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M. K. O GINSKIUI – 250

X tarptautinë mokslinë
konferencija „KUNIGAIKÐÈIØ

OGINSKIØ KULTÛRINËS,
POLITINËS VEIKLOS

PËDSAKAI: PRAEITIES

ATSPINDÞIAI, ATEITIES
PERSPEKTYVOS“

Vienas ið svarbiausiø renginiø, ðiemet skirtø artëjanèiam M. K. Oginskio 250-ies metø jubiliejui, buvo Nacionalinio M. K. Èiurlionio dailës muziejaus Mykolo Þilinsko galerijoje (Kaunas) 2014 m. spalio 3 d. ávykusi
deðimtoji mokslinë konferencija „Kunigaikðèiø Oginskiø
kultûrinës, politinës veiklos pëdsakai“, kuri surengta ágyvendinant vystomàjá bendradarbiavimo projektà „Kultûros istorijos sàsajos Lietuvos ir Baltarusijos kelyje“. Konferencijos organizatoriai – Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejus, Lietuvos istorijos institutas, Baltarusijos valstybinë muzikos akademija, Baltarusijos nacionalinis operos ir baleto teatras, Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus ir keletas kitø projekto partneriø.

Konferencijos dalyviams graþø muzikiná sveikinimà – Mykolo
Kleopo Oginskio polonezà „Atsisveikinimas su Tëvyne“ – padovanojo kultûros ástaiga „Kauno santaka“ bei M. Petrausko muzikos
mokyklos atlikëjas Justinas Buta.
Konferencijoje kalbëjo Lietuvos Respublikos ambasados Baltarusijoje konsulas Vilijus Samuila bei Lietuvos Respublikos uþsienio reikalø ministerijos atstovë Dalia Uþpalienë.
Nacionaliniame M. K. Èiurlionio dailës muziejuje saugomà
kunigaikðèiø Oginskiø paveikslø kolekcijà konferencijos dalyviams
pristatë ir apie galimybes su ja plaèiau supaþindinti visuomenæ
kalbëjo ðio muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis. Èia saugoma daugiau negu 300 dailës kûriniø, atveþtø ið ávairiø Lietuvoje
buvusiø Oginskiø dvarø. Visà ðià kolekcijà plaèiajai visuomenei
yra numatyta pristatyti 2015 m. rugsëjo 11 d. muziejuje jau pradëtoje rengti M. K. Oginskio 250-osioms gimimo metinëms skirtoje
parodoje, kuri yra átraukta ir á valstybinës M. K. Oginskio 250-øjø

Konferencijos „Kunigaikðèiø Oginskiø kultûrinës, politinës veiklos
pëdsakai“ organizatoriai, praneðëjai, koncertinës programos dalyviai.
Jono Ivaðkevièiaus nuotrauka

metø jubiliejaus paminëjimo programos priemoniø planà.
Konferencijoje praneðimus perskaitë: dr. Andrejus Macukas (Baltarusijos Mokslø akademijos Baltarusijos istorijos institutas) –
„Oginskiø giminës Breslaujos ðaka XVIII amþiuje“; dr. Gintautas
Sliesoriûnas (Lietuvos istorijos institutas) – „Oginskiø kova dël
lyderystës Lietuvos respublikonø (antisapieginiam) judëjimui XVII a.
pab. – XVIII a. pr.“; dr. Lina Balaiðytë (Lietuvos kultûros tyrimø
institutas) – „Elþbieta Oginskytë-Puzinienë: mokslo mecenatës
portretas“; Ðviesë Èepliauskaitë (Vytauto Didþiojo universiteto Muzikos akademija) – „Mykolo Kleopo Oginskio polonezai: tarp klasicizmo ir romantizmo“, savo parneðime paþymëjusi, kad tyrinëjimø
metu paaiðkëjo, jog M. K. Oginskis ið viso sukûrë apie 40 polonezø
(iki ðiol paskutiniaisiais metais iðspausdintuose raðytiniuose ðaltiniuose buvo nurodoma, kad 24); dr. Sviatlena Nemohaj (Baltarusijos valstybinë muzikos akademija) – „Jozefas Volfas (Johano Volfgango Mocarto mokinio) – pirmasis muzikantas tarnyboje pas Mykolà Kleopà Oginská“; dr. Natalija Sliþ (Baltarusijos teisës instituto
Gardino fakultetas) – „Oginskiø valdos Gardine XVII–XVIII amþiuje“, prof. dr. Libertas Klimka (Lietuvos edukologijos universitetas)
– „Apie Mykolo Kleopo Oginskio namà Vilniuje (Dominikonø g., 18/
20; Aleksejus Frolovas (Baltarusijos valstybinë muzikos akademija) – „Paslaptingasis Karolis Oginskis ir jo sonata“; Dmitrijus Rogaèiovas, Andrejus Skorochodovas (Kultûros istorijos ástaiga „Polonica-Lithuanica“) – Mykolo Kleopo Oginskio ir kitø XIX a. pr. tëvynainiø kompozitoriø muzikos adaptavimas ampyro epochos pokyliø kultûros istorinei rekonstrukcijai“; dr. Ramunë Ðmigelskytë-Stukienë (Lietuvos istorijos institutas, Lietuvos edukologijos universitetas) – „Trakø vaivados Andriaus Oginskio biblioteka – didikø akiraèio veidrodis“. Ji aptarë iðkilaus XVIII a. II p. LDK diplomato kunigaikðèio, Mykolo Kleopo Oginskio tëvo Andriaus Oginskio diplomatinës, valstybinës veiklos bruoþus, Mykolo Kleopo Oginskio guvernerio prancûzo Jeano Rolay (Þano Rolej) 1786 m. sudarytà vaivados bibliotekos katalogà.
Konferencijos dalyviai turëjo progos susipaþinti ir su M. K. Oginskio 249-osioms gimimo metinëms skirta ðvieèiamàja koncertine
programa „Mykolo Kleopo Oginskio Polonezø kelias 2014“, kurià
pristatë instrumentinis ansamblis „VYTOKI“ ið Minsko (Aleksejus
Frolovas (fagotas), Irina pianistë Ðviesë Èepliauskaitë, dainininkë
Giedrë Zeicaitë, koncerto reþisierë ir vedëja aktorë Virginija Kochanskytë. Programos metu muzikinæ miniatiûrà solo fleita atliko
Sergejus Verameièikas ið Zalesës.

