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OGINSKIØ RAÐYTINIS
PALIKIMAS LIETUVOJE
D ANUTË MUKIENË
2007 m. vasarà Regionø kultûriniø iniciatyvø centras iðleido kompozitoriaus,
valstybës ir politikos veikëjo Mykolo Kleopo Oginskio (gimë 1765 m. rugsëjo
26 d. netoli Varðuvos, tëvø dvare Guzove, mirë 1833 m. spalio 15 d. Florencijoje)
1826–1827 m. iðleistø „Atsiminimø“ vertimo ið prancûzø á lietuviø kalbà I tomà,
kuriame knygos autorius pradeda pasakojimà apie Abiejø Tautø Respublikos
ávykius ir savo gyvenimà 1788–1815 m. Knygos originalus pavadinimas – Mémoires de Michel Oginski. Sur la Pologue et les Polonais. Depuis 1788 jusqua la fin
de 1815. 2007 m. iðleistos knygos apimtis – 272 puslapiø. Jà ið prancûzø á
lietuviø kalbà iðvertë Virginijus Baranauskas. Knygos leidybos vadovë, redaktorë, maketo autorë – Danutë Mukienë, virðelio dailininkë – Deimantë Rybakovienë, kalbos redaktorë, asmenvardþiø, vietovardþiø rodykliø sudarytoja – Laima Kryþevièiûtë.
Mykolo Kleopo Oginskio „Atsiminimai“ (I–IV tomai), kurie apima 1788–1815 m. laikotarpá, buvo paraðyti prancûzø kalba ir 1826–
1827 m. ðia kalba iðleisti Paryþiuje. Vëliau visi keturi tomai buvo
iðversti á lenkø kalbà ir 1870–1871 m. iðleisti Poznanëje (Lenkija).
Á lietuviø kalbà M. K. Oginskio „Atsiminimai“ iki ðiol nëra buvæ
iðversti. To darbo, paragintas „Þemaièiø þemës“ þurnalo redakcijos
(RKIC), 2006 m. ëmësi Virginijus Baranauskas, kuris paskutiniais
metais, bendradarbiaudamas su „Þemaièiø þemës“ þurnalo leidëjais, ið prancûzø kalbos á lietuviø kalbà iðvertë ir pirmosios istorinës Lietuvos moters raðytojos Sofijos Tyzenhauzaitës knygas „Reminiscencijos“ ir „Halina Oginskytë“.
Sumanymas pradëti M. K. Oginskio „Atsiminimø“ vertimà á lietuviø kalbà kilo tuo metu, kai 2005 m. buvo pradëta formuoti tarptautinë pasirengimo M. K. Oginskio 250-osiosms metinëms programa,
á kurià jau ásijungë gausus bûrys Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos
kultûros, mokslo veikëjø ir institucijø, taip pat ir Regionø kultûriniø
iniciatyvø centras („Þemaièiø þemës“ þurnalo redakcija).
Rengdamiesi leisti M. K. Oginskio „Atsiminimus“ lietuviø kalba,
pasidomëjome, kiek Lietuvos bibliotekose yra prancûzø ir lenkø
kalbomis iðleistø M. K. Oginskio „Atsiminimø“ komplektø. Jø pavyko rasti nedaug. Svarbiausiose Lietuvos bibliotekose (Vilniaus universiteto, Mokslø akademijos, Nacionalinës Martyno Maþvydo) jø
yra tik po 1–4 komplektus. Taigi galimybæ ðiuos „Atsiminimus“
skaityti net ir uþsienio kalbomis iki ðiol Lietuvoje nedaug kas turëjo.
Vienas ið ádomiausiø prancûzø kalba iðleistø komplektø (Mémoires de Michel Oginski. Sur la Pologue et les Polonais. Depuis 1788
jusqua la fin de 1815. Tome premier. Paris, barbenat et delarue,
éditures Rue des Grandes-Augustins, No Genéve, Méme Maison,
Rue du Rhóne No 177. 1826) saugomas Vilniaus universiteto Rankraðèiø skyriuje (VUB F1-D 170–173). Já Universitetui yra perdavæs
P. Gadonas. Ðios publikacijos autorei prieð porà metø pirmà kartà

teko ðá komplektà vartyti. Jau tàsyk nustebino leidinio forma, gausybë ranka raðytø tekstø. Ðis leidinys áriðtas tokiu principu: viename puslapyje – spaustuvëje atspausdintas tekstas, kitame – ranka
raðytas. Knygos pradþioje – rankraðtinë faksimilë, kuri prasideda
þodþiais „Me Biographie deperis non enfance gusgu’en 1788, épogue ou commenemt ner Mémoires (...)“.
Iðsamesnio ðios knygos apraðo bibliotekoje nëra, tad ið pradþiø
manyta, kad greta spausdintinio knygos teksto èia pateiktas atitinkamas iðlikæs knygos teksto rankraðtis.
Ðiemet, uþbaigus spaudai parengti pirmàjá M. K. Oginskio „Atsiminimø“ tomo, kurá pagal autoriaus skirstymà sudaro keturios knygos, vertimà ið prancûzø á lietuviø kalbà, vël buvo prisimintas Vilniaus universiteto Rankraðèiø skyriuje saugomas knygos komplektas. Tada buvo sumanyta iðleisti knygà tokiu pat principu, kokiu
ji áriðta Vilniaus universiteto Rankraðèiø skyriuje saugomame komplekte – greta spausdintinio teksto publikuoti rankraðtinio teksto
faksimilæ. Taèiau, gavus ðioje knygoje áriðtø pirmøjø rankraðtiniø
puslapiø kopijas ir jas iðvertus á lietuviø kalbà, paaiðkëjo, kad tie
ranka raðyti tekstai nëra paties M. K Oginskio rankraðtis, ir tai ne
rankraðtinë 1826–1827 m. iðspausdintø „Atsiminimø“ teksto versija. Knygos pradþioje pateiktame ranka raðytame prieðlapyje
M. K. Oginskis paaiðkina, koks yra tø ranka raðytø tekstø turinys ir
kaip jie atsirado. Autorius raðo (pateikiame viso paaiðkinamojo
teksto vertimà á lietuviø kalbà):
„Atsiminimai bus po mano mirties perduoti þmonai ir visiems
laikams liks ðeimos archyvuose. 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 nebu-
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vo 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, tad 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, ir neabejoju, kad po mano mirties ðiuose pataisymuose nebus rasta nieko vertinga, kà derëtø papildomai átraukti á „Atsiminimus“, o taip pat nei labai ádomiø istoriniø faktø apie Lenkijà ir lenkus.
Florencija, 1828 metø birþelio 1 diena. Pasiraðo Mykolas Oginskis.“
(Beje, M. K. Oginskis èia, kaip ir kai kuriose „Atsiminimø“ vietose, save ávardija grafu, nors turëjo kunigaikðèio titulà).
Taigi Vilniaus universitete saugomas M. K. Oginskio „Atsiminimø“ keturiø knygø komplektas iðties unikalus – jis vienintelis pasaulyje. Kaip matyti ið datos, jis buvo parengtas po to, kai jau buvo
iðspausdinti visi keturi M. K. Oginskio „Atsiminimø“ tomai. Ranka
raðytø tekstø apimtis beveik tokia pati, kaip ir spausdinto. Taigi
tai – jau iðspausdintuø „Atsiminimø“ atsiminimai-papildymai.
Ádomu tai, kad ir spausdintinis teksto variantas, ir rankraðtinis –
ant tokios pat faktûros popieriaus. Spausdintiniai ðios knygos puslapiai yra tapatûs kitiems 1826–1827 m. prancûzø kalba iðleistø
„Atsiminimø“ knygø, kurios saugomos ávairiose Lietuvos bibliotekose, puslapiams.
Kunigaikðtis M. K. Oginskis buvo Vilniaus universiteto garbës
narys. Tai, kad unikaliausia jo raðytinio palikimo dalis ðiandien saugoma ðio universiteto bibliotekoje, lyg ir savaime suprantama. Neþinoma tik, kaip ðie neákainojami „Atsiminimai“ pateko pas P. Gadonà.
Vilniaus universiteto, Mokslø akademijos, Kauno Vytauto Didþiojo universiteto, Kauno technikos universiteto bibliotekose bei
Nacionalinëje Martyno Maþvydo, Kauno apskrities vieðojoje bibliotekose ir kai kuriose kitose Lietuvos didþiausiose bibliotekose
nemaþai saugoma knygø ið buvusiø kunigaikðèiø Oginskiø dvarø
bibliotekø. Apie tai, kad ðios knygos anksèiau yra priklausiusios
kunigaikðèiams Oginskiams, liudija knygø puslapiuose iðlikæ kunigaikðèiø Oginskiø herbiniai antspaudai, áraðai, dedikacijos.
XIX a. pab. – XX a. pr. itin garsëjo Rietavo ir Plungës dvarø bibliotekos. Didelæ jø dalá (anot kai kuriø tyrinëtojø, tø bibliotekø pagrindà) sudarë kompozitoriaus ir politikos veikëjo Mykolo Kleopo Oginskio bibliotekos knygos. Jos á Plungës ir Rietavo dvarus buvo atveþtos ið Zalesës (Baltarusija). Þinoma, kad Plungës dvaro bibliotekoje tarp kitø vertingø knygø buvo ir keturi M. K. Oginskio 1826–
1827 m. prancûzø kalba iðleisti „Atsiminimø“ tomai. Ar tai tas pats
knygø komplektas, kuris saugomas Vilniaus universiteto Rankraðèiø skyriuje, ðiandien sunku pasakyti, nes ant ðio komplekto bent
jau ðios publikacijos autorei kunigaikðèiø Oginskiø antspaudo nepavyko aptikti.
Iðsiaiðkinus, kad Vilniaus universiteto Rankraðèiø skyriuje saugomo M. K. Oginskio „Atsiminimø“ komplekto rankraðtiniai tekstai

Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraðèiø skyriuje saugomo
1826 m. Paryþiuje iðleistø M. K. Oginskio „Atsiminimø“ I tomo su
papildymais (1828 m.) vienos atlankos bendras vaizdas

nëra spausdintinio teksto rankraðtinë versija, buvo atsisakyta sumanymo juos paskelbti kartu su M. K. Oginskio I tomo vertimu á
lietuviø kalbà, nes jie prancûzø kalbos gerai nemokantiems skaitytojams jokios papildomos informacijos nesuteiktø; manome, kad
pirmiausia jie turëtø bûti iðversti á lietuviø kalbà. Visi „Atsiminimø“
I tomo rankraðtiniai tekstai (papildymai) ðios knygos leidëjø iniciatyva buvo nuskenuoti, áraðyti á CD, padauginti keliais egzemplioriais ir perduoti saugoti svarbiausioms kultûros institucijoms, kurios suinteresuotos M. K. Oginskio atminimo puoselëjimu ir jo raðytinio palikimo populiarinimu. Tuo pat metu, ieðkodami galimybiø
uþbaigti visø keturiø M. K. Oginskio „Atsiminimø“ tomø vertimà á
lietuviø kalbà, màstome ir apie tai, kad ðiandien jau, ko gero, bûtø
tikslinga á lietuviø kalbà iðversti ir minëtus M. K. Oginskio „Atsiminimø“ papildymus. Tai, be abejo, ilgas ir sudëtingas, daug lëðø
reikalaujantis darbas, nes rankraðèiø apimtis beveik tokio pat dydþio, kaip ir keturiø iðspausdintø knygø. Taigi, ar kada nors bus
iðleisti ir „Atsiminimø“ papildymai, priklausys nuo daugelio aplinkybiø, o bene labiausiai nuo to, ar atsiras vertëjas, kuris imsis tokio
ilgo ir sudëtingo darbo.
Tikimës, kad bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto biblioteka pavyks skaitmenizuoti ir kitø M. K. Oginskio „Atsiminimø“
tomø papildymus, ir tuo pasiekti, kad ta informacija, kuri iki ðiol
buvo saugoma vieninteliame egzemplioriuje, ateityje bûtø prieinama didesniam þmoniø ratui. Neabejotina, kad jos parengimas spaudai galëtø tapti ir dideliu tarptautiniu kultûrinio bendradarbiavimo
projektu; manytume, kad jis galëtø sudominti ne tik lietuvius, bet ir
prancûzus, lenkus, baltarusius.
Áduodami skaitytojui á rankas ðá pirmàjá M. K. Oginskio „Atsiminimø“ tomà, manome, kad bûtina pasakyti, jog versdami já á lietuviø
kalbà ir leisdami lietuviø kalba, nekëlëme sau uþdavinio iðleisti
moksliná „Atsiminimø“ variantà, kuriame kartu su autoriaus tekstu
bûtø spausdinami ir ðiø dienø istorikø parengti iðsamûs apraðomø
ávykiø komentarai, M. K. Oginskio poelgiø, nuopelnø vertinimai.
Mûsø tikslas buvo kitas – sudaryti skaitytojams galimybæ skaityti
M. K. Oginskio „Atsiminimus“. Leidþiant knygà, naujai buvo parengtos tik asmenvardþiø ir vietovardþiø rodyklës, kuriø prancûziðkame I tomo variante nëra.
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