32

M. K. O GINSKIUI – 250

DIPLOMATAS,
VALSTYBËS
VEIKËJAS
J U R G I S ÞELVYS

2015 m. minime kompozitoriaus, garsiojo polonezo „Atsisveikinimas su tëvyne“ autoriaus, politiko
ir valstybës veikëjo Mykolo Kleopo Oginskio 250àsias gimimo metines. Mûsø þurnalo redakcija (visuomeninë organizacija Regionø kultûriniø iniciatyvø centras) ðiemet dalá savo svarbiausiø darbø skiria bûtent ðiam jubiliejui. Bendradarbiaujant su Lietuvos dailës muziejumi ir Rietavo Oginskiø kultûros
istorijos muziejumi yra rengiama bendrojo ugdymo
mokykloms skirta kilnojamoji stendinë paroda „Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833)“, kuri jau pirmame ðiø metø pusmetyje pradës kelià po Lietuvà.
Spaudai lietuviø kalba rengiama ir Didþiojoje Britanijoje gyvenanèio M. K. Oginskio proprovaikaièio Andþejaus Zaluskio knyga apie M. K. Oginskio laikmetá
ir muzikà. Numatyta lietuviø bei anglø kalbomis iðleisti ir papildytà, gausiai iliustruotà jaunajam skai-

Ramunës Ðmigelskytës-Stukienës knygos „Mykolas Kleopas Oginskis.
Politikas, diplomatas, ministras ir jo pasø kolekcija“ virðelis (Vilnius:
Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013 m.). Dailininkë Dalia
Raicevièiûtë

tytojui skirtà knygà „Polonezø kelias“. Visus ðiuos metus
þurnale planuojama toliau spausdinti ir publikacijas, kuriose pasakosime apie M. K. Oginskio gyvenimà, jo valstybinæ, visuomeninæ ir kultûrinæ veiklà.

Ið kairës: Rusijos caras Nikolajus I. Neþinomas XIX a. pr. rusø dailininkas. Drobë, aliejus, 68 x 60 cm. LDM T–310; Imperatorë Jekaterina II.
XIX a. I p. Dailininkas Vladimiras Borovikovskis (1757–1825). Drobë, aliejus, 64 x 48 cm. LDM T–4296; Lietuvos didysis kunigaikðtis ir Lenkijos
karalius Stanislovas Augustas Poniatovskis. XIX a. I p. Dailininkas Jozefas Francas Johanas Pièmanas. Drobë, aliejus, 68,5 x 57,3 cm. LDM
T–428. Antano Lukðëno nuotraukos
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♦♦♦
Mykolas Kleopas Oginskis Abiejø Tautø
Respublikos (ATR) politiniame gyvenime pradëjo dalyvauti vos sulaukæs pilnametystës.
Jo proprovaikaitis Andþejus Zaluskis (Andrzej
Zaluski) knygoje „Mykolas Kleopas Oginskis.
Gyvenimas, veikla ir kûryba“ raðo: „Mykolas
Kleopas buvo devyniolikos, kai 1784 metais
tëvas iðsiuntë já á Seimelá Trakuose. Iki to laiko
ðeði Oginskiai jau buvo ëjæ Trakø vaivados pareigas. Andrius buvo paskutinysis. Jis pats neturëjo jëgø nuvaþiuoti, todël iðsiuntë Mykolà
vietoje savæs.“
Seimo deputatu M. K. Oginskis tapo po
dviejø metø – 1786-aisiais.
Eidamas Seimo nario pareigas, kaip ir pageidavo jo tëvas, Mykolas Kleopas Seime buvo iðrinktas á valstybës finansus administravusià institucijà – Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës (LDK) iþdo komisijà. Ðiam paskyrimui pritarë ATR karalius.
Andþejus Zaluskis jau minëtoje knygoje
raðo: „Po Seimo, Andriui Oginskiui pageidaujant ir karaliui pritariant, Mykolas Kleopas tapo Lietuvos iþdo komisijos nariu. Ið
Guzovo jis iðvyko á Gardinà dviem dëdës jam
padovanotais arkliais ir ekipaþu, turëdamas
santykinai nedidelæ pinigø sumà. Jis nenorëjo afiðuotis prieð savo kolegas. Oginskis
pradëjo dirbti kupinas jaunatviðko entuziazmo. Já domino darbo ekonominë pusë, o
teisiniø reikalø nemëgo. Gardine dominavo
intrigos, átartini santykiai, nesàþiningumas,
pinklës, korupcija, ir á visus tuos reikalus
buvo ávelti þydai. Bylø nagrinëjimas uþsitæsdavo, nes advokatai labai daug kalbëdavo.
Tai erzino Mykolà Kleopà ir jis ðia tema paraðë keliolikos eiluèiø epigramà. Kûrinys buvo anoniminis, bet visi atpaþino jo autoriø.
Advokatai já apskundë, taèiau kitus ta
epigrama pralinksmino.“
Komisijoje M. K. Oginskis uþsiëmë muitiniø tinklo reorganizavimo reikalais, parengë
ir Seimui pateikë savo pasiûlymus dël mokesèiø surinkimo tobulinimo, Ðventosios uosto steigimo ir rûpinosi kitais LDK ekonominës padëties gerinimo klausimais. Ði jo veikla buvo puikiai ávertinta – 1788 m. uþ nuopelnus valstybei M. K. Oginskis apdovanotas Ðv. Stanislovo ordinu, o 1789 m. – Baltojo erelio ordinu.
Ketveriø metø (1788–1792) seimui priëmus sprendimà dël kariuomenës didinimo,
1789 m. kovo 2 d. M. K. Oginskis ágijo pirmàjá kariná laipsná – tapo LDK kariuomenës
kavalerijos 10-osios vëliavos rotmistru. Tais

Lietuvos repatricijos muitiniø þemëlapis, parengtas Vilniaus vaivadaièio, Lietuvos iþdo komisaro
Mykolo Kleopo Oginskio uþsakymu. Geometras Juozapas Dombrovskis (Józef Dàmbrowski).
1788 m. Vytauto Didþiojo universiteto biblioteka

paèiais metais jis buvo nominuotas LDK
kardininku.
A. Zaluskis jau minëtojë knygoje raðo: „Kada Mykolas Kleopas nutarë uþsiimti diplomatine karjera, taip pat nëra þinoma. Gali bûti,
kad jis apsisprendë po tëvo mirties.
1788 metø gruodþio 15 dienà Seime kaþ-

kas pasiûlë paskirti já pasiuntiniu á Saksonijà, kaþkas kitas pasakë, kad Oginská reikia iðsiøsti á Stokholmà. Jau metais anksèiau jam
buvo siûlomas Konstantinopolis, Londonas
arba Stokholmas. Savo publikuotuose „Atsiminimuose“ Mykolas Kleopas raðo, kad ta(Nukelta á 34 p.)

Europos XVII a. þemëlapis. Fotoreprodukcija ið RKIC archyvo
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Ið kairës: Baltojo erelio ordino þvaigþdë.
XVIII a. Iliustracijos ðaltinis: http://pl.wikipedia.
org/wiki/Order_Or%C5%82a_Bia%C5%82ego
# mediaviewer/ Failas: Star_of_the_Order_of_
the_White_Eagle_ from_XVIII_century.PNG
[þiûrëta 2015-01-15]; Ðv. Stanislovo ordino
þvaigþdë. XVIII a. Iliustracijos ðaltinis: http://pl.
wikipedia.org/wiki/Order_%C5%9Awi%C4%
99tego_Stanis%C5%82awa#mediaviewer/
Failas: Star_of_the_Polish_Order_of_Saint_
Stanislaus_%28XVIII_century%29.PNG [þiûrëta
2015-01-15]

(Atkelta ið 33 p.)

„Gardinas 1575 metais. Kelias á Gardinà Baltarusijoje“. Paveikslas sukurtas 1575 m. ar vëliau.
Autorius – BRAUN & HOGENBERG. Fotoreprodukcija ið RKIC archyvo

Baltojo erelio ordino kryþius. XVIII a. Varðuvos Karaliðkoji pilis, GM (17). Iliustracijos ðaltinis: http://
commons.wikimedia.org/wiki/Category:Badges_of_Order_of_the_White_Eagle#mediaviewer/ Filas:
Cross_of_the_Order_of_White_Eagle_%28XVIII_century%29.PNG [þiûrëta 2015-01-15]; Ðv. Stanislovo ordino kryþius. XVIII a. Varðuvos Karaliðkosios pilies ordinø kolekcija. Iliustracijos ðaltinis:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cross_of_the_Polish_Order_of_Saint_Stanislaus_from_
XVIII_century.png [þiûrëta 2014-12-24]

da atsisakë dël to, jog tuo metu Lenkijoje
dar maþai buvo ávykdyta permainø, todël
pasiuntinys nedaug kà galëjo nuveikti. Gali
bûti, kad tuo metu jis turëjo rûpintis ir savo neseniai paveldëtø dvarø administravimu.
1789 metø pabaigoje á uþsienio ðalis
diplomatinei tarnybai buvo iðsiøsta visa eilë
pasiuntiniø. Kai kuriems ið jø tai buvo lemtingas paskyrimas. Jurgis Potockis taip
Stokholme prasiskolino, kad tik po paskutiniojo ATR padalijimo Jekaterina II já „iðpirko“ ið Ðvedijos. Á Konstantinopolá Piotras Potockis (Askenazio nuomone, „labai
silpna galva“) atvyko su didþiausia svita,
tuo vietos gyventojams padarydamas blogà áspûdá. Kiek tinkamesnis buvo pasiuntinys Londone Bukatas. M. K. Oginskiui patikëjo eiti pasiuntinio pareigas Hagoje.
Tai buvo Lenkijos optimizmo laikotarpis.
1790 metø kovo ir balandþio mënesiais pasiraðytas Lenkijos ir Prûsijos susitarimas
suteikë viltá, kad ðalis bus iðtraukta ið Rusijos priklausomybës. Atsiminimuose
Oginskis raðo, kad, nepaisant vëlesniø iðdavikiðkø santykiø su Lenkija, tuo momentu Frydrichas Vilhelmas buvo gerai nusiteikæs ir pasirengæs bendradarbiauti. Mykolas Kleopas instrukcijà dël iðvykimo á Hagà gavo bûdamas savo dvare Lietuvoje.
Ramunë Ðmigelskytë-Stukienë knygoje „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasø kolekcija“ (Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas,
2013) paþymi, kad „1790 m. kovo mënesá
pasiraðius sàjungos sutar tá su Prûsija,
M. K. Oginskis buvo paskirtas ATR ypatinguoju pasiuntiniu ir ágaliotuoju ministru Jungtinëse Nyderlandø Provincijose. Diplomato
kelias ið Varðuvos per Reichenbachà, Drezdenà, Leipcigà, Hanoverá vedë á Hagà, Amsterdamà, Londonà. Dël pradëtø ágyvendinti
reformø Respublika tuo metu traukë visos
Europos dëmesá. Prancûzijos revoliucijos po-
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Londonas, Vestminsterio tiltas. XVIII a. II p. Dailininkas Baltazaras Frydrichas Leizelis (Balthasar Friedrich Leizel). Medþio raiþinys, daþymas,
spausdinimas, 24,5 x 39 cm. Ðaltinis: http://www.zeller.de

veikis, Prûsijos ir Didþiosios Britanijos varþybos dël átakos regione,,
Prûsijos ketinimai uþimti Dancigà ir Torunæ bei kitos aplinkybës Hagà 1790 m. vasarà pavertë Europos diplomatinio gyvenimo centru.
Plaèios erudicijos, laisvai bendraujantis 25 metø grafas M. K. Oginskis lengvai ásiliejo á ðià aplinkà ir sëkmingai veikë, siekdamas uþsitikrinti paramà Respublikos reformoms. Jo pastangomis buvo sudaryta sutartis su Amsterdamo bankininkais, ir ATR iþdà pasiekë trijø
milijonø florinø vertës kreditas. Gindamas Respublikos interesus
M. K. Oginskis vedë derybas su Didþiosios Britanijos ambasadoriumi lordu Aucklandu (William Eden), Prûsijos pasiuntiniu grafu Kelleriu (Dorotheu Ludwig Christoph von Keller), uþmezgë glaudø ryðá su
Anglijos pasiuntiniu Prûsijoje Jozefu Evartu, Portugalijos pasiuntiniu
Antonijumi de Araujo (Antonio de Araujo e Azevedo), kitais diplomatais. Supratæs, kad Hagos politikos kursà lemia Didþiosios Britanijos
pozicija, M. K. Oginskis 1790–1791 m. sandûroje iðvyko á specialià
diplomatinæ misijà Londone. Pagrindinë misijos uþduotis buvo uþsitikrinti Didþiosios Britanijos vyriausybës politinæ paramà, o kartu
sudominti jà prekybiniø ryðiø su Respublika stiprinimu bei siekti
prekybos sutarties sudarymo. Derybos Londone su ministru pirmininku Viljamu Pittu Jaunesniuoju atskleidë, kad Didþioji Britanija palaiko Prûsijos pretenzijas á Lenkijos miestus Gdanskà ir Torunæ. Tiktai tuo atveju, jeigu Respublika bûtø sutikusi su teritorinëmis nuolaidomis, jai bûtø buvusi garantuota prekybos laisvë Baltijos jûroje.
Kadangi Respublika negalëjo sutikti su reikalavimu paþeisti jos teritoriná vientisumà, M. K. Oginskio diplomatinë misija tapo beprasmë:
pakeisti geopolitinës situacijos Europoje jis neturëjo jokiø galimybiø.
Gráþdamas ið Hagos á Varðuvà M. K. Oginskis pakeliui apsistojo Berlyne. Èia ávyko keletas neformaliø susitikimø su valdovu Frydrichu
Vilhelmu II, kitais karaliðkosios aplinkos asmenimis, Prûsijos uþsienio reikalø ministru Hercbergu. Sugráþæs á Varðuvà ir pateikæs iðsamià ataskaità, M. K. Oginskis dël sudëtingø asmeniniø aplinkybiø
buvo priverstas pasiuntinio pareigø atsisakyti – jo ágaliojimai oficialiai buvo atðaukti 1791 m. gruodþio mënesá.“
Siekdamas susigràþinti Targovicos konfederatø (Rusijos politikai lojalios Seimo opozicijos) nurodymu sekvestruotas savo dvarø
valdas, M. K. Oginskis buvo priverstas kreiptis pagalbos á Sankt
Peterburgà. Nuosavybë buvo sugràþinta su sàlyga, kad pagal Jekaterinos (Rusijos valdovës) scenarijø pertvarkomoje Respublikos vyriausybëje M. K. Oginskis sutiks eiti LDK iþdininko (finansø
ministro) pareigas. Ðiø pareigø, kurios atitinka dabartines valstybës finansø ministro pareigas, M. K. Oginskis atsisakë pirmosiomis 1794 m. sukilimo dienomis stojæs á sukilëliø gretas.
M. K. Oginskis buvo vienas ið sukilimo vadø Lietuvoje, pirmà
kartà dalyvavo karo þygiuose. Po sukilimo pralaimëjimo gyvenda-

mas emigracijoje kartu su bendraminèiais rûpinosi ATR atkûrimo
reikalais, savo tautieèiø ápareigotas vykdë atsakingas uþduotis
Konstantinopolyje ir Paryþiuje. Sugráþæs á Lietuvà po 1802 metø,
Sankt Peterburge tapo Rusijos imperatoriaus patarëju, buvo paskirtas senatoriumi nuo Lietuvos. Tuo laikotarpiu jis parengë ir imperatoriui pateikë LDK atkûrimo planà. Jame buvo paþymëta, kad
LDK turi bûti atkurta kaip autonominë Rusijos imperijos dalis. Ðis
planas, susiklosèius nepalankioms politinëms aplinkybëms, nebuvo ágyvendintas.

Lenkijos sienos 1773 metais. Sukurta XIX a. pab. Dailininkas neþinomas.
Popierius, litografija, lakðtas – 39 x 23,8 cm, vaizdas – 29 x 20 cm.
LDM G–15593. Antano Lukðëno nuotrauka
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