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Józefas Deszczyńskis (1781–1844) – nepelnytai Lie
tuvoje primirštas Vilniuje gimęs ir dirbęs kompozitorius, 
dirigentas ir muzikos pedagogas. Lietuvių muzikologijoje 
jo biografija ir kūryba išsamiau netyrinėta, apsiribojant pa
minėjimais kitoms temoms skirtuose šio straipsnio autorės 
darbuose1. Didesnio dėmesio ši tema sulaukė lenkų istorio
grafijoje, tačiau ir joje dažniausiai aptinkamos biogramos 
žinynuose bei kitos neišplėtotos publikacijos2; jo bažnytinė 
muzika gvildenta Baltarusijoje3. Pažymėtina, kad Lenkijoje 
atlikta Deszczyńskio stambios formos kūrinių4, 2012 m. 
Nesvyžiuje nuskambėjo „Aušros Vartų litanija“; publikuota 
fortepijoninių polonezų5.

Šiame straipsnyje norima atkreipti dėmesį į tuos, auto
rės požiūriu, reikšmingus muziko biografijos faktus, kurie 
nebuvo akcentuoti anksčiau: čia ketinama aptarti kompo
zitoriaus bajoriškos kilmės ištakas, išryškinti patriotiškų 
aspiracijų apraiškas jo kūryboje, detaliau pažvelgti į stambios 
formos pasaulietinius opusus, paminėti mažai žinomas su 
kompozitoriumi susijusias vilnietiško muzikinio gyvenimo 
aplinkybes. 
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Anotacija
Straipsnio objektas – Vilniuje gimusio kompozitoriaus ir dirigento Józefo Deszczyńskio (1781–1844) kūrybinė biografija, kuri lietuvių 
muzikologijoje bent kiek išsamiau netyrinėta, apsiribojant paminėjimais kitoms temoms skirtuose darbuose. Kompozitoriaus gyvenimu ir 
kūryba daugiau domėtasi Lenkijoje ir Baltarusijoje. Šio straipsnio tikslas yra pateikti daugiau  žinių apie Deszczyńskio bajorišką kilmę, atskleisti 
patriotiškų aspiracijų apraiškas jo kūryboje, aptarti retai minimus ar visai neminimus kūrinius ir kai kurias su jo vardu susijusias vilnietiško 
muzikinio gyvenimo aplinkybes. Atliekant tyrimą naudotasi tarpdisciplininėmis metodologinėmis prieigomis, pasiremta loginės analizės ir 
hipotezės, lyginamuoju, analitiniukritiniu metodais.
Reikšminiai žodžiai: Lietuva, Vilnius, XIX a., Józefas Deszczyńskis.

Abstract
The article is dedicated to the creative biography of Vilniusborn composer and conductor Józef Deszczyński (1781–1844), which has not 
been thoroughly addressed in Lithuanian musicology; it has only been mentioned in studies on other topics. The composer’s life and creative 
legacy have drawn more interest in Poland and Belarus. The aim of this article is to provide more indepth knowledge about Deszczyński’s noble 
descent, to reveal the manifestations of patriotic aspirations in his works, to discuss those works that are rarely mentioned or not mentioned 
at all, and to illuminate certain circumstances of the musical life in Vilnius associated with his name. The study made use of crossdisciplinary 
methodological approaches, logical analysis, and the hypothesis, comparative, and analyticalcritical methods.
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Kai kuriuose šaltiniuose Deszczyńskis pristatomas kaip 
Lietuvos muzikas. Tokiu pavyzdžiu galėtų būti žinomų 
senosios muzikos tyrėjų ir propaguotojų Dolmetschių suda
rytas internetinis kompozitorių biografinis žinynas, kuriame 
jis įvardijamas kaip Lietuvos kompozitorius (Lithua nian 
composer)6. Reikia pripažinti, kad istorinės Lietuvos sąvoka 
šiuo atveju suteikia skaitytojui tinkamą informaciją apibū
dinant kraštą, kuriame muzikas gyveno ir kūrė. 

Józefas Deszczyńskis gimė Lietuvos Didžiosios Kuni
gaikštystės (toliau – LDK) ir Lietuvos sostinėje Vilniuje 
1781 m.7, devyneriems metams praėjus po pirmojo jungtinės 
LDK ir Lenkijos karalystės valstybės padalijimo (1772); kai 
įvyko lemtingas trečiasis, jam buvo keturiolika metų. Po šio 
istorinio įvykio, nutraukusio Abiejų Tautų Respublikos 
gyvavimą, gimtasis muziko Vilnius ir tos LDK žemės Mins
ko vaivadijoje, kur jo daugiausia gyventa ir kurta, atsidūrė 
Rusijos imperijoje. 

Deszczyńskis gimė kilmingoje šeimoje. Jo sena bajorų 
giminė (herbo Ślepowron; liet. Naktikovas8) kildinama iš 
Piastų dinastijos, Didžiosios Lenkijos kunigaikštystės linijos 
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Kališo žemių. Archyviniai dokumentai liudija, kad XVIII a. 
antroje pusėje to paties herbo, kaip ir kompozitorius, buvo ir 
kiti Deszczyńskiai iš Vilniaus krašto (Vilnijos) – Ignacy’as, 
Stanisławas ir Wincenty’as Deszczyńskiai9. 

Nėra duomenų, kur ir pas ką Deszczyńskis mokėsi 
muzikos. Galima spėti, kad kilmingos šeimos vaiką pagal 
to meto tradiciją muzikuoti mokyta namuose. Žinomo 
literato, leidėjo ir biografo, nuo 1856 m. Vilniaus lai
kinosios archeologijos komisijos (1855–1865) nario 
Dominiko Cezarijaus Chodzkos (vel  Dominik Cezary 
Chodźko, 1796–1863) liudijimu, Deszczyńskis nuo 
mažens pasižymėjo išskirtiniais muzikiniais gabumais 
(Pług 1859: 1). Vėliau jaunuolis muzikos įgūdžius galėjo 
tobulinti pas privačiai samdomus mokytojus. Manoma, 
kad apie 1811 m. jis ir pats pradėjo dirbti Vilniuje muzikos 
pedagogu: mokė smuiko ir galbūt fortepijono, kaip tai darė 
vėliau. Verta prisiminti, kad XIX a. pradžioje Johanno 
Davido Hollando (1746–1827) pastangomis profesinių 
muzikos žinių norintys turėjo galimybę jų įgyti Vilniaus 
universitete, kuriame, kai kurių šaltinių duomenimis, apie 
1813 m. muziką dėstyti galėjo ir Deszczyńskis (Błaszczyk 
1964: 53; Ахвердава 1988: 23). Tarp jo mokinių buvo Vil
niaus universiteto absolventas (medicinos srities) ir smui
kininkas mėgėjas Karolis Jelskis (1780–1855) (Марачкіна 
1999: 53), geriau muzikos istorijoje žinomo smuikininko 
ir kompozitoriaus Michało Jelskio (1831–1904) tėvas.

Deszczyńskis buvo populiarus ir žinomas ne tik 
Lietuvoje ir Lenkijoje: jo kūriniai leisti ne vien Vilniuje, 
Varšuvoje, bet ir Leipcige, Vienoje, Sankt Peterburge. Tai, 
kad jis buvo įgijęs reikiamų kompozitoriui profesinių ži
nių, liudija faktai apie pačių pirmųjų kūrinių fortepijonui 
(Polonezai op. 1 ir op. 2) leidybą Leipcige (Ахвердава 
1988: 23). 

 Kompozitorių pažinojo Vilniuje gyvenęs Stanisławas 
Moniuszko’a (1819–1872): jį mini savo laiške, rašytame apie 
1843 m. anytai Mariai Müller. Iš išlikusių laiško fragmentų 
galima suprasti, kad jame rašoma apie du Moniuszko’ai 
pagiriamuosius žodžius išsakiusius asmenis – Deszczyńs
kį ir istoriką, rašytoją bei publicistą Julianą Klaczko’ą 
(1825–1906). Galima spėti, kad atsiliepimai buvo skirti 
pirmajam Moniuszkos „Namų dainyno“ (Śpiewnik domowy) 
sąsiuviniui, kurio leidybos reikalais tuo metu kompozitorius 
rūpinosi ([Moniuszko] 1969: 81). Be to, Moniuszko’a ir 
Deszczyńskis turėjo bendrų pažįstamų. Vieni jų – Win
centos ir Adamo Zawadzkių šeima. Kaip žinoma, broliai 
Adamas (1814–1875) ir Feliksas (1824–1891) Zawadzkiai 
buvo pagrindiniai Moniuszkos Vilniaus laikotarpio kūrinių 
leidėjai. Adamo žmonai Wincentai Zawadzkai (de domo 
Żółkowska, pseud. W. A. L. Z., 1819–1894)10 Moniuszko’a 
dedikavo savo dainą (balsui ir fortepijonui) „Nemunui“ 
(Do Niemna) pagal Adomo Mickevičiaus žodžius, sukurtą 
Vilniuje11. Wincenta, mėgėja pianistė, gyvenusi Vilniuje ir 

Minsko gubernijoje Rečycos apskrityje, bendravo su ten pat 
dvaro orkestrui vadovavusiu Deszczyńskiu, buvo kai kurių 
jo kūrinių atlikėja12.

 Vienu įrodymų, kad Deszczyńskis buvo amžininkų 
gerai vertintas, galima laikyti muziką išmaniusio  Moniusz
kos operų libretų libretisto13 rašytojo mėgėjo grafo Oskaro 
KorwinMilewskio (1818–1906) požiūrį: svarbiame 
Vilniaus leidinyje „Wizerunki i Roztrząsania Naukowe“ 
(„Moksliniai vaizdiniai ir tyrimai“) 1840 m., tad gyvam 
esant Deszczyńskiui, autorius, pasisakydamas aktualiu 
klausimu apie tai, kad būtų sistemingai vertinami muzikos 
renginiai ir fiksuojami reikšmingesni muzikų laimėjimai, 
taip sudarant prielaidas krašto muzikos istorijai rašyti, mini 
Deszczyńskį šalia kompozitoriaus, dirigento ir pedagogo 
Hollando, pianisto virtuozo Johanno Nepomuko Lorenzo 
Rennerio (1785–1832) ir kitų populiarių, pripažintų ir 
pamėgtų muzikų vilniečių: 

Kalbant apie muziką, liūdna prisiminti, kad apie ją beveik 
pamirštama mūsų mieste. Su operos pradžia Vilniuje turėjome 
gerų muzikos atlikėjų, talentingų kompozitorių, buvo muzi
kos mokykla prie buvusio universiteto. Tačiau kurgi apie tai 
parašyta? Hollandas, Deszczyńskis, Renneris, neseniai miręs 
Sukulskis [Antoni Sokulski, Sukulski, 1771–1840 – V. B.] ir 
kt. (Milewski 1841: 129) 

Nuo trisdešimt trečių gyvenimo metų (1814) Desz
czyń skio biografija ir kūryba daugiausia  buvo susijusi su 
didiko Ludwiko Rokickio (apie 1770–apie 1830) valdose 
Horodyščėje, Rečycos apskrityje14, turėtu orkestru. Jam 
vadovauti grafas Rokickis pakvietė Deszczyńskį, atkreipęs 
dėmesį į jo išskirtinius muzikinius gebėjimus ir išsiski
riantį talentą. Deszczyńskio darbdavys pats buvo žinomas 
muzikas mėgėjas, neblogai įvaldęs smuiką: šiuos įgūdžius 
tobulino pas Giovannį Battistą Viottį (1755–1824). 
Grafas turėjo net tris Stradivarijaus instrumentus – du 
smuikus ir violončelę15.

 Grafą ir Deszczyńskį siejo ne tik darbo, bet ir kitokie 
santykiai, kuriuos galbūt lėmė itin retai XIX a. pradžioje 
aptinkama aplinkybė: abu – darbdavys ir jo pavaldinys, 
dvaro orkestro vadovas, – buvo kilmingi asmenys16. Įdomu 
ir tai, kad Rokickis giminystės ryšiais buvo susaistytas su 
garsiomis Lietuvos didikų giminėmis Oskierkomis, Plia
teriais ir Prozorais. Grafo tėvas Michałas Rokickis (apie 
1730–1779) buvo Lietuvos tribunolo maršalka (1778) 
ir Minsko kaštelionas (1778–1779), motina – Marianna 
(Maria) Oskierka17. Rokickis buvo vedęs grafaitę Oną Broel
Pliaterytę (vel Anna BroelPlater, apie 1770–po 1800) iš 
Lietuvos bajorų magnatų giminės, turinčios grafų titulą. Jų
dviejų duktė Teklė RokickaProzor (vel Tekla Prozorowa de 
domo Rokicka, 1799–1860) ištekėjo už Lietuvos tribunolo 
maršalkos, Lietuvos didžiojo stovyklininko (1787–1793) 
grafo Karolio Prozoro (1759–1841) sūnaus Władysławo 
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(g. 1793), Rečycos pakamario (žr. Korespondencja Fran
ciszka... 1958: 147, 150, 231). Akivaizdu, Deszczyńskis 
bendravo su minėtais asmenimis: tai liudija jo kūrinių dedi
kacijos ir biografijos faktai. Po Rokickio mirties (apie 1830), 
gaudamas jam skirtą rentą, Deszczyńskis iki gyvenimo 
pabaigos (1844) gyveno Rokickio dukters Teklės namuose 
Horodyščėje, Rečycos apskrityje, Minsko gubernijoje. 
Pažymėtina, kad dirbdamas dvare Deszczyńskis nenustojo 
dalyvauti Vilniaus kultūriniuose renginiuose. 

Su Rokickio orkestru muzikas dirigavo operas ir simfo
ninius kūrinius, tarp jų ir gana sudėtingus Vienos klasikų 
opusus. Kūrybinis jo produktyvumas (iš viso apie 100 opu
sų) leidžia spėti apie turėtas neblogas gyvenimo ir kūrybos 
sąlygas. Kompozitorius rašė orkestrinę, kamerinę, vokalinę, 
fortepijoninę, bažnytinę, sceninę muziką. Nuolatinis darbas 
su orkestru suteikė galimybę tobulinti įgūdžius kuriant 
orkestrinę muziką, pažinti atskirų instrumentų galimybes, 
todėl nemažą dalį jo kūrybos užėmė simfoninio ir kameri
nio žanro opusai: 4 uvertiūros, 3 koncertai fortepijonui ir 
orkestrui, „Du polonezai“ fortepijonui ir orkestrui, op. 23. 
Tarp šio žanro stambios formos kūrinių šiandien labiau 
žinomi Koncertas fortepijonui ir orkestrui Fdur, op. 25, 
ir Fortepijoninis kvartetas amoll, op. 39. 

Koncertas fortepijonui ir orkestrui F-dur, op. 25

Koncertas fortepijonui ir orkestrui Fdur, op. 25, su
kurtas apie 1819–1820 m. ir dedikuotas Rokickio dukrai 
RokickaiProzor. Pats Deszczyńskis apibūdino Koncertą 
kaip Concerto brillante et non difficile. Susipažinus su 
kūriniu18, negalima sutikti su itališka apibrėžtimi non 
difficile (liet. nesunkus). Kūrinį, kurio natos (klavyras) buvo 
išleistos Leipcige 1833 m.19, sudaro trys dalys – I. Allegro 
moderato, II. Adagio ir III. Rondo. Allegro moderato alla 
polacca. Savo muzikine kalba ir forma jis artimas ana
logiškais principais sukurtiems taip pat tradicinių trijų 
dalių Johanno Nepomuko Hummelio (1778–1837) (Nr. 
2 a moll op. 85; Nr. 4 Edur op. 110 „Les Adieux“) ar 
Johno Fieldo (1782–1837) (Nr. 2 Asdur) Koncertams 
fortepijonui. Muzikinės kūrinio mintys plėtojamos solisto 
ir orkestro dialogo forma, jam būdinga fortepijoninių vir
tuoziškų epizodų gausa, yra ir techniškai gana sudėtingų 
orkestro intermedijų. 

Orkestro įžangoje, kurią galima laikyti I d. pirmąja 
ekspozicija, styginiai pristato pagrindinę temą (1 pav.). Vėl 
sugrįžusi reprizoje ji paruošia fortepijono solo, kuris pradeda 
antrąją ekspoziciją. Dvi jos temos, solisto atliekamos domi
nantinėje tonacijoje (Cc), traktuotinos kaip šalutinės (2, 3 
pav.). Po temų plėtojimo kintančiose tonacijose (F, As, Es, 
F) grįžtama į pagrindinę tonaciją. II dalis kupina santūrios 

muzikinės lyrikos epizodų (4, 5 pav.). Virtuoziškos III d. 
pagrindinę šokinę ir šalutinę (C dur) temas eksponuoja 
fortepijonas (6, 7 pav.). Be to, Koncertas pasižymi ekspre
syviais orkestro tutti epizodais (8, 9 pav.).

Fortepijoninis kvartetas a-moll, op. 39

Kai kurie turimi Deszczyńskio biografijos duomenys 
leidžia spėti, kad jis pažinojo lenkų kompozitorių Józefą Els
nerį (1769–1854). Vienu įrodymų gali būti dedikacija: Els
neriui skirtas Deszczyńskio Fortepijoninis kvartetas amoll, 
op. 39, sukurtas apie 1827 m. Reali aplinkybė, suteikianti 
galimybę jiems bendrauti, ta, kad abu kompozitoriai buvo 
Religinės ir tautinės muzikos draugijos Varšuvoje nariai 
(Elsneris prisidėjo prie šios draugijos kūrimo ir dalyvavo 
jos veikloje 1814–1825 m.).

 Pažymėtina, kad netrukus, 1828 m., Deszczyńskio 
Kvartetą pristatė Leipcigo „Allgemeine Musikalische Zei
tung“ („Visuotinis muzikinis laikraštis“). Nors tai buvo tik 
žinutė rubrikoje „Trumpi pranešimai“ („Kurze Anzeigen“), 
vis dėlto čia pateikiamas ir trumpas palankus vertinimas. Ši 
nuomonė yra svarbi, nes tuo metu savaitraščio vyriausiasis 
redaktorius (nuo 1827 m.) buvo vokiečių kompozitorius 
ir muzikos teoretikas Gottfriedas Wilhelmas Finkas 
(1783–1846). Čia rašyta: 

1 iliustracija. Józefo Deszczyńskio Koncertas fortepijonui ir 
orkestrui Fdur, op. 25. Klavyras. Titulinis lapas
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1 pav. Józefo Deszczyńskio Koncertas fortepijonui ir orkestrui Fdur, op. 25, I d. įžanga

2 pav. Józefo Deszczyńskio Koncertas fortepijonui ir orkestrui Fdur, op. 25, I d. pirmoji šalutinė tema

3 pav. Józefo Deszczyńskio Koncertas fortepijonui ir orkestrui Fdur, op. 25, I d. antroji šalutinė tema
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4 pav. Józefo Deszczyńskio Koncertas fortepijonui ir orkestrui Fdur, op. 25, II d.

5 pav. Józefo Deszczyńskio Koncertas fortepijonui ir orkestrui Fdur, op. 25, II d.

6 pav. Józefo Deszczyńskio Koncertas fortepijonui ir orkestrui Fdur, op. 25, III d. pagrindinė tema

7 pav. Józefo Deszczyńskio Koncertas fortepijonui ir orkestrui Fdur, op. 25, III d. šalutinė tema
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8 pav. Józefo Deszczyńskio Koncertas fortepijonui ir orkestrui Fdur, op. 25, I d. orkestro tutti epizodas

9 pav. Józefo Deszczyńskio Koncertas fortepijonui ir orkestrui Fdur, op. 25, III d. orkestro tutti epizodas
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turime jį [kompoztorių – V. B.] su džiaugsmu pasveikinti, 
dėl savo gabumų ir reikiamo meistriškumo jis vertas palai
kymo (in die Schranken tritt). Nesuklysime pasakę, kad šį 
Kvartetą pamėgs didžioji dalis pianistų, [ypač] tų, kuriems 
mielas netuščias akompanimentas. Tai labai pageidaujamas ir 
džiaugsmingas reiškinys. Instrumentų traktavimas rodo išla
vintą skonį (gebildeten Geschmacke), melodijos ir harmonija 
yra malonios, neperkrautos (nicht Überladenes), netuščios. 
[…] [Kūrinio] atlikimas turinčių didelį įgūdį ir gerą touché 
bus visiems malonus ir [jis] dažnai skambės. (Kurze Anzeigen 
1828: 368)

Dar pabrėžiama, kad fortepijono partija (21 lapas) iš
spausdinta ant gero popieriaus, ir tai prisidėsią prie didesnio 
noro įsigyti natas. 

Kvartetą sudaro 4 dalys: I d. Allegro moderato, II d. 
Adagio, III d. Polonaise ir IV d. Rondo. Allegretto grazio-
so20. Kaip ir Koncerte, Kvartete naudojamos ritminės ir 
kitos būdingos polonezo spalvos, pabrėžiant tai net dalių 
pavadinimais: Koncerte – III d. Rondo. Allegro moderato 
alla polaca, Kvartete – III d. Polonaise. Kvartetui, kaip ir 
Koncertui, būdinga taškuota ritmika, melodijų puošyba 
melizmomis: foršlagais, mordentais, triliais. Svarbiausias 
vaidmuo skirtas fortepijonui ir smuikui. Fortepijono partija 
savo reikšmingumu primena Koncerto žanrui būdingą puoš
numą, virtuoziškumą. Kvarteto I dalis – veržli, dinamiška, 
pagrindinę temą atlieka fortepijonas (10 pav.), dialogą su 
juo palaiko smuikas (11 pav.). Fortepijonui taip pat patikėta 
kontrastinga pagrindinei lyrinė šalutinė tema (12 pav.). 
Neišplėtotos II d. pagrindinę mintį išsako ją pradedantys 
styginiai (13 pav.). III dalis – grakštus polonezas soluojant 
fortepijonui (14 pav.) su įsiterpiančiu išraiškingu styginių 
Trio (15 pav.). IV d. sulydyta iš pasikartojančių teminių 
frazių. Fortepijono solo eksponuojamai pagrindinei ener
gingai, gracingai Allegro grazioso temai savitumo suteikia ak
centuota silpnoji takto dalis (ketvirtoji ketvirtinė nata; 4/4) 
(16 pav.). Netikėtai pasikeitus tonacijai (iš amoll į Adur) 

10 pav. Józefo Deszczyńskio Fortepijoninis kvartetas amoll, 
op. 39, I d. pagrindinė tema; fortepijono partija 

11 pav. Józefo Deszczyńskio Fortepijoninis kvartetas amoll, 
op. 39, I d. smuiko partija

12 pav. Józefo Deszczyńskio Fortepijoninis kvartetas amoll, 
op. 39, I d. šalutinė tema

13 pav. Józefo Deszczyńskio Fortepijoninis kvartetas amoll, 
op. 39, II d.

14 pav. Józefo Deszczyńskio Fortepijoninis kvartetas amoll, 
op. 39, III d.
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įtaigiai kontrastingai suskamba lyrinė tema (Maggiore), 
atliekama viso ansamblio. Jos melodija gimininga pagrin
dinei temai, tačiau be šiai būdingo energingo charakterio ir 
akcento ant silpnosios takto dalies (17 pav.).

Be minėto Fortepijoninio kvarteto amoll, žinomas 
Deszczyńskio Sekstetas dviem smuikams, altui, dviem 
violončelėms ir kontrabosui, tačiau jo natos, šios dienos 
duomenimis, neišlikusios.

Nepaisant vilniečio kompozitoriaus gana didelio as
menų, su kuriais bendrauta, rato ir nemenko amžininkų 
pripažinimo, darbas grafo Rokickio valdose tikriausiai 
teikė tam tikro uždarumo. Apie tai galima spręsti iš XIX a. 
viduryje Varšuvos kultūros veikėjų paskelbtõs duomenų apie 
Deszczyńskį paieškos. 

XIX a. 6 dešimtmetyje Lietuvoje ir Lenkijoje suakty
vėjo pastangos surinkti žinias apie savo krašto muzikus, 
jų kūrinius, ypač tuos, kurių likimas mažai žinomas. Buvo 
reiškiamas rūpestis dėl muzikinio paveldo išsaugojimo. Šios 
problemos akiratyje atsidūrė ir Deszczyńskio asmenybė, 
tapusi gana keistai išsirutuliojusios intrigos objektu, galbūt 
painiojant jį su kitu bendrapavardžiu. Varšuvoje leistame 
„Ruch Muzyczny“ numeryje 1859 m. (Nr. 8) pranešta: 

Podolėje21 ilgai gyveno Deszczyńskis, Pawełas Podolaninas 
[Paweł Podolanin], kuris turėjo įgimtą muziko talentą, gerai 
skambino fortepijonu, parašė daugelį išraiškingų polonezų 
dviem ir keturioms rankoms. Tariant pagiriamąjį žodį šiems 
polonezams galima pasakyti, kad jie sukurti ne galva, kaip 
daugelio kitų autorių, o širdimi ir pakilia siela. Šiandien nieko 
negirdėti apie šiuos gražius polonezus, ir galime tvirtai sakyti, 
kad jie dingę, kaip dingę daugelis kitų puikių kūrinių. Jei kas 
nors tokių turi, tegu pagalvoja, kaip juos išsaugoti, kad nebūtų 
prarasti. Tiek nedaug teturime mūsų muzikinio turto, kad 
gelbėjimas nuo sunaikinimo nors ir nedidelių kūrinėlių, tačiau 
kitados žmonių mėgtų, tad neabejotinai turinčių vertę, nors ir 
vien kaip atminties (pamiątkową), yra tinkamai suprantama 
patriotinė pareiga. ([Sikorski] 1859: 70–71)22 

Šias mintis pakomentavo pati leidinio redakcija, nuoro
doje papildydama žinias apie Deszczyńskį: 

Tarp lenkų kompozitorių, gyvenusių Varšuvoje [?] iki 1830 m., 
taip pat buvo Deszczyńskis, bet ne Pawełas, o Józefas. Dau
gelį jo kūrinių, tarp kitų Koncertą fortepijonui, styginių 
Kvartetą, taip pat fortepijoninių polonezų, išleido užsienio 
leidyklos, daugiausia Leipcigo. Ar tas Deszczyńskis buvo tik 
bendrapavardis su šiuo Deszczyńskiu, ar jo giminaitis, mums 
nežinoma.23

Šiuos pasisakymus verta pakomentuoti pastebint, kad 
aptãkios ir netikslios žinios iš Varšuvos apie  Deszczyńskį, 
praėjus vos keliolikai metų po jo mirties, kelia nuostabą ir 
skatina mintis apie ne visais atvejais glaudų komunikavimą 
tarp Varšuvos ir Vilniaus bei kitų buvusios LDK vietovių: 
juk apie kompozitorių rašyta Vilniaus spaudoje, čia jis 
dirbo pedagogu, skambėjo jo kūriniai, leisti daugelyje 

15 pav. Józefo Deszczyńskio Fortepijoninis kvartetas amoll, op. 
39, III d. Trio

16 pav. Józefo Deszczyńskio Fortepijoninis kvartetas amoll, 
op. 39, IV d. 

17 pav. Józefo Deszczyńskio Fortepijoninis kvartetas amoll, op. 
39, IV d. Maggiore
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kraštų, beje, buvo parašęs muziką ir Varšuvoje rodytam 
spektakliui pagal vieno žinomiausių lenkų dramaturgo Lud
wiko Dmuszewskio libretą „Dvaras šalikelėje“ („Dworek 
na gościńcu“), buvo išrinktas tikruoju Religinės ir tautinės 
muzikos draugijos Varšuvoje nariu (Pług 1859: 425). Be to, 
tuo metu, kai vyko minimas susirašinėjimas per Varšuvos 
leidinį, Vilniuje gyveno 1840 m. apie Deszczyńskį rašęs 
KorwinMilewskis bei kompozitorių pažinojusi Vilniaus 
leidėjų Zawadzkių šeima. Žinių, ko gero, galima buvo tikė
tis iš Rokickių ar Prozorų: RokickaProzor, kurios valdose 
iki mirties gyveno Deszczyńskis, mirė kitais metais po čia 
aptariamo susirašinėjimo.

 Nepaisant to, tų pačių 1859 m. kitame „Ruch Muzycz
ny“ numeryje (Nr. 19) dar vieną kreipimąsi į skaitytojus 
ir prašymą atsiliepti bei pateikti žinių apie Deszczyńskio 
biografiją paskelbė lenkų rašytojas ir publicistas Ada
mas Pługas (vel Antoni Pietkiewicz, pseud. Adam Pług, 
1823–1903), tuo metu (1858–1862) vienos Žytomyro 
gimnazijų direktorius: 

Bobruisko paviete24 girdėjau keletą mane sužavėjusių 
Deszczyńskio, privataus muzikos mokytojo tose apylinkėse, 
polonezų. Man sakė, kad Deszczyńskio (dabar jau mirusio) 
polonezai turėjo didelį pasisekimą, jis daug jų sukūręs. Kur 
galėtų būti jo kūrinių rankraščiai? Apie tai žinių galėtų mums 
suteikti Bobruisko pavieto gyventojai, kurių apie tai labai 
maloniai prašome per „Ruch Muzyczny“. ([Pług] 1859: 162)

Tačiau čia pat nuorodoje Pługas pastebi, kad tai tikriau
siai būsiąs tas pats Pawełas Deszczyńskis, apie kurį anksčiau 
rašyta „Ruch Muzyczny“ (Nr. 8). 

Aiškumo į šią „painią“ istoriją įnešė didesnę savo gyve
nimo dalį Vilniuje praleidęs Chodzka. Jo atsiųsto laiško 
ištrauką apie Deszczyńskį Pługas publikavo tame pačiame 
minimame leidinyje (Nr. 50). Šios publikacijos įžangoje 
rašoma: 

... prieš kelias dienas gavau nenusakomai mane pradžiuginusį 
laišką nuo garbingojo (czcigodnego) Dominiko Chodzkos, už 
kurį iš visos širdies dėkodamas jo ištrauką apie Deszczyńskį 
siunčiu į „Ruch Muzyczny“. (Pług 1859: 425)

Pabrėžtina tai, kad, baigęs cituoti Chodzką, Pługas 
pagaliau kreipėsi ir į kitus Lietuvos bičiulius (Litewskich 
moich współbraci), kad parašytų tie, kas turi žinių apie pa
skutinius Deszczyńskio gyvenimo metus ir kūrybą (Pług 
1859: 425–426).

Paviešinti Chodzkos duomenys apie Deszczyńskį buvo 
reikšmingi, jie tapo atspirties tašku vėlesniems autoriams, 
minint šį muziką savo darbuose. Vardydamas svarbiausius 
kompozitoriaus kūrinius, Chodzka pateikė nuomonę ir apie 
polonezus, sakydamas, kad jie išties išskirtiniai ir labiausiai 
kompozitorių išgarsinę:

Žinovų nuomone, jie ne tik pasižymi tomis tikrosiomis mūsų 
charakteringo šokio savybėmis, bet ir būdami [tinkamos] 

formos ir melodingi, pelnė vietą iškart po Mykolo [Kleopo] 
Oginskio polonezų. (Pług 1859: 425–426)

Šis biografinių žinių publikavimas svarbus ir tuo, kad 
tarp Chodzkos vardijamų Deszczyńskio kūrinių yra ir 
ne visur iki šiol istoriografijoje nurodomas Deszczyńskio 
kūrinys – uvertiūra orkestrui „Mūšis prie prūsų Ylavos“ 
(„Bitwa pod Iławą pruską“)25. Šiuo Deszczyńskio autorys
tės paliudijimu galima tikėti, nes Chodzka, be kitų veiklos 
sričių, žinomas ir kaip istoriografas, kaupęs daugelį įvairių 
Lietuvos istorijos šaltinių bei rūpinęsis Lietuvos kultūros 
paveldu (Griškaitė 2003: 263–296). 

Uvertiūros „Mūšis prie prūsų Ylavos“ tematika – susirė
mimas tarp Napoleono Bonaparto vadovaujamos Prancū
zijos ir Rusijos imperijos kariuomenių bei nedidelių prūsų 
dalinių 1807 m. – be abejo, buvo artima kompozitoriaus, 
Vilniaus nacionalinės gvardijos karininko, Napoleono idėjų 
šalininko, pilietinei ir kūrybinei pasaulėjautai26. Deja, kaip 
daugelio kitų kūrinių, šio natos taip pat neišlikusios. 

Atidžiau pažvelgus į Deszczyńskio biografiją ir kai 
kurių jo kūrinių atsiradimo paskatas tampa akivaizdu, kad 
kompozitorius buvo patriotiškos savivokos asmenybė. Jį 
domino savo krašto istorija ir politinės aktualijos. Pakanka 
prisiminti reikšmingus jo gyvenime 1812uosius. Visuome
ninę ir politinę muziko poziciją bei patriotiškumą liudija 
buvimas minėtoje Vilniaus nacionalinėje gvardijoje, kuri 
buvo sukurta Napoleono Bonaparto žygio į Rusiją metu 
1812 m. Deszczyńskis akivaizdžiai prijautė Prancūzijos 
Didžiosios armijos generolo siekiui kautis su Rusija, o tai, 
pergalės atveju, manyta, suteiktų galimybę Lietuvai ir Len
kijai tikėtis išsilaisvinimo iš imperinių gniaužtų. 

Priejautą šioms idėjoms įrodo kūryba: ir minėta 
uvertiūra, ir vos keleriems metams praėjus po 1812ųjų 
įvykių, 1816 m., sukurti Du maršai pučiamųjų orketrui, 
dedikuoti Krasińskio gvardijai. Ši dedikacija buvo neatsitik
tinė. Maršų atsiradimą lėmė kelios aplinkybės. Krasinskio 
gvardija buvo vadinami lenkų ulonai Napoleono armijoje. 
Generolas grafas Wincenty’as Krasińskis (1782–1858), 
beje, vedęs garsėjusią savo inteligentiškumu kunigaikštytę 
Mariją Uršulę Radvilaitę (vel Maria Urszula ks. Radziwiłł, 
1777–1822), buvo Napoleono vertintas karvedys 1812 
metų kampanijoje (Wincenty Krasiński... 2016: 18). Jis – 
slaptos „Tėvynės bičiulių draugijos“ (Towarzystwo Przyjaciół 
Ojczyzny), siekusios ugdyti patriotines tradicijas, Varšuvoje 
įkūrėjas (1802) ir Ylavos mūšio dalyvis, jame buvo sužeistas 
(Wincenty Krasiński... 2016: 7). Šių kautynių atgarsius, kaip 
minėta, randame Deszczyńskio kūryboje. Krasińskiai buvo 
populiarūs tarp žymių visuomenės veikėjų ir meno žmonių. 
Juos ir  Deszczyńskį taip pat siejo garsiojo generolo Tado 
Kosciuškos (1746–1817) kultas. Tai, kad kompozitoriui 
buvo nesvetimas jo asmenybės ir deklaruotų idėjų garbi
nimas, rodo jo pavardė aukotojų Kosciuškos paminklui 
sąraše: 1818–1821 m. rinktos lėšos įvardytos „patriotinėmis 
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aukomis didvyrio paminklui“ (Lista imienna osob... 1822: 
99). Pažymėtina, kad Deszczyńskis įrašytas toje grupėje 
aukotojų, iš kurių aukas surinko grafas Karolis Prozoras: 
kaip jau minėta, šio Lietuvos bajorų giminės atstovo pavardė 
taip pat reikšmingai figūruoja Deszczyńskio biografijoje. 

Dėmesį istorinei Lietuvos ir Lenkijos tematikai rodo 
Deszczyńskio sukurta muzika dainai „Zigmantas III“ 
(Zygmunt III) pagal tekstą, 1816 m. išspausdintą lenkų rašy
tojo, istoriko, dramaturgo Juliano Ursyno Niemcewi cziaus 
(1758–1841) „Istorinėse dainose“ (Śpiewy historyczne) 
(Niemcewicz 1816: 265). „Istorinės dainos“ buvo vienas 
svarbiausių šaltinių, iš kurio įkvėpimo sėmėsi kompozitoriai, 
turintys tikslą sukurti kūrinių patriotiniais tekstais, istorine 
krašto tema. Deszczyńskį, akivaizdu, inspiravo ne tik isto
rinis aspektas, bet ir pati poeto, tekstų autoriaus asmenybė 
bei visuomeninė veikla (Niemcewiczius dalyvavo rengiant 
Gegužės 3iosios konstituciją, 1791). Taip pat viena pas
katų rašyti muziką šio patriotinio leidinio dainoms galėjo 
būti tai, kad dainų tekstų autorius, kaip ir kompozitorius, 
buvo Kosciuškos asmenybės ir veiklos garbintojas, jo idėjų 
šalininkas: per 1794 m. įvykius Niemcewiczius buvo Kos
ciuškos adjutantas ir sekretorius. Galima spėti ir apie kitas 
kompozitoriui imponavusias aplinkybes: visus minimus 
asmenis, kaip, beje, ir pasirinktõs dainos personažą – Len
kijos karalių bei Lietuvos didįjį kunigaikštį Zigmantą III 
Vazą (vel Zygmunt III Waza, 1566–1632) – siejo mintis 
apie stiprios ir nedalomos valstybės sukūrimą. Deszczyńskio 
kūrinių tematika, dedikacijos, ryšiai su asmenimis, su kuriais 
bendrauta, asmeninio gyvenimo faktai leidžia teigti, kad 
tokia vizija jam buvo artima. 

Vienaip ar kitaip Deszczyńskis buvo tarp keturiolikos 
autorių, rašiusių muziką trisdešimt trims šio rinkinio 
dainoms. Šiame projekte dalyvavo vos keli profesiona
lai – Deszczyńskis, Franciszekas Lesselis (1780–1838), 
Maria Szymanowska (1789–1831), Karolis Kurpińskis 
(1785–1857), kiti – daugiausia kilmingieji mėgėjai. Dai
nos „Zigmantas III“ tekstas perteikia įprastą Zigmanto III 
Vazos veiklos vertinimą: poetas neslepia to, kad šis valdovas 
nelabai mėgtas Lenkijoje, nemokėjęs tinkamai vadovauti, 
tačiau pripažįsta sudėtingas istorines aplinkybes, kuriomis 
jam teko valdyti. Paskutiniame dainos posme teigiama, kad 
Zigmanto III Vazos vadovavimo laikotarpis, „nors ir pelnė 
nenaudingų [laikų] šlovę“, vis dėlto paliko „garbingą virti
nę atmintinų vadų“, tokių kaip „iškalba garsėjęs Skarga“ ir 
„aukščiau visų kitų [iškilęs] Leonas Sapiega, vienoje rankoje 
laikantis kalaviją, kitoje – teisę“ (Niemcewicz 1816: 266). 
Akivaizdu, kad čia poetas turi omenyje LDK kanclerio Leo
no Sapiegos (1557–1633) pastangas, vadovaujant Trečiojo 
Lietuvos Statuto (1588) rengimui. 

Deszczyńskio muzikoje „Zigmantui III“ galima matyti 
didesnį nei kitose šio leidinio dainose dėmesį harmonijai. 
Minorinė tonacija (cmoll) ir Andante tempas tiko san
tūriai niūrokai nuotaikai išreikšti, šiuo požiūriu padėjo ir 

kompozitoriaus panaudotos chromatinės slinktys. Len
kų istoriografijoje galima rasti vertinimą, teigiantį, jog 
Deszczyńskio daina „skamba labiau pianistiškai (bardziej 
fortepianowo) nei pianistės Szymanowskos kompozicijos“ 
(Gabryś 1960: 93). Muzikos istorikė ir poetė Maja Tro
chimczyk taikliai pastebi, kad Deszczyńskio šioje dainoje 
panaudota žemyn slenkanti chromatinė boso linija primena 
retorinę figūrą, kuri asocijuojasi su kančia, ji artima Baroko 
laikotarpio „musica poetica“ priemonėms pathopoeia27 ar 
passus duriusculus28 (Trochimczyk 2014: 150). Verta pa
stebėti, kad šiuolaikinė tyrėja taip pat nevengia definicijos 
„Lietuva“, nurodydama Deszczyńskio gyvenimo ir veiklos 
vietą (Trochimczyk 2014: 147).

Yra pagrindas teigti, kad tos pãčios patriotinės emocinės 
paskatos lėmė kitą Deszczyńskio pasirinkimą – rašyti muzi
ką Vilniaus miesto teatro spektakliui 3 veiksmų riteriškajai 
melodramai (kitur vadinamai opera; žr. ChmaraŻaczkie
wicz 1984: 404) „Ekbertas, arba Anglų susijungimas į 
vieną karalystę“ (Egbert czyli Połączenie się Anglików), 
kurios premjera įvyko 1810 m. Pagrindinė kūrinio mintis – 
stipriõs ir nedalomos valstybės siekis. Siužetas remiasi tikrais 

18 pav. Józefo Deszczyńskio Daina balsui ir fortepijonui 
„Zigmantas III“; kn: Julian Ursyn Niemcewicz, Śpiewy 
historyczne: z muzyką i rycinami, Warszawa: w Drukarni No. 
646 przy Nowolipiu, 1816
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istoriniais faktais. Tokį tikslą iš tikrųjų turėjo Ekbertas (vel 
Ecgberht, 771/775–839) – Vesekso, saksų karalystės pietva
karių Anglijoje, karalius (802–839). XIX a. pradžioje Lie
tuvos gyventojams, reikia manyti, asociatyvių minčių kėlė 
istorija apie šio karaliaus kovas su dominuojančia Mersijos 
karalyste, kuri vertė jai paklusti kitas, mažesnes karalystes, 
kokia buvo ir Veseksas. Netenka abejoti, kad Vilniaus miesto 
teatro repertuare šis kūrinys atsirado dėl įžvelgiamos ana
logijos: kovas už Vesekso nepriklausomybę nesunku buvo 
tapatinti su tokiais pačiais Lietuvos ir Lenkijos troškimais. 

 Melodramos tekstą iš prancūzų kalbos į lenkų (autorius 
RenéCharles Guilbert de Pixerécourt29, 1773–1844) vertė 
Vilniaus miesto teatro aktorius ir dainininkas Józefas Wols
kis (1786 ar 1785–1838), beje, tas pats, kuris atliko Adomo 
ir Rafaelio vaidmenis Josepho Haydno (1732–1809) orato
rijoje „Pasaulio   sukūrimas“ Vilniuje 1809 m. (Brensztejn: 
360). Iš originalios pjesės, išleistos ir pastatytos 1802 m. 
Paryžiaus teatre Théâtre de la Porte Saint-Martin, galima 
sužinoti, kad spektaklyje buvo dainuojamų ir šokamų scenų, 
tekste išties daug nuorodų „skamba muzika“. Nemažai dainų 
atlieka vienas veikėjų Edmondas, kilmingas asmuo, prisista
tantis bardu. Istorinis asmuo Ekbertas (Ecbert) spektaklyje 
vaizduojamas ne kaip Vesekso karalius, o kaip jo sūnus, net 
prisidengęs Adolfo vardu (Ecbert, Premier... 1802).

Vilnietiško „Ekberto...“ spektaklio su Deszczyńskio 
muzika recenzijoje rašoma, kad tai „geras veikalas, vien
tisa intriga, nedidelės Bardo arijos atliekamos tinkamai 
ir spektaklis gerai publikos priimtas“30. Teatro istoriko 
Karolio Estreicherio (1827–1908) nuomone, šiame veikale 
vyravo „nūdienos dvasia, suteikusi reikšmę riterių scenoms, 
[dvasia], kuri iš [teatro] scenos peraugo į poeziją ir sukūrė 
balades ar net dainas „Valenrode“31. 

Deszczyńskio pasirinkimas rašyti muziką kitam spek
takliui, komedijaioperai „Dvaras šalikelėje“ (Dworek na 
gościńcu) pagal populiaraus lenkų dramaturgo Ludwiko 
Adamo Dmuszewskio (1777–1847) libretą (rodyta Varšu
voje 1809 m.) taip pat nebuvo atsitiktinis. Libreto autorius 
garsėjo savo patriotiniu nusiteikimu ir veikla laisvųjų mūri
ninkų organizacijoje. Būdamas septyniolikmetis, jis prisidė
jo prie Kosciuškos sukilimo: buvo Tautinės aukščiausiosios 
tarybos, įkurtos Lenkijoje (Polanece), sekretoriumi. „Dvaro 
šalikelėje“ siužetas patraukė Deszczyńskio dėmesį dėl vei
kale plėtojamos temos, asociatyviai lengvai pritaikomos 
politinei Lietuvos ir Lenkijos realijai – Vakarų Galicijos, 
kuri po Abiejų Tautų Respublikos trečiojo padalijimo buvo 
atitekusi Austrijai, sugrąžinimo Lenkijos karalystei32 (1809).

Įdėmesnis, nors šaltinių ir išlikusių natų stokos ribo
jamas, žvilgsnis į Deszczyńskio biografiją ir pasaulietinę 
kūrybą patvirtina tai, kad Vilniuje gimęs, šiame mieste ir 
kitose buvusiose LDK vietovėse gyvenęs ir kūręs kompozi
torius yra Lietuvos muzikos istorijos figūra, kuri nusipelno 
užimti deramą vietą šios srities tiriamuosiuose darbuose. 

 

Išvados

Vilniuje kilmingoje šeimoje gimęs ir šiame mieste 
dirbęs kompozitorius, muzikos pedagogas ir dirigentas 
Deszczyńskis buvo populiarus ir žinomas muzikas ne tik 
Lietuvoje ir Lenkijoje: jo kūriniai leisti Vilniuje, Varšuvoje, 
Leipcige, Vienoje, Sankt Peterburge. Apie Deszczyńskį ra
šyta svarbiuose leidiniuose Vilniuje („Wizerunki i roztrzan
sanie naukowe“), Varšuvoje („Ruch muzyczny“), Leipcige 
(„Allgemeine Musikalische Zeitung“). Faktų visuma leidžia 
teigti, kad jį pažinojo Moniuszko’a, Elsneris, Vilniuje – 
Zawadzkiai, Moniuszkos operų libretistas KorwinMilews
kis, gretinęs Deszczyńskio vardą su kitais garsiais Vilniaus 
muzikais – Hollandu ir Renneriu. Jo biografija buvo žinoma 
Lietuvos kultūros paveldu besirūpinusiam Chodzkai.  

Deszczyńskis buvo produktyvus kompozitorius, sukū
ręs apie 100 opusų. Jau pirmieji jo kūriniai buvo leidžiami 
Leipcige. Vokietijos spaudoje gerai atsiliepta apie vilniečio 
muziko kūrybą. Tai liudija, kad Deszczyńskis buvo įgijęs 
reikiamų kompozitoriui profesinių žinių. Tą patį byloja ir 
įdėmesnis šio straipsnio žvilgsnis į jo pasaulietinio žanro 
stambios formos kūrinius – Koncertą fortepijonui ir orkes
trui Fdur, op. 25, bei Fortepijoninį kvartetą amoll, op. 39, 
kurie stilistiškai artimi Hummelio, Fieldo ir kitų panašaus 
kūrybinio braižo kompozitorių opusams.

Deszczyńskis buvo žinomas muzikos pedagogas. Gal
būt, be privačių pamokų, jis dėstė Vilniaus universitete 
tuo metu, kai jame muzikos reikalais rūpinosi Hollandas. 
Tarp jo mokinių buvo smuikininkas mėgėjas Karolis Jelskis 
(1780–1855), smuikininko ir kompozitoriaus Michało 
Jelskio (1831–1904) tėvas. 

Svarbią vietą kompozitoriaus biografijoje užima diri
gento darbas grafo Rokickio dvaro orkestro Horodyščėje 
(Minsko gubernija) vadovu. Galima manyti, kad jį kaip 
kilmingą asmenį (bajoras herbo Ślepowron, liet. Naktiko
vas) su darbdaviu siejo artimesni nei tik darbo santykiai: ši 
aplinkybė galėjo lemti žmonių, su kuriais bendrauta, ratą. 
Grafas giminystės ryšiais buvo susietas su Lietuvos didikų 
giminėmis Oskierkomis, Pliateriais, Prozorais. Kai kuriems 
jų savo kūrinius skyrė kompozitorius. 

Nemažai Deszczyńskio kūrinių atspindi patriotišką mu
ziko nuostatą, dėmesį istorinei tematikai ir visuomeninėms 
bei politinėms aktualijoms. Uvertiūros orkestrui „Mūšis prie 
prūsų Ylavos“ tema buvo artima Deszczyńskio, Napoleono 
Bonaparto žygio į Rusiją metu 1812 m. sukurtos Vilniaus 
nacionalinės gvardijos karininko, pilietinei ir kūrybinei 
pasaulėjautai. „Du maršai pučiamųjų orkestrui“ dedikuoti 
Krasińskio gvardijai (taip buvo vadinami lenkų ulonai 
Napoleono armijoje); generolas grafas Krasińskis buvo 
Napoleono vertintas karvedys 1812 metų kampanijoje ir, 
taip pat kaip Deszczyńskis, Kosciuškos idėjų sekėjas. Dėmesį 
istorinei Lietuvos ir Lenkijos temai rodo muzika dainai 
„Zigmantas III“ pagal tekstą, išspausdintą Niemcewicziaus 
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„Istorinėse dainose“; ir kompozitoriaus, ir tekstų autoriaus 
pasaulėjautai buvo artima dainoje apdainuoto Lenkijos 
karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto III 
Vazos puoselėta stipriõs bei nedalomos valstybės vizija. 
Tokia pati buvo pagrindinė Vilniaus miesto teatro spekta
klio 3 veiksmų riteriškosios melodramos (kitur vadinamos 
opera) „Ekbertas, arba Anglų susijungimas į vieną karalys
tę“ mintis, paskatinusi kompozitorių sukurti jai muziką. 
Aliuzija į galimybę grąžinti Abiejų Tautų Respubliką ryški 
komedijojeoperoje „Dvaras šalikelėje“

Įdėmesnis žvilgsnis į Deszczyńskio biografiją ir kai 
kuriuos jo pasaulietinius kūrinius tik patvirtina nuomonę, 
kad Lietuvos sostinėje Vilniuje gimusio, šiame mieste ir 
kitose buvusiose LDK vietose XIX a. antroje pusėje gy
venusio kompozitoriaus biografija ir kūryba yra savita ir 
svarbi Lietuvos muzikinės kultūros paveldo dalis, jo vardas 
dažniau minėtinas Lietuvos muzikos istorijos temoms 
skirtuose darbuose.

Nuorodos 

1 Daugiau žr.: Vida Bakutytė, Senasis Vilniaus teatras ir vilnie
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tyrinėjimai, sud. Stasys Juknevičius, t. 2, Vilnius: Margi raštai, 
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egzistencinių pokyčių keliu 1785–1915, Vilnius: Lietuvos 
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2 Daugiau žr. Barbara ChmaraŻaczkiewicz 1984; taip pat: 
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ва Монюшко, in: Menotyra, 2013, t. 20, Nr. 3, p. 185–206.

4 2007 m. V Lenkų kamerinės muzikos festivalyje buvo atliktas 
Koncertas fortepijonui ir orkestrui Fdur, op. 25; po metų 
šiame festivalyje nuskambėjo Fortepijoninis kvartetas amoll, 
op. 39); 2011 ir 2013 m. Balstogėje atlikta „Aušros Vartų 
litanija“.

5 [Юзаф Дашчынскі], Паланэзы [Ноты] для фартэпіяна: 
вучэбна-метадычны дапаможнік: Міністэрства культу
ры Рэспублікі Беларусь, Інстытут культуры Беларусі, 
Расійская Нацыянальная бібліятэка, Wydział Kultury i 
Nauki Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w 
St. Petersburgu, 2013.

6 Composers biography: D–Dz, https://www.dolmetsch.com/
cdefsd.htm [žiūrėta 2019 05 23].

7 Baltarusijoje leidžiamuose kalendoriuose nurodomi Desz
czyńskio gimimo mėnuo ir diena (sausio 28 d.) dar turėtų 
būti tikslinami.

8 Naktikovas – garninių šeimos paukštis.
9 Rodzina Deszczyński herbu Ślepowron, http://raczko.

com.pl/index.php?title=Rodzina_Deszczy%C5%84ski_
herbu_%C5%9Alepowron [žiūrėta 2019 05 23]. Deja, nėra 
galimybės nustatyti šių asmenų giminystės santykio.

10 Wincenta Agnieszka Ludwika Zawadzka de domo Żółkowska 
(1819–1894), Vilniaus knygininko Aleksandro Żółkowskio 
dukra ir leidėjo Adamo Zawadzkio (1814–1875) žmona 
(1843). Visuomenėje geriau buvo žinomas jos slapyvardis 
W. A. L. Z., sudarytas iš pirmųjų vardų ir pavardės raidžių. 
Taip ji pasirašė ir populiariosios savo knygos „Lietuvos virėja“ 
pirmuosius leidimus (W. A. L. Z., Kucharka Litewska, Wilno: 
nakł. Autorki, 1858, ir kt. leidimai).

11 Daugiau žr. Stanisław Moniuszko, Szósty śpiewnik domowy 
zawierający ballady i poezye Adama Mickiewicza, Wilno: nakł. 
Józefa Zawadzkiego, n. d. [1859] (Nr. 4 Do Niemna).

12 Faktas, kad Zawadzka atliko Deszczyńskio Koncertą fortepijo
nui ir orkestrui Fdur, op. 25, yra minimas Zawadzkos propro
vaikaičio Jano Chojnackio knygoje „Blues z kapustą“ (Kraków, 
2016). Greičiausiai tai yra klaidingas faktas, nes nuoroda į 
šaltinį – VU Istorijos fakulteto absolventės Godos Gasiūnaitės 
magistro darbą „Vincenta Zavadskienė (1819–1894): moters 
balsas bajorų kultūroje“ (Vilnius, 2015) – neatitinka tikrovės. 
Šiame Gasiūnaitės magistro darbe nerašoma apie Koncerto for
tepijonui Fdur atlikimą. Čia paminimas kitas kūrinys, galbūt 
atliktas Zawadzkos kartu su jo autoriumi Deszczyńskiu, – Va
riacijos dviem fortepijonams (ir styginių kvartetui?) Mozarto 
operos „Užburtoji fleita“ tema (Gasiūnaitė 2015: 22). Be to, 
kad Zawadzka skambino Koncertą fortepijonui Fdur, op. 
25, būdama mėgėja, išties kelia abejonių, nes tai virtuoziškas, 
išlavintos pianistinės technikos reikalaujantis kūrinys. 

13 Pagal Oskaro KorwinMilewskio libretus Moniuszko’a parašė 
mažąsias operas „Idealas, arba Naujoji Preciosa“, „Karmanio
las, arba Prancūzai mėgsta juokauti“, „Loterija, arba Paskuti
nioji Varšuvos loterija“.

14 Horodyščė – dab. kaimas pietryčių Baltarusijoje; Rečycos 
apskritis (rus. Речицкий уезд) – buvusi LDK ir Abiejų Tautų 
Respublikos teritorija, nuo 1797 m. Rusijos imperijos sudėtyje 
Minsko gubernijoje.

15 Jarosław Zieliński, 2002. 
16 Straipsnyje minimi Rokickiai buvo iš herbo Rawicz Lietuvos 

atšakos (žr. Barański 2001: 143–144). 
17 Oskierka – lietuvių bajorų giminės herbas, herbo Murdelio, 

atkeliavusio per Prūsiją ir Kuršą (latv. Kurzeme), atmaina. 
18 Koncerto partitūrą atkūrė čia minimų kamerinių festivalių 

Varšuvoje pagrindinis iniciatorius ir organizatorius Andrzejus 
Wróbelis; jis pateikė natas šio straipsnio autorei.

19 Deszczynski ( J.) Concerto brillant et non difficile p. Pfte av. 
Accomp. de grand Orchestre. Oe. 25, in F. Ebend. 3 Thlr. 8 Gr. 
Informacija apie publikaciją buvo išspausdinta: Musikalisch-
literarischer Monatsbericht neuer Musikalien, musikalischer 
Schrifter und Abbildungen für das Jahr 1833, Leipzig: Fr. 
Hofmeister, 1833, No. 5, 6 (Mai/Juni), p. 36.

20 Koncertinį Kvarteto įrašą ir instrumentų partijas, saugomas 
Didžiosios Britanijos nacionalinėje bibliotekoje (British 
Library), straipsnio autorei dovanojo Andrzejus Wróbelis. 

21 Podolė – dab. regionas pietvakarių Ukrainoje ir šiaurės rytų 
Moldovoje. Buvusi LDK teritorijoje Podolės kunigaikštystė, 
valdyta kunigaikščių Konstantino (Algirdo sūnaus), Teodoro 
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Karijoto, po Liublino unijos (1569) atiteko Lenkijai. XVII a. 
apie du dešimtmečius valdė Osmanų imperija. Po Abiejų Tau
tų Respublikos antrojo padalijimo Rusijos imperijos Podolės 
gubernija.

22 Telephon Melomański – tai „Ruch Muzyczny“ redaktoriaus 
muzikos kritiko Józefo Sikorskio (1813–1896) pseudonimas; čia 
cituojama antroji tęstinio straipsnio „List z Tulczyna“ („Laiškas 
iš Tulčino“) dalis, pirmoji dalis spausdinta trijuose ankstesniuose 
„Ruch Muzyczny“ numeriuose (1959, R. 3, Nr. 1, Nr. 2, Nr. 3).

23 P. R., op. cit.
24 Bobruiskas (dab. Baltarusija) – XVI a. Rečycos pavieto Mins

ko vaivadijos miestas. Buvęs didikų Radvilų, Goštautų, Tryznų 
nuosavybė. Po Abiejų Tautų Respublikos antrojo padalijimo 
miestas buvo Rusijos imperijos Minsko gubernijoje.

25 Šis kūrinys nenurodytas ir lenkų Muzikos enciklopedijoje 
esančioje pozicijoje, skirtoje Deszczyńskiui (daugiau žr.: 
Encyklopedia muzyczna, Kraków: Polskie Wydawnictwo 
Muzyczne, 1984, p. 403–404).

26 Ylavos mūšis vyko 1807 m. Prancūzijos karo su Ketvir
tąja koalicija metu. Ylava – dab. Bagrationovskas (rus. 
Багратионовск), miestas Kaliningrado srities pietvakarinėje 
dalyje, 48 km nuo Kaliningrado. Įkurtas 1325 m. 1946 m. 
pavadintas Ylavos mūšio (1807) dalyvio Piotro Bagrationo 
(rus. Пётр Иванович Багратион, 1765–1812) vardu. 
1807 m. Napoleonas Bonapartas dešimt dienų gyveno šiame 
mieste Landsbergo (dab. Центральная) gatvėje. Mūšyje pa
sireiškė ir buvęs Vilniaus generalgubernatorius (1801–1806) 
Levinas Benigsenas (vel Levin August Gottlieb Theophil, 
Graf von Bennigsen vel Леонтий Леонтьевич Беннигсен, 
1745–1826), kurio įsakymu rusai atsitraukė.

27 Pathopoeia – muzikinėretorinė figūra, chromatinė seka, 
reiškianti gedulą, skausmą, kančią.

28 Passus duriusculus – chromatinis intervalas, pažeidžiantis 
diatoniką.

29 Krokuvoje 1827 m. rodytos šios melodramos autorius nuro
dytas PhilippeAristideLouisPierre’as Plancher de Valcouras 
(1751–1815). Tačiau su teatru Théâtre de la Porte Saint-Mar-
tin Paryžiuje, kur įvyko premjera 1802 m., bendradarbiavo 
RenéCharles Guilbert’as de Pixerécourt’as. 

30 Recenzija išspausdinta 1810 metais leidinyje Kurier Litewski 
(12 lutego, Nr. 13, dodatek).

31 Čia turima omenyje Adomo Mickevičiaus poema „Konradas 
Valenrodas“. Cit. pagal Witkowski 1971: 254.

32 Daugiau žr.: Dworek na gościńcu... 1809; WierzbickaMichals
ka 1993: 155.
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Summary 

Józef Deszczyński (1781–1844) was a composer, con
ductor and music pedagogue of noble descent (coat of arms 
Ślepowron), who was born and worked in Vilnius, the capital 
of the Grand Duchy of Lithuania and the Lithuanian state. 
His biography and creative legacy have not been thoroughly 
addressed in Lithuanian musicology, except for several men
tions in studies dedicated to other topics. This topic has 
drawn more attention in Polish historiography. More indepth 
publications on his church music were published in Belarus. 

Józef Deszczyński was a popular, wellknown musician in 
Lithuania and Poland: his works were published in Vilnius, 
Warsaw, Leipzig, Vienna, and Saint Petersburg. The major 
publications in Vilnius (Wizerunki i roztrzansanie naukowe), 
Warsaw (Ruch muzyczny), and Leipzig (Allgemeine Musi-
kalische Zeitung) wrote about Deszczyński. The entirety of 
facts indicates that he was known to Józef Elsner; Stanisław 
Moniuszko; Oskar KorwinMilewski, the librettist of his 
operas; and the Zawadzki family. His biography was also 
known to Dominik Cezary Chodźko (1796–1863), who 
was responsible for cultural heritage in Lithuania. 

Deszczyński’s possession of the professional knowledge 
required by a composer is evidenced by the publication of his 
very first works in Leipzig (Polonaises for Piano Op. 1 and 
Op. 2). The same is confirmed through a closer look from 
the author of this article at his largescale works of a secular 
nature—Concerto for Piano and Orchestra in F Major, Op. 
25, Piano Quartet in A Minor, Op. 39— which are stylisti
cally close to the opuses of Johann Nepomuk Hummel, John 
Field, and other composers of a similar creative style. 

Józef Deszczyński was also known as a music pedagogue. 
Some sources say that in addition to private lessons, he 
taught at Vilnius University (1813) when Johann David 
Holland was in charge of music affairs at the university. 
Amateur violinist Karol Jelski (1780–1855), the father of 
violinist and composer Michał Jelski (1831–1904), who 
is better known in music history, was among his students. 

At 33 years old (in 1814), he became the conductor of 
Count Ludwik Rokicki’s manor orchestra in Horodyshche 

(Rechitsky Uyezd; now Belarus) by actively participating 
in Vilnius cultural life. That both the count and the head 
of his orchestra were from the nobility may have helped 
form the circle of the people he communicated with. The 
count had family ties with such Lithuanian noble families 
as Oskierka, Plater, and Prozor. The composer dedicated 
his works to some of these families. 

A considerable part of Deszczyński’s works reflects the 
musician’s patriotic sentiments, his attention to histori
cal topics, and the realities of public life. The topic of his 
overture for orchestra Bitwa pod Iławą pruską (Battle near 
Prussian Eylau)—the battle between the French army led 
by Napoleon and the Imperial Russian army (1807)—was 
definitely close to Deszczyński’s civic and creative views: 
the composer was a military officer of the Vilnius National 
Guard formed during the French Invasion of Russia (1812). 

He dedicated Dwa marsze na orkiestrę dętą (Two 
Marches for Wind Orchestra) to the Krasiński Guard (this 
is the name for the Polish lancers in Napoleon’s army). 
Count General Wincenty Krasiński (1782–1858) was a 
military leader highly esteemed by Napoleon in his military 
campaign of 1812 and, like Deszczyński, he was a supporter 
of the ideas of Tadeusz Kościuszko. 

Deszczyński’s attention to the historical theme of Lithu
ania and Poland is revealed in the music composed for the 
song Zygmunt III (Sigismund III) according to the text 
printed in Śpiewy historyczne (Historical Songs) by Polish 
writer, historian, and playwright Julian Ursyn Niemcewicz in 
1816. The composer could have also been driven to take up 
this work by his sympathy with the author’s patriotic mind
set, their common glorification of Tadeusz Kościuszko’s ac
tivities and aspirations, and the favorable approach towards 
the vision of a strong and undivided state. The same vision 
was also fostered by the character of the song, Sigismund III 
Vasa, King of Poland and Grand Duke of Lithuania. 

There is no doubt that Deszczyński’s attention to the 
patriotic theme determined his choice to compose music 
for the play of the Vilnius City Theater—a threeact chiv
alrous melodrama (otherwise called opera) titled Egbert 
czyli Połączenie się Anglików w jedno królestwo (Egbert, or 
the Unification of England into a Single Kingdom) staged 
in Vilnius in 1810—whose major theme is a desire for a 
unified and undivided state. 

A closer look at Józef Deszczyński’s biography and 
some of his secular works provides yet another proof that 
the biography and creative legacy of the composer, who 
was born in Vilnius at the end of the eighteenth century 
and lived in this city and other former places of the Grand 
Duchy of Lithuania at the first half of nineteenth century, 
are an interesting and important part of the musical cultural 
heritage of Lithuania. 
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