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Urodziø si 25 wrze nia/7 pa dziernika 1765 r. w Guzowie koøo Warszawy. Byø synem
Andrzeja Ogi skiego (1740–1787), miecznika litewskiego (1762), wojewody trockiego
(1783), i Pauli Anny z Szembeków (1837–1798), 1. v. ony Celestyna èubie skiego (zm.
1759), 2. v. ony Jana Prospera Potockiego (zm. 1761), staro ciny guzowskiej. Miaø starsz
siostr Józef oraz przyrodnich braci hr. Feliksa èubie skiego (1758–1848), prawnika i
dziaøacza politycznego, i Antoniego Protazego (Prota) Potockiego (1861–1801), wojewod
kijowskiego, przedsi biorc i bankiera. Wczesne lata dzieci stwa sp dziø w guzowskim
dworze, który dzi ki staraniom ojca nabraø wietno ci i staø si wa nym o rodkiem kultury i
sztuki. W 1772 r. wyjechaø na kilka miesi cy wraz z rodzicami i siostr Józef do Wiednia,
gdzie ojciec obj ø poselstwo polskie. Rozpocz ø wtedy systematyczn edukacj pod opiek
znanego francuskiego guwernera Jeana Rolaya, kontynuowan pó niej w Guzowie i
Warszawie. Obejmowaøa ona ró ne dziedziny nauki: j zyki obce, literatur , histori , filozofi ,

botanik , a tak e wychowanie fizyczne. Ogi ski interesowaø si te numizmatyk ,
architektur i histori prawa, robiø przekøady z j zyków obcych i pisaø wiersze. Wa ne
miejsce w tej wszechstronnej edukacji zajmowaøa muzyka, zwøaszcza od momentu, gdy jego
nauczycielem zostaø Józef Kozøowski (1757–1831), który dawaø mu lekcje fortepianu, piewu
i kompozycji. Pod jego kierunkiem napisaø swoje pierwsze utwory. Podczas pobytu w
Warszawie w 1782 r. pobieraø lekcje skrzypiec u wybitnego wirtuoza Ivana Jarnovicia (1747–
1804). Pó niej doskonaliø gr skrzypcow u skrzypka i kompozytora Pierre’a Baillota (1771–
1842) w Pary u. Ju jako nastoletni chøopiec pomagaø ojcu w administrowaniu maj tkiem. Za
jego namow rozpocz ø karier polityczn .
Ogi ski miaø zaledwie 21 lat, gdy zostaø postaøem na sejm. W 1788 r. wszedø do Komisji
Skarbu Wielkiego Ksi stwa Litewskiego. W tym e roku otrzymaø Order w. Stanisøawa
(1788), a nast pnie (1789) Order Orøa Biaøego. W 1789 r. obj ø urz d miecznika litewskiego.
W 1790 r. wysøano go z misj dyplomatyczn do Holandii. Pojechaø te z nieoficjaln wizyt
do Londynu, gdzie negocjowaø w sprawach polityczno-handlowych. Po powrocie wycofaø si
na kilka miesi cy z dziaøalno ci politycznej. Wyjechaø na Biaøoru , aby uporz dkowa sprawy
maj tkowe, stryj Franciszek Ksawery Ogi ski (1742–1814), kuchmistrz litewski, scedowaø
mu bowiem swe dobra. Wzi ø udziaø w obchodach rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Po wojnie polsko-rosyjskiej 1792 r. na jego litewskie maj tki zostaø naøo ony sekwestr.
Próbuj c je odzyska , wyjechaø w grudniu tego roku do Petersburga, gdzie zabiegaø o
poparcie na dworze Katarzyny II (1729–1796). Przyj ø propozycj obj cia urz du
podskarbiego litewskiego, co uchroniøo jego maj tki, ale zobowi zywaøo do lojalno ci wobec
cesarzowej. Wzi ø udziaø w sejmie w Grodnie w 1793 r. Jego taktyka, maj ca na celu
unikni cie zaj cia wyra nego stanowiska w sprawie II rozbioru, nie sprawdziøa si .
Ostatecznie podpisaø traktaty rozbiorowe z Rosj i Prusami.
Jednak e w 1794 r. przyø czyø si do insurekcji ko ciuszkowskiej, wszedø w skøad jej Rady
Najwy szej Litewskiej. Braø aktywny udziaø w walce, dowodz c wøasnym oddziaøem
strzelców. Jego dziaøania dywersyjne na Biaøorusi znalazøy uznanie naczelnika insurekcji
Tadeusza Ko ciuszki (1746–1817). Po upadku Wilna Ogi ski przedostaø si do Warszawy.
Stamt d wyjechaø na krótko do rodowego Sokoøowa na Podlasiu, gdzie dotarøa do niego
wiadomo o kl sce powstania. Pod faøszywym nazwiskiem przedostaø si za granic ,
najpierw do Wiednia, a nast pnie do Wenecji. Doø czyøa tam do niego po lubiona w 1789 r.
ona Izabella z Lasockich (1764–1852). Odrzuciø propozycj powrotu do kraju zøo on przez
gen. Aleksandra W. Suworowa (1729–1800), co spowodowaøo konfiskat maj tków i zakaz
wjazdu do zaboru rosyjskiego. Od tego momentu dziaøaø na emigracji. W 1796 r. wyjechaø do
Konstantynopola jako przedstawiciel paryskich rodowisk emigracyjnych. Miaø szuka
poparcia Turcji dla koalicji przeciw Rosji. Sp dziø tam ok. sze ciu miesi cy, ale jego misja
nie przyniosøa adnych efektów. Pod koniec 1797 r. powróciø do Pary a, gdzie poznaø
Napoleona Bonapartego (1769–1821) i rozwijaø kontakty w jego otoczeniu. W 1798 r.
uzyskaø prawo wjazdu do zaboru pruskiego, zamieszkaø wraz z rodzin w Brzezinach koøo
Warszawy.
Dopiero w 1801 r. dzi ki staraniom ks. Adama Jerzego Czartoryskiego (1770–1861)
anulowano Ogi skiemu zakaz wjazdu do Rosji, gdy zøo yø przysi g wierno ci carowi
Aleksandrowi I (1777–1825). Do Petersburga przyjechaø w lutym 1802 r., zostaø
przedstawiony cesarzowi, odzyskaø prawo do cz ci maj tku na Litwie, w tym Zalesia nad
Wili (obecnie obw. grodzie ski na Biaøorusi), gdzie osiadø. W latach 1802–1806 skupiø si
na yciu rodzinnym i zarz dzaniu maj tkiem. Wybudowaø wspaniaøy klasycystyczny paøac, w
którym zgromadziø cenn kolekcj dzieø sztuki i bogat bibliotek . Organizowaø te koncerty i

przyjmowaø wielu znamienitych go ci. W tym okresie niemal caøkowicie wyø czyø si z ycia
publicznego. Z drug on , Wøoszk , piewaczk Mari Neri (1778–1851), odbyø kilka
podró y w jej rodzinne strony do Wøoch, a tak e do Pary a. Dopiero w 1810 r. powróciø do
polityki, wyst puj c w Petersburgu w obronie praw obywateli wile skich. Opowiedziawszy
si po stronie Aleksandra I, zostaø wtedy mianowany senatorem i tajnym radc cesarstwa.
Otrzymaø te Order w. Wøodzimierza i Order w. Aleksandra Newskiego. Do wybuchu
wojny francusko-rosyjskiej 1812 r. wspóøpracowaø przy tworzeniu projektów dotycz cych
przyszøo ci Litwy w ramach zaboru rosyjskiego, w zwi zku z tym cz sto bywaø w
Petersburgu na audiencjach u cesarza, byø gor cym zwolennikiem wskrzeszenia Wielkiego
Ksi stwa Litewskiego. Nad New Ogi ski utrzymywaø kontakty z animatorami søynnych
salonów muzycznych wybitnym wiolonczelist Mateuszem Wielhorskim (1794–1866) i
pianistk Mari Szymanowsk (1789–1831). Ta ostatnia w li cie do niego z 1 listopada 1825
r. pisaøa, e jego imi „b dzie ja nie w historii narodu”. Po kongresie wiede skim 1815 r.
jego pozycja polityczna ulegøa znacznej marginalizacji. Odsuni ty od wpøywów w
Petersburgu, anga owaø si jednak w lokalne sprawy na Litwie, dziaøaø aktywnie w
rodowisku wile skim, byø prezesem Towarzystwa Typograficznego i Towarzystwa
Dobroczynno ci, animowaø ycie muzyczne w Wilnie i w swoim paøacu w Zalesiu.
W 1823 r. wyjechaø do Florencji, gdzie sp dziø ostatnie lata ycia. Zmarø tam e 15
pa dziernika 1833 r. (na nagrobku widnieje bø dna data 18 pa dziernika). Zostaø pochowany
w bazylice Santa Croce, obok takich znakomito ci jak Galileusz (1564–1642), Michaø Anioø
(1475–1564) i kompozytor Gioacchino Rossini (1792–1868). Pozostawiø sze cioro dzieci –
synów: Tadeusza Antoniego (1798–1844), Franciszka Ksawerego (1801–1873) i Ireneusza
Kleofasa (1808–1863 lub 1870), oraz córki: Ameli (1803–1858), od 1826 r. on Karola
Teofila Zaøuskiego (1794–1845), nie lubnego syna rosyjskiego posøa w Rzeczypospolitej
sipa . Igelströma (1737–1823), Emm (1810–1871), 1. v. Hipolitow Brzostowsk , 2. v.
Wysock , i Id (1813–1864), on Adolfa Piottuch-Kublickiego. Tadeusz, Franciszek i
Amelia wykazywali zdolno ci muzyczne.
W swojej dziaøalno ci politycznej Ogi ski byø bardzo aktywny i peøen zaanga owania,
zwøaszcza na pocz tku kariery i podczas powstania ko ciuszkowskiego. Paradoksem jest, e
dzisiaj pami tany jest przede wszystkim jako kompozytor, a nie polityk. Wprawdzie muzyka
stanowiøa wa n sfer jego ycia, ale nie byøo to jego gøówne zaj cie. W powszechnej
pami ci utrwaliø si zwøaszcza jeden utwór Polonez a-moll Po egnanie Ojczyzny. Ju za ycia
kompozytora cieszyø si ogromn popularno ci , a jego søawa trwa do dzi . Po odzyskaniu
przez Biaøoru niepodlegøo ci w 1991 r. dopisano do søowa, postuluj c uzna Poloneza amoll za hymn pa stwowy, jednak decyzj parlamentu zablokowali komuni ci. Muzyka
otaczaøa Ogi skiego od najmøodszych lat, otrzymaø solidne podstawy wiedzy w tej dziedzinie.
wietnie graø na fortepianie i skrzypcach, znaø zasady harmonii i kontrapunktu. Byø wielkim
miøo nikiem muzyki kameralnej, podczas licznych podró y zawsze szukaø okazji, aby pogra
w kwartecie.
Najsøynniejszy Polonez a-moll odsun ø w cie inne polonezy Ogi skiego. Jednak wszystkie
zasøuguj na uwag , gdy stanowi wa ny wkøad do rozwoju gatunku. Ogi ski przyczyniø si
do zmiany funkcji u ytkowej poloneza, traktowanego dawniej jako muzyka „do ta ca” i
przeksztaøciø w artystyczn miniatur „do søuchania”. Nie oznacza to jednak, e jego polonezy
nie byøy ta czone. Niektóre z nich, pierwotnie napisane na fortepian, rozbrzmiewaøy te w
salach balowych. Najlepszym tego przykøadem jest Polonez F-dur Polonaise-Favorite, który
zostaø zinstrumentowany przez J. Kozøowskiego i wi ciø triumfy w Petersburgu. Jak
wspomina Ogi ski, utwór ten, po sukcesach odniesionych w Warszawie, „przeszedø do

Petersburga, gdzie go ta czono na dworze Katarzyny II, zowi c go «Polonezem Ogi skiego».
Aran owano go na wszelkie rodzaje instrumentów: orkiestry puøkowe wykonywaøy go przy
wszelkich paradach wojskowych, grano go na fortepianie czy te na harfie w czasie wszelkich
zebra towarzyskich w Petersburgu” (Listy o muzyce, oprac. T. Strumiøøo, Kraków 1956, s.
36).
Kozøowski w du ym stopniu przyczyniø si do upowszechnienia polonezów swojego dawnego
ucznia. Nie tylko wprowadziø je do repertuaru koncertowego, ale te zadbaø, aby ukazaøy si
drukiem. Pierwsze rosyjskie wydanie polonezów Ogi skiego ukazaøo si w 1802 r. w
Petersburgu u H. J. Dalmasa. W tej samej oficynie wydano te zbiór jego romansów do
tekstów wøoskich i francuskich. Wprawdzie kompozytor nie byø w peøni zadowolony z jako ci
tego druku, ale przynajmniej skonsultowano z nim spraw wydania. Wi kszo utworów byøa
drukowana bez jego zgody i wiedzy. Dopiero wydanie Ricordiego z 1820 r. zostaøo w peøni z
nim uzgodnione. Ogi ski skomponowaø w sumie 28 polonezów, w tym 26 fortepianowych i 2
wokalne do tekstów wøoskich. W twórczo ci fortepianowej znajdujemy te pojedyncze
przykøady innych gatunków: walce, mazury, kadryle, marsze i menuet. Skomponowaø jedn
oper Zélis et Valcour ou Bonaparte au Caïre, dedykowan Napoleonowi.
Druga wa na dziedzina jego twórczo ci to liryka wokalna. Pie ni i romanse Ogi skiego miaøy
wielkie powodzenie w salonach i na koncertach. Kompozytor si gn ø w nich po teksty
liryczne, refleksyjne, o charakterze sentymentalno-miøosnym, które dobrze wpisywaøy si w
konwencj epoki. Pojawiaj si w nich znane w tki: uczuciowe rozterki, miøosne dramaty,
wspomnienia møodo ci, opisy pi kna przyrody. Fortepian dyskretnie towarzyszy subtelnej
grze uczu wyra onej przez piewn melodi . Caøo utrzymana jest w nastroju melancholii i
smutku, niekiedy przerywanym bardziej dramatycznym akcentem. Ogi ski napisaø w sumie
17 romansów, do tekstów francuskich, wøoskich i polskich, m.in.: Livrons nous au tendre
amour, Felicité passé, Le Réveil, Fallait-il ma guérir, Dafni, Humble cabane, Sur un rien, Le
dernier beau jour d’automne, Przesta przede mn øzy roni , Lube siedlisko cnotliwej pary.
Wida w nich du pomysøowo w sposobie ksztaøtowania formy i d enie do cisøego
powi zania muzyki z tekstem. Ogi ski miaø doskonaøe wyczucie mo liwo ci gøosu ludzkiego
i stawiaø wykonawcom du e wymagania. Jego romanse mog z powodzeniem konkurowa z
dzieøami mistrzów tego gatunku, takimi jak: Félix Blangini (1781–1841), Charles-Henri
Plantade (1764–1839), Ferdinand Paër (1771–1839), Maria Malibran (1808–1836) i J.
Kozøowski.
Ogi ski byø te pami tnikarzem, bystrym obserwatorem rzeczywisto ci, obdarzonym
talentem pisarskim. Opublikowaø spisane we Wøoszech Pami tniki o Polsce i Polakach od r.
1788 a do ko ca r. 1815 (Mémoires de Michel Oginski sur la Pologne et les Polonais depuis
1788 jusqu'a la fin de 1815, wyd. L. Chod ko, Paris 1826–1827, t. 1–4), pozostawiø w
r kopisie Lettres sur la musique. O pami tnikach dowiedziano si w Rosji dzi ki M.
Szymanowskiej (informacja w Dzienniku jej córki Heleny Szymanowskiej-Malewskiej z 11
lutego 1828 r. [Warszawa 1999, s. 43]).
Ceniony w Rosji Ogi ski znalazø si obok Fryderyka Chopina (1810–1849), Stanisøawa
Moniuszki (1819–1872) i skrzypka Karola Lipi skiego (1790–1861) na pøótnie Ilii J. Riepina
(1844–1930)
[Søowia scy kompozytorzy] (1872), eksponowanym
w Pa stwowym Konserwatorium w Moskwie. Pracuj c nad tym obrazem, malarz pisaø o
kompozytorze do krytyka Wøadimira W. Stasowa (1824–1906): „Jego nazwisko jest dobrze
znane w caøej Rosji. Søyszaøem jego walca i poloneza”. Ogi ski uznawany jest tak e za
bohatera narodowego Biaøorusi, gdzie doczekaø si wielu upami tnie (patronaty szkóø,

pomnik w Moøodecznie, ulice w Grodnie i danowiczach, znaczek pocztowy [1994] i moneta
[2011]), od 2014 r. posiada tam w rodowym Zalesiu muzeum. W Polsce od 2008 r.
organizowany jest w Iwoniczu Zdroju Festiwal im. Ksi cia Michaøa Kleofasa Ogi skiego. W
2015 r. 250-lecie jego urodzin upami tniøo UNESCO, a na Litwie wyemitowano z tej okazji
okoliczno ciow monet .
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