8

M. K. O GINSKIUI – 250

MYKOLO KLEOPO
OGINSKIO „Laiðkai
apie muzikà“
D ANUTË MUKIENË

2014 m. Regionø kultûriniø iniciatyvø centras (þurnalo „Þemaièiø þemë“ redakcija), tæsdamas kompozitoriaus ir valstybës veikëjo Mykolo Kleopo Oginskio
(1765–1833) knygø, paraðytø prancûzø kalba, vertimo á lietuviø kalbà ir leidybos lietuviø kalba programà
bei siekdamas tinkamai pasirengti M. K. Oginskio 250osioms gimimo metinëms, 2014 m. ið prancûzø kalbos
á lietuviø kalbà iðvertë ir lietuviø kalba iðleido M. K.
Oginskio knygà „Laiðkai apie muzikà“.
Projektà rëmë Lietuviø kultûros taryba, Akademinio
þemaièiø jaunimo korporacija „Samogitia“, Þemaièiø
kultûros, akademinio jaunimo ir vaikø rëmimo fondas.
Mykolo Kleopo Oginskio „Laiðkai apie muzikà“ prancûzø kalba
buvo paraðyti ir kartu su priedais á vienà rankraðtá sujungti 1826–
1829 m., jø autoriui gyvenant Florencijoje.
Pirmà kartà visas laiðkø tekstas buvo iðspausdintas lenkø kalba 1956 m. Krokuvoje (vertë, komentarus parengë ir knygos áþangà
paraðë Tadeuðas Strumila (Tadeusz Strumiùùo). Ðiame leidinyje,
kurio lenkiðkas pavadinimas yra „M. K. Ogiñski. Listy o muzyce“,
T. Strumila raðo, kad du pirmieji laiðkai buvo iðspausdinti 1879 m.
„Ðeimos kronikoje“ kartu su kitø laiðkø santrauka, o viso teksto
santrauka buvo paskelbta 1933 m. „Rytø eksprese“. 1934 m. ðios
santraukos trumpesná variantà paskelbë „Muzika“. M. K. Oginskiui
dar esant gyvam, „Laiðkai apie muzikà“ buvo platinami kaip rankraðèio kopijos, ið kuriø maþiausiai keturios buvo þinomos 1956 metais. Du kopijø egzemplioriai tada buvo saugomi Krokuvoje (vienas – Jogailaièiø bibliotekoje, kitas – privaèioje kolekcijoje), o kiti
du – buvusios Sovietø Sàjungos archyvuose.
M. K. Oginskis paskutiniaisiais savo gyvenimo metais silpnai
matë. „Laiðkuose apie muzikà“ jis uþsimena, kad tekstus jam perraðo pagalbininkas. Kas darë kopijas, nëra þinoma. Kopijuodami
perraðinëtojai galëjo padaryti klaidø ir kai kuriose vietose savaip
interpretuoti tekstà, pakeisti jo struktûrà. Nëra þinoma, ar yra buvusi atlikta lyginamoji analizë, kiek iðlikusios kopijos skiriasi viena
nuo kitos, neþinoma ir kiek ðiandien yra tø kopijø padaryta bei
paplitæ po pasaulá.
RKIC 2014 m. iðleistoje knygoje lietuviø kalba skaitytojui patei-

kiamas tekstas yra iðverstas ið prancûzø kalba M. K. Oginskio
paraðyto rankraðèio kopijos, kurià pavyko gauti ið M. K. Oginskio
palikimo tyrinëtojø baltarusiø. Palyginæ ðá prancûziðkà tekstà su
1956 m. Krokuvoje iðleistu ver timu á lenkø kalbà, pastebëjome
nedideliø neatitikimø (skiriasi kai kuriø pastraipø vieta tekste, tik
lenkiðkame vertime radome M. K. Oginskio raðytà trumputæ knygos áþangà, kurioje autorius yra paþymëjæs, kokiais tikslais raðë
laiðkus). Tikëtina, kad T. Strumila „Laiðkus apie muzikà“ vertë ið
kitos prancûzø kalba paraðyto originalo kopijos, negu mes.
Leidiná „Laiðkai apie muzikà“ sudaro teksto pradþioje pateikiami du M. K. Oginskio bièiuliø laiðkai (markizës Marijos de Martelini ir Gaetano de Gra) bei penki M. K. Oginskio raðyti laiðkai, ið kuriø
du pirmieji yra autobiografinio pobûdþio. Treèiajame pateikiama
informacija apie muzikos atsiradimo istorijà, ávairias liaudies muzikos formas, ketvirtajame pasakojama apie XVIII a. pab.–XIX a.
pirmøjø trijø deðimtmeèiø Europos vokalinæ muzikà, penktajame –
apie instrumentinæ muzikà, jos kûrëjus ir atlikëjus. Tai nëra enciklopedinës þinios, bet kartu ðie laiðkai nëra ir laiðkai tikràja to þodþio
prasme. Anot T. Strumilos, tai greièiau muzikiniai memuarai. Jie
raðyti kaip groþinës literatûros kûrinys, kuriame atsiskleidþia, kas
ir kada formavo M. K. Oginskio muzikines paþiûras ir skoná, kokiø
menininkø rate kompozitorius sukosi nuo vaikystës iki rankraðèio
„Laiðkai apie muzikà“ atsiradimo. Ið ðiø „laiðkø“ suþinome daug
naujø detaliø apie M. K. Oginskio gyvenimà, jo apsilankymus Paryþiuje, Sankt Peterburge, Varðuvoje, Konstantinopolyje, kituose Europos miestuose, taip pat ir apie paskutiniuosius jo gyvenimo metus, praleistus Florencijoje.
M. K. Oginskis savo poþiûrá á XVIII a. pirmaisiais deðimtmeèiais
Europoje buvusià populiarià klasikinæ muzikà ir jos atlikëjus bei
santyká su jais nusako ðiais þodþiais:
„Kiek gyvuos pasaulis, tiek bus skirtingø ir viena kitai prieðtaraujanèiø nuomoniø dël skonio. Bus bandoma nustatyti, kas yra
tikrasis groþis, nors niekada nepavyks sutar ti dël nekintanèiø ir
universaliø vertinimo kriterijø, todël visada bus ieðkoma to, kas
neiðvengiamai yra reliatyvu. Kiekvienas regi savo akimis, klauso
savo ausimis ir savaip vertina, o visø mûsø nuomonë nuolat kinta,
ir retai kada þmogus neturi iðankstinio nusistatymo. Taèiau reikia
sutikti, kad lengviau iðgirsti vertinimus apie poezijà, teatro spektaklá, pieðiná, paveikslà arba skulptûrà, þodþiu, apie tai, kas paklûsta grieþtoms taisyklëms, kam pakanka ágimto jausmo, teisingo akies
þvilgsnio. Sudëtingiau vertinti muzikos kûrinius, kuriuose iðsilieja
autoriaus genijus, kai nevarþoma vaizduotë ir laikomasi meno teorijos taisykliø, kurias gerai iðmano nedaugelis.“
M. K. Oginskis buvo susipaþinæs ne tik su ankstesnio laikmeèio
muzikinëmis tradicijomis, þymiausiais kûriniais, bet gerai þinojo ir
naujausias Europos klasikinës muzikos tendencijas, paþinojo daugelá ano meto genealiø kompozitoriø ir atlikëjø, juos vertino pagal
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savo supratimà. Savo áþvalgas jis iðsakydavo paðnekovams ar skaitytojams, taèiau
jø neprimesdavo kaip neginèijamø ir neabejotinai teisingø. Tai jis nuolat akcentuoja ir
„laiðkuose“.
M. K. Oginskis ankstyvoje jaunystëje pasirinko valstybininko, diplomato karjerà, o
muzika, kurios tvir tus pagrindus jis gavo
namuose, kai já mokë tëvø pasamdyti Europoje gerai þinomi muzikai, jam tapo pramoga, kûryba, kuri suskambëdavo melancholiðkomis, liûdnomis, linksmomis ir herojiðkomis melodijomis. Jis raðë muzikà sau ir
savo artimiesiems. Tai, kad ji pasklido po
pasaulá ir greitai tapo plaèiai þinoma, anot
M. K. Oginskio, jam paèiam buvo netikëta ir
jis pats, to net nelaukdamas, daþnai, atvykæs á vienà ar kità Europos miestà, suþinodavo, kad ten jo kûriniai, daþniausiai polonezai, romansai, yra grojami, dainuojami,
kad juos þino ir didikø menëse, ir paprastuose knygynuose, kad jo muzikos kûriniai
yra leidþiami nemaþais tiraþais.
Anuo metu toje aplinkoje, kurioje
M. K. Oginskis gyveno, supratimas, kad muzika skirta tik pramogai, laisvalaikio praleidimui, bet neturëtø tapti tokiø þmoniø kaip
M. K. Oginskis pagrindiniu gyvenimo uþsiëmimu, buvo áprastas ir priimtinas. Tikëtina,
jog toje aplinkoje, kurioje gyveno, jis bûtø
buvæs ir nesuprastas, jei muzikai bûtø paskyræs visà savo gyvenimà, nors ir anuo
metu muzikà kûrë ir grafai, ir kunigaikðèiai,
net princai ir karaliai, o jø kûryba skambëdavo ir þymiausiose Europos scenose.
Muzika M. K. Oginskiui visada pirmiausia reiðkë ákvëpimà, neatsiejamà nuo talento. Pirmajame laiðke jis raðo:
„Man ne kartà yra tekæ sësti prie pianino, kai galvoje knibþdëjo muzikos taisyklës ir vokieèiø, prancûzø bei italø autoriø
kûriniø subtilybës... Ásivaizdavau galás lygiuotis su Haidnu, Mocartu ir t. t... Deja!
Daþniausiai pakildavau nuo instrumento,
nesulaukæs në vienos iðganingos minties,
ir kiekvienà dienà vis geriau ëmiau suvokti, kad kûrybai taisykliø nepakanka, nes jos
neákvepia. [...]
Niekada nekûriau pagal uþsakymà, niekada nekilo mintis kurti apgalvotà ir teorija
pagrástà muzikà ir dirbti valandø valandas.
Garsus ir moduliacijas man pasufleruodavo entuziazmo protrûkis, meilë, draugystë
arba graudulys, kartais skausmas arba gi-

lus sielvartas, kûrinyje perteikdavau mane
apëmusius jausmus ir sielos bûklæ.
Retai imdavausi perdaryti pirmàjà improvizacijà. Kai ðvieþia galva pataisydavau
kûriná, kokybë ir jausmø raiðka nepagerëdavo, tad daþnai jausdavau malonumà, kai
draugai pripaþindavo, ávertindavo ir pritardavo, kad sëkmingesnis buvo pirmasis,
ákvëpimo padiktuotas variantas.“
Gal todël M. K. Oginskio muzika gyva iki
ðiol ir tikriausiai bus gyva, kol gyvens þmonës. Tikriausiai uþtektø vieno jo sukurto polonezo „Atsisveikinimas su Tëvyne“, kad
jo muzika bûtø grojama ne tik Europoje, bet
ir visame pasaulyje.
Tuo laikotarpiu, kai M. K. Oginskis raðë
„laiðkus“, juose minimos asmenybës buvo plaèiai þinomos, tuo tarpu ðiandien dalis
tø pavardþiø net ir muzikams, ypaè gyvenantiems ne Austrijoje, Prancûzijoje ar Italijoje, jau maþai kà sako. Rengdami spaudai knygà, norëdami, kad bûsimiems jos
skaitytojams tekstas bûtø informatyvesnis,
pabandëme apie tekste minimas ryðkesnes asmenybes iðnaðose pateikti bent svarbiausius duomenis. Tikëdami, kad knygà
skaitys ir muzikinio iðsilavinimo neturintys, mitologijos nestudijavæ, su senosiomis
Europos ðokio tradicijomis nesusidûræ skaitytojai, iðnaðose paaiðkinome ir kai kuriuos
su minëtomis temomis susijusius, kasdieniniame gyvenime retai var tojamus þodþius. Duomenø apie dalá tekste minimø muzikø, atlikëjø nepavyko aptikti nei lietuviðkose enciklopedijose, nei kituose ðiandien
mums prieinamuose leidiniuose, todël ir iðnaðose þiniø apie ðiuos asmenis nëra pateikta. Rengdami iðnaðas kai kur pasinaudojome 1956 m. T. Strumilos pateikta informacija apie kai kuriuos muzikus. Ðiø iðnaðø, kurias ið lenkø á lietuviø kalbà iðvertë
Janina Krupoviè, pabaigoje nurodëme jø autoriaus T. Strumilos vardo ir pavardës pirmàsias raides – T. S.
2014 m. „Laiðkus apie muzikà“ ið
1956 m. lenkø kalba iðleistos knygos
„M. K. Ogiñski: „Listy o muzyce“ teksto á
baltarusiø kalbà iðver të ir baltarusiai. Jø
knygai kai kuriuos komentarus parengë Baltarusijos Valstybinës muzikos akademijos
muzikologë dr. Svetlena Nemahaj. Ji maloniai sutiko, kad tuos komentarus mes iðsiverstume ið baltarusiø á lietuviø kalbà ir panaudotume savo leidinyje. Ðie komentarai

Mykolo Kleopo Oginskio knygos „Laiðkai apie
muzikà“ (Vilnius: Regionø kultûriniø iniciatyvø
centras, 2014) virðelis. Dailininkë Deimantë
Rybakovienë

jø pabaigoje skliausteliuose yra paþymëti
raidëmis S. N. Visus kitus komentarus parengë Danutë Mukienë. Jie skliausteliuose
paþymëti raidëmis D. M.
Knygos ið prancûzø á lietuviø kalbà vertëjas Virginijus Baranauskas yra ir visø keturiø M. K. Oginskio „Atsiminimø“ (2007–
2010 m. iðleido Regionø kultûriniø iniciatyvø centras), „Priesakø sûnui“ (2010,
2012 m., leidëjas tas pats) bei daugelio kitø
XVIII a. pab.–XIX a. pr. prancûzø kalba paraðytø kûriniø vertëjas á lietuviø kalbà. Jis kartu su dukra dr. Liucija Baranauskaite-Èerniuviene praskynë kelià ir pirmosios istorinës Lietuvos moters raðytojos Sofijos Tyzenhauzaitës, raðiusios ir knygas leidusios
prancûzø kalba, kûrybos leidybai Lietuvoje –
2004 m. ið prancûzø á lietuviø kalbà iðvertë
jos þinomiausià kûriná „Reminiscencijos“.
M. K. Oginskio „Laiðkai apie muzikà“ lietuviø kalba spaudai buvo parengti M. K. Oginskio 250-øjø gimimo metiniø iðvakarëse ir
yra skir ti ðiam jubiliejui. Norisi tikëti, kad
jie suras savo skaitytojà.
Ðiame leidinio numeryje spausdiname
du pirmuosius M. K. Oginskio laiðkus, raðytus jo bièiuliams ir paskelbtus 2014 m.
lietuviø kalba RKIC iðleistoje knygoje „Laiðkai apie muzikà“.
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