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MYKOLAS KLEOPAS OGINSKIS:

FRAGMENTAI IÐ

„ATSIMINIMØ“

Mykolo Kleopo Oginskio „Atsiminimai“ su papildymais, saugomi Vilniaus
universiteto bibliotekos Rankraðèiø skyriuje

MANO BIOGRAFIJA NUO VAIKYSTËS IKI 1788 METØ,
KADA PRADËJAU RAÐYTI SAVO ATSIMINIMUS
„Gimiau 1765 metø rugsëjo 25 dienà savo tëvø kaime Guzove,
Ravos vaivadijoje, Sochaèevo seniûnijoje, uþ septyniø myliø nuo
Varðuvos. Mano tëvas, Andrius Oginskis, gyvenimo pabaigoje Trakø
vaivada, o tuo metu, kai gimiau að, Aðmenos seniûnas, Lietuvos
Didþiosios Kunigaikðtystës kardininkas ir Lenkijos ordinø kavalierius,
iðvyko ið Lietuvos ir ásikûrë Lenkijoje, kur vedë mano motinà –
Guzovo seniûno Potockio naðlæ.
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.
Visai atsitiktinai pirmasis vyras buvo kilæs ið Didþiosios Lenkijos,
antrasis – ið Maþosios, o treèiasis – ið Lietuvos. Kadangi su
kiekvienu vyru turëjo po vienà sûnø, tai visuomenëje mano motinà
daþnai vadindavo trijø provincijø motina. Buvo pokðtaujama, jog
kalbëdama apie savo sûnus ir norëdama pasakyti, apie kurá kalba,
ji kartais sakydavo, jog jos sûnus Lubenskis pasakë, kad jos sûnus
Potockis nuvyko á kaimà pas jos sûnø Oginská.
Mano netikri broliai ið motinos pusës buvo Feliksas, grafas
Lubenskis ir Petras Potockis. Mano sesuo Juzefa Oginska pirmà
kartà iðtekëjo uþ vieno ið Oginskiø (Gabrieliaus tëvo), o antrà kartà
uþ Mstislavo seniûno Lopacinskio.“
„Niekada nepretendavau bûti raðytoju ir neketinau visuomenei
pateikti ðiø atsiminimø, nes raðiau tik savo vaikams ir draugams.
Norëjau, kad jie þinotø apie nepaprastus ávykius, kuriø liudininku
man teko bûti, norëjau, kad jie prisimintø nelaimes, iðtikusias jø
tëvynæ. Taip pat ketinau paaiðkinti gyvenimo principus, kuriø visada
laikiausi ir savo pavyzdþiu rodþiau, kad tikëjimas, jog stengeisi
atlikti pareigas, gali nuraminti net tada, kai likimas tau siunèia
nelaimiø. Visiðkai nesistengiau bûti þinomas ir niekada
nesivarginau, bandydamas paneigti tai, kas uþsienio laikraðèiuose
bei ávairiuose leidiniuose buvo raðoma apie mane ir Lenkijà, taèiau
pastebëjau ðtai kà: nors pats buvau abejingas apkalboms, taèiau
jos kildavo prieð mano valià. Kai keliuose – Moderniosios

biografijos – leidiniuose radau absurdiðkø prasimanymø apie mane
(beje, netgi iðkraipytø reikðmingø mano ðalies istorijos faktø),
nusprendþiau iðleisti ðiuos „Atsiminimus“ (padariau tai labai noriai),
juolab dël to, kad draugai jau seniai reikalavo ið manæs tokios
aukos, nusileisdamas primygtiniems daugelio þmoniø, kurie þinojo
ne visà tiesà, praðymams.
1791 metais Londono laikraðèiai raðë, kad þuvau, keldamasis ið
Kalë á Duvrà, ir mano draugai mane apverkë, o að skaièiau þinutæ
apie savo paties paskendimà. Daug laikraðèiø teigë, kad 1792 metais
buvau iðkviestas á Konvento teismà Paryþiuje ir maèiau kopijas
kalbos, kurià turëjau ten pasakyti, nors tuo metu buvau uþ trijø
ðimtø ljë nuo Prancûzijos sienø. Hamburgo, Kelno ir kiti laikraðèiai
teigë, kad 1796 metais vadovavau deðimties ar penkiolikos
tûkstanèiø vyrø kariuomenei prie Turkijos sienø. Ta naujiena buvo
skelbiama taip átikinamai, kad Paryþius iðbarë Verninakà,
Prancûzijos ambasadoriø Osmanø Por toje (Osmanø imperijoje),
uþ tai, kad apie ðá ávyká nepraneðë.
Raðydamas „Atiminimus“ að ne tiek stengiausi paneigti netikrus
faktus apie mane, kiek siekiau iðtaisyti klaidas, susijusias su
nesenais ávykiais Lenkijoje bei painiojamomis datomis, ir pasakyti
tikrà tiesà apie tuos ávykius, kuriuose vienaip ar kitaip teko dalyvauti.
Kadangi nutariau raðyti, pirmiausia paminësiu, kad tarnauti savo
ðaliai pradëjau labai jaunas, vienà po kito uþëmiau ðiuos postus:
buvau Seimo narys, Finansø departamento narys, Nepaprastasis
pasiuntinys Olandijoje, Ágaliotasis atstovas Anglijoje, Lietuvos
iþdininkas, Lenkijos revoliucijos karys, lenkø patriotø atstovas
Konstantinopolyje ir Paryþiuje. Emigracijoje gana daug metø buvau
pasitraukæs nuo valstybës reikalø, taèiau vëliau imperatorius
Aleksandras paskyrë mane senatoriumi Sankt Peterburge. Nereikia
stebëtis, kad tie, kurie mato tik faktus, galëjo manyje áþvelgti ir
aristokratà, ir jakobinà, prancûzø ðalininkà, ar atsidavusá Rusijai
þmogø.
Skaitant mano atsiminimus tokios abejonës, be abejo, iðnyks
ir skaitytojas ásitikins, kad vienintelë kelrodë þvaigþdë, didþiausià
átakà turëjæs jausmas buvo meilë tëvynei. Kartais dël meilës jai
nebesuvokdavau, kur tiesa. Dël jos padarydavau kvailysèiø, nes
pernelyg greitai pasiduodavau jausmams ir skubëdavau paklusti
pirmiesiems ðirdies impulsams. Bet protas aistrø nevaldo, tad ir
uþ meilæ tëvynei reikia atleisti, net tada, kai ji iðprovokuoja
neapgalvotus poelgius.“
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