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MYKOLO KLEOPO OGINSKIO SESUO
JUZEFA SOFIJA OGINSKYTË (1761/1764–1847)289

Daugelyje raðytiniø ðaltiniø nurodoma, kad Mykolo Kleopo Oginskio sesuo Juzefa Sofija Oginskytë
gimë 1764 m. liepos 15 d. Vienoje, taèiau yra
nuorodø ir á 1761-uosius metus. Jos mama buvo Paula Ðembek (1737/1738–1798), tëvas – Andrius
Oginskis (1740–1787).
Tëvai daug dëmesio skyrë dukters mokslams. Nemaþai þiniø ji ágijo ir kartu su tëvais keliaudama po
Europà. 1772 m. Vienoje dirbæs tëvas ir kartu su ðeima á miestà atvykusi mama jà iðsiuntë mokytis á Vienos selezieèiø vienuolynà, kuriame ji praleido apie trejus metus. Gráþtanèios Juzefos Guzove jau laukë tëvø
pasamdytas muzikos mokytojas J. Kozlovskis, kuriam
buvo pavesta jà mokyti groti pianinu ir dainuoti. Mergaitei lavinti tëvai samdë ir kitus savo srities specialistus.
Taigi Juzefa, sulaukusi pilnametystës, kaip ir derëjo anuo
metu grafaitei, buvo iðsilavinusi ir kultûringa.
1779 m. Juzefa iðtekëjo uþ LDK didiko, Vaiguvos
ir Darsûniðkio seniûno, Kruonio ir Strëvininkø dvarø savininko Ignoto Oginskio (1755–1787). Jis
1780 m. savo þmonai uþraðë Kruonio dvarà, Darsûniðkio ir Vaiguvos seniûnijas.
Gyvendami santuokoje Juzefa ir Ignotas susilaukë
sûnaus Gabrieliaus Juozapo Andriaus Oginskio
(1784–1842) ir dukters Paulos (?–1799).
Paula Oginskytë 1798 m. iðtekëjo uþ liaudies kavalerijos rotmistro Juozapo Lopacinskio. Ji mirë praëjus vieneriems metams po vestuviø – 1799-aisiais.
Juzefa 1790-aisiais, praëjus trejiems metams nuo
vyro Ignoto mirties, vël iðtekëjo. Antruoju jos vyru
tapo LDK vyriausiojo tribunolo vicemarðalas (nuo

1778 m.), Minsko, Mscislavo ir Lazdijø seniûnas, meno mecenatas ir kolekcininkas, raiþytojas mëgëjas Jonas Nikodemas Lopacinskis (1747–1810). Jo tëvai buvo
Barbora Kopciûtë ir Mikalojus Tadas Lopacinskis.
Jono Nikodemo pirmoji þmona buvo Elena Viktorija Oginskytë (?–1788), o jos tëvas – Juozapas Oginskis
(1713–1788). Mykolo Kleopo sesers Juzefos pirmasis
vyras Ignas Oginskis buvo Elenos Viktorijos Oginskytës-Lopacinskienës pusbrolis. Taigi ðá kartà Jonas Nikodemas Lopacinskis vedë savo pirmosios þmonos pusbrolio naðlæ Juzefà Sofijà Oginskytæ-Oginskienæ.
J. N. Lopacinskis mokësi Vilniaus pijorø kolegijoje,
nuo 1758 m. – jëzuitø kolegijoje Varðuvoje. Kûrë pieðinius Vilniaus Ðventosios Dvasios brolijos spaustuvei.
Daugiausia sukûrë vario raiþiniø. Iðraiþë tëvo, motinos,
abiejø þmonø, dëdës – vyskupo Jono Dominyko Lopacinskio portretus, dviejø monumentø projektus, religinio siuþeto kompozicijas „Kristus su kryþiumi“ bei „Ðventieji“. Raiþydavo ir religinius paveikslëlius, iliustracijas
elementoriams. Sukûrë ir savo paties portretà.
J. N. Lopacinskio kûrybai bûdinga klasicistinës iðraiðkos priemonës ir puoðybos elementai – laurø vainikai, antikinës architektûros motyvai. Kai kuriose
kompozicijose esama barokinës raiðkos reliktø. Jis turëjo savo bibliotekà Leonpolyje (prie Dauguvos).
Treèià kartà Juzefa iðtekëjo uþ „Odyniec“ herbo
savininko Ignoto Ðiðkos.
J. Oginskytë-Oginskienë-Lopacinskienë-Ðiðkienë
mirë 1847 m. birþelio 12 d., palaidota Vaistomyje
(kai kuriuose literatûros ðaltiniuose nurodoma, kad ji
mirë 1841 m.)

Rengiant tekstà apie Juzefà Oginskytæ papildomai naudota informacija, paskelbta ðiuose raðytiniuose ir interneto ðaltiniuose: LVIA, f. 1177, ap.
1, b. 423; Alytaus naujienos http://www.alytausnaujienos.lt/alytausnaujienos/paskutinionumeriostraipsniai/?nid=7257 (þr. 2014-06-21);
Kaiðiadoriø enciklopedija http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Oginskiai; http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/
enciklopedija/index.php?title=Oginskis_Ignotas (þr. 2014-06-21).
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J. Oginskytës sûnus, M. K. Oginskio sûnënas Gabrielius Juozapas Oginskis (1784–1842) buvo vienas ið
þymiausiø XIX a. pirmosios pusës LDK politikos ir visuomenës veikëjø. Jis ëjo Darsûniðkio seniûno pareigas,
valdë Kruonio, Rudnios, Vievio, Obeniø, Gabriliavos,
Mlynko (prie Vievio), Loznios ir Rudnios dvarus, buvo paskutinis Mûro Strëvininkø dvaro savininkas.
Darsûniðkio ir Vaiguvos seniûnijas, esanèias dabartinëje Kaiðiadoriø rajono teritorijoje, G. Oginskis ið
valstybës buvo gavæs valdyti iki gyvos galvos. Jam dar
priklausë namas bei parduotuvë Vilniuje. Pagrindinæ
rezidencijà buvo ásirengæs Mûro Strëvininkø dvare.
Gimë G. Oginskis 1784 m. lapkrièio 30 dienà.
Studijavo Paryþiuje. 1805 m. sukûrë ðeimà – vedë
Kunegundà Pliaterytæ (1783–1865).
1812 m., kai prancûzø kariuomenë áþengë á Lietuvà, tikëdamasis, kad Napoleonas padës atkurti nepriklausomà LDK, Gabrielius sudarë imperatoriaus
Napoleono garbës gvardijà, kurioje kovojo daug buvusios ATR didikø ðeimø atstovø, kitø kilmingø ið
Lietuvos kilusiø karininkø, tarp jø ir Broel-Pliateriai,
Chlevinskiai, Èernovskiai, Jelenskiai, Laskovièiai, Lenkevièiai, Nosarþevskiai, Pomarnackiai, Puzinai, Riomeriai, Stravinskiai, Valavièiai, Zabielos. Gabrielius
ëmë jiems vadovauti, tapo Napoleono kariuomenës
pulkininku, generalinio ðtabo nariu. Jo suformuota
Napoleono garbës gvardija Napoleonà lydëjo iki pat
Maskvos ir atgal. G. Oginskis uþ nuopelnus buvo apdovanotas Garbës Legiono ordinu. 1813 m. G. Oginskis dalyvavo mûðiuose buvusio Þieþmariø seniûno Juozapo Poniatovskio korpuso sudëtyje, 1814 m. – karinëse kampanijose Vokietijoje ir Prancûzijoje.
1814 m. jis su þmona gráþo á Lietuvà ir uþsiëmë
jam priklausiusiø dvarø ûkio reikalais, provincijoje
rûpinosi ðvietimu, savo dvaruose ásteigë liaudies mokyklø. 1816 m. jis tapo Lietuvos Aukðèiausiojo Teismo pirmininku, 1816–1821 m. pastatë naujà Vievio katalikø baþnyèià (jai susenus, 1859 m. buvo
pastatyta nauja).
G. Oginskis pasiþymëjo ir kaip aktyvus masonø
loþës „Uolusis lietuvis“ (1816–1822) narys. Jis buvo
pirmasis Lietuvos provincijos loþës „Tobuloji vienybë“ priþiûrëtojas.
1818 m. G. Oginskis kartu su bendraminèiais inicijavo Tadui Kosciuðkai skirto paminklo pastatymà
Vilniuje.
1818 m. lapkrièio 23 d. G. Oginskis Kruonio dvarà, Darsûniðkio ir Vaiguvos seniûnijas iðnuomojo bu-

vusiam Lenkijos kariuomenës kapitonui bajorui Karoliui Nelavickiui. Tuo metu Kruonio dvaro sodybà
sudarë keliolika mediniø menkaverèiø pastatø ir mûriniø Oginskiø rûmø griuvësiai.
1828 m. G. Oginskis Mûro Strëvininkuose ásteigë
tekstilës audimo ir drobës balinimo fabrikà (manufaktûrà). Fabrikas veikë dviejø aukðtø mûriniame pastate.
Èia buvo 62 staklës. 31 naudotos audþiant drobinius
audeklus, o kitos (taip pat 31) – medvilninius. Þaliava
medvilniniams audiniams buvo atsiveþama ið Didþiosios Britanijos, o linus ir lininius siûlus Oginskiai pirkdavo Lietuvoje. Manufaktûroje dirbo daugiau negu
pusantro ðimto þmoniø: 60 verpëjø, 30 siûlø vyniotojø, 62 audëjai (berniukai) prie stakliø. Vykdant balinimo darbus papildomai dar buvo naudojamasi ir
arkliø jëga. Audimo darbus priþiûrëdavo ið Ðkotijos á
Mûro Strëvininkus Oginskiø praðymu dirbti atvykæs
audëjas Jonas Garvisas ir jo sûnus, o balinimo darbams vadovavo balinimo meistras Robertsonas.
G. Oginskio laikais Mûro Strëvininkai stipriai iðaugo. 1836 m. Strëvininkø dvaro inventoriuje nurodyta, kad dvarà sudaro 2 miesteliai, 4 palivarkai, 19
kaimø ir 20 uþusieniø.
Tuo metu dvaro rûmai buvo dviejø aukðtø, dengti
èerpëmis. Pirmame aukðte buvo 20, antrame – 12
ávairaus dydþio kambariø. Juos puoðë àþuolinis ir puðinis parketas, baltø kokliø krosnys. Viena ið krosniø
buvo padaryta ið geltono ir juodo marmuro. Rûmø
sienos buvo tinkuotos, daþytos, o karnizai ir lubos –
daugiausia tapytos. Netoli rûmø, kairëje jø pusëje,
stovëjo dviejø aukðtø fabriko pastatas. Deðinëje – kitas pastatas, taip pat dviejø aukðtø. Jame buvo árengti sandëliai ir patalpos arklininkams. Dvaro centrà juosë angliðko stiliaus sodas. Uþ jo ëjo kelias, prie kurio
stovëjo 28 mûriniai ir mediniai pastatai, buvo árengtas
dar vienas sodas, kuris garsëjo augalø ávairove. Èia buvo
trys liepø alëjos, du tvenkiniai. Strëvininkø palivarke veikë
spirito varykla. Jai vanduo buvo tiekiamas ið Martiniðkiø palivarko.
G. Oginskis pagarsëjo ir kaip vienas ið 1830–
1831 m. sukilimo vadø Lietuvoje. Taigi ne tik
M. K. Oginskio dukters Amelijos vyras Teofilis Zaluskis, bet ir sesers sûnus 1830–1831 m. stovëjo Lietuvos gyventojø, sukilusiø prieð Rusijos valdþià, prieðakyje. Sukilimo komitetas Gabrieliui suteikë pulkininko laipsná ir 1831 m. balandþio 1 d. paskyrë Trakø apskrities sukilëliø vyriausiuoju vadu (apskrities
virðininku). Po keliø dienø jo bûrys Þieþmariuose su-

sijungë su Vincento Matuðevièiaus bûriu. Tada jungtiniam 600 sukilëliø daliniui, kuriame buvo ir raitininkø bei pëstininkø, vadovybë ásakë þygiuoti Þasliø
link ir ið ten iðstumti Tuchaèevskio dalinio kareivius.
Puolimas nepasisekë. Rusai 27 sukilëlius paëmë á nelaisvæ. G. Oginskio vadovaujami sukilëliai atsitraukë
á ðalimais buvusá miðkà, o vëliau – á Èiobiðká. Þinoma, kad tomis dienomis G. Oginskio ir Emilijos Pliaterytës vadovaujami sukilëliai apsilankë Paparèiø dominikonø vienuolyne ir èia gavo prieglobstá. Vëliau,
balandþio 8 d., G. Oginskio, Mauricijaus Prozoro,
Antano Puðetos vadovaujami sukilëliø bûriai puolë
Kaunà, taèiau ir ðá kartà sëkmë nuo jø nusisuko. Balandþio 17 d. sukilëliø bûriai patraukë prie Vilniaus
ir èia susijungë su Karolio Teofilio Zaluskio, Pranciðkaus Bilevièiaus ir kt. sukilëliø bûriais. Kai lenkø generolo Antano Gelgaudo korpusas áþengë á Lietuvà,
A. Gelgaudas G. Oginská paskyrë Laikinosios lenkø
centrinës vyriausybës Lietuvoje vicepirmininku.
G. Oginskis ëjo Karo skyriaus patarëjo pareigas, rûpinosi karo kroviniø tiekimu lenkø daliniams.
1831 m. birþelio mënesá, kai Lenkijos ir Lietuvos sukilëliai pralaimëjo prie Vilniaus, G. Oginskis netoli Vilniaus–Kauno vieðkelio buvusiame Gabriliavos dvare (dabar Elektrënø savivaldybës teritorija) sujungë 600 sukilëliø bûrá su generolo Dezidero Chlapovskio vadovaujamais sukilëliais. Na
o kai lenkø daliniai perþengë Prûsijos sienà,
G. Oginskio dalinys rugpjûèio 21 d. ásijungë á generolo Pranciðkaus Rolando korpusà.
Paaiðkëjus, kad sukilimas pralaimimas, G. Oginskis kartu su sukilëliø bûriø likuèiais bei savo þmona
Kunegunda pasitraukë á Lenkijos Karalystæ.
Caro pavedimu 1830 m. gruodþio 21 d. visas
G. Oginskiui priklausæs turtas (Kruonio, Mûro Strëvininkø dvarai ir kt.) buvo konfiskuotas ir paimtas á

valstybës iþdà, o Strëvininkø rûmuose árengtos kareivinës ir karo ligoninë.
1833 m. vasarà Gabrieliaus ir Kunegundos Oginskiø ðeima ásikûrë Prancûzijoje. Èia G. Oginskis pradëjo verstis knygriðyste. Kaip amatininkas Paryþiuje jis
gerai uþsirekomendavo, palaikë draugiðkus ryðius su
prancûzø karaliaus dvaru (þinoma, kad karalius Liudvikas Pilypas G. Oginská lankydavo jo dirbtuvëse).
Juzefa buvo Lenkø damø labdarybës draugijos
narë ir bendradarbiavo su Klementina TanskaiteHofmaniene.
1841 m. G. Oginskis Rusijos imperatoriaus raðtiðkai papraðë malonës. Tø paèiø metø balandþio
8 d. imperatorius ant jo praðymo uþraðë: „pasigailëti, negràþinant konfiskuotø dvarø, ir leisti apsigyventi vidaus gubernijose, iðskyrus sostinæ“. Kartu caras nurodë G. Oginskio bei jo þmonos iðlaikymui
iki gyvos galvos mokëti po 3 000 sidabro rubliø ið
konfiskuotø Oginskiø dvarø pajamø. Taèiau vos tik
G. Oginskis ir jo þmona pervaþiavo Lietuvos valstybinæ sienà, jie buvo suimti.
G. Oginská ákalino Vilniaus kalëjime. Èia jis praleido 11 mënesiø. Iðëjæs á laisvæ ilgai ja nesidþiaugë –
mirë 1842 m. gruodþio 15 dienà. Buvo palaidotas viename ið Vilniaus Rasø kapiniø kolumbariumø. Ið èia
mirusiøjø palaikai vëliau buvo perkelti á du bendrus
kapus. Kuriame ið jø ilsisi G. Oginskis, neþinoma.
G. Oginskio þmona Kunegunda mirë 1865 m.
gruodþio 16 d. Vilniuje, bûdama 82 metø amþiaus.
Gabrielius ir Kunegunda Oginskiai vaikø neturëjo. Kunigaikðèiams Oginskiams priklausæ Mûro
Strëvininkø rûmai po 1863 m. sukilimo buvo paversti kareivinëmis (èia ákurdinti kazokai). 1936 m.
rûmuose pradëjo veikti invalidø namai, dabar èia
veikia pensionatas290.
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