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Mykolas Kleopas Oginskis ir jo pirmoji þmona Izabelë Lasocka. Dailininkas Richardas Kosvëjus (angl. Richard Cosway), raiþytojas
Luidþis Ðiavoneti (pranc. Luigi Schiavonetti). 1793. LVIA, f. 135, ap. 23, b. 248, l. 29

MYKOLO KLEOPO OGINSKIO ÞMONOS

Mykolo Kleopo Oginskio gyvenime moterys uþëmë itin svarbià vietà. Raðytiniuose ðaltiniuose yra
gana nemaþai informacijos, liudijanèios, kad dailiosios lyties atstovës jam – kilmingam didikui, menininkui, politikui ir þavingam vyrui – skirdavo daug
dëmesio. Nëra paslaptis, kad Mykolas Kleopas moterø draugijos nevengdavo, o kartais ir ásiveldavo á kûrybiná pakilimà suteikianèius, gyvenimà praskaidrinanèius ir kartu já komplikuojanèius (ypaè kada jau
esi vedæs ir paþadëjæs amþinai bûti iðtikimas) ryðius.
Tiesa, bûdamas kultûringas ir laikydamasis ano meto
visuomenëje priimtø dorovës principø, gerbdamas
moteris, jis neteisëtø santykiø neafiðuodavo ir blogai
apie moteris niekada nekalbëdavo.
Mykolas Kleopas buvo vedæs du kartus. Pirmoji jo
þmona buvo Izabelë Lasocka (1764–1852), antroji –
Marija de Neri (1778–1851).
IZABELË LASOCKA-OGINSKIENË
(1764–1852)
Izabelë Lasocka ir Mykolas Kleopas susituokë
1789 m. geguþës 17 d. Bþezinø baþnyèioje (Lenkija, netoli Varðuvos). Tai buvo metai, kai M. K. Oginskis labai greitai kilo politinës karjeros laiptais, ëmë
garsëti kaip aktyvus politikas ir sulaukë pirmøjø aukðtø valstybiniø apdovanojimø.
I. Lasocka buvo vienintelë Lenkijos didikø – Gostino kaðteliono, Ciechanovo vaivados Antonio Lasockio (apie 1727–1799) ir Teresës Godlevskos Laskovskos – dukra.

Izabelë ir Mykolas Kleopas, gyvendami santuokoje, susilaukë dviejø sûnø – Tado Antonijaus (1798–
1844) ir Pranciðkaus Ksavero (1801–1837) – ir, tikëtina, kad ne maþiau kaip vienos dukters. Tai, kad
jos bûta, liudija Lietuvos valstybës istorijos archyve
saugomas 1792 m. Mykolo Kleopo motinos Paulos
Ðembek raðytas laiðkas ið Guzovo183, kuriame ji reiðkia susirûpinimà ir uþuojautà dël jo dukrelës ligos,
duoda patarimus, kaip jà gydyti, ir kt. Daugiau þiniø apie ðios dukters likimà dar nëra pavykæ rasti.
Tikëtina, kad ji mirë bûdama maþa ir kad ji palaidota Vilniaus Ðv. Jonø baþnyèios Dievo Kûno (Oginskiø) koplyèioje. Neatmetama galimybë, kad Izabelë,
gyvendama santuokoje su Mykolu Kleopu, susilaukë
ir daugiau vaikø, taèiau jie neiðgyveno. Dokumentø,
kurie galëtø patvirtinti ar paneigti ðá spëjimà, kol kas
taip pat neturima.
Oficialiai Mykolo Kleopo ir Izabelës skyrybos ávyko 1804 m. kovo 16 dienà, neoficialiai ði santuoka
iðiro 1802 m., kai M. K. Oginskis pradëjo gyventi su
Kajetono Nagurskio184 naðle Marija de Neri (1778–
1851), kilusia ið Italijos. Raðytiniuose ðaltiniuose nurodoma, kad Mykolo Kleopo ir Izabelës Oginskiø santuoka nutrûko dël to, jog sutuoktiniai ilgà laikà gyveno atskirai. Bûta ir turtiniø nesutarimø. Apie tai
R. Ðmigelskytë-Stukienë raðo:
„Kaip rodo archyviniai ðaltiniai, skyrybos su pirmàja þmona nebuvo vien dvasiniø ryðiø krizës iðraiðka, bet turëjo labai aiðkiai iðreikðtà materialøjá pamatà – jau 1799 m. kovo 8 d. Vilniaus pavieto pilies

LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 5803, l. 18
Kajetonas Nagurskis – Þemaitijos ir LDK politikos, karo ir visuomenës veikëjas, Kurtuvënø dvaro (Þemaitija) valdytojas, 1794 m. Tado
Kosciuðkos sukilimo dalyvis. Gimë 1757 m. Kurtuvënuose, mirë 1802 m. balandþio mënesá Vienoje. Marija ir Kajetonas vaikø neturëjo. Jie
susipaþino Venecijoje (Italija). Èia K. Nagurskis kurá laikà gyveno po 1794 m. Tado Kosciuðkos sukilimo. 1796 m., po Jekaterinos II mirties,
K. Nagurskis gavo amnestijà ir kartu su Marija apsistojo Varðuvoje, o vëliau atvyko á Vilniø, èia susituokë. Ði santuoka truko labai trumpai. 1802
m. K. Nagurskis mirë, nepalikæs ápëdiniø. Kurtuvënø dvarà, kuriam priklausë 1 000 valakø þemës ir keletas palivarkø, Marija pardavë ir kaip
labai turtinga jauna (tuo metu jai buvo dvideðimt ðeðeri) naðlë apsigyveno Vilniuje.
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aktuose buvo áraðytas I. Lasockos-Oginskienës manifestas, t. y. jos atsisakymas bet kokio juridinio santykio su vyro, buvusio didþiojo iþdininko, turtu, siekiant apsaugoti jos nuosavybæ nuo vyro kreditoriø.
Bûtent ðiuo dokumentu rëmësi M. K. Oginskis,
siekdamas skyrybø su sutuoktine, 1803 m. spalio
23 d. parengæs, o spalio 24 d. Vilniaus pavieto pilies aktuose áraðæs pareiðkimà, kuriame praðë apsaugoti jo turtà nuo buvusios þmonos ágaliotiniø pretenzijø. M. K. Oginskis anotavo 1799 m. kovo 8 d.
I. Lasockos-Oginskienës pareiðkimo turiná, paþymëdamas, kad, nepaisant to, jog jo þmona Izabelë ið Lasockø, grafienë Oginskienë, jau minëtame dokumente
paskelbë ir asmeniniu savo turtø valdymu leido visiems matyti ir suprasti, „kad visiðkai savo vyro turto
ir dvarø, kaip ir jo pajamø, nesiekia ir atsisako“ [...],
nepaisydamas visø finansiniø nesëkmiø jis ilgai puoselëjo viltá iðlaikyti gerus santuokos ryðius ir palenkti
savo þmonos ðirdá. Taèiau, matydamas, kad ji savo
ávairiems gyvenimo poreikiams ima paskolas ir ásiskolina kreditoriams, siekdamas apsaugoti savo nuosavybæ, praðo, remiantis paèios þmonos 1799 m. atliktu
separavimu, áteisinti jø nuosavybës atskyrimà, kad
þmonos skolos nebûtø iðieðkomos ið jo dvarø.
1804 m. sausio 6 d. Varðuvoje tarp sutuoktiniø
Mykolo Kleopo ir Izabelës Oginskiø buvo sudarytas
susitarimas, kuriuo grafienë sutiko su jos vyro pasiûlymu skirtis, bet su sàlyga, kad po skyrybø per nustatytà
terminà grafas M. K. Oginskis sumokës 200 tûkst.
lenkiðkøjø auksinø sumà, kuri bus palikta hipotekoje jo sûnø Tado ir Ksavero naudai. Taip pat Oginskis
ásipareigojo savo pirmajai þmonai uþtikrinti, kad padengs jø bendrø vaikø iðsilavinimo iðlaidas. Abu sutuoktiniai atsisakë pretenzijø á vienas kito valdas,
esanèias ðalyje.
1804 m. vasario 17 d. Varðuvos pirmosios institucijos dvasinio teismo priimta nutartis patvirtino netekus galios 1789 m. geguþës 17 d. Bþezinø baþnyèioje
sudarytà santuokà tarp Mykolo Kleopo Oginskio ir Izabelës ið Lasockiø Oginskienës, o tø paèiø metø kovo
16 d. Varðuvos diecezijos antrosios instancijos teismo
nutartimi skyrybø klausimu buvo patvirtintas Varðuvos dvasinio ordinarinio teismo sprendimas, kuriuo ðiø

MARIJA DE NERI-NAGURSKIENËOGINSKIENË (1778–1851)
Marija Neri gimë 1778 m. Italijos mieste Florencijoje, mirë 1851 m. rugsëjo 21 d. Pizoje (Italija). Kai
kurie raðytiniai ðaltiniai nurodo, kad Marija buvo kilusi
ið garsios italø ðeimos, ið kurios yra kilæs ir ðventasis Pilypas Neri (ðios versijos jau anksèiau minëtoje knygoje
apie Mykolà Kleopà laikosi ir A. Zaluskis187), nors dokumentais tai iki ðiol nëra árodyta.
Tuo metu kai Marija, tapusi Kajetono Nagurskio naðle, pradëjo gyventi su M. K. Oginskiu, ji daugelio Lietuvos didikø buvo laikoma þemos kilmës ir abejotinos
reputacijos moterimi. I. Zaluskis knygoje „Oginskiø genas“188, remdamasis jau paskelbtais raðytiniais ðaltiniais,
atvirai pasakoja apie audringà Marijos jaunystæ, jos paþintá su Kajetonu Nagurskiu, skandalingus jos ano meto romanus, bendro gyvenimo pradþià su M. K. Oginskiu. Taip daryta, matyt, siekiant skaitytojui paaiðkinti,
kurie Mykolo Kleopo ir Marijos santuokoje gimæ vaikai
galëjo paveldëti Mykolo Kleopo genus, o kurie – ne.

Ðmigelskytë-Stukienë R., Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasø kolekcija, Vilnius: Edukologija, 2013, p. 158–159.
LVIA, F. 1177, ap. 1, b. 33, l. 2–2v.
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Zaluskis I., Oginskiø genas, [vertë Sandra Rupeikienë], Klaipëda: S. Jokuþio leidykla-spaustuvë, 2007, p. 79–80.
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asmenø santuoka pripaþinta netekusia galios.“185
Yra pagrindo manyti, kad I. Lasocka savo ir vyro
turto atskyrimà galëjo inicijuoti ir dël to, jog 1794 m.
sukilime dalyvavusio Mykolo Kleopo, kaip politiko,
dvarai ir kitas turtas buvo valstybës nusavintas, perduotas valdyti kitiems ðeimininkams, o kreditoriai siekë ið Izabelës ir Mykolo Kleopo ðeimos atgauti skolas.
Raðytiniai ðaltiniai liudija, kad Mykolas Kleopas
dar iki susipaþinimo su Marija de Neri galëjo bûti
neiðtikimas savo þmonai, o Izabelë – savo vyrui. Apie
vëlesnius jo santykius su Izabele ir sûnumis ið pirmosios santuokos duomenø yra iðlikæ nedaug, taèiau, kaip matyti ið Mykolo Kleopo 1818 m. rugpjûèio 16 d. Vilniuje suraðyto testamento, Lietuvos
valstybës archyve saugomø jo laiðkø sûnums Tadui
ir Pranciðkui bei jø laiðkø tëvui, Mykolas Kleopas
Oginskis rûpinosi visais savo vaikais, jø auklëjimu,
iðlaikymu ir iðmokslinimu. Minëto testamento antrajame punkte nurodyta, kad visi jo paveldëti ir vëliau ásigyti dvarai turi bûti lygiomis dalimis padalyti visiems jo vaikams (sûnums ir dukterims) ið abiejø santuokø186.

Mykolas Kleopas Marijà sutiko 1800 m., sugráþæs á Lietuvà ið emigracijos. Knygoje „Oginskiø genas“ raðoma: „Vilniaus socialinio gyvenimo sûkuryje Mykolas Kleopas sutiko vienà ið þavingiausiø visuomenës veikëjø – Marijà Nagurskà, su kuria galbût jis jau buvo matæsis Venecijoje, nors toks susitikimas nëra uþfiksuotas. 1795 m., po Treèiojo ATR
padalijimo, Venecijà buvo uþplûdæ lenkø pabëgëliai, tarp kuriø buvo ir du jauni þygiø Lietuvoje veteranai – Mykolo Kleopo draugas Kajetonas Nagurskis ir Tadeuðas Visogerdas. Jie visà laikà buvo kartu,
netgi skirdami pasimatymus vietinëms merginoms,
tarp kuriø buvo ir patraukli devyniolikmetë Marija
Neri. Apie jos kilmæ yra maþai þinoma. Kai kurie
ðaltiniai teigia, kad ji buvo kilusi ið Florencijos burþuazinio sluoksnio ðeimos, kiti nurodo, kad jos tëvas buvo ið Florencijos kilæs smuklës savininkas. Nesvarbu, kokia buvo jos socialinë kilmë – abu vyrai jà
buvo ásimylëjæ iki ausø.
Visogerdas buvo apsukresnis, suviliojo jà ir iðsiveþë á Florencijà. Nagurskis nesusitaikë su pralaimëjimu ir vijosi juos iki Toskanos sostinës, kur po atkaklaus persekiojimo susigràþino jà, nors Visogerdas ir
buvo ðaunesnis bei graþesnis. Marija Neri, nors ir bûdama nepaprastai graþi, buvo nedaug pasiekusi, daugiausiai dainuodavo barkaroles [...]. Nagurskis dël jos
buvo pametæs galvà, todël palaidoje politiniø emigrantø
gyvenimo atmosferoje, kur daugiausia visuomenës áþymybiø „plaukë“ puèiant Adrijos jûros vëjui, jis galëjo
puikuotis savo nauja meile be jokio visuomenës pasmerkimo.“ 189
Apie tolesná Marijos asmeniná gyvenimà nemaþai
þiniø yra pateikæs Stanislovas Moravskis190 knygoje
„Keleri mano jaunystës metai Vilniuje: atsiskyrëlio
atsiminimai“191, tik sunku pasakyti, kiek autoriaus
teiginiai atitinka tikrovæ, ar jis buvo objektyvus, nes,
kaip jis pats raðo, jo tëvas Apolinaras Moravskis ilgà
laikà artimai bendravo su Marija de Neri, o Apolinaro jaunesnysis brolis Nikolajus Moravskis – su jos seserimi, bûta tarp jø ir su finansais susijusiø istorijø.

S. Moravskis jau minëtoje knygoje pateikia þiniø
ir apie Marijos de Neri artimus ryðius su Liudviku
Mykolu Pacu 192, bûta jos artimø ryðiø ir su kitais
ano meto átakingais Lietuvos bei Rusijos karo, valstybës
ir politikos veikëjais.
„1801 m. Marija Nagurska patraukë generolo Benigseno dëmesá. Grafas Levinas Augustas Gotlybas Benigsenas gimë Braunðveige. Savo karinæ karjerà pradëjo Hanoverio armijoje. 1764 m. já á Rusijà atsiveþë
Jekaterina II. Jis kariavo kare su Turkija ir pasiþymëjo
neramumuose Lenkijoje per galutiná padalijimà. Jis
susidraugavo su caraièiu Aleksandru, kuris buvo apimtas abejotino dieviðkos misijos jausmo ir todël geidë kuo greièiau uþimti Rusijos sostà.
Remiamas maþo panaðiø idealistø rato, tarp kuriø
buvo Benigsenas, Aleksandras suplanavo pasikësinimà á savo tëvà, neva norëdamas já priversti atsiþadëti
sosto. Ðá sàmokslà [...] nebuvo sunku ávykdyti.
Jeigu tikësime S. Moravskio paraðyta kronika, Benigsenas buvo tas þmogus, kuris uþdusino carà lovoje. Aleksandras teisëtai uþëmë sostà ir atsidëkodamas
vienu pirmøjø savo potvarkiø paaukðtino Benigsenà,
paskirdamas já eiti Lietuvos valdytojo pareigas. Benigsenas apsigyveno Vilniuje, kur Marija Nagurska
gyveno populiarios ir labai apdairios kurtizanës gyvenimà. Benigsenas labai ja susiþavëjo. [...]
Panaðiai kaip ir Benigsenas, Mykolas Kleopas iki
ausø ásimylëjo Marijà Nagurskà. Jausmas buvo abipusis. Aistringi santykiai nesilpnëjo, kol galiausiai paaiðkëjo, kad ji laukiasi. Mykolas Kleopas pasipirðo, ji
sutiko ir jie [...] susituokë.“193
Taigi anais laikais meilës fronte Mykolas Kleopas
nurungë Vilniaus generalgubernatoriø L. Benigsenà,
kuris taip pat norëjo Marijai Neri pasipirðti.
Skyrybos tarp didikø anuo metu Lietuvoje ir Lenkijoje jau nebuvo naujiena, taèiau visuomenë nepalankiai vertino M. K. Oginskio ir Marijos Neri santykius, pirmiausia dël to, jog jiems pradëjus gyventi
kartu Mykolas Kleopas dar nebuvo oficialiai nutraukæs santuokos su Izabele Lasocka, be to, nebuvo ofi-

Zaluskis I., Oginskiø genas, Klaipëda, p. 79–80.
Stanislovas Moravskis (pilnas vardas Jonas Stanislovas Apolinaras Moravskis) – lietuviø bajoras, dvarininkas, aristokratas, gydytojas, etnografas,
keliautojas, raðytojas, poetas, teisininkas, filantropas, mizantropas, filaretas, vienas áþvalgiausiø XIX amþiaus memuaristø. Gimë 1802 m. liepos
22 d. Mickûnuose, mirë 1853 m. spalio 6 d. Ustronëje.
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p. 100–111.
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geguþës 19 d. Strasbûre (Prancûzija), mirë 1835 m. rugpjûèio 6 d. Izmire (Osmanø imperija).
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cialiai patvirtinta, jog Marija yra aukðtos kilmës. Taèiau tai nepakeitë Mykolo Kleopo pasirinkimo.
Ið Vilniaus ðurmulio jis su dukters besilaukianèia
Marija pasitraukë á Zalesës dvarà. Taip, pasak Andþejaus ir Ivo Zaluskiø, naujoji graþi, þavinti ir protinga grafienë Marija Neri-Oginskienë visam laikui
atsikratë savo varganos praeities þenklø ir tapo tobula
dvaro rûmø ponia194.
Ji apsigyveno Zalesëje netoli Smurgainiø miesto,
apsupto þaliø pievø ir berþø miðkø. Zalesës rûmai
buvo pastatyti ne kaip praðmatni rezidencija, o kaip
pastatas, kuriame bûtø patogu gyventi. Marijai èia
patiko. Viename ið savo laiðkø seseriai grafienei Kuèinai Skoti á Italijà ji raðë: „Zalesë yra maloni vieta
mums. [...] Mes apsupti sniego ir speigø, taèiau mums
tai në motais, nes þmogus visur yra laimingas, jei jo
ðirdies negrauþia sàþinë ir juo þavimasi“195.
Kai Mykolas Kleopas tapo Rusijos imperijos senatoriumi, jo þmona gavo aristokratiðkà titulà ir pradëjo vadintis Marija de Neri. Kaip senatorienë ji daþnai
dalyvaudavo imperatoriaus rengiamuose pokyliuose
Sankt Peterburge.
Marija pasiþymëjo aðtriu protu, sumanumu, puikiai tvarkë finansus. Tai jai, gyvenanèiai su Mykolu
Kleopu, labai pravertë, nes, kaip rodo raðytiniai ðaltiniai, jis buvo gana iðlaidus. Marija padëjo vyrui tvarkyti Zalesës, Rietavo dvarø, Vilniuje buvusiø rûmø
ir kitus ûkinius reikalus.
S. Moravskio atsiminimuose Marija apibûdinama
kaip labai valdinga, arogantiðka moteris, nepaisiusi savo vyro vaikø ið pirmosios santuokos interesø ir nesutikusi iðmokëti jiems M. K. Oginskio testamente nurodytos turto dalies196. Neávykdytus Mykolo Kleopo paþadus, duotus skyrybø byloje su Izabele Lasocka savo
vaikø ið pirmosios santuokos naudai, rodo ir tas faktas,
kad 1825 m. teisme buvo svarstoma byla „dël sumos
ið etmono Mykolo Kazimiero Oginskio uþraðymo bei
dalies Rietavo valdø kunigaikðèiø Tado ir Ksavero
Oginskiø naudai.“197 Literatûriniuose ðaltiniuose yra
uþuominø ir apie Marijos nesantuokinius ryðius, abejojama ir ar visø Mykolo Kleopo ir Marijos santuokoje
gimusiø vaikø tëvas yra M. K. Oginskis.
Pasak I. Zaluskio, Marijos ir Mykolo Kleopo san194
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Moravskis S., 1994, p. 99–107.
Ðmigelskytë-Stukienë R., p. 159.
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tykius, pradëjusius komplikuotis po dukrelës Sofijos
mirties, kiek pagerino jø kelionë á Venecijà, kurioje
M. K. Oginskis norëjo susitikti su èia planavusiu atvaþiuoti Napoleonu ir su juo pasikalbëti LDK ir Lenkijos atkûrimo klausimu. Ðios kelionës metu sutuoktiniai lankësi ir Florencijoje, Varðuvoje bei Paryþiuje.
M. K. Oginskis tikëjosi, kad kelionë taps antruoju
jo ir Marijos „medaus mënesiu“, kad pavyks sutvirtinti santuokà. Deja, ne viskas klostësi taip, kaip jis
planavo. Ðios kelionës metu Mykolas Kleopas galutinai ásitikino, kad Napoleonas nepadës atkurti LDK
ir Lenkijos valstybës. Jo santykiai su Marija ir toliau
darësi vis ðaltesni ir oficialesni.
I. Zaluskis raðo, kad „1808 m., netrukus po italø
dainininko Dþiuzepës Palianio atvykimo á Zalesæ mokyti Amelijà muzikos, Marijai Sofijos mirtá leido uþmirðti Irenëjaus gimimas, o kitais metais ir Emos atëjimas. Tuo metu faktiðkai tikros santuokos tarp jø
nebebuvo, liko tik formalioji jos pusë. Nei Marija,
nei Mykolas neturëjo jokiø iliuzijø dël jø santuokos
ateities. Jie abu elgësi labai taktiðkai, iðlaikydami normalios ðeimos ir socialinio gyvenimo ávaizdá. Abu buvo
neiðtikimi vienas kitam, todël abu ir pasirinko jiems
priimtinà gyvenimo bûdà.“199
Kaip teigiama ávairiuose raðytiniuose ðaltiniuose,
net ir ispanø dainininkas D. Palianis buvo ásivëlæs á
meilës intrigas su Marija de Neri, todël turëjo iðvykti – apsigyveno Sankt Peterburge.
I. Zaluskis jau minëtoje savo knygoje paþymi, kad,
nepaisant vis labiau byranèios santuokos, Mykolas Kleopas ir Marija aukðtuomenëje elgdavosi kaip normali
pora. M. K. Oginskis, nors ir turëjo pagrindà abejoti, ar, iðskyrus Amelijà, yra kitø santuokoje su Marija
gimusiø vaikø tëvas, su jais elgësi maloniai ir juos
auklëjo su tëviðku atsidavimu. Panaðiø pavyzdþiø anuo
metu buvo daugelyje Europos didikø ðeimø. Mykolas Kleopas juos þinojo ir jais sekë. Tai, kad jis oficialiai visus santuokoje su Marija gimusius vaikus pripaþino savais, rodo jo 1818 m. rugpjûèio 16 d. Vilniuje lenkø kalba suraðytas ir 1821 m. spalio 3 d.
papildytas testamentas.
Po 1823-øjø, Mykolui Kleopui gyvenant Florencijoje, sutuoktiniai, nors kartu ir negyveno, ryðius pa-

Nuo virðaus: Viktoras Vincentas Adamas (pranc. Victor Vincent Adam, 1801–1866), Luji Filipas Alfonsas Biðbua (pranc. Luis
Philippe Alphonse Bichebois, 1801–1850), Albertas Vaitiekus Þametas (1821?–1876), Jonas Kazimieras Vilèinskis (lenk. Jan
Kazimierz Wilczyñski, 1806–1885). „Verkiai“. 1847 m. Lietuvos dailës muziejus, LDM G 2641a; Juozapas Ozemblovskis (lenk.
Jozef Oziæblowski, 1805–1878). „Vilniaus apylinkës. Verkiai“. XIX a. vid. Lietuvos dailës muziejus, LDM G-336
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laikë – nuolat susiraðinëjo. Tai liudija ir iðlikæ jø laiðkai, saugomi Lietuvos valstybës istorijos archyve.
Marija de Neri Lietuvoje, tiek iki 1822 metø, kai
Mykolas Kleopas visam laikui iðvyko á Italijà, tiek ir
vëliau, daugiausia gyvendavo Zalesëje.
G. Giunterytë-Puzinienë200 savo knygoje „Vilniuje
ir Lietuvos dvaruose“ raðo, kad Marija 1816 m. ir vëliau
daugiausia bièiuliaudavosi su netoliese (Varnionyse) gyvenusia ðambelioniene Bachminska-Cichotska-Abramavièiene ir Sekneþinska-Mostovska. Raðytoja pasakoja ir
apie savo paèios apsilankymà Zalesëje 1838 metais201:
„Ta rezidencija buvo Aðmenos paviete, jà seniai jau
buvo pastatæs kunigaikðtis Mykolas, senatorius. Dvaras turëjo ûksmingà parkà su danieliais, graþiomis gëlëmis ir kaimiðku, taèiau mûriniu namu, panaðiu á
Pastoviø, mat èia irgi nebuvo privaþiavimo prie paradiniø durø. Viduje radome daug salonø, gerø paveikslø, daugiausia giminës portretø, taip pat oranþerijà, kurioje vasarà bûdavo pietaujama.
Kunigaikðtienë Oginskienë daþniausiai sëdëdavo
ant kanapos po savo jaunystës metø portretu, kuriame jos atvaizdas, nors jau praëjo daug metø, buvo ne
kà geresnis uþ dabartiná – originalà.
Jos anûkas Kublickis, ketveriø metukø Karolis, kas
rytà ateidavo prie to portreto pabuèiuoti nupieðtø moèiutës kojø. Jis buvo graþus vaikas – motinos akiø, tarsi
mergaitë vilkëjo suknele trumpomis rankovëmis; já be
galo mylëjo visi namiðkiai ir sveèiai. Jo dainelës mus þadindavo tarsi paukðèio giesmelë. Berniukas buvo paklusnus,
sumanus, linksmas ir su kiekvienu þodþiu priversdavo já
pamilti ið naujo.
Ðeimininkës vardadienis sutraukë kelis kaimyninius
namus; paradiniai pietûs buvo patiekti oranþerijoje, o
vakare visus nudþiugino parko iliuminacija ir miðke iðkirstoje rotondoje iðkeltos pabaigtuvës kaimieèiams. Ant
ieðmo sukosi visas jautis, skraidë daugybë vaikams mëtomø obuoliø, o didþiulis ratas, sudarytas gal ið kokio
ðimto porø, grieþiant keliems muzikantams, ðoko iki vë-

lumos. Tai buvo sûnaus, kunigaikðèio Irenëjaus, sumanytas graþus vaizdas motinai pradþiuginti, o maþasis Karolis, þiûrëdamas pro langà, sakë: „Kai uþaugsiu, savo
motinai sumanysiu dar kà nors graþesnio!“
Ponia senatorienë, vedþiodama mus po visus namus, rodë kampinius kambarius, kuriuos vadino
Amelijos bokðtu ir Emos bokðtu. Ji pati buvo ásikûrusi viename ið tø kvadratiniø bokðtø, kuriø sienos ið
vidaus buvo iðtisa visai svetimø generolø, kunigaikðèiø ir grafø portretø mozaika.
– Tai mano draugai, – atvirai sakydavo ponia senatorienë, në kiek neslëpdama, kokio pobûdþio tai buvo
draugystë, primenanti prancûzø dainelës priedainá:
Quand l'amitié devient amour,
Adieu le repos de la vie!
Quand l'amour devient amitié,
Adieu le bonheur de la vie!202
Vienas ið maloniausiø vieðnagës Zalesëje áspûdþiø
buvo paþintis su ponu Konstantinu Novomeiskiu, senu mano tëvo paþástamu. Ponia senatorienë, kurios
reikalus jis tvarkë, vadino já utie mouche blanche parmi
les notres203. Teisumas, einantis ið giliai suvoktos religijos, buvo jo charakterio pagrindas ir nulemdavo jo
poelgius. Be to, jo sàmojis buvo mielas, ðvelnumas
neiðsenkamas, ir, nors buvo senas viengungis, iðvengë
tiek koketavimo, tiek niurzglumo, jo kalboje tarsi
skambëjo apaðtaliðkos gaidelës, ir nors kaip tai bûtø
keista, bet jis sugebëdavo sakyti teisybæ á akis ir nieko
neáþeisti, niekam nesukelti pykèio, tik ásigyti vis naujø bièiuliø.“204
Marija de Neri, 1822 m. vyrui iðvykus gyventi á
Italijà, rûpinosi jai ir jos vaikams paliktø dvarø reikalais. Nëra iðlikæ þiniø, kad ji tuo laikotarpiu bûtø lankiusi vyrà, taèiau su juo susiraðinëjo, siøsdavo jam
pragyvenimui reikalingus pinigus, gautus ið jiems
priklausiusiø dvarø, o kai M. K. Oginskis 1833 m.
mirë, Marija pasirûpino, kad jo atminimas Florencijoje bûtø tinkamai áamþintas.

Gabrielë Giunterytë-Puzinienë (lenk. Gabrjela Puzynina z Güntherów) gimë 1815 m. vokieèiø kilmës aristokratø Adomo ir Aleksandros
Giunteriø ðeimoje. Labiausiai jà iðgarsino 1815–1843 m. dienoraðtis. Jau po jos mirties dienoraðtis buvo parengtas spaudai ir 1928 m.
pavadinimu „W Wilnie i w dworcah Litewskih. Pamiætki z lat 1815–1843“ iðspausdintas Vilniuje. 2005 m. knygà á lietuviø kalbà iðvertë ir
Vilniuje lietuviø kalba iðleido Regionø kultûriniø iniciatyvø centras (vertë Irena Aleksaitë).
201
Giunterytë Puzinienë G., Vilniuje ir Lietuvos dvaruose, [vertë Irena Aleksaitë], Vilnius: Regionø kultûriniø iniciatyvø centras, 2005, p. 239.
202
Vertimas ið prancûsø kalbos: „Kai draugystë virsta meile, / Sudie, gyvenimo ramybe! / Kai meilë virsta draugyste, / Sudie, gyvenimo laime!“
203
Vertimas ið prancûzø kalbos: „Balta musë tarp juodø“.
204
Giunterytë Puzinienë G., p. 239–240.
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Deðinëje (nuo virðaus): Neþinomas XIX a. vid. dailininkas. „Vilniaus katedra“. Lietuvos dailës muziejus, LDM G-2154; Karolis
Raèinskis (1799 – po 1860). „Vilniaus vaizdas nuo Paplavø priemiesèio“. 1830 m. Lietuvos dailës muziejus, LDM T-2140
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