiui, daug prisidëjo iðsaugant þemaitukø veislës arklius, inicijuodavo ir patys rengdavo þemës ûkio parodas. Kunigaikðèiai Oginskiai rûpinosi, kad bûtø pradëta naujos baþnyèios statyba Plungëje, dosniai rëmë jà. Jø rûpesèiu mieste árengta ir Lurdo
grota. Filantropijos ir gerumo pavyzdþiu daugeliui iki ðiø dienø gali
bûti plungiðkio kunigaikðèio Mykolo Oginskio þmonos Marijos Skuþevskos gyvenimas – ji ne tik materialiai rëmë skurstanèius, bet ir
rûpinosi talentingø jaunø þmoniø ðvietimu, tapo daugeliui savo globojamøjø antràja mama.
Oginskiø kultas, jø muzikinës, kultûrinës tradicijos Plungëje gyvos. Plungiðkiams jau svarbu, kad jos èia bûtø tæsiamos ir plëtojamos.
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Rykantø Ðvè. Trejybës baþnyèios fasadas ir jos vidaus fragmentas. 2007 m.

RYKANTAI
Rykantai – Trakø rajono gyvenvietë, 11 km nutolusi á ðiauræ nuo
rajono centro ir 7 km á ðiaurës vakarus nuo Lentvario.
Buvæs Rykantø dvaras raðytiniuose ðaltiniuose pradedamas minëti
Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës (LDK) laikais. Tai viena ið pirmøjø
reformatø gyvenvieèiø Lietuvoje. Ið pradþiø dvaras priklausë Tolvaiðoms.
XVI a. Adomas Tolvaiðas ant kalno Rykantuose pastatë reformatø
baþnyèià. Dabar jos vietoje stovi 1585 m. pastatyta mûrinë katalikø
baþnyèia. 1688 m. Trakø vaivados Marcijono Aleksandro Oginskio ir
jo þmonos Marcibelës Onos Hlebavièiûtës dëka Rykantuose pradëjo
ðeimininkauti Trakø dominikonai.
1688 m. vasario 27 d. raðytame testamente Marcijonas Aleksandras
Oginskis nurodë, kad dominikonø vienuolyne jis restauravo karo metu
(1655 m.) sugriautà mûrinæ baþnyèià.
Tapæs Trakø vaivada, LDK kancleris M. A. Oginskis, Seimui pritarus, ne tik ásileido dominikonus á Trakø pusiasalio pilá, bet savo fundaciniu raðtu 1688 m. vasario 27 d. jiems paskyrë Maþuosius Rykantus, kuriuos 1680 m. geguþës 2 d. iðpirko ið Vladislovo Luèkos.
Rykantø baþnyèioje abipus barokiniø formø medinio altoriaus yra
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Marcijono Aleksandro Oginskio ir jo þmonos Marcibelës Onos epitafiniai
portretai Rykantø Ðvè. Trejybës baþnyèioje

Rykantø Ðvè. Trejybës baþnyèia. 2007 m.

iðlikæ Marcijono Aleksandro Oginskio ir jo þmonos epitafiniai portretai.
1812 m., vykstant karui su Napoleonu, Rykantø dvaras sudegë.
Oginskiø dvaro pëdsakø èia iki mûsø dienø neiðliko.
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Grupelë 2007 m. ekspedicijos dalyviø su vietos gyventojais prie ðimtameèio
Uogintø dvarvietës àþuolo

UOGINTAI
Viena ið svarbiausiø su Oginskiø gimine susijusiø vietoviø Lietuvoje
yra Uogintai, nedidelis kaimas Kaiðiadoriø rajono Rumðiðkiø seniûnijos
teritorijoje. Ðias apylinkes ilgà laikà (1486 m. – XX a. pr.) garsino
Oginskiø valdytas Uogintø dvaras.
Daugelá metø Oginskiø giminës istorijos tyrinëtojai palaikydavo
versijà, kad su ðios vietovës pavadinimu sietina Oginskiø pavardës kilmë,
taèiau raðytiniai ðaltiniai liudija, kad Oginskiø pavardë ðià giminæ lydëjo
jau nuo Kozelsko (dabartinë Kalugos sritis, Rusijos Federacija) laikø.
Kunigaikðèiø Oginskiø protëviai buvo ðvedø vikingai. VIII a. juos
Ilmenio slavai pasikvietë padëti formuoti kunigaikðtystæ. Daugelis jø,
uþbaigæ savo misijà, pasiliko slavø þemëse ir sukûrë miðrias ðeimas.
Rietavo ðakos Oginskiø protëviai daugiausia buvo ásikûræ Kozelsko mieste. XIII a. Kozelskas ir jo apylinkës priklausë Lietuvos Didþiajai Kunigaikðtystei (LDK). 1514 m. sustiprëjusi Maskvos kunigaikðtystë ið LDK Kozelskà ir jo apylinkes atëmë. Taip pasisukus
istorijos ratui, paskutinis Oginskiø giminës vikingas – Jurgis Titas – su sûnumis Grigorijumi ir Vladislovu nutarë pasitraukti ið
slavø valdomø þemiø ir persikëlë á LDK gilumà. Bûtent tada prasidëjo
Oginskiø migracijos kelias Vakarø kryptimi. Grigorijus tapo Ogins86 86

Vaineþerio apylinkës (Lazdijø rajonas, Veisiejø regioninio parko teritorija). 2007 m.

kiø giminës, o Vladislovas – didikø Puzinø giminës pradininku.
Aleksandras Jogailaitis uþ didelius nuopelnus kovose su turkais
vienam Oginskiø pirmtakui ið Kozelsko XV a. pabaigoje (1486 m.)
dabartinio Kaiðiadoriø rajono teritorijoje padovanojo Uogintø dvarà.
Oginskiai vëlesniais metais itin pasiþymëjo per karus, sukilimus, garsëjo kaip iðkilûs muzikai ir muzikø globëjai. Jie statë baþnyèias, rûmus, naðlaièiø ir seneliø prieglaudas, mokyklas.
Vienu ið pirmøjø Uogintø dvaro savininkø buvo rotmistras, LDK
pulkininkas, Trakø pakamorë, Kruonio dvaro ðeimininkas Teodoras Bogdanas Marcijonas Oginskis (1568–1640), nuo 1579 m. valdæs
Karmëlavos, nuo 1582 m. – Kleiviðkiø, nuo 1586 m. – Darsûniðkio
dvarus. Jis buvo ir Darsûniðkio seniûnas. Kruonio miestelyje pastatë
cerkvæ, 1600 m. Vievyje ákûrë Ðv. Dvasios vienuolynà. 1583 m.
T. B. M. Oginskis vedë Reginà Valavièiûtæ (mirë apie 1637 ar
1646 m.). Po mirties T. B. M. Oginskis ir jo þmona buvo palaidoti
Kruonio baþnyèioje. Tëvo palikimà pasidalijo sûnûs. Kruoná ir
Uogintus paveldëjo Jonas Oginskis (1582–1640). Jis artimai bendravo
su Jonuðu Radvila, o ðiam mirus, – su jo broliu Kristupu Radvila.
1633 m. J. Oginskis buvo paskirtas Mstislavlio pilininku.
Uogintø dvaro sodyba II-ojo pasaulinio karo metais sudegë. Vieta,
kurioje galëjo stovëti Oginskiø rûmai, neþinoma, ji tik numanoma.
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Tado Antano Oginskio (1798–1844) ir Marijos Rione-Oginskienës (1803–
1897) memorialinës lentos Veisiejø ðv. Jurgio baþnyèioje. 2007 m.

VEISIEJAI
Veisiejai – Lazdijø rajono seniûnijos centras. Jis ásikûræs eþero pusiasalyje, 19 km á pietryèius nuo Lazdijø. Apylinkës èia graþios, daug
eþerø. Veisëjø rytuose – Snaigynas, pietvakariuose – 6 km nuo miestelio esantis Veisiejis, ðiaurëje – Vernijis. Á dvi dalis miestelá dalija
Anèios eþeras.
Veisiejai – pirmasis ir seniausias Sûduvos valsèius. XIII a. viduryje
Veisiejai minimi kaip sritis. Istoriniuose ðaltiniuose Veisiejø dvaras
pradedamas minëti 1501 m., o greitai po to pradëta raðyti ir apie
miestelá. 1516 m. Þygimantas Senasis Veisiejus atidavë Pervalkos laikytojui Kapoèiui Vasiljevièiui. XV a. Veisiejuose buvo ákurtas karaliðkasis
dvaras. 1501 m. didysis kunigaikðtis Aleksandras Veisiejø dvarà buvo
pavedæs valdyti savo vëliavininkui J. Glinskiui. 1525 m. Slucko kunigaikðèio Jurgio Olelkaièio rûpesèiu miesteliui suteikta turgaus privilegija. 1526 m. Veisiejuose pastatyta pirmoji katalikø baþnyèia. 1613 m.
Veisiejø ðeimininkais tapo Radvilos. 1733 m. dvarà nusipirko Teodoras
Masalskis. Vëliau Veisiejø dvarà valdë jo sûnûs – Andrius ir Stanislovas.
1763 m., mirus Mykolui Masalskiui, Veisiejai atiteko Vilniaus vyskupui Ignui Masalskiui. XVIII a. pab. Lietuvos etmonas V. Masalskis
Veisiejuose pastatë rûmus.
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Veisiejø ðv. Jurgio baþnyèia, áëjimas á baþnyèios rûsyje esanèias kriptas, kur ilsisi
Tado Antano Oginskio (1798–1844), jo þmonos Marijos (1803–1897) ir
baþnyèios fundatoriø Mato Þynevo (1790–1814) ir jo þmonos Viktorijos
Þynevienës (1814–1830) palaikai

Ið buvusios 1743–1745 m. statytos Veisiejø dvaro sodybos iki mûsø dienø iðliko tik deðinysis dvaro rûmø fligelis (dabar èia veikia Veisiejø regioninio parko direkcija). Ðià sodybà yra valdæ: Lietuvos didysis
etmonas Mykolas Masalskis (1733–1768), Ksaveras Masalskis, I. Masalskis – 1790 m., Matas Þynevas (1790–1814), Viktorija OginskytëÞynevienë (1814–1830), Tadas Antanas Oginskis (1798–1844), Marija
Rione-Oginskienë (1803–1897), Amelija Oginskytë-Valavièienë (1873–
1884), grafas Eustachijus Valavièius (1884–1886), Sigizmundas Gavronskis
(1886–1899), Petras Gurskis ir Edvardas Murauskas – iki 1923 m.
Iðsamiau apie Veisiejø dvaro ðeimininkus:
1790 m. Veisiejus nusipirko Berþininkø seniûnas generolas Matas
Þynevas (þinoma, kad 1795 m. M. Þynevas 20 tûkst. auksinø uþraðë
baþnyèiai). Po M. Þynevo mirties Veisiejø dvaras atiteko jo buvusiai
þmonai – Vroclavo marðalkos Mykolo Oginskio ir Marcibelës Puþnekaitës dukrai Viktorijai Oginskytei-Þynevienei.
Gyvendama santuokoje su M. Þynevu, ji vaikø nesusilaukë. Mirus
vyrui, Viktorija Þynevienë tæsë mûrinës katalikø baþnyèios statybà,
kuri buvo uþbaigta 1817 m. Ði baþnyèia miestelá puoðia iki ðiol.
1832 m., po Viktorijos Þynevienës mirties, Veisiejø dvaras atiteko
Tadui Antanui Oginskiui (1798–1844). Jis buvo Mykolo Kleopo
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Oginskio ir Izabelës Lasockaitës sûnus, lenkø kariuomenës artilerijos
poruèikas, kompozitorius. Tadas Oginskis vedë Marijà Rione (1803–
1897). Po mirties abu buvo palaidoti Veisiejø baþnyèioje.
1844 m. mirus Tadui Oginskiui, Veisiejø dvaras atiteko jo þmonai
Marijai. Po jos mirties Veisiejø dvaro ðeimininke tapo jos dukra Amelija, kuri iðtekëjo uþ grafo Eustachijaus Valavièiaus. 1886–1899 m.
dvaro sodybà valdë Sigizmundas Gavronskis, kuris 1886 m. vedë Tado Antano Oginskio dukrà Natalijà.
1888 m. Veisiejø dvaras be sodybos buvo parduotas Bogdanui
Oginskiui (Viktorijos Oginskytës brolio, Vroclavo kaðteliono Juozapo
Oginskio ir Onos Bochomolcaitës antros kartos vaikaièiui).
1899 m. Veisiejø dvarà nusipirko Petras Gurskis ir Edmundas Muravskis. 1923 m. dvaro sodyba buvo iðparceliuota, o 1928 m. rûmai
parduoti ir nugriauti.
Vakariniame miesto pakraðtyje, prie Anèios eþero, kur anksèiau stovëjo puoðnûs rûmai (dabar juos primena tik iðlikæs fligelis), auga
XVIII a. ákurtas vienas seniausiø parkø Lietuvoje. XIX a. kunigaikðèiai
Oginskiai ðá parkà rekonstravo, suteikdami jam peizaþinio parko bruoþus. XX a. I p. parkas buvo menkai priþiûrimas. 1950 m. jis vël pradëtas tvarkyti, ðiuo metu uþima 17,5 ha ir tiek vietiniø gyventojø, tiek ir
miesto sveèiø yra mëgstama poilsio vieta. Áspûdingai atrodo èia augantis 22 aukðtø liepø ratas, 5,1 metro apimties, 30 m aukðèio uosis.
1950–1959 m. Veisiejai buvo rajono centras. 1956 m. jam suteiktos miesto teisës.
Atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, Veisiejuose daug dëmesio skiriama kultûros paveldo iðsaugojimui. Jau restauruoti baþnyèios rûsiai, kuriø kriptose ilsisi Tado Antano Oginskio, jo þmonos Marijos RioneOginskienës ir baþnyèios fundatoriø – Berþininkø seniûno generolo Mato
Þynevo ir jo þmonos Viktorijos Oginskytës-Þynevienës – palaikai.
1992 m. Veisiejuose ásteigtas Veisiejø regioninis parkas, kurio teritorijoje yra rezervatø, draustiniø, pievø bei vandens telkiniø apsaugos zonø – ið viso parkas uþima 12 000 ha. Paskutiniais metais planingai
tvarkomas visas urbanistinis Veisiejø kompleksas – piliakalniai, alkakalniai, eþerynai.
Veisiejuose stovi paminklas kompozitoriui Juozui Neimontui, 1988 m.
parke atidengtas paminklas esperanto kalbos kûrëjui Liudvikui Zamenhofui.
2000 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu patvirtintas Laimos Ramonienës sukurtas Veisiejø herbas.
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