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MYKOLO KLEOPO OGINSKIO TËVAI

Mykolo Kleopo Oginskio tëvai buvo grafaitë Paula31 Ðembek (1737/1738–1798) ir Lietuvos didysis
kancleris, Trakø vaivada ir kaðtelionas kunigaikðtis Andrius Bobola Joachimas Juozapatas Adomas Oginskis
(1740–1787). Jie susituokë 1763 m. liepos 21 d.
Guzovo gyvenvietëje, kuri yra prie Mednevicø (Lodzës vaivadija, Lenkija, netoli Varðuvos).
PAULA ÐEMBEK (1737/1738–1798)
Paulos Ðembek tëvai buvo grafai Jadvyga Rudnicka
ir Bresto seniûnas, generalinis adjutantas Marekas Ðembekas. Ji gimë Breste (Lenkija). Paula buvo iðtekëjusi 3
kartus. Pirmà kartà – uþ karaliaus ðambeliono grafo
Celestino Lubenskio32. Santuokoje su juo pagimdë sûnø Feliksà Valezjuðà Vladislovà Lubenská. C. Lubenskis mirë 1759 m. sausio 16 dienà.
Antruoju P. Ðembek vyru 1760 m. tapo Belzo vaivados ir Guzovo seniûno Antonio Mykolo Potockio
(1702–1766) ir Liudvikos Marijos Sapiegaitës (apie
1682–1736) sûnus Janas Prosperas Potockis33. Jam ir
Paulai Ðembek karalius Augustas III Saksonietis
1760 m. lapkrièio 27 d. pavedë iki gyvos galvos valdyti Guzovo seniûnijà. Gyvendama ðioje santuokoje
Paula 1761 m. rugsëjo 2 d. Guzove susilaukë sûnaus
Antonio Protazo (Proto) Jacecho Potockio.
1762 m. sausio 23 d. Kosove staiga mirë antrasis

Paulos vyras. Palaidotas Mednevicø vienuolyno rûsyje.
Treèià kartà P. Ðembek iðtekëjo 1763 m. liepos
21 d. – tada jos vyru tapo LDK valstybës ir politikos
veikëjas Andrius Bobola Joachimas Juozapatas Oginskis
(ávardinant já daþniausiai nurodomas tik pirmasis vardas
– Andrius). Santuoka áregistruota Mednevicø tëvø reformatø baþnyèioje. Paulai ir Andriui Oginskiams gimë dukra Juzefa Sofija Oginskytë (1761 ar 1764–
1847)34 ir sûnus Mykolas Kleopas Oginskis (1765–
1833). P. Ðembek portreto (saugomas Krasickiø ðeimos Lenkijoje) nugarinëje pusëje neþinomas dailininkas yra palikæs uþraðà, kuris baigiamas tokiais þodþiais:
„Paulina ið Ðembekø giminës [...], vadinama ponia
Lietuvoje, Rusijoje ir Lenkijoje“.
Savo atsiminimuose Mykolas Kleopas raðo: „Mano
motina Paulina, mergautine pavarde grafaitë Ðembek,
pirmà kartà buvo iðtekëjusi uþ Lubenskio, kuris gyveno labai trumpai. Antrà kartà iðtekëjo uþ Potockio, kuris maþdaug po metø paliko jà naðle. Pagaliau ji iðtekëjo uþ mano tëvo Oginskio. [...] Kadangi su kiekvienu
vyru turëjo po vienà sûnø, tai visuomenëje mano motinà daþnai vadindavo trijø provincijø motina. Mano
motina buvo viena ið graþiausiø Lenkijos poniø, jos
elgesys buvo nepriekaiðtingas, ji galëjo bûti geriausios
þmonos ir ðvelniausios motinos pavyzdys.“35
Mirë Paula Ðembek 1798 m. sausio 20 dienà. Ji,

Istoriniuose ir literatûriniuose ðaltiniuose ji daþnai dar vadinama Polina bei Paulina.
Celestinas Lubenskis (lenk. Celestyn Ùubieñski, 1729–1759) – grafas, karaliaus ðambelionas.
33
Janas (Jonas) Prosperas Potockis (lenk. – Jan Prosper Potocki, 1734–1761) – Belzo vaivados ir Guzovo seniûno Mykolo Antonijaus (Antano)
Potockio sûnus, Lenkijos karo veikëjas, Lenkijos kariuomenës generolas leitenantas. Gyvendama su juo santuokoje Paula Ðembek 1761 m. rugsëjo
2 d. Guzove susilaukë sûnaus Antonijaus Proto (Protazo) Jaceko Potockio (lenk. Antoni Prot (Protazy) Jacek Potocki, 1761–1801), kuris tapo
bankininku, fabrikantu ir Kijevo vaivada.
34
Mykolo Kleopo Oginskio sesuo Juzefa Sofija Oginskytë gimë 1761 ar 1764 m. liepos 15 d. Vienoje, mirë 1847 metais. Ji, kaip ir jos motina,
buvo iðtekëjusi tris kartus. Jos sutuoktiniai buvo: Vaiguvos ir Darsûniðkio seniûnas, Kruonio ir Strëvininkø dvarø savininkas Ignotas Oginskis
(apie 1698/1712–1775), „Odyniec“ herbo savininkas Ignotas Ðiðka, raiþytojas mëgëjas, Minsko, Mscislavo seniûnas, LDK vyriausiojo tribunolo
vicemarðalas (nuo 1778 m.), meno mecenatas ir kolekcininkas Jonas Nikodemas Lopacinskis (lenk. Jan Nikodem Lopacinski, 1747–1810).
35
Oginskis M. K., Atsiminimai, 2007, t. 1, p. 7.
31

32

Kairëje – Guzovo dvaro sodybos (Lenkija) fragmentas. Danutës Mukienës nuotrauka. 2006 m.
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kaip ir jos antrasis bei treèiasis vyras, yra palaidota Mednevicø pranciðkonø vienuolyne.

ANDRIUS BOBOLA JOACHIMAS
JUOZAPATAS OGINSKIS (1740–1787)
Kunigaikðtis Andrius Oginskis – LDK karo ir politikos veikëjo Tado Pranciðkaus Oginskio (1712–1783) ir
Izabelës Kotrynos Radvilaitës (1711–1761) sûnus. Jis
gimë 1740 m. balandþio 13 d. Taduline (Vitebsko vaivadija36). 1755 m. geguþës mënesá, bûdamas vos 15 metø amþiaus, gavo pulkininko laipsná, kurá jam perleido
giminaitis ið tëvo pusës Ignotas Oginskis37. 1757 m.
pavasará Andriui tëvas perdavë teisæ á Aðmenos seniûnijà, o 1757 m. lapkrièio 4 d. – ir Aðmenos seimelio priþiûrëtojo pareigas. 1758 m. spalio mënesá A. Oginskis
buvo Seimo atstovas ið Infliantø (lenk. Inflanty) – Livonijos kunigaikðtystës (lenk. Ksiæstwo Inflanckie). 1760 m.
kaip Kauno atstovas gavo Lietuvos tribunolo lazdà, o
1762 m. spalio 8 d. kaip Infliantø atstovas Varðuvos
seime – Lietuvos kardininko (didþiojo ginklininko) laipsná; taip jam buvo atsidëkota uþ tai, kad pasiraðë lenkø
ðlëktos Brulovo teisiø apsaugos manifestà.
1763 m. liepos 21 d. Guzove A. Oginskis vedë
Paulà Ðembek, 1764 m. tapo Guzovo ðeimininku.
Nuo tada Guzovo dvaras tapo pagrindine Andriaus
ir Paulos Oginskiø rezidencija. Èia Andrius itin daug
dëmesio skyrë ûkio tobulinimui, 1783 m. ávykdë þemës dalybø, iðsaugojimo ir melioracijos reformà.
Po vedybø A. Oginskis ir toliau aktyviai dalyvavo
politiniame valstybës gyvenime. 1764 m. geguþës mënesá, kai nebuvo faktinës valdþios, jis Varðuvoje pasiraðë Èartoriskiø konfederacijos aktà. Seime karûnuojant ATR valdovà, prisiekë S. A. Poniatovskiui.
1766 m. Seimo pavedimu dalyvavo Lietuvos iþdo komisijos (finansø komiteto) darbe. 1769 m., senato
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ápareigotas, kaip ypatingasis pasiuntinys iðvyko á Sankt
Peterburgà. Ten uþsibuvo neilgai (nuo rugsëjo 30 iki
spalio 6 d.), nes imperatorë Jekaterina II nenorëjo
priimti jokiø delegacijø (ðio fakto A. Oginskis, prieð
iðvykdamas á Sankt Peterburgà, neþinojo). Dël ðios
misijos nesëkmës Baro konfederatai A. Oginská paskelbë prieðu ir panaikino jo teises á turëtas valdas,
o karalius S. A. Poniatovskis pasielgë prieðingai –
apdovanojo já Baltojo erelio bei Ðv. Stanislovo ordinais ir 1771 m. lapkrièio 21 d. pavedë eiti Lietuvos
referento (pasiuntinio) pareigas.
1771 m. gruodþio mënesá A. Oginskiui buvo patikëta ATR ypatingojo pasiuntinio Vienoje misija. Karalius, siøsdamas kunigaikðtá á Vienà, tikëjosi diplomatinëmis priemonëmis uþsitikrinti Austrijos paramà
ir pagalbà vienijant Baro konfederatus ir sostà. A. Oginskis á Vienà ið Varðuvos iðsiruoðë 1772 m. sausio mënesá, á Vienà atvyko vasario viduryje. Èia jo derybos su
Baro konfederatais, kuriems vadovavo M. J. Pacas, buvo bergþdþios. Per atsisveikinimo audiencijà (A. Oginskis ið Vienos iðvyko 1772 m. gruodþio mënesá) Austrijos imperatorius pasiuntiniui pasakë, kad trijø imperijø – Austrijos, Prûsijos, Rusijos – nuostata dël Lenkijos padalijimo nepakito ir karaliaus Augusto pasiprieðinimas gali tik pakenkti susidariusiai padëèiai. Taigi
ði A. Oginskio misija, apie kurià Seimui ataskaità jis
pateikë 1773 m. geguþës 5 d., buvo nesëkminga.
1773 m. balandþio 27 d. A. Oginskiui buvo patikëtos Lietuvos didþiojo kanclerio (sekretoriaus) pareigos. 1773 m. birþelio mënesá jis dalyvavo slaptø
konfederacijø veikloje ir kaip karaliaus patikëtinis aptarinëjo valstybës vyriausybës sudëtá bei veiklà po ATR
padalijimo. Seimas tuo laikotarpiu dar kartà já delegavo á Vienà. Èia A. Oginskis diplomatine veikla uþsiëmë 1774 m. rugsëjo mënesá. Ðá kartà já lydëjo sëk-

36
Vitebsko vaivadija – nuo 1503 m. buvo LDK, 1569–1793 m. – ir ATR administracinis teritorinis vienetas. Nuo 1772 m. egzistavo tik
nominaliai. Sostinë – Vitebskas.
37
Ignotas (Ignas) Oginskis – LDK karo ir politikos veikëjas, Lietuvos vyriausiojo tribunolo marðalka, vienas ið pirmøjø Lietuvos masonø. Gimë
1698 m., mirë 1775 m. vasario 26 d. Halëje (Vokietija). Jis buvo kunigaikðèio Martyno Mykolo Oginskio (1672–1750) sûnus. Broliai:
Pranciðkus Ksaveras Oginskis (XVIII a. – po 1750), Tadas Pranciðkus Oginskis (1712–1783), Kazimieras Ignotas Oginskis (XVIII a. – po
1769), Stanislovas Jurgis Oginskis (1710–1748). Nuo 1744 m. ëjo Lietuvos dvaro marðalkos, 1750 m. balandþio 15–1768 m. vasario
22 d. – Lietuvos didþiojo marðalkos, nuo 1768 m. – Vilniaus kaðteliono pareigas. Buvo ir Trakø vaivada. Augustas III du kartus já su
pavedimais siuntë á Sankt Peterburgà. 1736 m. rugpjûèio 11 d. I. Oginskis Dresdene buvo apdovanotas Baltojo erelio ordinu.
38
M. K. Oginskio senelio Tado Pranciðkaus Oginskio (1712–1783) brolio Ignoto Oginskio (1698–1775) þmona Elena (Halina) OginskytëOginskienë. Ji gimë apie 1700/1701 m., mirë apie 1790/1792 metus. Raðytiniai ðaltiniai liudija, kad faktiðkai E. Oginskytë-Oginskienë buvo
tikroji diplomatë, o jos vyras Ignotas Oginskis atlikdavo tik atstovavimo vaidmená. Apie ðià moterá kalbëdavo, kad tai „dama graþi, iðmintinga ir
tokia stipri, kad gali lauþyti pasagas“. Kartu su vyru Ignotu ji buvo Salantø baþnyèios koliatorë, 1765–1771 m. fundavo Grûðlaukës
baþnyèios (Salantø baþnyèios filijos) statybà (pastatyta 1778 m., sudegë 1945 m.). Elena ir Ignotas Oginskiai Þemaitijoje valdë
Luokës, Vaiguvos, Grûðlaukës dvarus (pastarasis Elenai atiteko po tëvo mirties kaip nuotakos kraitis). 1768–1771 m. E. ir I. Oginskiai
Vilniuje pastatë triaukðtá Oginskiø rûmø pastato korpusà prie Rûdninkø gatvës. Tada á já buvo ájungti ten anksèiau stovëjæ namai. Ðis pastatas
uþëmë plotà nuo dabartinës ðiaurës vakarinës sienos iki vidaus iðilginës sienos.

Luji Filipas Alfonsas Biðbua (pranc. Luis Philippe Alphonse Bichebois, 1801–1850), Kanutas Ruseckas (1800–1860). „Vilniaus
apylinkës. Antakalnis“. 1848 m. Lietuvos dailës muziejus, LDM G-12827

më. Uþ tai ATR Seimas paskyrë A. Oginskiui valdyti
Guzovo (Sochaèevo þemës), Kadarijos, Mockø ir Plateliø (Trakø vaivadija) seniûnijas.
1774 m. A. Oginskis ëjo pasiuntinio ir ágaliotojo ministro pareigas Sankt Peterburge, 1775 m.
liepos mënesá tapo Trakø vaivadijos deputatu Seime. Tais paèiais metais bevaikë teta Elena Oginskytë-Oginskienë 38 savo testamente jam uþraðë Sokoluvo þemes Palenkëje ir palivarkà Þemaitijoje, priklausiusá Plateliø seniûnijai.
1778 m. A. Oginskis tapo Trakø kaðtelionu, o
tø paèiø metø geguþës 13 d. kaip Trakø kaðtelionas – Senato nariu. Tais metais jis ëjo ir Lietuvos
didþiojo marðalkos pareigas, 1780 m. buvo senatorius, Aðmenos seniûnas, Bresto vaivada, nuo 1783 m.

gruodþio mënesio ëjo Trakø vaivados pareigas.
1783 m. lapkrièio mënesá A. Oginskis gavo tëvo
T. P. Oginskio palikimà – Izabelino þemiø kompleksà Aðmenos paviete.
1786 m. A. Oginskis baigë rengti spaudai ir Varðuvoje iðspausdino leidiná „Ekonomikos instruktaþas
þmonëms, kurie eina tarnybà ûkyje [...]“. Tikëtina,
kad ðá leidiná jam padëjo parengti sûnus Mykolas
Kleopas. A. Oginskis þinomas ir kaip vienas ið masonø loþës „Iðminties ðventovë“, pertvarkytos á „Ðv. Karolio riteriø“ loþæ, ákûrëjø. Mirë 1787 m. rugsëjo
12 d. Guzove. Palaidotas Mednevicø pranciðkonø vienuolyne. Po A. Oginskio mirties þmona Paula kartu
su vyriausiuoju sûnumi Feliksu Valezjuðu Vladislovu
liko gyventi Guzove39.

39
Rengiant tekstà apie Andriø Oginská naudotasi informacija, pateikta Antano Rimvydo Èaplinsko knygoje „Valdovø kelias: Rûdninkø gatvë“
(Vilnius: Charibdë, 2001).
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