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2015-AISIAIS
MYKOLO KLEOPO
OGINSKIO
250-OSIOS
GIMIMO METINËS

2013 m. pabaigoje UNESCO 37-osios generalinës konferencijos metu Paryþiuje buvo paskelbtas UNESCO ir valstybiø nariø
minimø sukakèiø sàraðas, á kurá átraukta daugiau negu 100 pasaulio kultûrai, ðvietimui, mokslui, istorinei atminèiai svarbiø datø. Á
ðá sàraðà taip pat pateko abi Lietuvos pateiktos sukaktys: raðytojo Kristijono Donelaièio (1714–1780) 300-osios gimimo metinës
ir kompozitoriaus, raðytojo, diplomato Mykolo Kleopo Oginskio
(1765–1833) 250-osios gimimo metinës (ði sukaktis pateikta kartu
su Baltarusija ir Lenkija ir bus minima 2015 metais).
Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833) – neeilinë, daugeliu talentø pasiþymëjusi XVIII–XIX amþiø sandûros asmenybë: valstybës
ir visuomenës veikëjas, Abiejø Tautø Respublikos (Lenkijos-Lietuvos) diplomatas, politinis emigrantas, Vilniaus universiteto mokslo
tarybos garbës narys, socialiniø reformø idëjos puoselëtojas, raðytojas-memuaristas, kompozitorius. Jo gyvenimo credo buvo „Tarnauti Tëvynei“. Intensyvi visuomeninë veikla, aristokratiðka kilmë
varþë jo muzikinës kûrybos nuostatas ir galimybes. Neþiûrint to,
ilgaamþá pripaþinimà ir ðlovæ M. K. Oginskiui pelnë bûtent muzikinis palikimas: polonezai, mazurkos, marðai, aukðtos vokalinës kultûros kûriniai – romansai ir kt.
M. K. Oginskis – pirmasis ið muzikø pradëjo puoselëti koncertinës paskirties polonezø komponavimo tradicijà. Populiariausias
M. K. Oginskio kûrinys – polonezas a-moll Nr. 13 „Atsisveikinimas
su Tëvyne“ („Les Adieux à la Patrie“). Atlaikiusi visas istoriniø lûþiø
negandas ir laiko iðbandymus, ðio kûrinio melodija, jos raiðkiai
moduliuoti, atsikartojantys akordai, tauraus ilgesio ir optimistinës
vilties motyvai jaudina ir ugdo daugiamilijoninæ muzikinës kultûros
puoselëtojø auditorijà. Ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Baltarusijo-

Mykolo Kleopo Oginskio portretas. Dailininkas Juozapas Oleðkevièius
(1777–1830) (?) Drobë, aliejus, 194 x 146,5 cm. Portretà saugo
Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus, Mg 2292. R. Ropytës
nuotrauka

je, Ukrainoje, Rusijoje, Latvijoje ir kitose Europos ðalyse gyvenantiems þmonëms polonezas „Atsisveikinimas su Tëvyne“ – jokiems
politiniams barjerams ar valstybinëms sienoms nepavaldus gimtojo kraðto meilës, nuoðirdumo ir iðtikimybës, kitø bendraþmogiðkø
vertybiø ásikûnijimo muzikinis testamentas.
2015 m. minint Mykolo Kleopo Oginskio 250-øjø gimimo metiniø
sukaktá numatoma rengti mokslines konferencijas, koncertus, parodas, leidiniø pristatymus Lietuvoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir Prancûzijoje. Ðios sukakties minëjimas, kurá remia trys valstybës: Lietuva, Lenkija ir Baltarusija (áëjo á Abiejø Tautø Respublikos teritorijà), UNESCO reikðmingas kaip glaudaus tarptautinio bendradarbiavimo, puoselëjant bendrà kultûros ir istorijos paveldà, pavyzdys.
Sveikindamas kultûrines ir visuomenines iniciatyvas, skir tas
M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinëms paminëti, Lietuvos
nacionalinës UNESCO komisijos sekretoriatas kvieèia naudoti ðiai
sukakèiai sukurtà logotipà tam skirtuose leidiniuose ir video laikmenose. Iðkilus klausimams dël tinkamo logotipo naudojimo reikia
kreiptis á Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos sekretoriatà.
Tekstas parengtas pagal Lietuvos nacionalinës UNESCO komisijos internetinëje svetainëje paskelbtà informacijà (þr. http://www.unesco.lt/apie/unesco-ir-lietuva/unesco-minimos-sukaktys/2015m-mykolokleopooginskio250-osiosgimimometines, 2014-10-20)

