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OGINSKIØ FENOMENAS
P ARENGË D ANUTË MUKIENË

Vis màstau, kodël ðiandien daþnas ið mûsø vis
daþniau mintimis nuklysta á tà epochà, apie kurià
jau galima skaityti tik knygose ir suþinoti ið kino
filmø. Þmoniø, kurie galëtø papasakoti apie tà laikà, kai gyveno savo dvarus ásigijæ, juos pasistatæ,
didingus Rietavo, Plungës ir daugelio kitø miesteliø ir miestø baþnyèiø bokðtus á dangø këlæ kunigaikðèiai Oginskiai, taip pat jau seniai gyvø nelikæ.
Oginskiai, kaip ir daugeliui kitø mano likimo þmoniø, nëra mums nei giminës, nei draugai. Nesu ið
tø, kurie, viduje jausdamiesi silpni ir nepilnaverèiai, bandytø prisiðlieti prie stipresniø, galingesniø, turtingesniø ir tik tada save galëtø realizuoti,
pasijausti esà pilnaverèiai ðio pasaulio gyventojai.
Turiu ir darbø, kurie daþnai pareikalauja ne tik dienos, bet ir vakarø, poilsio dienø. Taigi turiu darbà,
kurá atlikdama galëèiau save realizuoti. Ir vis dëlto
ðiandien raðau apie juos, Oginskius, ir neseniai tiek
að, tiek bûrys kitø ne maþiau uþimtø ir sugebanèiø
kitur save realizuoti þmoniø paskyrë savo dienà tam,
kad kartu su kitais Mykolo Kleopo Oginskio atminties ir darbø puoselëtojais dar kartà paanalizuotø,
kokie keliai ir takeliai gali sëkmingai mus, dirbanèius bendrai, nuvesti á Mykolo Kleopo Oginskio
250–àsias metines. Ta sukaktis tik atrodo dar toli.
Ji èia pat – 2015-aisiais metais. Tikimasi, kad tai
bus ne tik lietuviø, baltarusiø, lenkø, þmoniø, gyvenanèiø ðalyse, kuriose kunigaikðèiai Oginskiai ilgiausiai plëtojo savo veiklà, ðventë. Ðis jubiliejus turëtø bûti graþi proga ir daugeliui kitø pasaulio þmoniø, kuriø gyvenimas ir atmintis vienaip ar kitaip
yra susijusi su Oginskiais, prisiminti ðià iðkilià asmenybæ.
Ðá rudená, dalyvaudama UNESCO nacionalinio
komiteto bûstinëje surengtame tarptautinio apskritojo stalo renginyje „Dël Mykolo Kleopo Oginskio
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250–øjø gimimo metiniø programos formavimo
2012–2013 metø laikotarpiui“, kurio tikslas buvo
suderinti bendradarbiavimo principus ir gaires formuojant ir ágyvendinant pasirengimo M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinëms programà, pirmà kartà pamaèiau, kiek daug þmoniø tas pasirengimas jubiliejui jau yra ásukæs. Apskritojo stalo diskusijoje kalbëjo gausus bûrys þinomø Lietuvos ir
Baltarusijos kultûros veikëjø, politikos ir verslo atstovø. Tarp jø, be UNESCO nacionalinio komiteto pirmininko pavaduotojos Gintarës Tamaðauskai-
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tës ir Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejaus direktoriaus Vyto Rutkausko, kurie organizavo ðá renginá ir já vedë, buvo ir Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø viceministras Evaldas Ignatavièius, Lietuvos Respublikos Nepriklausomybës atkûrimo akto signatarø klubo kancleris Stasys Kaðauskas, Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos
pirmininkas Romas Pakalnis, Lietuvos Respublikos
prezidentës patarëjas Mindaugas Lingë, Lietuvos istorijos instituto LDK istorijos skyriaus vedëja, Lietuvos edukologijos universiteto docentë Ramunë
Ðmigelskytë-Stukienë, Lietuvos Respublikos Kultûros ministerijos Programø skyriaus vyriausioji specialistë Vilija Vyðniauskienë, M. K. Èiurlionio Nacionalinio dailës muziejaus direktorius Osvaldas
Daugelis, Rietavo savivaldybës vicemeras, Þemaitijos kolegijos direktorius Jonas Baèinskas, Þemaièiø
dailës muziejaus direktorius Alvydas Bakanauskas,
Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio muzikos mokyklos direktorë Rita Urnieþienë, M. K. Èiurlionio memorialiniø namø direktorius Stanislovas Urbonas,
Rietavo kraðtieèiø klubo prezidentas, verslininkas,
buvæs Energetikos ministras Leonas Aðmantas, Lietuvos bajorø karaliðkosios sàjungos vadovas Jonas
Ragauskas. M. K. Oginskio kelio puoselëtojus, atvykusius ið Baltarusijos, renginyje atstovavo Labdaros fondo „Ðiaurës Atënai“ (Maladeèina) vice pirmininkas Vladimiras Sivucho, kultûros veikëjas Sergejus Verameièikas ið Zalesës, jaunimo visuomeninës organizacijos „Historika“ (Minskas) vienas ið vadovø Dmitrijus Rogaèiovas. Renginyje dalyvavo ir
bûrys kitø Lietuvos bei kaimyninës Baltarusijos kultûros þmoniø.
Ðiemet daugelis ið jø jau buvo susitikæ ir ne po
vienà kartà. Kaip pernai, uþpernai, taip ir ðiemet
juos á bûrá vis sukvieèia Rietavo Oginskiø kultûros
istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas su
savo komanda. Ðiame muziejuje jau keletas metø
ágyvendinama ðvieèiamoji-kultûrinë programa „Mykolo Kleopo Oginskio „Polonezø kelias“. Jos fakelas pakeliamas Rietave, vëliau neðamas per Lietuvoje Oginskiø gyventas, puoselëtas vietoves ir galop pasiekia Baltarusijà, kur yra ir garsioji Zalesë,
dvaras, kuriame M. K. Oginskis, gavæs palikimà, ilgà laikà gyveno ir kûrë.
2011 m. liepos 2 d. Maladeèinoje buvo priimta

Kunigaikðèiø Oginskiø herbas. Nuotrauka ið RKIC archyvo

forumo „Oginskiø paveldo tiltai“ rezoliucija ir partnerystës protokolinës nuostatos. Jos buvo parengtos vadovaujantis teminiø susitikimø, diskusijø ir
konferencijø, kurios 2005–2011 m. vyko Rietave,
Zalesëje, Minske, Guzove, Vilniuje, Kaune, Plungëje, Uþutrakyje, Gardine, Maladeèinoje, iðvadomis
ir nutarimais. Ðioje rezoliucijoje paþymima, kad teigiamai vertinama:
a) archyviniø tyrimø ir bendrø tarptautiniø moksliniø konferencijø organizavimo patirtis;
M. K. Oginskio raðytinio palikimo ir kitø teminiø informaciniø leidiniø leidyba;
Oginskiø muzikiniø tradicijø gaivinimas ir sklaida;
Tarptautiniø paþintiniø ekspedicijø Oginskiø paveldo pëdsakais organizavimà;
Kûrybiniø ryðiø su Ivu ir Andþeju Zaluskiais bei
kitais M. K. Provaikaièiais vystymà;
Oginskiø kultûros paveldo þidiniø Baltarusijoje
ir Lietuvoje restauravimo programos vystymà.
Nutarta:
1 . Plësti bendradarbiavimà formuojant Programos II etapo tikslus ir uþdavinius, atkreipiant dëmesá á:
(Nukelta á 4 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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(Atkelta ið 3 p.)
a) istoriðkai pagrástos partnerystës vystymo
strateginæ nuosatà:
b ) b) UNESCO patronaþo vykdomam projektui prielaidas, siekiant, kad 2015 m. Europoje bûtø paskelbti M. K. Oginskio metais;
c) informacinës sklaidos (radijas, televizija, internetas, periodinë spauda, teminë leidyba) iðvystymà;
d ) archyviniø tyrimø ir moksliniø konferencijø ádirbio tæstinumà;
e ) Oginskiams priklausiusiø dailës kolekcijø ir
kitø rinkiniø sisteminimo ir pristatymo plaèiajai visuomenei perspektyvà;
f)
Oginskiø kultûriniø, muzikiniø tradicijø
gaivinimo ir sklaidos patirtá ir perspektyvas;
g ) Oginskiø materialaus kultûros paveldo fik-

Rietavo Oginskiø rûmai XIX a. pabaigoje. Napoleono Ordos pieðinys

savimo, tyrimø, iðsaugojimo ir teminio paþenklinimo tikslingumà;
h ) Projekto partnerio ásipareigojimus keistis informacija apie M. K. Oginskio gyvenimo ir veiklos
pëdsakø kitose ðalyse paieðkà ir kolegialumà sprendþiant jø þenklinimo problemas;
i)
Restauravimo darbø Oginskio paveldo centruose Rietave, Plungëje, Zalesëje, Maladeèinoje,
kitose vietovëse programos vystymà.
2 . Remiantis Programos I etapo darbø rezultatais, ðios sutarties preambulëje nurodytø teminiø pasitarimø ir diskusijø medþiaga, iki 2011 m.
rugsëjo mën. Parengti programos II etapo (2011–
2015 m. laikotarpiui) projektà ir teikti apskritojo
stalo forumo svarstymui Vilniuje, Minske arba Maladeèinoje 2011 m. spalio mënesá.
Rezoliucijoje paþymëta, kad ði sutartis yra atvira
visoms suinteresuotoms institucijoms, organizacijoms ir asmenims, kurie pritaria esminëms rezoliu-
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cijos nuostatoms ir yra pasirengæ remti M. K.
Oginskio 250-øjø gimimo metiniø Programos tikslø
ágyvendinimà.
Rezoliucijà pasiraðë bûrys Lietuvos ir Baltarusijos kultûros þmoniø, atstovaujanèiø ávairias kultûros, ðvietimo ástaigas, visuomenines organizacijas,
meno kolektyvus.
Jei idëjas laikytume programinëmis nuostatomis,
tai mini 2011–2015 m. pasirengimo M. K. Oginskio 250-osioms metinëms programa buvo suformuota 2010 m. UNESCO nacionaliniame komitete ir
Kultûros paveldo departamente prie Kultûros ministerijos vykusiuose kultûros institucijø, ástaigø ir
visuomeniniø organizacijø atstovø pasitarimuose.
2010 m. spalio 7 d. UNESCO nacionaliniame
komitete vykusiame pasitarime buvo pasiûlyta surengti M. K. Oginskio palikuoniø koncertà UNESCO bûstinëje Paryþiuje 2015 m. rugsëjo mënesá.
Ðiame renginyje Asta Junevièienë pristatë UNESCO sukakèiø kalendoriø ir galimybæ 2014–2015
metais á já átraukti M. K. Oginskio 250-àsias gimimo metines. Buvo sutarta iki 2012 m. parengti M.
K. Oginskio 250-àsias gimimo metiniø nominacijos dokumentus ir pateikti ðios sukakties nominacijà 2014–2015 metais átraukti á UNESCO sukakèiø kalendoriø.
Pasitarime kalbëjusi Rietavo savivaldybës kultûros reikalø koordinatorë Lidija Rëkaðienë susirinkusiesiems pateikë informacijà apie jau ágyvendinamus su M. K. Oginskio palikimo ir atminimo
puoselëjimu susijusius projektus Rietavo savivaldybëje. Buvo pasidþiaugta, kad Rietave restauruojama kunigaikðèiø Oginskiø pastatyta vienintelë Lietuvoje neoromantinio stiliaus baþnyèia. Tvarkoma
ir Rietavo Oginskiø dvarvietë, jos tvora. Nors dvaro centriniai rûmai ir neiðlikæ, taèiau atkurtas rûmø portikas, iðliko karietinë, oficina su laikrodine,
alaus darykla su skalbykla, kunigaikðèiø Oginskiø
muzikos mokyklos ir bendrabuèio pastatai, parko tvora su raudonaisiais ir baltaisiais vartais, koplyèia-mauzoliejus, didþiulis parkas ir nemaþai kitø Oginskiø
gyvenimo ir veiklos ðiame miestelyje þenklø.
2010 m. èia buvo ágyvendinamas dvarvietës vandens telkiniø sutvarkymo projektas.
Iki 2013 m. buvusioje karietinëje planuojama
árengti kultûros centrà, kuriame bus galima orga-

Paminklas Mykolui Kleopui Oginskiui Guzove. Skulptorius

nizuoti ir renginius, skirtus Oginskiø atminimui.
Renovuojamas iðlikæs Rietavo muzikos mokyklos
bendrabuèio pastatas – jis pritaikomas Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos poreikiams.
Planuojama restauruoti bei renovuoti ir kitus iðlikusius dvarvietës pastatus bei pradëti vystyti kultûriná turizmà sutvarkytoje dvarvietës teritorijoje.
Iki 2015 m., bendradarbiaujant su Rietavo kraðtieèiø klubu, planuojama pastatyti paminklà
M. K. Oginskiui Rietave.
Numatyta kartu su Rietavo Mykolo Kleopo
Oginskio meno mokykla organizuoti ir pianistø konkursus bei kamerinës muzikos festivalius Rietave.
Tàsyk visi renginio dalyviai pritarë pasiûlymui,
kad Rietavo savivaldybë parengtø ir Kultûros ministerijai pateiktø paraiðkà pripaþinti Rietavà
2015 m. Lietuvos kultûros sostine.
Pasitarime dalyvavæs Vilniaus miesto savivaldy(Nukelta á 6 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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(Atkelta ið 5 p.)
bës atstovas Edmundas Þalpys patikino, kad savivaldybë átrauks Oginskiø amþinojo poilsio vietø,
esanèiø Vilniaus mieste, sutvarkymà á savo planus.
Ðiame pasitarime nemaþai pasiûlymø buvo pateikta
ir Regionø kultûriniø iniciatyvø centro, tuo paèiu
ir „Þemaièiø þemës“ þurnalo redakcijos vardu:
1. suvienyti visus Lietuvos M. K. Oginskio palikimo tyrinëtojus, kûrybos puoselëtojus, ásteigiant

Virðuje – Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejaus direktoriusa Vytas
Rutkauskas.
Deðinëje – UNESCO nacionalinio Lietuvos komiteto pirmininko
pavaduotoja Gintarë Tamaðauskaitë
Apaèioje – 2010 m. UNESCO Lietuvos nacionaliniame komitete vykusio
pasitarimo dël pasitarimo M. K. Oginskio 250-osioms metinëms, akimirka
Danutës Mukienës nuotraukos
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M. K. Oginskio bièiuliø bendrijà ir iðplëtojant jos
veiklà;
2. surengti Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose saugomo kunigaikðèiø Oginskiø kultûros
paveldo (meno kûriniø, leidiniø, archyviniø dokumentø, kitø kilnojamø kultûros paveldo objektø)
parodas ir iðleisti ðiø parodø katalogus: dailës – Nacionaliniame M. K. Èiurlionio dailës muziejuje;
knygø ir archyviniø dokumentø – vienoje ið ðiø
ástaigø: Vilniaus universiteto bibliotekoje, Lietuvos mokslø akademijos bibliotekoje, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyboje;
3. átraukti á 2011–2015 m. Lietuvos muziejuose, bibliotekose ir archyvuose prioritetine tvarka
skaitmeninamø ir vieðinamø objektø sàraðus meno
kûrinius, leidinius ir archyvinius dokumentus, susijusiais su kunigaikðèiais Oginskiais;
4. Vilniaus mieste ir kituose Lietuvos miestuose
bei gyvenvietëse sutvarkyti vietas, susijusias su M.
K. Oginskio gyvenimu ir veikla, ir ðias vietas paþymëti memorialinëmis lentomis;
5. sutvarkyti M. K. Oginskiø palaidojimo vietas
Vilniaus miesto kapinëse;
6. iðleisti iðlikusiø M. K. Oginskio muzikiniø kûriniø natas ir jo raðto darbus muzikos temomis atskirais leidiniais lietuviø kalba;
7. lietuviø, lenkø, anglø, prancûzø, italø, rusø,
baltarusiø kalbomis iðleisti turistinius marðrutus
M. K. Oginskio vietomis Lietuvoje;
8. Vilniuje, Sluðkø rûmuose, vienà kambará skirti 1794 m. sukilimui ir M. K. Oginskiui bei ðiame
kambaryje árengti ekspozicijà;
9. uþbaigti ið prancûzø á lietuviø kalbà iðversti ir
lietuviø kalba iðleisti Sofijos Tyzenhauzaitës raðytiná palikimà;
10. surengti pagrindiniø M. K. Oginskio atminimo puoselëtojø, gyvenimo ir veiklos tyrinëtojø
tarptautinæ ekspedicijà ðalyse, kuriose lankësi, dirbo, gyveno, diplomatinæ misijà vykdë, kûrë M. K.
Oginskis, parengti ðios ekspedicijos dienoraðtá, sukurti filmà apie ðios ekspedicijos ir M. K. Oginskio
aplankytas vietas;
11. restauruoti su M. K. Oginskio ir jo palikuoniø gyvenimu susijusá kilnojamàjá kultûros paveldà, saugomà Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose;

7

Sergejus Verameièikas. Danutës Mukienës nuotrauka

Ðoka jaunimo visuomeninio susivienijimo „Historika“ (Minskas) jaunimas
M. K. Oginskio laikotarpio ðokius. Danutës Mukienës nuotrauka

12. parengti ir ágyvendinti Lietuvoje saugomo M.
K. Oginskio ir jo palikuoniø, jø artimøjø raðytinio palikimo tyrimø, skaitmeninimo ir vieðinimo programà;
13. M. K. Oginskio laiðkà „Priesakai sûnui“
átraukti á bendrojo lavinimo mokyklø mokymo programas;
(Nukelta á 8 p.)
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Mykolo Kleopo Oginskio „Atsiminimai“ I tomo virðelis. Dailininkë Deimantë
Rybakovienë

(Atkelta ið 7 p.)
14. parengti ir ágyvendinti M. K. Oginskio jubiliejinës programos sklaidos televizijoje ir radijuje
programà;

15. pastatyti paminklà M. K. Oginskiui Rietave;
16. iðplëtoti edukacinæ veiklà apie M. K. Oginská;
17. iðleisti M. K. Oginskio jubiliejui skirtà paðto þenklà, monetà, plakatà.
2011 m. vykusiame panaðiame susitikime UNESCO nacionaliniame komitete prie ðiø pasiûlymø dar
pridëjome, kad bûtina ákurti realiai veikiantá organizaciná jubiliejaus komitetà, kuris turëtø parengti
ir valstybinæ jubiliejaus paminëjimo programà.
Ðiais laikais sunku ásivaizduoti jubiliejiniø renginiø sëkmæ be informacinio centro, specialaus M.
K. Oginskiui skirto internetinio leidinio.
Bûtina siekti, kad programa bûtø ne vieneriø, o
bent dviejø ar trijø metø, nes, norint tinkamai pasirengti jubiliejui, reikia imtis darbø, kurie per vienerius metus neágyvendinami.
Ðiame pasitarime ðios publikacijos autorë pasiûlë ásteigti premijas tiems þmonëms ir kolektyvams,
kurie labiausiai prisideda prie M. K. Oginskio atminimo áamþinimo, pateikia ir ágyvendina labiausiai dëmesio vertas kultûrines, edukacines, tiriamojo
pobûdþio ir kitas programas. UNESCO nacionalinio komiteto pirmininkas Romas Pakalnis pasiûlë
ásteigti ir M. K. Oginskio stipendijas besimokanèiam jaunimui.
Ðá rudená vykusiame posëdyje vël buvo prisiminta M. K. Oginskio bièiuliø klubo idëja. Vilniuje
vietà jam nuolat susiburi á susirinkimus, renginius
pasiûlë M. K. Èiurlionio namø direktorius Stasys
Urbonas (simboliðka: daugiau kaip prieð 100 metø
Plungëje, Mykolo Kleopo Oginskio anûko Mykolo

Þemës gaiva. Mukienës Danutës portëgrapëjë
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iðlaikoma Oginskiø muzikos mokykla priglobë talentingàjá jaunàjá Mikalojø Konstantinè Èiurlioná,
o dabar M. K. Èiurlionio namai duris atvërë M. K.
Oginskio atminimo puoselëtojams.
Buvo iðsakyta nuomonë, kad M. K. Oginskiø bièiuliø klubas galëtø veikti ávairiuose Lietuvos miestuose, miesteliuose ir kitose gyvenvietëse.
Ta paèia proga buvo palaikyta idëja ákurti ir
M. K. Oginskio fondà Rietave.
Apie naujus atradimus, kuriø patirta tyrinëjant
Nacionaliniame M. K. Èiurlionio dailës muziejuje
saugomus meno vertybiø rinkinius, pasitarime papasakojo ðio muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis, kartu pakviesdamas visus ir á ðiais metais vykstanèius muziejaus jubiliejinius renginius, parodas,
kuriose eksponuojama ir nemaþai restauruotø
Oginskiø giminei priklausiusiø meno kûriniø.
Renginio metu vietoje nesustygo jame dalyvavæs
rietaviðkiø bûrys. Graþias idëjas puoselëja Rietavo
M. K. Oginskio muzikos mokyklos, Rietavo savivaldybës vieðosios bibliotekos, kultûros centro, miestelio mokyklø darbuotojai. Visi jie buriasi apie Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejaus direktoriø Vytà Rutkauskà, paskutiniais metais su
didþiausiu uþsidegimu sukantá pasirengimo M. K.
Oginskio 250-osioms metinëms ratà ne tik Rietave, bet ir visoje Lietuvoje, tapæs pavyzdþiu ðiame
darbe ir kolegoms ið Baltarusijos. Visi, kas dalyvavo ir kalbëjo ðiame renginyje, prisiþadëjo savo kuruojamoje veiklos srityje padaryti tai, kas jø kompetencijoje, kad pasirengimas jubiliejui Lietuvoje
vis labiau ágautø pagreitá.
Visa tai tam, nes suprantame, kad þmogus save ir
savo tëvynæ gerbti gali pradëti tik tada, kai þino savo paties, giminës ir savo ðalies istorijà.
Dël to, kad Mykolas Kleopas Oginskis pats þinomiausias kompozitorius Europoje ir pasaulyje. Ir ne tik...
Su Mykolu Kleopu Oginskiu siejame Lietuvos nepriklausomybës iðtakas.
Mykolo Kleopo Oginskio vardas minimas ir prisimenant 1794 m. sukilimà Lietuvoje. Jis – ir þymus
valstybës veikëjas, buvæs finansø ministras, diplomatas.
Su jo vardu siejamas ir Rietavo, Plungës atgimimas. M. K. Oginskio vaikai tapo didþiausiø inovacijø valstybës ekonominiame, kultûros gyvenime
iniciatoriais ir ágyvendintojais.
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RKIC 2009 m. iðleistos Sergejaus Verameièiko knygos „Mykolas Kleopas
Oginskis (1765–1833) virðelis. Dailininkë Deimantë Rybakovienë

M. K. Oginskis – ðiandien daugelio lietuviø jau þinomø „Priesakø sûnui“ autorius, laiðko, kuriame lyg
kokiame talentingai paraðytame moralës ir etikos kodekse galime perskaityti tai, kuo augindami savo vaikus, ugdydami juos turëtume vadovautis ir ðiandien.
M. K. Oginskis – simbolis to, kaip turëtume
gyventi ir kokias vertybes turëtume ugdyti ir puoselëti. Jos nëra þmogui savaime ir visam laikui duotos. Ðiandien, kai tauta vis labiau iðsivaikðèioja, kai
tarp mûsø kultu tampa materialinës vertybës, kai
ir þmogus daþnai pagal tai, koks jo socialinis statusas ir materialinë padëtis vertinamas, Oginskio muzika, kiti jo darbai, „Prisiminimai“, „Priesakai sûnui“ verèia sustoti ir ásiklausyti – á save, á tuos, kas
aplink mus ir susimàstyti, kur jie ir mes patys einame ir ar ten reikia eiti.
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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