Napoleonas Matas Tadeuðas Orda (lenk. Napoleon Mateusz Tadeusz Orda, 1807–1883), Aloyzas Miserovièius (lenk. Alojzy Misierowicz,1825–
1905). „Gardinas“. XIX a. pab. Lietuvos dailës muziejus, LDM G-515
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VALSTYBININKAS IR POLITIKAS

Renkantis gyvenimo kelià, M. K. Oginskiui didelæ átakà padarë ne tik tëvai, bet ir kiti giminës, ypaè
tolimo giminaièio – Vilniaus vaivados (1764–1768),
LDK didþiojo etmono (1768–1793), poeto, dailininko, muziko, knygø leidëjo Mykolo Kazimiero
Oginskio (1730–1800), kuris daþnai kai kuriuose raðytiniuose ðaltiniuose klaidingai vadinamas Mykolo
Kleopo dëde, – pavyzdys.
Mykolas Kleopas ATR politiniame gyvenime pradëjo dalyvauti vos sulaukæs pilnametystës. Vaikystës
laikø atsiminimuose jis vaizdþiai apraðo ir savo kaip
politiko pirmuosius þingsnius bei aplinkybes, kuriomis jis tame politiko kelyje atsidûrë, ir kas vykdavo Lietuvoje, prasidëjus rinkimø á Seimà kampanijai, kokia atmosfera tvyrojo paèiame Seime. Mykolo Kleopo proproprovaikaitis Andþejus Zaluskis
savo knygoje „Mykolas Kleopas Oginskis. Gyvenimas,
veikla ir kûryba“68 glaustai perpasakoja ðá M. K. Oginskio vaikystës prisiminimø skirsná. Jis 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 dvejø metø – 1786aisiais. Eidamas Seimo nario pareigas, kaip ir pageidavo jo tëvas, Mykolas Kleopas Seime buvo iðrinktas
á valstybës finansus administravusià institucijà – LDK

iþdo komisijà. Ðiam paskyrimui pritarë ATR karalius.
Po Seimo, Andriui Oginskiui pageidaujant ir karaliui pritarus, Mykolas Kleopas tapo Lietuvos iþdo komisijos nariu (komisaru). Ið Guzovo jis iðvyko á Gardinà69 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. 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 veiklos tikrinimo ir reorganizavimo reikalais, parengë ir Seimui pateikë savo pasiûlymus dël mokesèiø surinkimo tobulinimo, Ðventosios uosto atkûrimo ir rûpinosi kitais LDK ekonominës padëties gerinimo klausimais.“70
Ði M. K. Oginskio veikla buvo puikiai ávertinta ne
tik kolegø, bet ir valstybës vadovø – 1788 m. uþ nuopelnus valstybei jis buvo apdovanotas Ðv. Stanislovo
ordinu, dar po metø, 1789-aisiais, – Baltojo erelio
ordinu. 1789 m. kovo 2 d., netrukus po to, kai Ketveriø metø (1788–1792) Seimas priëmë sprendimà

68
Zaùuski A., Michaù Kleofas Ogiñski. Ýycie, dziaùalnoúã i twórczoúã, London: Polska fundacja kulturalna, 2009. Knyga á lietuviø kalbà iðversta ir
lietuviø kalba iðleista 2015 m. (Zaluskis A., Mykolas Kleopas Oginskis. Gyvenimas, veikla ir kûryba, Vilnius: Regionø kultûriniø iniciatyvø
centras, 2015).
69
Gardinas – to paties pavadinimo srities ir rajono centras ðiaurës vakarø Baltarusijoje, netoli sienos su Lenkija ir Lietuva, prie Nemuno upës.
Steponas Batoras (lenk. Stefan Batory, 1533 m. rugsëjo 27 d. – 1586 m. gruodþio 12 d.) – Transilvanijos kunigaikðtis (1571–1576), Lenkijos
karalius (1575–1586), Lietuvos didysis kunigaikðtis (1576–1586) – èia buvo ákûræs savo pagrindinæ rezidencijà. Gardine jis ir mirë. 1673 m.
Lenkijos ir Lietuvos Seimas priëmë ástatymà, kuriame buvo nurodyta, kad kas treèias ATR Seimas turi rinktis Gardine. Tada Gardinas tapo
antràja ATR sostine (greta Varðuvos). 1737–1751 m. èia buvo pastatyti Lenkijos ir Lietuvos valdovø rûmai – vadinamoji Naujoji pilis. XVIII a.
II p. Gardinas buvo svarbiausias LDK ûkio ir kultûros centras.
70
Zaluskis A., Mykolas Kleopas Oginskis: gyvenimas, veikla ir kûryba, [vertë Janina Krupoviè], Vilnius: Regionø kultûriniø iniciatyvø centras, 2015, p. 26, 27.
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Robertas Boveris (angl. Robert Bowyer, 1758–1834). „Amsterdamas. Valdovø rûmai, Naujoji baþnyèia, turgaus
aikðtë“. 1814 m. Ðaltinis: https://en.wikipedia.org/wiki/Amsterdam (þr. 2015-09-07)

dël kariuomenës didinimo, M. K. Oginskiui buvo
suteiktas LDK kariuomenës kavalerijos 10-osios vëliavos rotmistro71 laipsnis, o po keliø mënesiø jis tapo LDK kardininku. A. Zaluskis savo knygoje raðo:
„Kada Mykolas Kleopas nutarë uþsiimti diplomatine karjera, nëra þinoma. Gali bûti, kad jis apsisprendë po tëvo mirties. 1788 m. gruodþio 15 dienà Seime kaþkas 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 tada atsisakë dël to, jog tuo metu Lenkijoje dar
maþai buvo ávykdyta permainø, todël pasiuntinys ne-
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daug kà galëjo nuveikti. Gali bûti, kad prieþasèiø buvo
ir daugiau, kad tuo metu jis turëjo rûpintis ir savo
neseniai paveldëtø dvarø administravimu.
1789-øjø pabaigoje á uþsienio ðalis diplomatinei
tarnybai buvo iðsiøsta keletas pasiuntiniø. Kai kuriems ið jø tai buvo lemtingas paskyrimas. Jurgis Potockis72 Stokholme taip prasiskolino, kad tik po paskutiniojo ATR padalijimo Jekaterina II já „iðpirko“ ið
Ðvedijos. Á Konstantinopolá Piotras Potockis73 (Askenazio74 nuomone, „labai silpna galva“) atvyko su didþiausia svita, tuo vietos gyventojams padarydamas
blogà áspûdá. Kiek tinkamesnis buvo pasiuntinys Londone Bukota75. M. K. Oginskiui patikëjo eiti pasiuntinio pareigas Hagoje. Tai buvo Lenkijos optimizmo

71
Rotmistras – kavalerijos karininkas. Kai kuriose Europos ðalyse, carinës Rusijos kariuomenëje ðis karinis laipsnis buvo analogiðkas pëstininkø
kapitonui (ir kazokø esaului).
72
Jurgis (Jerþis) Potockis (lenk. Jerzy Potocki) diplomatiná korpusà papildë 1789 metais. Tada jis buvo paskirtas pasiuntiniu Stokholme.
73
Franciðekas Piotras Potockis (lenk. Piotr Franciszek Potocki, 1745–1829).
74
Simonas Askenazis (lenk. Szymon Askenazy) – þydø kilmës lenkø istorikas, daugiausia tyrinëjæs XVIII–XIX a. tarptautinius santykius. Gimë
1865 m. gruodþio 24 d., mirë 1935 m. birþelio 22 d.
75
Pranciðkus (Franciðekas) Bukota (lenk. Franciszek Bukaty) – ATR diplomatas. Gimë 1747 m. rugpjûèio mën., mirë 1797 m. birþelio 15 d.

Dþovanis Antonijus Kanalas, þinomas kaip Kanaletas (it. Giovanni Antonio Canal, 1697–1768). „Riteriø eisena prie Vestminsterio
vienuolyno Londone“. 1749 m. Ðaltinis: https://en.wikipedia.org/wiki/Canaletto (þr. 2015-09-07)

laikotarpis. 1790 metø kovo ir balandþio mënesiais
pasiraðytas Lenkijos ir Prûsijos susitarimas suteikë viltá,
kad ðalis bus iðtraukta ið Rusijos priklausomybës. „Atsiminimuose“ M. K. Oginskis raðo, kad, nepaisant
vëlesniø iðdavikiðkø santykiø su Lenkija, tuo momen-

tu Frydrichas Vilhelmas76 buvo gerai nusiteikæs ir pasirengæs bendradarbiauti.“77
Iðsamiai M. K. Oginskio politinæ, diplomatinæ veiklà monografijoje „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasø kolekcija“ yra

Frydrichas Vilhelmas II – nuo 1786 m. rugpjûèio 17 d. iki mirties buvo Ðventosios Romos imperijos kurfiurstas ir Prûsijos karalius. Kilæs ið
Hohenzolernø dinastijos, vyriausias Prûsijos princo Augusto Vilhelmo (1722–1758) ir Braunðveigo-Volfenbiutelio hercogaitës Luizës Amalijos
sûnus. Gimë 1744 m. rugsëjo 25 d. Berlyne, mirë 1797 m. lapkrièio 16 d. Potsdame.
77
Zaluskis A., p. 28.
76
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aptarusi dr. Ramunë Ðmigelskytë-Stukienë. 2015 m.
tekste, skirtame parengtai tarptautinei kilnojamajai
stendinei parodai „Mykolas Kleopas Oginskis. Sugráþimas á Tëvynæ“78, autorë raðo: „1790 m. kovo mënesá pasiraðius sàjungos sutartá su Prûsija, M. K. Oginskis
buvo paskirtas ATR ypatinguoju pasiuntiniu ir ágaliotuoju ministru Jungtinëse Nyderlandø Provincijose. Diplomato kelias ið Varðuvos per Reichenbachà, Dresdenà, Leipcigà, Hanoverá vedë á Hagà,
Amsterdamà, Londonà.
Dël pradëtø ágyvendinti reformø Respublika tuo
metu traukë visos Europos dëmesá. Prancûzijos revoliucijos poveikis, 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 Oklandu (William
Eden), Prûsijos pasiuntiniu grafu Keleriu (Dorotheu Ludwig Christoph von Keller), uþmezgë glaudø
ryðá su Anglijos pasiuntiniu Prûsijoje Jozefu Evartu (Joseph Ewart)79, 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.
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Derybos Londone su ministru pirmininku Viljamu
Pitu jaunesniuoju80 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 Hercbergu81. 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.“
Daugelis Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos istorikø pastebi (tai akivaizdu ir ið M. K. Oginskio „Atsiminimø“), kad daþnai M. K. Oginskio politiniams ëjimams átakà darë ne tik meilë tëvynei, noras jà matyti nepriklausomà, bet ir atsakomybë uþ
jam priklausiusius dvarus, ten gyvenusius þmones,
gimines, draugus ir paþástamus, su kuriais jis buvo
susijæs ávairiais ryðiais.
Siekdamas susigràþinti Targovicos konfederatø nurodymu sekvestruotas savo dvarø valdas, M. K. Oginskis buvo priverstas kreiptis pagalbos á Sankt Peterburgà. Nuosavybë buvo sugràþinta su sàlyga, kad pagal Rusijos imperatorës Jekaterinos II scenarijø pertvarkomoje Respublikos vyriausybëje M. K. Oginskis taps LDK iþdininku. Ðiø pareigø, kurios atitinka
dabartines valstybës finansø ministro pareigas,
M. K. Oginskis ëmësi nenoriai ir jø atsisakë pirmosiomis 1794 m. sukilimo Lietuvoje dienomis, stodamas á sukilëliø gretas.
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Parodà parengë Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejus, bendradarbiaudamas su Lietuvos dailës muziejumi, Regionø kultûriniø
iniciatyvø centru, Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø ministerija ir dr. Ramune Ðmigelskyte-Stukiene. Dailininkë Loreta Uzdraitë.
79
Jozefas Evartas (vok. Joseph Ewart) – ðkotø diplomatas, 1787–1788 m. – nepaprastasis pasiuntinys ir ágaliotasis ministras prie Prûsijos
karaliaus. Gimë 1759 m. balandþio 30 d., mirë 1792 m. sausio 27 d.
80
Viljamas Pitas jaunesnysis (angl. William Pitt the Younger) – XVIII a. pab. – XIX a. pr. Didþiosios Britanijos politikas. Gimë 1759 m.
geguþës 28 d., mirë 1806 m. sausio 23 d.
81
Evaldas Frydrichas von Hercbergas (vok. Ewald Friedrich von Hertzberg, 1725–1795) – grafas, Prûsijos politikas, uþsienio reikalø ministras.

Adolfas Þanas Batistas Bajo (pranc. Adolphe Jean-Baptiste Bayot, 1810–1866), Filipas Benua (pranc. Philippe Benoist, 1813–1879), Jonas
Kazimieras Vilèinskis (lenk. Jan Kazimierz Wilczyñski, 1806–1885). „Vilniaus universiteto Didysis kiemas“. 1850 m. Lietuvos dailës
muziejus, LDM G-2612
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