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Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraðèiø skyriuje saugomo Mykolo Kleopo Oginskio „Atsiminimø“
(pirmà kartà prancûzø kalba iðleisti 1826–1827 m. Paryþiuje ir Þenevoje) unikalaus rinkinio su
rankraðtiniais papildymais pirmojo tomo titulinis puslapis. VUB RS, F1-D170

RAÐYTINIS PALIKIMAS

„Dar neturëdamas 18 metø amþiaus, Mykolas Kleopas paraðë „Laiðkà draugui“ (greièiausiai iðgalvotam).
Jame jis pasakoja apie gyvenimo kaime malonumus,
svarsto, kas yra laimë. [...] Ðiame savo gyvenimo laikotarpyje Mykolas Kleopas jau buvo ásitikinæs, kad
mokymasis tam, jog ateityje dirbtum ðalies labui, yra
laimës ðaltinis.“167
„ATSIMINIMAI“
Mykolo Kleopo Oginskio raðytinis palikimas pastaraisiais metais sulaukia vis didesnio istorikø, jo kûrybinio palikimo tyrinëtojø dëmesio. Vertingiausia
ir informatyviausia ðio palikimo dalis yra 1802–
1826 m. jo paraðytieji „Atsiminimai apie Lenkijà ir
lenkus“ (pilnas pavadinimas prancûzø kalba – Mémoires de Michel Oginski. Sur la Pologue et les Polonais.
Depuis 1788 jusqua la fin de 1815), kuriuos sudaro
keturi tomai.
M. K. Oginskis „Atsiminimuose“ apie Lenkijà ir
lenkus raðo apie 1795 m. galutinai padalintà ATR,
kuri anuo metu daþnai buvo vadinama tiesiog Lenkija, ir jos gyventojus, neiðskirdamas Lietuvos ir jos þmoniø. Ðie „Atsiminimai“ apima 1788–1815 m. laikotarpá ir plaèiai nuðvieèia ano meto ávykius buvusioje
LDK, Lenkijoje ir kitose Europos ðalyse bei Rusijoje.
M. K. Oginskis knygas raðë prancûzø kalba. Ðia
kalba buvo paraðyti ir minëti „Atsiminimai“. Du
pirmieji jø tomai buvo iðleisti 1826 m. Paryþiuje,
likusieji du – 1827 m. Þenevoje. Pakartotinai
„Atsiminimai“ prancûzø kalba iðleisti 1833 metais.
Rengiant keturtomá spaudai bei raðant knygos papildymus, M. K. Oginskiui talkino jo asmeninis sekretorius Leonardas Chodzka (1800–1871) ir,
tikëtina, kad keletas kitø pagalbininkø, tekstø perraðinëtojø.
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„Atsiminimus“ kitomis kalbomis pradëta leisti jau
1827 metais. Pirmieji ðio darbo ëmësi vokieèiai. Jie
1827 m. Leipcige vokieèiø kalba iðspausdino du
pirmuosius „Atsiminimø“ tomus (vertë Frydrichas
Gleichas, 1782–1842). „Atsiminimø“ trijø tomø
rinkinys vokieèiø kalba buvo iðleistas 1845 m. Belvju
(Bellevue) mieste. 1870–1871 m. Poznanëje „Atsiminimai“ buvo iðspausdinti lenkø kalba. Á lietuviø
kalbà M. K. Oginskio „Atsiminimus“ pirmà kartà
iðvertë ir 2007–2010 m. iðleido Regionø kultûriniø iniciatyvø centras (toliau – RKIC), leidþiantis
knygas Þemaitijos istorijos ir kultûros temomis bei
periodiná istorijos, kultûros ir ðvietimo þurnalà „Þemaièiø þemë“. „Atsiminimus“ ið prancûzø á lietuviø
kalbà iðvertë Virginijus Baranauskas.
Vienas ið ádomiausiø 1826–1827 m. prancûzø
kalba iðleistø „Atsiminimø“ komplektø (Mémoires
de Michel Oginski. Sur la Pologue et les Polonais. Depuis 1788 jusqua la fin de 1815. Tome premier.
1826–1827) saugomas Vilniaus universiteto Rankraðèiø skyriuje. Jame daug ranka raðytø tekstø (jø
nëra kitose Lietuvos bibliotekose saugomø „Atsiminimø“ knygose, iðleistose 1826–1827 metais; beje,
ðiø leidiniø ið viso Lietuvos bibliotekose (ir tai tik
pagrindinëse) yra nedaug – vos keletas pavieniø
knygø ir keletas pilnø komplektø). Minimo Vilniaus
universitetui priklausanèio „Atsiminimø“ leidinio
kiekvienas tomas yra áriðtas kartu su „Atsiminimus“
papildanèiais, jau po knygos iðspausdinimo
parengtais rankraðtiniais prancûzø kalba paraðytais
tekstais. Pirmojo tomo prieðlapyje – 1828 m.
birþelio 28 d. M. K. Oginskio padiktuotas ir jo
asmeninio sekretoriaus L. Chodzkos uþraðytas
paaiðkinimas apie papildymø turiná ir jø paskirtá:
„Atsiminimai“ po mano mirties bus perduoti þmo-

Zaluskis A., Mykolas Kleopas Oginskis. Gyvenimas, veikla ir kûryba, Vilnius: Regionø kultûriniø iniciatyvø centras, 2015, p. 23.
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nai ir visiems laikams liks ðeimos archyvuose. Juos
perskaityti galës tik mano vaikai ir keletas artimø
draugø. Ten sudëjau visus faktus, kuriø nepanorau
skelbti savo „Atsiminimuose“, kad ðie nebûtø pernelyg didelës apimties. Ðiame egzemplioriuje bus
patikslinta mano biografija iki 1788 metø, ypaè to
laikotarpio mano privataus gyvenimo detalës. Ten
apraðiau daug istoriniø ávykiø, kurie iki ðiol nebuvo
þinomi, ir nors jie labai svarbûs, nenorëjau jø skelbti, kol esu gyvas, taip pat apraðiau daug labai svarbiø laiðkø apie ávairius dalykus, daug linksmø ir neþinomø detaliø apie áþymius þmones, kuriuos paminëjau savo „Atsiminimuose“.
Mano regëjimas labai nusilpæs, tad sunku dirbti,
ypaè pastaruosius penkerius metus, kai gyvenu Florencijoje, negaliu ilgai raðyti ir taisyti to, kas sudëta á
ðiuos keturis tomus. Nenorëdamas gaiðti laiko, diktavau po keletà valandø per dienà. Kadangi niekada
neraðiau juodraðèiø, nereikia stebëtis, jei pasitaikys
netikslumø, pasikartojimø, stiliaus ir perraðinëtojo
áveltø klaidø, nes ne visada pakakdavo laiko dar kartà
perskaityti tai, kà buvau padiktavæs, o po keliø dienø
tuo reikalu nebesidomëdavau. Kad ir kaip ten bûtø,
baigiau tai, kà nekantraudamas troðkau baigti [...].
Florencija, 1828 metø birþelio 1 diena. Pasiraðo grafas Mykolas Oginskis.“168
Papildymai paraðyti graþiu braiþu. Jie kol kas nëra
iðversti á kitas kalbas ir paskelbti atskirai arba kartu
su jau paskelbtø „Atsiminimø“ tekstu kaip vientisas
leidinys. 2015 m. papildymus pradëjo tyrinëti istorikë dr. R. Ðmigelskytë-Stukienë.
Þinoma, kad Vilniaus universiteto bibliotekai ðá unikalø „Atsiminimø“ keturtomá yra perdavæs Lietuvos
dailës istorikas ir kritikas, lietuviø profesionaliosios
muziejininkystës pradininkas, grafikas, nusipelnæs
meno veikëjas Paulius (tikr. vardas Povilas) Galaunë
(1890–1988). Kaip ðios knygos pateko pas já, þiniø
neturima. Spausdintiniai knygos puslapiai yra tapatûs kitiems ávairiose Lietuvos bibliotekose saugomø
1826–1827 m. prancûzø kalba iðleistø „Atsiminimø“ knygø puslapiams, nesiskiria ir rankraðtiniø
puslapiø popieriaus faktûra.
Lietuvos nacionalinëje Martyno Maþvydo, Lietuvos mokslø akademijos Vrublevskiø, Vilniaus univer-

Virginijaus Baranausko vertimas.
Razbadauskienë G., „Kas naujo apie kunigaikðèiø Oginskiø bibliotekà?“, Þemaitija, http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/
daileoginskiu.lt.htm (þr. 2015-07-29).
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siteto, Kauno apskrities vieðojoje bibliotekose ir kai
kuriose kitose Lietuvos didþiosiose bibliotekose yra
nemaþai knygø ið kunigaikðèiø Oginskiø dvaruose buvusiø bibliotekø. Apie tai, kad ðios knygos anksèiau
yra priklausiusios kunigaikðèiams Oginskiams, liudija knygø puslapiuose iðlikæ kunigaikðèiø Oginskiø
herbiniai antspaudai, áraðai, dedikacijos.
XIX a. pab. – XX a. pr. itin garsëjo Rietavo ir Plungës dvarø bibliotekos. Muziejininkë Genovaitë Razbadauskienë raðo:
„Ieðkodama Plungës kunigaikðèiø Oginskiø bibliotekos knygø [...] aplankiau Lietuvos didþiausias
bibliotekas. Èia aptikau nemaþai knygø su Plungës
dvaro bibliotekos antspaudu. Pagal juos matyti, kad
Plungës Oginskiams priklausiusios knygos vëliau ið
Valstybës centrinio knygyno pateko á Kauno Vytauto Didþiojo, Vilniaus valstybinio, Kauno technikos universitetø, Kauno apskrities vieðàjà ir kai kurias kitas Lietuvos bibliotekas. Knygose esantys áraðai, dedikacijos bei kunigaikðèiø Oginskiø giminës
herbiniai antspaudai liudija, kad Plungës dvaro bibliotekos pagrindà sudarë kompozitoriaus ir politinio veikëjo Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833)
bibliotekos knygos. Jos ið Zalesës (Aðmenos apskritis) pateko á Rietavà ir Plungæ. Daugumoje knygø
yra Olgos Oginskienës (Plungës kunigaikðèio Mykolo Oginskio motinos) herbinis antspaudas. Plungës dvaro biblioteka buvo vertinga knygø turinio poþiûriu. Þinoma, kad joje buvo keturi kompozitoriaus, puikiø polonezø autoriaus M. K. Oginskio
atsiminimø tomai, iðleisti 1826–1827 metais prancûzø kalba.“ 169
Ar tai tas pats knygø komplektas, kuris saugomas
Vilniaus universiteto Rankraðèiø skyriuje, ðiandien
sunku pasakyti, nes ant ðio komplekto Plungës kunigaikðèiø Oginskiø bibliotekos antspaudo nëra.
A. Zaluskis raðo170: „1833 metais, gyvendamas Florencijoje, prieð pat mirtá, Oginskis visus savo archyvus iðsiuntë á savo rezidencijà Zalesëje. Sunkiu ir pavojingu laikotarpiu, po Lapkrièio sukilimo, Mykolo
Kleopo sûnus Irenëjus iðsiuntë juos á Sankt Peterburgà, o ið ten archyvai buvo perkelti á Maskvà.“
Ðiame archyve yra daug M. K. Oginskio laiðkø,
kitø svarbiø dokumentø, rankraðèiø, tarp jø ir iki ðiol
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Mykolo Kleopo Oginskio biografijos ir prancûzø kalba 1826–1827 m. Paryþiuje ir Þenevoje iðspausdintø
„Atsiminimø“ papildymø paaiðkinimo faksimilës (unikalus áriðtas „Atsiminimø“ 4 tomø rinkinys su ðiais rankraðèiais
ir „Atsiminimø“ papildymais saugomas Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraðèiø skyriuje, VUB RS, F1-D170
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nepublikuota Mykolo Kleopo vaikystës biografija, kurià jis pavadino „Ma biographie“ (Mano biografija), ir
„Additions a mes memoires“ (Mano atsiminimø priedai). Archyvas saugomas Rusijos valstybiniame senøjø
aktø archyve Maskvoje (kat. 12, nr. 2006-310). Dalá
ðiame archyve esanèiø dokumentø kopijø jau yra gavæ
M. K. Oginskio atminimo puoselëtojai baltarusiai,
2015 m. nemaþai tokiø kopijø ið minëto Maskvos
archyvo ásigijo ir Lietuvos vyriausiojo archyvaro
tarnybos specialistai. Pradëjus juos tyrinëti, paaiðkëjo
daug naujø faktø apie M. K. Oginskio asmeniná
gyvenimà, jo kaip valstybininko ir politiko veiklà.
Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomø „Atsiminimø“ papildymø bei Rusijos valstybiniame senøjø
aktø archyve Maskvoje esanèiø „Additions a mes memoires“ lyginamoji analizë kol kas dar nëra atlikta.
A. Zaluskis, 1996 m. lankydamasis Maskvoje
veikianèiame Rusijos valstybiniame senøjø aktø archyve,
ðiø papildymø kopijø nepasidarë – ið jø pasiþymëjo
tik kai kuriuos faktus.
Tikëtina, kad M. K. Oginskiui paraðius „Atsiminimø“ papildymus, buvo padaryti keli jø egzemplioriai, ir vienas ið jø dabar saugomas Maskvoje, o antrasis – Vilniaus universiteto bibliotekoje (jis yra áriðtas
á jau minëtà unikalø „Atsiminimø“ keturtomá).
Mykolo Kleopo laikais neiðspausdinti kûriniai daþnai bûdavo dauginami pasitelkus á pagalbà tekstø perraðinëtojus. 1956 m. Krokuvoje lenkø kalba iðleisto
M. K. Oginskio muzikinio-estetinio esë rinkinio
„Laiðkai apie muzikà“171 áþangoje lenkø muzikologas
Tadeuðas Strumila172 raðo, kad perraðinëtojai buvo padaræ ir keletà ðio rinkinio kopijø, ið kuriø maþiausiai
keturios 1956 m. dar buvo þinomos: du kopijø egzemplioriai buvo saugomi Krokuvoje (vienas – Jogailaièiø bibliotekoje, kitas – privaèioje kolekcijoje), o
kiti du – buvusios Tarybø Sàjungos archyvuose.
„Atsiminimai“ iki ðiol yra pagrindinis þiniø apie
M. K. Oginskio gyvenimà ir veiklà nuo 1788 iki
1815 m. ðaltinis, kuriuo naudojasi daugelis istorikø,
Mykolo Kleopo gyvenimo ir veiklos tyrinëtojø bei jo
kûrybos atminimo puoselëtojø, taip pat autoriai, raðantys apie M. K. Oginská ir jo laikmetá. Nemaþai citatø ið
„Atsiminimø“ pateikiama, juose minimi faktai perpasakojami ir ðiame leidinyje. Daugelá „Atsiminimuose“ pateiktø faktø patikslino ir naujomis þiniomis papildë

„LAIÐKAI APIE MUZIKÀ“
Kita svarbi ir ðiuo metu Lietuvos visuomenei jau prieinama M. K. Oginskio raðytinio palikimo dalis –
minëtasis muzikinis-estetinis esë rinkinys „Laiðkai apie
muzikà“ (pranc. Lettres sur la musique). Já, padedamas
Leonardo Chodzkos bei perraðinëtojø, M. K. Oginskis
baigë raðyti ir kartu su priedais á vienà rankraðtá sujungë 1826–1829 m. gyvendamas Florencijoje. Mykolui Kleopui esant gyvam „laiðkai“ nebuvo iðspausdinti.
Pirmà kartà visas „laiðkø“ tekstas buvo paskelbtas lenkø kalba 1956 m. Krokuvoje (vertë, komentarus parengë ir knygos áþangà paraðë T. Strumila).
Ðiame leidinyje, kurio lenkiðkas pavadinimas yra „Michaù Kleofas Ogiñski: Listy o muzyce“, T. Strumila raðo, kad du pirmieji laiðkai Lenkijoje buvo iðspausdinti
1879 m. „Ðeimos kronikoje“ (Kronice Rodzinnej) kartu
su kitø laiðkø santrauka, o viso rinkinio santrauka buvo
paskelbta 1933 m. „Rytø ekspreso“ (Express Poranny)
21 ir 22 numeriuose. 1934 m. pirmame leidinio „Muzika“ (Muzyka) numeryje (p. 30–31) iðspausdintas ðios
santraukos trumpesnis variantas.
M. K. Oginskiui esant gyvam, „Laiðkai apie muzikà“ buvo platinami kaip rankraðèio kopijos. Paskutiniaisiais gyvenimo metais M. K. Oginskio regëjimas
vis blogëjo. „Laiðkuose apie muzikà“ jis uþsimena, kad
tekstus jam perraðo pagalbininkas. Kas darë kopijas,
nëra þinoma. Perraðinëtojai galëjo ávelti klaidø ir kai
kuriose vietose savaip interpretuoti tekstà, pakeisti jo
struktûrà. Nëra þinoma, ar buvo atlikta þinotø „laiðkø“ kopijø lyginamoji analizë, ar viena nuo kitos jos
skiriasi, neþinoma ir kiek ðiandien tø kopijø, be
T. Strumilos paminëtø keturiø, dar yra iðlikæ.

Ogiñski M. K., Listy o muzyce, Kraków, 1956.
Tadeuðas Strumila (lenk. Tadeusz Strumiùùo) – lenkø muzikologas, alpinistas. Gimë 1929 m. liepos 10 d. netoli Krokuvos, þuvo 1956 m.
balandþio 12 d. Tatruose, uþgriuvus sniego lavinai.
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dr. R. Ðmigelskytë-Stukienë jau minëtoje 2013 m. Vilniuje iðspausdintoje monografijoje apie M. K. Oginská.
„Atsiminimuose“ M. K. Oginskis daugiausiai raðo
apie istorinius ávykius, kuriuos, rengdamas leidiná
spaudai, galëjo pagrásti savo iðlikusiais uþraðais ir iðsaugotais bei Florencijoje gautais dokumentais.
Iðleidus „Atsiminimus“, M. K. Oginskis susilaukë
ðiek tiek kritikos, esà, knyga iðëjusi gana sausoka. Vis
dëlto dauguma skaitytojø jam dëkojo uþ informatyvumà, objektyvumà, ATR istorijos aktualizavimà.
Prancûzai, be abejo, labiausiai buvo patenkinti tuo,
kad knyga paraðyta prancûzø kalba.
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2014 m. „Laiðkus apie muzikà“ lietuviø kalba Vilniuje
iðleido RKIC (ið prancûzø kalbos vertë V. Baranauskas).
„Laiðkai“ á lietuviø kalbà buvo verèiami ið rankraðèio
kopijos, kurià pavyko gauti ið Baltarusijoje gyvenanèiø
M. K. Oginskio kûrybos tyrinëtojø. Palyginæ ðá prancûziðkà tekstà su 1965 m. Krokuvoje iðleistu „laiðkø“ vertimu á lenkø kalbà, pastebëjome nedideliø neatitikimø
(skiriasi kai kuriø pastraipø vieta tekste, tik lenkiðkoje
knygoje randame M. K. Oginskio raðytà trumputæ
knygos áþangà, kurioje autorius yra paþymëjæs, kokiais
tikslais raðë laiðkus), tad tikëtina, kad T. Strumila „Laiðkus apie muzikà“ vertë ið kitos originalo kalba paraðyto
teksto kopijos, negu mes Lietuvoje.
„Laiðkus apie muzikà“ sudaro teksto pradþioje pateikiami du M. K. Oginskio bièiuliø – markizës Marijos de Martelini ir Gaetano de Gra – raðyti laiðkai
bei penki paties M. K. Oginskio laiðkai, ið kuriø du
pirmieji yra autobiografinio pobûdþio, treèiajame pateikiama informacija apie muzikos atsiradimo istorijà, ávairias liaudies muzikos formas, ketvirtajame pasakojama apie XVIII a. pab. – XIX a. pirmøjø trijø
deðimtmeèiø Europos vokalinæ muzikà, penktajame –
apie instrumentinæ muzikà, jos kûrëjus ir atlikëjus.
Tai nëra enciklopedinës þinios, o patys Mykolo Kleopo raðyti laiðkai nëra laiðkai tikràja to þodþio prasme.
Anot T. Strumilos, tai greièiau muzikiniai memuarai.
Jie paraðyti kaip groþinës literatûros kûrinys, kuriame
atsiskleidþia, kas ir kada formavo M. K. Oginskio muzikines paþiûras ir skoná, kokiø menininkø rate kompozitorius sukosi nuo vaikystës iki rankraðèio „Laiðkai apie
muzikà“ atsiradimo. Ið ðiø „laiðkø“ suþinome daug naujø detaliø apie M. K. Oginskio gyvenimà, jo apsilankymus ir gyvenimà Paryþiuje, Sankt Peterburge, Varðuvoje, Konstantinopolyje, kituose Europos miestuose, taip
pat ir apie paskutiniuosius jo gyvenimo metus Italijoje.
„PRIESAKAI SÛNUI“
Didelë M. K. Oginskio raðytinio palikimo dalis nëra iðlikusi, o tai, kas sulaukë mûsø dienø, vis dar nëra
iki galo iðtyrinëta ir paskelbta, pvz., kad ir Mykolo
Kleopo tekstai ekonomikos temomis, apie kuriuos jis
uþsimena savo vaikystës atsiminimuose, ir kt.
Lietuvos valstybës istorijos archyve (LVIA) saugomas turtingas Lietuvoje gyvenusiø kunigaikðèiø Ogins-

LVIA, F. 177, ap. 1, b. 87, l. 1.
Þemaièiø þemë, 2005 m. Nr. 4, p. 6, 54.
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kiø archyvas (keli tûkstanèiai bylø). Tyrinëdami já,
Baltarusijoje gyvenantys M. K. Oginskio atminimo
puoselëtojai prieð keletà metø surado M. K. Oginskio
1822 m. paraðytà laiðkà keturiolikmeèiui sûnui
Irenëjui, iðvykstanèiam studijuoti á Italijà173. Laiðkas
buvo iðverstas á lietuviø kalbà, pavadintas „Priesakais
sûnui“ ir paskelbtas – pirmiausia þurnale „Þemaièiø
þemë“ 174. RKIC, bendradarbiaudamas su Rietavo
Oginskiø kultûros istorijos muziejumi, Vilniuje atskiru leidiniu „Priesakus sûnui“ lietuviø kalba iðleido
2007 m. (vertë V. Baranauskas), 2013 m. – lietuviø, anglø ir prancûzø kalbomis (ið prancûzø á lietuviø
kalbà vertë V. Baranauskas, ið prancûzø á anglø
kalbà – Kæstutis Urbaitis), 2015 m. – lietuviø kalba. Lietuviðka „Priesakø sûnui“ versija pastaraisiais metais yra paskelbta ir daugelyje periodiniø bei interneto leidiniø ir gana plaèiai paplitusi.
KITI MYKOLO KLEOPO OGINSKIO
GROÞINËS LITERATÛROS KÛRINIAI
A. Zaluskis, kuris yra perþiûrëjæs dalá Maskvoje saugomo M. K. Oginskio archyvo ir pasidaræs kai kuriø
ten esanèiø dokumentø kopijas, paþymi175, kad jaunystëje Oginskis raðë ir satyrinius eilëraðèius. Ar jø
yra iðlikæ, neþinoma. Neuþmirðo M. K. Oginskis eiliavimo ir vëlesniais metais. Tapæs Lietuvos iþdo komisijos nariu, jis kurá laikà gyveno Gardine ir dirbo
Gardino seime. Pasak A. Zaluskio, „Oginskis pradëjo
dirbti kupinas jaunatviðko entuziazmo. Já domino darbo ekonominë pusë, o teisiniø reikalø nemëgo. Èia
dominavo intrigos, átartini santykiai, nesàþiningumas,
pinklës ir 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 tai pralinksmino.“
Igoris Belza (1904–1994) M. K. Oginskio plunksnai priskiria ir anonimiðkai dviejø tûkstanèiø egzemplioriø tiraþu iðleistà broðiûrà „Papûga“, kurios bent
jau Lietuvos bibliotekose neteko rasti.
Knygoje apie M. K. Oginská, jo gyvenimà ir kûrybà
A. Zaluskis raðo176: „Turiu Oginskio paraðytà Zubovo177 biografijà, kurià gavau Maskvoje. Ji yra visai ne-
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þinoma ir joje yra kai kuriø ádomiø smulkmenø. [...]“
Paraðæs ir Paryþiuje bei Þenevoje iðleidæs „Atsiminimus“, Oginskis jautë tolesnës autorinës veiklos poreiká. Plaèiai susiraðinëjo ir raðë nedidelius istorinius
kûrinius: Platono Zubovo biografijà, Kurðo gubernijos istorijà. Neþinau, ar jo autorystei, ar vertimui galima priskirti Mokronovskio178, kunigaikðèio Juzefo
Poniatovskio179, Krasickio180 biografijas, o gal jø autorius ar vertëjas buvo Stanislovas Potockis181.“
Kaip jau þinome, Mykolas Kleopas dar vaikystëje
áprato raðyti dienoraðtá, perskaitytø knygø santraukas, uþsiraðinëti svarbesniø ávykiø, susitikimø, pasitarimø detales. Jis taip pat kaupdavo gautus laiðkus,
kitus dokumentus, jei negalëdavo sau pasilikti originalø, pasidarydavo jø kopijas. Nemaþai ðio archyvo
ávairiomis aplinkybëmis buvo prarasta, taèiau gana
didelæ ir reikðmingà jo dalá pavyko iðsaugoti. Tokio
pobûdþio laiðkø yra minëtame Maskvos archyve,
LVIA, Vilniaus universitete saugomø „Atsiminimø“
papildymuose, Lenkijos, daugelio kitø Europos ðaliø,
Sankt Peterburgo (Rusija) archyvuose.
A. Zaluskis savo knygoje „Mykolas Kleopas Oginskis.
Gyvenimas veikla ir kûryba“ teigia, kad M. K. Oginskis buvo ne tik dabartinio Lenkijos himno melodijos,
bet ir þodþiø autorius. Ðia tema paskutiniaisiais metais
nemaþai diskutuojama. Kol kas, kaip matyti, bent jau
Lenkijoje, daugiau yra A. Zaluskio oponentø, negu ðalininkø. Pagrindinë prieþastis ta, jog iki ðiol nëra rasta
paties M. K. Oginskio liudijimø, kuriuose jis bûtø paþymëjæs, kad bûtent jis yra ðio himno autorius. Gali
bûti, kad tokiø þiniø yra iki ðiol tyrinëtojø dar neperskaitytuose, á kitas kalbas neiðverstuose Mykolo Kleopo
„Atsiminimø“ papildymuose ar jo iðlikusiuose laiðkuose, kituose archyvuose saugomuose dokumentuose.
PUBLIKACIJOS, KNYGOS APIE
MYKOLÀ KLEOPÀ OGINSKÁ
XX a. pab. – XXI a. pirmaisiais metais, Lietuvos
mokslininkams sutelkus dëmesá á Lietuvos dvarø kul-
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tûrà, jø dëmesá patraukë ir M. K. Oginskio asmenybë bei kûryba. Juo minëtu laikotarpiu vis daugiau
ëmë domëtis ir Baltarusijos, Rusijos istorikai, muzikologai, muziejininkai.
M. K. Oginskio gyvenimas, veikla bei kûrybinis palikimas tais metais tapo ir svarbiausiu Didþiojoje Britanijoje gyvenanèiø M. K. Oginskio proproprovaikaièiø – broliø Ivo ir Andþejaus Zaluskiø – tyrimø objektu. Jie surinko medþiagà ir iðleido keletà leidiniø
apie kunigaikðèius Oginskius bei jø palikuonis, surinkæ ir á kompaktines plokðteles áraðæ paskelbë jiems
þinomus iðlikusius Mykolo Kleopo bei kitø Oginskiø
giminës atstovø muzikinius kûrinius.
I. Zaluskio anglø kalba 2006 m. paraðyta Oginskiø dinastijos istorija „The Ogiñski Gene“ (Oginskiø
genas) á lietuviø kalbà iðversta ir iðleista 2007 m. Klaipëdoje, o 2015 m. Vilniuje iðspausdinta ið lenkø kalbos á lietuviø iðversta A. Zaluskio knyga „Michaù Kleofas Ogiñski: Zycie dzialalnosc i tworczosc“ (Mykolas
Kleopas Oginskis: Gyvenimas, veikla ir kûryba).
Lietuvoje jau yra iðleista ir keletas kitø knygø apie
M. K. Oginská: 2007 m. iðëjo RKIC spaudai parengtas jaunimui skirtas gausiai iliustruotas leidinys „Polonezø kelias“, kuriame skelbiami Vyto Rutkausko, Mildos Vyðteinaitës, Danutës Mukienës ir
Giedrës Rutkauskaitës tekstai. 2008 m. skaitytojai
sulaukë ið baltarusiø á lietuviø kalbà iðverstos Sergejaus Verameièiko knygos „Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833)“.
2013 m. pabaigoje Lietuvoje iðspausdinta pirmoji
mokslininkø knyga apie M. K. Oginská – dr. Ramutës Ðmigelskytës-Stukienës monografija „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo
pasø kolekcija“ (Vilniuje iðleido Lietuvos edukologijos universiteto leidykla). 2015 m. ðis leidinys spaudai
parengtas rusø ir anglø kalbomis.
2010 m. Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla
iðspausdino R. Ðmigelskytës-Stukienës sudarytà
moksliniø straipsniø rinkiná „Kunigaikðèiai Ogins-
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Platonas Zubovas (1767–1822) – kunigaikðtis, grafas, Rusijos valstybës ir karo veikëjas, Rusijos imperatoriaus gvardijos poruèikas, generolas
anðefas, paskutinysis Rusijos imperatorës Jekaterinos II favoritas. Buvo dideliø dvarø Kurðe ir Lietuvoje savininkas. Kartu su broliu Valerijonu
Zubovu dalyvavo sàmoksle prieð carà Pavelà I. Aleksandro I valdymo metais buvo nuðalintas nuo aktyvios politinës veiklos. Paskutiniuosius
gyvenimo metus praleido savo dvaruose.
178
Stanislovas Mokronovskis (lenk. Stanisùaw Mokronowski) – Stanislovo Augusto Poniatovskio ðambelionas, Ketveriø metø seimo narys, 1792 m.
mûðiø su Rusija, 1794 m. Tado Kosciuðkos sukilimo dalyvis, Andþejaus Mokronovskio brolis. Gimë 1761 m. sausio 10 d. Bogucinëje (netoli
Vloclaveko), mirë 1821 m. spalio 19 d.
179
Juozapas Antanas Poniatovskis (lenk. Józef Antoni Poniatowski, 1763–1813) – kunigaikðtis, generolas, ATR karaliaus S. A. Poniatovskio sûnënas.
180
Ignotas Krasickis (lenk. Ignacy Krasicki, 1735–1801) – lenkø poetas, vyskupas.
181
Grafas Stanislovas Kostka Potockis (lenk. Stanisùaw Kostka Potocki) – Lenkijos politikas, raðytojas, meno istorikas. Gimë 1755 m. Liubline,
mirë 1821 m. rugsëjo 14 d. Vilanove.

Ið kairës: 2015 m. Lietuvos mokslø akademijos Vrublevskiø bibliotekos, Vilniaus universiteto bibliotekos ir Lietuvos valstybës
istorijos archyvo surengtos parodos, skirtos Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinëms, katalogo virðelis (dizaineris
Saulius Juozapaitis). Vilnius, 2015; Knygos „Kunigaikðèiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultûrinës veiklos pëdsakais“ virðelis
(dailininkë Rasa Labutienë). Vilnius: Lietuvos pedagoginio universiteto leidykla, 2010

kiai Lietuvos istorijoje. Kultûrinës veiklos pëdsakais“,
kuriame paskelbti Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejuje vykusiø pirmøjø penkiø nacionaliniø
ir tarptautiniø moksliniø konferencijø praneðimai.
2015 m. rudená Ivo Zaluskio knygà „Oginskis“
spaudai parengë leidykla „Gimtasis þodis“.
Pastaraisiais metais Lietuvoje ir kitose Europos ðalyse vis daþniau pasirodo kompaktiniø plokðteliø su
M. K. Oginskio ir jo giminës atstovø sukurtø muzikiniø kûriniø áraðais, spausdinami ir ðiø kûriniø natø

sàsiuviniai. Nemaþai informacijos apie Oginskiø giminæ paskelbta þurnale „Þemaièiø þemë“, kitoje periodinëje spaudoje, daug informacijos apie Oginskius
lietuviø kalba pateikiama interneto svetainëje „Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833)“ www.mko.lt,
„Þemaitija“ www.samogit.lt.
Ið Lietuvos muzikologø, muzikos istorikø daugiausiai publikacijø apie M. K. Oginskio ir kitø jo laikmeèio kompozitoriø kûrybà paskutiniaisiais metais
paskelbë Laima Kiauleikytë182.

182
Svarbiausios L. Kiauleikytës publikacijos, susijusios su Mykolo Kleopo Oginskio kûryba: „Lietuvos dvarø muzikos kultûra tautinio atgimimo
iðvakarëse“, Menotyra, 1998, nr. 1, p. 58–62; „Klasicizmas ir kunigaikðèio Oginskio kûrybinis palikimas“, Acta academiae artium Vilnensis /
Vilniaus dailës akademijos darbai, Vilnius, 1998, nr. 14, p. 105–116; „Muzikinës kunigaikðèio Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833)
paþiûros“, Þemaièiø þemë, 2005, nr. 4., p. 12–13; „Muzikinës kunigaikðèio Mykolo Kleopo Oginskio paþiûros – epochos virsmo atspindþiai“,
Kunigaikðèiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultûrinës veiklos pëdsakais, Vilnius, 2010, p. 171–190; „Tarp dvaro ir miesto: stilistinë XIX a.
Lietuvos dvarininkø muzikiniø pomëgiø kaita“, Istorija. Mokslo darbai, 2013, t. 92, p. 69–80. Nemaþai informacijos apie M. K. Oginská
pateikta ir L. Kiauleikytës knygoje XVIII a. II pusës – XIX a. muzikinë Lietuvos dvarø kultûra: stiliaus epochø sankirtose, Vilnius: Kultûros,
filosofijos ir meno institutas, 2008.
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