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MYKOLO KLEOPO
OGINSKIO raðytinis

palikimas
D ANUTË RAMONAITË

„Dar neturëdamas 18 metø amþiaus, Mykolas
Kleopas paraðë „Laiðkà draugui“ (greièiausiai iðgalvotam). Jame jis pasakoja apie gyvenimo kaime
malonumus, svarsto, kas yra laimë. [...] Ðiame savo
gyvenimo laikotarpyje Mykolas Kleopas jau buvo
ásitikinæs, kad mokymas tam, jog ateityje dirbtum ðalies
labui, yra laimës ðaltinis.“
Andrzejus Zaluskis
Deðinëje – Vilniaus universiteto bibliotekos Retø rankraðèiø skyriuje
saugomo M. K. Oginskio „Atsiminimø“ keturtomio papildymø, kurie
paaiðkina, kokiu tikslu ðie papildymai buvo paraðyti, fragmentas su
M. K. Oginskio paraðu

„ATSIMINIMAI“
(MEMOIRES DE MICHEL OGINSKI)
Mykolo Kleopo Oginskio raðytinis palikimas pastaraisiais metais sulaukia vis didesnio istorikø, jo kûrybinio palikimo tyrinëtojø
dëmesio. Vertingiausia ir informatyviausia ðio palikimo dalis yra
1802–1826 m. paraðyti jo „Atsiminimai“ (I–IV tomai). Jø pilnas
pavadinimas yra „Atsiminimai apie Lenkijà ir lenkus“ (raðydamas
apie „Lenkijà ir lenkus“ M. K. Oginskis raðë apie 1795 m. galutinai
padalintà Abiejø Tautø Respublikà, kuri anuo metu daþnai buvo vadinama tiesiog Lenkija, ir jos gyventojus). Ðie atsiminimai apima
1788–1815 m. laikotarpá ir plaèiai nuðvieèia ano meto ávykius buvusioje Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje, Lenkijoje ir kitose Europos ðalyse bei Rusijoje.
„Atsiminimus“ M. K. Oginskis pradëjo raðyti po to, kai 1802 m.
sugráþo ið emigracijos ir apsigyveno jam valdyti perduotame dëdës
dvare Zalesëje (Baltarusija, netoli Smurgainiø). Èia jis sukûrë ir
didelæ dalá savo romansø bei pjesiø fortepijonui.
M. K. Oginskis knygas raðë prancûzø kalba. „Atsiminimai“ ðia
kalba 1826–1827 m. Paryþiuje bei Þenevoje ir buvo iðleisti. Rengiant spaudai ðá keturtomá, jo papildymus M. K. Oginskiui talkino jo
asmeninis sekretorius Leonardas Chodzka (1800–1871) ir keletas
kitø pagalbininkø, tekstø perraðinëtojø.
Kairëje – XX a. I p. Vokietijoje iðleistø M. K. Oginskio polonezø leidinio
virðelis. Vienas ið ðio leidinio egzemplioriø saugomas Þemaièiø muziejuje
„Alka“ (Telðiai). Iliustracija ið RKIC archyvo
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M. K. OGINSKIO „ATSIMINIMØ“ PAPILDYMAI IR KITI JO
AUTORYSTEI PRISKIRIAMI KÛRINIAI
Vilniaus universiteto bibliotekoje saugomas unikalus M. K. Oginskio „Atsiminimø“
keturiø tomø egzempliorius. Tai profesionaliai áriðtos keturios knygos, kurios yra papildytos ranka raðytais tekstais (pastabomis), á knygà áriðtais jau iðspausdinus „Atsiminimus“. Beveik visø knygos atvertimø
viename puslapyje yra spausdintinis tekstas, o kitame pateikiami ranka raðyti papildymai (pastabos). Tikëtina, kad ðitaip áriðtas buvo ne vienas toks ðios knygos egzempliorius. M. K. Oginskio proproprovaikaitis Andrzejus Zaluskis „Atsiminimø“ papildymus (pastabas) yra matæs Maskvos
archyvuose, ten juos nusikopijavæs. 2000
m. Londone iðleistoje knygoje „Michaù Kleofas Ogiñski. Ýycie, dziaùalnoú i twórczoúã“
(„Mykolas Kleopas Oginskis. Gyvenimas,
veikla ir kûryba“), kurià ðiais metais kartu
su iðsamiais knygoje skelbiamos informacijos papildymais planuojama Vilniuje iðleisti lietuviø kalba, A. Zaluskis raðo: „1833
metais, gyvendamas Florencijoje, prieð pat
mirtá, Oginskis visus savo archyvus iðsiuntë á savo rezidencijà Zalesëje. Sunkiu ir pavojingu laikotarpiu, po Lapkrièio sukilimo,
Mykolo Kleopo sûnus Irenëjus iðsiuntë juos
á Sankt Peterburgà, o ið ten archyvai buvo
perkelti á Maskvà. Man atrodo, kad në vienas lenkø istorikas nuodugniai ðio archyvo
neiðtyrinëjo. Ið turimø atspaudø padariau
keletà kopijø ir iðsiunèiau tokius darbus kaip
„Mano biografija“ arba „Pastabos“ kai kuriems lenkø istorikams.“ Ðio archyvo kopijas ið Maskvos kolegø jau yra gavæ M. K.
Oginskio gyvenimo ir veiklos tyrinëtojai baltarusiai. Jie ðá archyvà, kai tik susidaro tam
galimybë, verèia á rusø kalbà. Tikimasi, kad
bent dalis ðio archyvo kopijø ar jø vertimø
artimiausiais metais taps prieinami ir Lietuvoje gyvenantiems M. K. Oginskio raðytinio
palikimo tyrinëtojams. Neabejojama, kad tai
padës atsakyti á daugelá klausimø, susijusiø
su M. K. Oginskio asmenybe, kurie dabar vis
dar iðkyla kalbant ir raðant apie M. K. Oginská.
„Atsiminimø“ knygos pirmojo tomo pradþioje M. K. Oginskis yra pateikæs þiniø, kaip
jis raðydavo savo knygas ir kaip jas, o taip
pat ir minimus papildymus (pastabas), jis
paskutiniaisiais savo gyvenimo metais rengë spaudai. M. K. Oginskis raðo, kad „ðie
papildymai po mano mirties bus perduoti
þmonai ir visiems laikams liks ðeimos ar-

chyvuose. Juos perskaityti galës tik mano
vaikai ir keletas artimø draugø. Ten sudëjau
visus faktus, kuriø nepanorau iðspausdinti
savo „Atsiminimuose“, kad jie nebûtø pernelyg didelës apimties. Ðiame egzemplioriuje bus patikslinta mano biografija iki 1788
metø ir ypaè to laikotarpio mano privataus
gyvenimo detalës. Ten apraðiau daug istoriniø ávykiø, kurie iki ðiol nebuvo þinomi, nors
ir labai svarbûs, taèiau nenorëjau jø spausdinti, kol esu gyvas, daug labai svarbiø laiðkø apie ávairius dalykus, daug linksmø ir
neþinomø detaliø apie áþymius þmones, kuriuos paminëjau savo „Atsiminimuose“.
Kadangi mano regëjimas labai nusilpæs,
sunku dirbti, ypaè pastaruosius penkerius metus, kai gyvenu Florencijoje, negalëjau ilgai
raðyti ir taisyti tai, kas sudëta á ðiuos keturis
tomus. Nenorëdamas gaiðti laiko, diktavau po
keletà valandø per dienà. Kadangi niekada neraðiau juodraðèiø, nereikia stebëtis, jei pasitaikys netikslumø, pasikartojimø, stilius daþnai gali bûti prastas ir daug perraðinëtojo klaidø, nes ne visada pakakdavo laiko dar kartà
perskaityti tai, kà buvau padiktavæs, o po keliø
dienø jau tuo nebesidomëdavau.
Kad ir kaip ten bûtø, baigiau tai, kà nekantraudamas troðkau baigti [...].
Florencija, 1828 metø birþelio 1 diena.
Pasiraðo grafas Mykolas Oginskis.“
Papildymai paraðyti labai graþiu braiþu.
Jie kol kas nëra iðversti á kitas kalbas ir iðtisai paskelbti.
Tikëtina, kad Vilniaus universiteto bibliotekai ðá unikalø „Atsiminimø“ keturtomá yra perdavæs dailës istorikas Paulius Galaunë. Kaip
ðios knygos pateko pas já, þiniø neturima.
„Atsiminimus“ kitomis kalbomis pradëta leisti 1870 metais. Pirmieji ðio darbo ëmësi lenkai. Jie M. K. Oginskio keturtomá á lenkø kalbà iðvertë ir iðleido Poznanëje 1870–
1871 metais.
Á lietuviø kalbà M. K. Oginskio „Atsiminimus“ pirmà kartà iðvertë ir 2007–2010 m.
lietuviø kalba iðleido visuomeninë
organizacija „Regionø kultûriniø iniciatyvø
centras“ (toliau – RKIC), leidþianti ir kitas
knygas Þemaitijos istorijos ir kulltûros
klausimais bei periodiná istorijos, kultûros
ir ðvietimo þurnalà „Þemaièiø þemë“.
„Atsiminimus“ ið prancûzø á lietuviø kalbà
iðvertë Trakø rajone gyvenantis prancûzø
kalbos specialistas Virginijus Baranauskas.

M. K. Oginskio leidiniø – „Atsiminimai“, t. 1,
2007) ir „Laiðkai apie muzikà“ (2014), lietuviø
kalba iðleistø Vilniuje, virðeliai. Dailininkë
Deimantë Rybakovienë

„LAIÐKAI APIE MUZIKÀ“ IR
KITI KÛRINIAI
Kita svarbi M. K. Oginskio raðytinio palikimo dalis – muzikinis-estetinis esë rinkinys „Laiðkai apie muzikà“. Ðiuos laiðkus,
padedamas Leonardo Chodzkos bei Mykolui
(Nukelta á 14 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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Pastaraisiais metais renovuoti Mykolui Kleopui Oginskiui priklausiusios Zalesës dvaro sodybos
(Baltarusija) centriniai rûmai, kurie pastatyti M. K. Oginskio rûpesèiu ir jam vadovaujant po to, kai
jis èia apsigyveno kartu su savo antràja þmona Marija de Neri,1802 m. sugráþæs ið privestinës
emigrazijos uþsienyje. Michailo Sudniko nuotrauka

(Atkelta ið 13 p.)
Kleopui talkinusiø perraðinëtojø, M. K. Oginskis paraðë 1823–1828 m., jau gyvendamas
Florencijoje. Mykolui Kleopui gyvam esant, ðis esë rinkinys nebuvo iðspausdintas. 1956 m.
já ið prancûzø kalba paraðyto rankraðèio (tikëtina, kad jo kopijos) á lenkø kalbà iðvertë ir
iðleido Lenkijos muzikologas Tadeuðas (Tadas) Strumila (Tadeusz Strumiùùo). Tais paèiais
metais „laiðkai“ lenkø kalba buvo iðspausdinti Krokuvoje. Ðio leidinio pradþioje yra paskelbta plati T. Strumilos paraðyta áþanga. Jà gana kritiðkai savo knygose apie M. K. Oginskio gyvenimà, veiklà ir kûrybà ver tina A. Zaluskis, teigdamas, kad dalis iðvadø, kurias
T. Strumila leidinio áþangoje pateikë, yra neteisingos, nes knyga buvo leidþiama sovietmeèiu ir autoriaus poþiûris á daugelá faktø yra paveiktas ano metø sovietinës ideologijos.
2014 m. lietuviø kalba „Laiðkus apie muzikà“ iðleido RKIC. Juos ið prancûzø kalba
paraðytø rankraðèiø kopijø á lietuviø kalbà iðvertë Virginijus Baranauskas.
2013–2014 m. á baltarusiø kalbà ðá esë rinkiná iðvertë ir baltarusiai, taèiau iki 2015 m.
baltarusiø kalba knyga dar nebuvo iðleista.
Didelë dalis M. K. Oginskio raðytinio palikimo nëra iðlikæ, o tai, kas sulaukë mûsø dienø,
vis dar nëra iki galo iðtyrinëta ir paskelbta. Lietuvos valstybës istorijos archyve (LVIA)
saugomas turtingas Lietuvoje gyvenusiø kunigaikðèiø Oginskiø archyvas. Baltarusiai, tyrinëdami já, surado prancûziðkai paraðytus M. K. Oginskio priesakus keturiolikmeèiui sûnui
Irenëjui, 1822 m. iðvykusiam mokytis á Italijà (LVIA, f. 177, ap. 1, b. 67). Lietuviø kalba ðie
priesakai pirmà kartà paskelbti þurnale „Þemaièiø þemë“ (2005, Nr. 4). RKIC, bendradarbiaudamas su Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejumi, atskiru leidiniu „Priesakus
sûnui“ lietuviø kalba iðleido 2007 m., 2013 m. – lietuviø, anglø ir prancûzø kalbomis (vertëjai – V. Baranauskas ir Kæstutis Urbaitis), 2015 m. – lietuviø kalba. Lietuviðka priesakø
versija pastaraisiais metais yra paskelbta daugelyje interneto leidiniø.
Savo knygoje „Mykolas Kleopas Oginskis. Gyvenimas, veikla ir kûryba“ A. Zaluskis
paþymi: „Jaunystëje Oginskis raðë satyrinius eilëraðèius. Jø nëra iðlikæ.“ Neuþmirðo
M. K. Oginskis eiliavimo ir vëlesniais metais. Tapæs Lietuvos iþdo komisijos nariu, jis kurá
laikà gyveno Gardine ir dirbo Gardino seime. Pasak A. Zaluskio, „Oginskis pradëjo dirbti
kupinas jaunatviðko entuziazmo. Já domino darbo ekonominë pusë, o teisiniø reikalø nemëgo. Èia dominavo intrigos, átartini santykiai, nesàþiningumas, pinklës ir korupcija [...]. Bylø
nagrinëjimas uþsitæsdavo, nes advokatai labai daug kalbëdavo. Tai erzino Mykolà Kleopà ir
jis ðia tema paraðë keliolikos eiluèiø epigramà. Kûrinys buvo anoniminis, bet visi atpaþino

jo autoriø. Advokatai já apskundë, taèiau kitus tai pralinksmino. [...]“
M. K. Oginskio gyvenimo ir veiklos tyrinëtojas Igoris Belza (1904–1994) M. K. Oginskio
plunksnai priskiria ir anonimiðkai dviejø
tûkstanèiø tiraþu iðleistà broðiûrà „Papûga“.
Knygoje apie M. K. Oginská, jo gyvenimà
ir kûrybà Zaluskis raðo: „Turiu Oginskio paraðytà Zubovo biografijà, kurià gavau Maskvoje. Ji yra visai neþinoma ir joje yra kai
kuriø ádomiø smulkmenø. [...]
Paraðæs ir Paryþiuje bei Þenevoje iðleidæs „Atsiminimus“, Oginskis jautë tolesnës
autorinës veiklos poreiká. Plaèiai susiraðinëjo ir raðë nedidelius istorinius kûrinius:
Platono Zubovo biografijà, Kurðo gubernijos
istorijà. Neþinau, ar jo autorystei ar vertimui galima priskirti Mokronovskio, kunigaikðèio Juzefo Poniatovskio, Krasickio
biografijas, o gal jø autorius ar vertëjas buvo Stanislovas Potockis. [...]“
M. K. Oginskis uþsiraðinëdavo svarbesniø
ávykiø, susitikimø, pasitarimø detales, kaupdavo gautus laiðkus, kitus dokumentus, jei negalëdavo sau pasilikti originalø, pasidarydavo jø kopijas. Nemaþai ðio archyvo yra dingæ,
taèiau gana didelë ir reikðminga dalis yra iðsaugota. Tokiø laiðkø yra Maskvos archyve,
nemaþai jø saugoma ir LVIA.
A. Zaluskis savo knygoje apie
M. K. Oginskio gyvenimà, veiklà ir kûrybà
árodinëja, kad M. K. Oginskis buvo ir dabartinio Lenkijos himno þodþiø bei muzikos autorius. Ðia tema bent jau Lenkijoje paskutiniaisiais metais nemaþai diskutuojama. Kol
kas, kaip matyti, ðia tema bent jau Lenkijoje
daugiau yra A. Zaluskio oponentø negu ðalininkø. Pagrindinë prieþastis ta, jog iki ðiol
nëra rasta paties M. K. Oginskio tekstø, kuriuose jis bûtø paþymëjæs, kad bûtent jis tà
himnà sukûrë. „Laiðkuose apie muzikà“ Mykolas Kleopas raðo, kad, prasidëjus Tado
Kosciuðkos sukilimui, jis savo pulkui paraðë marðà, kad paraðë keletà kitø kûriniø,
tarp jø ir kariniø dainø ir kad jos tarp sukilëliø buvo populiarios, taèiau apie vëlesniais
metais sukurtà Lenkijos himnà „Dar Lenkija
neþuvo“ (daþniausiai jis vadinamas „Dombrovskio mazurka“) nëra raðoma. Gali bûti,
kad tokiø þiniø yra jo iki ðiol tyrinëtojø neperskaitytuose, á kitas kalbas neiðverstuose „Atsiminimø“ papildymuose ar jo iðlikusiuose
laiðkuose, kituose Maskvos archyve
saugomuose dokumentuose, taèiau kol kas
to dar neþinome.
Taigi istorikams, M. K. Oginskio kûrybos
tyrinëtojams ir puoselëtojams darbo yra dar
daugeliui metø.

