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padavimo, vienà kartà ragana ið mergaitës atëmusi duonos kepalà. Taèiau kaip tik tuo momentu uþgiedojæs
gaidys. Ragana puolusi á uosá kartu su tuo duonos kepalu ir iki ðiol ten pasilikusi. Yra iðlikæs padavimas ir
apie moterá, kuri tris uþburtus uosius apriðusi skara.
Ant tø medþiø ið pradþiø net paukðèiai nenutûpdavæ.
Pamaþu apriðti uosiai á vienà kamienà suaugæ, o skarelës mazgo pëdsakai kamiene iðlikæ… Senieji plateliðkiai tikina, kad ðis uosis iki ðiol raganø lankomas – bûk
tai èia jos mëgstanèios naktimis susirinkti pasitarti…
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Augustas Gufjë Ðuazel (Maria Gabriel Florjan August
de Gouffer Choisseul) prieð prancûzø revoliucijà dirbo
karaliaus Liudviko XVI valdþios atstovybëje Turkijoje.
Revoliucijos metais buvo arðus rojalistas, todël revoliucijos metais turëjo bëgti nuo jakobinø giljotinos. Emigravo á Rusijà. Carienë Jekaterina II já paskyrë Peterburgo Vieðosios bibliotekos vedëju. Bibliotekoje dirbo ne
per geriausiai. 1 Ið Carienës Jekaterinos II gavo teisæ
ásigyti nekilnojojo turto Rusijos teritorijoje. Jam buvo palikta Prancûzijos pilietybë ir kartu suteiktos visos Rusijos didikø teisës.
Rusijos caras Povilas I (valdë 1796–1801 m). 1797
m. rugpjûèio 10 d. grafui Augustui Ðuazeliui padovanojo Plateliø valstybiná dvarà, valsèiø su þmonëmis (157
èinðininkais ir 958 laþininkais) ir þemesniuoju teismu.
1801 m. birþelio 26 d. caras Aleksandras I diplomu patvirtino Augustui Ðuazeliui caro Povilo I dovanojimà (Dobra Ploteli jau su 1966 dûðiomis (gyventojais). Grafas plaèiai gyveno, praskolino dvarà. Uþ skolà Masiliauskienei
grafas perdavë 17 metø valdyti Plateliø dvarà ir valsèiø.
Augusto sûnus grafas Oktavijus Ðuazelis buvo Prancûzijos peras. Jis vedë Rokiðkio dvaro grafaitæ Sofijà
Tyzenhauzaitæ, gimusià 1790 metais. Jos tëvas buvo
Ignacas Tyzenhauzas, o motina – Pðezdzeckytë. Sofija Tyzenhauzaitë su Oktavijum Ðuazeliu susituokë 1818
m. vasario 3 d. Rokiðkio baþnyèioje.2

SOFIJA TYZENHAUZAITË
Daugiausiai Sofijos Tyzenhauzaitës gyvenimà ir kûrybà Lietuvoje yra tyrinëjusi kultûros istorikë kauniðkë
dr. Anelë Butkuvienë. 2006 m. þurnale „Þemaièiø þemë“ (Nr. 3, p. 66–67) iðspausdintoje publikacijoje „Sofija Tyzenhauzaitë ir jos istorinis romanas „Halina Oginskytë arba Ðvedai Lenkijoje“ raðo, kad Sofija gimë 1790
m. Lydos paviete, Þaludko dvare (dab. Baltarusijoje)
Plateliø miestelio vaizdai ir þemaitiðkø Uþgavëniø kaukiø (lièynø) parodos
fragmentas atstatytame Plateliø dvaro svirne

Samogitia 2009 m. Nr. 12

Ignoto Tyzenhauzo ir Marijos Pðezdzeckytës ðeimoje.
Tyzenhauzø giminë kilusi ið vokieèiø þemiø – Holðteino
grafystës. XIII a. vienas ið giminës riteriø Johanas Tyzenhauzas leno teisëmis gavo þemës valdas Livonijoje. Po 1558–1583 m. karo dalis Livonijos atiteko LDK,
o po Liublino unijos (1569) perëjo Abiejø Tautø Respublikos (ATR) priklausomybën. Tyzenhauzai tapo LDK
valdiniais.
Sofijos motinos giminë – Pðezdzeckiai – buvo kilusi
ið Mozûrijos. XVII a. I p. Petras Povilas Pðezdzeckis
vedë ir persikëlë gyventi á LDK. Ir tarp Tyzenhauzø, ir
tarp Pðezdzeckiø giminiø buvo ne vienas aukðtas LDK
dignitorius.
Sofijos tëvai negyveno kartu. Mergaitë augo generolo Juozapo Morikonio ir jo þmonos Konstancijos Ðadurskytës ðeimoje – Kairënø dvare, netoli Vilniaus. Ji,
kaip ir kitos ano meto aristokratø ðeimø dukros, gavo
deramà iðsilavinimà. Namø mokytojai jà mokë bendrojo lavinimo dalykø, muzikos. Panaitës pieðimo mokytoju buvo bûsimasis Vilniaus universiteto profesorius Jonas Rustemas. Namuose buvo kalbama prancûziðkai,
jai ði kalba buvo gimtoji.
Sofijos biografija labai spalvinga. Jai teko susipaþinti su daugeliu Europos valstybiø valdovø. 1812 m.
pavasará mergina vieðëjo Taujënuose, savo globëjo brolio
Benedikto Morikonio dvare. Inspektuodamas savo kariuomenës dalinius, Taujënuose apsilankë Rusijos imperatorius Aleksandras I. Sofija Tyzenhauzaitë su juo
susipaþino, o vëliau artimai susibièiuliavo. Valdovas jai
suteikë freilinos titulà. Ði bièiulystë truko iki Aleksandro I mirties – 1825 m.
1812 m. prancûzø kariuomenei uþëmus Vilniø, Napoleonas surengë audiencijà ir pareikalavo, kad á jà atvyktø visa Vilniaus diduomenë. Audiencijos metu Sofija buvo pristatyta Europos uþkariautojui. Ji savo groþiu, elegancija ir dràsa (á puotà atvyko prisisegusi freilinos þenklà) Napoleonui padarë didelá áspûdá.
1818 m. Sofija iðtekëjo uþ Plateliø dvaro savininko
grafo Oktavijaus de Ðuazel-Gufjë, kurio tëvas revoliucijos metais buvo arðus rojalistas, bëgdamas nuo jakobinø giljotinos, emigravo á Rusijà. Pavelas I já apdovanojo didelëmis valdomis, tarp jø ir Plateliais. Sofija ir
Oktavijus susilaukë sûnaus Aleksandro. Oktavijus de
Ðuazel-Gufjë mirë 1842 m.
Iðtekëjusi grafienë Sofija gyveno aristokratës kosmopolitës gyvenimà, daug laiko praleisdama Italijoje,
Prancûzijoje, nes jos vyras, 1815 m. restauravus Burbonø monarchijà, atgavo tëvoninius dvarus. Tai netrukdë jai atsidëti literatûrinei kûrybai. 1818–1831 m. Sofija
prancûzø kalba paraðë ir iðleido penkis istorinius romanus ið Lenkijos ir Lietuvos istorijos: „Lenkai San Domingo saloje, arba jaunoji kreolë“ (1818), „Barbora Rad-
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vilaitë“ (1820), „Vladislovas Jogaila ir Jadvyga, arba
Lietuvos prijungimas prie Lenkijos“ (1824), „Politikos
nykðtukas“ (1827), „Halina Oginskytë arba Ðvedai Lenkijoje“ (1839). Raðytojà labiausiai iðgarsino jos „Atsiminimai apie Aleksandrà, Rusijos carà“, iðleisti Paryþiuje 1829 m. (papildytas leidimas pasirodë 1862 m.).
(Nukelta á 6 p.)

