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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.

I ÐKILÛS

Juozas Domarkas – muzikø Eligijaus ir Stasio Domarkø brolis,
Lietuvoje ir toli uþ jos ribø þinomas dirigentas, pedagogas, ilgametis Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro (LNSO) meno vadovas ir dirigentas, profesorius (1995), Plungiðkiø draugijos narys,
Plungës miesto garbës pilietis, visø trijø tarptautiniø Mykolo Oginskio festivaliø meno vadovas, vienas ið pagrindiniø organizatoriø.
Gimë J. Domarkas 1936 m. liepos 28 d. Varkaliuose (Plungës r.).
Muzikos pradëjo mokytis Klaipëdoje. 1955–1960 m. studijavo Lietuvos konservatorijoje (Juozo Jasenkos klarneto klasë). 1963 m.
Maskvoje staþavosi pas prancûzø dirigentà I. Markevièiø. 1965 m.
baigë Leningrado konservatorijà (L. Musino dirigavimo klasë). Paskutiniais studijø metais sulaukë pasiûlymo diriguoti ir vadovauti
svarbiausiam Lietuvos reprezentaciniam kolektyvui – LNSO.
Pasiûlymà priëmë ir nuo 1964 m. pradëjo dirbti LNSO meno vadovu
bei vyriausiuoju dirigentu. Anot jo kolegø, ágimtas vitaliðkumas,
atkaklumas ir uþgrûdinta valia padëjo jam pasiekti svarbiausià profesiná tikslà – iðugdyti Lietuvoje aukðtos klasës simfoniná orkestrà.
Jo kûrybinë ir darbinë veikla gana ávairiapusë. 1968 m. J. Domarkas pradëjo dirbti dëstytoju Lietuvos muzikos akademijoje
Vilniuje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija). 1972–
1991 m. jis buvo Lietuvos studentø simfoninio orkestro vadovas,
nuo 1995 m. – Lietuvos muzikos akademijos Dirigavimo katedros
vedëjas. 1988–1991 m. dirigavo Baltijos (Vilniaus, Rygos, Talino ir
Sankt Peterburgo) akademijos jaunimo simfoniniam orkestrui.
1975 m. su LNSO pradëjo rengti jaunøjø Lietuvos atlikëjø koncertus
(vëliau ðis festivalis pavadintas „Atþalyno“ vardu).
Su LNSO dalyvavo daugelyje tarptautiniø festivaliø, tarp jø –
„Maskvos þvaigþdës“, „Rusø þiema“, „Varðuvos ruduo“, „Prahos
pavasaris“. Kaip dirigentas yra daug gastroliavæs Europoje, Japonijoje. Dirigavo Rusijos, Lenkijos, Latvijos, Èekijos, Vokietijos, Estijos, Venesuelos, Turkijos, Suomijos ir daugelio kitø ðaliø orkestrams. Jis yra koncertavæs ir su Lietuvoje bei pasaulyje þymiais
atlikëjais: dainininkais Graþina Apanavièiûte, Sergejumi Larinu, Irena
Milkevièiûte, Virigilijumi Noreika, Jelena Obrazcova, Vladimiru Prudnikovu, Violeta Urmana; pianistais – Dmitrijumi Baðkirovu, Justusu
Frantzu, Petru Geniuðu, Emiliu Gilelsu, Johnu Ogdonu; smuikininkais – Vilhelmu Èepinskiu, Raimundu Katiliumi, Leonidu Koganu,
Gidonu Kremeriu, Julianu Rachlinu, Vladimiru Spivakovu; violonèelininkais – Davidu Geringu, Natalija Gutman, Ivanu Monigeti,
Mstislavu Rostropovièiumi, Aleksandu Rudinu, taip pat su altininku
Jurijumi Baðmetu, trimitininku Håkanu Hardenbergeriu, klarnetininku Kari Kriikku ir daugeliu kitø.
1991 ir 1995 m. J. Domarkas buvo IV ir V tarptautinio G. Fitelbergo dirigentø konkurso Katovicuose (Lenkija), 1993 ir 1996 m. – I ir
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II tarptautiniø S. Prokofjevo dirigentø konkursø Sankt Peterburge
(Rusija) ver tinimo komisijos narys, 1999 m. – tarptautinio
M. K. Èiurlionio konkurso tarybos narys.
Maestro iðugdë savità interpretacijos braiþà turintá LNSO, pajëgø
interpretuoti ávauiriausiø stiliø ir sudëtingiausià simfoninæ muzikà.
J. Domarko kûrybiná repertuarà sudaro daug klasikinës, romantinës ir ðiuolaikinës muzikos kûriniø. Neabejotinai iðskirtinæ
vietà ðio dirigento koncertinëje veikloje uþima ðiuolaikinë muzika,
ypaè Lietuvos kompozitoriø kûrybos atlikimas bei propagavimas.
Jam vadovaujant LNSO yra atlikæs daugiau kaip ðimtà lietuviø kompozitoriø kûriniø – nuo M. K. Èiurlionio simfoniniø poemø iki Eduardo Balsio, Juliaus Juzeliûno, Antano Rekaðiaus, Felikso Bajoro, Vytauto Barkausko ir Osvaldo Balakausko simfoniniø opusø, neminint
daugelio jaunø kompozitoriø pirmøjø simfonijø. Kai kuriø ðiø kûriniø
atsiradimà inspiravo kompozitoriø draugiðki santykiai su dirigentu
ir buvo jam dedikuoti. Maestro dëka daugelis jø ðiandien skamba
ne tik koncertuose – iðleista daugybë áraðø Lietuvoje ir svetur („Melodija“, „Marco Polo“, „Col legno“, „Ella Records“, „Naxos“).
Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre J. Domarkas pastatë ir dirigavo G. Bizet operà „Karmen“ (1985) ir du vienaveiksmius
baletus – M. Ravelio „Dafnis ir Chlojë“ bei G. Bizet-R. Ðèedrino „Karmen-siuità“ (1997). Klaipëdos muzikiniame teatre maestro pastatë ir
dirigavo I. Stravinskio operà „Karalius Edipas“ (1997) ir G. Bizet operà „Karmen“ (1998).
1986 m. J. Domarkui, paskutiniam ið Lietuvos menininkø, buvo
sutektas tuometinës Sovietø sàjungos liaudies artisto vardas.
1974 m. jam suteikta Lietuvos valstybinë premija, o 2000 m. –
Lietuvos nacionalinë premija.
1994 m. J. Domarkas apdovanotas Didþiojo Lietuvos kunigaikðèio Gedimino ordino Karininko kryþiumi, 1998 m. – Didþiojo Lietuvos kunigaikðèio Gedimino ordino Didþiuoju kryþiumi.
2006 m. rugsëjo mënesá uþ nuopelnus plëtojant Lenkijos ir Lietuvos bendradarbiavimà J. Domarkas apdovanotas Lenkijos Respublikos Kavalieriaus kryþiaus ordinu.
Tekstà pagal informacijà, skelbiamà Audronës Þigaitytës-Nekroðienës tekste („Visuotinë lietuviø enciklopedija“, t. 5, p. 62), interneto leidinyje „Lietuvos nacionalinë filharmonija“ (interneto prieiga
http://www.filharmonija.lt/lt/atlikejai/juozas-domarkas/, þr. 2008 m.
liepos 15 d.) parengë Danguolë ÞELVYTË
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