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ITALIJOJE

XIX a. 3 deðimtmeèio pradþioje M. K. Oginskis
suprato, kad politinë situacija, lyginant su tuo, kas
buvo XIX a. pirmàjá deðimtmetá ir antrojo pradþioje,
yra ið esmës pasikeitusi ir kad jis, siekiant ATR, LDK
atkûrimo, nebeturi galimybiø daryti átakà Rusijos ir
kitø ðaliø vadovams.
Podagros priepuoliai darësi vis sunkesni. Gydytojai Mykolui Kleopui patarë gyvenimui pasirinkti labiau tinkantá klimatà. Santuoka su Marija de Neri
faktiðkai jau seniai egzistavo tik popieriuje, todël, nors
jauniausiai dukrai Idai tada dar nebuvo në deðimties,
Mykolas Kleopas nutarë iðvykti gyventi á uþsiená. Testamentà jis buvo suraðæs dar 1818 metais.
M. K. Oginskis pasitikëjo savo þmonos Marijos organizaciniais gebëjimais, motiniðkais jausmais, tad vaikai liko su ja. Marijai, iki jos paèios iðvykimo gyventi
á Italijà, teko rûpintis ir Baltarusijoje bei Lietuvoje
jos ðeimai priklausiusiø dvarø reikalais. Dalis pajamø,
gautø ið ðiø dvarø, bûdavo skiriama vyro pragyvenimui.
Tolesniam gyvenimui Mykolas Kleopas pasirinko
Marijos de Neri gimtàjà Italijà. Vykdamas ten, pakeliui uþsuko á Varðuvà, Dresdenà, Paryþiø, sveèiavosi
savo giminiø ir bièiuliø namuose. Antraisiais kelionës
metais pasiekæs Florencijà, miestà-sostinæ, visomis prasmëmis anuomet vienà svarbiausiø Europos kultûros
þidiniø, joje apsistojo visam likusiam gyvenimui.
Florencijoje jam buvo priimtinas ne tik klimatas,
bet ir kultûrinë aplinka. Gyvendamas èia, jis, niekur
neiðvykdamas, galëjo aktyviai dalyvauti Europos kultûriniame gyvenime, bendrauti su mieste ásikûrusiais
ar atvykstanèiais iðkiliausiais ano meto menininkais,
lankyti naujausius spektaklius, koncertus ir parodas.
Èia buvo palankios sàlygos ir jam paèiam kurti bei
uþsiimti mëgstama veikla – muzikavimu.
Yra þinoma, kad jis ið pradþiø gyveno Florencijos
priemiestyje – Fjezolëje, o vëliau apsigyveno paèiame
miesto centre – Tornabuoni gatvëje, dabar 10-uoju

numeriu paþymëtame name, kurio fasadà 2006 m.
bronzine memorialine lenta papuoðë Baltarusijoje gyvenantys M. K. Oginskio atminimo puoselëtojai. Ðià
lentà sukûrë baltarusiø skulptorius Valerijanas Januðkevièius. Jis yra ir beveik identiðkos memorialinës lentos, pritvirtintos prie Maladeèinos Mykolo Kleopo
Oginskio vardo valstybinës muzikos kolegijos pastato sienos, autorius. Ðalia minëtos kolegijos stovi ir jo
sukurta áspûdinga Mykolo Kleopo skulptûra.
Memorialinë lenta nedidelë, taèiau joje pavaizduotos detalës – penklinë su polonezo „Atsisveikinimas
su Tëvyne“ fragmentu, á audrà atsuktas graþus Mykolo Kleopo veidas, vëjyje besiplaikstantys kûrëjo plaukai, ðalia parklupæs þirgas, já puolantys nuoþmûs ir
plëðrûs vilkðuniai – vaizdþiai pasakoja apie kûrëjo asmenybæ ir jo gyvenimà.
Florencijoje M. K. Oginskis baigë raðyti savo „Atsiminimus“, jø papildymus, esë rinkiná „Laiðkai apie
muzikà“, paraðë keliø jo gerai paþinotø XIX a. politikø biografijas, sutvarkë savo archyvà, tobulino grojimo smuiku ágûdþius. Jis nepraleisdavo progos pabendrauti, padiskutuoti apie muzikà su á miestà uþsukanèiais buvusiais savo bièiuliais, rûpinosi savo muzikiniø kûriniø leidyba. Kaip ir anksèiau, mëgo þaisti
ðachmatais. Þinoma, kad kai jo 1829 m. Florencijoje
aplankyti uþsuko poetas Adomas Mickevièius ir jo bièiulis Antonis Odinecas, pastarajam net nebuvo laiko kada su Mykolu Kleopu ilgiau pakalbëti já dominanèiomis temomis, nes didþiàjà susitikimo laiko dalá uþëmë ðachmatai. I. Zaluskis knygoje „Oginskiø
genas“ perteikia tokius A. Odineco pastebëjimus:
„Adomo (Mickevièiaus) ðlovë bei faktas, kad að já
paþinojau [...] uþtikrino, kad bûsime ðiltai priimti, ir
apsilankymo metu su mumis buvo elgiamasi ne kaip
su sveèiais, bet kaip su draugais. Kiekvienà dienà buvome kvieèiami vakarienës ar pavakaroti, taèiau ne visuomet tam turëjome galimybæ. Kaip ðioje senoje pa-
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Florencija. Tornabuoni gatvë nuo Arno upës pusës. 2008 m. Vyto Rutkausko nuotrauka

Florencija. Tornabuoni gatvës namas Nr. 10, paþymëtas skulptoriaus Valerijano Januðkevièiaus sukurta memorialine lenta,
primenanèia, kad èia, sulaukæs savo gyvenimo saulëlydþio, gyveno Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833). 2008 m. Vyto
Rutkausko nuotrauka
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Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) antkapinis paminklas Florencijos Ðv. Kryþiaus bazilikoje (it. Basilica di Santa Croce).
2008 m. Vyto Rutkausko nuotrauka

tarlëje sakoma: Gyvenk su Èartoriskiu, / Gerk su Radvila, / Valgyk su Oginskiu, / Kalbëk su Þevutskiu. Neminint nuostabiø vakarieniø, að valandø valandas klausyèiausi Oginskio ádomiø bei turiningø pasakojimø. Bet
kada gi? Tuomet, kai uþsibûnam kiek ilgëliau, ant stalo
atsiranda ta prakeikta ðachmatø lenta, ir kai jis su Adomu susëda suþaisti partijà, pokalbis apsiriboja dviem þodþiais „ðachas“ ir „matas“, kuriuos girdint jauèiuosi lyg
muðekliu trankoma musë.
Mintis sukurti epà „Ponas Tadas“, kupinà milþiniðko epiðkumo, romantiðkos paslapties, ðlovës, istorijos ir fantazijos, Lietuvos vaizdø fragmentø, Mickevièiui, matyt, jau buvo kilusi penkeri metai prieð ðio
ðedevro pasirodymà – þaidþiant ðachmatais su Mykolu Kleopu Oginskiu. Jis epe yra paminëtas:
Tëvyne Lietuva, mielesnë uþ sveikatà!
Kaip reik tave branginti, vien tik tas pamato,
Kas jau tavæs neteko. Nûn tave vaizduoju
Að, ilgesy groþiu sujaudintas tavuoju.
Mykolas Kleopas, gyvendamas Florencijoje, labai
ilgëjosi Lietuvos ir nuolat susiraðinëjo su savo vaikais:
Amelija ið Gulbinø, vëliau su vyru Karoliu Teofiliu
Zaluskiu persikëlusia á Memelá, Ema, dabar jau iðtekëjusia uþ Ipolito Bþostovskio ir gyvenanèia Lenkijoje Ciarnozilyje (Lenkijoje prie Èenstakavos).“297
„Atsiminimø“ spaudos reikalais kartu su savo buvusiu asmeniniu sekretoriumi Leonardu Chodzka
Mykolas Kleopas 1826–1827 m. lankësi Paryþiuje
ir Þenevoje.
M. K. Oginskis nuolat domëjosi ávykiais tëvynëje. Já labai sukrëtë þinia apie 1831 m. sukilimo
pralaimëjimà ir caro valdþios ásakymà uþdaryti Vilniaus universitetà. Dar labiau sielotis Mykolà Kleopà vertë tai, kad vieni ið sukilimo vadø Lietuvoje
buvo jo dukters Amelijos vyras Karolis Teofilis Zaluskis ir jo sesers Juzefos sûnus Gabrielius Oginskis,
o po sukilimo numalðinimo caro valdþia prieð juodu,
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kaip ir prieð kitus sukilimo dalyvius, ëmësi ávairiø represijø.
Paskutiniaisiais gyvenimo metais Mykolas Kleopas, nors ir labai silpnai bematydamas, vis dar paimdavo á rankas smuikà, grodavo savo mëgstamus
kûrinius fortepijonu, dþiaugdavosi kiekviena þinia,
gauta ið artimøjø.
Mirë M. K. Oginskis ant dukters Emos rankø
1833 m. spalio 15 dienà. Ema kartu su vyru Ipolitu pasirûpino jo laidotuvëmis. Tada Mykolas Kleopas buvo palaidotas netoli jo namø veikusio vienuolyno Ðvè. Mergelës Marijos naujosios baþnyèios (it. Basilica di Santa Maria Novella) ðventoriuje. 1840 m.
Marija de Neri pasirûpino, kad M. K. Oginskio palaikai bûtø perkelti á Florencijos Ðv. Kryþiaus bazilikos (it. Basilica di Santa Croce) panteonà – deðinëje jo pusëje esanèià koplyèià (Capella castelliani de
santissimo), uþsakë padaryti antkapiná paminklà ið
balto Kararos marmuro.
Ðv. Kryþiaus bazilika yra pagrindinë pranciðkonø
ordino ðventykla. Joje ilsisi iðkiliø Italijos mokslo, meno, valstybës veikëjø, tarp jø ir Mikelandþelo Buonaroèio (it. Michelangelo Buonarroti, 1475– 1564), Galilëjo Galilëjaus (it. Galileo Galilei,1564–1642), Leonardo Bruni (it. Leonardo Bruni /Aretino, 1370–
1444), Nikolo Makiavelio (it. Niccolo Machiavelli,
1469–1527), Dþoakino Rosinio (it. Gioacchino Antonio Rossini, 1792–1868), Dantës (it. Dante Alighieri, 1265–1321), Dþovanio Batisto Nikolinio (it. Giovanni Battisto Niccolini, 1782–1861) ir kt., palaikai.
Spëjama, kad Mykolo Kleopo antkapiniame paminkle yra áamþinta vyro gedinti Marija, nes ðioje
skulptûroje vaizduojama moteris labai panaði á dailininko Aleksandro Liudviko Molinario (it. Aleksander
Ludwik Molinari, 1805–1868) nutapytà Marijos de
Neri portretà, saugomà Nacionaliniame M. K. Èiurlionio dailës muziejuje Kaune.
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Florencijos Ðv. Kryþiaus bazilikos (it. Basilica di Santa Croce) koplyèios, kurioje ilsisi Mykolo Kleopo Oginskio
(1765–1833) palaikai, fragmentas ir iðkiliø meno, mokslo veikëjø panteonas ðioje bazilikoje. 2008 m.
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Florencijos Ðv. Kryþiaus bazilika (it. Basilica di Santa Croce), kurioje ilsisi Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) palaikai.
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