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MYKOLAS KLEOPAS
OGINSKIS IR VILNIUS
P ARENGË D ANGUOLË ÞELVYTË

Mykolo Kleopo Oginskio gyvenimas ir politinë veikla
yra tiesiogiai susijusi su Vilniumi. Èia jis ilgà laikà gyveno
su ðeima, ëjo valstybines pareigas, aktyviai dalyvavo visuomeninëje veikloje, sveèiuodavosi savo giminaièiø namuose. Daþnai já galëjai sutikti ir anuo metu Vilniuje buvusiose katalikø baþnyèiose, ypaè Ðv. Jonø, kur yra Oginskiø (Dievo kûno) koplyèia, Rasø bei Saulës kapinëse, kur
palaidota daug kunigaikðèiø Oginskiø giminës atstovø. Vilniuje M. K. Oginskis ëjo LDK iþdininko pareigas, vadovavo Topografø, Labdariø draugijoms.

√

Bûtent èia M. K. Oginskis ásiraðë á Vilniaus miestelënø sàraðus, pirmosiomis Tado Kosciuðkos sukilimo dienomis (1794 m.)
Lietuvoje ir prisiekë tarnauti tautai, dalyvavo sukilimo vadovybës
darbe, padëjo formuoti sukilëliø bûrius. Sukilimo ðtabo bûstinë tais
metais buvo Vilniaus Sluðkø rûmuose, kuriø teritorijoje veikë ir
sviediniø liejykla. Nuo 1766 m. ðie ilgà laikà Vilniuje vieni ið prabangiausiø rûmø, kuriuose yra buvæs apsistojæs ir caras Petras I,
priklausë Vilniaus vaivadai, LDK didþiajam etmonui Mykolui Kazimierui Oginskiui (1728–1800), o po jo mirties paveldëjimo teise
atiteko jo treèios eilës pusbrolio Andriaus Ignoto Joachimo Juozapoto Oginskio sûnui Mykolui Kleopui Oginskiui. Jo þinioje ðie rûmai
buvo tik keletà metø.

√ Vilniuje tarp Rûdninkø ir Arkliø gatviø esantis pastatø
kompleksas ilgà laikà priklausë Oginskiø giminëi. Jis buvo formuojamas kelis ðimtmeèius (raðytiniuose ðaltiniuose èia stovintys
rûmai pradedami minëti jau XV a. pabaigoje). Nëra paskelbta iðsamiø tyrimø, kokiu tiksliai laikotarpiu ir kokiø ðeimininkø uþsakymu
vieni ar kiti ðiø rûmø pastatai iðkilo ar buvo perstatyti, sujungti.
Iðlikæ dokumentai liudija, kad ðiuos rûmus yra valdæs Mykolo Kleopo senelis Tadas (Tadeuðas) Pranciðkus Oginskis, vëliau – jo
sûnus (Mykolo Kleopo Oginskio tëvas) Andrius Ignotas Joachimas
Juozapotas Oginskis (1739–1787). Tuo laikotarpiu ðie rûmai buvo
vieni didþiausiø Vilniuje. XIX a. pirmaisiais dviem deðimtmeèiais
ðiuos rûmus valdë ir èia statybomis rûpinosi, rûmams klasicizmo
bruoþø suteikë Mykolas Kleopas Oginskis. Vëliau ðiuos rûmus yra
valdæ ir atvykæ á Vilniø juose apsistodavæ jo vaikai bei anûkai.
Þiniø apie Oginskiø rûmø statybà yra pateikta 1790 m. Vilniaus
miesto namø sàraðe. 1808 m. Vilniaus miesto plane Oginskiø rûmai pavaizduoti kaip rûmø korpusai, kurie supa didelá staèiakampio formos kiemà, esantá tarp Arkliø ir Rûdninkø gatviø. Tuo laiko-

tarpiu rûmai dar buvo gana apleisti ir iki galo nebaigti statyti.
M. K. Oginskio proproanûkis Andrzejus Zaluskis savo knygose paþymi, kad M. K. Oginskis rûpinosi klasicistinio rûmø pastato, kuriame dabar veikia Valstybinis jaunimo teatras, statyba. Panaðiu metu, t. y. XIX a. pirmaisiais dviem deðimtmeèiais, jis vykdë ir Zalesës
(Baltarusija) dvaro sodybos naujø mûriniø rûmø statybos, parko
rekonstrukcijos darbus.

√ Iðskirtinio M. K. Oginskio dëmesio daugelá metø sulaukdavo
Vilniaus universitetas. Jis bendravo ir bendradarbiavo su èia dirbusiais profesoriais, Universitetui yra padovanojæs du mikroskopus,
teleskopà ir nemaþai kitø mokymo priemoniø, rûpinosi, kad bûtø
suteikta amnestija èia dirbusiam áþymiam matematikui, filosofui
Jonui Sniadeckiui (1756–1830). Daugelyje raðytiniø ðaltiniø skelbiama, kad 1802 m. M. K. Oginskis buvo iðrinktas Vilniaus universiteto garbës nariu.
√ Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraðèiø skyriuje saugomas unikalus M. K. Oginskio keturiø knygø komplektas „Atsiminimai“, kurá sudaro Paryþiuje ir Þenevoje iðleistø „Atsiminimø“ spausdintiniai puslapiai ir ðiø „Atsiminimø“ rankraðtiniai papildymai (jie
buvo skirti autoriaus ðeimos nariams), paraðyti po knygos iðspausdinimo. Visos keturios knygos yra profesionaliai áriðtos. Þiniø apie
kità toká keturtomá iki ðiol nëra pavykæ rasti.
√ Kaip matyti ið M. K. Oginskio „Atsiminimø“, jis pats svarbiu
laikë savo dalyvavimà Vilniaus labdarybës draugijos veikloje, kuri
iki 1940 m. veikë iki ðiol iðlikusiame pastatø komplekse Vilniaus
gatvëje. Draugijà 1807 m. ásteigë Vilniaus vyskupas Jonas Nepomukas Kosakovskis (1755–1808) ir Vilniaus universiteto profesorius Jozefas Frankas (1771–1842). Þemës sklypà su apleistø rûmø
liekanomis draugijos pastatø komplekso statyboms skyrë Nesvyþiaus kunigaikðtis Dominykas Jeronimas Radvila (1786–1813).
„Laiðkuose apie muzikà“ M. K. Oginskis raðo: „Gyvendamas
Vilniuje 1817 metais savo lëðomis pas tuo metu á miestà uþsukusá gana águdusá vokietá menininkà iðspausdinau savo polonezus ir romansus. Leidiniai buvo skirti paremti vargstanèiuosius,
maþdaug 500 þmoniø, gyvenusiø Vilniaus labdaros draugijos,
kurios pirmininku buvau, namuose. Gailestingi þmonës puolë
juos pirkti, ir neturtëliø fondas pasipildë nuo ðeðiø iki septyniø
ðimtø aukso dukatø.“
√ Vilniaus ðv. Jonø baþnyèioje yra Oginskiø koplyèia, nuo seno
vadinama ir Ðv. Dievo Kûno vardu. Ji pastatyta apie 1573-uosius
metus. Ið pradþiø koplyèià globojo Dievo Kûno garbinimo brolija, o
apie XVIII a. ja rûpintis pradëjo M. K. Oginskio senelis – Trakø
vaivada Tadas Pranciðkus Oginskis (1712–1783), perëmæs ðià koplyèià ið jëzuitø ir èia árengæs kunigaikðèiø Oginskiø giminës mauzoliejø. Jis ðios koplyèios rûsyje ir palaidotas.
Oginskiø koplyèioje yra palaidota ir 1807 m. gimusi ir anksti
mirusi M. K. Oginskio ir Marijos de Neri dukra Sofija (mirimo data
neþinoma) bei kita taip pat kûdikystëje mirusi M. K. Oginskio dukra
(jos gimimo datos ir vardo nëra pavykæ nustatyti). 1808 m. raðytame testamente M. K. Oginskis yra iðreiðkæs savo valià taip pat bûti
palaidotas ðioje koplyèioje ðalia savo dviejø dukterø ir senelio.
Gyvenimas pasisuko kitaip – jo palaikai ilsisi Florencijos (Italija)
Ðvento Kryþiaus bazilikoje (Basilica di Santa Croce).

