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M. K. OGINSKIS –
KOMPOZITORIUS
P A R E N G Ë D A N U T Ë MUKIENË

„Jei ne tragiðkas mano Tëvynës ir tautos likimas, bûèiau tapæs
kompozitoriumi…“
Mykolas Kleopas Oginskis
M. K. Oginskis nuo vaikystës buvo ruoðiamas valstybinei tarnybai, taèiau turëjo muziko talentà, tad, dar bûdamas gyvas, labiausiai iðgarsëjo kaip kompozitorius. Net ir praëjus 250-iai metø
nuo jo gimimo, labiausiai M. K. Oginskis þinomas kaip kompozitorius, Europoje populiariø polonezø, romansø, mazurkø ir kitø muzikiniø kûriniø autorius.
Mykolas Kleopas Oginskis jau vaikystëje ið kitø savo bendraamþiø iðsiskyrë ávairiais talentais, gabumais, lakia vaizduote,
darbðtumu. Ugdydami sûnø, tëvai samdë þymius Europos pedagogus. Pirmasis ið jø buvo Þanas Rolis (Jean Rolay). Tuo laikotarpiu,
o ir vëliau, muzikos pamokos nebuvo M. K. Oginskio mokymo ir
ugdymo plano dalis. Muzikos jis mokësi savo noru, daþniausiai
laisvalaikio sàskaita. Sistemingesnës muzikos studijos prasidëjo
tada, kai tëvai Mykolo Kleopo seseriai Juzefai (1774–1847) mokyti
pasamdë tuo metu plaèiai þinomà muzikà, kompozitoriø Juzefà
Kozlovská (1757–1831).
Kaip matyti ið esë knygos „Laiðkai apie muzikà“, Mykolas Kleopas muzikos, muzikavimo mokësi visà gyvenimà. Net ir paskutiniaisiais savo gyvenimo metais, nusilpus regëjimui, jis ieðkojo
bûdø, kaip geriau iðmokti grieþti smuiku, ir ðiuos ágûdþius daþnai
tobulindavo grodamas kartu su þymiausiais ano meto muzikais ar
paklausæs jø patarimo. M. K. Oginskio muzikavimo mokytojai buvo garsûs ano meto Europos smuikininkai, kompozitoriai – Ivanas
Jarnovièius (1740–1804), Dþovanis Batista Viotis (Giovanni Battista Viotti, 1755–1824), Luidþis Kampanelis (Luigi Campanelli, 1751–
1827), Ðarlis Filipas Lafontas (Charles-Philippe Lafont, 1781–1839).
Fortepijono þinias M. K. Oginskis gilino bendraudamas su fortepijono virtuozu, pedagogu, kompozitoriumi Muziu Klemenèiu (Muzio
Clementi, 1752–1832). M. K. Oginskiui didelæ átakà yra padaræs ir
jo giminaitis poetas, dailininkas, muzikas, knygø leidëjas, Vilniaus
vaivada (1764–1768), LDK didysis etmonas (1768–1793) Mykolas
Kazimieras Oginskis (1730–1800).
„Laiðkuose apie muzikà“ M. K. Oginskis raðo, kad daugeliui
savo kûriniø jis nesuteikdavo didelës reikðmës ir daþnai, po keliø
metø nuvykæs á kurià nors ðalá ir iðgirdæs ten grojant koká savo
polonezà ar romansà, jis nuoðirdþiai nustebdavo, kad tie kûriniai
vis dar grojami ir yra populiarûs.
Mykolas Kleopas nevedë savo kûriniø apskaitos, nebuvo surinkæs á vienà vietà visø jø natø, dalis tø kûriniø dar jam gyvam esant
buvo prarasta, kai kurie paskelbti su iðkraipymais ar nenurodant

Mykolo Kleopo Oginskio portretas. Dailininkas Juozapas Oleðkevièius
(1777–1830) (?). Drobë, aliejus, 194 x 146,5 cm. Nacionalinis M. K. Èiurlionio dailës muziejus, VM-546; MS-822. R. Ropytës nuotrauka

autoriaus pavardës. Tai patytræs, M. K. Oginskis vëlesniais metais
rûpindavosi, kad jo kûriniø natos bûtø dauginamos tvarkingai,
neiðkraipant jø, pagal galimybes rinkdavosi ir jø leidëjus.
Ðiandien net ir specialistams, tyrinëjantiems M. K. Oginskio
muzikiná palikimà, gana sunku tiksliai pasakyti, kiek ir kokiø kûriniø jis buvo sukûræs. Ið viso iki mûsø dienø iðspausdintø M. K. Oginskio kûriniøyra iðlikæ apie 60.
Muzikos tyrinëtojai vieningai sutaria, kad muzikiniu poþiûriu vertingiausià dalá sudaro pjesës fortepijonui: polonezai, mazurkos, marðai, menuetai, valsai, romansai balsui ir fortepijonui (tarp jø yra
keletas romansø, kuriems vieniems ið pirmøjø buvo paraðyti lenkiðki tekstai), kadriliai, menuetai, galopai. Pasak keliø knygø apie
M. K. Oginská autoriaus, jo proprovaikaièio Didþiojoje Britanijoje
gyvenanèio Andrzejaus Zaluskio, ið septyniolikos M. K. Oginskio
sukurtø romansø keturiolikai þodþius paraðë pats autorius. Þodþius
jis yra paraðæs ir kai kuriems savo polonezams. Keletà kariniø
dainø ir vienà marðà Mykolas Kleopas sukûrë Tado Kosciuðkos
sukilimo metais savo vadovaujamam ðauliø bûriui. „Laiðkuose apie
muzikà“ Mykolas Kleopas raðo, kad, 1794 m. atsiradæs kovotojø uþ
tëvynæ gretose, sukûrë marðà savo ðauliø bûriui, muzikai pritaikë
þodþius, o vëliau tà marðà atlikdavo daugelis pëstininkø pulkø. Toliau autorius paþymi, kad sukilimo metu sukûrë kariniø ir patriotiniø
dainø, kurios turëjo didelá pasisekimà, kadangi këlë kovos draugø,
dràsà ir entuziazmà, teikë energijos.
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Dalis tyrinëtojø, tarp jø ir minëtas A. Zaluskis, M. K. Oginskiui
priskiria ir Lenkijos himno „Dar Lenkija gyva“ (paplitæs pavadinimas
„Dombrovskio mazurka“) muzikos ir þodþiø autorystæ.
M. K. Oginskis sukûrë ir vieno veiksmo operà – „Zelida ir Valkûras, arba Bonapar tas Kaire“ (rankraðtis saugomas Krokuvos Jogailos bibliotekoje), taèiau meniniu poþiûriu ji nëra itin vertinga.
Didelæ dalá muzikiniø kûriniø Mykolas Kleopas paraðë po 1802 m.,
sugráþæs ið emigracijos ir apsigyvenæs ið dëdës paveldëtame Zalesës dvare. Tuo laikotarpiu jis daug bendraudavo su ispanø smuikininku Eskudero, dainininku Paliani, buvusiu savo muzikos mokytoju J. Kozlovskiu. Zalesëje susirinkæ bièiuliai, ðeimos nariai daþnai
muzikuodavo kartu, bûdavo grojami ir M. K. Oginskio kûriniai.
M. K. Oginskis buvo romantinio polonezo pradininkas, ðio þanro kûrinius pradëjæs kurti preromantizmo laikais – XVIII a. paskutiniajame deðimtmetyje. Spëjama, kad vien 1794 m. jis jø sukûrë
apie 20, ið kuriø garsiausias – „Atsisveikinimas su Tëvyne“.
Muzikologas Viktoras Gerulaitis yra paþymëjæs, kad „M. K. Oginskio polonezai nurodë kryptá romantizmo polonezui: tai poemiðka
savo koncepcija, iðplëtoto emocinio diapazono, grindþiamo kontrastingø nuotaikø kaita, nebetelpanti iðkilmingos eisenos rëmuose, ágaunanti elegiðkumo, lyrizmo, dramatizmo ir net tragizmo bruoþø
pjesë. Oginskis savo „Laiðkuose apie muzikà“ (1828) juos vadina
„Polonezai ne ðokiui“... Bûtent tokius vëliau kûrë M. Ðymanovska
(1789–1831), F. Ostrovskis (1802–1860), K. Lipinskis (1790–1861).
„Polonezai ne ðokiui“ virðûnæ pasiekë F. Ðopeno kûryboje. Simboliðka, kad romantizmo pabaigà taip pat vainikavo polonezas –
A. Skriabino (1872–1915) garsusis Polonezas Op. 21 (1898). „Laiðkuose…“ M. K. Oginskis iðdëstë ir savo poþiûrá á polonezà: „mûsø
ðalyje polonezai buvo tik visuomenës ðokiai. Taèiau jie, iðsaugodami nacionaliná charakterá, gali derinti savyje ir dainingumà, ir iðraiðkingumà, skoná ir jausmà. [...] Oginskio polonezø átakà patyrë
daugelis kompozitoriø, tarp jø ir J. Elsneris ir K. Kurpinskis (1785–
1857), daþnai naudojæ ðá þanrà savo instrumentinëje ir operinëje
kûryboje. [...] Pjesëse juntami tautiniai elementai ritmikoje, melodikoje, muzika plëtojama kartais gana dramatiðkai, ryðkûs nuotaikø kontrastai (lyrizmas – liûdesys – ryþtas), sudëtinë trijø daliø
forma, visa tai kalba apie sieká iðsiverþti ið saloninës estetikos.
Lygiai taip ir romansai, iðplëtota melodika ir dramatizmu neretai
primenantys italiðkø romantiniø operø arijas. [...] M. K. Oginskio
fortepijoninë ir vokalinë kûryba yra svarus savojo laikmeèio muzikos pasiekimas. Jis leidþia tvir tinti, kad M. K. Oginskis kartu su
J. Elsneriu (1769–1854) – kompozitoriumi, dirigentu, pedagogu, Muzikos mokyklos ir Dailiøjø menø instituto Varðuvoje ákûrëju – buvo
þymiausieji Frederiko Ðopeno (1810–1849) pirmtakai.“
***
„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, mei-

lë, draugystë arba graudulys, kartais skausmas arba gilus 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.“
Mykolas Kleopas Oginskis
„Negausi, taèiau fenomenaliai populiari paskutinio LDK iþdininko,
kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio (1765–1833) muzikos kûryba daþnai yra laikoma charakteringiausiu jo asmenybës poreiðkiu.
[...] Muzikos menu buvo persmelktas visas kunigaikðèio gyvenimas, jo vaikø ir vaikaièiø pomëgiai, aplinka. Kompozitoriaus pasisakymai muzikos temomis sudaro nuoseklià paþiûrø sistemà. Ið karto
verta pastebëti, kad Oginskio muzikinës nuostatos, prieðingai muzikos kûrybai, kurioje daugelis tyrinëtojø áþvelgia romantinio stiliaus
atspalviø, yra gana konservatyvios, atsargios. Jø pobûdá didþia dalimi lëmë luomo sàlyginumai, savo ruoþtu privertæ atsisakyti profesionalaus muziko duonos. Aukðtos kilmës asmeniui bûti muziku nederëjo. Luominës priklausomybës atspaudu paþenklinti bemaþ visi
kompozitoriaus pasisakymø skirsniai – nuomonë apie kûrybà, muzikos kûrinio paskirtá, atlikëjø menà, tautinæ muzikà, istoriná muzikos
stiliø ir þanrà. Atitinkamas ir muzikos meno raidos suvokimas. Kunigaikðtis jautësi artimesnis klasicizmo estetikos terpei, mat jo paþiûras suformavo Apðvietos idëjos ir LDK didikø muzikos kultûra. Visapusiðkas iðprusimas, kilmingo asmens savimonë sàlygojo jo teiginiø kategoriðkumà bei sprendimø laisvæ. [...] Muzikinë M. K. Oginskio refleksija, jo, kaip atlikëjo, praktika ir kûryba yra bendraeuropinio
pobûdþio. [...] M. K. Oginskio „Laiðkø apie muzikà“ turinys ir forma
atskleidþia Apðvietos ideologinæ ir estetinæ átakà Lietuvos Didþiosios
Kunigaikðtystës valstybingumo netekties tarpsnio muzikinei kultûrai. [...] Tado Kosciuðkos (1746–1817) sukilimo metø (1794)
M. K. Oginskio kûryboje stebimas jausmingo sentimentalumo, galima tarti – preromantizmo laikotarpis, taèiau netrukus vël gráþtama
prie konservatyvesnës raiðkos. Romantinis pakilumas bûdingesnis
smulkios formos þanrø kûrybai – fortepijono pjesëms, sukilëliø dainoms, romansams. Tuo tarpu dar XVIII–XIX a. sandûroje pagal jo
paties libretà prancûzø kalba paraðytoje operoje „Zelida ir Valkiûras,
arba Bonapartas Kaire (Zélis et Valcour ou Bonaparte au Caire, 1799)
pasireiðkia Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës pabaigà atitikusios
ðvieèiamojo klasicizmo epochos muzikos ypatumai.“
Laima Kiauleikytë
„Nors svarbiausiu savo gyvenimo rûpesèiu kunigaikðèiø giminës
atstovas Mykolas Kleopas Oginskis (1765–1833) laikë valstybinæ,
visuomeninæ veiklà ir politikà, taèiau europiná pripaþinimà ir ðlovæ,
dar bûdamas gyvas, jis pirmiausia pelnë kaip kompozitorius. Tai
lëmë ne tik ágimti muzikiniai gabumai, bet ir gilios Oginskiø giminës
tradicijos, kurios pradëjo formuotis XVII–XVIII a. sandûroje. [...] Muzikà kûrë ir kompozitoriaus Mykolo Kleopo Oginskio sûnus Pranciðkus Ksaveras bei dukra Amelija, jo vaikaièiai bei provaikaièiai. [...]
Þinoma 17 M. K. Oginskio romansø, kuriuose slypi savitas ankstyvojo romantizmo epochos „intonacinis þodynas.“[...] Jo tæstinumas
atsispindëjo daugelio tuometiniø kompozitoriø kûryboje.“
Viktoras Skorobogatovas
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