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MYKOLO KLEOPO
OGINSKIO
ÞMONOS
P ARENGË K ONSTANTINAS PRUÐINSKAS
Mykolo Kleopo Oginskio gyvenime moterys suvaidino itin
svarbø vaidmená. Raðytiniuose ðaltiniuose gana nemaþai
informacijos, liudijanèios, kad jos jam – kilmingam didikui,
menininkui, politikui ir þavingam vyrui – skirdavo daug dëmesio.
Nevengdavo moterø draugijos, atskirais laikotarpiais ir kûrybiná
pakilimà suteikianèiø santykiø ir pats M. K. Oginskis. Jis buvo
vedæs du kartus. Pirmoji Mykolo Kleopo þmona buvo Izabelë
Lasocka (1764–1852), antroji – Marija de Neri (1778–1851).

IZABELË LASOCKA-OGINSKIENË (1764–1852)
Pirmoji M. K. Oginskio þmona buvo Izabelë Lasocka. Jie susituokë 1789 m. geguþës 17 d. Bþezinos baþnyèioje. Tai buvo metai,
kai M. K. Oginskis labai greitai kilo savo kaip politiko karjeros laiptais, ëmë garsëti kaip aktyvus politikas, sulaukë pirmøjø aukðtø
valstybiniø apdovanojimø.
I. Lasocka buvo vienintelë Lenkijos didikø Antonio Lasockio (apie
1727–1799) ir Teresës Godlevskos-Laskovskos dukra. Antonis Lasockis buvo Gostino kaðtelionas, Ciechanovo vaivada.
Mykolas Kleopas santuokoje su Izabele turëjo du sûnus: Tadà
Antonijø (1798–1844) ir Pranciðkø Ksaverà (1801–1837). Oficialiai
Mykolo Kleopo ir Izabelës santuoka buvo nutraukta 1804 m. kovo
16 dienà, neoficialiai ði santuoka nutrûko 1802 m., kai M. K. Oginskis pradëjo gyventi su Þemaitijos didiko Kajetono Nagurskio (1757–
1802) ið Kurtuvënø naðle Marija de Neri (1778–1851), kuri buvo
kilusi ið Italijos. 1803 m. liepos 10 d. gimë pirmoji Mykolo Kleopo
Oginskio ir Marijos de Neri dukra Amelija.
Raðytiniuose ðaltiniuose nurodoma, kad Mykolo Kleopo ir Izabelës Oginskiø santuoka nutrûko dël to, jog sutuoktiniai ilgà laikà
gyveno atskirai. Bûta ir turtiniø nesutarimø, nes, kaip rodo iðlikæ
dokumentai, bûdama santuokoje su M. K. Oginskiu, Izabelë ëmësi
veiksmø, kuriais siekë atriboti savo turtà nuo vyro. Tokiø veiksmø
ji galëjo imtis dël to, kad Mykolo Kleopo kaip politiko, pritarusio
1791 m. geguþës 3-osios konstitucijai, 1794 m. sukilimo dalyvio,
po sukilimo pralaimëjimo pasirinkusio emigranto dalià, dvarai ir
kitas tur tas buvo valstybës nusavinami, perduodami valdyti kitiems ðeimininkams.
Apie vëlesnius jo santykius su Izabele ir sûnumis ið pirmosios
santuokos duomenø nëra iðlikæ, taèiau, kaip matyti ið Mykolo Kleopo 1818 m. rugpjûèio 16 d. Vilniuje suraðyto testamento, jis rûpinosi visais savo vaikais. 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 santuokø (Ramunë Ðmigelskytë-Stukienë:„Mykolas Kleopas Oginskis:
politikas, diplomatas, ministras ir jo pasø kolekcija“ (Vilnius: Edukologija, 2013 m., p. 159–162).
.

MARIJA DE NERI-OGINSKIENË (1778–1852)

Izabeles Lasockos-Oginskienës portretas. XIX a. Dailininkas Juzefas
Marija Grassi (Josef Maria Grassi). Kurinys saugomas Krokuvos
nacionaliniame muziejuje (Lenkija). Fotoreprodukcija ið RKIC archyvo.
Fotografas neþinomas

Marija de Neri gimë 1778 m. Venecijoje (Italija), mirë 1851 m.
rugsëjo 21 d. Pizoje (Italija). Ji buvo kilusi ið garsios italø ðeimos.
Raðytiniuose ðaltiniuose paþymima, kad tikëtina, jog ið jos giminës yra kilæs ir ðventasis Pilypas Neri.
Jaunystëje Marija garsëjo savo groþiu, puikiu dainavimu, vëlesniais metais – ir savo organizaciniais sugebëjimais. Daugelyje
raðytiniø ðaltiniø nurodoma, kad ji buvo dainininkë, taèiau nëra
iðlikæ þiniø, kad ji bûtø dalyvausi vieðuose koncertuose. Labiausiai
tikëtina, kad ji turëjo graþø balsà, puikiai dainavo ir ðiø talentø neslëpdavo didikø vakarëliuose, kuiriuose lankydavosi.
Pirmasis Marijos vyras buvo Þemaitijos ir Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystes (LDK) politinis, karinis ir visuomenës veikëjas, Kur tuvënø dvaro (Þemaitija) valdytojas, 1794 m. Tado
Kosciuðkos sukilimo dalyvis Kajetonas Nagurskis (gimë 1757
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m. Kurtuvënuose, mirë 1802 m. balandþio mënesá Vienoje).
Marija ir Kajetonas vaikø neturëjo. Jie susipaþino Venecijoje
(Italija). Èia K. Nagusrskis kurá laikà gyveno po 1794 m. Tado Kosciuðkos sukilimo pralaimëjimo. 1796 m., po Jekaterinos II mirties,
K. Nagurskis gavo amnestijà ir kartu su Marija apsistojo Varðuvoje, o vëliau atvyko á Vilniø, kur jie 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 naðlë apsigyveno Vilniuje. Jos italiðkas temperamentas, groþis traukë daugelá vyrø. Tuo
laikotarpiu jos rankos siekë net Vilniaus generalgubernatorius Levinas Benigsenas ir jau su pirmàja savo þmona Izabele nebegyvenantis, bet su ja dar santuokos oficialiai nenutraukæs Mykolas Kleopas Oginskis. Marija pasirinko Mykolà Kleopà. Visuomenë ne itin
palankiai vertino ðiuos jø santykius, ypaè todël, kad Mykolas Kleopas dar nebuvo oficialiai nutraukæs santuokos su Izabele Lasocka.
Tai nepakeitë Mykolo Kleopo pasirinkimo. Ið Vilniaus ðurmulio jis
su Marija pasitraukë á Zalesës dvarà Baltarusijoje. Kai jis tapo Rusijos imperijos senatoriumi, jo þmona gavo aristokratiðkà titulà ir
pradejo vadintis Marija de Neri. Kaip senatorienë ji daþnai dalyvaudavo imperatoriaus rengiamuose pokyliuose Sankt Peterburge.
Marija pasiþymëjo aðtriu protu, sumanumu, savo kaip finansistës gebëjimais. To reikëjo, nes Mykolas Kleopas ir vëlesniais metais
buvo labai iðlaidus. Ji padëjo vyrui sutvarkyti Zalesës, Vilniaus,
Rietavo dvarø ir kitus ûkinius reikalus. Ávairiuose raðytiniuose ðaltiniuose Marija de Neri apibûdinama kaip graþi, bet labai valdinga,
arogantiðka, nepaisiusi savo vyro vaikø ið pirmosios santuokos
interesø. Raðytiniuose ðaltiniuose yra uþuominø ir apie jos
nesantuokinius ryðius, abejojama ir ar Ema yra Mykolo Kleopo
Oginskio dukra.
Iðlikæ laiðkai rodo, kad bent jau pirmieji jos ir Mykolo Kleopo
Oginskio bendro gyvenimo metai buvo laimingi ir kad jie vienas
kità mylëjo.
Pirmoji Mykolo Kleopo ir Marijos Oginskiø dukra Amelija gimë
1803 m. liepos 10 d. Zaleseje. Suaugusi ji tapo 1831 m. Panevëþio
apskrities sukilëliø vado grafo Karolio Teofilio Zaluskio þmona. Amelija pratæsë ir muzikines Oginskiø giminës tradicijas. Savo vaikus
muzikos ji mokë pati. Dalis jø uþaugæ tapo garsiais muzikais. Keletas
Amelijos provaikaièiø ir ðiandien garsina Oginskiø giminæ kaip muzikos atlikëjai, kompozitoriai, muzikologai.
1808 m. Florencijoje Oginskiams gimë sûnus Irenëjus Kleopas
(tuo metu Mykolas Kleopas Oginskis buvo Paryþiuje), o 1810 m. –
dukra Ema (jos vyru tapo grafas Ipolitas Bþostovskis). 1813 m. Oginskiai susilaukë dukters Idos, kuri iðtekëjo uþ Adolfo Piottucho Kublickio. Dvi kitos jø dukros, ið kuriø viena buvo Sofija (Zosë), kitos vardas neþinomas, mirë kûdikysteje ir yra palaidotos Vilniaus ðv. Jonø
baþnyèios Oginskiø (Dievo kûno) koplyèioje, kurioje, kaip tai paraðyta
M. K. Oginskio testamente, norëjo bûti palaidotas ir jis pats.
Taèiau... Po 1815 m. ávykusio Tautø kongreso M. K. Oginskis
prarado viltá, kad bus ámanoma atkurti Lietuvos valstybæ. Tada jis
jau gana sunkiai sirgo podagra, gydytojai buvo pataræ gyvenimui
rinktis ðiltesnius kraðtus, todël jis apsisprendë iðvykti gyventi á
uþsiená. Apie 1822-uosius metus M. K. Oginskis savo dvarus uþraðe þmonai Marijai de Neri bei vaikams ir pats iðvyko á Italijà, kur
ásikûrë 1823 metais. Ten, daugiausiai Florencijoje, jis praleido deðimt
metø. Tuo laikotarpiu jis daug muzikuodavo, tobulino savo ágûdþius

Marijos de Neri-Oginskines portretas. XIX a. Dailininkas Dominikas Palegrini (Domenico Pellegrini). Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailes muziejus.
Arûno Baltëno nuotrauka. Fotoreprodukcija ið RKIC archyvo

grodamas smuiku ir pianinu, domëjosi Italijos ir kitø Europos ðaliø
muzikiniu gyvenimu, lankydavosi koncertuose, priëmimuose.
Mirë M. K. Oginskis taip pat Florencijoje. Tà 1833 m. spalio 10 d.
jo akys uþgeso ant á Italijà atvykusios dukters Emos rankø.
Marija de Neri, vyrui iðvykus á Italijà, rûpinosi vaikais, jai ir jo
vaikams paliktø dvarø reikalais. Nëra iðlikæ þiniø, kad ji tuo laikotarpiu bûtø Italijoje lankiusi vyrà. Taèiau kai jis mirë, ten nuvyko ir
pasirûpino, kad M. K. Oginskio atminimas bûtø tinkamai áamþintas.
Jo palaikai buvo ið ankstesnës palaidojimo vietos (Florencijos
vienuolyno kapiniø prie Santa Marija Novela baþnyèios) perkelti á
Florencijos ðv. Kryþiaus (Santa Crose) bazilikà, kur ilsisi daugelio
paèiø iðkiliausiø meno, mokslo ir valstybës veikëjø, tarp jø ir Dantës, Mikelandþelo, Dþoakino Rosinio, Nikolinio Dþovanio Batistos,
Galilëjaus, palaikai. Marija M. K. Oginskio amþino poilsio vietoje
pastatë balto marmuro paminklà, kuriame, tikëtina, ásiamþino ir ji
pati – antkapinio paminklo skulptûroje pavaizduota moteris yra panaði á Marijà de Neri.
Marija de Neri-Oginskienë mirë 1851 m. rugsejo 21 d. Pizoje
(Toskanos, kuri yra centrinëje Italijoje, mieste).
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