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RENGIAMA
MYKOLO KLEOPO
OGINSKIO 250
METØ JUBILIEJAUS
MINËJIMO
PROGRAMA
P A R E N G Ë G I N T A U T A S ÞIÞIÛNAS

2015 m. minësime kompozitoriaus, politiko, visuomenës ir kultûros
veikëjo Mykolo Kleopo Oginskio 250-àsias gimimo metines. Ðiam
jubiliejui rengtis pradëta jau prieð keletà metø. Didþiausias darbø krûvis,
rengiantis jubiliejui, tenka Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejui
(direktorius Vytas Rutkauskas), kuris á ðias veiklas jau átraukë ir daugelá kitø kultûros, mokslo, ðvietimo ástaigø, uþmezgë glaudþius ryðius
su Baltarusijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Didþiojoje Britanijoje M. K. Oginskio kultûriná palikimà tyrinëjanèiomis, populiarinanèiomis ástaigomis,
M. K. Oginskio giminës palikuonimis. Muziejaus iniciatyva parengta ir,
bendradarbiaujant su Lietuvos istorijos institutu, Lietuvos edukologijos
universitetu, M. K. Èiurlionio kultûros paveldo fondu, Regionø kultûriniø iniciatyvø centru, Nacionaliniu M. K. Èiurlionio dailës, Lietuvos
dailës, Þemaièiø dailës muziejais, kitais partneriais, pradëta ágyvendinti pasirengimo M. K. Oginskio 250-osioms programa. 2013 m. sausio mënesá pateikta M. K. Oginskio 250-øjø gimimo metiniø nominacijos paraiðka UNESCO – siekiama, kad UNESCO 2015-uosius paskelbtø M. K. Oginskio atminties metais. Planuojama jau ðiais metais sudaryti Mykolo Kleopo Oginskio 250-øjø gimimo metiniø jubiliejinës sukakties Jungtiná organizaciná komitetà, kurio svarbiausias uþdavinys
bûtø organizuoti ir koordinuoti pasirengimo jubiliejui veiklas. Ðiais metais planuojama suformuoti (ákurti) ir asociacijà „Oginskiø kultûros kelias“. Oginskiø kultûros kelio partneriø tarybos iniciatyva
2013–2015 m. numatyta parengti Tarptautinio Oginskiø kultûros
kelio prielaidas, sudaryti visuomeninius pasirengimo M. K. Oginskio jubiliejui Lietuvos ir kitø ðaliø organizacinius komitetus.
Organizuojant archyvinius tyrimus, mokslines konferencijas, tarptautinius M. K. Oginskio jubiliejaus paminëjimus numatyta 2013 m.
ir 2014 m. spalio mënesiais surengti dvi tæstines (IX ir X) tarptautines mokslines konferencijas „Kunigaikðèiø Oginskiø kultûrinës,
politinës veiklos pëdsakai“. 2014–2015 m. ciklas teminiø tarptautiniø konferencijø-paminëjimø turëtø bûti surengtas Lietuvos Res-

Grupë Oginskiø kultûros paveldo puoselëtojø ið Rietavo kartu su
Maladeèino M. K. Oginskio muzikos kolegijos (Baltarusija) direktoriumi
Grigorijumi Soroko prie M. K. Oginskio paminklo Maladeèine 2013 metais.
Algimanto Èerniausko nuotrauka

publikos ambasadose Baltarusijoje, Lenkijoje, Italijoje, Prancûzijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose, Didþiojoje Britanijoje ir
kai kuriose kitose Europos ðalyse. 2015-aisiais metais Lietuvos
nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës valdovø rûmai planuojama surengti minëjimà, kurio metu vyks tarp-

Ekspedicijos „Oginskiø kultûros kelias 2013“ dalyviai kartu su kolegomis
baltarusiais ant Maladeèino M. K.Oginskio muzikos kolegijos (Baltarusija)
paradiniø laiptø. 2013 m. Aloyzo Stonkaus nuotrauka
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tautinë konferencija „Tëvynës labui áneðu savàjà dalá“, bus pristatyta
teminë paroda ir koncertinë programa. 2014 m. I pusmetyje yra planuojama parengti kilnojamàjà tarptautinæ parodà „Mykolas Kleopas
Oginskis (1765–1833)“. 2014–2015 m. turëtø bûti surengta tarptautinë
tapybos darbø paroda „Oginskiø kolekcijø fondas“, iðleistas ðios parodos katalogas. Lietuvos muziejai yra raginami 2014–2015 m. surengti
muziejuose, archyvuose, bibliotekose saugomo kunigaikðèiø Oginskiø kultûros paveldo (leidiniø, archyviniø dokumentø, kitø kilnojamø
kultûros paveldo objektø) parodas ir iðleisti ðiø parodø katalogus,
prioriteto tvarka tæsti Lietuvos muziejuose, bibliotekose ir archyvuose esanèiø meno kûriniø, leidiniø ir archyviniø dokumentø, susijusiø su
kunigaikðèiø Oginskiø istorija, skaitmeninimà ir sklaidà. Raðytinio palikimo
ir kitos teminës informacinës medþiagos leidybos srityje 2013–2016 m.
planuojama parengti spaudai ir iðleisti nemaþai knygø, tarp jø ir „Mykolas
Kleopas Oginskis. Diplomatinë veikla 1790–1812 m.“ (t. 1–2), „Kunigaikðèiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultûrinës veiklos pëdsakais“ t. 1–2,
(2005–2014 m. tarptautiniø moksliniø konferencijø „Kunigaikðèiø Oginskiø kultûrinës, politinës veiklos pëdsakai“ medþiaga), katalogà „Mykolo Kleopo Oginskio polonezø kelias 2005–2014“. Ið prancûzø kalbos
á lietuviø kalbà numatyta iðversti ir lietuviø kalba iðleisti M. K. Oginskio
veikalà „Laiðkai apie muzikà“, taip pat M. K. Oginskio provaikaièio
Andþejaus Zaluskio knygà „Mykolo Kleopo Oginskio muzika ir epocha“. 2015 m. ið baltarusiø kalbos á lietuviø kalbà planuojama iðversti
dr. Svetlanos Nemohaj monografijà „M. K. Oginskio muzikinë kûryba“. Taip pat planuojama parengti M. K. Oginskio veikalo „Atsiminimai“ (t. 1–4) skaitmeninæ versijà, pridedant prie jau iðverstø
M. K. Oginskio „Atsiminimø“ rankraðtiniø papildymø vertimus ir istoriografinius paaiðkinimus bei publikuoti ðiuos tekstus teminëse internetinëse svetainëse.
Siekiant áamþinti M. K. Oginskio atminimà ir aktualizuoti Oginskiø
giminës materialaus kultûros paveldo objektø iðsaugojimà, planuojama 2014–2015 m. Rietave pastatyti paminklà M. K. Oginskiui ir jo
palikuonims. Pratæsiant Rietave 1992 m. pradëtus pirmosios Lietuvoje
elektrinës 100-meèio jubiliejaus programos darbus, numatyta aktualizuoti XX a. I p. sunaikintø Oginskiø rûmø arkados atstatymà. Jau pradëta kaupti medþiaga, skirta Oginskiø paveldo þidiniø, esanèiø Lietuvoje,
tyrimams, pritaikymo turizmo reikmëms, restauravimui. Yra numatyta
vardinëmis nuorodomis ir informacinëmis lentomis paþenklinti Lietuvos teritorijoje iðlikusius Oginskiø giminës kultûros paveldo þidinius ir
fundacijas, aktualizuoti ðiø paveldo þidiniø tvarkybos darbus. Rûpinamasi, kad bûtø atlikti Oginskiø giminës memorialo Vilniuje Saulës
kapinëse avarinio remonto-restauravimo darbai, renovuoti buvæ Rietavo Oginskiø orkestro bendrabuèio rûmai, pritaikant juos Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokyklos reikmëms. Siekiama, kad Vil(Nukelta á 20 p.)

Nuotraukose (nuo virðaus):
Ypatingà dëmesá M. K. Oginskio 250-øjø gimimo metiniø programos
parengimui ir ágyvendinimui skiria Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos
pirmininkas prof. Romas Pakalnis;
Ekspedicijos „Oginskiø kultûros kelias 2013“, vykusios 2013 m. Baltarusijoje,
metu ne vienà M. K. Oginskio 250-øjø gimimo metiniø programos idëjà padëjo
naujai ávertinti Alfredo Jomanto, Irenos Seliukaitës, Osvaldo Daugelio
áþvalgos ir patarimai;
Lietuviø ir baltarusiø apskrito stalo diskusijos, ávykusios 2013 m., koordinatoriai: ROKIM direktorius Vytas Rutkauskas, fondo „M. K. Oginskio kultûros
paveldas“ pirmininko pavaduotojas Pavelas Sapotko ir „Santaros“ redaktorius
Romualdas Norkus;
Ekspedicijos „Oginskiø kultûros kelias 2013“ dalyviai pagerbia paminkliná
akmená, skirtà Tado Kosciuðkos sukilimo dalyviams, Zalesës parke
(Baltarusija).
Algimanto Èerniausko nuotraukos
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Aloyzo Stonkaus nuotraukose: virðuje – apskritas stalas „Oginskiø
kultûros kelias 2013-2“ Minsko istorijos muziejuje (Baltarusija). 2013 m.
rugpjûèio 19 d. Kairëje: akimirkos ið 2013 m. rugpjûèio 19 d. Minske
vykusios apskrito stalo diskusijos (balsavimas uþ visuomeniniø organizaciniø komitetø sudarymà M. K. Oginskio 250-øjø gimimo metiniø
programos tarptautiniam koordinavimui)

(Atkelta ið 19 p.)
niaus Sluðkø rûmuose bûtø iðskirtos patalpos 1794 m. sukilimo ir
M. K. Oginskio ekspozicijai árengti. Planuojama atminimo lentomis
Lietuvoje ir kitose ðalyse paþenklinti su M. K. Oginskio gyvenimu,
jo kûryba ir visuomenine veikla susijusius istorinius statinius. Siûloma ásteigti reprezentaciná valstybiná apdovanojimà „Mykolo Kleopo Oginskio þvaigþdë“, kuri bûtø skiriama Lietuvos gyventojams
uþ nuopelnus Lietuvos diplomatijai ir uþ nuopelnus plëtojant Lietuvos muzikinæ kultûrà, taip uþ nuopelnus vystant mecenavimo ir
labdaros tradicijas. Turëtø bûti nukaldinta kompozitoriaus, valstybës ir visuomenës veikëjo, paskutiniojo Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës finansø ministro vardinë moneta, iðleistas vardinis
M. K. Oginskio paðto þenklas ir vokas, jubiliejinis plakatas, sukurtas jubiliejui skirtas logotipas, iðplëtota M. K. Oginskiui skirta 2012 m.
sukurta internetinë svetainë www.mko.lt . Numatyta inicijuoti pjesës
apie M. K. Oginskio gyvenimà sukûrimà ir pastatymà. Puoselëjant ir
populiarinant M. K. Oginskio ir kitø Oginskiø giminës muzikø palikimà, Plungëje 2014–2015 m. numatyta tæsti tarptautiniø Mykolo Oginskio festivaliø organizavimo tradicijà. Plëtojant tæstinæ ðvieèiamàjàkoncertinæ programà „Mykolo Kleopo Oginskio polonezø kelias“,
numatyta ir toliau daug dëmesio skirti istoriniams Oginskiø kultûros paveldo þidiniams ir vietovëms, susijusioms su M. K. Oginskio
veikla bei gyvenimu. Numatyta puoselëti ir vystyti tarptautinæ jaunøjø atlikëjø konkurso-festivalio „Mykolo Kleopo Oginskio kûrybos
perlai“ tradicijà, iðleisti M. K. Oginskio romansø rinktinæ, kurià turëtø
sudarytø natos, poezija originalo ir lietuviø kalbomis, pakar toti
M. K. Oginskio polonezø fortepijonui tiraþo leidybà, lietuviø-rusø ir

lietuviø-anglø kalbomis iðleisti kompaktinæ plokðtelæ „Mykolas Kleopas Oginskis. Atsisveikinimas su Tëvyne“ . 2015 m. turëtø pasirodyti ir M. K. Oginskio provaikaièio kompozitoriaus Ivo Zaluskio áraðytas M. K. Oginskio muzikinio paveldo kompaktiniø plokðteliø rinkinys. Tais paèiais metais planuojama iðleisti jubiliejinæ M. K. Oginskio kompaktinæ plokðtelæ su polonezo „Atsisveikinimas su Tëvyne“
orkestrinës versijos áraðu ir padovanoti ðià plokðtelæ kartu su M. K.
Oginskio laiðku „Priesakai sûnui“ visoms biudþetinëms kultûros ir
ugdymo ástaigoms, geriausiai mokyklà baigusiems 2015 m. abiturientams. Siûloma M. K. Oginskio laiðkà „Priesakai sûnui“ átraukti á
bendrojo lavinimo mokyklø mokymo programas. Taip pat yra numatyta parengti ir ágyvendinti M. K. Oginskio jubiliejinës programos
sklaidos televizijoje, radijuje ir spaudoje programà, M. K. Oginskio jo
palikuoniø ir kitø iðkiliø giminës atstovø raðytinio palikimo, saugomo
Lietuvoje, tyrimø, skaitmeninimo ir sklaidos programà, M. K. Oginskio
palikimà, su tuo susijusius tyrimus ir jø rezultatus toliau populiarinti
internetiniuose leidiniuose, tæsti teminiø internetiniø svetainiø informacinæ veiklà. Formuojama ir turistinë programa „Oginskiø kultûros
kelias“. Numatyta lietuviø, lenkø, anglø, prancûzø, italø, rusø, baltarusiø kalbomis iðleisti informacinius leidinius apie teminius marðrutus M. K. Oginskio ir kitø iðkiliø ðios giminës atstovø gyvenimo bei
kûrybos vietomis Lietuvoje ir kitose pasaulio ðalyse. Planuojama
surengti pagrindiniø M. K. Oginskio atminimo puoselëtojø, gyvenimo
ir veiklos tyrinëtojø tarptautinæ ekspedicijà ðalyse, kuriose lankësi,
dirbo, gyveno, diplomatinæ misijà vykdë M. K. Oginskis, parengti
ðios ekspedicijos dienoraðtá, sukurti filmà apie ðià ekspedicijà, vietas, kuriose lankësi M. K. Oginskis, populiariomis priemonëmis
ekspedicijos metu surinktà ir susistemintà informacijà padaryti lengvai
prieinamà visuomenei, paskelbti jà internetiniuose leidiniuose. Graþiai
jubiliejiniø renginiø programà turëtø nuspalvinti ir planuojamas surengti
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dviratininkø þygis marðrutu Maladeèinas–Zalesë–Aðmena–Vilnius–Rykantai–Vievis–Mûro Strëvininkai–Kruonis–Uogintai–Kaunas–Raseiniai–
Rietavas bei kiti renginiai, kuriuos jubiliejiniais metais inicijuos ir surengs
ávairios kultûros, ðvietimo, mokslo ástaigos bei valstybinës institucijos.
Planuojama, kad ágyvendinant rengiamà programà dalyvaus: Kultûros ministerija, Kultûros paveldo departamentas, Uþsienio reikalø ministerija, Energijos ministerija, Ðvietimo ir mokslo ministerija, Turizmo departamentas, Ûkio ministerija, Lietuvos nacionalinë UNESCO komisija,
Jubiliejiniø metø jungtinis organizacinis komitetas, Oginskiø kultûros kelio partneriø taryba, Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejus, Rietavo savivaldybë, Lietuvos savivaldybiø asociacija, Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejus, Regionø kultûriniø iniciatyvø centras, Lietuvos
edukologijos universitetas, Lietuvos dailës muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didþiosios kunigaikðtystës valdovø rûmai, Nacionalinis
M. K. Èiurlionio dailës muziejus, Kaiðiadoriø muziejus, Þemaièiø muziejus „Alka“, Raseiniø muziejus, Lietuvos istorijos institutas, Rietavo kraðtieèiø klubas, Vilniaus miesto savivaldybë, Lietuvos muzikos ir teatro
akademija, Rietavo Mykolo Kleopo Oginskio meno mokykla, Þemaièiø
dailës muziejus, Plungës Mykolo Oginskio muzikos mokykla, Nacionalinë M. K. Èiurlionio menø mokykla, Mikalojaus Konstantino Èiurlionio
kultûros ir paveldo fondas, M. K. Èiurlionio namai Vilniuje, Merkinës
muziejus, Veisiejø kultûros centras, Trakø istorinis nacionalinis parkas,
Rykantø bendruomenë, Lietuvos piliø ir dvarø asociacija, Vakarø Lietuvos dvarø kultûros asociacija, Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskiø
biblioteka, Valstybinë Kauno filharmonija, Klaipëdos universiteto Menø
fakultetas, UNESCO nacionalinis komitetas, Þemaièiø kultûros draugija,
Þemaitijos kolegija, Rietavo verslo informacijos centras, kitos suinteresuotos organizacijos bei privatûs asmenys.
Parengta pagal Rietavo Oginskiø kultûros
istorijos muziejaus informacijà

Aðmenos baþnyèia. 2013 m. Aloyzo Stonkaus nuotrauka

Tarptautinës apskrito stalo diskusijos „Oginskiø kultûros kelias 2013-1“ dalyviai prie Rietavo savivaldybës 2013 m. liepos 19 d. Aloyzo Stonkaus nuotrauka
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