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MYKOLO KLEOPO
OGINSKIO VAIKAI
J U R G A ÞEMAITYTË

Mykolas Kleopas Oginskis, gyvendamas santuokoje su pirmàja ir antràja þmona, susilaukë 8 vaikø. Ið pirmosios santuokos su
Izabele Lasocka (1764–1852) Mykolas Kleopas turëjo du sûnus:
Tadà Antonijø (1798–1844) ir Pranciðkø Ksaverà (1801–1837).
Marija de Neri (1778–1851), bûdama santuokoje su Mykolu
Kleopu, pagimdë ðeðis vaikus: Amelijà (1803–1858), Emà (1810–
1871), Idà (1813-?), Irenëjø Kleopà (1808–1863), 1807 (?) m. gimusià Sofijà (Zosæ), kuri anksti mirë, ir dar vienà taip pat kûdikystëje mirusià dukrà, apie kurià daugiau þiniø nëra pavykæ rasti.

TADAS ANTONIJUS (ANTANAS)
OGINSKIS (1798–1844)
Tadas Antonijus Oginskis – vyriausiasis Izabelës Lasockos ir
Mykolo Kleopo Oginskio sûnus. Jis buvo vedæs Marijà Teklæ Rönne
(1804 (?)–1897), kurios mama buvo Antanina von Rönne, o tëvas – baronas Feliksas von Rönne.
Marijai tai buvo antroji santuoka. Bûdama dar visai jauna, ji
buvo iðtekinta uþ Mykolo Borevièiaus (1774–1820). Jø santuoka
áregistruota 1813 m. birþelio 20 dienà. Mykolas Borevièius mirë
bûdamas 46 metø amþiaus.
Marija ir Tadas Oginskiai turejo tris dukras: Amelijà OginskytæValavièienæ, Gabrielæ Marijà Oginskytæ-Rönne ir Natalijà Oginskytæ-Gauronskienæ.

PRANCIÐKUS KSAVERAS
OGINSKIS (1801–1837)
Pranciðkus Ksaveras Oginskis – Mykolo Kleopo Oginskio ir
Izabeles Lasockos jauniausias sunus. Jis gimë 1801 m. centrinëje Lenkijoje buvusiame Bþezinø dvare. Studijavo Vilniaus universitete, priklausë ten veikusiai slaptai Filomatø organizacijai. Ið
tëvo paveldëjo muzikiná talentà, kuriuo 1820–1830 m. daþnai sublizgëdavo Varðuvos aristokratø salonuose. Jis ten 1820 m. pradëjo lankytis kartu su broliu Tadu Antonijumi. Ðiuose susibûrimuose
Pranciðkus Ksaveras atlikdavo savo kûrinius, paraðytus tuo laikotarpiu madingu brilianto stiliumi. Jie þavëdavo aiðkumu ir emocionalumu. Jam didelæ átakà darë J. L. Dusenko, A. Kolono, G. Spontino ir tevo M. K. Oginskio kûryba. Tai buvo laikotarpis, kai jaunasis kompozitorius Frederikas Ðopenas pradëjo savo karjerà. Mykolo Kleopo Oginskio ir jo sûnaus Pranciðkaus Ksavero Oginskio
kûryba tuo metu padarë nemaþà átakà kûrybiniams F. Ðopeno ieðkojimams. Po 1831 m. sukilimo Pranciðkus Ksaveras Oginskis
gyveno Sankt Peterburge ir Vilniuje. Mirë 1837 m. Veisiejuose
(Lazdijø rajonas).

Amelija Oginskytë. XIX a. Dailininkas Fransua Ksavje Fabras. Kûrinys
saugomas Nacionalinio M. K. Èiurlionio dailës muziejaus Mykolo Þilinsko
paveikslø galerijoje

AMELIJA OGINSKYTË-ZALUSKA (1803–1858)
Amelija Oginskytë-Zaluska – Mykolo Kleopo Oginskio ir Marijos
de Neri vyriausioji dukra.
Ji gimë 1803 m. liepos 10 d. Zalesës dvare, kuris yra ant Vilijos
upës kranto, pusiaukelëje tarp Vilniaus ir Minsko, dabartinës Baltarusijos teritorijoje. Dar vaikystëje iðryðkëjo Amelijos polinkis menui – pieðimui, poezijai, muzikai, ðokiams ir kalboms (mokëjo anglø,
italø, lenkø, lietuviø, lotynø, prancûzø, rusø, vokieèiø kalbas). Muzikuoti, rinkti partitûras ir kurti pardëjo vaikystëje. Kartu su seserimi
Ema grodavo pianinu keturiomis rankomis. Amelija raðë proginius
eilëraðèius, tapë.
1826 m. geguþes 11 d. ji iðtekëjo uþ turtingo Gulbinø (Panevëþio
apskritis) dvarininko grafo Karolio Teofilio Zaluskio (1794–1845). Po
santuokos jaunieji Zaluskiai apsigyveno Gulbinuose. Ten gimë ir du
pirmieji jø vaikai – Mykolas Zaluskis (1827–1893) bei Marija Eugenija Sofija Zaluska (1829–1910). Ið viso Amelija pagimdë 11 vaikø.
Du ið jø – Teofilis (1828–1829) bei Juozapas (1832–1834) mirë kûdikystëje. A. ir T. Zaluskiø ðeimoje dar augo ir trys dukros – Ema
(1831–1912), Ida (1841–1916), Pranciðka (1843–1924) bei keturi
sûnûs – Karolis Bernardas (1834–1919), Irenëjus (1835–1868), Stanislovas (1838–1904) ir Ivas (1840–1881).
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Virðuje – Amelija Oginskytë-Zaluska su dukra Ida (?). Dailininkas Kasparas Frederikas Volfas. Paveikslas saugomas Krosnos apygardos muziejuje
(Muzeum Okregowe w Krosnie).
Daðinëje – Irenëjus Kleopas Oginskis. Dailininkas D. Maurinas. Kûrinys
saugomas Nacionaliniame M. K. Èiurlionio dailës muziejuje. Rimantës
Ropytës nuotrauka. Fotoreprodukcija ið RKIC archyvo

Jonas Stanislovas Apolinaras Moravskis savo atsiminimuose
„Keleri mano jaunystes metai Vilniuje: atsiskyrëlio atsiminimai“
taip apibûdino Amelijà: „Savo gerumu, ðvelnumu, iðsilavinimu, iðtikimybe ir pasiaukojimu vyrui, protu ir dora ji kaip dangus ir þemë
skyrësi nuo savo motinos, todël pastarosios niekuomet nebuvo
mylima.“ Kiek ðie þodþiai objektyviai apibûdina Amelijos motinà,
sunku pasakyti. Grafas K. T. Zaluskis dalyvavo 1831 m. sukilime –
kovojo prieð Rusijos valdþià. Sukilimui pralaimëjus, K. T. Zaluskis
buvo pasmerktas mirti, todël Zaluskiai, vengdami susidorojimo,
persikëlë gyventi á Klaipedà (tuo metu vadinosi Memelis), kuri priklausë Prûsijos karalystei ir èia Rusijos caro ásakymai negaliojo.
Gulbinø dvarà ir visas Zaluskiams priklausiusias Rusijos kontroliuojamoje teritorijoje buvusias þemes caro valdþia sekvestravo.
1837 m. K. T. Zaluskis paveldëjo dvarà Ivonièiø kurorte (Galicija,
tuo metu priklausiusi Austrijai, dabar èia – pietryèiø Lenkijos teritorija) ir tada Zaluskiø ðeima persikëlë gyventi ten.
Zaluskiø dvaras Ivonièiuose ilgà laikà Lenkijoje garsëjo kaip
kultûros centras ir traukë kûrëjus. Èia gyvendama Amelija ir toliau
kûrë muzikà. Ji buvo ir dvare vykusiø kultûros þmoniø suëjimø
siela, jø metu skambindavo pianinu. Amelijos atminimas Ivonièiuose puoselëjamas iki ðiol. Jos vardu yra pavadintas mineralinis
ðaltinis, sanatorija, miestelio parapinëje baþnyèioje kabo jai skirta
memorialine lenta.
Amelijos vyras K. T. Zaluskis mirë 1845 metais. Po vyro mirties
Amelija apsirgo. Tada ji ásikûrë Italijos pietuose esanèioje didþiausioje Partenopëjos salyno saloje Iðèioje. Ten ji 1858 m. rugsëjo 5 d.
ir mirë. Tà akimirkà kartu su ja buvo jos sûnus Karolis Bernardas
Zaluskis. Amelija palaidota Iðèios saloje.

Meilæ muzikai Amelija áskiepijo ir devyniems savo vaikams,
kuriuos pati muzikos ir iðmokë. Dukrà Emà Zaluskà muzikos vëliau
mokë pats Frederikas Ðopenas ir Karolis Mikelis. Ji tapo garsia
pianiste. Karolis Bernardas buvo kompozitoriaus Ferenso Listo draugas, pats gerai grodavo pianinu, kûrë muzikà, domëjosi Rytø kultûra bei kalbomis. Tuo pat metu jis garsëjo ir kaip diplomatas (buvo
austrø ambasadorius, ataðë ir specialusis pasiuntinys Egipte, Japonijoje, Prûsijoje, Kinijoje Ðvedijoje, Turkijoje, Persijoje, Siame).
Didþiojoje Britanijoje dabar gyvenantis kompozitorius ir visuomenes veikëjas Ivo Zaluskis – Amelijos ir Karolio Teofilio Zaluskiø
proprovaikaitis. Jis paskutiniaisiais metais kelis kartus lankësi Lietuvoje, dalyvavo Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejaus rengiamuose „Polonezø kelio“ koncertuose, Plungëje vykstanèiuose Mykolo Oginskio tarptautiniuose muzikos festivaliuose, daugelyje kitø
kultûriniø renginiø, juose grojo savo proprosenelio Mykolo Kleopo
Oginskio ir kitø ðios gimines atstovø kûrinius. Kitas jos proprovaikaitis Andrzejus Zaluskis taip pat gyvena Didþiojoje Britanijoje. Jis yra
muzikologas, daugelio knygø apie iðkilius meno veikëjus autorius,
tyrinëja Oginskiø giminës istorijà ir raðo knygas apie ðios giminës
muzikus, tarp jø ir apie Mykolà Kleopà Oginská.

Ema Oginskytë-BþostovskaVysocka (1810–1871)
Ema Oginskyte-Bþostovska-Vysocka – Mykolo Kleopo Oginskio
ir Marijos de Neri dukra. Nuo maþø dienø Ema, kaip ir jos sesuo
(Nukelta á 24 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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(Atkelta ið 23 p.)
Amelija bei brolis Irenëjus, kartu su tëvais daug keliaudavo. Taip ji
susipaþino su Europa, jos kultûra, muzika. Polinká menams turëjo
nuo vaikystës. Ji muzikuodavo, raðydavo muzikà. Zalesës dvare
rengiamuose vaidinimuose, koncertuose dalyvaudavo kartu su seserimi Amelija. Mergaites skambinti pianinu yra mokæs italas Dþuzepë Palianis. Veliau, kaip teigiama ávairiuose raðytiniuose ðaltiniuose, jis ásivëlë á intrigas su Mykolo Kleopo Oginskio þmona
Marija de Neri ir iðvyko gyventi á Sankt Peterburgà. Tikëtina, kad
Amelija ir Ema grodavo ir M. K. Oginskio suburtame Zalesës kvartete, kuriame jø tëvas grieþdavo pirmuoju smuiku. Spëjama, kad
savo dukroms M. K. Oginskis tuo laiku galëjo raðyti ir duetus. Pianinu jos skambindavo keturiomis rankomis.

IDA OGINSKYTË-KUBLICKA (1813–? M.)
Maþai þiniø yra iðlikæ apie M. K. Oginskio ir Marijos de Neri
dukrà Idà Oginskytæ. Ji buvo jauniausia jø dukra. Neþinoma Idos
mirties data. Guzove gyvenantis Mykolo Kleopo Oginskio gyvenimo tyrinëtojas Piotras Staniakas 1998 m. Lenkijoje iðleistoje knygoje „Kleopas Mykolas Oginskis (1765–1833)“ raðo, kad Ida buvo
iðtekëjusi uþ Adolfo Piottucho Kublickio.

IRENËJUS KLEOPAS OGINSKIS (1808–1863)
Irenëjus Kleopas Oginskis – Mykolo Kleopo Oginskio ir Marijos
de Neri sûnus. Jis ið savo tëvo paveldëjo Rietavo dvarà ir Juodainiø
kaimà (Laukuvos sen., Ðilales r.), papildomai nusipirko ir valdë
Endriejavà bei Veivirþënus (abi gyvenvietës yra Klaipëdos rajone).
Gimë I. K. Oginskis Florencijoje. Jaunystëje taip pat, kaip ir jo
tëvas, mëgo muzikuoti.
I. K. Oginskis turëjo dvi þmonas: anksti mirusià Juzefà Kalinovskà (1816–1844) ir pirmosios þmonos seserá, caro Aleksandro II
freilinà Olgà Kalinovskà (mirë 1899 m.), kurià jaunystëje buvo ásimylëjæs pats caraitis Aleksandras (bûsimasis imperatorius Aleksandras II). Gyvendami santuokoje Irenëjus ir Olga Oginskiai susilaukë dviejø sûnø – Bogdano Pranciðkaus Juozapo Oginskio (Rietavo kunigaikðèio) ir Mykolo Mikalojaus Severino Marko Oginskio
(Plungës kunigaikðèio). Vienas ið plaèiai paplitusiø teiginiø, kurá
kol kas sunku vadinti tikru faktu, sako, kad Bogdanas buvo ne
Irenëjaus, o caro Aleksandro II ir Olgos jaunustës meilës vaisius.
Paveldëjæs tevui priklausiusá Rietavo dvarà, I. K. Oginskis pasirûpino, kad miestelyje bûtø ásteigta ligoninë, vaistinë, seneliø ir
naðlaièiø prieglauda, kelios taupomosios skolinamosios kasos,
paðtas. 1835 m. I. K. Oginskis savo dvaruose panaikino baudþiavà.
Jis buvo specialaus Kauno gubernijos komiteto, sudaryto baudþiavos panaikinimo klausimams nagrinëti, narys.
1836 m. jo rûpesèiu Rietave pradëjo veikti valdiðka dviklasë
mokykla. XIX a. 5 deðimtmetyje Irenëjaus Kleopo iniciatyva buvo
perstatyta dvaro sodyba, iðkilo ankstyvojo istorizmo neoromaniniø formø rûmai, kurie buvo italø romaninio stiliaus interpretacija.
Minëtu laikotarpiu Rietave buvo árengtas ir didelis parkas, áveistas sodas, árengti keli tvenkiniai, 1859 m. pastatyta oranþerija.
Apie 1850-uosius metus I. K. Oginskio nurodymu klasikiniais principais buvo perplanuotas ir visas Rietavo miestelis. 1859 m. Rietave I. K. Oginskis ásteigë dviklasæ agronomijos mokyklà – pirmàjà agronomijos mokyklà Lietuvoje. Tuo laikotarpiu Irenëjus
Kleopas Oginskis èia atliko ir daug kitø darbø, kurie prisidëjo prie þemës

Neþinomos ponios (sëejama, kad Irenejaus Kleopo Oginskio antrosios þmonos Olgos Kalinovskos) portretas. Dailininkas neþinomas (spëjama, kad Josephas Desire Courtas). Kurinys saugomas Nacionaliniame M. K. Èiurlionio
dailës muziejuje. Rimantes Ropytes nuotrauka. Fotoreprodukcija ið RKIC
archyvo

ûkio ir gyvulininkystës vystymo, kraðto techninës paþangos.
Kunigaikðtis buvo meninës prigimties, ðviesaus proto þmogus,
pats gerai mokëjo þemaièiø kalbà, rûpinosi vietos gyventojø ðvietimu. Vienu metu jis rëmë Þemaièiø kultûrinio sàjûdþio veikëjø Simono Daukanto ir Mykolo Akelaièio veiklà, rëmë Lauryno Ivinskio
1846 m. iðleistà pirmàjá lietuviðkà kalendoriø – „Metskaitlius“ (pirmàjá lietuviðkà periodiná leidiná). I. K. Oginskio dëka Rietavas tuo
laiku buvo svarbus Þemaitijos ûkio bei kultûros centras. Du jo sûnûs – Bagdonas ir Mykolas – itin daug nuveikë organizuodami,
steigdami muzikos mokyklas, orkestrus Rietave ir Plungëje. Su
vietinaiis gyventojais jiems ne visada pavykdavo sutarti.
Irenëjaus ir jo þmonos Olgos Oginskiø atminimas áamþintas Rietavo baþnyèioje, kurios statybà jie finansavo. 1863 m. I. K. Oginskiui paminklà-biustà ið juodo ir balto marmuro sukûrë dailininkas
A. Cattier (Katje). Ðalia, kiek aukðèiau, yra to paties dailininko sukurtas Irenëjaus Kleopo þmonos Olgos biustas. Ðventoriuje tebestovi 1840 m. ið akmens ir medþio padarytas koplytstulpis.
I. K. Oginskis mirë Rietave 1863 m. (iki 1863 m. sukilimo pradþios), bûdamas 55 metø amþiaus. I. K. Oginskio þmona po vyro
mirties iðvyko gyventi á uþsiená. Kunigaikðèio kapavietë ir jà þymintis obeliskas yra Rietave, ðalia Oginskiø ðeimos koplyèios,
kurioje palaidoti ir jo abu sûnûs – Bogdanas ir Mykolas Oginskiai.

