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Jau pačių pirmųjų 2005 m. prasidėjusių susitikimų, 
ekspedicijų ir diskusijų metu M. K. Oginskio 250-ųjų metinių 
vizijos puoselėtojams pavyko susitarti dėl pagrindinių 
bendradarbiavimo principų ir gairių 2005–2015 m. 
laikotarpiu: archyvinių tyrimų ir bendrų tarptautinių mokslinių 
konferencijų rengimas; M. K. Oginskio rašytinio ir muzikinio 
paveldo leidyba; Oginskių muzikinių tradicijų gaivinimas, 
populiarinimas ir sklaida; bendrų ekspedicijų Oginskių 
kultūros paveldo pėdsakais organizavimas, ruošiant prielaidas 
Oginskių kultūros kelio idėjos išvystymui; M. K. Oginskio 
atminimo įamžinimas; informacinė sklaida ir kita. 

Kryptingas užsibrėžtų tikslų įgyvendinimas sudarė prielaidas 
ruošti atitinkamus dokumentus dėl M. K. Oginskio 250-ųjų 
gimimo metinių svarbos pripažinimo tarptautiniu mastu.

Galiausiai 2013 m. lapkričio mėn. visus Lietuvoje, 
Baltarusijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse gyvenančius Oginskių 
kultūros puoselėtojus apskriejo džiugi žinia: Paryžiuje 
įvykusi UNESCO Generalinė konferencija priėmė nekantriai 
lauktą nutarimą – įtraukti M. K. Oginskio gimimo 250-ąsias 
gimimo metines į tarptautiniu mastu minėtinų sukakčių 
sąrašą. Tų pačių metų lapkričio 21 d. į apskritojo stalo 
diskusijas „Oginskių kultūros kelias 2013 (3)“, vykusias 
atkurtuose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų 
rūmuose, susirinkusiems Oginskių paveldo puoselėtojamas 
Lietuvos nuolatinis atstovas prie UNESCO, ambasadorius 
dr. Arūnas Gelūnas atsiuntė įsimintiną pasveikinimą: 

„(...) Su džiaugsmu dar kartą konstatuodamas faktą, jog 
Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių minėjimas 
įtrauktas į UNESCO pasaulinės reikšmės sukakčių gretą, 
norėčiau pasveikinti Jūsų platų būrį entuziastų, idealistų ir, 
žinoma, savo sričių ekspertų, pasiryžusių dėti pastangas, kad 
šia unikalia proga būtų tinkamai pasinaudota ir M. K. Oginskio 
vardas nuskambėtų kiek įmanoma plačiau ir prasmingiau.

(...) Didžiojo kompozitoriaus, diplomato, valstybės vyro ir 
kovotojo už savo Tėvynės laisvę asmenybė, jo turtinga biografija 

Ekspedicijos, pasitarimai, 
diskusijos, paminklai

leis dar kartą, bendradarbiaujant su kaimyninių šalių kolegomis, 
pasinerti į kultūrinę istorinę refleksiją, kuri, neabejoju, praturtins 
tiek mus pačius, tiek atvers naujus lietuvių kultūros horizontus 
tarptautinei publikai. Neabejoju, jog mūsų visų pastangos sukurs 
išsamią, gilią, turiningą ir turtingą iškilaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės sūnaus gimties metinių paminėjimo programą. 
(...)“ 

Pranašingus ambasadoriaus linkėjimus 2014 m. birželio 3 d. 
įkūnijo Lietuvos Respublikos Seimas, priimdamas nutarimą 

2015 m. Lietuvoje paskelbti Mykolo Kleopo Oginskio metais. 
Taigi, didis žmogus Mykolas Kleopas Oginskis – kompozitorius, 
politikas, diplomatas, paskutinysis Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės finansų ministras, Tado Kosciuškos sukilimo 
vadovybės narys, maištingas emigrantas, Tėvynės atgimimo 
vizijos puoselėtojas, nemirtingojo polonezo „Atsisveikinimas su 
Tėvyne“ ir kitų kūrinių autorius – sugrįžta į Lietuvą.

Vytas Rutkauskas

Kunigaikščių Oginskių giminės panteonas Vilniaus Saulės kapinėse. 
2005 m. Vyto Rutkausko nuotrauka

Ekspedicijos dalyviai su vietos gyventojomis buvusioje XVI a. 
Oginskių dvarvietėje Uogintuose (Kaišiadorių raj.).
 2008 m.  Vyto Rutkausko nuotrauka

Ivas Zaluskis, Giedrė Rutkauskaitė ir Lorna Zaluska šifruoja įrašus 
Oginskių memorialinėse plokštėse Kruonio bažnyčioje. 
2007 m. Vyto Rutkausko nuotrauka

Kunigaikščių Oginskių rūmai Vilniuje. Šiuo metu 
čia įsikūręs Valstybinis jaunimo teatras. 
2008 m. Danutės Mukienės nuotrauka

Ekspedicijos dalyviai prie restauruojamų M. K. Oginskio rūmų Zalesėje. 
2013 m. Aloyzo Stonkaus nuotrauka

Pirmoji ekspedicija į M. K. Oginskio gimtinę Guzovą (Lenkija). 
2006 m. Danutės Mukienės nuotrauka

Ekspedicijos „Oginskių kultūros kelias 2011“ dalyviai istoriniame LDK mieste Slonime, kurį XVIII a. antroje 
pusėje valdė vienas žymiausių LDK karinių ir polinių veikėjų, kompozitorius, mecenatas Mykolas Kazimieras 
Oginskis (1728–1800). 2011 m. Pavelo Sapotkos nuotrauka 

Zalesėje M. K. Oginskio 
rūmų prieigose 
lankytojus pasitinka 
ištikimas Oginskių 
kultūros paveldo 
puoselėtojas Sergėjus 
Verameičikas.  
2011 m. Pavelo Sapotkos 
nuotrauka 

Pasibaigus oficialiam susitikimui su Baltarusijos UNESCO Nacionalinės komisijos 
pirmininku Vladimiru Sčastnij. Iš kairės Vytas Rutkauskas, Vladimiras Sčastnij, Antanas 
Aužbikavičius, Gintaras Abaravičius, Vladimiras Sivuho, Pavelas Sapotko. 2011 m. 
Nuotraukos autorius nežinomas

Lietuvos ir Baltarusijos atstovų diskusijos dėl M. K. Oginskio jubiliejinių metų programos Lietuvos 
UNESCO Nacionalinės komisijos sekretoriate. Kalba Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje Evaldas 
Ignatavičius. Pirmininkauja Grigorijus Soroka, pirmoje eilėje iš kairės sėdi: Sergėjus Makarėjus, Marija 
Drėmaitė, prof. Romas Pakalnis, Gitana Skripkaitė.
2014 m. Vyto Rutkausko nuotrauka

Apskritas diskusijų stalas „Oginskių paveldo tiltai“ Baltarusijos nacionalinėje bibliotekoje. 
Mintimis apie Lietuvoje, Baltarusijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse dirbančių kultūros 
paveldo puoselėtojų bendradarbiavimą dalijasi Andžejus Pileckis. 
2012 m. Nuotraukos autorius nežinomas

Didelę reikšmę M. K. Oginskio jubiliejinės programos vystymui turėjo 2008 m. 
Užutrakyje įvykusios apskritojo stalo diskusijos, kuriose dalyvavo  aktyvūs Oginskių 
paveldo puoselėtojai iš Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Rusijos. 
2008 m. Vyto Rutkausko fotografija

Prie apskrito diskusijų stalo „Oginskių kultūros kelias: tikslai ir galimybės 2013-2“  Minsko 
istorijos muziejuje susirinko Lietuvos ir Baltarusijos kultūros paveldo puoselėtojai, muziejų 
vadovai, istorikai, visuomeninių organizacijų ir oficialių institucijų atstovai. 
2013 m. Aloyzo Stonkaus nuotrauka

Gausus tarptautinio apskrito stalo „Oginskių kultūros 
kelias: tikslai ir galimybės 2013-1“ dalyvių būrys, pasibaigus 
turiningoms diskusijoms Rietavo savivaldybėje.
Aloyzo Stonkaus nuotrauka

Teminės radijo laidos, skirtos M. K. Oginskio jubiliejinių metų programos 
pristatymui dalyviai – Regionų kultūrinių iniciatyvų centro vadovė 
Danutė Mukienė, UNESCO nacionalinės komisijos generalinė sekretorė 
Gintarė Tamašauskaitė, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus 
direktorius Vytas Rutkauskas. 
Fotografas Vidmantas Valiušaitis. 2012 m.

Į baigiamąją apskrito stalo diskusiją „Oginskių kultūros kelias: tikslai ir galimybės 
2013-3“ Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose susirinko gausus 
dalyvių būrys iš Lietuvos savivaldybių, kurios susijusios su Oginskių istorija, taip 
pat svečiai iš Minsko ir Maskvos. 
Algimanto Černiausko nuotrauka

Apskrito stalo diskusijos dalyvius sveikina ir mintimis apie jubiliejinių metų 
programos projektą dalijasi Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovų rūmai direktorius dr. Vydas Dolinskas. 
Algimanto Černiausko nuotrauka

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus potvarkiu sudarytos darbo grupės 
„Dėl Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių minėjimo ir veiksmų plano sudarymo“ posėdis 
Vyriausybės rūmuose. Pirmininkauja Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas Remigijus Motuzas. 
2014 m. Vyto Rutkausko nuotrauka

Maladečinos miesto M. K. Oginskio muzikos kolegijos parterį 
puošia išraiškingas bronzinis Mykolo Kleopo Oginskio paminklas, 
kuris kolegijos direktoriaus Grigorijos Sorokos ir jo bendraminčių 
iniciatyva buvo pastatytas 2001 m. Skulptorius Valerijonas 
Januškievičius (Valiaryan Yanushkevich). 
Julijano Bielskio nuotrauka

Rietave, kunigaikščių Oginskių rūmų parteryje, 2015 m. rugsėjo mėnesį turėtų iškilti  
konceptualių formų  paminklas Mykolui Kleopui Oginskiui bei jo įpėdiniams – sūnui Irenėjui, 
vaikaičiams Bogdanui ir Mykolui Oginskiams. Paminklo koncepcijos motyvas – Oginskių 
heraldinis simbolis „brama“ („Vartai“). Skulptorius Regimantas Midvikis, architektas Vytenis 
Mazurkevičius. Dešinėje – paminko maketo fragmentas.
Vyto Rutkausko nuotrauka

Paminklas Mykolui Kleopui Oginskiui jo gimtinėje Guzove (Lenkija), 
vietos klebono kunigo Piotro Staniako ir jo bendraminčių iniciatyva  
pastatytas 1998 m. Skulptorius Anžejus Rene. 
Vyto Rutkausko ir Danutės Mukienės nuotraukos

Kunigaikščių Oginskių 
rūmų arkadų Rietave 
motyvai. Sergėjaus 
Verameičiko projektas

Paminklo M. K. Oginskiui 
fragmentas. 
2013 m. Vyto Rutkausko nuotrauka


