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MYKOLAS KLEOPAS OGINSKIS IR

„DOMBROVSKIO
MAZURKA“
A NDRZEJUS ZALUSKIS

2015 m. þurnalo „Þemaièiø þemë“ redakcija planuoja
iðleisti Andrzejaus Zaluskio knygos „Mykolas Kleopas
Oginskis: gyvenimas, veikla ir kûryba“ vertimà ið lenkø á
lietuviø kalbà“. Joje yra pateikta plati Mykolo Kleopo
Oginskio biografija, plëtojama polemika dël dabartinio
Lenkijos himno muzikos ir teksto autorystës. Knygoje
paskelbtas ir Andrzejaus Zaluskio praneðimas, kurá jis
perskaitë 2006 metø balandþio 22 dienà Torunës rotuðëje
(Lenkija) vykusiame mokslo ir meno festivalio renginyje.
Spausdiname ðá praneðimà ir knygos áþangà.

Anglijoje, atrodo, yra arba buvo Þemës draugija (The Flat
Earth Society), t. y. þmoniø, kurie tiki, kad þemë visø namai,
susivienijimas (raðau „atrodo“, nes në vieno tokios draugijos
nario iki ðiol nesu sutikæs). Lenkijoje daþnai sutinku nepritarianèiø mano teiginiui, kad Mykolas Kleopas Oginskis yra mûsø (Lenkijos) tautinio himno kûrëjas, nors að savo teiginá ir
paremiu konkreèiais árodymais.
Ðiandien yra plaèiai pasklidusi informacija, kad 1797 m. liepos
mënesá Lenkijos himno þodþius paraðë Vybickis [9] ir juos pritakë
Polesës mazurkos [10] melodijai arba pats jà sukomponavo. Tokià
informacijà pirmiausia pateikë pats Dombrovskis [11], vëliau –
Knezevièius [12] (Kniaziewicz, 1837 m.) ir Chodzka [13] (Chodêka,
1839 m.). Tai kartojama ir „kruopðèiai“ parengtuose iðkiliø istorikø
darbuose.
Tikëtina, kad kai kuriems skaitytojams ði mano knyga bus
nepriimtina, nes, kaip mano dalis iðmintingø ir santûriø þmoniø, ji
yra prasimanymas, paraðyta M. K. Oginskio keistuolio palikuonio
ir diskredituoja patá M. K. Oginská. Raðau taip todël, kad radau
vieno genealogijos specialisto straipsná, kuris, atsitiktinai suþinojæs apie mano teiginius Lenkijos himno autorystës tema, naudodamasis atsitiktinai surinktais duomenimis apie Zaluskiø ir
Oginskiø ryðius, priëjo iðvados, kad Zaluskio (mano) darbø rimtai
traktuoti negalima.
Lenkijoje yra susiformavæ du poþiûriai: vieni mano, kad palikuonys
turi kaþkoká ypatingà supratimà apie savo protëvius, kuris kyla ið santykiø tarp kartø, vertø „baisaus dvaro“, ir tø, kurie mano, kad kiekvienas palikuonis nori pagerinti protëviø reputacijà, todël negalima kreipti
dëmesio á tai, kà jie raðo. Að praðau tø, kurie skaitys ðià knygà, sutelkti

Mykolas Kleopas Oginskis. Dailininkas Fransua Granje (1793–
1867). Portretas saugomas Lietuvos dailës muziejuje

dëmesá á faktus ir konkreèius argumentus, kuriuos joje pateiksiu.
Kalbant apie M. K. Oginská, reikia þinioti tà faktà, kad jam dar
gyvam esant ir po jo mirties apie já sklido ir vis dar sklando ávairios
neátikëtinos legendos, tikrovës neatitinkantys pasakojimai. Dar gyvas bûdamas jis ið spaudos ir kitø asmenø suþinojo, kad bûk tai jau
yra nuskendæs, nusiþudæs kad revoliucinio teroro metu pateko á
Paryþiaus tribunolà ir tuo pavojingu laikotarpiu net skaitë praneðimà [14]. Panaðius, nors gal ir ne tokius juokingus prasimanymus
net ir ðiandien galima perskaityti ávairiuose straipsniuose bei trumpose M. K. Oginskio biografijose. Dabar, tikslinant jo biografijà, reikia paraðyti ne tik apie tai, kas buvo, bet ir pasakyti tai, ko nebuvo.
Tai aktualu ir raðant apie Mykolo Kleopo Oginskio bei Mykolo Kazimiero Oginskio [15] santykius. Daugelis Mykolà Kazimierà Oginská laiko Mykolo Kleopo Oginskio dëde, nors jis buvo tik tolimas
giminaitis. Mykolo Kleopo tëvas Andrius Joachimas Oginskis [16,
17] ir etmonas Mykolas Kazimieras Oginskis turëjo tik bendrà proprosenelá Simonà Karolá Simeonà Oginská [18]. Tuo tarpu daug kam
atrodo, kad tarp ðiø dviejø kompozitoriø Oginskiø turëtø bûti daugiau kas bendro. Taip samprotauja ir Aleksandras Briukneris savo
knygoje „Lenkijos kultûros istorijoje“ (Dzieje kultury polskiej)[19].
Suprantama, A. Briukneris gerai neásigilino á temà. Já domino tik
Slanimas [20], kur etmonas Mykolas Kazimieras Oginskis turëjo
dvarà, orkestrà, teatrà, kûrë muzikà, raðë pjeses ir kur buvo iðtaiginga, aristokratiðka kultûrinë aplinka. Faktas yra tas, kad Mykolas
Kleopas Oginskis savo dar nepaskelbtoje jaunystës autobiografijoje neraðo apie koká nors apsilankymà Slanime. Jeigu jis ten minëtu
laikotarpiu bûtø lankæsis, be abejo, apie tai bûtø paraðæs. Apie to(Nukelta á 26 p.)
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Rietavo dvaro sodyba XX a. pradþioje. Napoleono Ordos pieðinys. Fotoreprodukcija ið RKIC archyvo

(Atkelta ið 25 p.)
kias muzikines patirtis jis bûtø uþsiminæs ir savo esë rinkinyje „Laiðkai apie muzikà“ [21].
Tadas Strumila 1956 m. Krokuvoje lenkø kalba iðleistos Mykolo Kleopo Oginskio knygos „Laiðkai apie muzikà“ áþangoje pateikë legendà, neparemtà jokiais faktais. T. Strumila
raðë komunizmo [22] laikotarpiu, tad, esant tokioms aplinkybëms, atitinkamai pavaizdavo
ir etmono muzikinæ kûrybà bei Mykolo Kleopo kaip „magnato kaprizà“. Cituoju: „Uþteko
jaunam vaivados sûnui iðvykti ið gimtojo Guzovo á kurià nors dëdës Mykolo Kazimiero
rezidencijà Slanime ar Sedlcuose [23[, kad galëtø pasiklausyti naujausiø operø, geriausios
muzikos, kaip ir daugelyje kaimyniniø didikø rûmø.“ T. Strumila neraðo, kad Mykolas
Kleopas lankësi Slanime, bet ið bendro konteksto lengvai galima suprasti, kad raðoma, jog
lankësi. Net Igoris Belza [25], kuris turëjo galimybæ prieiti prie Oginskio dokumentø, tarp jø
ir jo jaunystës metø autobiografijos, saugomos Maskvoje [26] (Mykolas Kleopas Oginskis
jà pavadino „Ma biographie“ [27]), iki galo jos iðsamiai neperskaitë, nes kartoja T. Strumilos teiginius: „Metai, praleisti Guzove, ið kur ðeima daþnai iðvykdavo á Varðuvà ir á savo
giminiø (kai kurie ið jø, pirmiausia didysis Lietuvos etmonas Mykolas Kazimieras Oginskis, su meile uþsiiminëjo muzika...) dvarus, buvo laimingiausias laikotarpis Mykolo Kleopo gyvenime“. Varðuva, þinoma, buvo arti, taèiau tai nebuvo laikotarpis, kai atsisëdai á
BMV ar á Mersedesà ir aplankai dëdæ. Apie vizitus á Slanimà „Lenkø biografiniame þodyne“
[28] nëra raðoma. Tais vizitais abejoja ir Vladimiras Pozniakas [29] Lenkijos Valstybinës
muzikos leidyklos spaudai parengto romansø balsui ir fortepijonui leidinio [30] áþangoje.
Guzovo klebono Piotro Staniako [31] parengta trumpa Mykolo Kleopo Oginskio biografija yra vertinga dël joje paskelbtos P. Staniako iðtyrinëtos Guzovo laikotarpio Oginskiø
ðeimos istorijos, taèiau, apþvelgdamas vëlesná Mykolo Kleopo gyvenimà, taip pat ir raðydamas apie Slanimà bei apsilankymus èia, ðis autorius savo knygoje yra padaræs klaidø.
Per vienà britø istorikà, kuris turi susidaræs gerà nuomonæ apie lenkus, man pavyko
uþmegzti ryðius su Didþiosios Britanijos muzikologu, kuris paþinojo vienà savo kolegà –
rusø muzikologà, kuriam padedant 1996 metø liepos mënesá að ið dalies iðtyrinëjau Maskvoje esanèius archyvinius Mykolo Kleopo Oginskio dokumentus (tam galëjau skirti tik dvi
dienas) ir pasidariau apie pusæ jø kopijø. Galëjau turëti visø tame archyve buvusiø Mykolo
Kleopo dokumentø kopijas, deja, praleidau ðià progà, nes, uþsakydamas kopijas, nepagalvojau, kad visi tie dokumentai yra nepaprastai ádomûs.
Turiu Mykolo Kleopo jaunystës autobiografijà „Observations“, tai yra jau paskelbtø jo
atsiminimø, apimanèiø laikotarpá iki 1815 metø, tæsiná bei dokumentus apie Oginskio ir
J. H. Dombrovskio legionø [32] ryðius. Svarbiausi yra 1829 metø Oginskio laiðkai, raðyti
Leonardui Chodzkai. M. K. Oginskio biografijà papildo jo prancûzø kalba paraðyti ir 1826 metais ðia kalba Paryþiuje ir Þenevoje iðspausdinti atsiminimai [33]. Jie 1845 metais buvo
iðleisti vokieèiø kalba, o lenkø kalba – tik 1871 metais. Deja, neturiu M. K. Oginskio paskelbtø „Atsiminimø“ papildymø „Mano atsiminimø priedai“ (Additions a mes memoires)
[34]. Ið jø pasiþymëjau tik tai, kà suspëjau bûdamas Maskvoje. Jie yra labai ádomûs todël,

kad ten yra tai, kà M. K. Oginskis manë, jog
netinka paskelbti istoriniame kûrinyje, ypaè
tokiame, kuris skirtas uþsienio skaitytojui.
M. K. Oginskis atsiminimuose nenorëjo vieðinti tautieèiø neigiamø bruoþø, ypaè raðyti
apie jø nesantaikà, o „Additions“ yra pateikti labiau atviri komentarai ir faktai, susijæ su
Mykolo Kleopo muzikine veikla. „Additions“
yra paskelbtos ir laiðkø, kuriuos Oginskis
raðë paþástamiems ið savo kelioniø, kopijos. Að turiu tik tø laiðkø trumpà turiná.
Deja, nieko neþinau apie M. K. Oginskio
veiklà Vilniuje 1802–1822 metais, o bûtø
apie kà raðyti. Jis buvo Topografø draugijos
pirmininkas, veikë Labdariø organizacijose,
glaudþiai bendradarbiavo su Universitetu,
paþinojo ir gerai vertino Sniadecká [35], vëliau – Lelevelá [36], pastatë Vilniuje klasicizmo stiliaus prabangius rûmus [37]. Tikiuosi, kad kada nors Lietuvos arba Baltarusijos tyrinëtojai ðia ádomia tema uþsiims.
M. K. Oginskis, gyvendamas Florencijoje, prieð pat mirtá 1833 m., visus savo archyvus iðsiuntë á rezidencijà Zalesëje. Sunkiu ir pavojingu laikotarpiu, po Lapkrièio sukilimo [38], Mykolo Kleopo sûnus Irenëjus
iðsiuntë juos á Sankt Peterburgà [39], o ið
ten archyvai buvo perkelti á Maskvà. Man
atrodo, kad në vienas lenkø istorikas nuodugniai ðio archyvo nëra dar iðtyrinëjæs. Ið
turimø atspaudø padariau keletà kopijø ir
iðsiunèiau tokius darbus kaip „Ma biographie“ arba „Observations“ [39] kai kuriems
lenkø istorikams.
Noriu paþymëti, kad pagal iðsilavinimà esu
pianistas ir kalbininkas, o ne istorikas. Skaitytojas, ypaè iðsilavinæs istorikas, tikriausiai tai
jau pastebëjo. Nuo vienuolikos metø amþiaus
gyvenu Anglijoje. Raðyti lenkiðkai man yra
sunkiau nei anglø kalba. Ðioje knygoje skaitytojui pateikiu galbût jam dar ir neþinomø naujø
faktø bei savo poþiûrá, paremtà tais faktais.
Pateikiu þiniø ir ádomià, daug kam beveik visai neþinomà, net truputá paslaptingà Mykolo
Kleopo Oginskio asmenybës paveikslo pusæ,
kuri Lenkijos istorikø nëra tyrinëta.

„Dombrovskio mazurka“
Tradiciðkai priimta teigti, kad Jozefas
Vybickis (Józef Wybicki) sukûrë „Lenkø legionø Italijoje dainà“ (Pieún Legionów Polskich we Wùoszech) ir pirmà kartà atliko jà
1797 metø liepos viduryje, atvykæs á Dombrovskio bûstinæ Redþe (Italija). Nuomonës
dël to, ar Vybickis buvo tos dainos kompozitorius, ar jai tik pritaikë kokià nors liau-
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dies melodijà, skiriasi. Oginskio, kaip „Dombrovskio mazurkos“ kompozitoriaus, autorystë buvo atmesta 1939 metais, kai
Vladimiras Pozniakas atrado Vienoje „Marðà legionams“. Kad
Vybickis tikrai 1797 metø liepos mënesá Italijoje pirmà kar tà
atliko ðià dainà, neabejoju. Taèiau, remdamasis muzikologiniais
ir istoriniais argumentais, árodysiu, kad daina atsirado anksèiau, t. y. balandþio mënesá, ir kad mazurkos kompozitorius, be
abejonës, yra Oginskis. Vëliau, remdamasis Oginskio ir Vybickio muzikiniu bei literatûriniu palikimu ir iðanalizavæs þodþius,
uþsiimsiu autoriaus þodþiø analize.
„Dombrovskio mazurkos“ paskutinieji du taktai ir Oginskio mazurkos G-dur paskutinieji du taktai yra praktiðkai identiðki. Taip pat
panaðus yra antrasis „Dombrovskio mazurkos“ taktas ir Oginskio
vokalinio polonezo „Jûs, turintys jautrias ðirdis“ pirmosios pusës
treèiasis taktas.
Tokiø labai charakteringø motyvø nëra jokiuose liaudies muzikos pavyzdþiuose, kuriuos savo knygoje „Kelias á himnà“ pateikia Stanislovas Hadyna. Todël galima sakyti, kad minimi motyvai
yra tik „Dombrovskio mazurkoje“ ir Oginskio kûriniuose. Turime
rimtus muzikologinius árodymus, kad Oginskis yra „Dombrovskio mazurkos“ kompozitorius. Kodël iki ðiol to niekas nepastebëjo, sunku paaiðkinti.
Be plaèiai paplitusio polonezo A-mol („Atsisveikinimas su tëvyne“), Oginskio kaip kompozitoriaus palikimas iki ðiol buvo maþai
þinomas. Be to, tokias smulkmenas (minëtus pasikartojanèius taktus) nelengva pastebëti. Teko groti Oginskio mazurkà G-dur porà
metø net ið atminties, kol pastebëjau neátikëtinà ðiø dviejø kûriniø
paskutiniøjø taktø panaðumà. Jei laikytumëmës tradicinio màstymo, að, atrodytø, turëèiau klysti ir sakyti, kad yra kitaip, kad ne tik
muzikologø bet ir istorikø yra árodyta, jog daina atsirado 1797 metø
liepos mënesá Redþe (Italija), kad jos autorius yra Vybickis, kad
melodija yra liaudiðkos kilmës arba kad ji sukurta Vybickio. Atvirkðèiai, istoriniø tyrimø bûdu árodysiu, kad istoriniai argumentai
ne tik kad nepaneigia ðiø mano pateiktø muzikologiniø argumentø,
bet juos net patvirtina. Èia pagrindiná vaidmená atlieka 1829 metais
raðyti Oginskio laiðkai Leonardui Chodzkai, kuriuos 1996 metais
radau Maskvoje. Laiðkai, kuriø kserokopijas turiu (dabar jos yra
Mikalojaus Koperniko universiteto Istorijos institute, kur jas palikau), neþinomi lenkø istorikams, prie jø dar gráðiu, visai sugriauna
daugeliø istorikø pagrindinio informacijos ðaltinio apie „Dombrovskio mazurkà“ – Chodzkos teiginiø – patikimumà.
Oginskis gimë 1765 metais. Taigi, jis jau buvo dvideðimt devyneriø metø amþiaus, kai 1794 metais prisijungë prie Kosciuðkos
sukilimo Lietuvoje. Ásteigë savo ðauliø bûrá, kurá apmokë ir kuriam
sukûrë marðà ir kovinës dainos þodþius. Numalðinus sukilimà,
Oginskis iðvyko á Varðuvà. Lapkrièio mënesá Dombrovskis iðsiuntë Oginská á uþsiená. Jis ten turëjo iðnagrinëti tolimesnës kovos
organizavimo galimybes. 1794–1795 metø þiemà Mykolas Kleopas
atsirado Venecijoje susitelkusiø buvusiø sukilëliø grupëje. Ið jo laiðkø
Chodzkai, apie kuriuos jau minëjau, suþinome, kad ten jis parengë
Lenkijos Legionø projektà, kurá iðsiuntë á Paryþiø Barsui. Paryþiuje
ir Venecijoje buvæ sukilëliai nutarë, kad Oginskis turi vaþiuoti á
Konstantinopolá praðyti Turkijos pagalbos. Oginskis Konstantinopolyje praleido 1796 metø vasarà. Jau tada jis suþinojo apie Paryþiuje
gyvenusiø emigrantø nesantaikà. Rudená paliko Konstantinopolá ir
Kalëdø laikotarpyje tris savaites praleido Jablonove (Galicija) pas
Dzieduðycká. Iðvyko turëdamas Galicijos patriotø kreipimàsi dël

Mykolo Kleopo Oginskio sûnaus Irenëjaus Kleopo Oginskio ir jo þmonos
Olgos Kalinovskos-Oginskienës biustai Rietavo ðv. arkangelo Mykolo
baþnyèioje. Skulptorius A. Katje (A. Cattier). Vyto Rutkausko nuotrauka

santarvës Paryþiuje ir dël Vybickio broðiûros, iðleistos Paryþiuje
apie Lenkijos ir Prûsijos interesø ryðius, kritikos. Oginskis gavo
uþduotá sutaikyti Paryþiuje susipykusias frakcijas. Pakeliui susitiko su prûsofilais – Raèinskiu ir savo netikru broliu Feliksu Lubenskiu, o Berlyne – su prancûzø pasiuntiniu Cailardu, kurá paþinojo dar
ið Hagos laikø, kur ankðèiau buvo dirbæs pasiuntiniu. Paryþiuje, á
kurá atvyko 1797 metø vasario mënesá, susipaþinæs su antiprûsiðkais ir proprûsiðkais argumentais, uþëmë tarpinæ pozicijà. Visø
pirma reikëjo sutaikyti susipykusias frakcijas: Agencijos (Barsas,
Vybickis, Prozoras) ir Deputacijos (Mnievskis, Taðyckis, Dmachovskis ir kiti).
Atsiminimuose, skirtuose uþsienio skaitytojui, Oginskis nenorëjo afiðuoti lenkø nesantaikos. Ten raðo, kad su kiekvienu susitiko asmeniðkai ir sutaikë juos be problemø. Medþiagoje, kurià
skaièiau Maskvoje, yra raðoma atvirkðèiai: ten paþymima, kad,
kai sukvietë abi grupes á susirinkimà, tai jø nariai ne tik kad nesikalbëjo tarpusavyje, bet ir negalëjo vieni á kitus paþiûrëti. Nepaisant to, M. K. Oginskio pastangø dëka Vybickis paraðë Mnievskiui ir ásivyravo ðiokia tokia santarvë.
1797 metø kovo mënesá Oginskis Prancûzijos uþsienio reikalø
ministrui Ðarliui Delakrua pristatë savo Legionø perkëlimo per Adrijos jûrà ir þygio á Lenkijà per pietø Galicijà projektà. Ðarlis Delakrua liepë Oginskiui parengti tikslø planà raðtu. Oginskis á ðá darbà átraukë Vybická, mano nuomone, dël dviejø prieþasèiø: Vybickis
kartu su Dombrovskiu dalyvavo Didþiosios Lenkijos kampanijoje
ir þinojo jos metodus, be to, Oginskis stengësi, kad dël vienybës
visi bendradarbiautø. Vybickis bendradarbiavo, ruoðdamas þy(Nukelta á 28 p.)
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Parodos „Mykolas Kleopas Oginskis. Sugráþimas á Tëvynæ“, skirtos 250-osioms Mykolo Kleopo
Oginskio gimimo metinëms, atidarymo akimirkos Lietuvos Respublikos Seimo galerijoje. 2015 m.
geguþës 5 d. Parodà, kurià rëmë Uþsienio reikalø ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo ir
paramos demokratijai programa, parengë Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejus,
bendradarbiaudamas su Lietuvos dailës muziejumi ir Regionø kultûriniø iniciatyvø centru. Danutës
Mukienës nuotraukos

(Atkelta ið 27 p.)
gio planà, o Mnievskis turëjo vykti su Oginskiu á Italijà ir pristatyti planà Bonapar tui.
Oginskis su Vybickiu parengë planà balandþio viduryje (tikëtina, kad 15 dienà). Tas
optimizmo laikotarpis buvo vienintelis, kai galëjo gimti „Legionø daina“. „Kaip Èarneckis
per jûrà“ – Adrijos; Vysla-Varta, þygis ið pietø. Ryðys yra aiðkus.
Balandþio 17 dienà atëjo þinia, kad Bonapartas Italijoje sudarë paliaubas. Tuo pat metu
þygio projektas ir daina prarado aktualumà. Lenkams tai buvo baisus smûgis, o labiausiai – projekto kûrëjui Oginskiui. Todël balandþio 25 dienà vietoj neaktualios dainos Oginskis iðsiuntë Dombrovskiui „Marðà legionams“ – visai nevykusá kûriná be þodþiø. Oginskis
suabejojo Prancûzijos parama ir po kurio laiko gráþo á Lenkijà.
Vybickis prisitaikë prie situacijos, pasiûlæs savo kontraversiðkà planà – sukviesti Seimà Milane. Kontraversiðkà, kadangi Deputacija tam prieðtaravo. Todël ið karto vël Paryþiaus emigracijoje prasidëjo nesantaika.
Vybickis iðvyko á Italijà labai susirûpinæs savo projektu, kuriame „Marðas legionams“

negalëjo suvaidinti jokio vaidmens. Á Redþà
atvyko liepos pirmoje pusëje. Èia rado
Dombrovská, susirûpinusá dël lenkø dalyvavimo bûsimose taikos derybose. Anot Vladislovo Zajevskio, liepos 10 dienà Bonapartui buvo iðsiøstas raðtas dël tokio lenkø dalyvavimo. Redaguojant ðá ir keletà kitø vëliau parengtø dokumentø Vybickis suvaidino ne paskutiná vaidmená (Vladislovas Zajevskis, Juzefas Vybickis, Torunë, 2004)
[366]. Apie tai, kad jokio vaidmens negalëjo
suvaidinti Lenkø legionø perkëlimas per kaþkokià jûrà, kaþko atëmimas kalaviju, nei aplinkinis þygis ið pietø pusës, liudija liepos
15 dienos Dombrovskio praneðimas. Voiciechas Podgurskis cituoja tai savo knygoje „Daina tëvynës pilna“ (Pieúñ Ojczyzny
Peùna, Warszawa, 1994): „Su didþiausiu mano ðirdþiai malonumu praneðu visiems mano Legionø kovos bièiuliams ir kolegoms
apie tai, kà suþinojau Vienoje. Uþtikrina mus,
kad abu carø dvarai (Austrijos ir Rusijos)
susitarë perleisti Lenkijai savo uþimtus kraðtus... þinios suteikia mums vilèiø greitai sugráþti á mûsø mielà tëvynæ“.
Muzikologiniai ir istoriniai teiginiai vienas kità patvirtina. Legionø daina gimë balandþio viduryje. Perkëlimo per jûrà, þygio
ið pietø pusës ir kaþko atëmimas kalaviju
projektas buvo visiðkai neaktualus situacijoje, kuri susidarë liepos mënesá. Atsiþvelgiant á rûpesèius ir tikslus, kurie tada motyvavo Vybická ir legionierius, Vybickis pirmà
kartà liepos mënesá atliko dainà, kuri galëjo
bûti sukurta tik nuo pavasario.
Kyla klausimas, ar Vybickis buvo þodþiø autorius. Stanislovas Hadyna apibûdina Vybická: „Apskritai vidutiniðkas literatas“. Tai tiesa. Jo eilëraðèiuose galima
iðskir ti du stilius. Ið jo literatûrinio palikimo nesimato jokio poþymio, kad jis sugebëtø paraðyti kaþkà tokio, kas betarpiðkai
prabiltø á kará ir á tautà.
Oginskis yra þinomas kaip polonezø
kompozitorius, taèiau jis turëjo ir kitø talentø. Jis buvo dainø kûrëjas, komponavo dainas ir raðë joms þodþius. Ið septyniolikos
romansø balsui ir fortepijonui keturiolikai
þodþius paraðë jis. Dar svarbesnis tas faktas, kad jis raðë dainas savo ðauliø bûriui.
Pateikiu citatà ið jo „Laiðkai apie muzikà“:
„Meilë muzikai sugráþo, kai 1794 metais
prisidëjau prie tëvynës gynëjø ir savo ðauliø pulkui sukûriau marðà bei paraðiau jam
þodþius; tas marðas buvo atliekamas ir kituose pulkuose. Tada kûriau kariðkas ir patriotines dainas, turëjusias didelá pasise-
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kimà, nes jos stiprino ginklo draugø jëgas ir entuziazmà.“
Oginskis buvo lenkø Legionø projekto iniciatorius. Jis iðtyrinëjo Turkijos pagalbos galimybes, 1797 metø balandþio mënesá gavo prancûzø palaikymà dël savo parengto lenkø Legionø þygio
plano. Galima pasakyti, kad Oginskis buvo kariniø dainø specialistas. Sunku bûtø patikëti, kad visø savo projektø ávykdymo perspektyvos kuliminacinio momento jis negalëjo apvainikuoti daina „Dar Lenkija gyva“.
Kodël Vybickis 1797 metø liepos mënesá neparaðë dainos, kuri
kaip nors bûtø galëjusi apibûdinti tada buvusià situacijà? Neparaðë
todël, kad nemokëjo, nes nebuvo pakankamai talentingas.
Paþvelkime dabar á dainos þodþius. „Kaip Èarneckis á Poznanæ“.
Þinoma, kad tai apie Dombrovská, taèiau negalima paaiðkinti, kà
reiðkia „Vysla-Varta“. 1797 metø balandþio mënesá tarp Prancûzijos ir Prûsijos jau prieð porà metø buvo ásivyravusi taika. Ginkluotas legionø perkëlimas á prûsø teritorijas negalëjo gauti prancûzø ir
imperatoriðkø dvarø palaikymo. Vysla-Varta galëjo bûti tik svajonëse. Vybickis buvo didþialenkis. Þinome jo eilëraðtá „Dar esu lenkas“. Dël Vyslos-Vartos turime dvi galimybes: autorius buvo Vybickis arba Oginskis-Vybickis. Þodþiai nesuteikia galutinio atsakymo, taèiau jie traukia dëmesá. „Bûsim lenkais“. Vybickiui „lenkas“ – tas, kuris gyvena „pas save“ – nepriklausomoje Lenkijoje.
Þinoma, Vybickio supratimu, jis vël turëtø tapti lenku savo Didþiojoje Lenkijoje. Bet kodël daugiskaita? Matyt, Vybickis skatina legionierius bûti lenkais. Esmë ta, kad legionieriai ir pats Dombrovskis buvo jau „pas save“ – Galicijoje, todël nereikëjo vargintis –
keltis per Vyslà-Var tà, kad bûtø lenkai. Vybickis buvo dar ir prûsofilas, teksto apie „Apie Prûsijos ir Lenkijos interesø ryðius“ (O
Zwiàzkach interesów Prus z Polskà) autorius. Anot Vladislovo Zajevskio, dar liepos 5 dienà Barsas paraðë Vybickiui, suteikdamas
vilèiø dël tø tikslø naudingo realizavimo. Po Galicijos uþkariavimo ginkluotos jëgos perkëlimas á prûsø teritorijas bûtø visiðkai
nesuderinamas su Vybickio planais dël Lenkijos prisikëlimo, valdant Hohencolernams.
Jeigu Vybickis negalvojo atkovoti Didþiosios Lenkijos, tai kam
jam bûtø reikalingi Galicijos legionieriai?
Vybickio autorystë tampa abejotina, bûtent dël daugiskaitos „bûsime lenkais“. Labai panaðu, kad autorius paraðë tai Vybickiui, bet
kodël? Manau, jog minëti þodþiai – dviejø labai skirtingø paþiûrø
asmenybiø, susitikusiø ypatingu momentu, rezultatas. „Tëvas sakë...“ . Du kiti þodþiai („apsiverkæs“ ir „bûgnai“) taip pat verti analizës: Manau, kad paprastam lenkui tie „bûgnai“ gadina graþø ir
paslaptingà posmà taip, lyg autorius ið pradþiø paraðytø „apsiverkæs“, o tada – „bûgnai“, nes nieko geresnio nerado riðliai kalbai.
Dar daugiau, daugeliui þmoniø nepatinka „apsiverkæs“ tëvas (kodël toks verksnys?), net radau straipsná, kuriame autorius tvirtina,
kad tëvas sako „apsiverkusiai Basei“. Mano nuomone, autoriui
nerûpëjo apsiverkæs tëvas. Atvirkðèiai, jam rûpëjo „bûgnai“, todël
turime apsiverkusá tëvà.
Dabar verta paklausti, ar Vybickis kada nors girdëjo turkiðkus
bûgnus? Ið jo biografijos matosi, kad ne. Tiesiog neturëjo progos, o
Oginskis turëjo. Net „Atsiminimuose“ jis raðë, kad, bûdamas Konstantinopolyje, matë Turkijos kariuomenës paradus. Bûgnai yra turkø palankumo, kurá Oginskis ágijo, simbolis ir rodo, kad Oginskis
yra dainos autorius.
Pagaliau – „Santaika taps visø ðûkiu“. Oginskis iðvyko á Paryþiø
kaip savotiðkas „santaikos apaðtalas“. Vybickis – atvirkðèiai: jis

2015 m. geguþës 5 d. Lietuvos Respublikos Seimo galerijoje vykusio parodos „Mykolas Kleopas Oginskis. Sugráþimas á Tëvynæ“ atidarymo akimirkos. Virðuje: pirma ið kairës Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejaus
vyr. fondø saugotoja Otilija Gricienë. Apaèioje (ið kairës): Rietavo Oginskiø kultûros istorijos muziejaus sekretorë-kasininkë DanutëLengvinienë ir
istorikë, M. K. Oginskio gyvenimo ir veiklos tyrinëtoja dr. Ramunë
Ðmigelskytë-Stukienë. Danutës Mukienës nuotraukos

buvo nesantaikos ðaltinis iki Oginskio atvykimo ir vël tapo nesantaikos ðaltiniu dël savo Seimo Milane plano, kuriam, kaip þinome,
Deputacija nepritarë. Dël tos lenkø nesantaikos Paryþiuje Oginskis
skundësi visà likusá savo gyvenimà. Apie tai jis raðo ir 1822 metais
laiðkuose Chodzkai, ir 1828 metais komentuodamas laiðkà, kurá
Chodzka gavo ið Kazimiero de la Roche. Tai, kad apie já (Oginská)
kalba blogai Paryþiuje, nëra nieko naujo. De la Roche primena:
„Vieni kaltino, kad buvæs Prûsijos ðnipas. Kiti kaltino, kad buvo
Rusijos palaikomas, tas aristokratas, kitas – arðus demagogas...
politinis nusikaltëlis, tëvynës iðdavikas“.
Tas lenkø nesantaikos klausimas 1797 metais, matyt, vis bûdavo prisimenamas ir jo pokalbiuose.
1822 metais jaunas poetas Aleksandras Chodzka su savo tëvu
aplankë Oginská Zalesëje. Esame jam dëkingi uþ poemà „Zalesë“
(Zalesie). Joje A. Chodzka apraðo ávairias ðios þavingos valdos
vietas. Vienai akimirkai sustojo prie avilio. Ásivaizduoja, koká áspûdá
gali padaryti „linksmai dirbanti darbðèiø biteliø draugija“ jø savi(Nukelta á 30 p.)
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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(Atkelta ið 29 p.)
ninkui Oginskiui. Joje mato bendro darbo saldø vaisiø. Atsidûsta.
Kodël tokie vieningi nebuvo lenkai!“ Santaikos motyvas dainos pabaigoje, be abejonës, parodo, kad dainos autorius buvo Oginskis,
kuris 1797 metais turëjo suvienyti Paryþiaus lenkus, o ne Vybickis,
kurio sàjungos su prûsais, o vëliau Seimo Milane projektai sukëlë
lenkø nesantaikà.
Pagaliau, noriu atsakyti á daþniausiai vardijamus „árodymus“,
kurie tradiciðkai turëtø patvirtinti, kad daina gimë 1797 metø liepos
mënesá ir kad jos autorius buvo Vybickis.
Visø pirma – Leonardo Chodzkos liudijimas. 1822 metais Leonardas Chodzka kaip Oginskio sekretorius iðvyko su juo á Florencijà.
Vëliau, 1826 metais, iðvyko uþsiimti Oginskio atsiminimø (Memoires sur la Pologne et les Polonais) leidybos reikalais. Paryþiuje jis
buvo nepailstantis Lenkijos reikalø veikëjas.1829 metais iðleido savo „Legionø istorijà“ (Histoire des Legions). 1835 metais redagavo
kolektyviná darbà „Istorinë, literatûrinë, paminklø ir vaizdingoji Lenkija“ (La Pologne historique, littéraire, monumetale et Pitoresque). Joje yra trumpa Chodzkos paraðyta Oginskio biografija. Sovinskis ten
apie „Dombrovskio mazurkà“ raðo labai neaiðkiai, daug cituodamas. Chodzka 1839 metais Paryþiuje iðleistoje „Iliustruotoje Lenkijoje“
(La Pologne Iùùustrée) Vybickiui priskiria ne tik þodþius, bet ir dainos
melodijà. Oginskio jau tada nebuvo tarp gyvøjø (mirë 1833 metais).
Daugeliui asmenø, besidominèiø Oginskio „Dombrovskio mazurka“,
Chodzka yra autoritetas. Tik Korzonas turëjo abejoniø.
Vis dëlto kokie stebinantys yra 1829 metø Oginskio laiðkai Chodzkai, kuriuos 1996 metais radau Maskvoje! 1829 metø rugpjûèio
mënesá Oginskis gavo „Legionø istorijos“ egzemplioriø ir ið karto
sukritikavo Chodzkos Paryþiaus ðaltinius – prieð Oginská nusiteikusiø „patarëjø“ patikimumà. Aiðkiai matosi, kad Chodzka, kuris
prikiða autoriui daug kitø klaidø, net neþinojo, kad lenkø Legionø
projektas buvo Oginskio. Rugsëjo 15 dienà paskutiniame laiðke
Oginskis paþymi, kad nenori Chodzkos kompromituoti, raðydamas
Paryþiaus spaudai ir praðo jo iðtaisyti klaidas. Faktas, kad Chodzka
nieko nepadarë, ko praðë Oginskis, yra jo blogas nusiteikimas dël
kaþkokiø politiniø nesutarimø. Chodzka net turëjo sunaikinti tuos
Oginskio laiðkus, nes jø nebuvo jo archyve Rappersvilyje (Ðveicarija). Oginskis iðsaugojo jø kopijas. Tie laiðkai visiðkai diskredituoja Chodzkà kaip liudytojà. Kitas reikalas – paties Dombrovskio citatos: „... dainà... kurià atliko ponas Vybickis tada, kai pirmà kartà
1797 metais pamatë lenkø kariuomenæ Italijoje“, bei laiðkas Vybickiui: „Kariams tavo daina vis labiau patinka, o mes jà sau niûniuojame su pelnyta pagarba jos autoriui“. Tai yra árodymas, kad Vybickis tikrai tà dainà atliko liepos mënesá, taèiau Dombrovskis negalëjo þinoti, ar ta daina bûtent tada atsirado, ar jau buvo nuo pavasario.
Tà patá galima pasakyti ir apie Knezevièiø, kurio 1797 metais liepos
mënesá dar nebuvo Italijoje.
1927 metais Lucianas Kamienskis Berlyne rado „Dombrovskio
mazurkos“ natas, jo nuomone, paraðytas 1800 metais. Tai turëjo
bûti árodymas, kad melodija yra liaudiðkos kilmës ið XVIII amþiaus
vidurio. 1800 metø data neárodyta. Tuo tarpu jau 1798 metø birþelio
mënesá Austrijos valdþia Liublino kraðte skundësi, kad ten pasirodë „maiðtingos“ dainos, kilusios ið Varðuvos. Tarp jø yra nurodyta
ir „Dar Lenkija gyva“ – penki posmai. Taigi, net jeigu natos yra ið
1800 metø, tai nëra joks árodymas.
Pabaigoje – apie argumentà, kurá sutinku polemikose: Vladimiras

Pozniakas, kai Vienoje atrado „Marðà legionams“, „árodë“, kad Oginskis nëra „Dombrovskio mazurkos“ kompozitorius. Paaiðkinsiu, koks
èia reikalas: atsiminimuose ir „Laiðkuose apie muzikà“ Oginskis paminëjo ðá marðà. Dvideðimto amþiaus pirmaisiais deðimtmeèiais buvo manoma, kad tas marðas yra „Dombrovskio mazurka“. Kai Pozniakas atrado marðà, pasirodë, kad tai klaida. Taèiau Pozniakas nieko
neárodë, iðskyrus tai, kad marðas – tai ne mazurka. Tvirtinimas, kad
Oginskis nëra „Dombrovskio mazurkos“ kompozitorius, yra árodymas,
jog jis yra lygus tvirtinimui, kad Ðubertas negali bûti devintosios simfonijos kompozitorius, todël, kad neuþbaigë aðtuntosios.

9. Juzefas (Juozapas) Vybickis (lenk. Józef Wybicki, 1747–1822). Spëjama, kad daina sukurta 1797 m., o Lenkijos himnu ji tapo 1927 metais. J. Vybickis buvo vienas ið J. H. Dombrovskio Lenkijos legionø organizatoriø.
10. Mazurka (lenk. mazur, mazurek) yra lenkø liaudies ðokis, kurio tempas
greitas, ritmas sinkopinis. Já ðokama poromis, ratu, yra daug sudauþimø kulnais, sutrepsëjimø. Kitose ðalyse jis yra paplitæs kaip pramoginis ðokis. Mazurka atsirado centrinëje Lenkijoje. Po XVIII a. mazurka visoje Europoje tapo aukðtesniosios klasës visuomenës ðokiu. Mazurkos muzika panaði á valso. Mazurkø
yra sukûræ tokie þymûs kompozitoriai kaip F. Ðopenas, M. Glinka, K. Debiusy,
daugelis kitø. Jas kûrë ir M. K. Oginskis. Dabartinis Lenkijos nacionalinis himnas yra mazurka.
11. Jonas (Janas) Henrikas Dombrovskis (lenk. Jan Henryk Dàbrowski,
1755–1818 m.) – buvæs Lenkijos generolas. Lenkijos himnas, kuris vadinamas
ir „Dombrovskio mazurka“ primena XIX a. pradþios istorinius ávykius, kai Napoleonui papraðius, J. H. Dombrovskis Italijoje suformavo lenkø legionus. Minëtu
laikotarpiu italai, kuriuos buvo okupavæ Napoleono vadovaujami prancûzai, uþ
Prancûzijà kovoti atsisakë, o Napoleonui, siekiant savo tikslø, reikëjo daugiau
kariniø pajëgø. J. H. Dombrovskis manë, kad jeigu atsiras lenkø legionai, bus
lenkø armija, todël anksèiau ar vëliau bus galima iðvaduoti ir po trijø ATR
padalijimø ið pasaulio politiniø þemëlapiø iðtrintà Lenkijà. J. Vybickis, kuriam
daugelis priskiria Lenkijos himno þodþiø autorystæ, buvo vienas ið Dombrovskio
legionø organizatoriø.
12. Baronas Karolis Otas Knezevièius (lenk. Karol Otto Kniaziewicz) – iðkilus
Lenkijos karinis ir politinis veikëjas, vienas geriausiø ðios ðalies generolø. Gimë
1762 m. geguþës 4 d. Asytëje (Latvija), mirë 1842 m. geguþës 9 d. Paryþiuje.
13. Leonardas Boreika Chodzka (lenk. Leonard Boreiko Chodêko, 1800–1871)
– lenkø istorikas, geografas, kartografas, publicistas, dailininkas, Mykolo Kleopo
Oginskio asmeninis sekretorius, rûpinæsis jo „Atsiminimø apie Lenkijà ir lenkus“
(Memoires sur la Pologne et les polonais, Paris, Geneve, 1826) iðleidimu. Itin
svarbus L. B. Chodzkos spaudai parengtas ir 1835–1842 m. Paryþiuje iðleistas
trijø tomø veikalas „La Pologne historique, littëraire, monumentale et Pitoresque“
(Istorinë, literatûrinë, paminklø ir vaizdingoji Lenkija). Visos trys dalys sudarytos
chronologiniu principu: pirmoji tritomio dalis skirta senajai Lenkijos istorijai, antroji
– bendrai Lenkijos ir Lietuvos istorijai nuo Jo-gailos ir Vytauto iki Jono Sobieskio
laikø, o treèioji apima XVIII–XIX a. Lenkijos istorijà.
14. Roman Aftanazy, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, Wroclaw, 1993, t. 4.
15. Mykolas Kazimieras Oginskis (lenk. Michaù Kazimierz Ogiñski, 1728–
1800) – vienas þymiausiø LDK ir ATR kariniø ir politiniø veikëjø, tolimas Mykolo
Kleopo Oginskio giminaitis – treèios eilës pusbrolis. Jis þinomas ir kaip poetas,
dailininkas, meno mecenatas, muzikas, kompozitorius, knygø leidëjas. Gimë
1728 m. Varðuvoje, ten 1800 m. geguþës 31 d. ir mirë.
16. Mykolo Kleopo Oginskio tëvas – LDK karinis ir politikos veikëjas
Andrius Ignotas Joachimas Juozapatas Oginskis (1739–1787), o motina – grafaitë Paula (Paulina) Ðembek-Oginskienë (Paula z Szembeków,
1737–1798). Andriaus Ignoto Joachimo Juozapato Oginskio tëvas (Mykolo Kleopo Oginskio senelis) buvo LDK karinis ir politinis veikëjas Tadas
Pranciðkus Oginskis (1711–1783), o motina (Mykolo Kleopo Oginskio
moèiutë) – Izabelë Radvilaitë-Oginskienë. Tado Pranciðkaus Oginskio
tëvas buvo LDK karinis ir politinis veikëjas Marcijonas Mykolas Oginskis
(1672–1750), motina – Teresë Bþostovska-Oginskienë.

31

M. K. O GINSKIUI – 250

17. Mykolo Kazimiero Oginskio (lenk. Michaù Kazimierz Ogiñski, 1728–
1800) tëvas buvo LDK karinis ir politinis veikëjas Juzefas (Juozapas) Jonas
Tadas Oginskis (1700–1736), o motina – Ana Karibut-Viðniovecka-Oginskienë
(1695–1732). Juzefo Tado Oginskio tëvas buvo LDK karinis ir politinis veikëjas,
poetas Kazimieras Dominykas Oginskis (1665–1733), motina – Eleonora Vainaitë-Oginskienë. Kazimiero Dominyko tëvas buvo LDK karinis ir politikos veikëjas Jonas Jackus Steponas Oginskis (po 1619–1684), motina – Janina
Teodora Naruðevièiûtë-Oginskienë.
Mykolo Kazimiero ir Mykolo Kleopo Oginskiø giminystës iðtakos siekia Levo
Samuelio Oginskio (1595–1657) ir Sofijos Bilevièiûtës-Oginskienës (1600–apie
1644) santuokà, kuriø sûnus Simonas Karolis Simeonas Oginskis (apie 1620–
1699) santuokoje su Teodora Korsakaite susilaukë sûnaus Marcijono Mykolo
Oginskio (1672–1750). Ðis buvo vedæs Teresæ Bþostovskà (1678–1721). Jiems
gyvenant santuokoje gimë sûnus Tadas Pranciðkus Oginskis (1712–1783). Jis
buvo vedæs Izabelæ Radvilaitæ. Jie, gyvendami santuokoje, susilaukë sûnaus
Andriaus Joachimo Juozapato Oginskio, kurio vienas ið vaikø buvo Mykolas
Kleopas Oginskis. Kitas Levo Samuelio Oginskio (1595–1657) ir Sofijos Bilevièiûtës (1600–apie 1644) sûnus Jonas Jackus Steponas Samuelovièius Oginskis
(1610/1620/1625–1684), gyvendamas santuokoje su Ona Semaðkaite, susilaukë
sûnaus Kazimiero Dominyko Oginskio (apie 1664/1665–1733). Jam santuokoje
su Eleonora Vainaite (apie 1690–1738) gimë sûnus Mykolas Kazimieras Oginskis
(1728–1800). Jis buvo vedæs Aleksandrà Èartoriskà-Sapiegienæ-LiubenskienæPotockienæ (1730–1798). Mykolas Kazimieras Oginskis vaikø neturëjo.
18. Vitebsko pakamaris ir LDK kardininkas Simonas Karolis Simeonas Oginskis (apie 1620–1699) buvo Kruonio, Strëvininkø, Uogintø, Krosnos (Kauno
pavietas), Mikulino, Loznos ir Rudnios (Vitebsko vaivadija) dvarø bei keletos
mûriniø namø Vilniuje savininkas. Jis – Trakø stalininko, tijûno Samuelio Levo
Oginskio (apie 1595–1657) ir Sofijos Bilevièiûtës sûnus, Trakø pakamario Bogdano (Bohdano) Oginskio (1551 / 1552–1625) anûkas.
19. Brückner Aleksander, Dzieje kultury polskiej, Kraków, 1931. Aleksandras Briukneris (1856–1939) – lenkø literatûros ir kultûros tyrinëtojas. Þymiausias jo leidinys – Dzieje kultury polskiej, Kraków, t. 1–4, 1930–1932; 1991.
20. Slanimas (arba Slanymas, Slonimas) – miestas Baltarusijoje, Gardino
srities pietuose, prie Ðèiaros upës, rajono centras. Ðis miestas yra priklausæs
Oginskiams.
21. Esë rinkiná „Laiðkai apie muzikà“ sudaro du Mykolo Kleopo Oginskio
bièiuliø laiðkai ir penki Mykolo Kleopo Oginskio laiðkai. Ði knyga buvo paraðyta prancûzø kalba 1828 m., Mylolui Kleopui Oginskiui gyvenant Florencijoje
(Italija). Prancûzø kalba jie nëra buvæ iðleisti. 1956 m. á lenkø kalbà „laiðkus“
iðver të ir lenkø kalba Krokuvoje (Lenkija) iðleido lenkø muzikologas Tadas
Strumila (lenk. Tadeusz Strumiùùo, 1884–1958): Michaù Kleofas Ogiñski, Listy
o muzyce, Kraków, 1956, o 2014 m. lietuviø kalba juos Vilniuje iðleido Regionø
kultûriniø iniciatyvø centras (tekstà ið prancûzø á lietuviø kalbà iðvertë Virginijus Baranauskas).
22. Socializmà autorius knygoje vadina komunizmu.
23. Sedlcai (lenk. Siedlce) Lenkijos miestas, nuo Varðuvos á rytus nutolæs
apie 90 kilometrø. Pirmosios raðytinës þinios apie Sedlcus mus pasiekia ið
XV amþiaus. Miesto ákûrimo data laikomi 1547-ieji metai. Sedlcai kiekviename
þingsnyje primena Èartoriskiø ir apie 200 metø èia gyvenusiø ir miestà staèiusiø, turtinusiø Oginskiø veiklà. Jø iniciatyva, lëðomis Sedlcuose buvo pastatyti
iðtisi pastatø, rûmø kompleksai, nutiesta daug gatviø, árengtas puikus didþiulis
parkas. Viena ið labiausiai Sedlco miestui nusipelniusiø þmoniø – Mykolo Kazimiero Oginskio (1728–1800) þmona kunigaikðtienë Aleksandra Èartoriska-Sapiegienë-Oginskienë (1730–1798). Ji rûpinosi Sedlcø rûmø komplekso, miesto
rotuðës statyba, fundavo baþnyèios naujo dekoro darbus, koplyèios, kurioje
vëliau pati buvo ir palaidota, statybà.
24. Igoris Fiodorovièius Belza (1904–1994) – muzikos istorikas ir kompozitorius. Gimë Kielcuose (Lenkija), po Pirmojo pasaulinio karo persikëlë gyventi
á Kijevà. Studijavo Kijevo konservatorijoje. I. Belza yra skaitæs paskaitas Kijevo
valstybiniame universitete. Vokietijai okupavus Ukrainà, persikëlë gyventi á
Maskvà. Dirbo Maskvos konservatorijoje. Yra paraðæs 4 simfonijas, 5 sonatas
fortepijonui, 2 sonatas violonèelei, kûriniø styginiø kvartetui ir muzikà keliems
Aleksandro Dovþenkos kino studijos sukurtiems filmams. I. Belza – knygø apie
Volfgangà Amadëjø Mocartà (1941), Aleksandrà Borodinà (1944), Antoninà

Dvorþakà (1949), Reinholdà Glierà (1955), Marijà Ðymanovskà (1956), Viaèeslavà Novakà (1957), Frederikà Ðopenà (1960), Mykolà Kleopà Oginská (1965) ir
apie keletà maþiau þinomø muzikø autorius.
25. Igor Belza, Michaù Kleofas Ogiñski, PWM, Kraków, 1967.
26. Rusijos valstybinis senøjø aktø archyvas Maskvoje.
27. Michaù Kleofas Ogiñski, Ma biographie, Rusijos valstybinis senøjø aktø
archyvas Maskvoje.
28. Polski sùownik biograficzny, Polska: Polska Akademia Nauk, 1935–
1958.
29. Vladimiras Marija Leonas Pozniakas (lenk. Wùodzimierz Maria Leon
Poêniak, 1904–1967). Lenkijos muzikologas. 1930–1937 m. studijavo Krokuvos muzikos konservatorijoje. Nuo 1956 m. dirbo Krokuvos Jogailos universiteto lektoriumi, nuo 1963 m. vadovavo ðio universiteto Muzikologijos katedrai.
30. Pozniak Wùodzimierz, „Wstæp“ do Romansów Ogiñskiego na gùos i
fortepian, PWM, Kraków, 1962.
31. Kunigas Piotras Staniakas (lenk. Piotr Staniak) – vienas aktyviausiø
kompozitoriaus, visuomenës ir valstybës veikëjo Mykolo Kleopo Oginskio kûrybos ir atminimo puoselëtojø Lenkijoje. Jis kartu su kitais Guzovo ðviesuoliais
pasirûpino, kad èia bûtø pastatytas M. K. Oginskio paminklas (autorius Anþejus
Rene, paminklas atidengtas 1998 m.), parengë ir 1998 m. iðleido knygutæ
„Kleopas Mykolas Oginskis (1765–1833), kurioje pateikta gana iðsami
M. K. Oginskio biografija ir bandyta pagrásti kai kuriuos ðios iðkilios asmenybës
gyvenimo vingius, politinius sprendimus.
32. Lenkø legionai – savanoriðkos karinës formuotës, sukurtos kariuomenëse
tø valstybiø, kuriø padedami jø organizatoriai (Lenkijos ir kai kurie Lietuvos bajoriðkosios kultûros visuomenës veikëjai) tikëjosi atkurti Lenkijos-Lietuvos valstybæ,
turinèià buvusios ATR sienas. Pirmuosius du lenkø legionus, kovojusius Prancûzijos
bei jos sàjungininkiø Lombardijos ir Cizalpinës respublikos pusëje, 1797 m. sausio 9
d. susitarimu su Lombardija Italijoje suorganizavo Janas Henrikas Dombrovskis.
1797 m. jiems priklausë apie 6 000, 1799 m. – apie 8 300 þmoniø. Á legionus
daugiausia stodavo á nelaisvæ patekæ Austrijos kariuomenës kariai lenkai bei emigrantai. Per 1796–1797 m. Napoleono Bonaparto þygá á Italijà lenkø legionai kovojo su
Austrijos ir Sardinijos kariuomene, 1798 m. padëjo panaikinti Popieþiaus sritá. Per
1798–1802 m. Prancûzijos karà koalicijos gretose kovojo su Neapolio (1798 m.) bei
Austrijos ir Rusijos (1799–1800 m.) kariuomene. Kartu su Italijoje suformuotais
lenkø legionais Prancûzijos pusëje su Austrija kovojo ir K. O. Knezevièiaus 1799 m.
Batavijos respublikoje suformuotas Dunojaus legionas.
33. Mémories de Michel Ogiñski sur la Pologue et les Polonais, ParisGenéve, 1826.
34. Tikëtina, kad tokie patys atsiminimø papildymai yra saugomi Vilniaus
universiteto bibliotekos Rankraðèiø skyriuje, kur jie á 4 knygas yra áriðti kartu su
spausdintiniu atsiminimø variantu.
35. Jonas (Janas) Sniadeckis (lenk. Jan Chrzciciel Wùadysùaw Úniadecki) – LDK astronomas, matematikas, filosofas, pedagogas, Vilniaus universiteto profesorius, 1807–1815 m. – rektorius. Gimë 1756 m. rugpjûèio 29 d. Þnine
(Lenkija), mirë 1830 m. lapkrièio 9 d. Jaðiûnø dvare (Lietuva, dab. Ðalèininkø
rajono teritorija).
36. Joachimas Lelevelis (lenk. Joachim Lelewel) – lenkø istorikas, kartografas, geografas, kultûros mecenatas, vienas ið Europos numizmatikos pradininkø, pedagogas, Vilniaus, Krokuvos ir Briuselio universitetø profesorius,
graviûrø meistras, revoliucionierius. Gimë 1786 m. kovo 22 d. Varðuvoje (Lenkija), mirë 1861 m. geguþës 29 d. Paryþiuje.
37. Tikëtina, kad èia autorius raðo apie pastatø ansamblá Vilniuje, esantá
prie Arkliø ir Rûdninkø gatviø. Jis susiformavo per keletà ðimtmeèiø.
M. K. Oginskiui èia stovëjæ rûmai atitekto XIX a. praþioje. Jis rûpinosi rûmø
remontu ir plëtra. Dabar ðio rûmø komplekso viena dalis priklauso Lietuvos
jaunimo teatrui, kitoje dalyje veikia Lietuvos dailës muziejaus Prano Gudyno
restauravimo centras, likusià dalá valdo ávairios kitos ástaigos ir organizacijos.
38. Lapkrièio sukilimu vadinamas 1830–1831 m. sukilimas (jis Varðuvoje
prasidëjo 1830 m. lapkrièio 29 d.).
39. Michaù Kleofas Ogiñski, „Ma biographie“, Valstybinis archyvas, Maskva.
Ið lenkø kalbos vertë Janina Krupoviè, ið rusø kalbos vertë,
iðnaðas, komentarus parengë Danutë Mukienë
Þ E M A I È I Ø Þ E M Ë
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