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MUZIKOS KÛRINIØ LEIDYBA

Puoselëjant ir gaivinant Mykolo Kleopo Oginskio
kûrybà labai svarbus vaidmuo tenka ir jo kûriniø natø publikavimui.
M. K. Oginskiui pradëjus kurti polonezus (1791–
1792 m.), romansus ir kitus muzikinius kûrinius, jie
greitai tapo populiarûs ir jø natas imta perraðinëti,
spausdinti daugelyje Europos ðaliø. „Laiðkuose apie
muzikà“ Mykolas Kleopas raðo, kad 1817 m. du romansø ir polonezø rinkinius jis savo lëðomis iðleido
Vilniuje, o uþ juos gautus pinigus perdavë skurstanèiøjø reikalais besirûpinanèiai Labdaros draugijai, kurios veikloje pats aktyviai dalyvavo. Jau minëtoje publikacijoje „M. K. Oginskis ir jo polonezai“ Ð. Èepliauskaitë raðo, kad 1858 m. Vilniuje, Zavadskiø
spaustuvëje, buvo iðleisti ðeði Mykolo Kleopo polonezai, kuriuos aranþavo Stanislovas Moniuðka.
Nëra surinkta visø duomenø, kur ir kokiø Mykolo
Kleopo kûriniø natos iki ðiol buvo paskelbtos Lietuvoje bei kitose pasaulio ðalyse ir koks yra iðspausdintø
leidiniø tiraþas.
Lietuvoje leidiniai su M. K. Oginskio muzikos gaidomis iki 2005 m. buvo retenybë, nors sovietmeèiu
teminiai natø rinkiniai ir buvo leidþiami Sankt Peterburgo (anuomet – Leningrado), Maskvos, Minsko, Krokuvos, Varðuvos leidyklose.
1965 m. M. K. Oginskio pjesiø rinkinys 8 000
egzemplioriø tiraþu iðleistas Maskvoje, leidiniui ávadiná straipsná paraðë jau minëtas þymiausias ano meto Mykolo Kleopo gyvenimo ir veiklos tyrinëtojas Sovietø Sàjungoje Igoris Belza. 2000 m. prof. V. Skoro-

bogatovo iniciatyva Minske buvo iðspausdintas 79 puslapiø apimties Oginskiø muzikiniø kûriniø natø rinkinys „Oginskiø ðeimos muzika: vokalinë kûryba“.
Bendradarbiaujant su Þemaièiø muziejumi „Alka“ ir
Plungës kraðto istorijos tyrinëtoja, pedagoge Eleonora
Chainauskaite-Ravickiene (1916–2004), 2000 m.
buvo iðleistas pirmasis Oginskiø kultûriniam palikimui skirtas þurnalo „Þemaièiø þemë“ numeris, kuriame paskelbtos M. K. Oginskio 14 polonezø natos,
XX a. pradþioje iðspausdintos Vokietijos Braunðveigo
mieste veikusioje Henrio Litolfo leidykloje (Henry
Litolff Verlag). 2005 m. ðias natas atskirame leidinyje
pakartotinai iðspausdino Plungës Mykolo Oginskio
meno mokykla. 2001 m. Baltarusijoje buvo iðleistas
V. Skorobogatovo parengtas 113 puslapiø apimties
natø rinkinys „Oginskiø giminës muzika: instrumentiniai kûriniai“. 2008 m. solidø 24 polonezø rinkiná
Londone iðleido I. Zaluskis. Vëlesniais metais keletà
M. K. Oginskio muzikiniø kûriniø natø sàsiuviniø
jo kûrybos puoselëtojai iðleido bendradarbiaudami su
Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejumi. Vienas
ið jø – jau minëtas 24 polonezø fortepijonui rinkinys,
2012 m. iðleistas Klaipëdoje (sudarë Vaiva Purlytë,
tiraþas 200 egz.).
Paskutiniaisiais metais nemaþai M. K. Oginskio kûriniø natø rinkiniø iðspausdinta ir kitose Europos valstybëse. Pasirodo vis daugiau kompaktiniø plokðteliø, kuriose áraðyti M. K. Oginskio ir jo giminës atstovø muzikiniai kûriniai. Ðio darbo pradininkas – taip pat jau
minëtas Mykolo Kleopo proproprovaikaitis I. Zaluskis.

Kairëje: 2015 m. Lietuvoje Mykolo Kleopo Oginskio 250-øjø gimimo metiniø proga surengtam tarptautiniam ekslibrisø
konkursui pateiktas dailininko Nurgül Arikan (Turkija) ekslibrisas, skirtas Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejui
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