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Artystyczna podroż po Kresach.  

Zalesie. (część V) 
 

Noblesse oblige! Któż z nas nie zna owej sentencji? Wszyscy wiemy, że szlachectwo zobowiązuje! Obliguje 

do szlachetnego postępowania. Słowa wypowiedziane przez francuskiego pisarza i księcia Pierre-Marc-

Gastona de Lévis niemal dwa wieki temu szybko obiegły świat i stały się swoistą maksimą, głoszoną przez 

wiele wybitnych osobistości. A czym były dla nas, Polaków? Jak wykazuje historia – ideałem. Co więcej, w 

Rzeczypospolitej obojga narodów obowiązywały na długo przed ich pojawieniem się! Dotykały spraw 

polityki, społecznych, działalności pro publico bono w szerokim tego słowa znaczeniu, a także krzewienia 

kultury i sztuki. W ramach nostalgiczno-artystycznej podróży po Kresach ponownie wrócimy do Zalesia, by 

na nowo odkryć Polskie Ateny za sprawą kilku szlachciców - kompozytorów. Ktoś zaraz zada pytanie - jak 

to, szlachcic kompozytorem? A jednak! Mimo, iż pytanie brzmi niedorzecznie, odpowiedź okazuje się nie 

pozbawiona sensu i prawdy. Rzecz dotyczy Michała Kazimierza Ogińskiego, Michała Kleofasa i Amelii – 

Ogińskich. Ale od początku…  

Ogińscy są starym rodem książęcym pochodzenia ruskiego, który bierze swe nazwisko od nazwy 

miejscowości Oginty z powiatu żyżmorskiego / obecnie kowieńskiego. Pieczętują się własnym herbem 

Oginiec, wywodzącym się od książąt z Kozielska - odnogi dynastii Rurykowiczów i dzielą się na dwie 

główne linie: „magnacką” wygasłą w roku 1909., a także „brasławską” - bez prawa tytularnego.  

 
Michał Kazimierz Ogiński – hetman wirtuoz 

Przyjrzymy się Michałowi Kazimierzowi 

Ogińskiemu, wirtuozowi, kompozytorowi, poecie, 

pisarzowi, dramaturgowi i filantropowi. Otóż 

przychodzi on na świat roku pańskiego 1728, w 

Warszawie, jednakże większość życia przyjdzie mu 

spędzić na kresach Polski. Wcześnie traci ojca, 

więc oficjalną opiekę nad nim przejmują dziadek i 

wuj, zaś edukacją zajmuje się Fryderyk Michał 

Czartoryski. Ogiński od najmłodszych lat studiuje 

sztuki piękne. Precyzyjnie zgłębia arkana 

malarstwa, lecz szczególne uzdolnienia wykazuje 

w innej dziedzinie, dokładnie w muzyce. Pobiera 

lekcje gry na skrzypach, harfie, klawikordzie oraz 

klarnecie. Jednakże pomimo olbrzymich 

umiejętności muzycznych, jak i wrażliwości 

odbijającej się nawet w subtelnym wyrazie twarzy, 

Michał Kazimierz nie ma prawa myśleć poważnie 

o profesjonalnym zajęciu się sztuką. Jego 

przyszłość bowiem od dawna jest jasno określona 

przez starszyznę rodową. Musi się zająć polityką i 

wojskowością, sprawami wagi państwowej.  

 

 

Osiągnąwszy pełnoletniość i kończąc formalną edukację, Michał Kazimierz rusza w wielka podróż po 

Europie. Jak podaje Wojciech Kalwat:  

„…Przez Drezno ruszył do Wiednia i Paryża, w międzyczasie zaciągnął się na krótko do armii francuskiej. 

Zabójczo przystojny blondyn robił furorę na salonach paryskich, m.in. u wyznaczającej trendy Marii Teresy 

Geoffrin. Ujawnił nieprzeciętny talent muzyczny; jego kunszt gry na harfie wzbudzał zachwyt wśród 



słuchaczy, a Diderot poprosił go o napisanie artykułu o harfie do wydawanej właśnie Encyklopedii. 

W 1761 r. Ogiński porzucił jednak salony i powrócił do kraju.  Po śmierci Augusta III szykowała się batalia 

o to, kto zasiądzie na tronie polskim. Zanim jednak wyróżnił się politycznie, dosłownie „wygrał” sobie na 

harfie swoją żoną, Aleksandrę Czartoryską. Małżeństwo umocniło związki z familią, ale Ogiński marzył o 

koronie polskiej dla samego siebie. Zorientowawszy się, że nie ma szans na poparcie, stanął po stronie 

Stanisława Poniatowskiego, co zaowocowało nominacją na województwo wileńskie. Młody wirtuoz zabrał 

się z zapałem do realizacji przedsięwzięcia swego życia – wykopania kanału łączącego Jasiołdę, dopływ 

Prypeci, ze Szczarą, dopływem Niemna…”. 

 
Aleksandra Czartoryska – żona hetmana 

Michała Kazimierza Ogińskiego 

Ogiński pomnaża familijne dobra, a wiedzie mu się przednio. 

Otwiera wiele fabryk i manufaktur; osusza bagna, by położyć 

dwie drogi łączące Słonim i Pińsk na Wołyniu; pośrednio 

wpływa na wzrost gospodarczy Polesia. W roku 1768 Michał 

Kazimierz zostaje powołany na hetmana Wielkiego Księstwa 

Litewskiego. Z racji piastowanego stanowiska bierze udział w 

wielu kampaniach wojskowych. Niestety, trzy lata później, w 

roku 1771 w bitwie pod Baranowiczami, jego trzytysięczny 

oddział zostaje doszczętnie rozgromiony przez kilkakrotnie 

liczebniejszą armię Suvorova. Po tej klęsce postanawia wyjechać 

z Polski.  

Ktoś, komu nie obce są tragiczne losy wielu zesłańców czy 

emigrantów politycznych powie teraz „to koniec”. Istotnie! To 

koniec pewnego etapu drogi. Lecz kiedy wiatr dziejowy 

zatrzaskuje jedne drzwi, niemal natychmiast otwiera drugie. I tu 

owa sentencja sprawdza się najpełniej… 
  

 Niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, co niegdyś stanowiło miłość w najczystszej postaci, 

dziś nabiera zgoła odmiennych kształtów. Podczas pobytu w Paryżu Michał Kazimierz Ogiński ponownie 

angażuje się w sztukę, a bliżej – w muzykę. Dużo koncertuje, a już w niedługim czasie komponuje. Ta 

kapryśna muza okazuje jednak swą łaskawość i to ze zdwojoną siłą. Michał Kazimierz Ogiński 

błyskawicznie zyskuje sławę jako wykonawca, a dzieła jego autorstwa - niebywały wręcz rozgłos w całej 

Europie. Zdobywszy uznanie po czterech latach Michał Kazimierz wraca do Polski, jednak już nie do 

polityki i służby wojskowej. Teraz wie, że jego misją jest stworzenie na swych włościach kulturalnego 

centrum sztuki. Dwór Muz w Zalesiu staje się celem samym w sobie. Ogiński powołuje do życia Teatr 

Słonimski, gdzie króluje głównie opera. Po kanale wodnym puszcza muzyczną barkę, z pokładu której 

rozlega się muzyka na całą okolicę. Zatrudnia aż stu sześciu profesjonalnych muzyków z Niemiec, Czech, 

Włoch i Polski, bowiem prócz sceny teatralnej, działalność swą jednocześnie rozpoczyna Kaplica 

Słonimska. Jest opera, quasi filharmonia, a gdzie balet? Balet musi być i basta! Ogiński ściąga także 

znakomitych tancerzy, których zdolności poziomem nie odbiegają od zespołu Królewskiego Baletu w 

Warszawie. A że potrzeba matką wynalazku – otwiera szkołę muzyczną i baletową. Gdy któryś z artystów 

jest analfabetą, co w owym czasie wcale nie należy do rzadkości, Ogiński zatrudnia dla nich nauczycieli 

pisania i czytania. Sam zaś przyjmuje pseudonim Hetman Klarnet i tworzy co mu serce podpowiada. Tak 

powstaje siedem oper, jedna komedia muzyczna, polonez na skrzypce i fortepian, jak również cykl pieśni. 

Poza twórczością muzyczną pojawiają się wiersze, opowiadania, powieści i dramaty! Skąd artysta czerpie 

inspirację? Może z licznych podróży po świecie? Tak na marginesie - Ogiński w roku 1791 trafia do 

Holandii, gdzie zakupuje obraz z roku 1655 zatytułowany Jeździec Polski, autorstwa Rembrandta. 

Wspominam o nim dlatego, że modelem uwiecznionym przez Rembrandta okazuje się… pradziadek 

Michała Kazimierza - Karol Ogiński, studiujący za młodu w Holandii. Prócz tego płótna, do swej rezydencji 

Ogiński zakupuje jeszcze wiele różnych wartościowych dzieł. Wszak na malarstwie zna się przednio! 

Czegóż chcieć więcej? Dwór Muz, zgodnie z założeniem, promienieje na całą Europę. Ściągają tu tłumy 



melomanów, a także utalentowani muzycy. Sława i chwała tego miejsca dobiega uszu wielkiej 

imperatorowej, carycy Katarzyny II i chyba staje się solą w oku. Wkrótce, w roku 1793, nakaże ona 

konfiskatę Słonimia. Teatr i Kaplica Słonimska przestaną istnieć, a muzyczna i baletowa szkoła obrócą się 

w perzynę. Rozżalony Michał Kazimierz Ogiński ostatnie lata spędzi w Galenicach pod Warszawą. 

Odejdzie 31 maja 1800 roku. A co się stanie z Atenami Polskimi? Czy się odrodzą? Tak, całkiem niedługo!  

Dzięki kolejnemu kompozytorowi i księciu zarazem, Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu, którego niemal 

wszyscy kojarzymy ze słynnym Polonezem a-moll pod wdzięcznym tytułem Pożegnanie Ojczyzny. I 

słusznie, gdyż  należy do najbardziej znanych polonezów w całym świecie. Niestety, historia tego 

kompozytora nie jest usłana płatkami róż, jak się powszechnie przedstawia. Mimo, iż Michał Kleofas 

Ogiński jest spadkobiercą zarówno tytułu, jak i majątku, widzie żywot dość ponury, czego samo urodzenie 

absolutnie nie zapowiadało… 

 Michał Kleofas Ogiński przychodzi na świat w Guzowie pod Warszawą 25 września 1765 roku i od 

razu wyznacza mu się misję służenia państwu, zgodnie z tradycją rodową. Andrzej Ogiński, ojciec Michała, 

zatrudnia dla chłopca najlepszych guwernerów. Najważniejszym z nich jest Jean Rolin, wcześniejszy 

nauczyciel cesarza austriackiego Leopolda II, który w roku urodzin Michała Kleofasa wstępuje na tron! 

Takich rekomendacji nikt nie śmie podważyć. Jean Rolin nie tylko dba o rozwój intelektualny swego 

podopiecznego, Michała Kleofasa, wypełniając mu grafik nauką języków obcych, matematyką, przyrodą, 

geografią, a nawet ekonomią polityczną. 

 
Książę Michał Kleofas Ogiński 

Nauczyciel zabiega również o zaspokojenie potrzeb 

duchowych poprzez dodanie zajęć z muzyki, 

literatury i poezji. W poszanowaniu dla rozwoju 

fizycznego młodego organizmu zaleca łączenie 

konkretnego wysiłku fizycznego - gimnastyki i 

spacerów - ze zdrową dietą. I tak oto nauka zajmuje 

Michałowi Kleofasowi aż 16 godzin dziennie. A 

gdzie relaks? Jedynym wytchnieniem dla Michała 

Kleofasa stają się chwile wypełnione muzyką. 

Chętnie gra na skrzypcach, wiolonczeli, harfie i 

fortepianie pod okiem słynnego włoskiego skrzypka 

i kompozytora Gioveanniego Viotii, a następnie 

Pierre Bayo. Od tej pory Michał Kleofas wysoko 

ceni muzykę, szczególnie Bacha, a w późniejszym 

okresie Haydna, Mozarta oraz wczesną twórczość 

Ludviga van Beethovena. Haydna i Mozarta Ogiński 

poznaje osobiście we Wiedniu podczas jednego z 

ich koncertów. Od tej pory Michał Kleofas z wielką 

atencją studiuje teorię muzyki oraz kompozycję. Co 

ciekawe, przewodnikiem po krainie sztuki Michała 

Kleofasa staje się osiemnastoletni podówczas Józef 

Kozłowski – przyszły autor muzyki pierwszego 

hymnu Imperium Rosyjskiego! 

 

Jednakże najwspanialsze doznania muzyczne Michał Kleofas przeżywa w posiadłości swego wuja, Michała 

Kazimierza Ogińskiego w Zalesiu. Dwór Muz, jak wiemy, promienieje na całą Europę! Wtedy też ujawniają 

się pierwsze marzenia muzyczne… Czy to za sprawą Józefa Kozłowskiego, czy też fascynacji muzyką w 

szerszym ujęciu, czy może pod wpływem wuja, pojawią się nieśmiałe próby samodzielnej twórczości. 

Oczywiście niezauważone, bowiem Michał Kleofas ma się szykować do kariery polityka i męża stanu. I tak 

oto w wieku 19 lat staje się pełnoprawnym członkiem Sejmu, a już trzy lata później pełni funkcję 



ambasadora Rzeczypospolitej w Holandii oraz Wielkiej Brytanii, by osiągnąwszy wiek 28 lat zostać 

wielkim Podskarbim, czyli Ministrem Finansów Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego udział w insurekcji 

kościuszkowskiej i konspiracja niepodległościowa nie przypada do gustu Rosji, w wyniku czego dobra 

rodzinne ulegają konfiskacie, a on sam w obawie przed aresztowaniem musi uciekać z kraju. Przebrany za 

lokaja, wraz z żoną Izabelą, przekracza granice Austrii i pod osłoną nocy dostaje się do Wiednia, a stamtąd 

do Wenecji. Skąd ta cała maskarada? Otóż Ogiński jest ścigany listem gończym, zaś za jego głowę zostaje 

wyznaczona sowita nagroda! Od tej chwili Michał i Izabela wiodą skromne życie, by nie powiedzieć na 

granicy nędzy. Izabela nie wytrzymuje tej ciężkiej próby charakteru i wraca na łono rodziny. Ogiński zostaje 

sam, lecz nie czuje się bezradny. Nawiązuje kontakty z polskimi i litewskimi imigrantami, zamieszkującymi 

w Paryżu. Przez nich poinstruowany ma się wkraść z łaski sułtana Turcji i przekonać go do wypowiedzenia 

wojny Rosji. Emigracyjni działacze pałają nadzieją, iż w razie wojny podniosą kolejną rebelię o 

niepodległość Rzeczypospolitej. Michał Kleofas zaopatrzony w fałszywe dokumenty kupca Jeana Riedla 

jedzie do Konstantynopola. Tu warto zaznaczyć, iż niegdysiejszy nacisk guwernera Jeana Rolin na 

lingwistykę stosowaną przynosi plony, bowiem Michał Kleofas włada francuskim, niemieckim, rosyjskim 

bez akcentu! Spokojnie więc może się podszywać pod każdego, kogo tylko zdoła zagrać. Misja książęcego 

emigranta trwa sześć miesięcy i kończy się bez zakładanych rezultatów. Ogiński wraca do Francji, a stamtąd 

do Krakowa. Jako, że Kraków jest częścią austriackiego zaboru Ogiński wchodzi w paszczę lwa. Nie wie, iż 

jego portret - poszukiwanego przestępcy - wisi już niemal w każdym mieście i miasteczku. A policja 

austriacka słynie ze skrupulatności. Nie świadom zagrożenia imć książę pan zostaje zatrzymany przez 

policję, bowiem „francuski kupiec” wydaje się dziwnie znajomy. Dysponujący zdolnościami językowymi 

oraz niezaprzeczalnymi aktorskimi Ogiński przekonuje policję, iż owe podobieństwo jest czystym 

przypadkiem. Kupca, mówiącego idealnie po francusku: „to nie ja, mimo uderzającego podobieństwa”, 

funkcjonariusze są zmuszeni zwolnić. W taki sposób Ogiński przemieszcza się jeszcze przez dwa następne 

lata, by w roku 1797 wrócić do Paryża. Tam spotyka się z generałem Napoleonem Bonaparte i zgłasza chęć 

udziału w kampanii, mając na uwadze uwolnienie Rzeczypospolitej. Bonaparte odmawia i udaje się do 

Egiptu, niszcząc niemal całą swoją armię. Gdy do Ogińskiego dociera bezsens pobytu w Paryżu, decyduje 

się na wyjazd do Holandii, gdzie przed laty pełnił funkcję ambasadora, co okazuje się strzałem w dziesiątkę. 

Król Wiliam V, mając szacunek dla wcześniejszych poczynań księcia Ogińskiego, wstawia się za nim u 

Króla Prus. Dzięki tej pomocy Ogiński i jego żona, na mocy łaski przebaczenia, zamieszkują na terenie 

Królestwa Prus. Tu przychodzi na świat ich dwóch synów, w roku 1800 – Tadeusz (na cześć generała 

Tadeusza Kościuszki), a w 1801 – Xavier. Gdy sytuacja oraz lata tułaczki i biedy wydają się należeć do 

historii, dochodzi do kolejnej gwałtownej burzy. Małżonkowie się rozstają. Dlaczego? Nie wiadomo. I na 

tym zmian nie koniec!  

 
Izabela – pierwsza żona księcia  

Michała Kleofasa Ogińskiego 

 
Książę Michał Kleofas Ogiński 

 
Maria Neri – druga żona księcia  

Michała Kleofasa Ogińskiego 
  



 Po zabójstwie Pawła I na tron carski wstępuje Aleksander I. Jednym z jego najbliższych przyjaciół 

jest Adam Czartoryski, litewski i polski arystokrata, lecz nie biorący czynnego udziału w zrywie 

kościuszkowskim. Adam Czartoryski nakłania cara Aleksandra I do udzielenia amnestii wszystkim 

uczestnikom tego powstania. I tym sposobem w roku 1802 Michałowi Kleofasowi Ogińskiemu zostają 

odpuszczone winy i zwrócone prawa majątkowe, które jednak pozostają zadłużone. Michał Kleofas szuka 

pomocy w rodzinie i ją znajduje. Bezdzietny wuj - hrabia Xavier Ogiński - syn Michała Kazimierza, o 

którym wyżej pisałam, w geście wielkoduszności oddaje podupadły Dwór Muz w najbardziej odpowiednie 

dłonie. Książę osiada w Zalesiu i ochoczo zabiera się do jego rewitalizacji, ponownie doprowadzając obiekt 

do stanu świetności. Jako, że Zalesie znajduje się w drodze z Petersburga do Warszawy i dalej do Morza 

Czarnego, szybko staje się ulubionym miejscem postoju. Czasem na długie tygodnie. A bywają tu 

szanowani i cenieni przedstawiciele społeczeństwa rosyjskiego, niemieckiego, ale również polska szlachta. 

Tu króluje muzyka.  

Michał Ogiński często daje wyraz uwielbieniu twórczości Bacha, Haydna i Mozarta. Sam zaś należy do 

reprezentantów sentymentalizmu, uprawiającego taneczne miniatury fortepianowe i wytyczającego ich 

drogę rozwojową. Główną pozycję w dorobku Ogińskiego stanowią polonezy, obok nich także mazurki, 

walce, menuety, marsze i pieśni. Z racji tej, iż niektóre utwory odznaczają się nieskomplikowaną fakturą, 

prostymi środkami techniki pianistycznej, stają się popularnym repertuarem muzykowania domowego i 

amatorskiego nie tylko na Kresach, ale i w całej Polsce. Wszyscy są zachwyceni, gdy słyszą spontanicznie 

stworzony kwartet w składzie: Józef Kozłowski - wiolonczela, najstarsza córka Amelia Ogińska - fortepian, 

wizytujący Hiszpan Askudero - skrzypce, Michał Kleofas Ogiński - pierwsze skrzypce. Muzyczny obraz 

dopełnia znakomita włoska śpiewaczka, Giuseppe Paliani. 

 
Zalesie 

Zalesie zachwyca przyjezdnych 

ogrodem botanicznym, obfitującym w 

rzadkie okazy roślin, które można 

podziwiać z licznych altan i altanek. 

Gdy ktoś zechce się skryć udaje się 

do oranżerii, by pomodlić - do 

kapliczki, zaś aby rozweselić - do 

zwierzyńca, po nieco mocniejszą 

rozrywkę  - na strzelnicę. A dotrze do 

nich wzdłuż dwóch rzeczek – 

Bobrynki i Rudziczy. Nawet łąki, 

przylegające do parku, upiększają 

kwiaty, klomby, kobierce, sztuczne 

wysepki, jak również drewniane 

mostki misternej konstrukcji.  
 

 Trzydziestosiedmioletni Michał Kleofas Ogiński, osiągnąwszy wiek dojrzały, żeni się po raz drugi z 

dwudziestopięcioletnią Marią, piękną wdową po przyjacielu, hrabim Kajetanie Nagurskim. Maria Neri 

Nagurska jest obywatelstwa włoskiego, a urodzona we Florencji. Pięknie śpiewa, kocha muzykę, więc 

wydawałoby się, iż małżeństwo świetnie się będzie porozumiewało. Nic bardziej mylnego! Ów związek 

okazuje się totalnym niewypałem, by nie rzec jego największą głupotą księcia. Maria nie czyni tajemnicy, iż 

posiada liczne grono swych miłośników. Pisarz Stanisław Morawski podaje: „…nie ma ani jednej osoby 

wśród młodych i starych, a także wśród wpływowej szlachty lub prostej służby, która by nie była jej 

kochankiem… A byli wśród nich aktorzy i śpiewacy, a nawet zwykli żołnierze. Nawet nie starała się tego 

ukryć…”. Morawski dalej twierdzi, iż z czworga dzieci urodzonych w drugim małżeństwie, Michał Kleofas 

Ogiński jest biologicznym ojcem tylko Amelii. Sam zainteresowany na ten temat milczy zgodnie z zasadą, 

iż szlachectwo zobowiązuje. Także do dyskrecji. Tak czy owak sprawa stanie się tajemnicą poliszynela 

dopiero za sprawą potomków księcia, a dokładniej wnuków córki Amelii. Od nich wiadomo, iż Michał 



Kleofas i Marią Neri, pomimo wszystko, żyją razem przez około dwadzieścia lat, z dłuższą przerwą na 

napoleońską inwazję. Muzykują, przyjmują gości, wychowują wszystkie dzieci (bez względu na to, kto jest 

ich ojcem) i czynią wiele dobra dla swych licznych poddanych. Dopiero w roku 1822 książę Michał Kleofas 

rozstaje się z żoną. Pozostawiwszy jej Zalesie i inne swoje majątki na Litwie - co zważywszy na talent Marii 

Nerii do administrowania i zarządzania majątkiem nie jest chybionym pomysłem - osiada we Florencji, jak 

na ironię rodzinnym mieście Marii Neri. Tuż przed odjazdem pisze słynnego poloneza a - moll. Polonez 

przez dziesięć lat będzie nosił miano Poloneza śmierci, a dopiero wiele lat później – Pożegnania z Ojczyzną. 

 
Polonez a-moll, zwany Pożegnaniem z Ojczyzną – druk XIX z XIX wieku 

Opublikowany we Florencji 

natychmiast stajnie się  

popularnym utworem, 

grywanym przez każdego 

pianistę, od początkującego 

po zawodowego. Autorowi 

zaś zapewni nieśmiertelną 

sławę. Ogiński będzie 

komponował aż do śmierci w 

wieku 68 lat. I choć jego 

odejście okaże się ze wszech 

miar naturalne, tym niemniej 

znikąd pojawi się mroczna 

legenda o rzekomym zadźga- 

-niu kompozytora sztyletem. Ta teoria nigdy nie zostanie potwierdzona. Książę spocznie obok wybitnych 

postaci w kościele florenckiej Santa Croce, tuż obok Galileusza, Gioacchino Rossiniego i Niccolò 

Machiavellego. Pozostawi po sobie twórczość, która być może nie jest imponująca tak pod względem ilości, 

jak i samej jakości, lecz jakże ważna dla nas Polaków! Zresztą, świadom swych możliwości, pod koniec 

życia Michał Kleofas Ogiński sam przyzna:  

„…Nigdy nie komponowałem na zamówienie. Nigdy nie przyszła mi do głowy myśl stworzyć kompozycję 

wystudiowaną i uczoną, i poświęcić jej wiele godzin. Poryw entuzjazmu, uczucie miłości czy przyjaźni, 

wzruszenie, a czasem ból czy też smutek głęboki, dyktowały mi rodzaj dźwięku i modulacji. Rzadko zdarzało 

mi się czynić zmiany w mej pierwszej improwizacji…”. 

W skład skromnego dorobku księcia – kompozytora wejdzie m.in. opera Zelis i Valkur lub Bonaparte w 

Kairze. Ta opowieść o miłości z Napoleonem Bonaparte w tle nie doczeka się teatralnej realizacji, lecz 

będzie stanowiła hołd oddany Napoleonowi. Historycy muzyczni nazwą ją „artystycznym wybrykiem 

magnata albo chwilowym wyjściem z tonacji”, bowiem książę skupi uwagę na miniaturach fortepianowych. 

Szczególnie chętnie na polonezach (26), a wśród których np. polonez F-dur grywany będzie na carskich 

balach. To właśnie polonezy, w tym polonez a-moll Pożegnanie Ojczyzny, rozsławiają Michała Kleofasa 

Ogińskiego. O nich swe pochlebne zdanie wygłosi kompozytor i krytyk Karl Maria von Weber, podnosząc 

tym samym rangę utworów. Ukażą się drukiem w największych wówczas oficynach wydawniczych w: 

Berlinie, Lipsku, Dreźnie, Wiedniu, Paryżu, Mediolanie, Petersburgu, Wilnie i Warszawie. Polonezy o 

nieskomplikowanej chromatyce szybko staną się źródłem natchnienia dla Karola Kurpińsiego, Józefa 

Elsnera, Marii Szymanowskiej i wreszcie Fryderyka Chopina. Poza polonezami Ogiński stworzy jeszcze 41 

innych stylizowanych tańców, a także 18 romansów na głos solo z towarzyszeniem fortepianu /13 do 

tekstów francuskich, 3 włoskich, 2 polskich.  

Bez względu na oceny muzykologów i krytyków, twórczość Ogińskich ma dla nas Polaków wartość 

sentymentalną. Krzepi serca i dodaje otuchy, zwłaszcza gdy jest przekazywana przez kolejne pokolenie. A 

skoro mowa o następnym pokoleniu - właśnie docieramy do córki Michała Kleofasa Ogińskiego, Amelii 

Załuskiej z Ogińskich. Jak przystało na nieodrodną córkę sławnego ojca ona również jest kompozytorką. 

Przy okazji poetką, malarką i wraz z mężem  - Karolem Załuskim - założycielką uzdrowiska w Iwoniczu-



Zdroju. Przychodzi na świat w 1805 roku jako pierwsze dziecko Michała Kleofasa Ogińskiego i Marii Neri, 

oczywiście w Zalesiu. I siłą rzeczy musi mieć we krwi umiłowanie nauki, literatury, muzyki, języków 

obcych: francuskiego, angielskiego, włoskiego, rosyjskiego, litewskiego, niemieckiego i łaciny. Dzięki 

kształceniu się u wybitnych nauczycieli muzyki, biegle gra na fortepianie i posiada wiedzę teoretyczną 

potrzebną do uprawiania kompozycji. Skomponowane przez nią utwory na fortepian, m.in.: Polonez c-moll 

na cztery ręce, Polonez A-dur, Mazurek d-moll, Polka, trzy Walce, a także krótkie utwory: Marche de 

Cavallerie , Les Adieux à Joseph oraz Walce zatytułowane Echa Iwonicza w przyszłości zostaną anonimowo 

opublikowane we Wiedniu. 

Jednak póki to nastąpi, z pasją zajmuje się poezją - pisząc wiersze okolicznościowe, jak również 

malarstwem. 

 
Amelia Ogińska w wieku trzech lat 

W dwudziestą pierwszą wiosnę, w Wilnie, wychodzi 

za mąż, po czym wyjeżdża do Kłajpedy, stamtąd po 

paru latach do Iwonicza – Zdroju. I tu, mając 

trzydzieści jeden lat i siódemkę dzieci (docelowo 

będzie matką jedenaściorga pociech) debiutuje jako 

urbanistka i architekt uzdrowiska. Wedle jej 

projektów i pod jej nadzorem powstają pierwsze 

zabudowania, w tym klasycystyczny kiosk na ośmiu 

kolumnach. Do dziś uważa się go za najcenniejszy 

zabytek małej architektury uzdrowiska. W tym 

okresie powstaje zakład kąpielowy, budynki dla 

kuracjuszy i zabudowania usługowe. Jak niegdyś jej 

ojciec, teraz ona pomaga okolicznym mieszkańcom. 

Gdy w mieście pojawia się epidemia tyfusu, 

organizuje pomoc dla wszystkich dotkniętych tą 

chorobą. Jest żoną, matką, działaczką społeczną i 

animatorem kultury. W Iwoniczu - Zdroju 

organizuje koncerty. Czasem występuje osobiście, 

lecz najczęściej zaprasza znakomitych artystów z 

Niemiec, Czech i Rosji. Jednakże krzewiąc kulturę 

światową nie zapomina o kompozycjach swych 

przodków: Michała Kazimierza oraz Michała 

Kleofasa Ogińskiego. 
 

Na trzy miesiące przed pięćdziesiątymi trzecimi urodzinami, będąc we Włoszech w Ischii, odchodzi z tego 

świata spadkobierczyni licznych talentów i najlepszych tradycji szlacheckich rodu Ogińskich. Pojęcie 

noblesse oblige w jej rozumieniu i naszej ocenie, spełnia się całkowicie!  


