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konservatorijos (mokytoja Valerija Balsytë), Ernesta Stankutë ið
Klaipëdos S. Ðimkaus konservatorijos (mokytoja Rûta KociûtëAgafonovienë), Gabrielë Kuèinskaitë ið Klaipëdos universiteto
Menø fakulteto (mokytoja Valentina Vadoklienë).
Rietavo festivalio-konkurso
dalyviams uþ geriausiai atliktà
Mykolo Kleopo Oginskio kûriná,
lietuviø kompozitoriaus kûriná bei
artistiðkumà savo kategorijoje taip
pat buvo áteiktos ávairios nominacijos. Du konkurso dalyviai buvo
apdovanoti specialiu Rietavo savivaldybës Kultûros ðvietimo ir
sporto skyriaus prizu uþ geriausià
M. K. Oginskio kûrinio atlikimà.
Juos gavo pianistë Emilija Jokubaitytë ið Rietavo Mykolo Kleopo
Oginskio meno mokyklos ir vokalistas Maksas Krylovas ið Daugpilio vidurinës muzikos mokyklos.
Buvo apdovanota ir geriausia
konkurso koncertmeisterë. Ja tapo Klaipëdos S. Ðimkaus konservatorijos dëstytoja Renata Krikðèiûnaitë-Barcevièienë. Taip pat
apdovanoti moksleiviai dailininkai, kurie laimëjo prizines vietas
festivalio-konkurso logotipo kûrimo konkurse. Konkurso nugalëtoju tapo Rietavo Mykolo Kleopo
Oginskio meno mokyklos moksleivis Rokas Drukteinis.
Tiems, kas dalyvavo ðiame
renginyje, buvo akivaizdu, kad
ðis M. K. Oginskio kamerinës
muzikos festivalis-konkursas
yra savalaikis ir svarbus reiðkinys Lietuvos muzikiniame gyvenime, kurá organizuojant buvo sutelktos didþiulës ávairiø menininkø ir kultûros puoselëtojø pajëgos. Visa tai prisidëjo prie gilesnio ir platesnio Lietuvos muzikinio paveldo paþinimo ir prie jo
puoselëjimo. Na o svarbiausia
tai, kad ðis renginys paskatino
jaunus þmones gilintis á
M. K. Oginskio kûrybà ir atlikti jo
niekada nesanstanèius romansus bei kitus vokalinius kûrinius.

2012 m. Klaipëdoje iðleisto Mykolo Kleopo Oginskio natø sàsiuvinio virðelis

MUZIKINIAI MYKOLO KLEOPO
OGINSKIO JUBILIEJINËS
PROGRAMOS AKCENTAI
V YTAS RUTKAUSKAS

Kai 2005 m. Oginskiø kultûros paveldo puoselëtojai pradëjo rengtis iðkilaus valstybës ir
visuomenës veikëjo, diplomato, kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833)
250-øjø gimimo metiniø jubiliejui, ðio þmogaus gyvenimo ir kûrybinio kelio áprasminimui, jau tada niekam nekëlë abejoniø tas faktas, kad þmoniø ðirdys labiausiai yra atviros
ðio menininko sukurtam nemir tingam polonezui „Atsisveikinimas su Tëvyne“ ir kitiems
jo muzikiniams kûriniams. Todël ir vienu ið
svarbiausiø jubiliejinës programos tikslø tapo M. K. Oginskio muzikinio palikimo sisteminimas, sklaida bei populiarinimas.
Bendradarbiaujant Lietuvos, Baltarusijos ir
kitø ðaliø muziejininkams, atlikëjams, muzikologams buvo subrandinta ir pradëta ágy-

vendinti ðvieèiamosios koncertinës programos
„Mykolo Kleopo Oginskio polonezø kelias“ idëja.
Dþiugu tai, kad á ðià programà, be Rietavo kraðtietës, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dëstytojos Auðros Liutkutës, instrumentiniø kolektyvø
„Trio de Vilna“, „Trio Vytoki“ atlikëjø ir kitø muzikø, jau 2005 m. á pasirengimo kompozitoriaus jubiliejui programà aktyviai ásijungë ir Didþiojoje Britanijoje gyvenantis M. K. Oginskio provaikaitis,
kompozitorius, pianistas Ivo Zaluskis.
Sëkmingam ðios programos vystymui didelæ
reikðmæ turëjo (ir iki ðiol tebeturi) lygiagreèiai
vykdomi Oginskiø archyvinio paveldo tyrimai,
tarptautiniø moksliniø konferencijø organizavimas, M. K. Oginskio raðytinio palikimo leidyba,
(Nukelta á 70 p.)
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paþintinës ekspedicijos Oginskiø kultûros
keliais. Visa tai padëjo atrasti nesenstanèius istorinës atminties klodus, europinæ
M. K. Oginskio kûrybos ir visuomeninës
veiklos dimensijà.
Platø uþmojá ágavo ir gretutiniai Oginskiø
giminës muzikiniø tradicijø gaivinimo darbai. Visuomenëje plataus atgarsio sulaukë
renginiø reþisierës, aktorës Virginijos Kochanskytës iniciatyvos. Ji kartu su tarptautiniø konkursø laureatëmis – pianiste Ðviese Èepliauskaite ir dainininke (sopranas)
Giedre Zeicaite – 2005 m. parengë turiningà
koncertinæ programà „M. K. Oginskis: Tëvynei skiriu savo turtus, darbus ir gyvenimà“. Taip Lietuvoje vël pradëjo skambëti
M. K. Oginskio romansai, naujai surasti fortepijoniniai kûriniai, renginiuose buvo pagarsinti M. K. Oginskio atsiminimø, laiðkø
fragmentai. Minëtos koncertinës programos
pagrindu menininkës 2009 m. áraðë ir iðleido kompaktinæ plokðtelæ „M. K. Oginskis.
„Atsisveikinimas su Tëvyne“. Pastaraisiais
metais dainininkë G. Zeicaitë, pianistë
V. Purlytë ir aktorë V. Kochanskytë parengë
dar vienà programà – „M. K. Oginskio romansai ir gyvenimo poezija“.
Iðskirtinio visuomenës dëmesio sulaukë Plungëje nuo 2006 m. rengiami tarptautiniai Mykolo Oginskio festivaliai, taip pat
Lenkijoje Ivoniè Zdroj kurorte nuo 2007 m.
vykstantys Mykolo Kleopo Oginskio vardo
festivaliai.
Populiarindama M. K. Oginskio kûrybiná palikimà Klaipëdos Juozo Karoso muzikos mokyklos mokytoja eksper të Vaiva
Purlytë 2012 m. pavasará inicijavo visø Klaipëdos muzikos mokyklø jaunøjø pianistø
koncertà, kurio dalyviai ne tik turëjo galimybæ pasiklausyti M. K. Oginskio muzikos, bet ir buvo iðsamiai supaþindinti su
ðio kompozitoriaus fortepijoninës kûrybos
ypatumais. Jaunøjø muzikantø ir jø mokytojø susidomëjimas ðia kûryba liudija, kad
esame pribrendæ Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës muzikiná palikimà priimti kaip
savastá...
Suprantama, kad, augant susidomëjimui M. K. Oginskio kûryba, kasmet vis aktualesnë tampa jo kûriniø natø problema.
Dr. Svetlanos Nemohaj ir kitø muzikologø
tyrimai rodo, kad nuo 1791–1792 m., kai
M. K. Oginskis sukûrë pirmuosius polonezus, jo natø rinkiniai buvo iðleisti daugybæ
kar tø Varðuvos, Sankt Peterburgo, Leipci-
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go, Vilniaus, Krokuvos, Drezdeno, Vienos,
Paryþiaus ir kitø miestø spaustuvëse. 1817 m.
M. K. Oginskis pats savo lëðomis Vilniuje
iðleido du romansø ir polonezø rinkinius (pinigai uþ parduotus leidinius buvo atiduoti labdaros draugijai, kuri rûpinosi skurstanèiøjø
reikalais). Sovietmeèiu teminiai natø rinkiniai buvo leidþiami Leningrado, Maskvos,
Minsko, Krokuvos, Varðuvos leidyklose. Ásidëmëtinas 8 000 vnt. tiraþu Maskvoje
1965 m. iðleistas M. K. Oginskio pjesiø rinkinys, kuriam áþanginá straipsná paraðë garsus jo gyvenimo ir kûrybos tyrinëtojas Igoris Belza. 2000 m. prof. V. Skorobogatovo
rûpesèiu Minske buvo iðleista 79 puslapiø
rinktinë „Oginskiø ðeimos muzika: vokalinë kûryba“. Po metø tas pats autorius redagavo ir iðleido 113 puslapiø apimties leidiná
„Oginskiø giminës muzika: instrumentiniai
kûriniai“. Solidø 24 polonezø rinkiná 2008 m.
Londone iðleido Ivo Zaluskis. Danutës Mukienës rûpesèiu þurnale „Þemaièiø þemë“
2000 m. buvo iðspausdinta 14 M. K. Oginskio polonezø. 2005 m. Plungës kultûros puoselëtojai tuos paèius polonezus iðleido atskiru natø sàsiuviniu. Vis dëlto ðiø leidiniø
per maþa, kad M. K. Oginskio muzika ir toliau bûtø populiarinama, sëkmingai áaugtø á
ðiø dienø muzikinës kultûros erdvæ. Todël
labai dþiugu, kad gimsta ir yra ágyvendinamos naujos iniciatyvos, kurios mums padeda geriau paþinti kûrëjà. Viena ið tokiø –
2012-aisiais metais, pianistës Vaivos

Purlytës sudarytas, redaguotas ir Klaipëdos
universiteto leidykloje iðleistas M. K. Oginskio 24 polonezø fortepijonui rinkinys. Manau, kad ðá leidiná dràsiai galima laikyti unikaliu, savalaikiu indëliu á bendrà pasirengimo M. K. Oginskio jubiliejui programà. Tai
kartu yra ir ypatinga dovana pirmojo tarptautinio kamerinës muzikos festivalio-konkurso „M. K. Oginskio kûrybos perlai“ dalyviams. Ðis renginys buvo skirtas pirmosios
profesionalios Lietuvoje veikusios muzikos
mokyklos 140-osioms metinëms áprasminti.
Tai, kad ðis leidinys pasirodë, daug kuo prisidëjo ir Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio
meno mokyklos direktorë Rita Urnieþienë.
V. Purlytë leidinio „Komentaruose“ raðo,
kad „Ðiame leidinyje remiamasi I. Zaluskio 24 polonezø fortepijonui rinkiniu. Pateikiama polonezo „Atsisveikinimas su tëvyne“ I. Zaluskio aranþuotë, jo sukurti polonezø C-dur Nr. 14 ir g-mol Nr. 11 („Naðlaitëlë“) perdirbimai 2 rankomis ir visi tempø þymëjimai. Kai kurie polonezø dinamikos þenklai leidinio sudarytojos pakeisti,
remiantis ilgamete atlikëjiðka patir timi.“
Polonezai skirti ávairaus amþiaus pianistams.
Na o patys polonezai – poemiðkos, plataus
emocinio diapazono, kontrastingø nuotaikø
pjesës, pilnos elegiðkumo, lyrizmo, dramatizmo
ir net tragizmo.
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