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KLEOPAS MYKOLAS

OGINSKIS
(1765–1833)

P I O T R A S STANIAKAS

Vienas aktyviausiø kompozitoriaus, visuomenës ir valstybës veikëjo Mykolo Kleopo Oginskio kûrybos ir atminimo puoselëtojø Lenkijoje – kunigas Piotras Staniakas.
Jis kartu su kitais Guzovo miesto ðviesuoliais pasirûpino, kad Guzove bûtø pastatytas M. K. Oginskio paminklas (autorius Anþejus Rene, atidengtas 1998 m.), parengë ir 1998 m. iðleido knygutæ „Kleopas Mykolas Oginskis (1765–1833), kurioje pateikta gana iðsami M. K. Oginskio biografija ir bandyta pagrásti kai kuriuos ðios iðkilios
asmenybës gyvenimo vingius, politinius sprendimus.
Spausdiname ðio leidinio fragmentus, kuriuos á lietuviø
kalbà iðvertë JANINA KRUPOVIÈ.

KOMPOZITORIAUS KRIKÐTAS
Kleopas Mykolas Oginskis gimë 1765 m. rugsëjo 25 d. Gimimo
datà pateikiu remdamasis publikacijomis apie jo gyvenimà ir veiklà. Jo ðventojo krikðto metrikas, saugomas Viskitkø ðv. Stanislovo
vyskupo kankinio parapijos archyve, iðduotas 1765 m., Nr. 98 skelbia: „Guzavas, spalio 26 diena. Dvaras. Að, Viskitkø prepozitas
Adomas Markievièius, pakrikðtijau sutuoktiniø didþiai gerbiamo grafo Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës kardininko, Guzovo seniûno
Andriaus Oginskio ir Paulinos ið Ðembekø giminës kûdiká, berniukà, kuriam suteikiau Kleopo Mykolo Pranciðkaus Felikso Antano
Igno Juzefo ir Tado vardus. Kriðtatëviai – didþiai gerbiamas Ravos
kaðtelionas Juzefas Siemianovskis ir didþiai gerbiama Inovroclavo
kaðtelionë Barbora Radojevska ið Gajevskiø giminës“.
Ið metrikø teksto matyti, kad nëra pagrindo manyti, jog Kleopas
Mykolas Oginskis buvo pakrikðtytas dvare, o ne parapijos baþnyèioje. Guzovas buvo jo gimtieji namai, o parapijos baþnyèia – jo
Ðventojo krikðto vieta.
Tai, kad jam buvo suteikta daugybë vardø, lëmë to meto paproèiai. Prie pirmojo tëvø pasirinkto vardo buvo pridedami seneliø ið
tëvo ir motinos pusës vardai. Analizuojant aðtuonis, krikðto metu

jam suteiktus vardus, matyti, kad daugiausia vardø jam buvo suteikta ið tëvo pusës ir tik trys – ið motinos pusës. Tarp jø yra ir
dviejø netikrø broliø vardai.
Kleopas – tai Kristaus mokinio ið Emauso, esanèio prie Jeruzalës, vardas. Iki susikimo su Kristumi jis buvo laisvamanis. Vienoje
XIV a. senovës lenkø rezurekcinëje giesmëje „Kristus prisikëlë“
yra þodþiai: „Lukas su Kleopu ëjo á Emauso miestelá ir sutiko Jëzø
Kristø. Aleliuja“.
Tai, kad kûdikiui buvo suteiktas ðis vardas, gali bûti paaiðkinta
tuo, kad toks buvo jo tëvø pageidavimas. Kartu tai rodo, jog Kleopo
tëvai tuo metu galëjo abejoti, kad susilauks dar ir kito sûnaus.
Þinoma, kad Mykolas Kleopas Oginskis, pristatydamas save, niekada Kleopo vardo nenaudojo ir juo nepasiraðinëjo1.
Mykolo vardas Oginskiø giminëje labai daþnas. Paminësiu tik
Mykolà Kazimierà Oginská (1730–1800), Lietuvos didájá etmonà ir
Vilniaus vaivadà, 1766–1774 m. valdþiusá Nieborovà. Vilniaus vai1
Lietuvoje, kalbant apie kompozitoriø, valstybës ir politikos veikëjà
Oginská (1765–1833), pagal susiklosèiusià tradicijà pirmiausia
nurodomas jo vardas Mykolas po to – Kleopas. Atsiþvelgiant á tai,
ðiame þurnalo numeryje visose kitose publikacijose, iðskyrus ðià,
raðoma Mykolas Kleopas Oginskis.

Paminklas M. K. Oginskiui prie rûmø Guzove. D. Mukienës nuotrauka
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vada jis tapo 1764 m. gruodþio mënesá. Gali bûti, kad ðis ávykis
Oginskiø giminëje ir paskatinio tëvus suteikti Kleopui antràjá, bûtent, Mykolo vardà.
Pranciðkus Feliksas – tai Kleopo motinos Paulinos Ðembek sûnaus
ið pirmosios santuokos su Celestiniu Lubenskiu vardas. Varðuvos kungaikðtystës teisingumo ministras Feliksas Pranciðkus Lubenskis gimë 1758 m. lapkrièio 22 d. Minogoje prie Olkuðo. Jo tëvas – karaliaus
ðambelionas Celestinas Lubenskis mirë 1759 m. sausio 16 d.
Antanas – tai Kleopo motinos antrojo sûnaus ið jos antrosios
santuokos vardas (prieð susituokdama su Andriumi Oginskiu ji
buvo iðtekëjusi uþ Jono Prospero Potockio – Belzo vaivados ir Guzovo seniûno Mykolo Antano Potockio sûnaus.
Vaivada Mykolas Antanas Potockis Guzovo seniûnijà perdavë
savo sûnui Jonui Prosperui. Karalius Augustas III Saksonitis 1760 m.
lapkrièio 27 d. pasiraðë sutikimà dël Guzovo seniûnijos perdavimo
Jonui Prosperui Potockiui ir jo þmonai Paulinai iki gyvos galvos.
1761 m. rugsëjo 2 d. ðioje santuokoje Guzove gimë bûsimasis
bankininkas, fabrikantas ir Kijevo vaivada Antanas Protazas Jachas Potockis. Jo tëvas Jonas Prosperas Potockis staigiai mirë
Kosove, 1762 m. sausio 23 d. palaidotas Miednevicø vienuolyno
rûsyje.
Ignas – vardas, suteiktas Kleopui ið tëvo giminës pusës. Kunigaikðtis Andrius Ignas Joakimas Juozapotas gimë 1740 m. balandþio 13 d. Taduline (Vynine) Vitebsko vaivadijoje. Jis buvo Tado
Pranciðkaus ir Izabelës Radvilaitës sûnus. 1763 m. liepos 21 d.
Miednevicø tëvø reformatø baþnyèioje jis vedë Paulinà Ðembek,
pagal pirmàjá vyrà – Celestynovà Lubenskà, pagal antràjá vyrà –
Janovà Potockà.
Juzefas – vardas, Kleopui suteiktas taip pat ið tëvo pusës. Gali
bûti, kad ðis vardas kilæs ið Juozapoto. Ðis vardas buvo suteiktas
Kleopo tëvui, áamþinant Ðventàjá Juozapotà Kuncevièiø (1579–1623).
Jis buvo Polocko ir Vitebsko unitø arkivyskupas, vëliau uþ Bresto
unijos rëmimà mirtinai nukankintas Vitebske.
Tadas – Kleopui vardas suteiktas senelio ið tëvo pusës garbei.
Kleopo senelis buvo Trakø vaivada Tadas Pranciðkus Oginskis.
Tado vardu baigiasi visø Kleopui Mykolui krikðto metu suteiktø
vardø eilutë. [...]

VAIKYSTË IR JAUNYSTË
Kleopas Mykolas Oginskis buvo antrasis kunigaikðèio Audriaus
ir Paulinos Oginskiø vaikas. [...] Kleopo Mykolo tëvai buvo Guzovo
seniûnai. Guzovo seniûnø dvaras, vëliau dvarelis, kaip matyti ið
1765 m. liustracijos, buvo labai kuklus, taèiau jo tëvai buvo tuometinës lenkø aristokratijos atstovai. Ðembekø, Lubenskiø, Potockiø,
Oginskiø giminës [...] sudarë átakingiausiø Þeèpospolitos giminiø
elità.
Ðiø giminiø ryðiai formavo ir Kleopo Mykolo bei jo vyresnës
sesers Juzefos namø atmosferà vaikystëje ir paauglystëje. Tëvas
kunigaikðtis Andrius, turëdamas karaliaus pasitikëjimà, 1769 m.
buvo paskirtas Þeèpospolitos ágaliotuoju ministru ir pasiuntiniu Peterburge, o 1772 m. jis ëjo ypatingojo pasiuntinio pareigas Vienoje
ir Paryþiuje. Ryðium su tuo, kaip raðo biografai, Kleopas Mykolas,
dar bûdamas maþas berniukas, daþnai su tëvu keliaudavo á jo diplomatiniø tarnybø vietas. Bûdamas 7 metø amþiaus, jis su tëvais
vyko á Vienà, ten lankë garsiosios operos spektaklius.
Oginskiai daþnai iðvaþiuodavo ir á Varðuvà, kur jie turëjo rûmus (stovëjo dabar tinio „Europos“ vieðbuèio vietoje). Taip pat
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Viena (Austrija). Prie parlamento. D. Mukienës nuotrauka

iðvykdavo ir á dvarus, buvusius ávairiose Lietuvos vietose.
Varðuvoje tëvo kelioniø ið Peterburgo á Vienà metu Kleopas Mykolas buvo net pristatytas paèiam karaliui Stanislovui Augustui Poniatovskiui. [...] Kleopas Mykolas lankydavosi ir Slonime – pas
savo dëdæ, Lietuvos didájá etmonà, þinomà meno mecenatà Mykolà
Kazimierà Oginská (1730–1800). XVIII a. pab. Slonimo rezidencija
þinoma kaip itin svarbus kultûros þidinys Þeèpospolitos pasienyje.
Ðiuose rûmuose buvo didelë biblioteka ir spaustuvë. Èia veikæs
orkestras ir teatras, kuriame buvo baleto trupë, konkuravo net su
Varðuvos karaliðkuoju teatru. Kleopas Mykolas Slonime turëjo galimybæ paþinti tradicines liaudies dainas bei ðokius, vystyti savo
muzikinius gabumus.
Berniukas nuo maþens pasiþymëjo muzikiniu talentu. Dar gyvendamas su tëvais Vienoje, jis mokësi groti smuiku pas chorvatø
smuikininkà Jarnovièiø, kai kuriose ðalyse vadinamà Þernovikà.
Jarnovièius buvo þinomas pagal italiðkà pavardæ – Giovani Marë
Giornavicchi. Vëliau berniukas mokësi pas Viotá, Campanekà, Lafontà ir Bilotà. Baigæs diplomatinæ misijà Vienoje, kunigaikðtis Andrius Oginskis á Guzovà atsiveþë prancûzø kilmës guvernantà (namø mokytojà – red. p.) Þanà Rolay (Jean Rolay), daugeliui metø
jam patikëdamas savo sûnaus Kleopo Mykolo auklëjimà. [...]
Þanas Rolay atliko svarbø vaidmená formuojantis Kleopo Mykolo charakteriui. Ðtai vienas epizodø, uþraðytø Kleopo Mykolo dienoraðtyje. Kartà supykæs berniukas trenkë vienam ið tëvo tarnø. Apie
tai suþinojæs Þ. Rolay pakvietë visus tarnus ir liepë maþajam grafaièiui atsiklaupti prieð nuskriaustàjá, pabuèiuoti jo kojas ir papraðyti atleidimo. Berniukas ávykdë savo auklëtojo paliepimà, o po to
ilgai verkë – ne dël paþeminimo, o dël to, kad jam buvo gëda dël
savo poelgio. [...]
1773 ar 1775 m. sûnui Kleopui Mykolui ir dukrai Juzefai tëvai á
(Nukelta á 62 p.)
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(Atkelta ið 61 p.)
Guzovà pakvietë muzikos mokytojà. Tai buvo pianistas ir smuikininkas Juzefas Kozlovskis (1757–1831). Jam vadovaujant berniukas,
grodamas smuiku, fortepijonu, klavikordu ir studijuodamas muzikos teorijà, greitai tobulëjo ir pajuto didþiulá potrauká muzikai. [...]
Kleopas Mykolas Oginskis gavo visapusiðkà iðsilavinimà. Aðtuoniolikos jis jau gerai þinojo kelias uþsienio kalbas, gerai pieðë,
raðë eilëraðèius, grojo smuiku ir klavikordu, buvo labai apsiskaitæs, puikiai þinojo pasaulio ir Europos istorijà, ypaè tëvynës, dël
kurios ateities jis vis labiau nerimavo.

DIDIKAS REVOLIUCIONIERIUS
Kleopui Mykolui Oginskiui ir jo amþininkams teko gyventi audringoje Europos istorijos epochoje. Pradëdamas visuomeninæ ir
politinæ veiklà, jis jau buvo visapusiðkai iðsilavinæs. Aktyviai dalyvavo ðalies gyvenime. Sulaukæs 19 metø amþiaus, tapo Seimo
deputatu nuo Trakø vaivadijos. Dalyvavo Ðvietimo ministerijos Nacionalinës edukacijos komisijos veikloje. 1788 m. jam buvo patikëtos Lietuvos iþdininko pareigos ir uþ nuopelnus áteiktas Baltojo
erelio ordinas. 1789 m. jis pakartotinai buvo iðrinktas deputatu bei
Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës iþdo komisijos nariu ir Lietuvos kardininku. Bûdamas deputatu, sudarë sienos tarp Þemaitijos
ir Prûsijos topografiná þemëlapá. 1789 m. vedë Cechanovo vaivados
Antano Lasockio ir Teresës Celinskos dukrà Izabelæ Lasockà.
Karalius Stanislovo Augusto iniciatyva ir Ketveriø metø (1788–
1792) seimo nutarimu nuo 1790 m. kovo 31 d. jis buvo pasiøstas
dirbti ypatinguoju pasiuntiniu á Olandijà bei Anglijà. [...] 1791 m.
vasario mënesá baigæs misijà, Kleopas Mykolas Oginskis iðvyko
ið Anglijos ir per Paryþiø bei Berlynà tø paèiø metø kovo mënesá
gráþo á Varðuvà. Savo gyvenimo pabaigoje Kleopas Mykolas prancûzø kalba paraðë ir iðleido prisiminimus, kuriuose ávertino ðiuos
ávykius. Manoma, kad kelionës á Olandijà ir Anglijà metu gimë jo
sukurtas pirmasis, ðiuo metu jau neberandamas Oginskio polonezas. Po daugelio metø jis prisimins: „Tai buvo 1792 metø rudená, kai
sukomponavau, arba veikiau suimprovizavau ðá polonezà Varðuvoje tuomet, kai pirmà kartà patyriau meilës jausmà. Jausmà, kuris
trukdo neilgai, taèiau buvo ramus, tylus ir laimingas. Tai buvo jau
antrasis mano paraðytas polonezas. Mano antrasis polonezas liu-

dijo, kad padarysiu didelæ reformà polonezø srityje. Iki ðiol jie buvo
kompanijø ðokiai, kurie turëjo nacionaliná bruoþà“.
Gráþæs ið minëtos kelionës, Oginskis priëmë talentingà Vienos
pianistà ir kompozitoriø Juzefà Voflà. 1792 m. jø keliai iðsiskyrë,
kadangi Kleopo Mykolo gyvenime prasidëjo naujas etapas. Tuometiniai politiniai ávykiai atitolino já nuo meno.
Tai buvo tragiðki Lenkijai politinio nuosmukio metai: lemtinga
iðdavystë (1792 m. balandþio 27 d. ir geguþës 14 d.) bei II-asis
padalijimas (1793 m. sausio 13 d.).
Dar iki Rusijos ir Prûsijos Lenkijos padalijimo akto pasiraðymo,
M. K. Oginskis iðvyko á Peterburgà dël sekvestro savo dvarams
panaikinimo. Lankësi Jekaterinos II dvare, kur Platono Zubovo palankumas prisidëjo prie sekvestro panaikinimo.
Gráþæs Kleopas Mykolas Oginskis Vilniuje uþmezgë artimesnius santykius su organizuojamo Tado Kosciuðkos sukilimo Lietuvos kariuomenës vyriausiuoju vadu Jokûbu Jasinskiu (1759–1794)
bei kitais patriotais.
1794 m. balandþio 22–23 d. naktá Lietuvoje prasidëjo sukilimas.
Kleopas Mykolas ryþtingai palaikë sukilëlius ir prisijungë prie revoliucinës vyriausybës. [...] Tada jis kunigaikðèiø Oginskiø giminës herbà „Vartai“ pakeitë á skydà su Prancûzijos revoliucijos ðûkiu: „Laisvë, lygybë, brolybë“. Kaip Vilniaus delegatas jis buvo
Nacionalinës tarybos nariu. Apie savo dalyvavimà sukilime informavo þmonà. Laiðkus jai adresuodavo uþraðydamas taip: „Pilietei
Izabelei Oginskai“ ir antspaudavo juos taip, kaip ir kitus dokumentus: „Laisvë, lygybë, brolybë.“ Savo lëðomis jis suformavo kariná
daliná ið 2 500 þmoniø ir pats jam vadovavo. Apie ðio dalinio kovas
yra raðæs T. Kosciuðkos biuletenis, kuris operatyviai praneðinëdavo apie sukilëliø kovas Lietuvoje.
K. M. Oginskis T. Kosciuðkos sukilimo metu kovojo ne tik su
ginklu rankose, bet kariams patriotams jis á rankas ádavë ir kità
ginklà – savo sukurtus karinius marðus ir patriotines dainas, kurios turëjo didelá pasisekimà tarp sukilëliø. Jos këlë jø dràsà, energijà, entuziazmà.
K. M. Oginskis yra pirmøjø lenkiðkø revoliuciniø marðø ir dainø
autorius. Jo dainas dainuodavo daugelis T. Kosciuðkos kariniø daliniø kovotojø, kurie vëliau perëjo á Henriko Dombrovskio lenkø legionus.
Ið kairës: paminklas Volfgangui Amadëjui Mocartui (Wolfgang Amadeus
Mozart, 1756–1791) ir paminklas Johanui Volfgangui Gëtei ( Johann
Wolfgang Goethe, 1749–1832) Vienoje (Austrija). D. Mukienës nuotraukos
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1794 m. lapkrièio pradþioje buvo pasiraðytas Varðuvos kapituliacijos aktas. Sukilëliø armija tæsë kovas. Sukilëliø pajëgos pradëjo trauktis Krokuvos link. K. M. Oginskis nutarë emigruoti á uþsiená – jis persirengë tarno rûbais ir pabëgo á Vienà, kur jo jau laukë
þmona Izabelë. Bûdamas emigracijoje, palaikë ryðius su lenkø patriotø organizacijomis, kurios negalëjo susitaikyti su tëvynës nepriklausomybës praradimu. Jau emigracijos pradþioje Kleopas Mykolas suprato, kas jam, kaip sukilimo, vadinto „Lenkø revoliucija“,
dalyviui, gresia. Tada jis pasivadino konspiracine Michalovskio
pavarde. Vëliau Kleopas Mykolas slapstësi kaip Raèinskis, Jena
Riedelo, Prancûzijos pilietis pirklys Martinas.
1794 m. gruodþio 7 d. Kleopas Mykolas su þmona ið Vienos
iðvyko á Venecijà. Èia ið Nikolajaus Repnino patikëtinio Chomino
vaivados jis gavo pasà savo vardu ir Aleksandro Suvorovo laiðkà,
kuriame buvo raðoma, kad kol kas nei Lenkijoje, nei Lietuvoje jo
dvarai nebus rekvizuoti. Savo laiðke ið Venecijos 1794 m. gruodþio
20 d. jis raðë, kad atsisakë pasiraðyti lojalumo Jekaterinai II raðtà,
kurá parengë buvæs Rusijos pasiuntinys Varðuvoje kunigaikðtis
N. Repninas. Ðiam carienë buvo patikëjusi subtilià misijà – ið sukilimo vadø iðgauti dokumentus, liudijanèius apie jø „nuoðirdþià atgailà“. Tokià formuluotæ Kleopas Mykolas pavadino negarbinga. Kurjeris, kurá jo motina Paulina ið Guzovo atsiuntë pas já á Venecijà, su
raðtu gráþo atgal á Lenkijà, negavæs Kleopo Mykolo Oginskio paraðo.
Nuo to laiko K. M. Oginskio gyvenimas buvo panaðus kaip ir
visø kitø lenkø patriotø-tremtiniø.
Italijoje Kleopas Mykolas gyveno apie metus. Ið ten 1795 m.
geguþës 1 d. Þanui Rolay, gyvenanèiam Guzove, laiðke paraðë apie
savo muzikinius iðgyvenimus, apie garsëjanèius spalvoto Venecijos stiklo gaminius, Murano salø þavesá. 1795 m. rugpjûèio 25 d.
vienam savo giminaièiui Varðuvoje Kleopas Mykolas raðë apie
materialinius sunkumus, dël kuriø jo þmona Izabelë buvo priversta
sugráþti á savo tëvo dvarà Bþezinuose.
Tø paèiø metø lapkrièio mënesá Kleopas Mykolas gavo savo
giminaitës Mykolo Kazimiero Oginskio sesers kunigaikðtienës Radvilienës pakvietimà apsilankyti pas jà Romoje – jos rezidencijoje.
Ten nuvykæs Kleopas Mykolas susirgo ir kurá laikà gydësi.
1796 m. [...] Kleopas Mykolas iðvyko á La Valetà – á Maltos
riteriø Didþiojo magistro rezidencijà, o ið ten – á Smirnà ir 1796 m.
balandþio 9 d. buvo jau Konstantinopolyje. Èia gyveno iki lapkrièio
mënesio ir vedë derybas su sultonu Selimu III. Ðiø derybø tikslas
buvo sukurti karinæ sàjungà prieð Rusijà ir sudaryti galimybes Lenkijai atgimti. Supratæs, kad jo misija neduoda jokiø rezultatø, tø
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paèiø metø lapkrièio 2 d. jis paliko Stambulà. Tada per Bukareðtà jis
iðvyko á Forkðanus ir Jasus. Bûdamas Moldovoje, suþinojo apie
carienës Jekaterinos II mirtá (1796 m. lapkrièio 5 d.), apie Pavelo I-ojo áþengimà á sostà ir apie leidimà T. Kosciuðkai iðvykti á
uþsiená. Atsidûræs Sicilijoje, kaip keliaujantis muzikantas apsigyveno Jablonove. Suþinojæs, kad austrø policija jo ieðko, norëdama
areðtuoti ir nuveþti á Vienà, iðvyko á Lvovà. Neilgai pabuvæs ten,
iðvyko á Krokuvà, vëliau – á Vroclavà. Ið ten per Drezdenà ir Briuselá
atvyko á Paryþiø. Èia jis iðvystë aktyvià patriotinæ veiklà, visø pirma
siekdamas suvienyti visas emigracijoje gyvenusiø lenkø jëgas.
Tuo metu (1796–1797 m.) prancûzø armijos vyriausiasis vadas
Napoleonas Italijoje siekë ágyti lenkø simpatijas. Kai K. M. Oginskis vieno banketo metu grojo savo marðà, skirtà lenkø legionieriams, generolas Bonapartas pasakë: „Na, pasiklausykime. Kai
kalbama apie lenkø legionus, visada reikia pridurti: narsûs lenkø
legionai, nes tie lenkai kaunasi kaip ðëtonai.“
Tuo laikotarpiu tarp lenkø kariø buvo populiarus himnas „Lenkija
dar neþuvo“. Spëjama, kad muzikà ðiai kovinei dainai paraðë
K. M. Oginskis. 1791 m. balandþio 24 d. jo laiðke generolui Janui
Henrikui Dombrovskiui K. M. Oginskis nurodo: „Siunèiu marðà lenkø legionams.“ [...]
Manoma, kad K. M. Oginskiui teko garbë sukurti Lenkijos nacionalinio himno muzikà. Þinomas faktas, kad nuo T. Kosciuðkos sukilimo (1794 m.), jis gyveno ir kûrë tik emigracinio patriotizmo dvasia. Tarpukariu, apie 20 metø, Lenkijoje nacionalinio himno melodijos autoriumi buvo laikomas bûtent jis.
Bûdamas emigracijoje, K. M. Oginskis kurá laikà tikëjo, kad Napoleonas Bonapartas gali padëti Lenkijai atgimti. Jis su Napoleonu
ir susiraðinëjo. Patriotizmo ákvëptas, Kleopas Mykolas paraðë net
Napoleonui skirtà vieno akto operà. Ji prancûzø vadui turëjo priminti apie lenkø reikalus ir jø lûkesèius, siejamus su jo asmenybe.
Taèiau palaipsniui M. K. Oginskis ásitikino, kad Napoleono politika
nesuteikia vilèiø gràþinti Lenkijai nepriklausomybæ. [...] Priimti sprendimà pakeisti savo pozicijà K. M. Oginskiui padëjo Adomas Èartoriskis, buvæs caro pasiuntinys prie Sardinijos karaliaus dvaro. Nuo
maþø dienø jis buvo auklëjamas kartu su caraièiu Aleksandru ir
tapo jo draugu visam gyvenimui.
(Nukelta á 64 p.)
D. Mukienës ir V. Rutkausko nuotraukose (ið kairës): Paryþiaus katedra
(Prancûzija) ir Venecijos ðv. Morkaus bazilika ir Doþø rûmø fragmentas
(Italija)
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Mikalandþelio Dovydo skulptûros kopijos (Florencija, Sinjorijos aikðtë)
fragmentas. V. Rutkausko nuotrauka

(Atkelta ið 63 p.)
Ið Paryþiaus K. M. Oginskis iðvyko á Hamburgà ir Berlynà, o ið
ten – á Prûsijos okupuotus Bþezinus prie Varðuvos – á savo þmonos
tëvø dvarà. Tarpininkaujant Prûsijos pasiuntiniui Peterburge, jis stengësi gauti caro Pavelo I leidimà gráþti á savo dvarus Lietuvoje. Caras
Pavelas I, degantis neapykanta visiems, kas turëjo kà nors bendro
su Prancûzijos revoliucija, ðio praðymo nepatenkino. 1801 m., kai
caras Pavelas I, kaip sàmokslo auka, þuvo ir á sostà áþengë caras
Aleksandras, K. M. Oginskis paraðë atitinkamà praðymà naujam
valdovui. 1801 m. spalio pabaigoje K. M. Oginskis gavo imperatoriaus Aleksandro I leidimà atvykti á Rusijà. Gardine jis prisiekë
iðtikimybæ Rusijos carui, o 1802 m. vasario 5 d. jau buvo Peterburge. Praëjus 10 dienø nuo atvykimo, caras suteikë jam audiencijà.
Aleksandras I gràþino M. K. Oginskiui didelæ dalá jo valdø, paskyrë
Rusijos imperijos senatoriumi ir patikëjo jam slaptojo patarëjo pareigas. K. M. Oginskis apsigyveno savo dvare Zalesëje, netoli Vilniaus,
ir atsidëjo mokslams, muzikai, sodininkystei, raðë prisiminimus.

ALEKSANDRO I VALDYMO METAI
Ið daugybës turëtø dvarø, Zalesë, buvusi prie Vilijos upës, tarp
Vilniaus ir Minsko, tapo mëgstamiausia Kleopo Mykolo Oginskio
rezidencija. „1802 m. balandþio 28 d. palikau Peterburgà, ketindamas iki gyvenimo pabaigos apsigyventi kaime, netoli Vilniaus“.
Taip Kleopas Mykolas raðë savo dienoraðtyje, prisimindamas tas
laimingas sugráþimo á protëviø þemes dienas. 1802 m., atvykæs á
Zalesæ, jis rado senus, gerokai jau apleistus rûmus. Pasikvietæs á
pagalbà Vilniaus universiteto architektûros profesoriø Mykolà Ðulcà, jis pradëjo naujø rûmø statybà. Ðiam darbui teko paskirti dvideðimt metø. Per tà laikotarpá tarp dviejø á Vilijà átekanèiø upeliø –
Bobrinkos ir Rudnicos – buvo pastatyti nauji rûmai, árengtas angliðkas sodas, oranþerijos, þvërynas. Ið paèiø reèiausiø augalø, kuriuos ið Vilniaus pristatinëjo Jundzilas ir Strunila, buvo uþveistas
botanikos sodas. Kunigaikðtis nurodë apsodinti medþiais kelius
nuo rezidencijos iki Vilijos upës, kurios pakrantëmis jis pats mëg-

davo vaikðèioti. Tokiu bûdu buvo ákurta áspûdinga rezidencija istorinës Lietuvos teritorijoje. Èia kurá laikà bûdavo daþna iðkiliø Karalystës (Lenkijos – red. p.) ir Lietuvos pilieèiø suvaþiavimø ir susitikimø vieta. Èia rinkdavosi kunigaikðèio draugai, vykdavo diskusijos visuomeniniais ir politiniais klausimais, naujø literatûriniø ir
muzikiniø kûriniø perklausos. Ið Peterburgo á Zalesæ atvykdavo Juzefas Kozlovskis, kuris daug metø caro rûmuose buvo imperatoriaus seserø mokytoju. Senatvëje jis persikëlë gyventi á Zalesæ pas
kunigaikðtá Mykolà Kleopà, kurá jaunystëje buvo mokæs muzikos.
Lankësi Zalesëje ir nemaþai Vilniaus universiteto mokslininkø. Kunigaikðtis buvo ðio universiteto garbës narys ir dalyvaudavo senato susirinkimuose. Su Vilniaus universitetu kunigaikðtá siejo ypatingi ryðiai. Jis universitetui padovanojo du mikroskopus ir teleskopà, papildë universiteto rinkinius ir daugeliu kitø vertybiø. Jo rûpesèiu buvo suteikta amnestija þymiam lenkø matematikui, filosofui ir
astronomui Janui Sniadeckiui, kuris, gráþæs á Vilniø 1807 m., tapo
Vilniaus universiteto rektoriumi. Materialinæ ir moralinæ kunigaikðèio K. M. Oginskio paramà gavo ir mokslininkai Hugas Kolontajus,
Chemijos ir medicinos katedros profesorius Andrius Sniadeckis
bei daugelis kitø.
Zalesëje lankydavosi ir K. M. Oginskio bendraþygiai, dalyvavæ
1794 m. T. Kosciuðkos sukilime. Jie èia daþnai prisimindavo nacionalinio sukilimo vadà. Beje T. Kosciuðkos biustas stovëjo Zalesës
rûmø salone. Parke, prie ðlaito, ant didelio riedulio, buvo uþraðyti
þodþiai: „Kosciuðkos ðeðëliams“. Parke kunigaikðtis áamþino ir savo mokytojo, auklëtojo Þano Rolay atminimà.
Savo patrauklumu rezidencija þavëjo net raðytojus ir poetus.
Lankësi èia kunigaikðèio bièiulis, raðytojas, Vilniaus patriotinës
jaunimo grupës „Filaretai“ narys Jonas Chodzka (Boreika), vëliau
uþ savo veiklà caro iðtremtas á Sibirà. 1821 m. Jonas Chodzka á
Zalesæ atvaþiavo su savo jaunu sûnumi, pradedanèiu poetu, Adomo
Mickevièiaus bièiuliu Aleksandru. Susiþavëjæs ðios vietovës groþiu, Aleksandras sukûrë poemà „Zalesë.“
1819 m. savo „Atsiminimams“ perraðyti K. M. Oginskis sekretoriais pasirinko Leonardà Chodzkà ir Jonà Moðèinská. „Atsiminimus“ sudarinëjo ið surinktos korespondencijos. L. Chodzka vëliau
buvo studijos „Kunigaikðèiø Oginskiø ið Kozelsko genealogija“ autorius, o, apsigyvenæs Paryþiuje, K. M. Oginskio „Atsiminimø“ leidëjas. Jonas Moðèinskis vëliau tapo þinomu gydytoju ir imperijos
patarëju.
1817 m. K. M. Oginskis Vilniuje iðleido du savo kûriniø rinkinius:
vienà – polonezø, kità – romansø. Lëðas, gautas uþ parduotus leidinius, jis paskyrë Vilniaus labdaros draugijai, kurios pirmininku buvo. Ði draugija suteikdavo paramà tiems, kam jos labiausiai reikëdavo. Specialiai tam buvo pastatytas namas, kuriame buvo ákurta
serganèiø ir pagyvenusiø þmoniø prieglauda. Jos veikla kunigaikðtis nuolat domëdavosi, pats apsilankydavo prieglaudoje.
Kleopo Mykolo Oginskio ir Izabelës (gimë 1764 m.) ið Lasockø
giminës santuokoje (sudaryta 1798 m.) gimë du sûnus: Tadas Antanas (g. 1798 m. Bþezinuose) ir Pranciðkus Ksaveras (g. 1801 m.).
1802 m. Kleopas Mykolas Oginskis su Izabele iðsiskyrë (Izabelë
mirë 1852 m. Bþezinuose) ir tais paèiais 1802-aisiais vedë Kajetono Nagurskio naðlæ dainininkæ Marijà Neri. Ji buvo kilusi ið garsios
italø ðeimos, kurioje gimë Ðventasis Pilypas Neri. Marija gimë
1778 m. Venecijoje. Ji buvo labai graþi. Kurtuvënø dvaro Þemaitijoje valdytojas, 1794 m. T. Kosciuðkos sukilimo dalyvis, vëliau emigravæs á uþsiená, Kajetonas Nagurskis su ja susipaþino Venecijoje.
1796 m., po Jekaterinos II mirties, K. Nagurskis gavo amnestijà ir
atvyko su ja á Varðuvà, o vëliau Vilniuje Marijà Neri vedë. 1802 m.
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K. Nagurskis mirë, nepalikæs ápëdiniø. Kurtuvënø dvarà, kuris turëjo 1 000 valakø þemës ir keletà palivarkø, Marija Neri pardavë ir
kaip labai turtinga jauna naðlë apsigyveno Vilniuje. Jos rankos siekë Vilniaus generalgubernatorius Levinas Benigsenas ir jau su Izabele iðsiskyræs kunigaikðtis Kleopas Mykolas Oginskis. Marija pasirinko kunigaikðtá K. M. Oginská. Kai kunigaikðtis tapo imperijos
senatoriumi, jo þmona gavo aristokratiðkà titulà ir vadinosi Marija
de Neri. Kaip senatorienë ji daþnai dalyvaudavo imperatoriaus rengiamuose pokyliuose Peterburge. Pasiþymëjo protu ir sumanumu.
Sutvarkë Zalesës ir Rietavo dvarø ûkinius reikalus. Buvo visos
Oginskiø giminës geniali finansininkë. Kunigaikðtis Kleopas Mykolas Oginskis buvo labai iðlaidus.
Marija de Neri, gyvendama santuokoje su Kleopu Mykolu Oginskiu, 1803 m. liepos 10 d. Zalesëje pagimdë dukrà Amelijà, kuri tapo
grafo Karolio Zaluskio þmona. 1808 m. Florencijoje Oginskiams
gimë sûnus Irenëjus Kleopas (tuo metu Kleopas Mykolas Oginskis
buvo Paryþiuje), o 1810 m. – dukra Ema, (jos vyru tapo grafas
Ipolitas Bþostovskis). 1813 m. Oginskiai susilaukë dukters Idos,
kuri iðtekëjo uþ Adolfo Piottucho Kublickio.
Marija de Neri Oginskienë mirë 1851 m. rugsëjo 21 d. Pizoje
(Toskanos, kuri yra centrinëje Italijoje, mieste).
1808 m. politiniai ávykiai ir santykiø tarp Rusijos ir Prancûzijos
pablogëjimas bei 1807 m. taikos po 1806–1807 m. karo sudarymas
tarp Napoleono I ir Aleksandro I bei Frederiko Vilhelmo III Tilþëje,
kur buvo nutarta ákurti Varðuvos kunigaikðtystæ ir laisvàjá Gdansko
miestà bei Rusijai pradëti Anglijos blokadà, vël paskatino Kleopà
Mykolà Oginská imtis politinës veiklos. Tada ið Zalesës jis iðvyko á
Peterburgà, o ið ten – á Paryþiø. Ið Paryþiaus Kleopas Mykolas
nuvyko á Italijà, kur 1807 m. Venecijoje jis susitiko su Napoleonu
(antrà kartà su juo susitiko 1810 m. Paryþiuje).
1811 m. po kelionës á Italijà, K. M. Oginskis gráþo á Zalesæ. To
laikotarpio ðalies ávykiams jis buvo lojalus. Tokios pat pozicijos
laikësi ir T. Kosciuðka. Napoleonui mëginant atkurti Lenkijà, laikësi
neutraliai.
Napoleono þygio á Rusijà metu (1812 m.) kunigaikðtis Oginskis
atvyko á Vilniø ir susitiko su Prancûzijos imperatoriumi. Napoleonas tuo metu kunigaikðtá K. M. Oginská laikë iðdaviku. Prancûzø
armijos ekspansijos á Maskvà metu kunigaikðtis K. M. Oginskis su
savo dvaru vyko paskui pasitraukianèià Rusijos armijà ir pasiekë
Peterburgà. Laikotarpiu, kai Napoleonas buvo uþëmæs Maskvà,
K. M. Oginskis gyveno Rusijoje. Kai prancûzø armija paliko Maskvà,
kunigaikðtis sugráþo á Zalesæ. Tuo laikotarpiu jis ásitikino, kad efektyviausias kovos bûdas dël Lenkijos ateities yra rûpinimasis jos nacionaline kultûra, todël pasiðventë kûrybiniam ir leidybiniam darbui.
1815 m., po Vienos kongreso, atgimë K. M. Oginskio puoselëtos Tëvynës prisikëlimo viltys. Norëdamas prisidëti prie ðio prisikëlimo, jis carui Aleksandrui tuo metu pateikë ávairiø pasiûlymø, kaip Rusijai galëtø padëti atstatyti Lenkijà. Imperatorius, nors
ir buvo sudaræs galimybæ Lenkijos karalystei turëti paèià liberaliausià Konstitucijà Europoje, taèiau jos praktiniu pritaikymu rûpinosi pats sau. [...]
Palaipsniui K. M. Oginskis prarado pasitikëjimà caru, papraðë
jo, kad suteiktø ilgalaikiø atostogø, motyvuodamas tuo, kad bûtinai
turi gydytis, nes já kamuoja podagra. Tuo metu ið dalies buvo paralyþiuotos ir jo þmonos kojos. Abiem reikëjo sanatorinio gydymo
uþsienyje. 1822 m. pabaigoje kunigaikðtis K. M. Oginskis pasiryþo
iðvykti á uþsiená. Tikëtina, kad Peterburgo imperatoriðkasis dvaras
suprato, kokia yra tikroji senatoriaus apsisprendimo iðvykti prieþastis, taèiau jam palikti Rusijos netrukdë, nes buvo manoma, kad
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Prancûzijos Luaros slenio Sambordo pilis. D. Mukienës nuotrauka

su K. M. Oginskiu reikia iðsaugoti oficialius santykius. [...] Ir taip
per Drezdenà ir Paryþiø M. K. Oginskis iðvyko á Italijà ir apsigyveno
Florencijoje.

ATSISVEIKINIMAS SU TËVYNE
Florencija – senovinis Italijos miestas, Julijaus Cezario prie Arno upës ákurtas 59 m. iki Kristaus gimimo. Pastatytas jis ant Etruskø miesto griuvësiø, kaip kolonija buvusiems Romos imperijos,
vadinamos Florentia, kariams. Miesto ekonominis vystymasis iðryðkëjo krikðèionybës eros pradþioje. Viduramþiais, atsiradus gelumbës ir ðilko gamybai, Florencijoje prasidëjo didþiulis pramonës
pakilimas. 1321 m. èia ákurtas Universitetas. XV a. Florencija buvo
Italijos atgimimo pagrindinis kultûros þidinys. Miestas garsëja unikaliais viduramþiø ir renesanso architektûriniais paminklais, stebinanèiais savo groþiu ir didybe iki ðiol. Savo senovës paminklø
groþiu Florencija nuo seno traukë viso pasaulio keliautojus. Á Florencijà vykdavo daug ir lenkø. Taèiau tik po Lenkijos padalijimo bei
T. Kosciuðkos ir lapkrièio sukilimø pralaimëjimø, Florencijoje ásikûrë itin daug lenkø, lietuviø tarp jø ir poetas Adomas Mickevièius,
Julius Slovackis, Zigmuntas Krasinskis, Ciprijonas Kamilis Norvidas. Su Florencija savo likimà susiejo ir á uþsiená pasitraukæs
K. M. Oginskis. Toskanos sostinëje Florencijoje K. M. Oginskis jau
buvo lankæsis ir anksèiau – 1796 m., savo pirmosios emigracijos
uþsienyje laikotarpiu, prieð iðvykdamas á Konstantinopolá. Su ðeima jis èia ilgiau gyveno 1808–1809 m. poilsinës kelionës ið Zaliesës á Europos valstybes metu. Florencijoje 1808 m. gimë jo sûnus
Irenëjus Kleopas Oginskis.
1823 m. sausio mënesá, iðvykæs ið Zalesës, K. M. Oginskis ið
pradþiø trumpam apsistojo Drezdene, o po to per Paryþiø iðvyko á
Florencijà, kurià puikiai paþinojo. Ðá mokslo ir meno miestà jis
buvo pamilæs jau anksèiau. Kleopà Mykolà traukë paveikslø galerijos Uffizi ir Palazzo Pitti. Lankydavo jis ir Michelangelo genialø
kûriná – Medièiø koplyèià, þymiø meistrø skulptûromis papuoðtoje
Sinjorijos aikðtëje (Piazza della Signoria) ir San Giovani baptisterijoje. Gyvendamas Florencijoje, K. M. Oginskis daþnai lankydavo ir
Santa Maria Novella ðventovëje, kurià statydami ir puoðdami penkis
(Nukelta á 66 p.)
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ðimtus metø dirbo daugybë statybininkø ir daugybë þymiø Florencijos ir Sienos dailininkø. Jis ir apsigyveno netoli Santa Maria Novella baþnyèios.
Florencijos laikotarpis K. M. Oginskio gyvenime labai reikðmingas darbais. Èia jis itin daug nuveikë kaip kompozitorius,
istorikas ir savo ðalies patriotas. Kleopas Mykolas èia sukûrë
lenkiðkumo imitacijà, apie kurià vëliau savo kûryboje minëjo Adomas Mickevièius ir Antonis Odyniecas. Florencijoje K. M. Oginskis raðë savo prisiminimus, „Laiðkus apie muzikà“ ir kûrë muzikà. „Laiðkuose apie muzikà“ jis pasakoja, kad tuo metu, kai turëdavo po ranka fortepijonà ir bûdavo paskendæs mintyse apie prarastà tëvynæ, improvizuodavo melancholiðka tematika.
Florencijoje jis toliau tobulino polonezus. Kaip polonezø kûrëjas, jis buvo originaliausias ðio þanro kûriniø autorius. Jiems visada suteikdavo nacionaliná charakterá. Kûrë juos, kaip yra pats
paþymëjæs, ne ðokiams, o klausymuisi.
K. M. Oginskio muzikiná kûrybiná palikimà sudaro opera „Bonapartas Kaire“, apie 20 romansø ir 40 kûriniø fortepijonui, tarp
kuriø yra valsø, marðø, kadriliø, mazurkø, daugiau negu 20 polonezø. Populiariausias K. M. Oginskio kûrinys iki ðiol – polonezas
„A-mol“, kuriam vëliau prigijo pavadinimas „Atsisveikinimas su
tëvyne“. Polonezai iðgarsino K. M. Oginská ir jis iki ðiol pelnytai
laikomas vienu ið þymiausiø lenkø kompozitoriø. Jis buvo pirmasis lenkas, kurio kûrinius, ypaè polonezus, plaèiai þinojo visa
Europa. Beveik visose ðalyse jo kûriniai yra daþnai leidþiami. Ðis
kûrëjas dar gyvas buvo apipintas legendomis. Jo patriotiniø dainø, raðytø sukilëliams ir legionams, didþioji dauguma dingo arba
tapo liaudies.
K. M. Oginskio muzikiniø kûriniø pagrindà sudaro nacionalinis
stilius. Savo kûryba jis yra padaræs nemaþà átakà tokiems þymiems kompozitoriams kaip Frederikas Ðopenas, Karolis Lipinskis (1790–1861), Stanislovas Moniuðka (1819–1872), Henrikas
Vieniavskis (1835–1880). Visi mokslininkai, tyrinëjæ K. M. Oginskio kûrybà, nurodo, kad tai vienas talentingiausiø kûrëjø iki F.
Ðopeno.
K. M. Oginskis mirë 1833 m. spalio 15 d. Florencijoje. Ið pradþiø jis buvo palaidotas vienuolyno kapinëse prie Santa Maria
Novella baþnyèios, netoli namo, kuriame gyveno. Vëliau jo palaikai buvo perkelti á senovinæ Florencijos ðventovæ Santa Croce,
kur jie ilsisi iki ðiol.
Parapijos, kurios teritorijoje gyveno kunigaikðtis K. M. Oginskis, mirties aktai saugomi Florencijos miesto Toskanos rajono archyve. Ið jø suþinome, kad kompozitorius mirë 1833 m. spalio 15 d.
2 val. 15 min. prieð vidurdiená. Prieð mirtá jis gyveno Florencijos
Santa Irintos rajono Via dei Legnaioli (t. y. Staliø) gatvëje, Nr. 1044.
Po vyro mir ties naðlë Marija de Neri apsigyveno Zaliesëje,
kur valdë jaunø kunigaikðèiø Tado ir Pranciðkaus Ksavero ið pirmosios kunigaikðèio K. M. Oginskio santuokos bei Irenëjaus Kleopo ið jos santuokos su K. M. Oginskiu turtus. Marija de Neri
(kunigaikðtienë Oginskinë) mirë 1851 m. rugsëjo 21 d. Pizoje.
Baltarusijos ambasados Italijoje rûpesèiu Smurgainiø ir Zalesës gyventojai ant namo, kuriame antrosios emigracijos metu
gyveno kunigaikðtis, kompozitorius, valstybës ir visuomenës
veikëjas Kleopas Mykolas Oginskis, pritvirtinta atminimo lenta. Ant
jos iðkalti tokie þodþiai: „Ðiame name nuo 1823 iki 1833 metø gyveno ir mirë garsusis kompozitorius Kleopas Mykolas Oginskis.“

Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas ir vyr. dirigentas,
Lietuvos nacionalinës premijos laureatas, Plungës miesto garbës pilietis,
I–III tarptautiniø Mykolo Oginskio festivaliø meno vadovas, prof. Juozas
Domarkas. Nuotrauka ið Þemaièiø dailës muziejaus archyvo

JUOZAS
DOMARKAS
„Juozas Domarkas Lietuvoje sukûrë tikrai profesionalø
orkestrà ir su juo yra pagrojæs ið esmës visà ðiame kraðte
atsiradusià simfoninæ muzikà. Tai nebûtinai ávyksta daugelyje ðaliø...“
Osvaldas Balakauskas, 1997 m.

