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Įvadas 

Leidžiantis į XIV–XVIII a. tabulatūrų ir intavoliacijų 
tyrinėjimus, pirmiausia reikia apibrėžti tabulatūros reiš-
kinį, nes šiuo terminu yra vadinamas ne tik muzikinės 
raštijos būdas, bet ir muzikos rinkinys, kuriame įvairių 
kompozitorių kūriniai perrašomi tabulatūrine notacija. Ir 
išleistose, ir rankraščio pavidalu išlikusiose tabulatūrose 
buvo įrašomi kasdieniam vartojimui skirti, dažnai gerai 
žinomi ano meto kūriniai, kurie atspindi sudarytojo 
(pavyzdžiui, vargonininko arba liutnininko) muzikinį 
repertuarą. Tai paliudija publikuotų tabulatūrų tituliniai 
lapai, detaliai fiksuojantys turinį, rinkinio paskirtį, įtrauk-
tus žanrus, kūrinių transnotavimo būdus1, sudarytoją 
ir kitą reikšmingą informaciją. Štai 1607 m. Strasbūre 
išleistos „Bernhardo Schmido vargonų tabulatūros“ vir-
šelio užrašas: 

„Tabulatūros knyga, sudaryta iš visur išskaitytų, gražių, 
mėgstamų preliudų, tokatų, motetų, kanconečių, madri-
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galų ir fugų keturiems, penkiems ir šešiems balsams. Taip 
pat iš meniškų pasamecų, galjardų, kurias sukomponavo 
garsiausi vokiečių ir kitų užsienio šalių kompozitoriai ir 
vargonininkai. [Kūrinius] vargonams ir instrumentams, 
skirtus visiems instrumentinės muzikos – šio žavaus 
ir garsaus [intavoliacijos – A. P.] meno – mylėtojams, 
naujai sudėliojo, ornamentavo, rankoms pritaikė ir 
surašė Bernhardas Schmidas, Strasbūro miestietis ir 
vienuolyno vargonininkas. Su Romos leidimu ir privile-
gija, Lazari Zetzenio leidykloje, 1607 metais“ (Merian, 
1927, p. 259)2. 
Publikuotų tabulatūrų viršeliuose randame detalų 

rinkinio aprašą, o rankraščio pavidalu išlikusiose tabula-
tūrose informacija dažnai esti skurdi. Todėl norint tiksliai 
nustatyti pirminę informaciją – sudarytoją, pavadinimą, 
sudarymo metus, vietą etc. – įdėmiai tiriama formali 
rinkinio struktūra ir jo būklė, lapų numeracija (folijos), 
proveniencijos (įrašai), notacijos tipas bei sudarytojo 
rašysenos (raidinės arba skaitmeninės) braižas ir esamos 

1. Aleksandra Pister
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kompozicijos, jų autorystė, žanrai, kompozicinės ypatybės, 
kūrinio atlikimo galimybės ir kita.

Toks iki mūsų dienų išlikęs rankraštis yra „Brauns-
bergo vargonų tabulatūra“3. Nors daug svarbios pirminės 
informacijos čia nėra užfiksuota, ši tabulatūra – vienas iš 
nedaugelio šaltinių, liudijančių tokio pobūdžio rinkinių 
sudarymo tradiciją, kūrinių perrašymo ir transnotavimo, 
pagaliau tabulatūrinio muzikinio rašto vartojimo faktą 
XVII a. rytų Prūsijos teritorijoje4. Tikėtina, kad šis rinki-
nys atspindi Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – 
LDK) jėzuitų, nuo XVI a. Lietuvoje puoselėjusių muzikos 
meną, muzikinį repertuarą5. 

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje saugomą 
XVII a. pradžios „Braunsbergo vargonų tabulatūrą“ 
(LMAB RS, f. 15–284) ne kartą minėjo ir tyrė įvairių šalių 
mokslininkai6. Jų darbuose gausu tabulatūros faktologinių 
duomenų – sudarymo ir saugojimo vietos, laikotarpis, 
notacijos tipas ir kt. Keli mokslininkai – J. Janca (1993), 
J. Trilupaitienė (1995) aprašo rankraščio turinį, vardija 
kūrinių žanrus, jų autorius, analizuoja tabulatūros sudary-
mo laikotarpio muzikinę istorinę aplinką. Tačiau pro atidų 
mokslininkų žvilgsnį praslydo iki šiol neištirtas „Brauns-
bergo vargonų tabulatūros“ tūris – rankraštyje surinktos 
raidinės partitūros. Šio rankraščio intavoliacijų struktūros, 
formos, muzikos išraiškos priemonės, pagaliau istorinė 
reikšmė iki šiol nebuvo tyrinėjama. Nors būtino rankraščio 
būklės fizinio aprašo šiame straipsnyje nepavyks išvengti, ši 
studija, inspiruota solidžios „Braunsbergo vargonų tabula-
tūros“ intavoliacijų kolekcijos, skirta muzikologijoje mažai 
nagrinėtam ir į mokslinės literatūros paraštes išstumtam 
senovinės muzikos fenomenui – intavoliacijai. 

I. Braunsbergo vargonų tabulatūros atsiradimo 
tezės ir hipotezės: fizinis aprašas 

Pavadinimas. XVII a. Prūsijoje sudaryta „Braunsber-
go vargonų tabulatūra“ yra tabulatūrine notacija perrašytų 
kūrinių rinkinys rankraštis, neturintis originalaus, t. y. 
sudarytojo pasirinkto pavadinimo. Dėl šios priežasties rin-
kinį nagrinėjančiuose moksliniuose straipsniuose randami 
įvairūs skirtingų autorių pasiūlyti pavadinimai. Pirmasis 
rašytiniuose šaltiniuose paminėjęs tabulatūrą vokiečių 
mokslininkas Gottfriedas Döringas 1868 m. ją pavadino 
„Olivos tabulatūros knyga“ (vok. Olivaer tabulaturbuch) 
pagal cistersų vienuolyną Prūsijos mieste Olivoje (Döring, 
1868, p. 625). Jame rankraštis buvo naudojamas, pildo-
mas naujomis intavoliacijomis ir saugomas iki vienuolyno 
uždarymo 1831 metais (Janca, 1992, p. 28). Panašiai – 
„Olivos vargonų tabulatūra“ rankraštį įvardija Josephas 
MüllerisBlattau (MüllerBlattau, 1931, p. 57). Šį pava-
dinimą publikacijose taip pat vartoja lenkų kompozitorius 
ir vargonininkas Janas Janca7. O lietuvių muzikologė ir 
LDK muzikinio paveldo tyrinėtoja Jūratė Trilupaitienė 

rankraštį vadina „Tabulatūros knyga“ (lot. Liber tabulatu-
ra), remdamasi nedideliu, bet dar neišblankusiu originaliu 
įrašu viršelyje8. Tokiu pavadinimu rankraštis yra saugomas 
Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje. Nuo pirmojo 
tabulatūros paminėjimo (Gottfried Döring, 1931) iki pat 
naujausių tyrinėjimų (Trilupaitienė, 1995) mokslinėje 
literatūroje nė vienas jo pavadinimas neįsitvirtino, tad 
tikslaus įvardijimo klausimas tebėra aktualus. 

Netituluotos, taigi daugiausia rankraščio forma išsau-
gotos tabulatūros vadinamos pagal jo sudarytojo pavardę, 
pavyzdžiui, „Heinricho Bekingerio tabulatūra“ (Heinrichus 
Bekinger tabulatur, 1622), arba rinkinio sudarymo vietą, 
pavyzdžiui, „Liuneburgo vargonų tabulatūra“ (Lüneburger 
Orgeltabulatur, 1650). Taigi J. MüllerBlattau bei J. Janca, 
vadindami rankraštį „Olivos vargonų tabulatūra“, sekė 
tabulatūrų įvardijimo tradicijomis, tačiau šis pavadini-
mas chronologiškai nėra visiškai tikslus. J. Trilupaitienės 
pasiūlytas pavadinimas yra autentiškas, nes mokslininkė, 
kaip minėta, perėmė originalų, titulinio puslapio viršuje 
nedidelėmis raidėmis ranka įrašytą lotynišką užrašą. 
Prisiminus skyriaus pradžioje cituotą užrašą „Bernhardo 
Schmido vargonų tabulatūros“ (1607) viršelyje („Tabula-
tūros knyga, sudaryta iš visur išskaitytų, gražių, mėgstamų 
preliudų [...]“, žr. ankstesnę cit.), galima konstatuoti, jog ši 
proviniencija „Liber tabulatura“ ne tik apibrėžia rinkinio 
tipą, bet ir galbūt yra ilgesnio pavadinimo pradžia9. 

Vis dėlto daugybė XIV–XVII a. tokio pobūdžio rin-
kinių buvo vadinami tabulatūrų knygomis arba tiesiog 
tabulatūromis10, todėl šis pavadinimas, manyčiau, nėra 
labai tikslus. Jį sukonkretinti galėtų sudarytojo ir/arba 
savininko pavardė, arba tiksli sudarymo vieta. 

Vidinėje tabulatūros viršelio pusėje matoma Jacobo 
Apfellio autografas Sum Iacobus Apfell (lot. „Esu Jacobas 
Apfellis“). Labai tikėtina, jog šis asmuo buvo rinkinio 
sudarymo iniciatorius ir vykdytojas. Tad dar vienas 
rankraščio pavadinimas – „Jacobo Apfellio tabulatūra“. 
Kadangi nėra tiesioginių įrodymų, jog visas intavoliacijų 
rinkinys priklauso J. Apfellio plunksnai (daugiau apie tai 
žr. toliau), rinkinį siūlau vadinti „Braunsbergo vargonų 
tabulatūra“ pagal pirminę jo sudarymo vietą – Brauns-
bergo jėzuitų kolegiją, kurioje studijavo Jacobas Apfel-
lis11. Šį ir kitus reikšmingus faktus patvirtina rankraščio 
proveniencijos. 

Proveniencijos. „Braunsbergo vargonų tabulatūros“ 
lapuose yra keli įrašai, teikiantys reikšmingos informacijos 
apie rankraščio sudarymo aplinkybes. Be minėto J. Apfel-
lio autografo vidinėje viršelio pusėje, tituliniame puslapyje 
galima įskaityti užrašą Jacobus Apfell Studiosus Vormditensis 
(lot. „Jacobas Apfellis, Varmijos studentas“)12. Pastara-
sis rodo, jog tabulatūra buvo pradėta sudaryti Jacobui 
Apfelliui studijuojant Varmijos vyskupystėje, t. y. ten 
esančioje edukacijos institucijoje – Braunsbergo jėzuitų 
kolegijoje13. 
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Tabulatūros viršelyje šviesiai žaliu rašalu užrašyta vis 
dar perskaitoma lotyniška sentencija:

Sentencija Vertimas [A. P.]
O tite tute tati tibi tanta tiranne, 
tulisti
Utendum est aetate cito pede 
labitur aetas
Nec bona tem sequitur quam 
bona primafuit

Tu, tirone, tiek visko  
gavai,
Naudokis gyvenimu, nes  
sparčiais žingsniais jis bėga,
Ir visa, kas gera nutiks, nebus 
blogiau, nei buvo prieš tai

Nors iš pažiūros ši sentencija, beje, prasidedanti reto-
rine figūra – aliteracija (O tite tute, tati tibi tanta, tyranne, 
tulisti ), neatskleidžia papildomų dalykų apie rankraštį ir 
neturi tiesioginių sąsajų su tabulatūra, ją galbūt galima 
laikyti poetine rankraščio sudarymo metafora. Pirmoje 
eilutėje kreipiamasi į valdovą, kuriam visi kompozitoriai 
daug kūrinių (surinktų šioje tabulatūroje) „sunešė“. Tre-
čioji eilutė žada, jog intavoliuoti kūriniai nebus blogesni 
už originalus, o antroje gal minimas laikas – vasara, kurios 
metu žadama sudaryti šį rinkinį (?). Visiškai tiksliai galima 
nustatyti antikinius veikalus, iš kurių buvo sukompiliuota 
ši sentencija. Pirmąją eilutę – aliteraciją – rankraščio suda-
rytojas (jai) perkėlė iš Kvinto Enijaus (Quintus Ennius, 
239 m. pr. Kr.–169 m. pr. Kr.) kronikų (169 m. pr. Kr.), 

antroji – iš Ovidijaus (43 m. pr. Kr.–17/18 m. po Kr.) 
veikalo „Ars amatoria“ (apie I a. pr. Kr.). 

Viršelyje matoma stambi spalvota raidė „I“ arba „J“, 
kuri greičiausiai taip pat nurodo Jacobo Apfellio vardo 
pirmąją raidę. Šalia jos išliko sporadiški, bereikšmiai įrašai, 
primenantys rašalinio rašiklio (plunksnos) išbandymą. 

Trečiame tabulatūros puslapyje (Fol. 1R), pasibaigus 
pirmajai instrumentinio kūrinio – Lemos – intavoliacijai, 
yra įrašas Mon[aste]rji Oliven[sis] O[r]d[ini]ÿs Cist[erciensis] 
in Prussia (lot. „Cistersų ordino Olivos vienuolynas 
Prūsijoje“), bylojantis apie rankraščio sąsajas su šiuo 
vienuolynu14. Labai tikėtina, jog tenai rankraštis buvo 
saugomas ir greičiausiai toliau pildomas naujų kūrinių 
transnotacijomis. 

Viršelyje ir vidinėje jo pusėje matyti Karaliaučiuje 
esančio Prūsijos valstybinio archyvo antspaudai su her-
bais. Uždarius cistersų vienuolyną, rankraštis jame buvo 
saugomas nuo 1831 metų. Baigiantis Antrajam pasauli-
niam karui, didžioji dalis Prūsijos valstybiniame archyve 
saugomų leidinių buvo paslėpta Lochstedto pilyje (netoli 
Karaliaučiaus). 1949 m. pilies griuvėsiuose archyvo fon-
dus surado Lietuvos mokslininkų ekspedicija bei perdavė 
Lietuvos mokslų akademijos bibliotekai, kurioje iki šiol 
jie tebėra (Trilupaitienė, 1995, p. 4). 

Rinkinio turinys ir sudarymo metmenys
Turinio požiūriu „Braunsbergo vargonų tabulatūra“, 

kurią šiuo metu sudaro 171 lapas15, atstovauja tipinėms 
XVII a. vargonų tabulatūroms. Joje surinkti religiniai ir 
pasaulietiniai kūriniai, juos galima suskirstyti į tris rūšis:

• religinių ir pasaulietinių vokalinių kūrinių intavolia-
cijos: motetai ir kitos lotyniškos giesmės, mišios ar kelios 
jų dalys, itališki madrigalai ir kanconos, prancūzų dainos 
(chanson), vokiškos pasaulietinės ir religinės giesmės;

• instrumentiniai žanrai: fugos, preambulės, klauzulės, 
lemos;

• šokiai: pavanos, galjardos, saltarelai, kurantės bei šo-
kiai, pažymėti žodžiu tanz (vok. – „šokis“) arba chorea. 

Visą rinkinį sudaro per 300 kūrinių16. Įdomu yra tai, 
jog „Braunsbergo vargonų tabulatūros“ turinyje, esan-
čiame vidinėje viršelio pusėje (t. y. rankraščio pradžioje), 
įrašyta tik dalis kūrinių – iš viso 87. Į tris stulpelius suskirs-
tytas kūrinių sąrašas pradedamas lotynišku prierašu index 
Cantionum qua in hoc (?) Libro continentur (lot. „Giesmių, 
kurios yra šioje (?) knygoje, rodyklė“). Pirmame stulpelyje 
kūriniai surašyti abėcėlės tvarka, o šalia pažymimas tabu-
latūros puslapis. Kituose dviejuose stulpeliuose abėcėlinės 
kūrinių tvarkos atsisakyta, atrodytų, jog kūriniai toliau 
buvo fiksuojami be sistemos. Beje, į „giesmių rodyklę“ 
iškeltų kūrinių užrašymo braižas nekinta, taigi galima 
teigti, kad ją sudarė vienas asmuo (Jacobas Apfellis), kuris 
greičiausiai buvo šios tabulatūros pradininkas. Pirmoje 
rinkinio sudarymo pakopoje į tabulatūrą buvo įrašyti 
būtent šie 87 kūriniai. 

Lietuvos muzikologija, t. 9, 2008 Aleksandra Pister

1 pvz. „Braunsbergo vargonų tabulatūros“ (1619?)  
viršelis
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Rankraštį sudarančių intavoliuotų kompozicijų au-
toriai dažniausiai nefiksuojami. Sudarytojas įrašė pilnus 
arba sutrumpintus kūrinių pavadinimus, kurių didžioji 
dalis įskaitomi, arba užfiksavo kūrinio žanrą (pvz., „fuga“, 
„lema“, „šokis“ ir pan.). Kai kur kompozitoriai vis dėlto 
yra nurodomi: užrašomas vien vardas, rečiau – ir vardas, 
ir pavardė (pvz., „Magnificat quarti Toni Orlandi“, 
Fol. 16R, arba „Decantabat populus Israel Orl. a 4“, 
Fol. 41V–42R)17. Tabulatūroje greičiausiai buvo perrašyti 
labai gerai žinomi ir populiarūs ano meto kūriniai, kita 
vertus, sudarytojas kūrinių duomenis fiksavo pagal savo 
poreikius, tabulatūra buvo skirta individualiam sudarytojo 
vartojimui. 

Iš dalies pažymėtas arba restauruotas kompozitorių są-
rašas rodo, jog šią tabulatūrą sudaro žinomų XVI–XVII a. 
italų, vokiečių, flamandų, anglų ir prūsų kompozitorių 
kūrinių intavoliacijos. Tai kompozitoriai: Agostino 
Agazzari (1578–1640), Gregor Aichinger (1564–1628), 
Gio vanni Matteo Asola (1524?–1609), Francesco 
Bianciardi (1571–1607), William Byrd (1540?–1623), 
Diomedes Cato (1560/5–1607/18), Giovanni Battista 
Cocciola (1598?–1630?), Giovanni Croce (1557?–1609), 
Petrus de Drusina (1550?–1611), Stefano Feli (1550?–
1603?), Giovanni Ferretti (1540?–1609?), Johan Gero 
(1518?–1553), Andreas Hakenberger (1574–1627), Jacob 
Handl (arba Jacobus Gallus) (1550–1591), Hans Leo 
Hassler (1564–1612), Orlando di Lasso (1532–1594), 
Hieronymus Praetorius (1560–1629), Annibale Stabile 
(1535?–1595), Orazio Vecchi (1550–1605), Lodovi-
co Viadana (1560/64–1627/45), Gregorio Zucchini 
(1540?–1616?). 

Rinkinyje yra kelios monogramos: P. D. D., A. P. D. 
ir A. N. C. Pirmąja ir antrąja sutrumpintai fiksuojamas 
žinomas ano meto Prūsijos kompozitorius Petrus de 
Drusina (taip pat lenkiškai vadinamas Piotru Druzińs-
kiu). Vienu atveju monograma iššifruojama kaip vardo ir 
pavardės sutrumpinimas – P(etrus) D(e) D(rusina). Su ja 
užrašytos, pavyzdžiui, dvi preambulės (Fol. 5V ir Fol. 6R) 
ir motetas „Veni Redemptor gentium“ (Fol. 24V).  

Kitu atveju monograma fiksuoja žodžių junginį A(uthore) 
P(etrus de) D(rusina) (lot. „autorius Petrus de Drusina“). 
Taip užrašytas, pavyzdžiui, motetas „Resonet in laudibus“ 
(Fol. 4V)18. Kieno vardą slepia monograma A. N. C., 
nepavyko nustatyti. Tikėtina, jog šioji taip pat fiksuoja 
kompozitoriaus inicialus su priekyje esančiu žodžiu 
 Authore. Ši monograma „Braunsbergo vargonų tabula-
tūroje“ pasitaiko vieną kartą su daina „Wie schön bleztt 
Uns der Maye“ (Fol. 108a R)19. 

Nemuzikiniai fragmentai: sentencijos ir piešiniai
Tarp raidėmis užrašytų muzikos kūrinių į laisvus 

rankraščio tarpus sudarytojas (jai) įspraudė lotyniškas 
ir vokiškas sentencijas, abstrakčius ornamentus ir vieną 
konkretų bažnyčios piešinį. Tiesa, tik pirmame rankraš-
čio ketvirtyje (iki maždaug Fol. 47V) sentencijomis ir 
piešiniais užpildytas bene kiekvienas tuščias popieriaus 
lopinėlis. Likusioje rinkinio dalyje dar yra keletas piešinių, 
tačiau čia daug tuščių popieriaus vietų. 

Visi nemuzikiniai rankraščio fragmentai buvo nu-
piešti nespalvotai, tuo pačiu juodu rašalu, kuriuo užrašyti 
kūriniai. Bene visi ornamentai įkomponuojami kūrinių 
pabaigoje, išskyrus kelis nedidelius grafinius ženklus pir-
muosiuose tabulatūros puslapiuose20. Štai P. de Drusina’os 
moteto „Deus in adiutorium meum intende, Domine 
a 5“ (Fol. 1V) intavoliacijos partitūroje nupiešta širdis su 
vertikalia strėle aukštyn ir gėlės žiedo formos ženklas su 
uodegėle apačioje. Kadangi šie ženklai vizualiai primena 
vyriškojo ir moteriškojo prado simbolius, žyminčius 
Marsą (♂) ir Venerą (♀), Janas Janca juose įžvelgia erotinį 
turinį (Janca, 1993, p. 104)21. Iš tiesų gėlės žiedo formos 
ženklas rankraštyje atlieka konkrečią muzikinę funkciją. 
Ja pažymimos kartojimo vietos (2 pvz.).

Įdomu, jog Anonimo motete „Maria Virgo Assumpta 
est ad coelos a 5“ (Fol. 2R) šiuo ženklu įrėminamas kar-
tojamasis fragmentas. Anonimo motete „Hor pensat a 5“ 
(Fol. 10 V–11 R) antrasis gėlės žiedo ženklas patikslinamas 
prierašu Repetitio ab hoc [ženklas] signo (lot. „pakartojimas 
nuo šio [gėlės] ženklo“)22. 

2 pvz. Anonimas, „In monte Oliveti“ (pabaiga) ir „Secunda Pars: Veruntamen non sient ego velo“ (Fol. 10R)  
iš „Braunsbergo vargonų tabulatūros“. Fragmentas

„Braunsbergo vargonų tabulatūra“: intavoliacijos fenomenas XVII a. rankraštyje
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Anonimo kūrinį „Zu dier Her Christi a 5“ (Fol. 108R) 
vainikuoja nupieštas bažnyčios fasado viršaus vaizdas. 

Res mira ubi dominatur 
via sed magis mirum ubi
uxor regit virum 
13 septembris (Fol. 12R)

Nuostabu, kai viešpatauja 
gyvenimas, 
Bet dar nuostabiau, kai žmona 
valdo vyrą rugsėjo 13

Virtus est animæ vires dic 
corporis esse
Vtilis esto domi plateis esto 
pudicus
In templis humilis in campis 
est virilis
In ludo lætus, in mensis esto 
facetus (Fol. 13R)

Pasakyk, kad kūno jėgos ir sielos 
dorybės yra vienodai svarbios,
Todėl būk namie nusižeminęs, 
gatvėje kuklus, 
Šventykloje nuolankus, kovos 
lauke – drąsus.
Žaisdamas – linksmas, prie stalo 
būk malonus

Omnibus in rebus faliciter
Omnia cedent 
Si statues finem principiunq(ue) 
Deum (Fol. 21V)

Visur sėkmingiau 
viskas klostosi,
Jei pradžioje ir pabaigoje  
pasikliauni Dievu

Discere si vultis prodest  
sapientia multis
Disce quod ignoras ne perdas 
tempus et horas (Fol. 25R)

Daugeliui tų, kurie nori mokytis, 
padeda išmintis.
Mokykis, ko nežinai, nešvaisty-
damas laiko ir valandų

Gaudia sunt cœlo super omnia 
gaudia mundi
Hic miser est et erit qui mundi 
gaudia qvœrit (Fol. 32R)

Džiaugsmas danguje yra [dides-
nis] už visus pasaulio džiaugsmus,
Tas yra ir bus vargšas, kuris 
geidžia pasaulio džiaugsmų

Šiose sentencijose vyrauja du pagrindiniai motyvai – 
poetizuojamas mokslas ir Dievas, kaip pagalbininkas 
mokslo siekiant. Natūralu, jog dvasinio ugdymo instituci-
joje – jėzuitų kolegijoje – iš dalies sudarytame rankraštyje 
atsidūrė religinio turinio pamokomieji posmai. Remiantis 
pirmojo rašytojo ranka įamžintų sentencijų prasmėmis, 
aprėpiančiomis mokslų tematiką, galima teigti, kad jas 
rankraštyje iš tiesų užfiksavo mokinys – gal buvęs tabu-
latūros viršelyje įsiamžinęs jėzuitų kolegijos studentas 
Jacobas Apfellis. 

Perklijuotos sentencijos, be to, išbraukyti intavolia-
cijų fragmentai rodo, kad tai juodraštinė „Braunsbergo 
vargonų tabulatūra“. Perbaukimai ir pataisymai aiškiai 
pastebimi Fol. 20R, 22V ir 142V–143R.

Tabulatūros notografiniai ypatumai 
Ankstyvieji tabulatūrinės notacijos pavyzdžiai randami 

jau XIV a. pradžioje, kaip antai „Robertsbridge’o kodekse“ 
(Codex robertsbridge, apie 1325 m., Anglija), o vėlyviausi 
tabulatūrų rinkiniai datuojami iki XVII a. vidurio (pvz., 
Chr. Michale’io „Tabulatura [...] uff das Clavir“ buvo 
sudaryta 1639 m. Braunschweige). Nors įvairios skait
me ninės ir raidinės notacijos rūšys netapo visuotinai 
paplitusia kūrinių užrašymo forma, tačiau tuo istoriniu 
laikotarpiu pastarosios intensyviai naudotos dėl kelių prie-
žasčių. Pirma, lyginant su linijine notacija, skaičiais arba 
raidėmis užrašytus garsus galėjo skambinti mėgėjai, nes 
ano meto vargonų klavišai neretai buvo numeruojami arba 
žymimi raidėmis. Antra, XV a. išradus knygų spausdinimo 
įrenginius, tabulatūrų spausdinimas buvo paprastesnis nei 
linijine notacija užfiksuotų rankraščių, mat joms nereikėjo 
specialios spausdinimo įrangos. Trečia, raidėmis arba 
skait  menimis užrašoma muzika keturis kartus sumažino 

Lietuvos muzikologija, t. 9, 2008 Aleksandra Pister

3 pvz. „Braunsbergo vargonų tabulatūra“, Fol. 108R 

„Braunsbergo vargonų tabulatūroje“ įamžintas sen-
tencijas skiria ne tik kalba, bet ir braižas. Lotyniškosios 
sentencijos užrašytos gan aiškia, „mokiniška“ rašysena, o 
vokiškosios fiksuojamos kitokiu, sunkiai įskaitomu šriftu. 
Akivaizdu, jog sentencijas šiame rankraštyje užrašė du skir-
tingi žmonės (galbūt mokinys ir mokytojas). Pateikiame 
visus pirmojo rašiusio (mokinio?) tabulatūroje surinktus 
trumpus pamokomuosius posakius23: 

Sentencija Vertimas [A. P.]
Gutta cavet lapidem non vi sed
Saepe cadendo
Sic tu doctus eris non vi sed 
saepe studendo (Fol. 2V)

Lašas prakala akmenį ne jėga, bet
Dažnai krisdamas, 
Taip ir tu mokytas būsi ne per 
jėgą, bet dažnai studijuodamas

Nux, asinus Mulier, simili sunt 
lege ligati 
Haec tria nil recte faciunt ubi 
verbera cessert 
Si fortuna volet fiet de consule 
Rethor (Fol. 5V) 

Nūnai asilas, moteris, žiūrėk,  
yra prieš įstatymą lygūs,
Šie trys nieko teisingai nedaro, 
kol negauna rykščių.
Jei likimas panorės, fortūna 
[jiems – A. P.] taps patarėja 

Noli peccare Deus videt, 
Angelus adstat 
Conscientia mordet 
Mors minatur, Diabolus accusat 
infernus excruciat (Fol. 12R)

Nenusiženk – Dievas mato, 
Angelas padeda,
Sąžinė graužia,
Mirtis grasina, Velnias apskun-
džia, pragaras kankina
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tuo metu itin brangaus popieriaus sąnaudas. Šį tabulatū-
rinės notacijos privalumą iliustruoja unikalus Johanno 
Sebastiano Bacho rankraštis. 1717–1723 m. sudarytame 
vargonų sąsiuvinyje (šiuo metu saugomame Berlyno vals-
tybinėje bibliotekoje) nesutalpinęs kūrinio į besibaigiantį 
penklinių puslapį, kompozitorius jį užbaigė užrašydamas 
naująja vokiškąja vargonų tabulatūra (žr. 4 pvz.).

Šia naująja vokiškąja vargonų tabulatūrine notacija sura-
šyta „Braunsbergo vargonų tabulatūra“24. Rankraščio parti-
tūros nenukrypsta nuo šios tabulatūrinės notacijos normų, 
tačiau čia galima įžvelgti keletą muzikinio rašto savitumų, 
teikiančių papildomos informacijos apie manuskriptą.

Didžiojoje rankraščio dalyje ritminės vertės virš raidžių 
žymimos tik vieną kartą ir galioja iki kitos pažymėtos rit
minės vertės. Antroje rinkinio dalyje ritminis užrašymo 
braižas kinta – čia fiksuojamas kiekvieno garso ritmas, o 
smulkios natos (pvz., šešioliktinės) jungiamos „grotelė-
mis“, t. y. siejamos bendra linija (žr. 5 pvz.).

Iš pavyzdžio matyti, jog keturdalis metras (tempus 
imperfectum) žymimas pokyčio vietoje, o kūrinio pradžioje 
metras nenurodomas. Tokia metro užrašymo sistema 
regima visame tabulatūrų rinkinyje. 

Kaip minėta, gėlės žiedo formų piešiniai tabulatū-
rinių partitūrų viduje žymi kartojamas kūrinio vietas25. 

4 pvz. Johann Sebastian Bach, „Orgelbüchlein“, P 283, p. 17 (pagal Apel, 1989, p. 41)

5 pvz. „Braunsbergo vargonų tabulatūra“, Fol. 152V. Fragmentas 

„Braunsbergo vargonų tabulatūra“: intavoliacijos fenomenas XVII a. rankraštyje
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Rankraštyje pasitaiko dar bent du pakartojimo ženklo 
variantai. Vienas yra vertikalus brūkšnys ir taškai iš abiejų 
brūkšnio pusių (pvz., Anonimo motete „Omnia sydereo 
a 4“, Fol. 119R). Antroji kartojimo ženklo rūšis vizualiai 
atitinka „šiuolaikinį“ kartojimo ženklą. Tai du vertikalūs 
brūkšniai bei taškai abiejose brūkšnių pusėse. Įdomu, kad 
brūkšnių skaičius žymi kartojimų kiekį. Vieno brūkšnio 
kartojimo ženklais įrėmintas intavoliacijos fragmentas 
kartojamas vieną sykį, dviejų brūkšnių – du sykius (žr. pa-
vyzdį anksčiau, Fol. 108R). 

„Braunsbergo vargonų tabulatūroje“ matomas dvejo-
pas tabulatūrinės sistemos (analogiškos linijinei sistemai) 
išdėstymas lape. Pirmuoju atveju lapas padalytas į pusla-
pius ir kūriniai juose užrašyti, kaip įprasta matyti šiuolaiki-
nėse partitūrose. Taip užrašyta bene didžioji dalis rinkinio 
kūrinių – nuo Fol. 2R iki 70V bei nuo 81V iki 120R  
(žr. Anonimo „O Dulcissime Iesu a 6“, 11 pvz.). 

Antruoju atveju kūrinys užrašytas ant dviejų gretimų 
puslapių; tabulatūrinė sistema išdėstyta horizontaliai per 
visą atvertimo plotį. Šis užrašymo būdas vyrauja pasku-
tiniame rinkinio ketvirtyje – nuo Fol. 70V iki 81R bei 
nuo 120 R iki pabaigos (žr. Orlando di Lasso „Magnificat 
Primi Toni“, žr. 17 pvz.). 

Dvejopas kūrinių užrašymo stilius taip pat leidžia ma-
nyti, jog rankraštį sudarė bent du sudarytojai. Be to, prisi-
minus skirtingą sentencijų rašyseną ir tai, kad rankraščio 
pirmame ketvirtyje buvo taupoma kiekviena popieriaus 
skiltelė, o kitur palikta daug laisvos vietos, tad neabejotina, 
jog „Braunsbergo vargonų tabulatūros“ sudarymo laurai 
priklauso ne vien Jacobui Apfelliui. 

II. Intavoliacijos fenomeno interpretacijos  
istoriniu ir teoriniu aspektu

Kone iki XX a. pabaigos intavoliacijos fenomenas buvo 
aptariamas mokslinės literatūros paraštėse ir vertinamas 
kaip antrarūšis muzikos objektas, nesunkiai „sukurpia-
mas“ perdirbus tikruosius meno kūrinius. Štai Davidas 
Alanas Gibsonas, apibūdindamas anglų kompozitoriaus 
Peterio Philipso (1561–1628) intavoliacijas knygoje 
„Peter Philips’ keyboard music“ (Bostonas, 1972), jas 
vadina „kruopščiai išpuošta parafraze“ (angl. elaborate 
adorned paraphrase) arba aranžuote, kuri „dažnai pavirsta 
disaranžuote“ (angl. the arrangements come close bein dis-
sarangements). Charlesas van de Borrenas knygoje „Les 
origines de la musique de clavier en Angleterre“ (Briuselis, 
1912) intavoliacijas apibrėžė kaip „koloruotas vokalinių 
kūrinių transkripcijas“ (pranc. transcriptions colorées de 
morceaux vocaux) (Baumann, 2003, p. 21, 36). Neatsi-
tiktinai intavoliacijas tiriančiuose ar tiesiog mininčiuose 
moksliniuose šaltiniuose instrumentinio perdirbimo, 
aranžuotės, transkripcijos, išpuošimo sąvokos vartojamos 
kaip intavoliacijos sinonimai. 

Palyginus šiuolaikinius mokslinius šaltinius su kai ku-
riais autentiškais XV–XVII amžių intavoliacijos fenomeno 
vertinimais, išryškėja pozityvesnis, autonomiškesnis po-
žiūris į intavoliacijas. Pirmosios išspausdintos vokiškosios 
tabulatūros autorius Arnoltas Schlickas (1460?–1521?) 
(„Tabulaturen Etlicher lobgesang und lidlein uff die or-
geln un lauten [...]“, atspausdinta Mainze, 1512) rinkinio 
įžangoje kritikavo Sebastiano Virdungo (1465?–XVI a. 
I pusė) intavoliacijas, įrašytas traktate „Musica getutscht“ 
(1511). Jis teigė, jog S. Virdungas kūrinius intavoliavo 
senza arte et facultate (it. „be meno ir išminties“) (Schlick, 
1512, p. 2). Tai rodo, jog intavoliavimo praktika nebuvo 
suvokiama kaip vien mechaninis kūrinio perrašymas kito-
kiu notacijos būdu, bet intavoliacijai, kaip tikram meno 
kūriniui, buvo taikomi meniškumo ir išmonės kriterijai. 
Intavoliacijų vertė buvo „matuojama“ ne tik estetinėmis 
kategorijomis, bet ir žemiškesniais – piniginiais įkainiais. 
Martinas Kirnbaueris, pavyzdžiui, nurodo, jog pedagogi-
niam darbui samdomų liutnininkų honoraras priklausė 
nuo išmokytų intavoliacijų kiekio; vienas iš italų liutninin-
ko Vincenzo Capirola’os (1474–1548) mokinių – Viadala 
(gimimo ir mirties datos nežinomos) – mokytojo tabula-
tūros įžangoje įrašė griežtą draudimą platinti jam sukurtų 
(tad paties apmokėtų) kūrinių intavoliacijas (Kirnbauer, 
2001, p. 162). 

Skirtingą šiuolaikinių tyrinėtojų požiūrį į intavoliacijos 
reiškinį lėmė tai, jog ano meto muzikos žanrų ir formų 
srityje jos užima tarpinę vietą tarp vokalinių ir instrumen-
tinių kompozicijų. Intavoliacijų priskyrimo prie vokalinių 
ar instrumentinių žanrų dilemos nepalengvina nei raštiški 
paaiškinimai; tiriamos „Braunsbergo vargonų tabulatūros“ 
sudarytojas (jai) ir kitų šio pobūdžio rinkinių autoriai be-
veik nepaliko nuorodų, nusakančių jų santykį su originalu 
ir atlikto intavoliavimo darbo tikslus. Tačiau vertinant 
intavoliacijos fenomeną reiškinio kategorijų bei epochos 
muzikinių procesų kontekste ryškėja savitas, apibrėžtas 
šios kūrinių transnotavimo praktikos vaidmuo. 

Intavoliacijų funkcionavimo būdai 
Intavoliacija (it. intavolatur, angl. ir pranc. intabu-

lation, vok. intavolierung reiškia „sustatyti“, „suguldyti“ 
kažką ant lentos) buvo vadinama XIV–XVII a. paplitęs 
kūrinių transnotavimo tabulatūrine – skaitmenine arba 
raidine – notacija būdas arba tokiu būdu perrašytas, taigi 
intavoliuotas (dvejopas) muzikos kūrinys. Intavoliacijos 
fenomenas yra kompleksiškas reiškinys, todėl jį apibūdi-
nant minėtinos dar kelios svarbios ypatybės: 

• Intavoliacija čia vadinami vokaliniai ir instrumen-
tiniai kūriniai, perrašyti tabulatūrine notacija26.

• Partitūrinis kūrinio užrašymas yra viena esminių 
intavoliavimo ypatybių, nes transnotuojamos muzikos 
partijos tabulatūrose buvo užrašomos ne atskirai, bet viena 
po kitos. 

Lietuvos muzikologija, t. 9, 2008 Aleksandra Pister
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• Vokaliniai kūriniai intavoliuojami, juos pritaikant 
klavišiniams instrumentams (vargonams, rečiau – klave-
sinui), liutniai arba kitiems styginiams gnaibomiesiems 
instrumentams.

Intavoliuojamos instrumentinės, o ypač vokalinės 
kompozicijos dažnai (bet ne visada) išpuošiamos meliz-
momis, pasažais, ornamentais, modifikuojamas jų origi-
nalus pavidalas – keičiama balsavada arba balsų skaičius, 
varijuojama harmonija, ritmika, melodija. 

Intavoliacijai atsirasti būtina išankstinė muzikinė 
medžiaga, t. y. ji formuojama remiantis anksčiau sukom-
ponuotu kūriniu – prototipu. 

Instrumentinių ir vokalinių kūrinių intavoliacijų 
atlikimo situacijos ir būdai lėmė muzikinės jų kalbos 
formavimąsi. Braunsbergo ir kitų tabulatūrų vokalinių 
kūrinių intavoliacijos skambėjimo sąlygos buvusios 
įvairios. Vienu atveju jos buvo susietos su choru: skam-
bėjo kartu giedant chorui, pakaitomis su juo, atliekamos 
solo pavaduojant chorą, pavyzdžiui, per mišias, taip pat 
grojama tik atliekamo vokalinio kūrinio boso partija27.  

Kitu atveju skambėjo kaip vokaliniais kūriniais grindžia-
mi savarankiški instrumentiniai opusai (pasaulietinėse, 
buitinio muzikavimo erdvėse), iš kurių išaugo keli grynai 
instrumentiniai žanrai, kaip antai „Canzona alla Francese“ 
arba „Canzona da sonar“ (Campagne, 1995, p. 12). Tokia 
atlikimo situacijų gausa suformavo gana plačią intavo-
liacijų muzikinės kalbos priemonių skalę – nuo visiškai 
tikslių iki gausiai ornamentuotų, polifonizuotų, ritmiškai 
ir faktūriškai modifikuotų partitūrų. 

Remiantis atlikimo situacijų nulemtais muzikinės 
kalbos bruožais, intavoliacijas galima skirstyti į funkcio-
naliąsias (dubliuojančias, papildančias ar pavaduojančias 
chorą) ir autonomiškąsias (vokalinis originalas čia tampa 
atspirties tašku, pradine kūrybine idėja). 

Funkcionaliųjų intavoliacijų pavyzdžiai – tai į „Brauns-
bergo vargonų tabulatūrą“ įrašyti aštuoni  keturbalsiai 
Orlando di Lasso „Magnificat“. Vokalinis originalas ir 
instrumentinė intavoliacija faktūriškai yra beveik tapatūs. 
Palyginkime originalą ir atliktą intavoliacijos transkripciją 
(6 ir 7 pvz.):

6 pvz. Orlando di Lasso, „Magnificat quarti toni“, originalas. Fragmentas

7 pvz. Orlando di Lasso, „Magnificat quarti toni“ (Fol. 14R) iš „Braunsbergo vargonų tabulatūros“.  
Intavoliacijos transkripcijos fragmentas28

„Braunsbergo vargonų tabulatūra“: intavoliacijos fenomenas XVII a. rankraštyje
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Ryškūs autonomiškų intavoliacijų pavyzdžiai pateikti 
1609–1619 m. Briuselyje sudarytame tabulatūrų rinkinyje 
„Fitzwilliam Virginal Book“. 

Rinkinio sudarytojas – anglų kompozitorius Peteris 
Philipsas – pasirinktus vokalinius originalus savo inta-
voliacijose, nekeisdamas jų harmonijos, gausiai išpuošė 
diminucijomis ir pagražinimais, pailgino tam tikras 
ritmines vertes. Šią tabulatūrą detaliai ištyrusios vokiečių 
muzikologės Annedoris Baumann teigimu, intavoliacijose 
kompozitorius išskleidė visas anuometinio klavyro techni-
nes galimybes, siekdamas perkelti, sustip rinti ir agogiškai 
išreikšti originalo tekstų prasmes bei jų kuriamus afektus 
(Baumann, 2003, p. 12–13). 

Pateikiame originalą ir Philipso atliktos intavoliacijos 
transkripciją (8 ir 9 pvz.).

Nors pirmoji – funkcionalioji – intavoliacijų rūšis 
meniniu požiūriu atrodo ne tokia vertinga, tačiau galima 
konstatuoti, jog ir funkcionaliosios, ir autonomiškosios 
intavoliacijos muzikos istorijoje išrėžė skirtingas, bet itin 
reikšmingas vagas. Funkcionaliosios intavoliacijos lėmė 
basso continuo atsiradimą ir plėtotę, o autonomiškosios – 
instrumentinės muzikos semantizavimo ir emancipacijos 
procesus. Be to, svarbu paminėti, kad intavoliacijos praktika 
ir ją iliustruojantys tabulatūrų rinkiniai šiandien yra neįkai-
nojamas autentiško, arba „istoriškai informuoto“, muzikos 
atlikimo nuorodų šaltinis, nes jose žymiai gausiau raštiškai 
fiksuojami improvizaciniai muzikos elementai. Tabulatū-
rų rinkiniuose išliko autentiški chromatizmų vartojimo 
pavyzdžiai, priduriami kūrinių atlikimo momentu, bei 
dokumentiškai įamžinta stiliaus musica ficta praktika. 

8 pvz. Alessandro Striggio, „Chi fara fede al Cielo“, originalas. Fragmentas (1–7 taktai)

9 pvz. Peteris Philipsas, Alessandro Striggio madrigalo „Chi fara fede al Cielo“ intavoliacijos fragmentas29 
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Basso continuo genezės prielaidos intavoliacijų 
struktūroje

XVII a. atsiradusi nauja instrumentinio pritarimo 
mada – basso continuo – buvo susieta su kita, jau bemaž 
du amžius vartojama intavoliavimo praktika. Nors basso 
continuo tapo modernesne intavoliavimo modifikacija, 
XVII a. pradžioje abu muzikos reiškiniai buvo traktuojami 
kaip tolygūs instrumentinio pritarimo būdai ir netgi tar-
pusavyje konkuravo. Štai ką apie kitoniškai vadinamą basso 
generale (lotyniškoji vokiškos basso continuo sąvokos – ge-
neralboso – forma) 1609 m. rašė italų kompozitorius ir 
muzikos teoretikas Girolamo Diruta (1561–1610) traktate 
„Il Transilvano“: „Neįmanoma nusakyti tikslių taisyklių, 
mat neįmanoma nemačius kompozicijos žinoti, kaip kiti 
balsai virš basso generale groja, ir todėl neišvengiamai pa-
grosi daug klaidingų disonansų [...]. Jei nepasiduodama 
tinginystei, geriau sudėti balsus į partitūrą ir pagroti visus 
balsus; tuomet skambės gražiai [...]“.

Kitas žymus ano meto muzikos teoretikas Michaelis 
Praetorius (1571–1621) traktato „Syntagma musicum“ 
(1619) III dalyje, rašydamas apie basso continuo (VI sky-
riuje „De Basso Generale seu Continuo“), mini partitūros 
sudarymo bei mokėjimo groti iš tabulatūros svarbą: „Taigi 
buvo generalbosas [...] išrastas tam, kad vargonininkas, 
jei jis iš karto to paties [kūrinio – A. P.] pradžioje negali 
kartu groti, vis dėlto į partitūrą arba tabulatūrą [kūrinį] 
lengviau persikeltų [...]“. 

Nors intavoliuojami kūriniai kartais atitoldavo nuo 
originalo, jie taip pat buvo papildomi improvizaciniais 
elementais (autonomiška intavoliacija). Vis dėlto ano 
meto muzikų mąstysenoje intavoliacija, lyginant su basso 

continuo, buvo suvokiama kaip gana tikslus visų kūrinio 
partijų instrumentinis atkartojimas (funkcionalioji intavo-
liacija). Pasak G. Diruta’os, grojant intavoliaciją klaidingų 
intervalų rizika buvo mažesnė (žr. cit. anksčiau). O basso 
continuo privalumą sudarė galimybė improvizuoti ir virš 
fiksuoto boso kūrybiškai konstruoti viršutinius balsus. 
Būtent šis intavoliacijų ir basso continuo skirtumas lėmė 
tam tikrą kompozitorių susiskaldymą pagal konkrečiam 
instrumentinio pritarimo būdui teikiamus prioritetus. 

Štai Romos kapelmeisteris Cesare Zoilo (1584?–1622?) 
savo penkiabalsių madrigalų leidinio įžangoje („Madrigali 
a 5“, Venecija, 1620) rašė, jog šie turėtų būti atliekami be 
pritarimo, „tačiau jei vis dėlto pritariama (kaip šiais laikais 
yra madinga), geriau groti partitūriškai“, taigi intavoliuoti 
(Zoilo, pagal Campagne, 1995, p. 19). 

Intavoliacijų populiarumą liudija ir kai kurie ano 
meto muzikos leidiniai, kuriuose, greta originalų, buvo 
publikuojamos kūrinių intavoliacijos. Antai į Luzzaschi 
(Luzzasco; 1545–1607) madrigalų rinkinį „Madrigali per 
cantare e sonare, a uni, doi, e tre soprani“ (1601) taip pat 
buvo įtrauktos „partitūriškai“ surašytos kūrinių versijos. 
Leidinio pavadinimas (it. „Dainuojami ir skambinami 
madrigalai“) ir pačios intavoliacijos atskleidžia vokalinių 
kūrinių instrumentinio atlikimo tradiciją, o sykiu – inta-
voliavimo galimybes. Jame atsiskleidžia, kaip vokalinius 
kūrinius intavoliuoja pats jų autorius – Luzzaschi. Pa-
teikiamame viename iš daugelio pavyzdžių matyti, jog 
intavoliacijoje atsisakyta imitacinio balsų įstojimo kūrinio 
pradžioje ir diminucijos 5ame partitūros takte. Intavolia-
ciją, skirtingai nei vokalinį originalą, sudaro keturi balsai, 
kurie išdalijami dviem rankoms (10 pvz.).

10 pvz. Luzzaschi (Luzzasco), „Troppo ben puo“ iš „Madrigali per cantare e sonare“ (Roma, 1601)30 
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Beje, pats L. G. da Viadana (1560–1627) savo „Li 
Cento Concerti Ecclesiastici“ (1602) įžanginiame žodyje 
pasiūlęs basso continuo terminą bei, pasak M. Praetorijaus, 
būdamas jo išradėjas (lot. nova inventionis primario, Prae-
torius, 1619, p. 144), rašo, jog šiuos bažnytinius koncertus 
išleido be intavoliacijų ne todėl, kad stokotų kantrybės, 
bet norėdamas palengvinti vargonininkui darbą. Anot 
jo, ne visi vargonininkai geba skaityti partitūrą iš lapo, 
todėl daug geriau pasidaryti savo intavoliaciją (Viadana, 
1602, p. 2). 

Vis dėlto ilgainiui basso continuo tapo itin populiarus. 
Prie publikuojamų muzikos kūrinių leidėjai prikurdavo 
papildomą boso partiją neatsižvelgdami į kompozitoriaus 
pageidavimus. Toks nuotykis įvyko 1625 m. vokiečių 
kompozitoriui Heinrichui Schützui: leidinio „Cantiones 
sacrae“ įžangoje jis skundžiasi, jog šis „kūrinėlis, tiesą 
sakant, be basso continuo surašytas“31. 

Nors tabulatūrų rinkiniai buvo sudaromi dar iki 
XVII a. vidurio, jau amžiaus pradžioje, basso continuo 
šalininkai intavoliaciją vadino pasenusia muzikavimo 
praktika. Žinomas italų kompozitorius Agostino Agazzari 
(1578–1640) 1607 metų leidinyje „Del Sonare sopra’l 
Basso“ išvardijo kelias priežastis, kodėl basso continuo nu-
konkuravo intavoliavimo praktiką. Jo teigimu, intavolia-
vimą išstūmė „modernusis“ rečitatyvinio pobūdžio stilius 
(cantar recitativo), kuriam akompanuojama basso continuo. 
Intavoliavimą kompozitorius laikė sudėtingu, nuobodžiu 
ir mechanišku darbu, neteikiančiu kūrybinio džiaugsmo. 
Be to, pasak Agazzari, basso continuo užrašymo būdas yra 
daug patogesnis; jei kompozitorius intavoliuotų per vienus 
metus Romos bažnyčioje atliktus kūrinius, jo biblioteka 
prilygtų teisininko fondams (Agazzari, 1607, p. 12). 

Kiek vėliau, 1619aisiais, numanomais „Braunsbergo 
vargonų tabulatūros“ sudarymo metais, M. Praetorius 
intavoliavimą taip pat priskyrė prie senesnės muzikavimo 
tradicijos. Muzikos teoretikas aiškiai apibrėžė chronologi-
nę intavoliavimo ir basso continuo praktikų vartojimo seką. 
Jis teigia, jog visų partijų tabulatūra (vok. die tabulatur 
aller Parteyen) buvo išrasta dar prieš generalbosą: „Tačiau 
kadangi sunkus ir nuobodus dalykas yra groti tą patį, ir 
žmonės, kurie jį [intavoliavimą] buvo išradę ir vartojo, 
anksčiau mirė arba keli gyvi likę yra visai seni, buvo būtina 
[...] įdėti pastangų. Kad būtų įmanoma koncerte be šio 
smulkmeniškumo ir sudėtingumo iš karto drauge groti, 
buvo bassus continuus [...] išrastas“. 

Apžvelgus įvairius ano meto muzikų ir teoretikų ver-
tinimus tampa aišku, jog basso continuo pritarimo mada 
neatsirado tuščiame muzikos istorijos lape32. Ją lydėjo bent 
prieš 50 metų funkcionavusi instrumentinio pritarimo 
tradicija, suformuota intavoliacijose. Tad jau intavoliaci-
jose galima ieškoti basso continuo genezės elementų, o patį 
basso continuo užrašymą traktuoti kaip kitonišką, gilesnę, 
tradiciją turinčios intavoliavimo praktikos užrašymo 

formą. Tik vėliau pakitusi, išrašytu bosu ir skaitmeni-
mis besiremianti notacija veikė „naują“ instrumentinio 
pritarimo būdą – basso continuo – ir jo savitos muzikinės 
kalbos, faktūros ir stilių (itališkojo, vokiškojo, prancūziš-
kojo) formavimąsi. 

Basso continuo ir intavolicijų notografiniai bei 
muzikinės struktūros panašumai 

Skaitmenys. XVII a. pradžioje Italijai buvo lemta tapti 
ne tik basso continuo (dar vadinamo basso cifrato – it. „skait
meninis bosas“), bet ir skaitmeninių tabulatūrų tėvyne. 
Nors basso continuo pasitelkiamas harmoninių intervalų 
santykių skaitmeniniam fiksavimui, jis nėra identiškas 
vienai iš kelių vartotų skaitmeninių tabulatūrų. Pats 
mate matinių simbolių naudojimo muzikiniams aukščiams 
užrašyti faktas rodo, jog skaitmeninio užrašymo sistema 
nebuvo visiškai naujas XVII a. kompozitorių ir muzikos 
teoretikų išradimas. Pirmosios iki mūsų dienų išlikusios 
skaitmeninės vargonų tabulatūros buvo sudarytos XVI a. 
viduryje (pavyzdžiui, Juano Bermudo „Declaration de 
instrumentos musicales“, 1555, Antonio Valente „Inta-
volatura de cimbalo“, 1576, Venegaso de Henestrosa’os 
„Libro de cifra nueva para tecle, harpa y vihuela“, 1557, ir 
kt.), o pirmoji, kiek kitokios sistemos skaitmeninė liutnios 
tabulatūra – Ottavio dei Petrucci (1466–1539) „Intavola-
tura de lauto“ – buvo sudaryta Venecijoje 1507 m. (Apel, 
1989, p. 62). Tikėtina, kad muzikos praktikoje pastaroji 
notacija buvo vartojama dar anksčiau. 

Lyginant vargonų skaitmenines tabulatūras ir basso 
continuo (skaitmeninio boso) užrašymo tradiciją matyti, 
jog tabulatūrose skaitmenimis buvo fiksuojami konkre-
tūs garso aukščiai, o basso continuo – garsų akustiniai 
santykiai – intervalai. Tiesa, išliko ne tik keli tabulatū-
riniai aukščio fiksavimo būdai, bet kone du harmoninių 
santykių užrašymo stiliai basso continuo, atspindintys 
pastarosios instrumentinio pritarimo praktikos notacijos 
kitimą. Savo traktate Adriano Banchieri vartojo „aukštąją“ 
numeraciją – net iki 17os skaitmenų33. Tokią numeraciją 
komentuoja M. Praetorius, minėdamas, jog norintys pre-
ciziškai fiksuoti intervalus muzikai gali vartoti skaitmenis: 
11 – undecimai, 12  – duodecimai, 13 – tercdecimai ir 
pan. pažymėti (Praetorius, 1619, p. 131). Vėliau „aukšto-
sios“ numeracijos buvo atsisakyta, matyt, dėl to, kad basso 
continuo svarbūs buvo ne tiek aukštesnis ar žemesnis balsų 
registrai, kiek tikslūs harmoniniai sąskambiai. 

Vėlesniuose skaitmeninių tabulatūrų leidiniuose taip 
pat redukuojamas žyminčių numerių kiekis, siekiama 
supaprastinti šio muzikos rašto sistemą. Antai J. Bermudo 
(apie 1510–1565) traktate „Declaration de instrumentos 
musicales“ (1555) buvo vartojami 42, A. Valente (1565?–
1581?) veikale „Intavolatura de Cimbalo“ (1576) – 27 
arabiški skaitmenys garso aukščiams pažymėti, o A. de 
Cabezóno traktate „Obras de Música para tecla, arpa y 
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vihuela [...]“ (1578) bei F. C. de Araja’os (1583?–1654) 
veikale „Libro de tientos y discursos de música práctica“ 
(1626) numeracija apribojama 7iais skaitmenimis.

Priešingai basso continuo, tikslius garso aukščius skai-
čiais fiksuojančiose tabulatūrinėse notacijose taip pat at-
sekama skaitmenų santykių intervalinės proporcijos. Nors 
štai 7ių skaičių tabulatūrose skaitmeniu 1 visada žymimas 
garsas f, o skaitmeniu 7 – garsas e, tačiau F-dur arba f-moll 
tonacijose (arba nuo šio garso prasidedančiose dermėse) 
numeracija fiksuoja intervalinius santykius analogiškai 
basso continuo 34. Pastarosios instrumentinio pritarimo 
užrašymas skiriasi tuo, jog skaitmeniu 1 žymimas bet 
kurios tonacijos ar dermės pradinis tonas. 

Faktūra ir stilius. Sisteminant intavoliacijos ir basso 
continuo muzikinės faktūros ir kalbos ypatybes, pirmoji 
praktika traktuotina kaip kuo tiksliausia visų kompozicijos 
balsų „partitūra“, o antroji – kaip vienu balsu (bosu) bei 
harmoniniais orientyrais (skaičiais) pagrįsta improviza-
cija. Šiuos teorinius, į du kraštutinius polius atitolusius 
apibrėžimus suartino muzikinė praktika. 

M. Praetorius, cituodamas basso continuo – kaip prita-
rimo būdą besirenkantį L. Viadaną, vargonininkams vis 
dėlto pasiūlė prieš grojant atidžiai peržvelgti visą kūrinio 
partitūrą: „Taigi visuose koncertuose nieko nepavyks, 
tiksliai ex tempore iš generalboso pagroti, todėl yra būtina, 
kad nesipraktikavęs giesmę, kurią jis nori pagroti, prieš tai 
stropiai ir atidžiai peržvelgtų, kad, jei jis stilių, būdą šios 
muzikos teisingai įsisavina, jo akordai ir dūžiai vargonais 
tobulesni [būtų – A. P.] ir pagal tai akompanuoti ir [kitus 
balsus] sustatyti galėtų“. 

Tad basso continuo partijos muzikinė medžiaga – ana-
logiškai intavoliacijoms – buvo konstruojama remiantis 
visa partitūra. Tiesa, basso continuo svarbu buvo atgaminti 
partitūros harmoninę vertikalę, o kūrinio originaliai 
balsavadai ir balsų išdėstymui, kuris intavoliuotuose kū-
riniuose dažnai išlikdavo nepakitęs, čia nebuvo teikiama 
daug reikšmės.

„Braunsbergo vargonų tabulatūros“ intavoliacijose 
pirminė, taigi originalioji, balsavada daugiausiai išlaiko-
ma, tačiau rankraštyje esama ir balsų redukcijos pavyz-
džių. Ypač tai pasakytina apie daugiau nei keturių balsų 
kompozicijas, kuriose balsai redukuojami, kad kūrinio 
partitūrą vargonininkas galėtų aprėpti dviem rankomis 
(daugiau apie balsų redukciją intavoliacijose bei mu-
zikinius pavyzdžius žr. 3 skyriuje „Vokalinės muzikos 
transnotavimas“). 

A. Campagne’s nuomone, netiksli balsavada ir partijų 
redukavimas lėmė basso continuo atsiradimą polifoninėje 
muzikoje. Bosas tapo vis svaresniu balsu ir virto visos 
kompozicijos pagrindu, nes:

• viduriniai balsai pasidarė ne tokie svarbūs, jų poli-
foniškumas buvo mažai pastebimas (ypač tai pasakytina 
apie daugiachorius kūrinius);

• ritmas tapo abstraktesnis;
• harmoninės funkcijos reikšmingesnės (Campagne, 

1995, p. 12). 
Pastaruosius teiginius pagrindžia „Braunsbergo var-

gonų tabulatūroje“ įrašytos kelios dvibalsių vokalinių 
kūrinių intavoliacijos (tai Anonimo „Ecce quomodo 
moritur iustus a 2“, Fol. 9V, Anonimo „In pace factus 
est locus eius a 2“, Fol. 9V, Anonimo „Sepulto Domino 
a 2“, Fol. 9V, Anonimo „In monte Oliveti a 2“, Fol. 9V, 
Anonimo „Maria Mater Gratiaem duum Vocum“, 
Fol. 12V, Hanso Leo Hasslerio „Zu dier stehett all mein 
Sin a 2“, Fol. 28V, Anonimo „Im Meyen a 2“, Fol. 40R, 
Giovanni Battista Cocciola’os „Veni dilecte mi egrediamur 
in agrum a 2“, Fol. 46V, Anonimo „Dilectus meus mihi 
ego illi dúúm“, Fol. 111V, Anonimo „Vocúm, Beatus 
auctor seculi a 2“, Fol. 103V, Anonimo „(Gemignano 
Capilupi?) Surrexit ? a 2“, Fol. 115R). Mažai tikėtina, jog 
šios buvo atliekamos taip, kaip yra užrašytos. Greičiausiai 
kraštiniai balsai (bosas ir superius) buvo užpildomi vidu-
riniais balsais. „Naujovišką“, instrumentiniam pritarimui 
būdingą užrašymo stilių dar tiksliau iliustruoja vienbalsės 
intavoliacijos – Anonimo „Princeps gloriosissime a 1“ 
(Fol. 77R) bei Anonimo „Quam pulchra est et decora 
a 4:2 Canti, Tenor & Basso“ (Fol. 148V–149R)35. Nors 
šios vienbalsės intavoliacijos užrašytos raidine tabulatūrine 
notacija ir be skaitmenų, jos buvo atliekamos kaip basso 
continuo, taigi užpildant harmoninę vertikalę kitais balsais. 
Tai liudija prie antrosios vienbalsės intavoliacijos esantis 
prierašas 2 Canti, Tenor & Basso (lot. „dviem balsams, 
tenorui ir bosui“) (11 pvz.):

11 pvz. Anonimas, „Quam pulchra est et decora 
a 4“ (Fol. 148V–149R) iš „Braunsbergo vargonų 
tabulatūros“. Intavoliacijos transkripcijos fragmentas

Tačiau net ir be užpildymo skambinamas bosas ati-
tiktų vieno iš ankstesnių basso continuo prototipų – basso 
seguente (it. „sekantis bosas“, „bosas, kuris seka“) – funk-
cionavimo muzikoje sąlygas36. 

Intavoliacijų rinkinyje taip pat įrašytas pluoštas dvibal-
sių galjardų, chorėjų, fortūnų ir keletas tanz tipo šokių37. 
Jei rankraščio intavoliacijos buvo atliekamos vargonais 
arba kitais ano meto klavišiniais instrumentais (spinetu, 
klavikordu), balsų horizontalė greičiausiai buvo užpildoma 
harmonine vertikale38. 
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Taigi intavoliavimo ir basso continuo pritarimo prakti-
kas sieja (1) skaitmenų vartojimas skaitmeninėse tabulatū-
rose ir siekis supaprastinti basso continuo (basso cifrato) bei 
notacijos sistemą (skaitmenų redukavimas), (2) muzikos 
kūrinio visuma („partitūra“), kuria remiamasi kaip išeities 
tašku komponuojant ir intavoliacijas, ir basso continuo 
partiją, (3) muzikinės kalbos elementai – balsų redukavi-
mas, balsavados niveliavimas, ritmikos abstrahavimas ir 
harmoninių funkcijų sureikšminimas. Intavoliacijoms bei 
basso continuo taip pat būdingas (4) improvizacinis pradas, 
abiejose praktikose pasireiškęs diminucijų ir ornamentų 
vartojimu, turėjęs įtakos instrumentinės muzikos įpras-
minimo ir atsiskyrimo nuo vokalinės procesams.

Instrumentinės muzikos semantizavimo ir eman-
cipacijos procesai intavoliacijose

Ornamentai. Jei iš Renesanso instrumentinės muzikos 
partitūrų išguitume visus improvizuojamus komponentus 
bei muzikines puošmenas, daugelis epochos žanrų taptų 
meniniu požiūriu „neįgaliais“ arba apskritai pranyktų39. 
Ornamentavimo tradicija atsispindi epochos kūrinių 
atlikimo praktikoje ir teoriniuose traktatuose, fiksuo-
jančiuose įvairiausias muzikinės puošybos galimybes. 
1452 m. Conradas Paumannas (1409?–1473) traktate 
„Fundamentum organisandi“ pirmasis aprašė ir sistemino 
tikslius instrumentinio improvizavimo būdus ir ornamen-
tavimo galimybes. Jis moko, kaip vargonuojamą konkrečią 
cantus firmus melodiją galima papildyti improvizuojamu 
antruoju balsu. Paumannas konkretizuoja instrumentinio 
improvizavimo būdus, kurie, pasak autoriaus, atlikimo 
metu turėtų skambėti tarsi sukomponuoti40. Akivaizdu, 
jog į mokomąjį traktatą surinkti XV a. improvizavimo 
pavyzdžiai muzikos praktikoje funkcionavo dar anksčiau, 
bet į kūrinių partitūras muzikinės puošmenos dažniausiai 
nebuvo įrašomos. 

Plintant basso continuo, XVII a. muzikos teoretikų 
traktatuose bei natų leidinių įžangose gausiai pabiro orna-
mentų ir diminucijų lentelių (paradoksalu, bet atsisakius 
intavolacijose fiksuojamų balsų, o kartu ir jose išrašomų 
diminucijų, basso continuo partijų atlikėjams vėl prireikė 
harmonijos užpildymo ir ornamentavimo pavyzdžių). Čia 
buvo daugiausiai iliustruojami kadencijų arba intervalų 
harmonizavimo bei puošybos būdai. Štai italų vargonininko 
ir kompozitoriaus Spiridiono (1615–1685) traktato „Nova 
instructio pro pulsandis organis, spinettis, manuchordis“ 
(1670) I dalyje įrašyta daugybė klavyriniams instrumentams 

skirtų muzikinių pavyzdžių. Vien grynąją kvintą bose (d–G) 
autorius harmonizavo ir išpuošė 72iem (!) būdais. 

Diminucijomis ir ornamentais grįstą klavyrinės muzi-
kos stilių ypač atspindi šokio žanras, atkeliavęs iš pasaulie-
tinių muzikavimo erdvių – namų, dvarų, taip pat miestų 
ir kaimų gatvių, turgaus aikščių ir pan.41 Nors nuo XIV a. 
šokiai taip pat būdavo grojami kilnojamaisiais vargonais – 
portatyvu ir pozityvu, žanras formavosi pirmiausia stygi-
nių gnaibomųjų (ypač liutnios) ir klavesino, klavikordo, 
spineto muzikiniame repertuare. Šių instrumentų akus-
tinės ypatybės (pirmiausia – greitai gęstantis garsas) bei 
jų panaudojimo vietos lėmė tai, jog trumpai aidinčios ir 
palyginti tyliai išgaunamos natos buvo kartojamos ir/arba 
užpildomos smulkių verčių pasažais, tokiu būdu pratęsiant 
jų skambesį. Pateikiame vieną „Passamezzo“ pavyzdžių iš 
„Braunsbergo vargonų tabulatūros“ (žr. 12 pvz.). 

Diminucijų ir įvairių muzikinių ornamentų esama ir 
tam tikrose rankraščio vokalinių kūrinių intavoliacijose, 
reprezentuojančiose instrumentinio stiliaus funkcionavimo 
galimybes vokalinės kilmės tabulatūrinėse partitūrose. 

Žodinis tekstas. Vokiečių muzikologas Dietrichas 
Kämperis atkreipė dėmesį, kad „laipsninė instrumentinės 
muzikos emancipacija XVI a. Italijoje vyko ne iš savaran-
kiško instrumentinės muzikos žanrų bei formų vystymosi, 
tačiau iš tam tikrų vokalinės muzikos perdirbimo tech-
nikų“ (Kämper, 1981, p. 145). Neabejotina, kad viena 
iš aptariamojo laikotarpio perdirbimo technikų Italijoje 
buvo intavoliavimo praktika, dėl kurios vokalinė kūryba 
„nusileido“ į instrumentinės muzikos sritį. 

Vienu svarbiausių intavoliavimo praktikos įprasmi-
nimo simptomų laikytina tai, jog, nepriklausomai nuo 
kūrinio modifikavimo laipsnio, visos vokalinių kūrinių 
intavoliacijos – šiame straipsnyje vadinamos funkciona-
liosiomis ir autonomiškomis – a priori susaistytos su ne-
muzikine materija – vokalinio originalo žodiniu tekstu. Iš 
pažiūros atrodytų, kad funkcionaliosioms intavoliacijoms, 
kurioms tarsi netaikomi originalumo ir kūrybiškumo 
kriterijai, yra svetimas taurus siekis muziką semantizuoti. 
Tačiau atlikimo situacijos lėmė visiškai priešingą funk-
cionaliųjų intavoliacijų santykį su nemuzikinėmis, t. y. 
žodinio teksto, prasmėmis.

Jei, kaip minėta, funkcionalioji intavoliacija dubliuo-
davo arba papildydavo giedantį chorą (funkcionalioji 
pritariamoji), žodinis tekstas jose tarsi savaime buvo 
integruotas. O iš chorą pavaduojančių intavoliacijų (funk-
cionalioji solinė) žodinis tekstas buvo eliminuojamas. 

12 pvz. Anonimas, „Passamezzo“ (Fol. 108V) iš „Braunsbergo vargonų tabulatūros“. Transkripcijos fragmentas
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Atliekant intavoliacijas tik instrumentiškai bene 
dar labiau buvo siekiama pateikti nemodifikuotą kūri-
nio versiją, ape liuojant į klausytojų gebėjimą atpažinti 
vokalinį originalą ir sykiu prisiminti, ką jame pasakojo 
verbalinis tekstas. Kompozicinė šių intavoliacijų struk-
tūra artimiausia originalui, bet jose atsisakoma specifinių 
instrumentinės muzikos efektų, siekiant netrikdyti voka-
linės versijos (ir kūrinio teksto) atpažinimo galimybės. 
Be to, pati vokalinių kūrinių intavoliacijų užrašymo 
„Braunsbergo vargonų tabulatūroje“ maniera rodo, jog 
rekonstruoti tekstą buvo aktualu. Štai O. di Lasso aštuonių 
„Magnificat“ kompozicijų svarbiausi tekstų fragmentai 
tabulatūroje fiksuojami prieš kiekvieną 
naują soggetto. Anonimo motete „O 
Dul cissime Iesu a 6“ (Fol. 157R–158R) 
žodinis tekstas netgi išrašomas atskiroje 
eilutėje po partitūra (smulkiau apie žodžio 
ir muzikos santykį „Braunsbergo vargonų 
tabulatūros“ intavoliacijose žr. skyrių 
„Muzikos ir žodžio sambūvio formos“). 
Tikslių vokalinių kūrinių intavoliacijų 
užrašymo būdas, atlikimo situacija ir pati 
muzikinės medžiagos sandara rodo siekį 
įprasminti instrumentinę kūrinio versiją 
arba, kitaip formuluojant, išsaugoti pras-
mes. Šiam tikslui buvo aukojamos aprašytos 
specifinės instrumentinės muzikos išraiškos 
priemonės – ornamentai ir diminucijos, 
todėl instrumentinio savarankiškumo lygis 
šiose intavoliacijose menkas. O sinchroniškas originalo ir 
intavoliacijos atlikimas galėjo teikti daugiau galimybių 
instrumentiškumui atsiskleisti. Kaip minėta, šioje inta-
voliacijų atlikimo situacijoje nebuvo svarbu atpažįstamai 
perteikti kūrinio originalą ir sukelti jo teksto asociacijas, 
mat vokalinis kūrinys kartu skambėjo originaliu pavidalu. 
Pritardamas originalui, intavoliacijos atlikėjas galėjo var-
toti pasirinktam instrumentui būdingas savitas muzikos 
išraiškos priemones, nežymiai varijuoti, improvizuoti, 
ornamentuoti. Tačiau net ir neprisirišant prie tam tikro 
atlikimo būdo galima teigti, kad „Braunsbergo vargonų 
tabulatūroje“ tokių, vos modifikuotų, bet ir nuo ori-
ginalo nenukrypstančių intavoliacijų daugiausia. Jose 
tebeatpažįstamas kūrinio prototipas (taigi neatsisakoma 
vokalinės versijos semantinių reikšmių) bei išryškėja ins-
trumentiniam muzikos stiliui būdingi bruožai, ypač vir-
tuoziškumas. Diminucijos kūriniui teikia gyvybingumo, 
kuria muzikinius virtuozinius efektus, kompensuojančius 
žodinio teksto prasmių deficitą. Žvelgiant į tokį kompozi-
cijos intavoliavimo būdą, atrodo, jog vokalinis turinys bei 
instrumentų raiškos galimybės čia vienodai svarbios. 

Štai vienas iš daugelio rankraštyje įamžintų pavyzdžių – 
tai O. di Lasso motetas „Bonjour mon coeur“ (originalas) 
ir jo intavoliacijos transkripcija (13 ir 14 pvz.):

Pagaliau autonomiškųjų intavoliacijų skambėjimo 
aplinkybės ir nuo jų priklausantis kompozicinių prie-
monių savarankiškumas (originalumas, virtuoziškumas, 
improvizaciškumas) neabejotinai išryškina pastebimą nu-
tolimą nuo vokalinės muzikos bei maksimalų priartėjimą 
prie instrumentinės muzikos stiliaus. Tačiau gana para-
doksalu, kad šių intavoliacijų unikalumą „Braunsbergo 
vargonų tabulatūroje“ sudaro toks pat akylas originalo 
prasmių paisymas. Jose verbalinio teksto prasmės perke-
liamos į muzikinės kalbos lygmenį pasitelkus muzikines 
retorines figūras ir afektus. Remdamiesi Orlando di Lasso 
motetu „Surrexit pastor bonus“ ir jo instrumentine versija 

„Braunsbergo vargonų tabulatūra“: intavoliacijos fenomenas XVII a. rankraštyje

13 pvz. Orlando di Lasso, „Bonjour mon coeur“, 
originalas. Fragmentas

14 pvz. Orlando di Lasso, „Bonjour mon coeur“ (Fol. 
2V) iš „Braunsbergo vargonų tabulatūros“.  
Intavoliacijos transkripcijos fragmentas
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iš „Braunsbergo vargonų tabulatūros“, šį muzikos ir ver-
balinių prasmių kūrybinį žaidimą detaliau analizuosime 
atskirame straipsnio skyryje (žr. 4 skyrių „Muzikinės 
retorinės dispozicijos Orlando di Lasso motete „Surrexit 
pastor bonus“ ir jo intavoliacijoje“). 

III. Vokalinės muzikos transnotavimas 

Subtilius intavoliacijos fenomeno ypatumus „Brauns-
bergo varognų tabulatūroje“ atskleidžia intavoliuoti 
vokaliniai opusai, nes, priešingai instrumentiniams 
žanrams, pastarieji ne vien „išverčiami“ į raidžių raštą, 
bet projektuojami ir į kitokį – instrumentinį atlikimą42. 
Tyrinėjant šias partitūras pirmiausa kyla klausimas, kokį 
poveikį daro pasirinkto kūrinio muzikinei visumai jo 
perrašymas iš originalaus natų rašto į raidinį. Kuo skiriasi 
originalų ir „Braunsbergo vargonų tabulatūros“ intavolia-
cijų muzikiniai tekstai? Taikant komparatyvinį tyrimo 
metodą galima nustatyti, ar esama vokalinių kūrinių 
intavoliacijų ir originalo pokyčių; tai itin ryškiai 
atspindi du formalūs muzikiniai parametrai – balsų 
skaičius ir faktūra. 

Aštuonios rinkinyje užrašytos O. di Lasso „Mag
nificat“ kompozicijos rankraštyje intavoliuojamos 
visiškai nekeičiant balsų skaičiaus (žr. pavyzdį skyriuje 
„Intavoliacijos fenomeno interpretacijos istoriniu ir 
teoriniu aspektu“). Tai vienos tiksliausių „Braunsber-
go vargonų tabulatūroje“ pasitaikančių intavoliacijų 
balsų skaičiaus ir faktūros požiūriu. O 8iems bal-
sams parašytas Jacobo Handlio motetas „Alleluia. In 
resurrectione tua Christe Alleluia“43 intavoliacijoje 
(Fol. 30V–31R) sutraukiamas į 4–6 balsų tabulatū-
rinę partitūrą (žr. 15 ir 16 pvz.). 

Intavoliacijoje partijos išrašomos paeiliui tose kūrinio 
vietose, kuriose abi balsų grupės nesidubliuoja ir skamba 
viena po kitos aido principu. Originalo aštuoniabal-
siai fragmentai intavoliacijoje sutraukiami į 6 balsus, 
atsisakoma dubliuojamų melodinių linijų. Šis pa-
vyzdys iliustruoja balsų redukcijos būdą, kuriame iš 
dalies eliminuojami harmoninės vertikalės pilnumo 
netrikdantys balsai. Tačiau įdomu tai, kad vis dėlto 
intavoliacijai artėjant į pabaigą laipsniškai priduria-
ma po vieną balsą, paskutiniuose taktuose skamba 
visi 8 balsai. Nevisiškai aišku, kaip šioji tabulatūrinė 
partitūra galėjo būti atliekama vargonais. Tačiau 
toks balsų „priauginimas“ intavoliacijoje demons-
truoja tam tikrą dinaminį augimą; čia dviejų chorų 
muzikinės faktūros ir jos kuriamų afektų (pvz., aido 
iliuzijos) stoka kompensuojama kitoniška faktūros 
dinamine sandara, šiuo atveju – tarsi kreščenduojančiu 
akustiniu skambesiu. 

Jacobo Handlio moteto intavoliacijoje matyti, jog 
aštuonių balsų faktūra nebuvo didelė kliūtis intavoliuo-

jant. Ribotos šių intavoliacijų atlikimo galimybės klavyru 
verčia manyti, jog tam tikros daugiabalsės faktūros buvo 
transnotuojamos sąmoningai be pakeitimų, galbūt siekiant 
tabulatūrinėje partitūroje išlaikyti originalią faktūrą ir 
galimybę iš tabulatūros atgaminti pirminį kompozicijos 
pavidalą. 

Tikslios aštuoniabalsės faktūros pavyzdį „Brauns-
bergo vargonų tabulatūroje“ iliustruoja Anonimo „Te 
Deum laudamus“ (Fol. 173V–181R), ir originalioje, ir 
tabulatūrinėje partitūroje užrašytas dviem balsų grupėms 
(dviem chorams). Čia atsiskleidžia faktūrinis balsų grupių 
dialogas, jų muzikinių tekstų sąsajos. Tai funkcionaliosios 
solinės intavoliacijos pavyzdys.

Aptarti muzikiniai pavyzdžiai rodo, kad įvairiai 
modeliuojant intavoliacijos prototipo balsų skaičių ir 
tabulatūrines faktūras muzikinis tekstas lieka iš esmės 

15 pvz. Jacob Handl, „Alleluia. In resurrectione tua 
Christe Alleluia“, originalas. Fragmentas

16 pvz. Jacob Handl, „Alleluia. In resurrectione tua 
Christe All[elu]jia a 8“ (Fol. 30V) iš „Braunsbergo 
vargonų tabulatūros“. Intavoliacijos trankripcijos 
fragmentas 
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nepakitęs. Galima būtų teigti, jog faktūriškai partitūros 
išlieka chorinės. „Braunsbergo vargonų tabulatūroje“ 
esama pavyzdžių, kuriuose intavoliacijos faktūros ir mu-
zikinis tekstas gerokai atitolęs nuo vokalinio originalo 
(pavyzdžiui, O. di Lasso moteto „Surrexit pastor bonus“ 
intavoliacijoje, Fol. 8V–9R). Tačiau net ir funkcionalių-
jų intavoliacijų partitūrose pasitaiko keletas akivaizdžių 
prototipo verbalinio teksto fiksavimo būdų. 

Muzikos ir žodžio sambūvio formos 
Vienas iš pagrindinių keblumų, kylančių šifruojant 

vokalines intavoliacijas, yra tai, kad naująja vokiškąja 
tabulatūrine ir kitomis raidinėmis arba skaitmeninėmis 
notacijomis fiksuojamiems kūriniams nebuvo numatyta 
speciali žodžiams skirta erdvė. Iš pažiūros atrodytų, jog 
instrumentiniam atlikimui pritaikytose intavoliacijose 
nereikėjo fiksuoto verbalinio teksto. Keli „Braunsbergo 
vargonų tabulatūros“ fragmentai rodo, kad perrašant 
kūrinius tabulatūrine notacija žodinis teksta vis dėlto buvo 
reikšmingas. „Braunsbergo vargonų tabulatūra“ tekstas 
įrašomas (arba signifikuojamas) trimis būdais. 

1. Rankraščio intavoliacijose fiksuojamos svarbiausios 
vokalinio originalo teksto frazės arba jo posmų pradžios. 
Pastarosios į tabulatūrinę partitūrą įrašomos prieš kiek vieną 
muzikinį soggetto. Čia žodžiai neišskaidomi skiemenimis 
pagal muzikos garsus (kaip esame pratę matyti vokalinėse 
partitūrose), tabulatūrose tarsi tik pažymima žinomo 
teksto pradžios vietą. Šitaip verbalinis tekstas užrašomas 
visose O. di Lasso „Magnificat“ kompozicijose. Pavyzdžiui, 
intavoliacijoje „Magnificat primi toni a 4“ (Fol. 15R) 
perrašytojas užfiksavo pirmąsias teksto posmų frazes (Ma-
gnificat primi toni, Quia fecit, Fecit potentiam, essurientes 
etc). Įdomu, kad intavoliacijoje tokiu verbaliniu orientyru 
pažymima tik kas antro posmo pradžia. Palyginus inta-
voliaciją su originalu, išaiškėja, kad tokį verbalinio teksto 
užrašymo būdą lėmė antifoninė šio žanro atlikimo tradicija. 
„Braunsbergo vargonų tabulatūroje“ įamžinti tik choriniai 
O. di Lasso „Magnificat primi toni“  fragmentai. 

XVII a. klausytojams ir atlikėjams, reikia manyti, šių 
trumpų teksto frazių visiškai pakako sukelti viso teksto 
asociacijoms. Tokiu būdu teksto frazės įkomponuojamos 
į tabulatūrinę partitūrą44 (17 pvz.).

2. Analogiškai pirmajam būdui verbalinis tekstas fiksuo-
jamas Anonimo „Te Deum laudamus“ (Fol. 173V–181R). 
Čia taip pat pažymimos tik pasirinktos standartinio „Te 
Deum laudamus“ teksto frazės. Šioje tabulatūrinėje parti-
tūroje yra atskira eilutė tekstui; strofų pradžios įrašomos į 
horizontaliomis linijomis išskirtą juostą, esančią tarp tabu-
latūrinių sistemų. Kiekviena nauja teksto frazė čia išrašoma 
virš naujo soggetto pradžios (18 pvz.).

3. „Braunsbergo vargonų tabulatūroje“ įamžintas vie-
nintelis bene tiksliausio teksto fiksacijos būdo pavyzdys, 
kuriame visas tekstas išskiemenuojamas ir užrašomas jam 
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17 pvz. Orlando di Lasso, „Magnificat primi toni“ 
(Fol. 15R) iš „Braunsbergo vargonų tabulatūros“. 
Fragmentas

18 pvz. Anonimas, „Te Deum laudamus“ (Fol. 
173V–174R) iš „Braunsbergo vargonų tabulatūros“. 
Fragmentas
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skirtoje eilutėje po tabulatūrine sistema pagal muzikos 
garsus. Tai Anonimo „O Dulcissime Iesu a 6“ (Fol. 
157R–158R)45 (19, 20 pvz.).

Aptarti „Braunsbergo vargonų tabulatūros“ puslapiai 
iliustruoja unikalius teksto įrašymo į raidinę partitūrą 
atvejus, mat ir naujoje vokiškoje tabulatūrinėje notacijoje, 
ir kitose tokio pobūdžio tabulatūrose nebuvo numatyta 
speciali tekstui skirta erdvė. Tekstų (fragmentų) įrašai 
vokalinėse intavoliacijose atsidūrė, ko gero, todėl, kad in-
tavoliacijos turėjo atlikti liturginę funkciją. Kiek kitokius 
žodinio teksto prasmių išsaugojimo požymius atskleidžia 
rankraštyje įrašytos autonomiškosios intavoliacijos, ku-
riose nėra jokių žodinio teksto signifikacijų. 

IV. Muzikinės retorinės dispozicijos Orlando 
di Lasso motete „Surrexit pastor bonus“ ir jo 
intavoliacijoje

„Braunsbergo vargonų tabulatūros“ atsiradimas XVII a.  
pradžioje – tai naujos komponavimo idėjos muzikos 
istorijoje gimimas; vokalinių opusų kūrėjai žodinėms 
reikšmėms ieškojo muzikinių atitikmenų. Šis kompona-
vimo būdas, vėliau baroko muzikos teoretikų (Johanno 
Matthesono, Christopho Bernhardo, Wolfgango Casparo 

19, 20 pvz. Anonimas, „O Dulcissime Iesu a 6“ (Fol. 157R–158R)  
iš „Braunsbergo vargonų tabulatūros“. Fragmentas
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Printzo, Johanno Gottfriedo Waltherio ir kitų) vadintas 
„muzikine retorika“, prigijo didelėje Renesanso vokalinės 
muzikos palikimo dalyje. 

1601 m. vokiečių muzikos teoretikas Joachimas Bur-
meisteris (1564–1629) traktate „Musica autoschediasti-
ke“ (1601) vienas pirmųjų aprašė konkrečias muzikines 
retorines figūras (toliau – MRF), kurias pasitelkus buvo 
audžiamas retoriškai įprasmintas muzikinis tekstas. Šiame 
veikale teoriniai apibrėžimai iliustruojami O. di Lasso 
muzikiniais pavyzdžiais. „Braunsbergo vargonų tabulatū-
roje“ įamžinta 17 šio kompozitoriaus vokalinių kūrinių 
intavoliacijų. Ypač įdomu ištirti, kaip šiame rankraštyje 
intavoliatorius (iai) traktavo kruopščiai detalizuotą  
O. di Lasso vokalinių kompozicijų muzikinę retoriką 
ir kokį poveikį intavoliacijos partitūroms galėjo daryti 
retoriškai įprasmintas originalas. 

Į šiuos klausimus mėginsime atsakyti tyrinėdami 
konkrečią, į „Braunsbergo vargonų tabulatūrą“ įtrauktą 
intavoliaciją – penkių balsų O. di Lasso motetą „Surrexit 
pastor bonus“ (1562) ir patį kūrinio originalą. 

Vokalinis originalas. „Privalu rūpintis žodžių 
„kilimas“, „aukštybės“, „dangus“ išryškinimu kuriant 
kylančios krypties muziką; ir priešingu atveju, kai tekste 
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kalbama apie nusileidimą, nusižengimą, gelmes, pragarą 
ir pan., turėtų skambėti besileidžiančios krypties muzika. 
Būtų išties absurdiška, jei kalbant apie dangų pultume 
prie žemės, lygiai taip atsitiktų, jei žodžiams „jis įžengė 
į dangų“ pasirinktume žemyn slenkančią muziką. Tai 
laikytume didžiuliu neatitikimu“, – taip apie muzikines 
žodžio išraiškas 1597 m. rašė Thomas Morley veikale 
„A plain and easy Introduction to Practical Music“ (1597) 
(Morley, 1952, p. 5). 

Pagal Renesanso laikų komponavimo tradicijas O. di 
Lasso moteto tekstą suskaidė į reikšmines (šiuo atveju 5ias)  
frazes, kiekvienai sukurdamas atskirą muzikinį soggetto bei 
kadencija užbaigtą fragmentą. Paskutinei eilutei – žodžiui 
Alleluja – kompozitorius sukūrė dvi muzikos požiūriu 
panašias padalas. Taigi moteto formą galėtume schema-
tiškai išdėstyti taip: 

• A – surrexit pastor bonus (Prisikėlė gerasis ganytojas);
• B – qui animam suam posuit pro ovibis suis (kuris savo 

gyvybę atidavė už savo avis);
• C – et pro grege suo mori dignatus est (Ir teikėsi mirti 

už kaimenę savo);
• D – Alleluja (Aleliuja);
• D1 – Alleluja. 
Remiantis įvairių Renesanso kompozitorių voka-

linių partitūrų retoriniais kontekstais, komponavimo 
tradicijomis ir kiek aukščiau pateikta Th. Morley’aus 
citata, dar nenuskambėjus kūriniui iš pasirinkto teksto 
prasmių galime maždaug nuspėti jo muzikinių išraiškos 
priemonių arsenalą. Skaitydami šį jubiliacinės nuotaikos 
posmą (jam perteikti kompozitoriui prireikė 66 kūrinio 
taktų), galime daryti gana konkrečias kūrinio muzikinės 
„išvaizdos“ prielaidas:

1. Pozityvaus afekto teksto prasmėms Lasso turėtų 
rinktis mažorinę dermę.

2. Motete turėtų vyrauti pozityvų muzikinį afektą 
kurianti konsonansinė harmonija.

3. Džiaugsmingai nuotaikai išreikšti kūrinio autorius 
galėtų vartoti melizmas, kurios muzikos raiškos priemonių 
arsenale bemaž nuo viduramžių grigališkojo choralo buvo 
siejamos su jubiliaciniu, taigi džiaugsmingu tekstu.

Beje, jau 1650 m. Athanasius Kircheris traktate 
„Musurgia universalis“ konkretizavo muzikos išraiškos 
priemones, kuriomis kuriami pozityvūs ir negatyvūs afek-
tai. Minėtus tris muzikos komponentus Kircheris kaip tik 
priskyrė pozityviajam afektui46. Tad iškėlus bendrų O. di 
Lasso moteto „Surrexit pastor bonus“ muzikinių ypatybių 
prielaidas, detaliau patyrinėkime kiekvienos posmo frazės 
muzikinę projekciją – MRF – penklinių lape47. 

„Surrexit pastor bonus“ (1–11 t.). Tarytum  paklusęs 
Th. Morley’aus keliamiems reikalavimams (žr. citatą 
aukščiau) moteto autorius pirmajai posmo eilutei parinko 
kylančios krypties soggetto (žr. 1 pavyzdį straipsnio priede 
„Orlando di Lasso moteto „Surrexit pastor bonus“ ir 
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intavoliacijos palyginamieji pavyzdžiai“). Svarbiausias 
frazės žodis – surrexit (lot. „prisikėlė“) čia vizualizuo-
jamas MRF ascensus48, pradedamas iškilmingu kvartos 
šuoliu – MRF exclamatio49. Šioji melodinė linija imitaci-
niu būdu (MRF fuga50) įaudžiama į visus moteto balsus  
(S I, A, T, B), išskyrus antrąjį sopraną. Šiam balsui ski-
riama kitokios intervalinės ir ritminės sandaros melodija 
(MRF parembole51), kurios kryptis sutampa su bendru 
kylančiu pirmojo soggetto reljefu. Antrojo soprano partijoje 
pasirodo pirmoji nedidelė melizma, įgarsinanti žodį bonus 
(lot. „gerasis“) bei pabrėžianti šio žodžio kirčiuojamą skie-
menį „bo“ (3–4 t.). Beje, ir kituose balsuose ilgesne nata  
(MRF prolongatio52) išryškinamas kirčiuojamas žodžio 
bonus skiemuo. Antrą kartą skambant verbalinio posmo 
„Surrexit pastor bonus“ eilutei, kylančios krypties soggetto 
įkomponuojamas į ant rojo soprano partiją, o kituose bal-
suose skamba laisvos imitacijos. Tarp jų išryškėja boso me-
lodinė slinktis (7–10 t.), nes ji tarytum apsiverčia, skamba 
MRF descensus. Iš pažiūros atrodytų, kad šioje vietoje  
O. di Lasso nepaisė retorinio komponavimo taisyklių bei 
žodžio „prisikėlė“ prasmę į muziką „išvertė“ antonimiškai. 
Tačiau žemyn slenkančią melodinę liniją (beje, melizmos 
forma) vertėtų traktuoti kaip nusilenkimo Viešpačiui 
simbolį53. Minėtina, jog pirmoje moteto padaloje (A) 
kūrinio autorius įkomponavo MRF metabasis (8–10 t.)54, 
kuri motete yra viena labiausiai vartojamų figūrų. 

„Qui animam suam posuit pro ovibis suis“ (10–23 t.). 
Panašiais kompoziciniais principais konstruojama antroji 
moteto padala (1 pvz., B dalis). Čia tekstui qui animam 
suam (lot. „kuris savo sielą“) sukuriamas naujas taškuoto 
ritmo soggetto, kuris imitaciškai eksponuojamas (MRF 
fuga multisona 55) keturiuose balsuose (B, T, A, SI), o 
antrajame soprane vėl skamba kontrastuojantis motyvas – 
MRF parembole. Pagrindinis antrosios moteto padalos 
soggetto antrajame soprane nuskamba vėliau (20–24 t.), 
kai kituose balsuose vinguriuoja kontrapunktinės melo-
dijos (2 pvz.). Minėtina, kad toks solinis antrojo soprano 
įstojimas gerai girdimas, nes jis peržengia pirmojo soprano 
diapazoną ir tarsi pakyla virš jo (MRF metabasis). Tokiu 
būdu kompozitorius išryškina ir sureikšmina likusią poe-
tinės eilutės dalį pro ovibus suis (lot. „už savo avis“). Beje, 
antrasis sopranas šioje moteto padaloje eksponuoja kitą 
retoriškai įprasmintą muzikinės išraiškos priemonę. Jame 
besileidžiančios krypties melizma pabrėžiamas kirčiuoja-
mas žodžio suam (lot. „savo“) skiemuo – „su“ (14–16 t.). 
Taip kompozitorius tarsi sudėlioja intonacinius verbalinio 
teksto deklamavimo akcentus bei demonstruoja savitą 
muzikinę žodinio teksto interpretaciją. O skausmingas 
žodis posuit (lot. „atidavė“) retoriškiausiai pateikiamas 
pirmajame soprane. Šiam žodžiui išreikšti kompozitorius 
pasirinko MRF pleonasmos 56, kurios sinkopuotas ritmas ir 
disonansiškas skambesys kuria liūdesio (aimanų) įspūdį ir 
skausmo afektą (15–17 t.). 
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„Et pro grege suo mori dignatus est“ (23–39 t.). 
Trečioje moteto padaloje (2 pvz., C dalis) pranešdamas 
Jėzaus mirties faktą kompozitorius dar labiau išryškino ne-
gatyvaus afekto atspalvius. Čia jis pasirinko pasakojamus 
įvykius vizualizuojančias ir tam tikrą emocinę atmosferą 
kuriančias muzikos išraiškos priemones (MRF). 

Ypač kontrastingai nuskamba naujasis šios moteto pa-
dalos soggetto (nuo 23io takto). O. di Lasso tarsi nutraukia 
prieš tai dainingai besiliejusias kontrapunktines melodijas 
ir kaip antitezę (MRF antithesis 57) įkomponuoja asketišką, 
tekstui et pro grege suo (lot. „ir už savo kaimenę“) skirtą 
repetityvinį motyvą. Muzikinį kontrastą paryškina boso ir 
antrojo soprano partijose įkomponuojami šuoliai žemyn 
(MRF salto semplice 58), vizualizuojantis kritimą iš aukšto 
registro į niūrias žemumas (23iame takte). 

Itin vaizdingai kompozitorius nutapo žodžius mori 
dignatus est (lot. „teikėsi mirti“): net keliuose balsuose 
(S II, A, T, B) įkomponuojama MRF descensus, užpildanti 
mažosios septimos (tenore), grynosios oktavos (bose) bei 
mažosios nonos (II soprane) intervalus (33–39 t.). 

„Alleluja!“ (38–53, 53–66 t.). Kaip minėta, pasku-
tinei verbalinio posmo eilutei, žodžiui „Aleliuja!“, kom-
pozitorius sukūrė dvi kadencijomis išskirtas muzikines 
padalas (D ir D1). Jas vienija bendras konstrukcinis 
elementas – soggetto, iš kurio audžiamas abiejų padalų 
muzikinis audinys. Beje, žodžiui Alleluja!  kompozitorius 
parinko kitokią muzikos išraiškos formą, nei tikėtasi anali-
zės pradžioje. Vietoj melizmų jubiliacinės žodžio prasmės 
muzikiniu atitikmeniu tapo vos keturių garsų, žaismingai 
visuose partitūros balsuose kartojamas motyvas. Atrodytų, 
jog šio motyvo muzikinis pavidalas nėra glaudžiai siejamas 
su tekstu, tačiau pats faktas, jog dvi Alleluja! padalos (D ir 
D1) sudaro 42 procentus viso moteto partitūros (28 taktai 
iš 66ių) liudija šio vienintelio, tačiau išties reikšmingo 
žodžio svarbą. Be to, šis soggetto moteto partitūroje supo-
nuoja keletą MRF (4 pvz.).

Pirmajame soprane soggetto tampa žemyn slenkančios 
sekvencijos motyvu, muzikinės retorikos teorijoje įvar-
dijamu MRF anticlimax 59 (42–46 t.). Tenore du kartus 
kartojamas to paties aukščio soggetto suformuoja MRF 
anaphora 60 (41–44 t.). Ši figūra tuo pačiu metu imitaciškai 
skamba bose (41–44 t.). Pagaliau 47ame takte pirmojo 
ir antrojo soprano partijose galima numanyti esant MRF 
vertikalųjį circulatio 61, kuris vizualizuoja bei žymi tobulu-
mo simbolį – apskritimą62. Minėtina, kad džiaugsmingoje 
moteto dalyje prieš kadenciją soprane ir bose įkomponuo-
jamas grynosios oktavos šuolis, šį kartą aukštyn (MRF salto 
semplice) (5 pvz., 51 t.); bose jis užpildomas melizmatišku 
nusilenkimo simboliu – MRF descensus. 

Po kadencijos 53 takte prasideda antroji Alleluja! ir 
viso moteto padala (5 pvz., D1 dalis). Akustiniu požiūriu 
ji visiškai identiška pirmajai, tačiau partitūroje regima 
pirmojo ir antrojo soprano balsų inversija – jų partijos 

susikeičia vietomis. Tad antrojo soprano partijoje atsiduria 
MRF anticlimax bei prieš kadenciją skambantis oktavos 
šuolis (MRF salto semplice), dubliuojamas bose (62 t.). 
Pagaliau visas motetas vainikuojamas charakteringa bai-
giamąja figūra – paragoge 63, su tenore ilgai skambančiu 
pagrindiniu dermės garsu F.

Akivaizdu, jog O. di Lasso motetą „Surrexit pastor 
bonus“ komponavo atsižvelgdamas į verbalinio teksto 
prasmes ir į kūrinio partitūrą įpynė jas atspindinčių mu-
zikos išraiškos priemonių. Kompozicijoje yra pluoštas 
muzikinių „formulių“ (vėliau įvardytų konkrečiais MRF 
vardais), atskleidžiančių tam tikras teksto prasmes (ascen-
sus, descensus, saltus, circulatio, antithesis ir kt.), kuriančių 
tam tikrus afektus (prolongatio, pleonasmos, descensus) 
ir tiesiog atspindinčių, kaip kompozitorius traktuoja 
ar interpretuoja verbalinį tekstą (išryškina pasirinktus 
teksto fragmentus, žodžių skiemenis). Tad išanalizavus 
šią retoriškai įprasmintą vokalinę partitūrą, galime ją 
palyginti su „Braunsbergo vargonų tabulatūroje“ įrašyta 
moteto intavoliacija. 

Instrumentinė intavoliacija. Žvilgtelėjus į intavo-
liaciją „Surrexit pastor bonus“ tabulatūros popieriaus 
lape (Fol. 8V–9R), dėmesys krypsta į smulkių natų 
muzikinį „skruzdėlyną“. Susipažinus su intavoliuojamo 
kūrinio originalu, diminucijų gausa tarsi simptomiškai 
nurodo autonomišką intavoliacijos pobūdį ir, be abejo, 
autoriaus muzikinę fantaziją. Viena vertus, virtuozinės 
pasažų inkrustacijos intavoliaciją maksimaliai priartina 
prie instrumentinio muzikos stiliaus kompozicijos. Kita 
vertus, melizmomis išausta intavoliacijos muzikinė faktūra 
idealiai tinka džiugiam tekstui, ji savotiškai tampa moteto 
nuotaiką atkuriančia hypotyposis figūra64. Intavoliacijos 
autorius čia pasinaudojo bene labiausiai asociatyviu ju-
biliacinio teksto muzikiniu atitikmeniu – melizmomis, 
kurių vokalinės (taigi su verbaliniu tekstu susietos) versijos 
kūrėjui beveik neprireikė. 

Susipažinus su autonomiškųjų intavoliacijų kūrimo 
metodais, analogiškais vokaliniam originalui, galima da-
ryti tam tikras intavoliacijos galutinės versijos prielaidas. 
Tikėtina ne tik tai, kad pilnosios, pusinės bei ketvirtinės 
natos intavoliacijoje bus užpildomos ornamentais ir di-
minucijomis, bet ir tai, kad greitai gęstančios ilgos natų 
vertės bus suskaidomos į kelias to paties aukščio smul-
kesnes natas (kitaip tariant, originale ilgai tęsiamas garsas 
instrumentinėje partitūroje bus kartojamas stipriojoje arba 
sąlygiškai stipriojoje takto dalyje). Nors vokalinį originalą 
sudaro palyginti nedaug balsų (iš viso 5), intavoliacijoje 
galima bent vieno balso redukcija. Keturių balsų pakanka 
harmoninei vertikalei užpildyti, be to, autonominėse inta-
voliacijose prioritetas teikiamas virtuoziškumui, aukojant 
originalią balsavadą. Pagaliau aišku, jog raidinės partitūros 
apimtys bus mažesnės už natų65. 

Lietuvos muzikologija, t. 9, 2008 Aleksandra Pister
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Bet itin sudėtinga prognozuoti, kokios MRF bus per-
keltos į intavoliaciją ir ar apskritai intavoliacijos autorius 
jomis disponuos. Taip pat sunku iš anksto numatyti, ar 
intavoliacijoje atsiras naujų, su kūrinio prasmine potekste 
susaistytų muzikos išraiškos priemonių. Į šiuos klausimus 
padės atsakyti detali kiekvienos intavoliacijos padalos ana-
lizė, tačiau prieš tai vertėtų ištirti transnotavimo poveikį 
kompozicijos formai. 

Nors originalo ir intavoliacijos faktinė skambėjimo 
trukmė yra vienoda (abi versijos aprėpia 66 taktus), ins-
trumentinė kūrinio forma nėra visiškai identiška proto-
tipui. Intavoliacijoje antroji „Alleluja!“ padala (vokalinio 
originalo D1 dalis) nėra išrašoma. Transnotacijos autorius 
tabulatūrinėje partitūroje įrašė kartojimo ženklus (gėlės 
žiedo ženklus), nurodančius pakartoti D dalį. O dėl beveik 
nepakitusios boso partijos intavoliacijoje išlieka kitų pada-
lų ribos, aiškiai girdimos kadencijos66. Tad intavoliacijos 
formą schematiškai galima pavaizduoti šitaip:

 
A B C ║ : D :║

„Surrexit pastor bonus“ (1–10 t.). Pagrindinis pir-
mosios intavoliacijos padalos (A) soggetto vos nuskambėjęs 
apibrėžia šios instrumentinės partitūros virtuozinį pradą 
(žr. 1 pvz. straipsnio priede). Kylančios krypties melodiją 
ypač išpuošia pirmasis sopranas. Čia kvartos šuolis – MRF 
exclamatio – užpildomas pereinamojo pobūdžio natomis 
(2 t.), tad pirmosios originale nuskambančios figūros in-
tavoliacijoje atsisakoma67. Vis dėlto intonaciniu požiūriu 
soggetto tebėra atpažįstamas: išlaikoma kylanti motyvo 
kryptis (MRF ascensus), o pirmojo soprano partijoje pirmą 
kartą nuskamba intavoliacijos „vizitine kortele“ tampanti 
nauja MRF – tirata 68, išryškinanti originale esantį žodį 
bonus. Smulkių verčių pasažas tarsi iš inercijos perbėga 
į ketvirtąjį taktą; vokalinėje versijoje čia vėl kartojamas 
„Surrexit pastor bonus“ tekstas. Matyti, jog verbalinio 
teksto stoka intavoliacijoje kompensuojama savotiškai 
hipertrofuotu muzikiniu efektu. 

Antroje intavoliacijos sistemoje originalo melodinės 
linijos migruoja per balsus. Alto melodija čia pereina į 
antrojo soprano partiją ir vėl netrukus grįžta atgal (5–7 t.). 
Intavoliacijoje nėra svarbu išlaikyti originalią balsavadą, 
didesnis dėmesys kreipiamas į harmonijos skambesį ir, 
ko gero, patogumą atliekant vokalinį kūrinį klavišiniu 
instrumentu. 

Vokalinės versijos pirmoje padaloje (1 pvz., A dalis) 
matome MRF metabasis (balsų susikryžiavimo figūrą), 
ypač retoriškai prasmingai skambančią pirmojo soprano 
partijoje (8–10 t.). Lyginant su moteto originalu, inta-
voliacijoje į pirmojo soprano partiją perkeliama antrame 
soprane skambantis soggetto. Tad intavoliacijos autorius 
pagrįstai atsisakė O. di Lasso įkomponuotos MRF meta-
basis. Tokiu būdu aukščiausiame ir itin gerai girdimame 

intavoliacijos balse dar kartą nuskamba „Surrexit pastor 
bonus“ motyvas, šį kartą eksponuojamas be jokio pagra-
žinimo, sakytum – gryniausiu pavidalu. (Beje, bose taip 
pat skamba iš originalo perkelta MRF descensus – 8–9 t.) 
Galbūt intavoliacijos autorius, pradžioje pateikdamas 
diminucijomis išpuoštą soggetto, klausytojams uždavė 
mįslę, kokiu vokaliniu kūriniu bus grindžiamas šis 
instrumentinis žaidimas? O pirmosios padalos (A) pa-
baigoje pateikė jos atsakymą – originalų ir atpažįstamą 
soggetto. 

„Qui animam suam posuit pro ovibis suis“ (10–23 t.).  
Antrosios moteto padalos (1 pvz. B) soggetto intavoliacijoje 
užtušuojamas smulkiomis pereinamojo pobūdžio natomis, 
ne iš karto išgirsti bose įstojantį ritmiškai modifikuotą 
pagrindinį motyvą (11–12 t.). Be to, čia (2 pvz.) tarsi už-
gožiamas imitacinis soggetto eksponavimas kituose balsuose 
(originale – MRF fuga multisona), nes į viršutinį balsą 
iškeliamas dar vienas virtuoziškas pasažas (tirata aucta 69), 
sutampantis su žodžiu suam (lot. „savo“). Moteto originale 
šis frazės Qui animam suam (lot. „kuris savo gyvybę“) žodis 
taip pat išskiriamas nedidele melizma, o instrumentinėje 
fragmento vietoje melizma pateikiama tarsi pro didinamąjį 
stiklą ir vėl kuria instrumentinį efektą.

Žodį posuit (lot. „atidavė“) pabrėžianti sinkopinė, tarsi 
aimanuojanti MRF pleonasmos iš originalo į instrumentinę 
kūrinio partitūrą nepateko (15–17 t.). Čia akivaizdžiai ma-
tyti, jog retorinę figūrą suniveliuoja saviti instrumentinio 
stiliaus dėsniai: sinkopes eliminuoja originale sulyguotų 
garsų atskyrimas, o motete ilgai tęsiamas garsas g 1 (taip 
pat sujungtas lyga) intavoliacijoje užpildomas šešioliktinių 
judėjimu (diminutione notarum, 16–17 t.). Tačiau, elimi-
nuojant vieną figūrą, galbūt atsitiktinai suformuojama 
kita MRF; iš pastarųjų šešioliktinių melodinio reljefo 
nubrėžiamas horizontalusis circulatio. 

O frazę pro ovibus suis (lot. „už savo avis“) intavolia-
cijos autorius iliustravo kiek kitaip nei pats O. di Lasso 
(2–3 pvz.). Čia vėl atsisakoma MRF metabasis (aukščiau 
skambantis balsas iškeliamas į partitūros viršų, 20–23 t.), 
bet padalos pabaigą – kadenciją – vėl sukrečia dramatiškas 
diminucijų pasažas – MRF tirata aucta (3 pvz.). Atrodytų, 
jog intavoliacijoje, skirtingai nei originale, numanoma 
verbalinio teksto frazė „ištariama“ kreščenduojančia 
intonacija.

„Et pro grege suo mori dignatus est“ (23–39 t.). 
Trečiosios intavoliacijos padalos (3 pvz., C dalis) pradžia 
nesudaro tokio didelio kontrasto antrajai, koks pastebimas 
moteto originale. Čia nėra ryškaus oktavos šuolio žemyn 
(MRF salto semplice), o pagrindinis šios padalos soggetto 
netgi supanašėja su prieš tai skambėjusiu pagrindiniu 
padalos motyvu, nes ir toliau intavoliacijoje originalūs 
moteto motyvai pripildomi pereinamosiomis ir pagal-
binio pobūdžio natomis. Verta priminti, jog originale 
su žodžiais et pro grege suo (lot. „ir už savo kaimenę“) 

„Braunsbergo vargonų tabulatūra“: intavoliacijos fenomenas XVII a. rankraštyje
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itin ryškiai pasirodė antrasis sopranas (jis vėl įžengė į 
pirmojo soprano diapazoną – MRF metabasis, 26–28 t.) 
ir nedidele melizma papuošė žodį suo. Kaip ir kiekvieną 
kartą, intavoliacijos autorius efektingą antrojo soprano 
„pasirodymą“ iškėlė į tabulatūrinės sistemos viršų (pirmąjį 
sopraną) bei paryškino dramatiška diminucijų grandimi – 
MRF tirata defectiva (28 t.)70. Tačiau štai originale bose 
skambanti kylanti melodija (MRF ascensus) intavoliacijoje 
apsiverčia į visiškai priešingą – žemyn krintančią melizmą 
(MRF descensus, 29 t.), kuri, be abejo, paryškina Jėzaus 
mirties metaforą.

O keliuose balsuose inkrustuotos MRF descensus, 
originale iliustruojančios likusią eilutės dalį mori dignatus 
est, intavoliacijoje paskęsta tarp vinguriuojančių melizmų 
(3–4 pvz.). Instrumentinėje kūrinio versijoje išlieka bene 
tik žemos ir aukštos faktūrų kaita bei jų kuriamas kon-
trastas (31–38 t.). Padala baigiama melizmomis išpuošta 
kadencija (S I) ir nepastebimai pereina į paskutiniąją 
„Alleluja!“ dalį. 

„Alleluja!“ (38–56 t.). Minėjome, jog dvi moteto dalis 
intavoliacijos autorius raštu sujungė į vieną, vartodamas 
pakartojimo ženklą. Moteto intavoliacijoje buvo atsisa-
kyta O. di Lasso taip pamėgtos MRF metabasis (balsų 
susikryžiavimo), nes instrumentinėje kūrinio versijoje ji 
nebūtų girdima ir netektų savo muzikinės estetinės bei 
retorinės prasmės71. Instrumentinėje kūrinio versijoje 
išliko MRF anticlimax (žemyn besileidžianti sekvenci-
ja), eksponuojama viršutiniame balse (42–47 t.), tačiau 
sekvencijos motyvas čia kaskart pateikiamas tarsi jo va-
riacija. Muzikinės retorikos teoretikai (Ch. Bernhardtas, 
W. C. Printzas, J. G. Waltheris) šioje intavoliacijos vietoje 
įžvelgtų būdingą variatio principą, kurį kompozitoriai 
pasitelkdavo kūrinyje kartodami tą patį verbalinį tekstą, 
instrumentinėje muzikoje siekdami įvairovės arba, kaip 
matome, tarpiniame žanre – intavoliacijose flirtuodami 
su klausytojų muzikine atmintimi.

Dar keliose intavoliacijos vietose (5 pvz.) išnyra virtuo-
ziniai pasažai (47 t. – tirata perfecta, 49 t. – tirata defectiva). 
Menkai pakitusiame bose nuskamba autentiški oktavos 
šuoliai (MRF salto semplice, 51 ir 53 t.), o ilgai tęsiamas 
pagrindinis tonas (MRF prolongatio) iš tenoro partijos 
intavoliacijoje perkeliamas į antrąjį sopraną. Be abejo, 
greitai gęstančių garsų klavyriniam instrumentui skirtoje 
partitūroje pagrindinis garsas kelis sykius pakartojamas 
(diminutione notarum, 54–56 t.).

Žvelgiant į visą intavoliacijos partitūrą, būtina 
paminėti, jog formaliai čia pasirinkta originali, t. y. 
penkiabalsė, faktūra, bet dažniausiai vienu metu skam-
ba tik keturi balsai. Balsų redukavimo tendenciją buvo 
galima prog nozuoti jau analizės pradžioje, tad vertėtų 
apibendrinti kitus vokalinio kūrino virsmo efektingu 
ir perkeltinėmis prasmėmis prisodrintu instrumentiniu 
opusu faktus. 

1. Jubiliacinio pobūdžio tekstui išreikšti intavoliacijos 
autorius pasitelkė asociatyviausią ir bene tradiciškiausią 
muzikos išraiškos priemonę – melizmas (tiratas). 

2. Ilgos natos intavoliacijoje suskaidomos į smulkesnes 
(diminutione notarum) arba taip pat papuošiamos pagal-
biniais garsais. 

3. Originalo muzikinius akcentus (pvz., melizmomis 
išskirtus kirčiuojamus žodžių skiemenis) intavoliacijos 
autorius pateikė paryškindamas, išplėsdamas ir tarsi dra-
matizuodamas. 

4. Ne visos vokalinio originalo MRF buvo perkeltos 
į intavoliaciją; dėl specifinių instrumentinės muzikos 
ypatybių vienos jų neteko muzikinės retorinės reikšmės 
(kaip antai MRF metabasis, prolongatio), tačiau kai kurių 
buvo atsisakyta sąmoningai, savitai interpretuojant žodinį 
tekstą (tai liudija faktas, jog į intavoliaciją yra įpinta naujų 
figūrų – MRT tirata perfecta, tirata defectiva ir tirata aucta, 
horizontalusis circulatio). 

5. Iš moteto į intavoliaciją bene autentiškiausiai 
perkeliamas bosas, jis žymi formos ribas bei perspėja apie 
instrumentinio kūrinio priklausomybę nuo vokalinio 
prototipo. 

6. Kiti vokalinės versijos balsai modifikuojami pagal 
intavoliatoriaus meninę intenciją, soggetto motyvai tarsi 
žaidžia su klausytoju – pasislepia tarp diminucijų ir vėl 
išnyra originaliu pavidalu.

Detaliau ištyrę O. di Lasso moteto „Surrexit pastor 
bonus“ instrumentinę partitūrą įstitikinome, jog tokia 
intavoliacijos versija iliustruoja kokybiškai reikšmingesnę 
intavoliavimo tradicijos vietą XVII a. muzikos žanrų kon-
tekste. Ši atspindi svarbiausius ano meto intrumentinės 
muzikos meno kūriniui keliamus kriterijus (garsinės me-
džiagos efektingumą, virtuoziškumą) bei „pasakoja“ tam 
tikrą – vokalinio originalo nulemtą žodinio teksto mintį. 
Motete skelbiama Jėzaus prisikėlimo žinia į instrumentinę 
partitūrą perkeliama taip pat muzikinėmis retorinėmis 
figūromis – ano meto klausytojui suprantama leksika. 
Sunku vienareikšmiškai tvirtinti, jog nesusipažinus su 
vokaliniu originalu intavoliacijoje įmanoma suvokti 
kūrinio potekstę. Tačiau aptartas intavoliacijos pavyzdys 
iliustruoja metodą, kaip XVI–XVII a. instrumentinei 
muzikai galėjo būti suteikiamas prasminis kodas. 

Išvados

Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje saugomas 
XVII a. pradžios rankraštis – „Braunsbergo vargonų tabu-
latūra“ – įdomus ne vien istoriniu požiūriu. Oponuojant 
vyraujantiems negatyviems intavoliacijos fenomeno ver-
tinimams mokslinėje literatūroje, šiame straipsnyje siekta 
įrodyti, kad „Braunsbergo vargonų tabulatūroje“ surinktos 
intavoliacijos skleidžia daug svaresnę istorinę reikšmę, nei 
atrodo iš pirmo žvilgsnio.

Lietuvos muzikologija, t. 9, 2008 Aleksandra Pister
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Rankraštyje įrašyti skirtingų žanrų kūriniai – religiniai 
ir pasaulietiniai vokaliniai opusai, instrumentiniai žan-
rai bei daug šokių. „Braunsbergo vargonų tabulatūros“ 
raidinių partitūrų įvairovei atstovauja taip pat įvairūs 
transnotavimo būdai. Vokalinių kūrinių intavoliacijos 
buvo susistemintos, siūlant jų sąvokinius įvardijimus, 
kaip antai:

• Funkcionaliosios intavoliacijos – palydinčios vokalinį 
kūrinį instrumentiniu akompanimentu (funkcionaliosios 
pritariamosios) ir pavaduojančios chorą (funkcionaliosios 
solinės).

• Autonomiškosios intavoliacijos – gerokai atitolusios 
nuo vokalinio prototipo, pasižyminčios ryškiai instrumen-
tinio muzikos stiliaus bruožais.

Remiantis gausiais tiriamojo laikotarpio muzikos teo-
retikų ir kompozitorių teiginiais (M. Pretorijaus, L. G. da 
Viadana’os, T. Merula’os, A. Agazzari ir kt.) bei rankraščio 
muzikiniais pavyzdžiais, buvo pastebėtos XVII–XVIII a. 
pritarimos praktikos – basso continuo prielaidos intavolia-
cijose. M. Pretorijaus traktate „Syntagma musicum III“ 
(Wolfenbüttel, 1619) „senoviniu“ vadinamas akompa-
navimo būdas – intavoliavimas – suformavo pagrindines 
pritarimo manieras ir instrumentinio stiliaus postulatus: 
daugiabalsį ir partitūrinį akompanimento konstravimą, 
palydimo kūrinio originalios balsavados pokyčius, ritmi-
kos abstrahavimą, harmoninių funkcijų sureikšminimą ir 
improvizacinę pritarimo prigimtį. Pastebėti faktai leidžia 
manyti, jog basso continuo XVII a. tapo nauju akompani-
mento užrašymo būdu, tačiau instrumentinio pritarimo 
taisykles ir tradicijas suformavo intavoliavimo praktika. 

„Braunsbergo vargonų tabulatūros“ intavoliacijose 
įžvelgiami svarbūs XV–XVII a. vykę instrumentinės mu-
zikos semantizavimo ir atsiskyrimo nuo vokalinės procesai. 
Viena vertus, visos intavoliacijos – nuo funkcionaliųjų 
iki autonomiškųjų – a priori susaistytos su nemuzikine 
materija – vokalinio prototipo žodiniu tekstu. Kai kurie 
rankraščio intavoliacijų pavyzdžiai demonstruoja itin di-
delį prisirišimą prie originalo žodinio teksto prasmių. Tad 
instrumentiniai vokalinių kūrinių perdirbimai tapo bene 
pirmaisiais paramuzikinėmis prasmėmis „pagardintais“ 
instrumentiniais opusais. Autonomiškųjų intavoliacijų 
struktūroje ypač įsidėmėtini specifiniai instrumentinio 
stiliaus bruožai (labiausiai diminucijos ir ornamentai), 
bylojantys apie kūrybiškumo kriterijus ir hedonistinius 
muzikavimo džiaugsmo siekius. 

Intavoliacijose toliau ieškant paramuzikinių prasmių 
pastebėta, jog tam tikri intavoliacijų užrašymo būdai 
neeliminavo verbalinio teksto. Keletas vokalinių kūrinių 
į raidinę partitūrą buvo perrašyti su svarbiausiais poetinio 
teksto fragmentais (O. di Lasso „Magnificat“ kompozici-
jos, Anonimo „Te Deum laudamus“, Fol. 173V–174R) 
arba netgi pilnu posmu (Anonimo „O Dulcissime Iesu“, 
Fol. 157R–158R). Šie „Braunsbergo vargonų tabulatūros“ 

pavyzdžiai liudija, jog buvo kuriamos ir tokios intavoliaci-
jos, iš kurių galima atstatyti kūrinio vokalinį prototipą. 

Muzikinės retorikos formavimosi bei funkcionavimo 
laikais sukurtų kūrinių intavoliacijose buvo tiriamos mu-
zikos ir žodžio sąveikos tabulatūros partitūrose. Palyginus 
O. di Lasso motetą „Surrexit pastor bonus“ ir to paties 
pavadinimo intavoliaciją iš „Braunsbergo vargonų tabu-
latūros“, išryškėjo, jog instrumentinėje kūrinio versijoje 
(identiškai vokalinei) buvo disponuojama muzikinėmis 
retorinėmis figūromis. Nors šios figūros intavoliacijoje 
įgavo savitas formas ir tarsi pasislėpė tarp puošnių ins-
trumentinių fioritūrų, jos intavoliacijos fenomenui atvėrė 
duris į elitinę, semantiškai įprasminto instrumentinio 
žanro būtį. 

Nuorodos

1 Transnotavimas – Margaritos Katunian sąvoka.
2 Titulinio puslapio užrašas teikia žinių ne tik apie rinkinio 

sandarą, bet ir apie tabulatūros fenomeną. Greta faktologinės 
informacijos, t. y. sudarytojo vardo, statuso bei profesijos 
(Strasbūro miestietis ir vienuolyno vargonininkas Bernhardas  
Schmidas), išleidimo vietos ir datos (Strasbūras, 1607), lei-
dyklos (Lazario Zetzenio leidykla), surinktų kūrinių žanrų 
(preliudai, tokatos, motetai, kanconetės, madrigalai, fugos, 
pasamecai, galjardos), minimi keli reikšmingi tabulatūros suda-
rymo pricipai. Čia galima perskaityti, jog rinkinys sudarytas iš 
jau sukurtų ir iš kitų šaltinių perrašytų kūrinių, kurie yra žinomi 
ir, anot sudarytojo, gražūs. Taip pat detalizuojama, jog tabu-
latūros rinkinyje surašyti kūriniai nėra autoriniai sudarytojo 
opusai. Tai garsiausių vokiečių ir užsienio šalių kompozitorių 
ir vargonininkų kūriniai. Pagaliau minima kūrinių paskirtis 
(„skirti groti vargonais ir instrumentais“) ir tai, kad pasirinkti 
kūriniai nėra tiksliai perrašyti. Juos sudarytojas B. Schmidas 
pritaikė instrumentiniam atlikimui („į rankas perkėlė“), aran-
žavo („naujai sudėliojo“), išpuošė muzikiniais pagražinimais 
(„ornamentavo“) bei „paruošė ir surašė“, t. y. perrašęs į tabula-
tūrinę notaciją paruošė kasdieniniam vartojimui. 

3 LMA bibliotekoje šis rankraštis vadinamas „Liber tabulatura“. 
Šiuo pavadinimu atskiri rankraščio fragmentai patalpinti 
elektroninėje saugykloje www.musicalia.lt. Rankraščio pavadi-
nimo problematika aptariama skyriuje „Braunsbergo vargonų 
tabulatūros atsiradimo tezės ir hipotezės“. 

4 Minėtinos kitos Prūsijos teritorijoje išlikusios tabulatūros: 
„Liutnios tabulatūra“ (XVII a. vid.), surasta Karaliaučiaus 
griuvėsiuose, šiuo metu saugoma LMA bibliotekoje (signatūra 
LMAB RS F 15–285), J. von Lublino „Krokuvos tabulatūra“ 
(1541), „Dancigo vargonų tabulatūra“ (1591), J. Fischerio 
„Mohrungo tabulatūra“ (1595). 

5 Smulkiau apie jėzuitų muzikinę veiklą Lietuvoje žr. Trilupai-
tienė, 1995. 

6 Pirmasis įrašas apie Olivos tabulatūrą išlikęs G. Döringo 
1868 m. straipsnyje (Döring, 1868), kuriame nurodoma, jog į 
minėtą tubulatūrą įrašyti keli kompozitoriaus P. de Drusina’os 
kūriniai. „Olivos tabulatūrą“ taip pat mini H. Gerigkas 
(Gerigk, 1929) ir J. Mülleris-Blattau (Müller-Blattau, 1931). 
1990 m. J. Gudaitė aprašė dvi iš Olivos kildinamas liutnios 
ir vargonų tabulatūras, kurias autorė pagal jų saugojimo vietą 
vadina „Vilniaus tabulatūromis“ (Gudaitė, 1990). Kelias išsa-
mias publikacijas apie šį rankraštį paskelbė lenkų muzikologas 

„Braunsbergo vargonų tabulatūra“: intavoliacijos fenomenas XVII a. rankraštyje
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J. Janca ( Janca, 1992 (a, b); 1993). Aktualiausias publikacijas 
apie šį rankraštį paskelbė J. Trilupaitienė (Trilupaitienė, 1995) 
ir šio straipsnio autorė (Pister, 2007).

7 Žr. Janca, 1992 Gdańsk; Janca, 1992 Kassel; Janca, 1993. 
8 „Braunsbergo vargonų tabulatūrą“ kartu su kitomis Vilniuje 

saugomomis tabulatūromis taip pat aprašė J. Gudaitė (Gudaitė 
1990). „Braunsbergo vargonų tabulatūrą“ ji vadina tiesiog 
„Vargonų tabulatūra“, pridurdama rankraščiui Mokslų aka-
demijos bibliotekos suteiktą signatūrą. 

9 J. Janca įžvelgė įrašo „Liber tabulatura“ tęsinį – Ano MDCXIX 
(1619). Remdamasis juo, mokslininkas daro prielaidą, jog tai 
yra tabulatūros sudarymo (pradžios/pabaigos?) data ( Janca, 
1993, p. 98). Deja, šis įrašas jau išblukęs. 

10 A. Schlicko „Tabulatur etlicher Lobgesang und Lidlein“ 
(1512), „Ochsenkun’s Tabulatur“ (1562), E. N. Ammerba-
cho „Orgel oder Instrument Tabulatur“ (1571), U. Steiglede-
rio „Ricercar Tabulaturen“ (1624), S. Scheidto „Tabulatura 
nova“ (1624). Taip pat A. Valente „Intavolatura de cimbalo“ 
(1576), O. Petrucci „Intavolatura di Liuto“ (1507–1508),  
A. antico da Montona „Frottole intabulate da sonare Orga-
ni“ (1517), P. Attaingnant „Tabulature pour le jou d’orgues 
[...]“ (1531) etc. 

11 „Braunsbergo vargonų tabulatūros“ pavadinimą taip pat 
vartoju ankstesnėje publikacijoje (Pister, 2007).

12 Išliko nedaug biografinių faktų apie J. Apfellį. Kantoriau-
jant Martinui Rautenbergui (1608–1636), Olivos cistersų 
vienuolyno kronikose jis minimas kelis kartus. Vienuolyno 
rankraščius ir kronikas tyręs lenkų mokslininkas Alexandras 
Lubomskis rašo, jog čia jis vadinamas studentu (lot. studiosus); 
žinoma, kad 1612 m. jis studijavo teologiją Braunsbergo jė-
zuitų kolegijoje. Kaip nurodo J. Janca, Braunsbergo kolegijos 
kronikose (Annales Congregationi B. M. V. Collegio Brauns-
bergensi, 1590–1615) 1612 m. birželio 17 d. J. Apfellis buvo 
įregistruotas kaip kolegijos studentų kongregacijos narys. 
Vėlesni, 1624 metų rašytiniai šaltiniai fiksuoja, kad J. Apfellis 
Olivos vienuolyne tarnavo diakonu, 1631 m. jis minimas 
kaip „silpnesniųjų mokytojas“ (lot. magister infirmorum), 
t. y. sergančiųjų kunigas. J. Apfellis mirė 1653 m. nuo maro ir 
buvo palaidotas Olivos cistersų vienuolyno bažnyčioje ( Janca, 
1992, p. 28).

13 Jėzuitų vienuoliai, pakviesti į LDK kontrreformacijos idėjų 
skleisti, 1564 m. atvyko į Braunsbergą ir po metų kardinolas 
Hosiusas Braunsberge įsteigė pirmąją kolegiją LDK teritori-
joje. Čia buvo ugdomi misionieriai, kurie aktyviai katalikizavo 
gretimas teritorijas ir plėtojo kultūrinę veiklą. Braunsberge 
jėzuitai norėjo įsteigti universitetą, tačiau šis tikslas buvo 
įgyvendintas 1579 m. Vilniuje. 1970 m. čia pagal Sorbonos 
(Paryžiaus) kolegijos pavyzdį įsteigta pirmoji kolegija Vilniu-
je, kuri po 9 metų buvo reorganizuota į universitetą (Alma 
academicia et universitetas Vilnensis societas Iesu, www.
ostpreussen.net 10 01 2008; Šapoka, 1936, p. 290). 

14 J. Jancos teigimu, šis įrašas buvo padarytas kiek vėliau, mat 
panaši proveniencija yra kitame Olivos vienuolyno notogra-
finiame šaltinyje – 1668 m. cistersų graduale (lot. Graduale 
cistersiense) ( Janca, 1993, p. 99). 

15 Originali numeracija rodo, jog tabulatūrą sudarė 180 lapų. 
Lietuvos mokslų akademijoje saugomame rankraštyje trūksta 
92–102 ir 144 lapų. Šiame darbe nurodomi puslapiai (folijos) 
pagal originalią rankraščio numeraciją. 

16 Nustatyti tikslų intavoliacijų skaičių gana keblu, nes tam 
tikrose rankraščio vietose nėra visiškai aiškios kūrinių ribos. 
Čia tokiu pat principu įrašomi ir kūrinių pavadinimai, ir jų 
padalos. 

17 Straipsnyje nurodoma originali „Braunsbergo vargonų tabu-
latūros“ lapų numeracija.

18 J. Janca atkreipė dėmesį, jog šalia antrosios tabulatūros kom-
pozicijos pavadinimo „Deus in adiutorium“ (užfiksuotas tik 
viršutinis balsas, Fol. 1R ) užrašyta Authore Petrus de Drusina. 
Lygindamas originalą su intavoliacija „Resonet in laudibus“ 
(Fol. 4V) nustatė, jog šioji monograma iš tiesų yra P. de 
Drusina’os ( Janca, 1993, p. 102). 

19 J. Trilupaitienė nurodo kelis „Braunsbergo vargonų tabulatū-
ros“ kūrinių autorius, dirbusius jungtinėje Lenkijos–Lietuvos 
karalystėje: D. Cato (1560/5–1607/18), G.B. Cocciola 
(1598?–1630?), A. Stabile’as (1535?–1595). D. Cato XVII a. 
pradžioje tarnavo Žygimanto Vazos dvare. Jo rankraščiai buvo 
rasti šv. Kazimiero karste. G. B. Cocciola XVII a. pradžioje 
taip pat dirbo LDK kanclerio L. Sapiegos (1557–1633) ka-
pelmeisteriu (Trilupaitienė, 1995, p. 6). Muzikologė ten pat 
mini, jog pluoštas G. B. Cocciola’os kūrinių išsaugoti Peplino 
tabulatūroje, sudarytoje taip pat cistersų vienuolyne Pepline, 
1620–1640 m. Tačiau ir „Braunsbergo vargonų tabulatūroje“ 
yra kelios G. B. Cocciola’os kūrinių intavoliacijos: „Veni di-
lecte mi egrediamur in agrum a2“ (Fol. 46V), „Sancte Simon 
Magno mundi“ (Fol. 44V, užrašyta Janis Baptista). A. Stable’ą 
(užrašyta sulotynintai „Anibalis Stabili“) tabulatūroje re-
prezentuoja moteto „Tu gloria Hierusalem a 8“ (Fol. 21V), 
o D. Cato – greičiausiai kanconos („Canzone Diomedis“, 
Fol. 51R) intavoliacijos. 

20 Ornamentais išpuošti šie tabulatūros puslapiai: Fol. 2V, 
4R, 7R, 15V, 17R, 21R 25R, 27R, 32R, 42R, 107V, 114R, 
115R. 

21 Ten pat J. Janca mini, jog kai kurios erotinio turinio sentencijos 
užklijuotos popieriumi ( Janca, 1993, p. 104).

22 Vizualusis kartojimo ženklas su prierašu Repetitio ab hoch signo 
[gėlytė] yra P. de Drusina’os motete „Deus inadiutorius meum 
intende, Domina a 5“ (Fol. 2R–2V). Gėlyčių tabulatūroje 
esama daugiau. 

23 Vokiškosios sentencijos yra šiuose rankraščio puslapiuo-
se: Fol. 22R, 23R, 31R, 33R, 42R, 45R, 46R, 47V, 48R.  
Dar kelios antrojo rašančiojo sentencijos užfiksuotos Fol. 63R 
ir 107V. 

24 Fol. 108aV išlikęs nedidelės apimties linijinės notacijos 
frag mentas, kuriame užrašytos vienbalsių kadencinių slink-
čių (finis) variantai. Juos sudarytojas suskirstė į du tipus,  
t. y. In cantu b mol[is] bei In cantu h duralis. Pirmojo tipo 
kadencijas sieja b molis prie rakto (kaip nurodo pavadinimas). 
Kiekviena kadencinė slinktis užrašyta po du kartus skirtin-
guose raktuose. Analogiškai pateikiami antrojo tipo In cantu 
h duralis kadencijos. 

25 Vizualios žiedo formos tabulatūroje varijuoja. Antai Anonimo 
„Zu dier Her Christe a 5“ (Fol. 108R) intavoliacijose matomas 
didesnis ir puošnesnis ornamentas. Jis atlieka tą pačią – kar-
tojimo ženklų – funkciją. Kartojimo ženklų variantiškumas 
galbūt taip pat argumentuoja prielaidą, kad tabulatūrą sudarė 
keli asmenys. 

26 Mokslinėje literatūroje intavoliacijos sąvoka nesuvienodinta. 
Vieni tyrinėtojai (kaip antai J. Janca) intavoliacijomis vadina 
visus tabulatūriniu būdu užrašytus kūrinių žanrus, kiti (pvz., 
A. Baumann) – tik vokalinius kūrinius. Pirmuoju atveju 
lemiamas yra pats kūrinio transnotacijos faktas, nesigilinant 
į originalo ir intavoliacijos skirtumų (ne)buvimą. Antruoju 
atveju intavoliacija vadinami tik vokaliniai kūriniai, nes į šią 
sąvoką sujungiami ne vien muzikinio rašto pokytis, bet ir jau 
minėti savaiminiai muzikinio teksto pokyčiai, atsirandantys 
pritaikant intavoliaciją pasirinktam instrumentui. 
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27 Tai, jog visa vokalinio kūrinio partija buvo grojama skambant 
chorui, liudija kelios „Braunsbergo vargonų tabulatūroje“ 
esančios to paties vokalinio kūrinio intavoliacijos, besiskirian-
čios tonacija. Anonimo motetas „Surrexit Christus hodie“ 
tabulatūroje intavoliuotas du kartus, F-dur ir G-dur tonaci-
jose (Fol. 6V ir Fol. 7R), ieškant chorui patogaus diapazono.  
Be to, vokalinių kūrinių intavoliacijos vargonininkui buvo 
savotiška partitūra, nes šiuo istoriniu laikotarpiu bene tik 
tabulatūrose kompozicijų balsai buvo užrašomi ne partijomis, 
o partitūriškai.

28 Visas šiame straipsnyje pateikiamas „Braunsbergo vargonų 
tabulatūros“ intavoliacijų transkripcijas atliko autorė.

29 Transkribavo Annedoris Baumann (Baumann, 2003, 
p. 294).

30 Campagne, 1995, p. 15.
31 „...ohne Bassum Continuum eigentlich auffgesetzte Weklein“ 

(Eggebrecht, 1957, p. 68).
32 Čia siūlau dar kartą perskaityti aukščiau pateiktą intavoliacijos 

apibrėžimą ir įsitikinti, jog basso continuo kone besąlygiškai 
atitinka visas išvardytas intavoliacijų ypatybių nuorodas 
(žr. skyrių „Intavoliacijų funkcionavimo būdai“).

33 Tokia cifruotė būdinga Giulio’aus Caccini „Le Nouve Mis-
che“ (Florencija, 1601) ir „Nouve Musiche e Nouva Maniera 
di Scriverle“ (Florencija, 1614), Jacopo Peri „Le Musiche 
... Sopra Euridice“ (Florencija, 1600), Emilio De’cavalieri 
„Rappresentatione di Anima e di Corpo“ (Roma, 1600), 
Girolamo Giacobbi „Prima parte Salmi concertati a due e 
piu chori“ (Venecija, 1609) – veikalams, kuriuose skaitmenys 
žymimi dažniausiai kadencijose. Jose siekta tiksliai užfiksuoti 
disonansų padėtį (Campagne, 1995, p. 22).

34 Išsamiau apie skaitmenines tabulatūras žr. Apel, 1989; 
Барсова, 1997. 

35 Įdomu tai, jog tabulatūroje nėra ištisų šių kūrinių intavoliacijų, 
rankraštyje buvo įamžintas tik jų bosas. 

36 Basso seguente (išrašytos boso eilutės, atliekamos vargonų, kla-
vesino ir pan. su choru arba instrumentų ansambliu taip, kaip 
yra parašyta, taigi be viršutinių balsų) atsiradimą tabulatūrose 
mini H. H. Eggebrechtas (Eggebrecht, 1957, p. 67). 

37 Rankraštyje identifikuojami 75 įvairūs šokiai (tabulatūroje esti 
keli lapai, kuriuose vienas po kito užrašyti tik šokiai, kaip antai 
Fol. 111V–115V, išrašyti chorėjomis bei Tanz tipo šokiais). 
Tai galjardos, kurantės, paduanos, fortunos, chorėjos, itališki 
šokiai – saltus, pasamecai, saltarelai – bei tiesiog žodžiu Tanz 
(vok. „šokis“) pavadinti šokiai. 

38 Tabulatūroje įrašyti penkiabalsiai šokiai (galjardos, saltus 
šokiai, kurantės bei paduanos) teikia pagrindo manyti, jog 
kai kurios intavoliacijos buvo skirtos ne tik vargonams atlikti. 
Pastarųjų šokių muzikinės partitūros sukomponuotos nota 
contra nota būdu, tačiau balsų apimtys (ambitus) viršija dviem 
rankom aprėpiamą diapazoną, pavyzdžiui, Anonimo „Saltus“ 
(Fol. 106R). O instrumentų konsortui tokia balsų dispozicija 
nesukeltų keblumų. 

39 Minėtinos Renesanso epochos ostinatinės variacijos, kurias 
sudaro nekintantis bosas ir ornamentuojami viršutiniai balsai. 
Tokia forma būdinga pasakalijai, folijai ir čakonai. Eliminavus 
įvairialypę viršutinių balsų (ritminę ir melodinę) ornamentiką 
minėti žanrai netektų savo formos bei estetinės vertės. Kone to 
paties sulauktų tokatos, preliudai, intonacijos, kurių muzikinė 
medžiaga audžiama daugiausiai iš diminucijų ir pasažų. 

40 Muzikinius pavyzdžius Paumannas traktate užfiksavo senąja 
vokiškąja tabulatūrine notacija. „Naujasis“, t. y. viršutinis, 
balsas (diskantas) čia užrašytas natomis, o cantus firmus už-

fiksuotas raidėmis su tam tikrais ritminiais ženklais (Metzler, 
2005, p. 130). 

41 Štai Nörmigerio tabulatūros (1598) tituliniame lape rašoma, 
kad joje surinkti tie šokiai – „paduanos, pasamecai, galjardos, 
lenkų, vokiečių ir kiti šokiai (be įprastų karališkųjų asmenybių 
įėjimo ir išėjimo, kai šie pasineria į šokius), kuriuos panelė 
Sofija, Saksonijos hercogė etc., iš dalies pati gali groti“ (Merian, 
1927, p. 220).

42  Tabulatūroje įrašyta daugiausiai O. di Lasso, H. L. Has-
slerio, A. Hakenbergerio vokalinių kūrinių intavoliacijų. 
„Braunsbergo vargonų tabulatūroje“ yra net 17 O. di Lasso 
kūrinių: „Bonjour mon coeur a 4“, „Surrexit pastor bonus 
a 5“, „Magnificat Quarti toni a 4“, „Magnificat Primi toni 
a 4“, „Magnificat Secundi toni a 4“, „Magnificat Tertii toni 
a 4“, „Magnificat Quinti toni a 4“, „Magnificat Sexti toni 
a 4“, „Magnificat Septimi toni a 4“, „Magnificat Octavi 
toni a 4“, „Petite Folle a 4“, „Domine quid multiplicati sunt 
a 6“, „Deus in adiutorium meum intende a 6“, „Decantabat 
populus Israel a 7“, „Fuyons tous d’amour a 4“, „Si bene per-
pendi a 5“, „Dixit autem Maria a 6“. Į rankraštį įtraukta 14 
H. L. Hasslerio kūrinių intavoliacijų: „Mein Gemüth ist mier 
verwürreth, daß macht ein Jungfrau zarth a 5“, „Alle lust undt 
freidt a 4“, „Tanzen und Springen, singen Undt klingen a 5“, 
„Hertzlich tuth mich erfreyen die frölich sommerzeith a 4“, 
„Zu dier stehett Jesu dulcissime a 4“, „Magnificat Octavi toni 
a 3“, „Canzon a 4“, „Ridon di maggio a 4“, „Chiara e lucente 
stella a 4“, be pavadinimo „a 5“, be pavadinimo „a 4“, „Nun 
fanget an ein guts liedlein zu yingen a 4“, „Feines libe du hast 
mich gefanget a 4“, „Das Hertz thuth mir aufspringen, mein 
mundt vor freiden sing a 4“. Rankraštyje intavoliuota Danzigo 
kapelmeisterio A. Hackenbergerio 15 aštuoniabalsių motetų: 
„Maria Magdalena et altera Maria a 8“, „Congratulamini 
mihi a 8“, „Exaltabo te Domine a 8“, „Dulcis Jesu pie Deus 
a 8“, „Domine quis habitabit a 8“, „Benedicam D[ominum] 
in omne Tempore a 8“, „Veni dilecte mi egrediamur a 8“, 
„Surge propera amica mea a 8“, „Ecce quam bonum et quam 
jucundum a 8“, „Ecce quam bonum et quam juctum a 8“, „Veni 
in hortum meum a 8“, „Stabunt justi in magna constantia 
a 8“, „Ibant Apostoli gaudentis a 8“, „Angelus ad pastores ait 
a 8“, „Diffusa est gratia in labiis tuis a 8“. J. Janca ištyrė, kad 
visi A. Hakenbergerio motetai paimti iš 1615 m. Settinge 
išspausdinto autoriaus motetų rinkinio „Sacri modulorum 
concentus“. Jis daro prielaidą, kad po moteto „Elegi abiectus 
esse in domo Dei mei“ trūkstamuose tabulatūros lapuose 
Fol. 92R–102V galėjo būti perrašyti kiti A. Hakenbergerio 
motetai, įtraukti į minėtą publikuotą rinkinį ( Janca, 1993, 
p. 100). Kadangi prie šio moteto intavoliacijos nėra įrašyta 
A. Hakenbergerio pavardė, neišlikusiuose „Braunsbergo var-
gonų tabulatūros“ lapuose galėjo būti įrašyti visai kitų autorių 
kūriniai. 

43 Tabulatūroje prie moteto pavadinimo esanti nuoroda „a 8“ 
patikslina pirminę balsų sudėtį. 

44 Šiame pavyzdyje matyti, jog naujos strofos tekstas O. di Lasso 
„Magnificat“ intavoliacijose įrašomas analogiškai kūrinio 
pavadinimui. Dėl šios priežasties gana sudėtinga nustatyti, ar 
tai yra mažiau žinomų vokalinių kūrinių naujos intavoliacijos 
pavadinimas, ar teksto tęsinys. 

45 Deja, intavoliacijoje verbalinis posmas užfiksuotas itin smul-
kiomis raidėmis, jos susilieja viena su kita, todėl iššifruoti nėra 
lengva. Pateikiame posmo fragmentus, kuriuos pavyko restau-
ruoti, mat šioje intavoliacijoje ypač svarbus sinchroniškai su 
muzika skambančio teksto įrašymo faktas:

„Braunsbergo vargonų tabulatūra“: intavoliacijos fenomenas XVII a. rankraštyje
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Lotyniškas tekstas Vertimas [A. P.]
O Dulcissime Iesu, 
Respice super me, famulum tuum.

Et miserere mei propter magnam 
misericordiam tuam,
et salua (?) me, et salus me 
Sperantem,
in io (?) sperantum in vir adiutor,
et [...?] et protetor (prositor?) mei
et pnindur (?) meur et prolattor 
(?) meur.

O Saldžiausiasis Jėzau,
Atsigręžk į mane, Tavo tarną.

Ir pasigailėk manęs iš didelio 
gailestingumo savo,
ir sveikink (?) mane, ir sveikink 
mane tikintį,
į Tave tikiu, vyrą gelbėtoją,
ir [...?] į saugotoją mano,
ir [...?] mano ir užtarėją (?) 
mano.

46 Aprašydamas džiugius afektus, A. Kircheris išvardija kelias 
muzikos išraiškos priemones. Tai konsonansai, platūs in-
tervalai, joninė dermė (mažorinė dermė), greitas muzikinis 
judėjimas, tridalis metras (Eggebrecht, 1998, p. 353). 

47 Nors muzikinės retorikos terminologija galutinai susiformavo 
baroko epochos muzikos traktatuose, analizuojant retoriškai 
įprasminto O. di Lasso moteto ir jo intavoliacijos partitūras 
bei siekiant maksimalaus apibūdinimų tikslumo bus vartojami 
MRF pavadinimai. 

48 Ascensus – kylančios krypties melodija, vaizduojanti arba 
išreiškianti kilimo afektą (detalius MRF aprašymus lietuvių 
kalba žr. Pister, 2005, p. 12–33).

49  Exclamatio – kvartos–oktavos (imtinai) šuolis aukštyn me-
lodijoje, sutampantis su sušukimu tekste arba jį išreiškiantis. 

50 Fuga – komponavimo būdas, kai pagrindinis motyvas 
( soggetto) imituojamas kitame (kituose) balsuose. 

51 Parembole – kontrastingas balsas, užpildantis fugos (MRF) 
arba išlaikyto kontrapunkto harmoninę vertikalę. 

52 Prolongatio – ilgiau už sprendimą (konsonansą) skambantis 
disonuojantis garsas. 

53 Descensus – krintančios krypties melodinė linija, išreiškianti 
nusileidimą, nusilenkimą, žemumas bei negatyvų afektą. 

54 Metabasis – balsų susikryžiavimas. Susikryžiuojantys balsai per-
žengia (lot. transgredi) vienas kito diapazoną (lot. ambintus).

55 Pagal imituojančio (-ių) balso įstojimą MRF fuga skirstoma į 
fuga unisona – kai imituojantis balsas (balsai) įstoja gr. 1 arba 
gr. 8 intervalu; fuga multisona – kai imituojantis balsas įstoja 
kitais intervalais. 

56 Pleonasmos – disonanso pailginimas vartojant sinkopes. 
57 Antithesis – muzikinis kontrastas, kuriamas priešpriešinant tam 

tikrus muzikinius darinius, muzikos išraiškos priemones, afektus.
58 Salto semplice – konsonuojantis šuolis.
59 Anticlimax – sekvenciškas frazės pakartojimas viename balse 

žemyn. 
60 Anaphora – frazės ar motyvo pakartojimas viename balse.
61 Circulatio – sinusoidės formos melodinė linija, simboli-

zuojanti apkritimą (horizontalusis circulatio). Vertikalusis 
circulatio – vienu metu skambančios dvi melodinės linijos, 
kartu piešiančios apskritimą. 

62 Vokiečių muzikologas W. Kirkendale savo (Kirkendale, 1984) 
įrodė, jog ne tik O. di Lasso, bet ir A. Willaertas, Josquinas des 
Près savo vokalinėse kompozicijose operavo MRF circulatio. 
Šia muzikine figūra jie įgarsino tekste minimus apskritimo 
formos objektus – žemę, saulę, mėnulį, taip pat karūną, auksą 
(tauriausią metalą) ir žindančios Mergelės Marijos (lot. Maria 
lactans) krūtis (Kirkendale, 1984, p. 32). O. di Lasso motete 
„Surrexit pastor bonus“ vertikalųjį circulatio įmanoma suvokti 
bene tik klausantis, nes penklinių lape nesusidaro įprastas gra-
finis apskritimo vaizdinys. Apatinę apskritimo dalį čia brėžia 
pirmasis sopranas, o viršutinę – antrasis. Kadangi antrasis 
sopranas skamba aukščiau už pirmąjį (jis peržengia pirmojo 

soprano diapazoną – MRF metabasis), šioji apskritimą simbo-
lizuojanti figūra funkcionuoja atlikimo metu. Reikia manyti, 
jog ano meto klausytojų sąmonėje akustinis skambesys turėjo 
pažadinti vizualų šios figūros atitikmenį. 

63 Paragoge – tai išplėsta kadencija, arba coda, su ilgai tęsiamu 
garsu viename iš balsų kompozicijos pabaigoje. 

64 Hypotyposis – vizualus tekste minimų reiškinių, objektų, 
nuotaikų vaizdavimas muzika. 

65 Vokalinį originalą sudaro keturi A4 formato puslapiai, inta-
voliaciją – du „Braunsbergo tabulatūros“ puslapiai. 

66 Įdomu, jog kaip tik boso partija sukurtoje „Surrexit pastor 
bonus“ intavoliacijoje tampa savotišku atskaitos vienetu, 
lemiančiu instrumentinės kompozicijos formą. 

67 Jau pirmame intavoliacijos takte regime, kaip ilgos trukmės 
garsai buvo skaidomi į kelis trumpesnius. Intavoliacijoje atsi-
sakoma f 1 garsą (1 ir 2 t.) jungiančios lygos, taip šis garsas dar 
kartą užgaunamas stipriojoje antrojo takto dalyje. 

68 Tirata – greitas, trumpų verčių, nuosekliai kylantis, besilei-
džiantis arba vinguriuojantis pasažas. Pirmoji intavoliacijos 
tirata priskirtina tirata perfecta rūšiai, nes aukščiausias ir 
žemiausias pasažo garsai sudaro grynąją oktavą.

69 Tirata aucta – oktavos intervalą viršijantis pasažas. 
70 Tirata defectiva – viršijantis kvintos intervalą, bet neperžen-

giantis oktavos pasažas. 
71 Kaip minėta, D ir D1 dalys moteto originale skiriasi tik tuo, 

kad jose sukeistos pirmojo ir antrojo soprano partijos (D1), 
o muzikiniu požiūriu jos yra visiškai identiškos. Kadangi 
intavoliacijos autorius balsus sudėliojo pagal jų skambėjimo 
aukštį (bei atsisakė MRF metabasis), nebuvo reikalo dar kartą 
išrašyti Alleluja! dalies; taip intavoliatorius sutaupė vietos 
„Braunsbergo vargonų tabulatūros“ popieriaus lapuose. 
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Summary

The early 17thcentury manuscript of the Braunsberg 
Organ Tablature at the library of the Lithuanian Acade-
my of Sciences is interesting not only from a historical 
perspective. This article opposes the dominating negative 
evaluation of the intabulation phenomenon in scientific 
literature and seeks to prove that treasures of intabulation 
found in the Braunsberg Organ Tablature have more his-
torical value than it seems at first glance. The manuscript 
contains different genres of works – religious and secular 
vocal opuses, instrumental genres and numerous dances. 
The variety of the Braunsberg Organ Tablature’s score is 
also enriched with various transnotation techniques. In-
tabulations of vocal pieces were systemized by suggesting 
their conceptual titles. They are:

• Functional intabulations: accompanying the vocal 
piece with an instrument (functionalaccompanying) and 
substituting the choir (functionalsolo);

• Autonomous intabulation: significantly distanced 
from the vocal prototype and clearly demonstrating fea-
tures of the instrumental musical style.

After analysing numerous written sources of such 
musical theoreticians and composers of that time like Mi-
chaelis Praetorius, Lodovico Grossi da Viadana, Tarquinio 
Merula, Aggostina Agazzari among others and musical 
examples from the manuscript, presuppositions of basso 
continuo, a 17th–18th century accompanying technique, 
were noticed in intabulations. In Michaelis Praetorius’ 
treatise “Syntagma Musicum III” (Wolfenbüttel, 1619) 
intabulation, being referred to as obsolete, formed the 
main manners of accompanying and even postulates of 
instrumental style: construction of polyphonic and score 
accompanying, changes in the original voicing of the ac-
companied, abstraction of rhythmics, giving prominence 
to harmonic functions and birth to the improvisational 
nature of accompanying. The discovered facts allow us 
to assume that basso continuo became the new method 
of writing down the accompaniment, but instrumental 
accompanying rules and traditions were formed by inta-
bulation practice. 
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In the Braunsberg Organ Tablature intabulations 
important processes of semanticing the instrumental 
music and its separation from the vocal one are envisaged. 
On the one hand, all intabulations from functional to 
autonomous are a priori bound to nonmusical matter, 
the verbal text of the vocal prototype. Some examples of 
intabulations demonstrate especially strong ties with the 
verbal meanings of the original text. Thus, instrumental 
versions of vocal pieces were one of the first instrumental 
opuses with smatterings of paramusical meaning. On the 
other hand, specific instrumental features (mainly dimi-
nutions and ornaments) are especially dominant in the 
structure of autonomous intabulation, testifying about 
the criteria of creativity and the striving for hedonistic 
musical pleasure. 

Continuing the search for paramusical meanings in 
intabulations it was noticed that certain intabulation 
writing techniques did not eliminate verbal text. Several 
vocal pieces were rewritten into literal score with the 

chief fragments of poetic text (Orlando di Lasso’s com-
positions “Magnificat” and “Te Deum Laudamus” by an 
anonymous composer, Fol. 173V–174R) and even in full 
stanza (“O Dulcissime lesu” by an anonymous composer, 
Fol. 157R–158R). These examples of the Braunsberg 
Organ Tablature witness that intabulations were made 
with a possibility to restore the vocal version. 

The interaction between music and word in intabu-
lations of pieces created during the Renaissance, when 
musical rhetoric was forming, was analysed too. After 
the comparison of Orlando di Lasso’s motet “Surrexit 
pastor bonus” and the intabulation of the same name, it 
turned out that the instrumental version, similarly as the 
vocal one, had a disposition of musicalrhetorical figures. 
Though the latter intabulations took distinctive forms 
and as if concealed themselves amongst the beauty of 
instrumental ornaments, they opened the doors for the 
intabulation phenomenon and enabled it to exist as an 
elite, semantically meaningful instrumental genre.

Priedas  
Orlando di Lasso motetas „Surrexit pastor bonus“  

1 pvz. 
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Orlando di Lasso motetas „Surrexit pastor bonus“  
2 pvz. 
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Orlando di Lasso motetas „Surrexit pastor bonus“  
3 pvz. 
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Orlando di Lasso motetas „Surrexit pastor bonus“  
4 pvz. 
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Orlando di Lasso motetas „Surrexit pastor bonus“  
5 pvz. 
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