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Pratarmė
Dešimtasis tomas vainikuoja simbolinę sukaktį, kurią „Lietuvos muzikologija“ pasitinka įsikūrusi prestižinių 

Lietuvos mokslinių žurnalų sąraše. Nemažiau svarbu tai, kad šis periodinis leidinys peržengė lokalaus mokslo ribas ir 
yra atstovaujamas tarptautinėse mokslinių duomenų bazėse (Humanities International Index; Humanities International 
Complete; British Humanities Index; MLA International Bibliography; RILM Abstracts of Music  Literature). Antrąjį šimtą 
straipsnių pradėjęs skaičiuoti žurnalo archyvas (I–X tomuose paskelbta 120 mokslinių straipsnių) ir rimtos lietuvių tyri-
nėtojų mokslinės ambicijos įtikino ir patraukė kolegas muzikologus iš Suomijos, Vokietijos, Lenkijos, Rusijos, Anglijos, 
Slovėnijos, Prancūzijos. Pakviesti bendradarbiauti, „Lietuvos muzikologijai“ jie patikėjo naujausius savo darbus.

Autorių ratas plečiasi, vis sunkėja redakcijos „portfelis“, todėl pažymint pirmąjį šio leidinio jubiliejų galima tik 
pasidžiaugti, kad dešimtajame tome svariai reiškiasi vienuolika autorių. beveik simboliška ir tai, kad jubiliejaus pro-
ga visus dešimt išėjusių tomų pavyko apgaubti tam tikra prasmine arka: pirmąjį tomą atvėrusiam Algirdo Ambrazo 
opusui „M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Miške“ analitinės interpretacijos“ tarsi atliepia specialiai šiam leidiniui 
parengta Stephano Keymo studija „Peizažų tapyba versus sonatos forma: M. K. Čiurlionio simfoninės poemos Miške ir 
Jūra“. Tokia slinktis ir bendrų analitinių objektų sąskambis vaizdžiai atspindi tarptautinę visos lietuvių muzikologijos bei 
kompozitorių kūrybos sklaidos, analizės ir recepcijos kryptį.

X tome savo naujas temas bei jų gvildenimo diskursus pateikia trys jaunosios kartos muzikologės. Indra Karklytė 
gilinasi į XX a. pirmojoje pusėje susiformavusią estetinę-stilistinę mašinizmo idiomą, arba muzikos kryptį, kuriai 
būdingi technologijų paskatinti įvaizdžiai. Straipsnyje analizuojama vadinamojo mašinistinio komplekso – muzikos 
kalbos elementų, būdingų embleminių kompozicijų stilistikai, sistema. Nagrinėdama „nedvylikos sistemų“ sklaidą, 
XX a. mikrointervalinės ir spektrinės kompozicijos bruožus, Vitalija Mockutė aiškina istorines ir teorines šių procesų 
prielaidas, įvardija spektralizmo ypatumus. Alto tembro semantikos atodangas (nuo Hectoro berliozo iki Alfredo 
Schnittke’s) apžvelgia Zita Abramavičiūtė.

Šis „Lietuvos muzikologijos“ tomas supažindina ir su dviem originaliais kompozitoriais – musique concrète ir elektro-
akustinės muzikos kūrėju François bayle’iu (o. Messiaeno, P. Schae ffe rio ir K. Stockhauseno mokiniu) bei dvasinguoju 
rusų minimalistu Vladimiru Martynovu. Tyrinėjimų aspektai į šiuos portretus įspaudžia savitų charakteringų bruožų. 
Gaëlis Tissot savo straipsnyje kalba apie elektroakustinius François bayle’io ciklus, garso ir spalvos santykius jo kūri-
niuose. Margarita Katunyan straipsnyje „Vladimiro Martynovo „Naktis Galicijoje“: naujosios kultūrinės paradigmos 
link“ byloja apie V. Martynovo deklaruojamą „kompozitoriaus laikų pabaigą“. Šis fenomenas siejamas su naujojo 
sinkretizmo, susidedančio iš ritų, žaidimų, ritualų ar net instaliacijų, gimimu ir tradicinio kūrinio baigties idėja.

Danutės Kalavinskaitės straipsnyje „Musica sacra šiuolaikinių tyrinėjimų kontekste“ išsamiai nagrinėjama, kaip 
keitėsi musica sacra („šventosios muzikos“) samprata muzikos kūrybos raidai koreliuojant su visuomenės tikėjimo ir 
religinės raiškos kaita. Keldama moksliškai pagrįstą klausimą, ar apskritai įmanoma moderni, daugumai suprantama 
ir priimtina muzikos kalba, skirta Dievui garbinti, autorė svarsto šiuolaikinei Katalikų bažnyčiai deramos muzikos 
kūrybos perspektyvą. Ši tema siejasi su 1894–1949 m. gyvavusios lietuviškos vargonų mokyklos sampratos ieškojimais 
ir raida. Straipsnio autorė Eglė Šeduikytė-Korienė siekia apibūdinti lietuviškos vargonų mokyklos ištakas, meninį 
pobūdį, struktūrą, apibrėžti disciplinų lauką, vargonavimo formas, be to, įvertinti kūrybinį vargonininkų palikimą 
bei vargondirbystės tradicijas. 

Etnomuzikologinę „kertę“ šįkart formuoja trys straipsniai. Lietuvoje dar neatsakyta į klausimą, koks ritminis 
modelis atskleistų ryškiausius lietuviškos ritmikos požymius. Ewa Dahlig-Turek, taikydama kompiuterinės analizės 
metodus, atskleidė „lenkiškojo“ ritmo elemento struktūrinę bei morfologinę plėtotę. Laura Lukenskienė analizuoja 
lietuviškas žvejų dainas. Gvildendama jų žanro specifiškumo ir paplitimo arealo problemas, autorė nurodo būdin-
giausius melodinius tipus, jų funkcionalumą, ryšius su kitų žanrų poetiniais bei melodiniais tipais. Irena Višnevska, 
pasitelkusi kompiuterinės akustinės analizės metodą, tyrinėja Lietuvos lenkakalbių-baltarusakalbių ir baltų–slavų 
paribio dainininkų įrašus. Komparatyvistinė analizė padeda atskleisti ir apibūdinti Vilniaus krašto tuteišių vokalinės 
technikos savitumus. 

Recenzijų skiltyje Judita Žukienė ir Gražina Daunoravičienė aptaria dvi 2008 m. išėjusias monografijas – Laimos 
Kiauleikytės „XVIII a. II pusės–XIX a. muzikinė Lietuvos dvarų kultūra: stiliaus epochų sankirtose“ ir Danos Palio-
nytės „Julius Gaidelis: namų ilgesio dainius“, apdovanotas Lietuvos kompozitorių sąjungos įsteigtomis muzikologijos 
premijomis. Žurnalo priedas informuoja ir apie lituanistikos studijoms svarbią Vytauto Strolios muzikinę kolekciją, 
iš JAV atgabentą į Klaipėdos universiteto Menų fakultetą. Naujasis archyvas yra didelė paskata būsimiems Lietuvos 
muzikologų darbams.

Redaktorių kolegija
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Volume No 10 of Lietuvos muzikologija (Lithuanian Musicology) which marks its symbolic anniversary is well 
established among the country’s recognised and prestigious scholarly journals. It is also important that this periodical 
publication has overstepped the boundaries of local science and is introduced and represented at international academic 
data bases (Humanities International Index; Humanities International Complete; british Humanities Index; MLA 
International bibliography; RILM Abstracts of Music Literature). The journal’s archive includes over a hundred articles 
(1–10 volumes contain 120 research studies). The academic ambitions of Lithuanian researchers have convinced and 
attracted colleagues from Finland, Germany, Poland, Russia, Great britain, Slovenia, and France. Invited to collaborate 
they entrusted their latest research studies to Lithuanian Musicology.

The fact that scores of the pages of the journal’s tenth volume have been devoted to eleven new researchers shows 
the widening circle of the authors. It is almost symbolic that all ten volumes are linked as though by a meaningful 
arc. The first volume of the journal started with Algirdas Ambrazas’ study M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Miške“ 
analitinės interpretacijos (Analytic Interpretations of the Symphonic Poem In the Forest by M. K. Čiurlionis). This 
volume carries the study Landscape Painting versus Sonata Form: The Symphonic Poems Miške and Jūra by M. K. Čiurlionis 
by Stefan Keym researched specially for it. This link and the common objects of research reflect the international trend 
of analysis and reception of Lithuanian musicology and composers’ works.

Three musicologists of the younger generation present new themes and new discourse on the subjects in Volume 10. 
Indra Karklytė researches the aesthetic-stylistic idiom of machinsim which was formed in the first half of the twentieth 
century, i.e. the musical trend which is characterised by images inspired by new technologies and by a machinistic 
set of the devices of musical language. The system of the so-called machinistic set – the entirety of musical language 
elements characteristic of the stylistics of emblematic machinistic compositions – is analysed in the article. Vitalija 
Mockutė researches one of the most radical changes in twentieth-century composition which are linked with the 
revolutionary techniques and were realised in the use of micro-intervals and spectral compositions. The author discusses 
the development of the “Atwelve Systems” and the features of microinterval and spectral composition in the twentieth 
century. The researcher also examines the historical and theoretical preconditions of these processes and makes an 
attempt to define the peculiarities of spectralism. Zita Abramavičiūtė’s article researches the semantic exposures of 
viola timbre (from berlioz to Schnittke).

The tenth volume of Lithuanian Musicology introduces two original composers: François bayle, a pupil of Messiaen, 
Schaeffer and Stockhausen and the creator of musique concrète and electroacoustic music, and the Russian minimalist 
Vladimir Martynov. In his study Gaël Tissot writes about the electroacoustic cycles by bayle and the relationship 
between sound and colour in his composition. Margarita Katunyan’s article Vladimir Martynov’s “Night in Galicia”: 
Towards a New Cultural Paradigm discusses “the end of composer’s time” professed by Martynov. This phenomenon 
is linked with new syncretism which consists of the amalgam of games, rituals or installations, the idea of the birth 
and the thesis of the end of a traditional composition.

In her study “Musica sacra in the Context of Modern Research” Danutė Kalavinskaitė reveals how the conception 
of musica sacra changed as the evolution of music was correlated with the change of devotion and religious practices of 
the public. She raises the question whether one kind of modern music to glorify God which would be understandable 
and acceptable for all is possible now that individualism is prevalent in twentieth-century Western culture. Kalavinskaitė 
discusses the prospects of music suitable for the contemporary Catholic Church. The research into the Lithuanian 
organ school which existed from 1894 to 1949 is naturally connected with the above mentioned issue. Eglė Šeduikytė-
Korienė attempts to define the origin, artistic character and structure of the Lithuanian organ school and to describe 
the sphere of related disciplines, the forms of organ music-making as well as to evaluate the organists’ legacy and the 
traditions of organ-making. 

The tenth volume also carries three works on ethnomusicology. The question what rhythmic pattern could reflect the 
most distinguished features of “Lithuanian” rhythmics has not been answered yet in Lithuania. Employing methods of 
computer analysis Ewa Dahlig-Turek has traced the morphological and structural development of the ‘Polish’ element 
of the rhythm from the sixteenth and seventeenth centuries. Laura Lukenskienė analyses Lithuanian anglers’ songs. 
Researching into the specificity of the genre and the area of the prevalence she discusses the most characteristic types 
of melodies, their functionality, and links with poetic and melodic types of other genres. Irena Višnevska examines 
the song recordings of singers from Polish–belorussian and baltic–Slav borderlands of Lithuania employing acoustic 
computer analysis. The method of comparative analysis employed helps to reveal the peculiarities of the vocal techniques 
of the tuteišiai of the Vilnius region. 

Foreword

Lietuvos muzikologija, t. 10  2009
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In the book review column of the journal Judita Žukienė and Gražina Daunoravičienė write about two monographs 
which have been awarded the prizes established by the Lithuanian Composers’ Union: Laima Kiauleikytė’s XVIII a. 
II pusės–XIX a. muzikinė Lietuvos dvarų kultūra: stiliaus epochų sankirtose (The Musical Culture of Lithuanian Estates 
of the Second Half of the 18th and the 19th Century: At the Crossroads of the Styles of Epochs; 2008) and Dana 
Palionytė’s Julius Gaidelis: namų ilgesio dainius (Julius Gaidelis: The Poet of Homesickness; 2008). The musical collection 
of Vytautas Strolia which has been brought form the USA to the Arts Faculty of Klaipėda University is described in 
the supplements. The new archive is of great importance for the studies of the Lithuanian language and literature and 
will serve as an incentive for further research for the country’s musicologists.

The editors

Lietuvos muzikologija, t. 10  2009
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Lietuvos muzikologija, t. 10, 2009 Stefan KEYM

Die symphonischen Dichtungen Miške („Im Wald“) 
und Jūra („Das Meer“) sind die umfang reichsten 
erhaltenen Partituren von Mikolajus Konstantinas 
Čiur lionis. Gleich wohl stehen sie – vor allem in der 
internationalen Wahrnehmung – bislang im Schatten 
anderer Werkgruppen des Künstlers, vor allem seiner 
synästhetisch-symbolistischen Bilderzyklen und der späten 
konstruktivistischen Klavierstücke. Der unterschiedliche 
Rezeptionsgrad ist primär darauf zurückzuführen, dass der 
gattungs geschichtliche Kontext der beiden Orchesterwer-
ke weniger in die Zukunft verweist als vielmehr zurück 

auf die symphonische Tradition des 19. Jahr hunderts. 
Während Miške und Jūra in der litauischen Symphonik 
eine Pionierrolle einnehmen, sind sie in der interna-
tio nalen Komposi tions geschichte der Spätphase der 
klassisch-romantischen Epoche zuzuordnen, aus der ein 
außergewöhnlich reichhaltiges Werkrepertoire überliefert 
ist. In der bisherigen Sekundärliteratur wurden Čiurlionis’ 
Orchesterwerke vornehmlich monographisch analysiert 
sowie einzelne, durchaus umstrittene Parallelen mit 
Werken anderer Komponisten gezogen. Im vorliegenden 
Beitrag hingegen sollen sie primär aus der vergleichenden 

Stefan KEYM 

Landschaftsmalerei versus Sonatenform.  
Die symphonischen Dichtungen  
Miške und Jūra von M. K. Čiurlionis
Landscape Painting versus Sonata Form. The Symphonic Poems  
“Miške” and “Jūra” by M. K. Čiurlionis
Peizažų tapyba versus sonatos forma. M. K. Čiurlionio  
simfoninės poemos „Miške“ ir „Jūra“

Abstract
The symphonic poems Miške and Jūra by Čiurlionis are analyzed in the context of the 19th-century symphonic tradition. Both works evoke 
a landscape in the mould of the sonata form. By this, they refer especially to German and Polish models of symphonic landscape painting 
(Mendelssohn, Raff, Noskowski). However, Čiurlionis treats the sonata form in a very personal way. The originality of his symphonic poems 
consists of not so much motivic material as of its disposition and formal evolution that comes close to Ferruccio Busoni’s ideal of a “freely” 
evolving landscape-like “Urmusik”.
In Miške (In the Forest), the sonata form is combined with features of a symmetrical arch structure. The first part of the work shifts gradu-
ally from the introduction to the main theme group. In Jūra (The Sea) there are no clear First and Second themes at all but two groups 
of constantly evolving motives tied together by abstract melodic and diastematic relationships. There are much more than two tonalities 
already in the “exposition”. The recapitulation surprises by introducing two new thematic protagonists. The coda presents two highly 
contrasting endings. The ambiguity of form and character underlines the modernity of the work. A folk song citation and a folk-like 
melody point to a patriotic subtext of Jūra. Probably, Čiurlionis was influenced at this point by his Polish teacher Noskowski.
Keywords: symphonic poem, landscape painting (or: music and painting), sonata form, national music, Čiurlionis, Noskowski, Busoni.

Anotacija
M. K. Čiurlionio simfoninės poemos „Miške“ ir „Jūra“ yra analizuojamos XIX a. simfoninės tradicijos kontekste. Abu kūriniai sukelia peizažo 
asociaciją sonatos formoje ir dėl to ypač sietini su vokiškaisiais ir lenkiškaisiais simfoninio peizažo tapybos modeliais (Mendelssohnas, Raffas, 
Noskowskis). Tačiau M. K. Čiurlionis sonatos formą traktuoja labai savitai. Jo simfoninių poemų originalumas glūdi ne tiek motyvuose, kiek 
jų išdėstyme ir formalioje plėtotėje, kuri artima Ferruccio Busoni „laisvai“ besiplėtojančiam, į peizažą panašiam Urmusik modeliui.
Simfoninėje poemoje „Miške“ sonatos forma sujungiama su simetrinės arkos struktūros bruožais. Pirmoje kūrinio dalyje laipsniškai per-
einama nuo įžangos prie pagrindinių temų grupės. Simfoninėje poemoje „Jūra“ apskritai nėra aiškios pirmosios ir antrosios temų – čia 
nuolat plėtojamos dvi abstrakčiais melodiniais ir diasteminiais ryšiais susijusios motyvų grupės. Vien ekspozicijoje skamba daugiau nei 
dvi tonacijos. Repriza nustebina dviem naujais protagonistais, o koda – dviem labai kontrastingomis pabaigomis. Formos ir pobūdžio 
dvilypumas pabrėžia kūrinio modernumą. Liaudies dainos citatoje ir liaudies muziką primenančioje melodijoje glūdi patriotinė „Jūros“ 
potekstė. Tikėtina, kad šiuo atžvilgiu M. K. Čiurlioniui įtakos turėjo jo mokytojas lenkas Z. Noskowskis.
Reikšminiai žodžiai: simfoninė poema, gamtovaizdžio tapyba (arba: muzika ir tapyba), sonatos forma, tautinė muzika, M. K. Čiurlionis, 
Z. Noskowskis, F. Busoni.
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Landschaftsmalerei versus Sonatenform. Die symphonischen Dichtungen Miške und Jūra von M.K.Čiurlionis

Perspektive des internationalen symphonischen Reper-
toires des 19. Jahrhunderts erörtert werden, da nur in 
diesem gattungsgeschichtlichen Kontext neben traditi-
onellen Momenten auch ihre individuellen, originellen 
Züge deutlich hervortreten. Besondere Beachtung wird 
dabei der polnischen Musiktradition geschenkt, denn 
Čiur lionis absol vierte bekanntlich ein vollständiges Mu-
sikstudium in Warschau (1894-99) und lernte auch die 
deutsche Symphonik zunächst aus polnischer Perspektive 
kennen1. Zudem schrieb er seine beiden Orchesterwerke 
für die 1901 eröffnete Warschauer Philharmonie (wo 
sie allerdings aus unter schied lichen Gründen nicht zur 
Aufführung gelangten)2.

Das inhaltliche Problem, das im Mittelpunkt der 
vergleichenden Analyse stehen wird, ist das Verhältnis 
von musikalischer Landschafts malerei und Sonatenform3. 
Es gilt als ausgemacht, dass Miške und Jūra eine freie 
Ausprägung der Sonatenform zugrunde liegt. Seine enge 
Verbundenheit mit dieser klassischen Form hat Čiurlionis 
auch auf anderen Ebenen seines künstlerischen Schaffens 
bezeugt: in Gemälden wie „Schlangensonate“, „Sternso-
nate“ oder „Pyramidensonate“ und in dem vierteiligen 
Gedichtezyklus „Sonate“. Mit diesen Titeln bekannte 
sich Čiurlionis eindeutig zur deutsch-österreichischen, 
am Vorbild der Wiener Klassik orientierten Instrumen-
talmusiktradition. Zugleich griff er damit ein spezifisches 
Form-Inhalts-Problem dieser Tradition auf. Aufgrund 
ihrer prozessualen, zielgerichteten Dramaturgie, die sie 
seit Haydn und besonders bei Beethoven kennzeichnet, 
erscheint die Sonatenform zur Evokation einer Landschaft 
a priori wenig geeignet. Vor allem deutsche Komponis ten 
hielten sie jedoch – unter dem Einfluss der Dok trin der 
„absoluten Musik“ sowie der zunehmenden Etablierung 
der an Beethoven orientierten akademischen Formen-
lehre – in größeren Instrumentalwerken offenbar für 
kaum verzichtbar4. Beethovens „Pastoralsymphonie“ 
und sein auf sie gemünztes Diktum „Mehr Ausdruck der 
Empfindung als Malerei“ bildeten den Ausgangspunkt 
einer Gattungstradition (siehe Tabelle 1), bei der tonma-
lerische Details in eine abstrakte architektonische Form 
integriert wurden und die ihren Reiz gerade aus dem 
Spannungsverhältnis zwischen thematisch-harmonikalem 
Prozess und statischem Klangzauber zog. Als Beispiele für 
„charakteristische Symphonien“, die einen bestimmten 
Landschaftstyp evozieren sollen, sind besonders Anton 
Rubinsteins Symphonie Nr. 2 Ozean und Joachim Raffs 
Symphonie Nr. 3 Im Walde zu nennen, die im 19. Jahr-
hundert sehr populär waren und auch in Čiur lionis’ 
Studienort Warschau mehrfach gespielt wurden5. Ihr 
gemeinsames Vorbild war Felix Mendelssohn Barthol-
dy, der seine Landschaftsgemälde (Hebriden-Ouvertüre; 
„Schottische Symphonie“) mit konkreten Regionen in 
Beziehung gesetzt und damit der „Couleur locale“ geöffnet 

hatte. Diese bei Mendelssohn dem romantischen Fern-
weh entsprungene Idee wurde später von vielen national 
gesinnten Komponis ten zur patriotischen Verherrlichung 
einheimischer Gefilde eingesetzt.

Die Ouvertüren Mendelssohns und des ebenfalls 
der „Leipziger Schule“ zugerechneten Dänen Niels W. 
Gade bildeten auch die Vorbilder für die in den frühen 
1870er-Jahren entstandenen ersten polnischen Gattungs-
beiträge: die Tatra-Ouvertüren von Władysław Żeleński 
(W Tatrach) und Zygmunt Noskowski (Morskie Oko). 
Namentlich Čiurlionis’ Warschauer Kompositionslehrer 
Noskowski, der 1872–75 in Berlin bei Friedrich Kiel 
studiert hatte, spezialisierte sich auf die orchestrale Land-
schaftsmalerei, die er in seiner symphonischen Dichtung 
Step und den symphonischen Variationen Z życia narodu 
mit Motiven aus der polnischen Geschichte und in sei-
ner dritten Symphonie (Od wiosny do wiosny) mit dem 
Kreislauf der Jahreszeiten verband. Die polnischen Schü-
ler Noskowskis und Altersgenossen von Čiurlionis, die 
sogenannten „Jungpolen in der Musik“ („Młoda Polska 
w muzyce“), führten diese Tradition fort, vor allem der 
aus einer polonisierten litauischen Adelsfamilie gebürti-
ge Mieczysław Karłowicz (Rapsodia litewska) sowie der 
jüdische Komponist und Dirigent Grzegorz Fitelberg 
(Rapsodia polska, W głębi morza). Mit ihrer Neigung zu 
symphonischen Landschaftsgemälden lagen Noskow ski 
und seine Schüler ganz im internationalen Trend, wie 
zahlreiche Gattungsbeiträge von Dvořák über Glasunow 
und Sibelius bis zu Debussy, Reger und Richard Strauss 
zeigen. Dass dieses Genre gerade um die Jahrhundertwen-
de von den Komponisten besonders gepflegt wurde, ergab 
sich aus der allgemeinen stilgeschichtlichen Entwicklung: 
der allmählichen Auflösung der klassischen Formen unter 
dem Einfluss einer zentrifugalen Harmonik sowie der Nei-
gung zu rein klang lichen Wirkungen und zu polypho ner 
Verflechtung. Diese „Kunst des feinsten allmählichsten 
Übergangs“ (Richard Wagner), die das musikalische Werk 
als natürlich gewachsenen Organismus ausgab, erschien 
zur Vertonung land schaftlicher Sujets bevorzugt geeignet, 
wobei das Meer – wohl aufgrund der ihm immanenten 
Bewegung, Elastizität und Unergründlichkeit – die Kom-
ponisten des Fin de siècle besonders faszinierte.

Dass Čiurlionis in seinen Landschaftsgemälden an 
der überkommenen Sonatenform festhielt, dürfte primär 
auf die polnische Symphoniktradition zurückzuführen 
sein, die auch in diesem Punkt der deutschen folgte. 
Bei Noskowskis Step wird der Bezug zur Sonatenform 
bereits im Untertitel „Symphonische Dichtung in Form 
einer Ouvertüre“ hervorgehoben; ähnliches gilt noch für 
Fitelbergs Seestück W głębi morza, das als „Symphonisches 
Bild in Form einer Ouvertüre“ betitelt ist. Im Vergleich 
zu Noskowski ging Čiurlionis jedoch wesentlich freier 
mit dem Sonatenprinzip um. Die einzelnen Abschnitte 
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und Themen seiner Orchesterwerke stehen in einem 
komplexen Verhältnis zueinander und lassen sich oftmals 
mehreren traditionellen Formfunk tionen zuordnen. Sie 
sind Teil einer individuellen vielschichtigen Struktur, die 
sich erst bei eingehender Analyse erschließt.

1

Miške entstand 1900-01 – nach Abschluss von 
Čiurlionis’ Warschauer Kompositionsstudium, aber 
noch vor seinem Studienjahr in Leipzig. Ebenso wie 
Jūra beginnt das Werk leise in langsamem Tempo unter 
deutlicher Dominanz des klanglichen Moments, wie es 
in vielen langsamen Einleitungen zu Symphonien und 
Ouvertüren des 19. Jahr hunderts, besonders aber solchen 
mit landschaftlichem Bezug, üblich ist. Zunächst wird 
kein melodisches Motiv, sondern eine Folge von vier 
Akkorden exponiert (Tonika – übermäßiger Dreiklang – 
Subdominantparallele – Dominante; siehe Notenbeispiel-
gruppe 1), verbunden mit einem ostinaten wiegenden 
Rhythmus (Viertel – Halbe), der laut einer brieflichen 
Äußerung des Komponisten das „friedliche rauschende 
Seufzen der litauischen Kiefern“ evozieren soll6 (beide 
Orchesterwerke Čiurlionis’ besitzen neben dem Titel 
kein explizites Programm). Die Akkordfolge wird mit 
erweiterten Proportionen (von 2-2-2-1 auf 7-5-5-3 Takte) 
wiederholt7, bildet aber nun den Hintergrund für den 
Beginn des thematischen Geschehens. Dieses wird nicht 
von einem Thema im klassischen Sinne eröffnet, sondern 
von einem lapidaren Viertonmotiv (T. 8: g1-d2-c2-e2), das 
zunächst von der Klarinette, dann von anderen Holzblä-
sern intoniert und durch lapidare diatonische Sekundmo-
tive weiterer Holzbläser echoartig beantwortet wird. Die 
damit verbundene stimmungsvolle Verdichtung bereitet 
den Einsatz eines neuen, umfangreicheren motivischen 
Gebildes vor, mit dem eine Beschleunigung des bisheri-
gen Lento assai-Tempos verbunden ist (T. 28: Mosso (poco 
animato)). Die nahe liegende Vermutung, dass an dieser 
Stelle die langsame Einleitung in das Sonaten-Allegro 
übergeht, erweist sich jedoch als falsch. Das neue „Thema“ 
hat ausgeprägt flüchtigen, überleitenden Charakter: Es 
moduliert sogleich von der Grundtonart C-Dur in die Me-
diante E-Dur (T. 31) und verschwindet dann für längere 
Zeit. Statt dessen kehrt in T. 38 in der neuen Tonart das 
Viertonmotiv aus T. 8 in triumphalem Fortissimo-Tutti 
wieder. Der strahlende E-Dur-Klang wird indes sogleich 
durch chromatische Achteltriolen-Passagen verschattet 
und erweist sich bald als Zwischendominante zur To-
nikaparallele a-Moll, in der – nach einer traditionellen 
Zäsur mit Decrescendo und Ritardando – in T. 55 ein 
neues Thema einsetzt, das weiterhin von chromatischen 
Achtelpassagen interpunktiert wird. Auch dieses stärker 
kontrapunktisch angelegte Thema ist tonal sehr instabil: 

Es „streift“ durch mehrere Tonarten (T. 57: F-Dur; T. 61: 
e-Moll etc.), um nach einigen imitatorischen Einsätzen, 
die von einer über anderthalb Oktaven absteigenden 
Skalenfigur (T. 69-71) „beantwortet“ werden, schließlich 
auf einem doppelpunktartigen D7-Akkord anzukommen. 
Das von diesem eingeleitete Andante espres sivo e cantabile 
in der Dominantttonart G-Dur (T. 91) präsentiert ein 
neues Thema, dessen zweites Glied allerdings das Mo-
tiv aus T. 8 enthält (das auch bereits in T. 89 von der 
Solobratsche zitiert wird) und das ebenfalls moduliert: 
zunächst nach e-Moll, dann nach D-Dur. Erst auf dieser 
doppeldominantischen zweiten Stufe stockt der Modula-
tionsfluss und die Musik verharrt – erstmals seit dem 
initialen C-Dur – für längere Zeit in ein und derselben 
Tonart (T. 114-151). Thematisch wird der D-Dur-Teil, 
der ungefähr in der Mitte der Komposition liegt, von einer 
idyllischen Flötenmelodie bestimmt, deren echoartige 
Beantwortung durch andere Holzbläser ebenso wie schon 
in T. 8ff. als stilisierte Evokation von Naturgeräuschen 
interpretiert werden kann.

Während diese zentrale Episode ganz den traditionel-
len Topoi pastoraler Symphonik entspricht, frappiert der 
bis dahin zurückgelegte Weg durch seine formale Ambi-
valenz im Verhältnis zur Sonatenform (siehe Tabelle 2): 
Welche der zahlreichen motivisch-thematischen Gestalten 
wären als Haupt- und Seitenthema zu betrachten? Das in 
T. 8 exponierte Viertonmotiv ließe sich aufgrund seines 
häufigen Auftretens und seiner relativen tonalen Stabilität 
wenn nicht als Hauptthema, so doch als „Hauptmotiv“ 
bezeichnen; das in a-Moll einsetzende Thema könnte 
man – unter Berufung auf Schuberts so genannte „Drei-
tonartenexposition“ – als instabiles „Zwischenthema“ 
deuten; allerdings hat auch das lehrbuchmäßig auf der 
Dominante einsetzende Andante-Thema unruhigen und 
modulatorischen Charakter. Vollends unlösbar erscheint 
die Frage, wo die Grenze zwischen langsamer Einleitung 
und Hauptteil anzusetzen wäre. Jonas Bruveris hat darauf 
aufmerksam gemacht, dass Miške überhaupt keine explizit 
schnellen Tempobezeichnungen aufweist.8 Tatsächlich 
wird das Tempo zwar zwischen dem initialen Lento- und 
dem zentralen Andante-Teil etwas angezogen, aber nicht 
eindeutig bestimmt. Die Neigung zu langsamen Tempi 
kennzeichnet nicht nur (wie von Bruveris hervorgehoben) 
das litauische Volkslied, sondern auch die spätromanti-
sche Symphonik. Aus polnischer Sicht sind hier mehrere 
symphonische Dichtungen von Karłowicz sowie Fitelbergs 
Rapsodia polska zu nennen, die ebenfalls mit einem langsa-
men Hauptteil beginnen, jedoch die Sonatenform meiden 
zugunsten fantasieartiger Reihungsformen.

Čiurlionis hingegen nimmt die Herausforderung 
des klassischen Formmodells an. Die nach der zentra-
len D-Dur-Episode einsetzende zweite „Hälfte“ von 
Miške umfasst eine Durchführung (T. 175), in der das 
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Hauptmotiv, Varianten des Überleitungsthemas sowie das 
Andante-Thema vor allem kontrapunktisch verarbeitet 
werden, sowie eine Reprise, die allerdings in umgekehrter 
Reihenfolge abläuft, das Überleitungsthema weglässt und 
mit der Durchführung verschachtelt ist: Die in B-Dur 
einsetzende Reprise des Andante-Themas (T. 152) geht 
der Durchführung voraus, welche über chromatische 
Skalenmotivik direkt zur Reprise des Mollthemas führt, 
das wiederum in a-Moll einsetzt, sich dann jedoch nach 
C-Dur wendet. Die abschließende Wiederkehr des Lento-
Teils enthält neben dem Hauptmotiv auch Reminiszenzen 
an das Mollthema sowie die Flötenmelodie des Mittelteils 
und klingt schließlich aus, wie die Komposition begann: 
mit breiten Klangflächen und dem „Kiefernrauschen“ 
evozierenden Viertel-Halbe-Ostinato. Eine solche bogen-
förmige Entsprechung von langsamem Einleitungs- und 
Schlussteil galt von Mendelssohns „Schottischer Sympho-
nie“ (1. Satz)9 und Gades Ossian-Ouvertüre bis zu Vincent 
d’Indys Jour d’été à la montagne und Richard Strauss’ 
Alpensymphonie als Topos symphonischer Landschafts-
malerei. In Polen wurde dieses Formprinzip zunächst von 
Noskowski aufgegriffen (Morskie oko, Step, Symphonie Od 
wiosny do wiosny), später auch von Karłowicz (Powracające 
fale; Rapsodia litewska) und Fitelberg (Rapsodia polska, 
W głębi morza). Das repetitive, zyklische Moment der 
Bogenform erschien den Komponisten offenbar beson-
ders geeignet, um die Zielstrebigkeit der Sonatenform 
auszugleichen: Das Ende entspricht dem Anfang; die 
Natur wird zwar von ihren Bewohnern durchstreift und 
enthält auch eigene Bewegungsrhythmen, bleibt sich aber 
letztlich gleich. Das Besondere bei Miške liegt darin, dass 
hier – wie Algirdas Ambrazas gezeigt hat10 – die symme-
trische Anlage nicht nur den äußeren Rahmen, sondern 
nahezu alle Formteile betrifft (bis auf die eingeschobene 
Durchführung): A-B-C-D-C-Durch führung-B-A.

Ebenso wichtig wie die architektonisch-symmetrische 
Anlage, in der man eine Antizipation von Čiurlionis’ spä-
terem Konstruktivismus sehen kann, erscheint mir indes 
der dazu gegenläufige, „landschaftlich freie“ Zug, der sich 
in der formalen Ambivalenz der einzelnen Abschnitte 
und ihrem übergangsartigen, instabilen Charakter zeigt. 
Dieser Zug ist der polnischen Symphonik der Schule No-
skowskis fremd, dessen Sonatensätze stets klar gegliedert 
sind und bei der Funktionsbestimmung der einzelnen 
Teile keine Fragen offen lassen. Es besteht kein Zweifel, 
dass Noskowski sein klassizistisches, über Friedrich Kiel 
an Beethoven geschultes Formverständnis auch seinem 
Schüler Čiurlionis vermittelte11. Wenn Čiurlionis’ kurz 
darauf entstandener erster Orchesterpartitur jene formale 
Eindeutigkeit dennoch fehlt, so ist davon auszugehen, dass 
dies nicht etwa auf ein „mangelndes Formbewusstsein“ 
des jungen Komponisten, sondern vielmehr auf eine 
bewusste künstlerische Entscheidung zurückzuführen 

ist, die offensichtlich durch das landschaftliche Sujet 
motiviert wurde.

Diesen Zusammenhang erhellt eine These, die Fer-
ruccio Busoni fast zur gleichen Zeit in seinem Entwurf 
einer neuen Ästhetik der Tonkunst (1907/16) aufstellte. 
Als Vorbilder für sein Ideal einer ungebundenen, mehr 
„landschaftlichen“ als architektonischen, von den Regeln 
symmetrischer Syntax und Form befreiten „Ur-Musik“ 
führte Busoni vor allem langsame Einleitungen an: „Über-
haupt kamen die Tondichter in den vorbereitenden und 
vermittelnden Sätzen (Vorspielen und Übergängen) der 
wahren Natur der Musik am nächsten, wo sie glaubten, 
die symmetrischen Verhältnisse außer acht lassen zu dür-
fen und selbst unbewußt frei aufzuatmen schienen. [...] 
Aber sobald sie die Schwelle des Hauptsatzes beschreiten, 
wird ihre Haltung steif und konventionell wie die eines 
Mannes, der in ein Amtszimmer tritt“12. Das Neuartige 
an Miške liegt nun gerade darin, dass die Grenze und die 
strukturelle Differenz zwischen Einleitung und Hauptsatz 
aufgehoben werden zugunsten einer durchgängig „frei“ 
schweifenden, sich graduell von einer zur nächsten Station 
entwickelnden Musik. Die Vorstellung eines Waldspazier-
gangs, bei dem sich die Umgebung – auch bedingt durch 
den unmerklichen Wandel der Tageszeiten – allmählich 
ändert, liegt hier sehr nahe.

Die bereits im Titel „Im Wald“ angezeigte Idee, dass 
in dem Werk nicht nur die Natur, sondern auch ein sie 
durchstreifendes lyrisches Ich porträtiert und damit im 
weiteren Sinne die „symbolische Antinomie von Mensch 
vs. Natur“ (Vytautas Landsbergis)13 reflektiert wird, war 
freilich nicht neu: Sie findet sich bereits in Joachim Raffs 
gleichnamiger Symphonie, genauer gesagt in dem ihr 
zugrunde liegenden Programmtext aus der Feder des 
Komponisten: „[…] der Wanderer schreitet ruhig weiter 
und gibt sich seinen Empfindungen hin; auf seine Lippen 
tritt eine einfache Weise, die nicht ohne jene Melancho-
lie ist, welche ihren Grund im Bewußtsein des Bruches 
zwischen Mensch und Natur hat“14. In der musikalischen 
Umsetzung dieser Idee blieb Raff freilich eher traditio-
nell: Die Exposition seines Kopfsatzes zeigt zwar auch 
entwicklungs hafte Züge, setzt jedoch gleich im Allegro ein 
und riskiert keine formalen Ambiguitäten. Im Vergleich 
zu Raff ist Čiurlionis’ Waldmusik vor allem in der Form 
deutlich origineller angelegt. Die ambitionierte Verbin-
dung architektonisch-symmetrischer und landschaftlich 
freier Züge gelingt allerdings nicht bruchlos. Während 
zunächst letztere dominieren, tritt das architektonische 
Moment in der zweiten Hälfte des Werks in den Vor-
dergrund, ab dem Reprisen einsatz des Andante-Themas 
(T. 152). Dessen zwei Auftritte bilden trotz ihrer internen 
Modulation zusammen mit dem von ihnen umrahmten 
D-Dur-Teil einen in sich geschlossenen Komplex, der an 
eine „dreiteilige Liedform“ erinnert15. Man könnte hier 
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auch an die doppeldeutigen Formanlagen Liszts denken, 
bei denen Sonatenform und Sonatenzyklus ineinander 
verschränkt sind und in der Mitte meist eine langsame 
Episode steht. (In diesem Fall wäre das in a-Moll einset-
zende Thema nicht als Zwischen-, sondern als Seitenthema 
zu deuten.)

Der konventionellste Teil von Miške ist die Durchfüh-
rung (T. 175), in der das Bemühen des jungen Komponis-
ten, die im Unterricht bei Noskowski erlernten Techniken 
kontrapunktischer thematischer Arbeit (insbesondere die 
simultane Kopplung mehrerer Themen) anzuwenden, 
allzu deutlich und ohne erkennbaren Bezug zum land-
schaftlichen Sujet hervortritt. Andererseits kommt diesem 
Teil, bei dem das Tempo angezogen und die Dynamik 
zum spannungsreichen Höhepunkt der Komposition 
gesteigert wird (T. 208), eine wichtige Kontrastfunktion 
zu. Hätte Čiurlionis auf ihn verzichtet und sich auf eine 
rigoros symmetrische Anlage (bestehend aus Exposition 
und Spiegelreprise) beschränkt, würde sich der Eindruck 
mangelnder Spannung, der dem Werk von einigen Au-
toren vorgeworfen wurde16, noch verstärken. Er resultiert 
freilich auch und vor allem daraus, dass die Formteile der 
Exposition bei ihrer Wiederkehr relativ wenig verändert 
werden: Der C-Teil wird lediglich eine Kleinterz auf-
wärts transponiert; das Thema des B-Teils kehrt sogar in 
seiner ursprünglichen Tonart wieder; die darauf folgende 
Apotheose des abwärts gerichteten Skalenmotivs in strah-
lendem C-Dur (T. 248) bildet die einzige bedeutende 
Veränderung; ihre Wirkung nutzt sich jedoch durch 
zweimalige Wiederholung (T. 253, 262) etwas ab.

Der Gesamteindruck von Čiurlionis erstem Or-
chesterwerk erscheint daher ambivalent: Während die 
expositionsartige erste Hälfte der Komposition eine außer-
gewöhnliche Originalität der formalen Anlage aufweist, 
ist die zweite Hälfte – trotz der Spiegelreprise – stärker 
konventionellen Verfahren verpflichtet und weist eine 
gewisse Redundanz auf. Dieses Urteil gilt freilich nur, 
solange man die Normen der klassisch-romantischen 
Symphonik-Tradition voraussetzt. Es ist nicht auszuschlie-
ßen, dass Čiurlionis die repetitiven Momente bewusst 
einsetzte. In einem Aufsatz von 1909, in dem er eine 
Bestands aufnahme und Zukunftsvision der litauischen 
Musik gab, führte Čiurlionis die „Einzigartigkeit“ der 
litauischen Volkslieder auf eine starke, vor allem rhyth-
mische Monotonie zurück, die die Ohren der Fremden 
besonders frappiere. Gerade diese Monotonie jedoch gehe 
„direkt ins Herz“ und verleihe den Liedern ihren „leich-
ten und würdevollen Ernst“, ihren „tiefen, mystischen 
Charakter“ und ihre „magische Kraft“17. Gemäß seiner 
Forderung, dass die ältesten Volkslieder das „Credo“ der 
litauischen „Zukunftsmusik“ sein sollten18, musste es 
Čiurlionis darauf ankommen, diese Magie auch auf dem 
erheblich weiteren und komplexeren Feld der Symphonik 

fruchtbar zu machen. Freilich hat Čiurlionis seine Thesen 
zur Nationalmusik erst einige Jahre nach der Entstehung 
von Miške formuliert. Sein frühes Orchesterwerk könnte 
jedoch auch unbewusst durch Strukturprinzipien des 
litauischen Volkslieds geprägt worden sein, denn „Kom-
ponisten erben, als Söhne ihres Heimatlandes, auch die 
Liebe ihrer Eltern zu den [Volks-]Liedern und – oft un-
bewusst – deren charakteristische Merkmale“19.

Aufschlussreich ist hier wiederum ein Vergleich 
mit der polnischen Symphonik. Mieczysław Karłowicz 
zeichnete in seiner Rapsodia litewska (1906) ebenfalls 
ein symphonisches Gemälde der litauischen Landschaft 
und ihrer Bevölkerung20. Durch die Verwendung von 
Volksliedmelodien mit extrem eingeschränktem Tonvorrat 
und Ambitus, die Dominanz von Molltonarten und den 
radikalen Verzicht auf entwicklungshafte, sonatenähnliche 
Züge schuf er ein überaus originelles und stimmungsvolles 
Werk, das noch deutlicher als Miške dem von Čiurlionis 
drei Jahre später theoretisch formulierten Ideal einer von 
Mono tonie geprägten litauischen Musik entspricht. Ein 
ähnlicher Weg wurde – allerdings auf der Basis schneller, 
frenetischer Tanzrhythmen – wenig später von Bartók und 
Strawinsky beschritten.

2

Čiurlionis hat diesen Weg der konsequenten Nutzung 
des repetitiven Potenzials der osteuropäischen Folklore 
auch in seiner zweiten symphonischen Dichtung nicht 
gewählt. Gleichwohl gelang es ihm in Jūra (1903-07), 
das in Miške erprobte Konzept der Verbindung architek-
tonischer, sonatenähnlicher und landschaftlich freier Züge 
unter Einbezug der Folklore weiterzuentwickeln. Dabei 
erscheint sein deutlich umfang- und konfliktreicheres 
Seestück, das bereits nach seinem Leipziger Jahr, in der 
Zeit seines Warschauer Kunststudiums, entstand, stilis-
tisch auf den ersten Blick kaum „progressiver“ als Miške 
und stärker der Tradition des 19. Jahrhunderts verpflichtet 
als etwa Karłowiczs Rapsodia litewska – solange man das 
motivisch-thematische Material isoliert betrachtet.

Jūra beginnt in E-Dur mit einem portal artigen 
Viertonmotiv der hohen Streicher (T. 2-3: e3-gis3-cis3-h2; 
siehe Notenbeispielgruppe 2), das an das Leitmotiv aus 
Bedřich Smetanas Zyklus „Mein Vaterland“ (Má vlast), 
das so genannte „Vyšehrad-Motiv“, erinnert: nicht nur 
in seiner melodisch-rhythmischen Struktur, sondern 
auch in seiner feierlichen choralartigen Präsentation 
unter Beteiligung der Harfe. Bei diesem möglicherweise 
unbewussten intertextuellen Bezug könnte neben der 
tonmalerischen Evokation von Wasser auch die Absicht 
eine Rolle gespielt haben, ein Natur und Kunst verbin-
dendes klingendes Nationaldenkmal zu schaffen. Während 
sich dieses Motiv (anders als in Smetanas Vyšehrad) auf 



13

Landschaftsmalerei versus Sonatenform. Die symphonischen Dichtungen Miške und Jūra von M.K.Čiurlionis

die Funktion eines gelegentlich an markanten Stellen 
auftretenden Mottomotivs beschränkt, kommt den es 
echoartig „beantwortenden“ Quart-Quintfall-Figuren der 
Holzbläser (T. 3-5) eine zentrale Rolle in der Komposition 
zu. Eher als an den Beginn von Bruckners dritter (und 
Beethovens neunter) Symphonie21 oder gar von Richard 
Strauss’ Also sprach Zarathustra22 erinnern diese Figuren 
an die Klangwelt der Ouvertüre zu Wagners Fliegenden 
Holländer, die mit Čiurlionis’ Werk den tonmalerischen 
Bezug zum Meer teilt und die er in Leipzig bei einem 
Gewandhauskonzert zu hören bekam.23

Beide Motive dienen indes nur der Vorbereitung des 
Hauptthemas der Komposition, das in T. 6 in den tiefen 
Streichern und Blechbläsern bei gleichbleibend langsamem 
Tempo24 in E-Dur einsetzt. Diese weitgespannte erhabene 
Bassmelodie verbindet sehr einfache, quasi-volkstümliche 
Züge wie kantable Pentatonik und Dreiklangsmotivik mit 
einem weiten Ambitus (von fast zwei Oktaven) und unre-
gelmäßiger Syntax (2+3+4+3 T.), also mit Strukturmerk-
malen, die zumindest mitteleuropäischen Vorstellungen 
von „Volksmusik“ widersprechen. Die Unregelmäßigkeit 
resultiert freilich weniger aus der Melodie als aus der un-
terschiedlichen Dauer der Haltetöne zwischen ihren vier 
Abschnitten, die von tonmalerischen Soloeinwürfen (vor 
allem Quart-Quintfall-Figuren) interpunktiert werden. 
Mottomotiv und Hauptthema stehen nicht in einem 
direkten Ableitungsverhältnis, teilen jedoch mehrere 
wichtige Eigenschaften wie die Pentatonik und den syn-
kopischen Rhythmus „kurz-lang-kurz“, der das gesamte 
Werk durchzieht. Nach der Exposition des Hauptthemas 
kehrt das Mottomotiv theatralisch in einer zweimaligen 
Tutti-Fortissimo-Präsentation wieder (T. 23), die den ers-
ten Teil bogenförmig abrundet und dann überraschend zur 
Doppeldominante Fis-Dur modu liert. Nach diesem ersten 
Höhepunkt nimmt Čiurlionis Lautstärke und Besetzung 
sofort wieder zurück und wechselt von Fis-Dur nach 
 fis-Moll. Diese zu E-Dur subdominantische Tonart bildet 
den Ausgangspunkt einer Entwicklungsphase, bei der das 
Hauptthema fortgesponnen und sequenziert wird, wäh-
rend tremolierende Streicher-Begleitakkorde in chromati-
schen Sekundschritten über mehr als eine Oktave abwärts 
wandern. Mit einer traditionellen „Überleitungsgruppe“ 
hat dieser Abschnitt wenig gemeinsam, denn er führt 
nirgendwo hin, sondern lässt sich gleichsam treiben von 
der mechanischen Sequenz- und Abwärtsbewegung.

Der in T. 66 etwas abrupt einsetzende erste schnelle 
Teil (Allegro moderato) erinnert in seiner formalen Ambi-
valenz an die Formanlage von Miške (siehe Tabelle 3). Der 
erste Eindruck, hier beginne der „eigentliche Hauptsatz“, 
wird rasch negiert durch den überleitenden, modula-
torischen Charakter dieser Phase und das Fehlen eines 
prägnanten Themas. Dominierendes Element sind die 
Quart-Quint-Figuren, die durch kleine Sexten ergänzt 

und damit nach Moll orientiert werden (h-, g-, fis-Moll). 
Erst auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung setzt in 
sonorer Basslage eine prägnante thematische Gestalt mit 
herrisch-heroischem Gestus ein (T. 87), die Anspruch auf 
die Rolle eines Hauptthemas erheben könnte, wenn sie 
nicht sogleich modulieren und dann in einem chroma-
tischen Klangstrudel „versickern“ würde. Diese Gestalt 
ähnelt im Melodiebogen und in den großen Intervallen 
dem langsamen Hauptthema, ohne dass man jedoch von 
einer direkten Ableitung sprechen könnte.

Im Anschluss an ein „impressionistisch“ anmutendes 
Klangfeld (T. 93), bei dem Fagott, Harfe und Bratschen 
eine es-dorische Skala dreimal in Zweiunddreißigsteln 
auf- und abwärts durchlaufen, setzt piano in Des-Dur in 
den hohen Streichern und Holzbläsern eine neue Figur 
ein (T. 96), die melodisch äußerst lapidar erscheint: Sie 
besteht – wie die Figur der C-Dur-Apotheose in Miške – 
schlichtweg aus einer über anderthalb Oktaven abwärts 
verlaufenden Dur-Skala (des3-as1)25. Das charakteristische 
Element ist hier der Rhythmus, der deutlich differenzierter 
gestaltet ist als die marschmäßigen Punktierungen der Fi-
gur in Miške. Lange und kurze Werte sind so gestaffelt, dass 
Töne hervortreten, die nicht zum Des-Dur-Dreiklang ge-
hören: c2 durch eine Synkope, es2 und b1 durch starke Zähl-
zeiten. Harmonischen Reiz gewinnt die Figur durch eine 
knapp über ihr verlaufende Gegenstimme der Flöten und 
Violinen, die zunächst eine Sekundreibung (des3-c3) und 
später Quartklänge mit ihr ergibt (des3-as2; as2-es2; es2-b1).  
Die pentatonischen Harfen-Glissandi der Begleitung 
sorgen für „maritimes Flair“. Trotz dieser raffinierten Kon-
figuration von Strukturmerkmalen ist der erste Einsatz des 
Skalenthemas eher unspektakulär und lässt kaum erahnen, 
dass es sich hier um die neben dem langsamen Haupt-
thema wichtigste thematische Gestalt der Komposition 
handelt. In dieser Hinsicht setzt Čiurlionis die bereits in 
Miške erprobte Konzeption mit funktional ambivalenten 
Formteilen und gleitenden Übergängen konsequent fort. 
Das Skalenthema ist zwar in sich tonal stabil, erscheint 
jedoch im Verlauf der von ihm bestimmten Seitenthemen-
gruppe in verschiedenen Tonarten (Des-, A- und H-Dur), 
wobei der damit verbundene Modulationsprozess ebenso 
unauffällig von Statten geht wie die Beruhigung des 
Tempos, die im Epilog zum Seitenthema in ein Andante 
sostenuto übergeht (T. 140), und der damit verbundene 
Taktwechsel (der 3/4-Takt wird bereits ab T. 130 durch 
ein ostinates Bassmotiv antizipiert).

Einschließlich des Epilogs umfasst die Seitenthemen-
gruppe nicht weniger als 78 Takte und bestätigt damit den 
Eindruck einer im Vergleich zu Miške deutlich großzügige-
ren Dimensionierung, die zweifellos auf das Sujet des Mee-
res als Symbol grenzenloser Weite und Tiefe bezogen ist. 
Um diese breiten Flächen zu füllen, bedient sich Čiurlionis 
zum einen der Fortspinnungs- und Variantentechnik. 
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Gerade die Seitenthemengruppe, die immer wieder neue 
und doch ähnliche Melo diebögen präsentiert, zeugt von 
einem melodischen Erfindungsreichtum, den man so in 
der deutschen symphonischen Tradition selten findet 
(eher bei Chopin). Subthematische Querbezüge sorgen 
dabei für den Zusammenhalt der ganzen Komposition: 
Die Terz-Sext-Figuren im sechsten (und vierten) Takt des 
Seitenthemas erinnern an den dritten Takt des Haupt-
themas, die Quint-Sext-Figuren bei der Fortspinnung 
des Seitenthemas (T. 107, 111) an den dritten Takt des 
„heroischen“ Bassthemas aus der Überleitung (T. 89); 
hinzu kommen diverse Drehfiguren in Überleitungs- und 
Seitenthemengruppe (T. 69, 104, 116, 153) und das weit 
ausschwingende Bogenmotiv, das den Epilog des Seiten-
themas eröffnet (T. 143-145), zuvor jedoch bereits inner-
halb der Fortspinnung desselben erklang (T. 115f.). Zum 
anderen setzt Čiurlionis – konsequenter und raffinierter 
als in Miške – die freie spätromantische Kontrapunktik 
ein, die ein Markenzeichen der Symphonik Noskowskis 
bildet und von mehreren seiner wichtigsten Schüler über-
nommen wurde (u.a. von Čiurlionis’ Freund Eugeniusz 
Morawski und von Karol Szymanowski). In Jūra sind es 
vor allem diverse tonmalerische Begleitmotive, aus denen 
allmählich ein immer dichteres symphonisches Gewebe 
entsteht, das zusammen mit den breiten, gelassen auf und 
ab schwingenden Melodiebögen den maritimen Reiz der 
Komposition ausmacht. Die Idee eines anwachsenden 
Stroms erscheint mir hier suggestiver umgesetzt als etwa 
in Smetanas Flussgemälde „Die Moldau“, das primär 
homophone Episoden aneinanderreiht.

Neu im Vergleich zur motivisch-thematischen Struktur 
von Miške ist ein Zug zur Abstraktion, der sich darin äu-
ßert, dass ein Thema auf seinen Rhythmus reduziert wird. 
Ausgerechnet der Rhythmus des melodisch so konsequent 
linear angelegten Seitenthemas wird in T. 174 mit signal-
artigen Tonrepetitionen gekoppelt. Spätestens hier tritt 
auch seine latente Verwandtschaft mit dem Hauptthema 
hervor, die in der initialen Synkope besteht26. Harmonisch 
wird das Thema dabei mit leeren Quart-Quint-Intervallen, 
also mit einem weiteren zentralen Strukturmerkmal der 
Komposition, kombiniert. Diese Eigenschaften sowie die 
geheimnisvolle Präsentation im Piano durch Flöten, Fa-
gotte und Trompeten lassen das Tonrepetitionsmotiv stark 
hervortreten und zeigen eine wichtige Formzäsur an27. 
Dass hier der durchführungsartige Mittelteil der Kom-
position beginnt, wird auch durch die Wiederkehr des 
Hauptthemas in der Bassklarinette unterstrichen (T. 177). 
Die harmonische Entwicklung kommt dabei (ähnlich 
wie in der Mitte von Miške) vorläufig zum Stillstand 
mit einem 21-taktigen Orgelpunkt auf dem Grundton e 
(T. 177-197). Anders als in dem früheren Werk bringt 
diese Ruhe jedoch keine Entspannung, sondern wirkt – 
durch die klopfenden Tonrepetitionen, Paukenwirbel und 

chromatische Melodik – konfliktgeladen und gleichsam 
wie „die Ruhe vor dem Sturm“, der später im Hauptteil 
der Durchführung zum Ausbruch kommt. Zuvor jedoch 
schiebt Čiurlionis (wiederum ähnlich wie in Miške) einen 
episodischen Mittelteil ein (T. 198): ein beschwingtes, 
relativ entspanntes Allegro moderato in der Subdominant-
tonart A-Dur, dessen Thema frisch und unverbraucht 
wirkt, obwohl es sich de facto um die Durversion eines pe-
ripheren Oktavsprungmotivs aus der Seiten themengruppe 
handelt (dort T. 119f.). Dass diese Episode trotz ihrer 
zunächst stabilen A-Dur-Tonalität nicht etwa noch zur 
Exposition, sondern bereits zur Durchführung gehört, 
wird daran deutlich, dass das scheinbar neue Thema so-
gleich in kontrapunktischer Begleitung des Hauptthemas 
(in den Hörnern) und des Tonrepetitionsmotivs (Tuba) 
erscheint; in T. 211 wird es mit dem Seitenthema und 
dem Rhythmus des Hauptthemenkopfs gekoppelt. Nach 
einem kurzen Höhepunkt in gis-Moll (T. 218) werden die 
Klangmittel stark zurückgenommen; im Piano erscheint 
erneut das Tonrepetitionsmotiv, das sich somit bogenför-
mig um die A-Dur-Episode legt.

Erst dann setzt allegro die „eigentliche“ Durchführung 
ein (T. 231). Sie ist – wie schon in Miške – handwerklich 
solide und souverän gestaltet, aber auch der konventio-
nellste Teil der Komposition. Dies gilt sowohl für ihre 
strukturelle Anlage als dissonanz- und modulationsrei-
cher Schauplatz thematischer Prozesse als auch für ihre 
offenkundige inhaltliche Funktion als konfliktgeladene 
Sturmepisode (die Verbindung von Durchführung und 
Sturm findet sich in vielen symphonischen Landschafts-
gemälden von Mendelssohns Hebriden über Żeleńskis und 
Noskowskis Tatra-Ouvertüren bis hin zu der parallel zu 
Jūra entstandenen Jahreszeitensymphonie Noskowskis, 
deren winterliches Finale seinen zentralen Höhepunkt in 
der klanglichen Evokation eines Schneesturms findet). 
Das von Čiurlionis bevorzugte Verarbeitungsprinzip bil-
det wiederum die kontrapunktische Kopplung mehrerer 
motivisch-thematischer Gestalten. Im Mittelpunkt steht 
zunächst der Hauptthemenkopf, der im schnellen Tempo 
dank seiner Synkope zu einem agilen, vorwärts treibenden 
Motiv mutiert28. Er wird kontrapunktiert von abwärts 
gerichteten chromatischen Skalen, die man als Varianten 
des Seiten themas deuten kann, die aber auch – ebenso 
wie rauschende Tremoli und schrille Flötentriller – zum 
typischen Arsenal symphonischer „Sturmmusik“ zählen. 
Eine wichtige Rolle spielt außerdem das Tonrepetitions-
motiv (T. 242ff.), das sich aufgrund seiner melodischen 
Neutralität besonders zur simultanen Kopplung mit 
verschiedenen Themen eignet (und das aufgrund seiner 
starken Präsenz in diesem Teil bisweilen als „Sturmmo-
tiv“ bezeichnet wird29); Ähnliches gilt für die diversen 
Quart-Quint-Figuren (T. 294 wie in T. 3-5; T. 245 wie 
zu Beginn der Überleitung, T. 69; T. 265 das „heroische 
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Thema“ aus T. 87) und für ein bogenförmiges Triolen-
motiv (T. 257).

Die Schwäche des immerhin 130 Takte umfassenden 
Hauptteils der Durchführung liegt darin, dass er fast 
durchgängig von Molltonarten, dichter kontrapunktischer 
Textur und hoher Lautstärke geprägt ist und daher trotz 
seiner motivisch-thematischen Vielfalt etwas monoton 
und redundant wirkt. Wohl aus diesem Grund strich 
der Herausgeber Eduardas Balsys im 1965 erschienenen 
Erstdruck der Partitur einen Abschnitt von fast fünfzig 
Takten30. Durch diese Kürzung gerät allerdings nicht 
nur das proportionale Gleichgewicht der drei Hauptteile 
(Exposition, Durchführung, Reprise) aus den Fugen und 
wird die (auch bereits in Miške konstatierte) zeittypische 
Dominanz langsamer Abschnitte weiter verstärkt; verloren 
geht auch der Eindruck einer allmählichen Abschleifung 
und Auflösung des thematischen Materials. Die Mitte 
der Durchführung wird überwiegend von lapidaren, na-
hezu athematischen „Sturm“-Figuren bestritten (Tremoli, 
Skalen, Tonrepetitionen sowie Triolenmotivik). Vermut-
lich wollte Čiurlionis hier die zerstörerischen Kräfte des 
Meeres veranschaulichen. Bewusst redundant gestaltet ist 
wohl auch der Modulationsprozess, der immer wieder zu 
denselben Tonarten zurückkehrt31 und so den Eindruck 
eines kreisförmigen Strudels erweckt, aus dem es kein 
Entrinnen gibt. Erst ab T. 328 weist der polyphone Satz 
wieder ein klareres rhythmisches Profil auf, indem der 
von den Oberstimmen gespielte, hier mit einer chro-
matisch absteigenden Skala gekoppelte Rhythmus von 
Seitenthema und Tonrepetitionsmotiv diminuiert wird, 
während die Basspartie bereits ab T. 324 weitgehend auf 
halbe und ganze Werte augmentiert wird und mit einem 
neuen Motiv, das mit einer kleinen Septe einsetzt, auch 
melodische Kontur zurückgewinnt. Die scheinbare rhyth-
mische Differenzierung erweist sich indes als erster Schritt 
einer Vereinheitlichung: Ab T. 338 herrscht in fast allen 
Stimmen ein Viertelpuls vor; in T. 346f. wird schließlich 
eine homorhythmische Uniformität des gesamten Or-
chesterapparats erreicht, bevor sich die Thematik in ein 
Klangfeld aus filigranen Trillern und Skalen auflöst, das 
den Einsatz der Reprise vorbereitet.

Dieser Einsatz (T. 361), bei dem das seit Beginn völlig 
ausgesparte viertönige Mottomotiv maestoso in strahlen-
dem E-Dur und Fortissimo-Tutti-Besetzung wiederkehrt, 
bildet unüberhörbar den Höhepunkt des Werks. (In dieser 
Hinsicht orientiert sich Čiurlionis an den Sonatensätzen 
seines Lehrer Noskowski.) Dieser feierliche Moment, der 
durch seinen choralartigen Duktus und den Einsatz der 
Orgel einen quasi-sakralen Charakter erhält, erweist sich 
indes zugleich als Wendepunkt einer Formanlage, die sich 
von da an immer mehr von der traditionellen Sonaten-
form entfernt. Čiur lionis zieht hier die Konsequenz aus 
den Schwächen der zweiten Hälfte von Miške, indem er 

die Reprise von Jūra in zunehmendem Maße mit neuem 
Material durchsetzt und dabei die triumphale Sieges-
stimmung des Reprisenbeginns zunächst unmerklich, 
aber unaufhaltsam eintrübt und schließlich sogar in ihr 
Gegenteil umkehrt.

Diese Entwicklung, die in keiner Weise vorhersehbar 
ist, vollzieht sich – entsprechend den breiten, großzügigen 
Dimensionen des Werks – sehr langsam und in meh-
reren Etappen. Zunächst werden im Zuge der Reprise 
des Hauptthemas Satz und Dynamik schrittweise vom 
emphatischen Tutti-Fortissimo bis zum kammermu-
sikalischen Pianissimo der Solovioline reduziert (T. 367-
388). Eine harmonische Eintrübung ergibt sich danach 
automatisch bei der Reprise des chromatischen Fortspin-
nungsteils (T. 389). Er wird gegenüber der Exposition 
nicht, wie bei „klassischen“ Reprisen üblich, verkürzt, 
sondern im Gegenteil erweitert (von 35 auf 52 Takte)32 
und durch verschiedene motivische Reminiszenzen sowie 
durch tonmalerische Figuren der Flöten bereichert, die 
offenbar Vogelgezwitscher evozieren sollen. Anstelle einer 
Wiederkehr des schnellen Überleitungsteils (er wird in der 
Reprise gar nicht mehr aufgegriffen) setzt in T. 441 nach 
einer deutlichen Zäsur ein Allegro moderato-Abschnitt ein. 
Er wird von einer ostinaten Begleitfigur dominiert, die 
melodisch die „leere“ Quart-Quint-Motivik aufgreift, har-
monisch zwischen c-g und as-es pendelt und rhythmisch 
durch einen 6/8-Takt und das dazu teilweise konträre 
Muster Achtel-Viertel-Viertel-Achtel bestimmt wird. Die 
Erwartung, dass hier etwas Neues beginne, wird zunächst 
betrogen, denn nach zwei Takten setzt in der Bassklarinet-
te einmal mehr das Hauptthema in C-Dur ein.

Erst in T. 462 wird in der (bereits fünf Takte zuvor er-
reichten) Tonikaparallele a-Moll ein anderes, nun tatsäch-
lich neues Thema vorgestellt. Dieses volkstümlich-lied-
hafte Thema in reinem Moll, das ohne homorhythmische 
Begleitakkorde auskommt, steht nicht nur rhythmisch 
quer zu dem 6/8-Takt, sondern bringt mit seiner stark 
melancholischen Haltung auch ein neues Ausdrucksmo-
ment mit sich. Allerdings bleibt es zunächst sehr leise und 
tritt gegenüber den unverändert weitergeführten ostinaten 
Begleitfiguren kaum hervor. Die Bedeutung des neuen 
Themas wird erst daran deutlich, dass es noch zweimal 
wiederkehrt (T. 498 und 576). Dabei wechselt es nicht 
nur die Tonart (von a- über c- bis nach e-Moll), sondern 
auch die Besetzung (von Englischhorn über Klarinetten, 
Hörner und Bratschen bis zu Klarinetten, Hörnern, Po-
saunen und Tuba) und damit zugleich die Lautstärke, die 
immer mehr anschwillt. Die Wirkung dieses einfachen 
Verstärkungseffekts wird noch dadurch gesteigert, dass 
zwischen den drei Einsätzen des Moll-Themas mehrere 
nur vorübergehend erfolgreiche Versuche unternommen 
werden, das Seitenthema und mit ihm die Durtonalität 
zu restituieren. So wird das in T. 494 erstmals seit der 
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Durchführung wieder erscheinende Seitenthema (in 
 C-Dur) bereits nach vier Takten durch den zweiten Einsatz 
des neuen Themas (in c-Moll) abgelöst. Im weiteren Ver-
lauf werden auch die ostinaten Begleitfiguren zunehmend 
von Mollterzen und Chromatik durchsetzt (T. 510). Erst 
in T. 529 wird die über beinahe hundert Takte anhaltende 
Fixierung auf die Basstöne c, as und a aufgegeben und über 
g zur urspünglichen Dominante h moduliert, wobei die 
Motivik auf lapidare punktierte Quarten reduziert wird 
(wie in der Überleitung der Exposition, T. 76-79).

Das dadurch vorbereitete Thema, das in T. 543 in 
der Grundtonart E-Dur einsetzt, ist wiederum neu. Mit 
seinen kleinen, punktierten Werten, seiner ornamentalen 
Chromatik, seinen Terzparallelen und seiner graziösen 
Heiterkeit bildet es einen extremen Gegensatz zu dem in 
breiten Werten unisono vorgetragenen melancholischen 
Mollthema. Es erinnert an einen Thementypus von 
Richard Strauss, der u.a. im „Tanzlied“ von Also sprach 
Zarathustra33 und später im Rosenkavalier (z.B. Ende 2. 
Akt) zu finden ist. Der Überraschungseffekt, den dieses 
zweite neue Thema innerhalb der Reprise von Jūra auslöst, 
wird immerhin dadurch etwas abgefedert, dass es nach drei 
Takten wie selbstverständlich in das Bogenmotiv mündet, 
das bereits im Epilog (und z.T. in der Fortspinnung) der 
Seiten themengruppe erklang (vgl. T. 546-548 mit 143-
147 sowie 115f.). In T. 548 wird das neue Thema mit 
dem Kopf des Seitenthemas gekoppelt (T. 553), das im 
Folgenden analog zur Exposi tion fortgesponnen wird. So 
entsteht der Eindruck, als besitze das Seitenthema nicht 
mehr genug Kraft, um sich gegen das neue Mollthema 
durchzusetzen und benötige die Hilfe des „Grazioso“-
Themas, um in der Grundtonart wiederzukehren. Diese 
Wiederkehr bricht indes bereits nach 25 Takten auf einem 
verminderten Akkord ab und wirkt daher eher wie eine 
Reminiszenz als wie eine reguläre Reprise. Bedrohliche 
Solo-Pedaltöne des Kontrafagotts (T. 573-575) verleihen 
diesem Abbruch eine eindeutig negative Konnotation. 
Die auf diese Zäsur folgende Coda besteht aus zwei 
Teilen, die das langsame Tempo (Andante maestoso), den 
4/4-Takt und den Grundton e teilen, im Übrigen aber 
extrem gegensätzlich angelegt sind: Zunächst erklingt 
über dem Orgelpunkt e ein drittes und letztes Mal das 
melancholische liedhafte Mollthema (T. 576); danach 
erscheint überraschend in strahlendem E-Dur der Kopf 
des Seiten themas (T. 594), mit dessen Apotheose das Werk 
fortissimo abschließt.

Die ungewöhnliche Gestaltung von Reprise und Coda 
in Jūra wirft einige Fragen auf. Zunächst ist festzuhal-
ten, dass es Čiurlionis hier gelingt, den in der Reprise 
von Miške konstatierten Eindruck von Redundanz zu 
vermeiden, indem er zwei neue Themen einführt. Eine 
derart späte Präsentation neuen motivisch-thematischen 
Materials ist in der „deutschen“ symphonischen Tradition 

und noch dazu innerhalb der Sonatenhauptsatzform sehr 
ungewöhnlich34. Gleichwohl entsteht nicht der Eindruck 
eines Übermaßes an Heterogenität oder gar eines „Zer-
falls“ der Form. Dies liegt zum einen daran, dass die neuen 
Themen in enge Verbindung mit den bereits bekannten 
treten, und zum anderen daran, dass sie deutliche Ähn-
lichkeiten mit ihnen besitzen: Das Mollthema beginnt wie 
das Hauptthema mit einem Quartsprung aufwärts und 
weist eine ähnliche Melodiekontur auf; das „Grazioso“-
Thema wird durch die ostinaten Punktierungen aus dem 
Überleitungsteil der Exposition eingeleitet und mündet 
in das Bogenmotiv aus der Seitenthemengruppe.

Was die Dramaturgie der Reprise und vor allem der 
Coda betrifft, so wird man kaum leugnen können, dass 
sie sich einem Begriff von „musikalischer Logik“, wie ihn 
deutsche Musiktheoretiker von Johann Nikolaus Forkel 
bis Carl Dahlhaus, aber auch Čiurlionis’ Lehrer Noskow-
ski vertraten, weitgehend entzieht. Während gemäß der 
idealistisch-hegelianischen Sonatentheorie ein Konflikt 
in der Exposition aufgebaut, in der Durchführung aus-
getragen und in der Reprise gelöst wird, scheint es bei 
Čiurlionis’ Seestück geradezu umgekehrt zu sein: Haupt- 
und Seitenthema haben beide einen lyrisch-beschau lichen 
Charakter; erst durch Tempobeschleunigung bzw. rhyth-
mische Abstraktion werden sie zu Protagonisten eines 
Durchführungskonflikts, der ebenso abrupt eröffnet wie 
auf dem Höhepunkt abgebrochen wird. Der apotheoti-
sche Repriseneinsatz wird als scheinbare bzw. utopische 
Lösung entlarvt durch den weiteren Verlauf, in dem ein 
thematischer und tongeschlechtlicher Dualismus immer 
stärker hervortritt. Die janusköpfige Coda stellt diesen 
Dualismus noch einmal mit extremer Deutlichkeit heraus: 
Sie bietet gleichsam zwei alternative Schlüsse an35. Dass 
dabei Dur das letzte Wort behält, entspricht Čiurlionis’ 
optimistisch-utopischer Grundhaltung als Künstler; der 
gewaltsame Moll-Dur-Wechsel zwischen den beiden 
Coda-Teilen dürfte jedoch kaum als eine Lösung der in 
der Komposition ausgetragenen Problematik zu verstehen 
sein.

Worin besteht nun aber die inhaltliche Problematik 
von Čiurlionis’ ambitioniertestem und komplexestem 
Instrumentalwerk? Ist es wie bei Miške das ambivalente 
Verhältnis von Mensch und Natur?36 Ein Deutungsansatz, 
der von einigen Forschern erwogen wurde37, besteht darin, 
Čiurlionis’ kurzen Prosatext Jūra (1907) als Programm der 
Komposi tion zu interpretieren. Im Zentrum dieses Texts 
steht der Konflikt zwischen Meer und Wind, der zuun-
gunsten des Meeres als des passiven, vom Wind bewegten 
Elements entschieden wird38. In diesem Sinne könnte 
das ruhige Hauptthema dem Meer und das Seitenthema 
mit seinen „kräuselnden“ Trillerbewegungen und seinem 
später zum „Sturmmotiv“ abstrahierten Rhythmus dem 
Wind zugeordnet werden. Tatsächlich setzt sich dieses 
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Thema am Ende durch, während das Hauptthema von 
der mit ihm latent verwandten klagenden Mollmelodie 
verdrängt wird. Andererseits besteht der gegen Ende der 
Komposition zu Tage tretende Konflikt nicht zwischen 
Haupt- und Seitenthema; auch hat das Seitenthema 
primär lyrischen, idyllischen Charakter. Die Korrespon-
denzen zwischen dem Prosatext und dem Orchesterwerk 
bleiben somit zweifelhaft39. Der Text kann allenfalls als 
ein Hinweis darauf verstanden werden, dass Čiurlionis’ 
Landschaftsdarstellungen grundsätzlich nicht nur ein 
Naturschauspiel evozieren, sondern auch eine symbolisch-
psychologische Dimension aufweisen40.

Der hymnisch-feierliche Tonfall der Apotheose des 
Reprisenbeginns deutet darauf hin, dass Čiurlionis in 
Jūra nicht nur sein persönliches, ständig zwischen Eu-
phorie und Depression schwankendes Gefühlsleben im 
Spiegel des Meeres reflektieren wollte, sondern damit 
auch eine kollektive, nationale Perspektive verband – 
ebenso wie Smetana, an dessen Zyklus Má vlast gerade 
dieser Moment unverkennbar anklingt. Für diese These 
spricht nicht nur die biographische Tatsache, dass 
Jūra – im Gegensatz zu Miške – in der Zeit entstand, als 
sich Čiurlionis zunehmend für die litauische National-
bewegung zu interessieren begann, sondern auch die 
ostentative Verwendung zweier mehr oder weniger 
folkloristischer Motive41.

Jadvyga Čiurlionytė und Vytautas Landsbergis haben 
darauf aufmerksam gemacht, dass die dreimal in der Re-
prise erklingende kantable Melodie einem Volksliedtyp 
aus Dzūkija entspricht, der in Südost-Litauen gelegenen 
Heimatregion von Čiurlionis42. In diesem Sinne könnten 
der späte Einsatz dieses Themas und seine Verwandt schaft 
mit dem Hauptthema der Komposition dahingehend 
interpretiert werden, dass die Meeres thematik auf eine 
litauische Quelle zurückgeführt und damit zugleich eine 
politisch-nationale Botschaft enthüllt wird: Das Meer 
stünde demnach nicht nur für grenzenlose individuelle 
Freiheit, sondern auch für ein freies Litauen mit Zugang 
zur Ostsee. Zu einer derartigen patriotischen Enthüllungs-
dramaturgie könnte Čiurlionis von Noskowski angeregt 
worden sein, der seine zweite, „elegische“ Symphonie 
 c-Moll (1875-79) auf der patriotischen Hymne Noch ist 
Polen nicht verloren aufbaute, die erst ganz am Schluss 
in ihrer Grundgestalt präsentiert wird43. Im Gegensatz 
zu dieser triumphalen Apotheose drückt Čiurlionis’ me-
lancholisches Volksliedthema allerdings Sehnsucht und 
Trauer aus: die Klage einer unterdrückten Nation? Die 
Melodie könnte ebenso das Heimweh des in die (vom 
Meer repräsentierte) Welt geworfenen Komponisten 
symbolisieren, stammt sie doch nicht aus der litauischen 
Küstenregion Schamaiten, wo Čiurlionis im Alter von 
14 Jahren das Meer erstmals zu Gesicht bekam, sondern 
aus seiner binnen ländischen Heimat44.

Stärker auftrumpfenden und dementsprechend 
patriotisch einsetzbaren Gestus hat das zweite folkloris-
tische Element in Čiurlionis’ Seestück: ein fünftöniges 
Klopfmotiv (T. 90: h-h-h-a-g), das als Zitat des Incipits 
des litauischen Volkslieds Motule mano („Meine Mutter“) 
gilt45. Wie bereits Danuta Mirka hervorgehoben hat, war 
es in der polnischen Literatur und Vokalmusik üblich, die 
Nation („Polska“) bildlich als „Mutter“ zu bezeichnen46. 
In diesem Sinne könnte auch dieses Motiv als nationales 
Klangsymbol gedeutet werden. (Zur Abgrenzung der 
litauischen Identität erscheint es freilich wenig geeignet, 
da es eine sehr lapidare Struktur besitzt und auch bereits 
zu Beginn von Niko lai Rimsky-Korsakows Ouvertüre 
La Grande Pâque russe (1888) zu finden ist.) Tatsächlich 
hat dieses leicht wiedererkannbare (und daher wenig 
abwandlungsfähige) Motiv, das in der vorliegenden 
Analyse bislang bewusst ausgespart wurde, im Verlauf 
der Komposition zahlreiche spektakuläre Auftritte. Nach 
zwei eher unauffälligen Antizipationen innerhalb der 
Hauptthemengruppe (T. 17 und 51) tritt es auf dem 
Höhepunkt der schnellen Überleitung, im Gefolge des 
„heroischen Themas“, erstmals deutlich hervor, wobei es 
sogleich sequenziert und augmentiert wird (T. 90-92). In 
dieser Doppelgestalt kehrt es sodann im zweiten Viertak-
ter des Seitenthemas (T. 102-104) und in etlichen seiner 
Varianten wieder. Eine prominente Rolle und gliedernde 
Funktion übernimmt es im Durchführungshauptteil 
(T. 261ff. und 321ff.), wo es mit dem gleichfalls von 
Tonrepetitionen geprägten, aber rhythmisch komplexeren 
„Sturmmotiv“ in Konflikt tritt. Nach einem feierlichen 
Auftritt zu Beginn der Reprise (T. 380) verschwindet es 
für längere Zeit und kehrt nur noch im Rahmen der ver-
kürzten Seitenthemenreprise wieder (T. 559-572), nicht 
jedoch in der Coda. Der weitgehende Verzicht auf das 
Liedzitatmotiv im umfangreichen Reprisenteil steht of-
fenkundig in Zusammenhang mit dem späten Erscheinen 
des volksliedhaften Mollthemas: Das energisch vorwärts 
drängende Motiv wird durch die melancholische Melodie 
gleichsam „ersetzt“.

Denkbar ist, dass Čiurlionis mit den beiden folkloristi-
schen Elementen die Ambivalenz der zwischen Hoffnung 
und Trauer schwankenden litauischen Nationalbewegung 
reflektieren wollte, für die die 1918 erreichte staatliche 
Unabhängigkeit von russischer, polnischer und deutscher 
Vorherrschaft zu diesem Zeitpunkt noch in keiner Weise 
absehbar war. Möglicherweise steht der scharfe Gegensatz 
zwischen den zwei Themen sowie zwischen den beiden 
Coda-Abschnitten aber auch für das ambivalente Verhält-
nis des Komponisten zur litauischen Nationalbewegung47, 
denn Čiurlionis blieb trotz seines eindeutigen patrioti-
schen Bekenntnisses als Künstler ein Individualist, der 
zu Lebzeiten mit seinem kompositorischen Schaffen nur 
bescheidene Resonanz fand. Er vertrat den emphatischen 
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Kunstbegriff der deutschen Romantik48, wonach Kunst 
und insbesondere die Musik eine erhabene, göttliche 
Sprache sei, und wahrte deutliche Distanz zu den Vorlie-
ben der „Massen“49. Daher erscheint es kaum denkbar, 
dass er sein eigenes Schicksal voll mit dem seiner Nation 
identifiziert hätte oder gar in die Politik gegangen wäre 
wie der polnische Pianist und Komponist Ignacy Jan 
Paderewski.

Dass sich die inhaltliche Zielrichtung ebenso wie die 
Dramaturgie von Jūra nicht eindeutig bestimmen lässt50, 
ist weniger ein Mangel des Werks als vielmehr ein Ausweis 
seiner Modernität. Eine eindeutig affirmative patriotische 
Botschaft, wie sie Noskowskis zweite Symphonie oder 
die heute unter dem Titel Polonia bekannte Symphonie 
Paderewskis verbreiten, wäre Čiurlionis wohl zu einfach 
gewesen. Ebenso wie seine halb abstrakten, halb figura-
tiven Bilder entfaltet auch sein symphonisches Seestück 
einen vielschichtigen symbolistischen Beziehungszauber, 
der Deutungen zwischen Landschaftsmalerei, psycholo-
gischem Seelengemälde und nationalem Bekenntniswerk 
zulässt. Damit korrespondiert die bereits bei Miške kon-
statierte strukturelle Mehrdeutigkeit der Formteile im 
Rahmen einer extrem geweiteten, aber durchaus noch 
erkennbaren Sonatenform.

***
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die beiden sym-

phonischen Landschaftsgemälde von Čiurlionis einerseits 
eng mit der deutschen und polnischen Orchestermusik-
tradition verbunden sind, andererseits jedoch auch viele 
originelle und innovative Züge aufweisen. Zu den tradi-
tionellen Momenten zählen das motivisch-thematische 
Material, das oft an Themen anderer Komponisten 
erinnert, und die Harmonik, die weniger avanciert ist 
als bei den Jungpolen Karłowicz und Szymanowski oder 
in Čiurlionis’ späteren Klavierstücken. Bei einigen For-
maspekten wie der apotheotischen Reprise von Jūra oder 

der Bogenform mit langsamem Rahmen in Miške ist der 
Einfluss von Čiurlionis’ Lehrer Noskowski erkennbar. 
Čiurlionis’ Neigung zu langsamen Tempi teilten damals 
viele Komponisten seiner Generation. Originell sind ne-
ben der Mehrdeutigkeit der inhaltlichen Botschaft sowie 
vielen Details der Instrumen tation vor allem der freie und 
komplexe Umgang mit der Sonatenform, den man so in 
keiner mir bekannten polnischen oder deutschen Partitur 
aus derselben Zeit findet, und der breite epische Atem, der 
sich dem melodischen Erfindungs- und Variationsreich-
tum sowie der kontrapunktischen Kombinationskunst 
von Čiurlionis verdankt, in der er an Noskowski anknüpft, 
ihn aber deutlich übertrifft.

Dass das Besondere beider Werke weit mehr in der 
Verarbeitung und formalen Disposition des thematischen 
Materials liegt als in diesem selbst, widerlegt einmal mehr 
die im 19. Jahrhundert weit verbreitete Auffassung, die 
individuelle und nationale Originalität von Musik liege 
vor allem in der motivisch-thematischen Substanz. Die 
litauische Folklore wird von Čiurlionis nicht durchgängig 
eingesetzt, um einen neuen, „rein nationalen“ Stil zu gene-
rieren51, sondern vielmehr bewusst sparsam als eines von 
mehreren dramaturgischen Momenten: Vor dem Hinter-
grund des mitteleuropäischen „Mainstreams“ der anderen 
Themen tritt die volksliedhafte Mollmelodie in Jūra umso 
deutlicher hervor. Das Prinzip der Wiederholung, das der 
von Čiurlionis gepriesenen „magischen Monotonie“ des 
litauischen Volkslieds zugrunde liegt, kommt auch bei der 
häufigen Wiederkehr anderer Themen in verschiedenen 
Tonarten zum Tragen sowie bei den diversen tonmalerisch 
eingesetzten Ostinati. Vor allem Jūra ist ein individuelles, 
bedeutendes Werk, dessen freie, großzügige Anlage ganz 
dem maritimen Sujet entspricht und das prekäre Verhält-
nis von Sonatenform und Landschaftsmalerei auf eine sehr 
eigentümliche Weise ausbalanciert, die der von Busoni zur 
gleichen Zeit entworfenen Utopie einer „landschaftlichen 
Urmusik“ erstaunlich nahe kommt.
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Jahr Komponist Werk
1807-08 Beethoven, Ludwig van Symphonie Nr. 6 F-Dur Pastorale
1828/32 Mendelssohn Bartholdy, F. Ouvertüre Meeresstille und glückliche Fahrt
1830-33 Mendelssohn Bartholdy, F. Ouvertüre Die Hebriden
1840 Gade, Niels W. Ouvertüre Nachklänge von Ossian
1829-42 Mendelssohn Bartholdy, F. Symphonie Nr. 3 A-Dur „Schottische“
1844 Gade, Niels W. Ouvertüre Im Hochland
1848-54 Liszt, Franz Ce qu’on entend sur la montagne („Bergsymphonie“)
1851/78 Rubinstein, Anton Symphonie Nr. 2 C-Dur Ozean
1869 Raff, Joachim Symphonie Nr. 3 F-Dur Im Walde
1868-70 Żeleński, Władysław Ouvertüre W Tatrach („In der Tatra“)
1872-79 Smetana, Bedřich 6 Symphon. Dichtungen Má vlast („Mein Vaterland“)
1875 Noskowski, Zygmunt Ouvertüre Morskie Oko („Das Meerauge“)
1875 Raff, Joachim Symphonie Nr. 7 In den Alpen
1880 Borodin, Alexander Eine Steppenskizze aus Mittelasien
1881/87 Glasunow, Alexander Orchesterfantasie Der Wald
1885-86 Strauss, Richard Symphon. Fantasie Aus Italien 

(Nr. 3: Am Strande von Sorrent)
-1888 Żeleński, Władysław Ouvertüre Echa leśne („Waldesecho“)
1888 Rimsky-Korsakow, Nikolai Symphon. Suite Scheherazade

(Nr. 1: Das Meer und Sindbads Schiff)
1889 Glasunow, Alexander Orchesterfantasie „Das Meer“
1889 Nicodé, Jean Louis Symphonie-Ode Das Meer
1891 Dvořák, Antonín Ouvertüre In der Natur
1892 Pachulski, Henryk Orchesterbild Wellengesang
1895-96 Noskowski, Zygmunt Symphon. Dichtung Step („Die Steppe“)
1896 Schillings, Max von Symphon. Fantasien Meergruß und Seemorgen
1900-01 Čiurlionis, M. K. Symphon. Dichtung Miške („Im Wald“)
1901 Noskowski, Zygmunt Symphon. Variationen Z życia narodu („Aus dem Leben der Nation“)
1903 Noskowski, Zygmunt Symphonie Nr. 3 F-Dur Od wiosny do wiosny

(„Von Frühling zu Frühling“) 
1903-05 Debussy, Claude 3 Esquisses symphoniques La Mer
1903-07 Čiurlionis, M. K. Symphon. Dichtung Jūra („Das Meer“)
1905 d’Indy, Vincent Jour d’été à la montagne [3 Sätze]
1906 Roussel, Albert Symphonie Nr. 1 Le Poème de la forêt
1906 Karłowicz, Mieczysław Rapsodia litewska („Litauische Rhapsodie“)
1910 Vaughan Williams, Ralph Symphonie Nr. 1 Sea Symphony
1913 Reger, Max Böcklin-Suite (Nr. 3: Im Spiel der Wellen)
1913 Fitelberg, Grzegorz Rapsodia polska („Polnische Rhapsodie“)
1913-14 Fitelberg, Grzegorz Symphon. Bild W głębi morza („In der Meerestiefe“)
1914 Sibelius, Jean Symphon. Dichtung Die Okeaniden
1911-15 Strauss, Richard Eine Alpensymphonie
1916 Respighi, Ottorino Symphon. Dichtung Fontane di Roma
1916 Atterberg, Kurt Symphonie Nr. 3 Västkustbilder („Meeres-Symphonie“)
1916 Kazuro, Stanisław Echa leśńe („Waldesecho“)
1917 Cylków, Henryk Pieśń o morzu („Das Lied vom Meer“)

Tabelle 1. Symphonische Landschaftsgemälde 1800–1918
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Takt Tempo, Taktart Tonarten motivisch-thematisches
Material

Bogen form Sonatenform und Sonatenzyklus

1
8

Lento assai (3/4) C-Dur vier Akkorde;
Hauptmotiv

A Langsame Einleitung und 
Hauptthemen gruppe 

28
38

Mosso
(poco
animato)

C- → E-Dur

Modulation

Überleitungsthema
Hauptmotiv mit chromatisch absteigenden 
Begleitfiguren

51

69

a tempo (4/4) a-Moll

Modulation → D7

Mollthema (T. 55) mit chromatisch 
absteigenden Begleitfiguren
Fortspinnung mit diatonischem Skalenmotiv

B Zwischen- oder
Seitenthemengruppe

91

114
152

Andante 
espressivo e cantabile

G- → D-Dur

D-Dur
B- → F-Dur

Andante-Thema (enthält Hauptmotiv)
Hauptmotiv, Flötenmelodie
Andante-Thema

C Seitenthemengruppe oder 
episodischer langsamer Mittelteil
(Bogenform)

D

C

175
195

208

a tempo

Più mosso

Modulation Überleitungsthema
Andante-Thema, Hauptmotiv, chromatisch 
absteigende Skalen 
Hauptmotiv (Höhepunkt)

– Durchführung

213

235

a tempo a-Moll

→ C-Dur

Mollthema mit chromatisch absteigenden 
Begleitfiguren (T. 221)
Fortspinnung mit diatonischem Skalenmotiv 
→ Apotheose (T. 262)

B Zwischen- oder
Seitenthemengruppe

271-
332

Tempo I (3/4) C-Dur vier Akkorde
Mollthemenkopf (T. 277)
Hauptmotiv (T. 278)
Flötenmelodie (T. 300)

A Hauptthemengruppe und Coda

Tabelle 2. M. K. Čiurlionis, Symphonische Dichtung Miške („Im Wald“, 1900–01)
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Takt Tempo, Taktart Tonarten motivisch-thematisches Material Sonatenform
Exposition

1
6

23

Andante (4/4) E-Dur

E- → Fis-Dur

Kopfmotiv, Quart-Quintfall-Figuren; Hauptthema; 
Tonrepetitionsmotiv (T. 12f.), Liedzitat (17);
Kopfmotiv

Langsame Haupt themen-
gruppe

31 fis-Moll
Modulation

chromatische Fortspinnung des Hauptthemas; Liedzitat (51)

66

87

Allegro
moderato

h-Moll
Modulation

Quart-Quint-Figuren, Drehfigur, Punktierungen;
„heroisches“ Bassthema mit Liedzitat

Überleitungs gruppe

93 Meno mosso Des-Dur
fis-Moll
E-Dur

Seitenthema (96) mit Fortspinnung (incl. Liedzitat, 
Bogenmotiv, Drehfigur); Hauptthemenkopf (114); 
Oktavsprung motiv (117)

modulierende
Seiten themen gruppe

140
162

Andante so stenuto 
(3/4)

A-Dur
H-Dur

Bogenmotiv mit Ostinato-Begleitung
Seitenthema mit derselben Begleitung

Epilog

Durchführung
174 H- → C-Dur Tonrepetitionsmotiv, Hauptthema Zäsur, Überleitung
198 Allegro mo derato 

(4/4)
A-Dur
Modulation

Oktavsprungmotiv, kontrapunktiert von Haupt- und (ab 
211) Seitenthema

Episode, erste Durchführung

222 Meno mosso E-Dur/e-Moll Tonrepetitionsmotiv retardierendes 
Moment

231 Allegro Modulation Hauptthema und chromatische Skalen; Tonrepetitionsmotiv 
(242), Überleitungsmotiv (245), Liedzitat (261, 321), 
heroisches Thema (265), Punktierungen; Septmotiv (324)

Hauptteil der
Durchführung
(„Sturm“)

Reprise & Coda
361 Maestoso E-Dur Kopfmotiv (Apotheose), gekoppelt mit Hauptthema (367); 

Tonrepetitionsmotiv (373); Liedzitat (380)
Hauptthemen gruppe

389 Andante Modulation
→ E-Dur

chromatische Fortspinnung des Hauptthemas; Drehfigur 
(430)

441
462
494
498
536

Allegro
moderato (6/8)

C-Dur
a-Moll
C-Dur
c-Moll, Modu lation 
→ H7

Hauptthema (443)
volksliedhafte Melodie
Seitenthema
volksliedhafte Melodie, Fortspinnung
Punktierungen

Haupt- und Seiten thema, 
zunehmend verdrängt 
durch neue Melodie, dazu 
Ostinatobegleitung

544

553

Andante can tabile 
(6/8)
(4/4)

E-Dur „Grazioso“-Thema (543), gekoppelt mit Seitenthema (548)
Seitenthema mit Fortspinnung (incl. Liedzitat)

verkürzte Seiten themen gruppe 
mit neuem Thema

576-607 Andante maestoso e-Moll
E-Dur

volksliedhafte Melodie
Seitenthema (Apotheose; 594)

Coda

Tabelle 3. M. K. Čiurlionis, Symphonische Dichtung Jūra („Das Meer“, 1903–07)
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Summary

The symphonic poems Miške (1900–1901) and Jūra 
(1903–1907) by Mikolajus Konstantinas Čiurlionis 
are analyzed in the context of 19th-century symphonic 
tradition. Čiurlionis studied in Warsaw and Leipzig and 
was influenced by the symphonic landscape paintings of 

German and Polish composers such as Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Joachim Raff and Zygmunt Noskowski. These 
composers tried to evoke landscapes within the traditional 
mould of the sonata form in spite of the fact that this 
form with its teleological, process-like dramaturgy does 
not seem very suitable for the representation of static and 
idyllic scenery. In his two orchestral scores, Čiurlionis also 
referred to the sonata form, but in a very personal and 
innovative way. The originality of both works consists of 
not so much motivic material (as shown by many places 
reminiscent  of works by other composers) as of its dis-
position and formal evolution.

In Miške (In the Forest), the sonata form is combined 
with the features of a symmetrical arch structure (A-B-
C-D-C-B-A) resulting from a retrograde recapitulation. 
Furthermore, the first part of the work shows a continuous 
evolution, shifting gradually from the introduction to the 
main theme group.

Jūra (The Sea) also has an ambiguous formal design, 
but on a much broader scale and with a higher degree 
of complexity. Once again, there are no clear First and 
Second themes but two groups of constantly evolving 
motives tied together by abstract diastematic and/or 
rhythmic relationships. There are much more than two 
tonalities already in the “exposition” (E major, B minor,  
D-flat major, A major, B major). Whereas the develop-
ment section is an impressive but rather conventional 
“storm music” (which was shortened in the edition pub-
lished by Eduardas Balsys in 1965), the recapitulation 
surprises by introducing two new thematic protagonists: 
a melancholic folk song-like melody and a gracious dance 
theme reminding Richard Strauss’ Also sprach Zarathustra. 
The coda presents two highly contrasting endings: the first 
one expresses deep melancholy, the second one triumph. 
This two-faced conclusion underlines the ambiguous 
character and the modernity of the whole work.

The folk song-like melody and the citation of the 
Lithuanian song Motule mano (My Dear Mother) point 
to a patriotic subtext of Jūra. The work may be interpreted 
as a vision of a free Lithuania with access to the sea. Prob-
ably, here Čiurlionis was influenced by his Polish teacher 
Noskowski who also included hidden patriotic messages 
in some of his orchestral scores. Noskowski’s influence is 
also apparent on the technical level: in the complex con-
trapuntal textures of both scores. Čiurlionis’ preference 
for slow tempi corresponds with the character that he 
attributes to Lithuanian folk songs. However, it was also 
typical of post-Romantic symphonic music.

In general, the two scores come close to the ideal of 
a “freely” evolving landscape-like “Urmusik” which Fer-
ruccio Busoni presented in his “Sketch of a New Music 
Aesthetics” (1907). Especially Jūra merits more attention 
by the international public.
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Santrauka

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninės poe-
mos „Miške“ (1900–1901) ir „Jūra“ (1903–1907) čia 
analizuojamos XIX a. simfoninės tradicijos kontekste. 
Čiurlionis studijavo Varšuvoje ir Leipcige. Jam įtakos 
turėjo vokiečių ir lenkų kompozitorių, tokių kaip Fe-
lixas Mendelssohnas-Bartholdy, Joachimas Raffas ir 
Zygmuntas Noskowskis, simfoninių peizažų paveikslai. 
Šie kompozitoriai mėgino „išgauti“ peizažus tradiciniame 
sonatos formos pavidale, nors ši forma ir jos teleologinė, 
procesinė dramaturgija neatrodo labai tinkama statikai ir 
idiliškam peizažui atskleisti. Savo dviejuose orkestrinės 
muzikos kūriniuose Čiurlionis taip pat remiasi sonatos 
forma, tačiau labai savitu ir novatorišku būdu. Abiejų 
kūrinių originalumas glūdi ne tiek jų motyvuose (daug 
kuo primenančiuose kitų kompozitorių kūrinius), kiek jų 
išdėstyme ir formalioje plėtotėje.

Simfoninėje poemoje „Miške“ sonatos forma sujun-
giama su retrogradine repriza, pasitelkus simetrinės arkos 
struktūros bruožus (A-B-C-D-C-B-A). Be to, pirmoje 
kūrinio dalyje matyti nuolatinė plėtotė, laipsniškai perei-
nama nuo įžangos prie pagrindinių temų grupės. 

Simfoninės poemos „Jūra“ formos sandara taip pat 
nevienalytė, tačiau daug platesnio masto ir žymiai sudė-
tingesnė. Beje, šiame kūrinyje nėra aiškių pirmosios ir 
antrosios temų – čia nuolat plėtojamos dvi tarpusavyje abs-
trakčiais diasteminiais ir (arba) ritminiais ryšiais susijusių 

motyvų grupės. Vien ekspozicijoje skamba daugiau nei 
dvi tonacijos (E-dur, b-moll, Des-dur, A-dur, B-dur). Plė-
tojimo dalyje skamba įspūdinga, bet gana konvencionali 
„audros muzika“ (Eduardo Balsio 1965 m. redaguotame 
leidime ji yra sutrumpinta), o repriza nustebina dviem 
naujais teminiais protagonistais: melancholiška, liaudies 
dainą primenančia melodija ir prabangia šokio tema, kuri 
primena Richardo Strausso „Štai taip Zaratustra kalbėjo“. 
Koda pateikia dvi labai kontrastingas pabaigas: pirmojoje 
išreiškiama melancholija, o antrojoje – triumfas. Tokia 
„dviveidė“ pabaiga pabrėžia dviprasmišką viso kūrinio 
pobūdį ir modernumą. 

Į liaudies dainą panašioje melodijoje ir lietuvių liaudies 
dainos „Motule mano“ citatoje slypi patriotinė „Jūros“ 
potekstė. Kūrinį galima interpretuoti kaip laisvos Lietu-
vos, turinčios prieigą prie jūros, viziją. Tikėtina, kad šiuo 
atžvilgiu Čiurlioniui įtakos turėjo jo mokytojas lenkas 
Z. Noskowskis, kurio orkestriniuose kūriniuose taip pat 
esama užslėptų patriotinių minčių. Z. Noskowskio įtaka 
akivaizdi ir techniniame lygmenyje: sudėtingoje abiejų kū-
rinių polifoninėje sandaroje. M. K. Čiurlionio mėgstami 
lėti tempai atitinka lietuvių liaudies dainų pobūdį. Tačiau 
tai būdinga ir postromantinei simfoninei muzikai. 

Apskritai šie du kūriniai yra artimi Ferruccio Busoni 
„laisvai“ besiplėtojančiam, į peizažą panašiam Urmusik 
modeliui, aprašytam jo „Naujosios muzikos estetikos 
apybraižoje“ (1907). „Jūra“ kelia ypač didelį tarptautinės 
publikos susidomėjimą. 
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Grundlegende Akkordfolge (T. 1-7)

 
Notenbeispielgruppe 1: M. K. iurlionis, Miške („Im Wald“; 1900-01) 

Hauptmotiv (T. 8-9)

Überleitungsthema mit Varianten

(T. 28-31)

(T. 175-177)

(T. 184-187)

(T. 55-57)

Mollthema mit Varianten und Fortspinnung

(T. 68-71)

(T. 252-257)

Andante-Thema (T. 91-114) Hauptmotiv

Pastorale Flötenmelodie (T. 116-120)

Notenbeispielgruppe 1. M. K. Čiurlionis, Miške („Im Wald“, 1900–01)
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Landschaftsmalerei versus Sonatenform. Die symphonischen Dichtungen Miške und Jūra von M.K.Čiurlionis

Kopfmotiv und Quart-Quintfall-Figur (T. 2-4)

 
Notenbeispielgruppe 2: M. K. iurlionis, J ra („Das Meer“; 1903-07) 

zum Vergleich: Smetana, „Vyšehrad“-Motiv

Hauptthema (T. 6-17)

Chromatische Fortspinnung des Hauptthemas (T. 31-44)

Hauptthema mit Kontrapunkt (chromatisiertes Seitenthema?) in der Durchführung (T. 231-234)

Hauptthema in der Reprise, gefolgt von volksliedhafter Melodie (T. 443-473)

3 T. 4 T.

volksliedhafte Melodie

Überleitung mit Quart-, Quint- und Sextfiguren (T. 66-69) Drehfigur

Heroisches Bassthema mit Liedzitat in der Überleitung (T. 87-93) Liedzitat

Notenbeispielgruppe 2. M. K. Čiurlionis, Jūra („Das Meer“, 1903–07)
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Seitenthema (T. 96-104)

Liedzitat Drehfigur

Fortspinnung des Seitenthemas (T. 107-120)
Liedzitat

Bogenmotiv
Drehfigur

Oktavsprungmotiv

Epilog (T. 143-153) Bogenmotiv

2 T.
Drehfigur

Tonrepetitions- oder „Sturm“-Motiv mit Rhythmus des Seitenthemas (T. 174-176)

Mittelteil: Oktavsprungmotiv aus Seitenthemengruppe, kontrapunktiert vom Hauptthema (T. 198-201)

Grazioso-Thema in der Reprise der Seitenthemengruppe (T. 543-548)

Bogenmotiv
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Mašinizmas XX amžiaus pirmosios pusės muzikoje

Mašinistinių įvaizdžių Europos kompozitorių kūryboje 
ypač pagausėjo būtent XX a. pirmojoje pusėje. To meto 
Vakarų visuomenę, ypač jos kultūrinį elitą, tebebuvo 
apėmusi visuotinė euforija. Beatodairiškas tikėjimas 
technologine pažanga nestebina – juk daugelio žmonių 
materialaus gyvenimo kokybę industrinė revoliucija iš 
tiesų labai pagerino. Entuziastingas technologijų suti-
kimas, garbinimas ir vartojimas netruko atsispindėti 
ir kompozitorių kūryboje. Technologijos tapo svarbiu 
inspiracijos šaltiniu, įvairiais lygmenimis dariusiu įtaką 
pažanga susižavėjusių, muzikos kalbos naujovių ieškančių 
kompozitorių kūrybiniams sprendimams.

XX a. pirmaisiais dešimtmečiais kompozitorių susi-
domėjimas mašinistiniais įvaizdžiais buvo gana didelis 
dėl ne visai aiškių priežasčių. Vėliau ir dabar jais menkai 
tesidomima. Galbūt tai yra susiję su naujų artefaktų ir 
muzikinės informacijos apskritai gausa – nauji kūriniai 
tebegožia vieni kitus. Šiaip ar taip, mašinistinių įvaizdžių 
tema verta dėmesio, nes ji byloja apie pačią fenomeno – 
estetinės stilistinės mašinizmo idiomos, įvairiais pavidalais 
pasitaikančios XX a. muzikoje – formavimosi pradžią.

Muzikos kalbos krizė

XX a. pirmaisiais dešimtmečiais Vakarų muzikoje 
vyko drastiški pokyčiai. Lūžis tarp šimtmečių dar niekada 
nebuvo toks ryškus, kaip pereinant į XX amžių. Kito ne 
tik muzikinės kalbos priemonės, iškilo naujų muzikos 
parametrų svarba, bet ir iš esmės keitėsi jos klausymosi 
situacija, o kartu formavosi naujos muzikos suvokimo 
koncepcijos. 

Tokią dinamišką muzikinės minties kaitą skatino 
vidiniai ir išoriniai impulsai. Viena vertus, muzika 
atsidūrė ant ribos: iki tol intensyviai plėtotų muzikos 
kalbos elementų išraiškos galimybės buvo kone išsem-
tos. Kita vertus, išorinis pasaulis sparčiai keitėsi, greitais 
tempais veikdamas ir žmogaus gyvenimą, jo mąstymą ir 
tapatumo suvokimą; ši situacija reikalavo iš kūrėjo origi-
nalių koncepcijų, pagrįstų naujais meniniais vaizdiniais, 
reaguojančių į aplinkos pokyčius, padedančių įsilieti į 
visuomenės gyvenimą.

XX a. pradžioje ėmė ryškėti aštrus konfliktas tarp tradi-
cinių muzikos vertybių, paveldėtų iš vėlyvojo romantizmo, 

Indra KarKlytė

Mašinizmas XX amžiaus pirmosios pusės muzikoje
Machinism in the Music of the First Half of the 20th Century 

Anotacija
Šiame straipsnyje siekiama atkreipti dėmesį į XX a. pirmojoje pusėje susiformavusią estetinę stilistinę mašinizmo idiomą. Klausantis to 
meto kūrinių bei analizuojant negausią šiam reiškiniui skirtą muzikologinę literatūrą aiškėja, kad kūrėjų susidomėjimas technologijomis 
XX a. pirmojoje pusėje reiškėsi dviem kryptimis: tai eksperimentinio pobūdžio muzikos mašinų (dažniausiai elektrinių) konstravimas ir 
mašinistinių įvaizdžių perteikimas tradicinėmis akademinės muzikos raiškos priemonėmis ir instrumentarijumi. 
Išsamių studijų apie mašinizmo muziką kol kas nėra – trūksta ir visuotinai priimtos terminologijos, todėl svarbiausios straipsnio autorės 
vartojamos sąvokos, kurių neaptikta skaitytuose šaltiniuose, būtų šios: 1) mašinizmo idioma – estetinė stilistinė muzikos kryptis, kuriai 
būdingi technologijų inspiruoti įvaizdžiai ir mašinistinis muzikos kalbos priemonių kompleksas; 2) mašinistinis kompleksas – muzikos 
kalbos elementų, būdingų embleminių mašinistinių kompozicijų stilistikai, visuma.
Reikšminiai žodžiai: mašinizmo idioma, mašinistinis kompleksas, italų futuristai, moderniosios technologijos, „laiko opera“ (vok. 
Zeitoper).

Abstract
The article aims at addressing the aesthetic stylistic idiom of machinism developed in the first half of the 20th century. Listening to the 
pieces of those times and analysis of scares musicological literature addressing this phenomenon unveil two trends of composers’ interest 
in technologies in the first half of the 20th century. These are the engineering of musical machines of an experimental nature (mainly 
electric-driven) and the conveyance of machinistic images by traditional means of expression and instrumentation of academic music.  
Extensive studies on machinistic music have been absent so far in addition to the lack of conventional terminology. Therefore, the key 
definitions, as used by the author, which have not been found in available sources, include the following: idiom of machinism – an aesthetic 
stylistic trend of music with inherent technology-inspired images and a machinistic set of musical language devices; machinistic set – the 
entirety of musical language elements incidental to the stylistics of emblematic machinistic compositions. 
Keywords: idiom of machinism, machinistic set, Italian futurists, modern technologies, “opera of the time” (Ger. Zeitoper).
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ir naujos estetikos poreikio. Svarbiausi įvykiai ir toliau 
vyko šalyse, turinčiose senas muzikines tradicijas – Vo-
kietijoje, Austrijoje, Italijoje ir Prancūzijoje. Kitose šalyse 
formavosi arba toliau vystėsi nacionalinis stilius; savitai 
klostėsi muzikos raida Rusijoje ir JAV.

Dalis kūrėjų intensyviai ieškojo naujų muzikinės 
kalbos išraiškos galimybių, siekė atrasti individualų stilių. 
Kompozitoriai įvairiai reagavo į muzikinio romantizmo 
liekanas. Vieni jas negailestingai gujo ir patys kūrė naują 
garsyną, ėmėsi naujos tematikos (italų futuristai), kiti 
nutiesė visai naujus kelius harmonijos ir tembrų plėtotei 
(Naujoji Vienos mokykla), dar kiti atsigręžė į klasicizmo ir 
ankstesnių epochų puoselėtas racionalaus komponavimo 
tradicijas (neoklasicistai).

Iš kasdienio gyvenimo garsų ir triukšmų, įvairiais 
būdais perdirbtų į menines formas, atsirado nauji muzi-
kiniai semantiniai dariniai. Ši kasdienio gyvenimo „mu-
zika“ tapo svarbiu inspiracijų šaltiniu italų futuristams. 
Energingieji, manifestais su publika itin mėgę bendrauti 
italų futuristai, kategoriškai neigdami bet kokią anksčiau 
kurtą muziką, atmetė visas akademinės muzikos dogmas 
ir atsisakė įprastinio instrumentarijaus teikiamų galimy-
bių. Žavėdamiesi technologijų skleidžiamu garsų grožiu 
ir patys konstruodami triukšmo mašinas (intonarumori), 
jie iškėlė naujus meninius kriterijus ir atvėrė muziką 
gyvenimo aktualijoms. Hermannas Danuseris teigia, kad 
„triukšmo emancipacija“ – vienas esminių XX a. muzikos 
istorijos faktų1.

Kiek vėliau „Naujasis objektyvumas“ (vok. Neue 
Sachlichkeit, angl. New Objectivity) demonstravo radikalų 
įsipareigojimą moderniai aplinkai, susikoncentruodamas 
į matomą, objektyvią realybę labiau nei į menininko 
emocijas. Kompozitoriai Maxas Brandas, Paulius Hinde-
mithas ir Ernstas Křenekas, 1927–1930 m. kurtų „laiko 
operų“ (Zeitoper) autoriai, įtraukė į jas aktualias to meto 
idėjas apie progresą, technologines naujoves, moder-
nias elektronines komunikavimo sistemas ir transporto 
priemones, jas pateikė kaip dekoracijas, siužeto temą ar 
meninę priemonę, o kartais tenorėdami pademonstruoti 
naujus garsinius efektus2. 

Ne visi naujosios estetikos kūrėjų eksperimentai turėjo 
didelę meninę ar bent kiek svaresnę išliekamąją vertę. Da-
vidas Drewas teigia, kad 3-iasis dešimtmetis buvo „laikas, 
kai vidutinių gabumų menininkai, tam tikrų kultūrinių 
ir socialinių įtampų pastūmėti, siekė sukurti neva „revo-
liucinį“ meną, kuris pranoko jų sugebėjimus“3.

Antrosios Vienos mokyklos kompozitorių ieškojimai 
tarsi švytuoklė svyravo tarp tonalumo ir netonalumo, 
pereidami visas stadijas nuo senajai muzikai būdingos 
funkcionaliosios harmonijos iki išplėstinės tonacijos, 
plaukiojančiosios tonikos ir galiausiai – atonalumo. Kraš-
tutinis modernistinio eksperimentavimo su forma taškas 
buvo prieitas ir kituose menuose: taip atsitiko tapyboje, 

Kazimirui S. Malevičiui nutapius „Juodąjį kvadratą“ 
(1915), poezijoje išnyko semantinė prasmė ir liko tik 
garsų gramatika (čia reikia paminėti prancūzų avangar-
dinės poezijos pažibos Guillaume’o Apolinaire’o rinkinį 
„Kaligramos“, išleistą 1918 m.: jame gausu įspūdingų, tais 
laikais itin gaivių ir novatoriškų vadinamosios konkrečiosios 
poezijos (angl. concrete poetry) pavyzdžių); literatūroje buvo 
atsisakyta tradicinio naratyvinio pasakojimo principų 
(garsiausias šiuo požiūriu kūrinys – 1918 m. pasirodęs 
Jameso Joyce’o „Ulisas“, pabrėžtinai modernus, sudėtingos 
formos, daugiasluoksnis).

Koks buvo tuometinės publikos ryšys su naująja 
eksperimentine XX a. pradžios muzika? Tarkime, senas 
muzikines tradicijas šimtmečiais puoselėjusioje Vienoje 
šalia muzikos istorijai tokio svarbaus Antrosios Vienos 
mokyklos avangardo klestėjo „lengvesnieji“ žanrai – vo-
devilis, operetė. Tuo metu Vienoje jau buvo įsigalėjusi 
kavinių kultūra. Žmonės čia ateidavo pagurkšnoti kavos, 
surūkyti cigaro, pavartyti spaudos ir pasišnekučiuoti. Pa-
našiai dėjosi ir kituose miestuose: novatoriška muzikinė 
mintis rutuliojosi dažniausiai uždaruose kompozitorių 
būreliuose, o „patogaus klausymosi“ išlepinta publika ir 
toliau žavėjosi įprastais klasikos šedevrais arba nuoširdžiai 
mėgavosi pramoginiais žanrais.

Tolesnė šiuolaikinės muzikos raida gerokai pakoregavo 
XX a. pirmosios pusės muzikos atsinaujinimo perspekty-
vų ir muzikinio eksperimentavimo vertinimus. Galima 
įžvelgti šiokią tokią inerciją vertinant radikalesnius to meto 
ieškojimus, pavyzdžiui, triukšmo muzikos pirmtakus ar 
vėlesnės technologizuotos muzikos pradininkus – jiems 
praėjusio amžiaus muzikos palikimą apibendrinančiose 
studijose tradiciškai skiriama mažiau dėmesio, jų kūryba 
neretai marginalizuojama, ypač lyginant su pagrindinių 
srovių (tokių kaip dodekafonija ar neoklasicizmas) at-
stovais. 

Šitai pasakytina ir apie paminėtus italų futuristus, 
kuriuos pagrįstai galima laikyti daugelio eksperimentinių 
šiuolaikinės muzikos tendencijų pradininkais. Jų idėjos 
ir darbai turėjo didžiausios įtakos šiame straipsnyje 
analizuojamai „mašinistinei estetikai“ ir jos inspiruotai 
muzikai.

Kita vertus, tolesnė šiuolaikinės muzikos raida gerokai 
pakoregavo ir muzikos modernėjimo vertinimus. Avangar-
do kryptis nebėra laikoma vienintele vertinga muzikos ten-
dencija. Šiuo požiūriu bendresnis XX a. pirmosios pusės 
muzikos atsinaujinimo vardiklis galėtų būti „laiko dvasios“ 
užčiuopimo ir jos pajautos realizavimo mene postūmis. 
Toks siekis ypač svarbus šio darbo objektui – mašinizmo 
muzikai, kuri dar nesulaukė tinkamo fundamentalių 
šiuolaikinės muzikos studijų autorių dėmesio.
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Futuristų įtaka akademinės muzikos  
kompozicijų tematikai

Pirmajį „Futurizmo manifestą“,  1909 m. vasario 20 d. 
paskelbtą Paryžiaus laikraštyje le Figaro, galima laikyti 
rašytiniu dokumentu, liudijančiu avangardinių judėjimų 
pradžią. Marinetti išaukštino „besielį“ (entseelte) miesto 
masinės visuomenės funkcionavimą ir moderniosios 
technikos (taip pat ir karinės technikos) pasiekimus ir 
laikė jį pagrindine temine futurizmo medžiaga4. Christo-
pheris Butleris išskiria du pagrindinius futuristų kūrybinių 
ieškojimų bruožus: tai moderni urbanistinė tematika ir 
adekvataus iš to kylančių psichologinių efektų perteikimo 
paieškos5. Moderniosios technikos pamėgimas, manau, 
atsirado iš visuotinio beatodairiško tikėjimo mašinų ga-
lia – jo sudrumsti dar nebuvo spėję akivaizdūs pražūtingos 
visuotinės urbanizacijos įrodymai, labiausiai išryškėję 
Pirmojo pasaulinio karo metu. Išaukštindami valią ir 
racionalumą, futuristai tapo kraštutinės mechanizacijos 
skelbėjais; jų idėjose aiškiai atsispindi priešiškumas viskam, 
kas natūralu, – žmogui ir jo aplinkai. Atkakliai neigdami 
gamtą, jos „lėtumą“ ir netobulumą, jie siekė pakeisti ir patį 
žmogų: panaikinti biologinį jo ritmą, užgniaužti jausmus 
ir tarp asmeninio bendravimo poreikį. 

Richardas Rubinigas straipsnyje „Gyvenimas pagal 
futurizmą“ (Die lebensverwirklichung des Futurismus) pa-
tvirtina, kad futurizmas buvo ne vien estetinis judėjimas: 
jo atstovams rūpėjo daug platesnė gyvenimo problematika, 
egzistencinė žmogaus darna su laiku ir aplinka. Rubinigas 
analizuoja idėjinį lauką, kuriame formavosi nauja mo-
dernaus žmogaus savivoka. Mechanikos ir organiškumo, 
mašinos ir žmogaus antitezė buvo esminė futuristų idė-
jinės įtampos ašis, deklaratyviai įskėlusi žiežirbą visoms 
tolesnėms diskusijoms apie mašinizmo estetiką. Tad čia 
pateikiami Rubinigo pastebėti dalykai, glaudžiai susiję su 
šiame straipsnyje nagrinėjamų kompozicijų tematika.

Visų pirma, ryškus akcentas yra nekantrus futuristų 
noras pertvarkyti gamtą, panaudoti ją funkcionalumui ir 
greičiui. Nepakantumas gamtai savaime skatino visiškai 
eliminuoti jos įvaizdžius iš kūrybos: pievas ir upelius 
pakeitė traukiniai, gamyklos ir lėktuvai. Šie artefaktai, 
užuot darniai įsilieję į žmogaus gyvenimą, neva perėmė 
esmines, iki tol vien žmogui priskiriamas savybes: gyvumą, 
kūrybines galias ir patrauklumą. Bene ryškiausiu šios ideo-
logijos atspindžiu muzikoje laikomas Maxo Brando laiko 
operoms atstovaujantis kūrinys „Mašinistas Hopkinsas“. 
Šioje operoje, lygindami Mašinų chorą su Darbininkų 
choru, matome itin akivaizdžiai skirtinguose lygmenyse 
išreikštą paradoksalią charakteristikų rokiruotę: mašinos 
vaizduojamos daug gyvesnės už žmones – tai atsispindi 
ir žodiniame tekste, ir muzikiniame audinyje. Mašinos 
personifikuojamos: atskiros jų dalys įgauna balsus, ratai, 
tekiniai, stūmokliai kalbasi tarpusavyje; individualizuotos 

jų replikos pasižymi ekspresyviomis (chromatinėmis) 
melodinėmis intonacijomis6. Darbininkų choro partijos 
ir verbaliai, ir melodiškai, ir ritmiškai, ir faktūriškai suni-
veliuojamos kuriant darbininkų masės, atliekančios mo-
notoniškus mechaniškus judesius, vaizdą. Iš teksto matyti, 
kokios mašinos pažeidžiamos ir nuvargusios, o darbininkai 
patys save ragina joms aukotis, nepaisyti nuovargio, dirbti 
„nuolatos, nuolatos, nuolatos“. 

Panašus žmogų menkinantis ir žeminantis požiūris 
perteikiamas George’o Antheilio operos „Transatlantikas“ 
veikėjo Ajakso (ajax) portretu. „Visa tai priklauso man. 
Žmonės yra mano mašinerija“, – paniekinamai šaukia jis, 
daug labiau nei žmogiškaisiais ištekliais didžiuodamasis 
negyvąja savo nuosavybe – gamyklomis: „Tik plieno širdys 
yra iš tiesų stiprios!“

Taigi, vadovaujantis kone panteistiniu požiūriu į 
mašinas, traktuojant jas kaip gyvas būtybes, beatodai-
riškai skatinamas ir nužmoginimas. Futuristai ramiai ir 
net entuziastingai kalba apie vis didesnį individo – jų 
dėmesys, beje, dažniausiai sutelkiamas į vyriškosios lyties 
atstovus – automatizavimą ir jo poreikių racionalizavimą, 
neišvengiamai vykstantį industrinėje visuomenėje. 

Žmones, kuriuos „išauklėjo mašinos“, Marinetti vadi-
na „padaugintais žmonėmis“ ir su pasitenkinimu pareiškia, 
kad „jiems atrodo, tarsi su mašina juos jungtų giminystės 
saitai“7. Čia vėl norėčiau grįžti prie Brando operos ir 
atkreipti dėmesį į vieną pagrindinių veikėjų, Mašinistą 
Hopkinsą. Jo prieraišumas mašinoms nedviprasmiškai 
suskamba lemtingoje frazėje: „Tik geležį myliu aš. Tik 
mašinai tarnauju aš. Joje slypi Kuriančioji Galia, kuriai 
turiu paklusti.“ Nenuostabu, kad, gindamas šios geleži-
nės mylimosios „gyvybę“, Hopkinsas nužudo gamyklos 
direktorių Billą, ketinusį išjungti pagrindinį mechanizmo 
elektros jungiklį.

Kad ir kaip drastiškai dabar atrodo toks žmogaus 
nuvertinimas, futuristai tvirtai tikėjo savo teisumu ir 
technologinėmis vertybėmis. Dehumanistinių nuostatų 
kraštutinumą atspindi jų požiūris į moteris. Mašina ža-
vimasi, o moteris – niekinama. Mašinos kaprizingumas 
neva labiau viliojantis negu moters. Nauja estetika turinti 
būti mašinos estetika8. Griežtai atsiribodami nuo „visko, 
kas moteriška“, futuristai tikisi „vieną dieną sukurti savo 
mechaninį sūnų kaip grynos valios vaisių“9.

Panašios nuotaikos apimtas Mokslininkas iš Fritzo 
Lango filmo „Metropolis“ (1927) sukuria metalinę mo-
terį – Mašinžmogį. Čia, tiesa, neapykantos moteriai nėra 
nė pėdsako; vaizduojamas žmogaus, besivadovaujančio 
modernaus mokslo laimėjimais, triumfas: jam pavyksta 
įminti gyvybės mįslę – sukurti žmogų. Tačiau toks poel-
gis, kaip ir mokslininko Viktoro Frankenšteino sukurtas 
monstras garsiajame Mery Shelley romane „Frankenštei-
nas, arba Modernus Prometėjas“ (1818), sukelia šiurpius 
padarinius.
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Greitis, kuris tapo įmanomas dėl modernių transporto 
priemonių, futuristams siejosi su šventumu ir tobulybe. 
Pasak Rubinigo, lėkimas dideliu greičiu jiems tarsi mal-
da („Ratų ir geležinkelio bėgių šventumas! Ant jų reikia 
keliais vaikščioti, garbinant dieviškąjį greitį“). Naujosios 
šventovės – tai traukiniai, valgomieji vagonai, stotys, tiltai, 
tuneliai, autostradų sankryžos, kinas ir telegrafo įstaigos, 
mūšio laukai. Dieviški yra kulkosvaidžiai, patrankos, 
minos ir šaunamieji sviediniai, dieviški yra dviračiai, 
motociklai, benzinas10. 

Susižavėjimo viskuo, kas susiję su technologine pažan-
ga, apoteoze galima laikyti Arsenijaus Avraamovo „Gamyk-
los sirenų simfoniją“. 1922 m. Baku, kai dirigentas užlipo 
ant stogo ir dirigavo koncertą gamyklos sirenoms ir garo 
švilpesiams, į jį buvo įtraukti visi miesto garso šaltiniai (net 
Kaspijos jūros flotilės rūko sirenos), renginiui akompanavo 
kulkosvaidžiai, artilerija ir lėktuvai11.

Austrų kompozitoriaus Maxo Brando operos „Mašinis-
tas Hopkinsas“ (1929) siužetas pagrįstas žmogaus mašinų 
pasaulyje problematika. Ieškodamas „naujo, dvasingesnio 
ryšio tarp žmogaus ir mašinų“, Brandas sukuria kritines 
situacijas, kurioms reikia kokybiškai naujo žmogaus ir 
šiuolaikinių technologijų santykio įvertinimo.

Šiai operai, ko gero, didelį poveikį padarė 1927 m. pa-
sirodęs Fritzo Lango filmas „Metropolis“. Kompozitorius 
nuolat domėjosi technologine pažanga – palaikė ryšį su 
elektroninės muzikos pradininku Hansu Eimertu, užsakė 
Philippui Moogui sintezatorių, o gyvenimo pabaigoje pats 
įkūrė savo vardo „elektroninio garso studiją“. Įkvėptas 
Johno Glenno kosminės kelionės, parašė elektroninį kūrinį 
„Astronautai“.

Pasak muzikos kritiko Timo Ashley’aus, dramos pabai-
goje Mašinistas Hopkinsas „tampa toks pat nežmoniškas 
kaip mašinos, kurias jis valdo“13. Muzikologė Helena 
Elsom pritaria, kad „gamyklos mašinos čia tokios pat 
svarbios, kaip ir kiti veikėjai“14.

Mašinistinės tematikos ir ekspresionizmui būdingos 
išraiškos derinimas savaime buvo originalus – nors, kaip 
vėliau įsitikinsime, ir natūralus dalykas. Ekspresionizmui 
būdinga psichoanalizė, hipertrofuotas iškreiptos realybės 
ir subjektyvių emocijų vaizdavimas, atrodytų, yra tolimas 
mašinizmo įvaizdžiams. Ir atvirkščiai, technologijų inspi-
ruotiems kūriniams būdingesnis neoklasicistinei motori-
kai pasiduodantis balsų judėjimas nei individualizuota 
melodika. Tačiau kaip tik dėl šio unikalaus paradokso 
atsiskleidžia daugiaprasmis žmogaus ir moderniojo pa-
saulio santykis. 

Be konkrečius moderniųjų technologijų atributus 
įvardijančių programinių nuorodų, būta ir tokių, kurio-
se ryškėja kūrėjo siekis užčiuopti bendriausius esminius 
modernėjančio pasaulio procesų bruožus. Iš jų minėtini – 
Erico Satie fortepijoninių pjesių rinkinys „Automatiniai 
vaizdai“ (Descriptions automatiques, 1913), George’o 
Antheilio „Mechaninis baletas“ (Ballet Mécanique, 1924) 
ir kt.

„Laiko dvasią“ bandė užčiuopti ir Vytautas Bacevičius, 
rašydamas „Elektrinę poemą“ (1932). Mokęsis Paryžiuje, 
koncertavęs visoje Europoje, o kūrybinės karjeros siekęs 
Amerikoje, V. Bacevičius buvo gerai susipažinęs su naujo-
mis muzikos tendencijomis. „Elektrinė poema“, sukurta 
vos keleriais metais vėliau nei garsieji mašinistiniai Vakarų 
Europos kompozitorių kūriniai, yra vienas iš anuometinio 
susižavėjimo technologine pažanga pavyzdžių. Pavadinime 
nurodomas ne konkretus objektas (transporto priemonė 
ar fabrikas), bet energijos šaltinis, dėl kurio sukasi visas 
industrijos mechanizmas. Čia elektra traktuojama ne 
kaip fizikinis reiškinys, bet kaip modernaus gyvenimo 
pažangos rodiklis.

Bacevičius gerokai skiriasi nuo konkrečius technologi-
jos produktus adoravusių Europos didmiesčiuose kūrusių 

Kaip teigia Christopheris Hailey’us, „prieškarinių futu-
ristų pranašauta mašinos estetika tapo realybe: pokarinės 
muzikos motoriškumas, metališkumas ir perkusiškumas 
tarsi imitavo pagreitintą gyvenimo tempą, atkaklią jo ko-
merciją, sunkiąją industriją, masinio transporto sistemas 
ir gausėjančią miesto populiaciją“12. Garvežiai, lėktuvai, 
gamyklos inspiravo daugybę XX a. 2-ojo ir 3-iojo de-
šimtmečio kompozicijų. Jose technologijos dažniausiai 
reprezentuojamos kaip progreso simbolis, bet neretai šios 
refleksijos daugiaprasmės.

Kalbant apie ankstyvąsias mašinistines kompozicijas, 
technologijų įvaizdžius galima suskirstyti į du tipus: 

1) dekoratyvusis mašinizmas – pavienių mašinų garsų 
imitavimas muzikos instrumentais (Heitoro Villa-Loboso 
„Mažasis Kaipiros traukinys“, Zoltáno Kodaly „Muzikinis 
Vienos laikrodis“); 

2) konceptualusis mašinizmas – mėginimas sukurti 
estetinę stilistinę mašinų muzikos idiomą (Arthuro Ho-
neggero „Pacific 231“, Aleksandro Mosolovo „Gamykla“, 
Vytauto Bacevičiaus „Elektrinė poema“).

1 pvz. Arsenijus Avraamovas. „Gamyklos sirenų simfonija“ 
(1922)
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kompozitorių, tokių kaip A. Honeggeras ar G. Antheilis. 
Išlaikydamas meninę distanciją, jis racionaliai pasitelkė 
elektros įvaizdį – kaip geriausiai epochą atspindintį sim-
bolį. Čia taip pat ryškus kūrybinės inspiracijos motyvas: 
autorius pabrėžė įkvėpimo ieškantis gamtoje, ir tai, kad 
poema buvo sukurta kaimo aplinkoje, rodos, paneigia 
visus mėginimus įrodyti tiesioginę garsinės urbanistinės 
aplinkos įtaką kūrybos procesui.

Tačiau „miesto garsai“ veikia ir kaip prisiminimas, 
girdimas vidine kompozitoriaus klausa. Net ir pasitraukęs 
į nuošalią gamtą, Bacevičius negalėjo pabėgti nuo tris 
dešimtmečius besiformavusios mašinistinių įvaizdžių 
„įgarsinimo“ tradicijos, kuriai įtakos neišvengiamai turėjo 
ir labiau negu jis tiesioginį ryšį su technika pripažinusių 
kompozitorių kūryba. 

Mašinistinis kompleksas

Nagrinėjant mašinistinių kūrinių partitūras, aiškiai 
matyti, koks įvairialypis yra šis reiškinys. Norint išvardyti 
šiai idiomai priklausančias priemones, neužtenka išnagri-
nėti kiekvieną muzikos kalbos parametrą atskirai – speci-
fines mašinistinių kompozicijų išraiškos priemones būtina 
vertinti kompleksiškai. Taigi kas būdinga embleminių 
mašinistinių kompozicijų muzikos kalbos stiliui?

Tipiški mašinistinio komplekso pavyzdžiai
Šioje straipsnio dalyje bus aptariamos muzikinės 

technologijų inspiruotų meninių vaizdinių charakteris-
tikos. Tradicinį muzikinį išsilavinimą gavę kompozitoriai 
naujiems meniniams sumanymams perteikti pasitelkė 
įprastinius muzikos instrumentus. Traukinių, lėktuvų 
skleidžiamus ar gamyklose girdimus garsus kiekvienas 
imitavo savaip, tačiau ilgainiui susiformavo tam tikrų 
muzikos išraiškos priemonių kompleksas, būdingas 
skirtingų autorių mašinistinėms kompozicijoms. Įdomu 
tai, kad panašių muzikinio audinio bruožų esama ir 
daugelyje kitų to meto kompozicijų ne mašinistiniais 
pavadinimais.

Prisiminkime Torbjorno Ericsono apibendrinimus. 
Remdamasis A. Mosolovo „Gamykla“, A. Honeggero 
„Pacific 231“ ir G. Antheilio „Mechaniniu baletu“, 
T. Ericsonas nurodo šias „motorinės“ muzikos ypatybes: 
paprastai pirmiausia iškeliami akompanuojantys [muzikos 
kalbos] elementai; tradicinių (lakoniškų, melodinių) temų 
arba visai nėra, arba joms skiriamas šalutinis vaidmuo; 
nėra funkcionalios harmonijos: kūriniams būdingas mo-
dalumas; dominuoja perkusinis skambesys: naudojama 
daug mušamųjų, kiti instrumentai naudojami taip pat 
„perkusiškai“; kūriniai pasižymi smulkiomis ritminėmis 
vertėmis: dažnas šešioliktinių judėjimas; garsinis kūrinio 
audinys ostinatinio pobūdžio, jį formuoja trumpos ritmi-
nės nuolat pasikartojančios „ląstelės“; galima polirit mika, 

asimetrinis metras; nėra agogikos (vis dėlto būdinga 
 staccato – I. K.), nekeičiamas tempas (reikėtų patikslinti: 
nėra laipsniškos tempo kaitos; tempas išlaikomas – kartais 
net pabrėžtinai, tačiau keičiasi kas trumpi epizodai – I. K.); 
kūriniai tarsi pagrįsti perpetuum mobile: nėra muzikinių 
atsikvėpimo pauzių15.

Pažiūrėkime, kaip tai atrodo panagrinėjus A. Honeg-
gero „Pacific 231“. Esminiai šios kompozicijos muzikinę 
medžiagą formuojantys veiksniai yra repetityviškumas ir 
variantiškumas; šie du principai turi ypatingą reikšmę 
perteikiant automatizuoto judėjimo įspūdį. Abstrakčią 
evoliucionuojančio judėjimo idėją, nuo kurios priklauso 
ritmo ir tempo kaita pagrįstas kūrinio karkasas, organiškai 
konkretesniais vaizdais papildo meistriškai sumodeliuoti 
repetityviniai kompleksai. Ritminės progresijos ir laipsniš-
kas garsų amplitudės didėjimas tirštinant harmoniją bei 
faktūrą vaizdžiai siejasi su masyvaus traukinio pajudėjimu 
iš vietos (žr. 2 pvz.).

Pateiktame fragmente matome priemones, būdin-
gas mašinistiniam kompleksui. Styginių garsai atskirti 
pauzėmis: mediniai pučiamieji yra skambesio pagrindas, 
styginiai tarsi „papildo“ tembrą; pauzės teikia griežtumo, 
padeda išvengti standartinio grupės vaidmens, kuriam 
būdingas melodizavimas ar pedalo, fundamentalaus boso 
funkcija. Čia pagrindinę skambesio masę sudaro mediniai 
pučiamieji, o styginiai tik „praplečia“ tembrą.

Harmoninių sąskambių pagrindas – didžioji sekunda, 
grynoji kvarta ir tritonis (dar pasitaiko mažoji sekunda 
bei didžioji ir mažoji tercijos). Tritonis ir didžioji sekunda 
yra beveik visų akordų sudėtyje, tai viena A. Honeggero 
harmonijos konstantų. Nors visi akordai disonansiniai, 
juos galima diferencijuoti pagal intensyvumą: labiau 
komplikuotą (disonansiškesnį ir siauresnį) sąskambį 
keičia ne toks tirštas (plačiau išdėstytas, sudarytas iš ne 
tokių aštrių disonansų). Taigi akivaizdu, kad kalbant 
apie simfoninį mašinistinį kūrinį svarbu aptarti ir tembrų 
panaudojimą. 

Palyginimui pateiksime traukinių skleidžiamus garsus 
imituojančius junginius iš E. Křeneko ir G. Antheilio 
kūrybos. E. Křeneko „Traukinių baladėje“ fortepijoninio 
interliudo pradžioje matome nuorodą: schwer, illus
trierend (sunkiai, iliustratyviai). Pradedant vienbalsiu 
motyvu kontroktavoje ir didžiojoje oktavoje pianissimo, 
faktūra laipsniškai tirštinama pridedant analogišką balsą 
dešinėje rankoje, jį įvedant didžiojoje oktavoje tritoniu 
aukščiau (kanoninė imitacija). Harmonija vis tirštėja, 
atsiranda į aštuntines skaidomų garsų; dešiniosios rankos 
garsinė medžiaga kyla, o kairiosios žemutiniai garsai 
išlieka kontr oktavoje, tačiau didėja akordų svyravimų 
amplitudė. Kulminacijos metu aukštame registre atsi-
randa disonansinis keturgarsis, akcentuojamas sinkope 
ir pabrėžiamas sforzando. Tai traukinio garo švilpesio 
imitacija (žr. 3 pvz.).
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2 pvz. Arthuras Honeggeras. „Pacific 231“ (1923)

3 pvz. Ernstas Křenekas. „Traukinių baladė“ (1944)
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Reikia pabrėžti tai, kad labai panašus ritminis darinys 
atsiranda ir L. Ornsteino pjesės „Savižudybė lėktuve“ 
kulminacijoje (4 pvz.). 

Grįžkime prie dar vieno E. Křeneko kūrybos pavyz-
džio. Operoje „Jonny groja“ (1927) taip pat figūruoja 
lokomotyvo leitmotyvas (II dalis, 9 scena) (5 pvz.).

G. Antheilio operos „Transatlantikas“ fragmente 
dundančio traukinio charakteristika sumišusi su stebėtojų 
išgąsčiu (I veiksmas, 3 scena) (6 pvz.):

Matome, kad ir čia yra esminių mašinistiniam komp-
leksui būdingų bruožų: cikliško ratų dundesio monotoniją 
kuria choras ir orkestras, trijų ketvirtinių metru atlikdami 

4 pvz. Leo Ornsteinas. „Savižudybė lėktuve“ (1918–1919), kulminacija 

5 pvz. Ernstas Křenekas. Opera „Jonny groja“ (1927), II dalis, 9 scena

6 pvz. George Antheilis. „Transatlantikas“ (1928), I veiksmas, 3 scena
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pauzėmis atskirtus akordus; solistams tenka perspėjamieji 
šūksniai kvartos intervalu žemyn.

Dabar panagrinėkime, kokiais būdais perteikiami 
lėktuvo įvaizdžiai. Minėtame L. Ornsteino kūrinyje 
tiesioginio lėktuvo vaizdavimo nėra; pjesėje išryškintas 
ritminis pradas nors ir dera su specifiniais kitų mašinis-
tinių kompozicijų bruožais, bet kūrinys anaiptol nėra 
iliustratyvus.

Kiek kitoks lėktuvo įvaizdžio vaidmuo Bohuslavo 
Martinů simfoninėje poemoje „Skrydis“ (la Baggare, 
1926). Čia, gilindamiesi į muzikinės minties plėtojimą, 
galime aiškiai įsivaizduoti ir atskirti skrydžio etapus: buk-
suojantį lėktuvo pajudėjimą iš vietos, įsibėgėjimą, atsiplė-
šimą nuo žemės ir galiausiai pakilimą į numatytą aukštį. 
Įdomu, kad šiuo atveju, skirtingai nei kitose aptariamose 
kompozicijose, kuriant menamą vaizdinę dinamiką pa-
grindinį vaidmenį atlieka melodija (tiesa, faktūrai tenka 
taip pat gana svarbus vaidmuo). Dar nepakilusio lėktuvo 
judėjimą perteikia fugos tipo kampuota melodija, atlie-
kama staccato, naudojami akcentai (7 pvz.).

39 taktus trunkančioje „įsibėgėjimo“ fazėje gausu 
tipingų, mechanizmų garsus imituojančių detalių: 
aštuntinių triolės, staigūs trisdešimtantrinių septolių 
šuorai aukštyn, sinkopės. Į padangę išsiveržusio ir debesis 
skrodžiančio lėktuvo „triumfas“ prasprogsta daininga, 
banguota, švelniai aukštyn kylančia pastoralinio atspalvio 
melodija legato. Čia pirmą kartą kūrinyje keičiasi ritmas, 
kuris, naudojant ilgesnės trukmės ritmines vertes, staigiai 
pakeičia anksčiau vyravusį motorinį pobūdį labiau plau-
kiančiu judėjimu (8 pvz.).

Staigus faktūros pokytis daro įspūdį, kad lėktuvas 
jau pakilęs. Kūrinio pradžioje to ir užtenka: motorinis 
judėjimas ir kontrastas tarp dviejų skirtingo pobūdžio 
melodijų sukuria dinamišką lėktuvo judėjimo vaizdinį. 

Tačiau ilgainiui muzikinė medžiaga nublanksta, ir mintis 
praranda pradžioje užprogramuotą įtampą. Tai, manau, 
susiję pirmiausia su forma ir orkestruote. 

Tos pačios teminės medžiagos plėtojimas driekiasi 
dešimtimis taktų, švelniai pereidamas iš vienos padalos 
į kitą. Toks išdrikęs, palyginti nestruktūruotas dėstymas 
neturi nieko bendra su embleminėmis mašinistinėmis 
kompozicijomis, kurių formai būdinga apgalvota aiškiai 
atskiriamų fazių kaita, kontrastingų fragmentų dinamika 
ir formos lakoniškumas. Tiesa, A. Mosolovo „Gamykla“ 
taip pat parašyta tarsi vienu įkvėpimu, bet ji trunka ne 
11 minučių, kaip B. Martinů „Skrydis“, o maždaug 3. 
Per šį trumpą laiką, regis, įvyksta daug daugiau „vyksmo“ 
negu visoje B. Martinů poemoje.

Taip yra gal ir todėl, kad, kurdamas kameriniam or-
kestrui, B. Martinů neišnaudojo tembrinių jo galimybių. 
Pažvelgę į partitūrą iškart pastebėsime, kaip vienodai 
kompozitorius dėsto medžiagą instrumentų grupėms; ir 
ritmo, ir melodikos, ir kitais atžvilgiais jos taip sunive-
liuotos, kad mediniai ir variniai pučiamieji visai paskęsta 
garsinėje styginių masėje. 

Tai buvo modernias transporto priemones – greitaei-
gius traukinius ir lėktuvus – imitavę muzikos fragmentai. 
Dabar pažiūrėkime, kaip atrodo gamyklos mašinerijos 
garsinės ikonos Maxo Brando, Gottfriedo Huppertzo ir 
Aleksandro Mosolovo kūriniuose.

Siekdamas sukurti vizualią dantračių sistemos rotacijų 
ciklo asociaciją, M. Brandas sudarė ostinato iš harmoninio 
ritminio motyvo, kurio viršutinė melodinė slinktis – chro-
matinė seka mažąja tercija žemyn (9 pvz.).

G. Huppertzas, sekundžių tikslumu fiksuodamas 
filmo juostoje kintančius gamyklos vaizdus, skirtingoms 
mašinoms taiko vis kiek kitokią ostinatinę medžiagą 
(10 pvz.).

7 pvz. Bohuslavas Martinů. „Skrydis“ (1926)

8 pvz. Bohuslavas Martinů. „Skrydis“ (1926)

9 pvz. Maxas Brandas. „Mašinistas Hopkinsas“ (1929). I veiksmas, 2 scena: „Mašinų choras“
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10 pvz. Gottfriedas Huppertzas. Muzika Fritzo Lango filmui „Metropolis“ (1927). Uvertiūra
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11 pvz. Gottfriedas Huppertzas. Muzika Fritzo Lango filmui „Metropolis“ (1927)

Atkreipkime dėmesį, kokie tembrai išryškėja G. Hup-
pertzo garsiniuose didmiesčio, gamyklos mašinų ir 
antropomorfinio roboto – iš mirties prikeltos moters – 
paveiksluose. Iš karto matome, kad vaizduojant metalinius 
paviršius visur naudojami mediniai pučiamieji aukštame 

registre; styginiai išlaiko motorinį karkasą. Metalinio 
žmogaus atgijimą iliustruoja elegantiška chromatinė 
slinktis žemyn. Mašina, įgijusi esmines žmogiškąsias sa-
vybes, charakterizuojama pasikartojančiu šalto skambesio 
motyvu16 (žr. 11 pvz.).
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Beje, „Metropolio“ muzikoje, siekdamas perteikti 
utopinio miesto didingumą, kompozitorius pasitelkia ir 
vargonus. Girdint, kaip įtikinamai jie griaudėja iliust-
ruodami daugybės garo vamzdžių švilpesį, savaime kyla 
klausimas, kodėl kitose mašinistinėse kompozicijose 
jie nenaudojami. Ar tik dėl praktinių sumetimų, ar ir 
norint atsiriboti nuo religinių asociacijų? Juk vargonai 
pirmiausia laikomi bažnytiniu, o ne pasaulietiniu ins-
trumentu.

A. Mosolovo „Gamykla“ – neabejotinai viena reikš-
mingiausių XX a. pirmosios pusės mašinistinių kompo-
zicijų. Torbjornas Ericsonas įžvelgia I. Stravinskio primi-
tyvizmo ir mašinizmo muzikinės kalbos giminingumą. Jo 
nuomone, sukeitus A. Mosolovo „Gamyklos“ ir I. Stra-
vinskio „Šventojo pavasario“ pavadinimus, klausytojui, 
negirdėjusiam šių kūrinių, galėtų kilti mašinų asociacijos 
I. Stravinskio apeigų muzikoje ir apeigų asociacijos 
klausantis A. Mosolovo „Gamyklos“17. Abu šie kūriniai, 
pasak jo, taip pat yra labai artimi struktūriškai (bent jau 
atskirais epizodais).

Įdomu pažiūrėti, kiek artima šių kūrinių muzikinei 
kalbai yra V. Bacevičiaus „Elektrinė poema“. Poemai bū-
dinga nuolatinė trumpų padalų kaita, lakoniški melodiniai 
motyvai, disonansinė harmonija ir spalvinga orkestruotė, 
kurioje nemažai dėmesio skiriama pučiamiesiems. Nuolat 
juntamas nerimastingas ritmo pulsas; net ir daininges-
nius epizodus tuoj pat keičia ryžtingi „kapoti“ ritmai18. 
Ritmiškai partijos dažnai nediferencijuojamos, susilieja 
į stiprų garsinės tėkmės monolitą. Greičio ir lengvumo 
įspūdį kuria nuolatinis judėjimas šešioliktinėmis, dažnai 
naudojamos triolės ir pauzės, praretinančios šešioliktinių 
srautus, bei tarpais pasigirstantys šešioliktinių sekstolėmis 
nubėgantys medinių pučiamųjų pasažai.

Kaip matyti iš pateiktų pavyzdžių, mašinistiniai įvaiz-
džiai turi bendrų bruožų, panašumo: čia nėra jokios gar-
sinės diferenciacijos tarp, tarkime, traukinio ar gamyklos 
vaizdavimo, t. y. konkrečių ir abstrakčių mašinistinių įvaiz-
džių. T. Ericsonui gana gerai pavyko nurodyti pagrindinius 
mašinistinio komplekso elementus remiantis etaloniniais 
mašinistiniais kūriniais. Bet, atidžiau paanalizavę šiuos 
opusus, galime surasti ir daugiau specifinių bruožų – tam 
tikrų harmoninio–melodinio–faktūrinio svyravimo ar di-
sonansiškumo kaitos dėsningumų. Kad ir kaip būtų, kuo 
giliau panyrame į morfologinę analizę, tuo, rodos, labiau 
nutolstame nuo tiriamo objekto esmės: juk smulkiausiame 
lygmenyje neišvengiamai susiduriame su muzikos kalbos 
elementais, kuriuos skyrium galime rasti bet kuriame kita-
me kūrinyje. Taigi pernelyg atidus gilinimasis į partitūros 
detales, atsiejant jas nuo realaus, subjektyviai patiriamo 
skambėjimo bei platesnio konteksto, yra neprasmingas ir 
įtikina, kad pastangos muzikos kūrinyje užčiuopti „kon-
krečius“ vaizdinius siaurina klausytojo suvokimą ir trukdo 
įvairiapusiškesniam estetiniam potyriui. 

Netipiški mašinistiniai sprendimai  
Maxo Brando operoje „Mašinistas Hopkinsas“ 
Operoje „Mašinistas Hopkinsas“ atonalumas panau-

dotas mašinoms sužmoginti19. Ankstesniuose muzikos 
pavyz džiuose matėme chromatines sekas, pabrėžiančias 
„mechaniškumą“, atitolimą nuo žmogiškųjų savybių, 
objektyvumą, „daiktiškumą“. Mašinų choro partijose 
atonalumas, priešingai, išryškina personifikuotų mecha-
nizmų subjektyvumą. Kartojimu, stipriosiomis metrinė-
mis dalimis ir pauzėmis pabrėžiamos pustonių slinktys 
žemyn siejasi su raudos, skundo intonacijomis, kurių 
retoriškumą paryškina retos tritonio ar kvintos šuolių 
melodinės „pūslės“. 

Technologijos traktavimas operoje yra prieštaringas: 
viena vertus, fabrikas iškeliamas kaip darbo, o kartu ir 
gyvenimo tiekėjas; kita vertus, atskleidžiama beatodairiš-
ko žmogaus vergavimo mašinoms tragedija. Kaip vertinta 
ši novatoriška opera? Nenorėčiau sutikti su tyrinėtoju 
Davidu Drewu, kuris sumenkina M. Brandą, laiko jį 
vidutinių gabumų menininku, o jo operą – trumpalai-
ke sėkme, nulemta daugiau išorinių aplinkybių negu 
kūrinio meniškumo: „šiuolaikiškiausi sceniniai triukai 
suplakti su beveik visomis to meto kompozicinėmis 
technikomis – nuo dainos iki Sprechstimme ir beveik 
atonalumo. Estetiniu požiūriu rezultatas yra tam tikras 
chaosas, kuris trumpą laiką gali būti klaidingai palaikytas 
novatoriškumu.“20 

Kitas muzikologas, Frankas Mehringas, kalba apie 
M. Brando vaizduojamos gamyklos mašinų fantastiškumą 
ir religines konotacijas21. Jis remiasi partitūroje autoriaus 
įrašytomis scenografinėmis nuorodomis bei libreto (kurį 
parašė pats autorius) citatomis. Bet juk esama ir glaudesnio 
ryšio tarp šių tokių skirtingų dalykų. 

Kai kuriais atvejais technologija vaizduojama arba kaip 
alternatyva religijai, kaip naujoji religija, arba net Visagalis 
Dievas. Išryškėja sąsajos tarp oficialaus ir neoficialaus  
(t. y. dar neįvardyto) naujojo dvasingumo. Pirmasis apibū-
dinamas „naujojo primityvizmo“ sąvoka, antrasis – niekaip 
neįvardytas. Čia siūlau prisiminti iki šiol daug ir dažnai 
minėtą žodį „mašinizmas“ ir priimti jį kaip daugiaprasmį 
terminą.

F. Mehringo analizė reikšminga tuo, kad M. Brando 
kūrinyje jis įžvelgia tą daugiaprasmiškumą – gėrio–blo-
gio ir realybės–mito–religijos gijas, bet savo teiginius 
grindžia tik autoriaus libreto ir scenografinių nuorodų 
aptarimu. Jis ignoruoja svarbiausią aspektą – visai nenag-
rinėja muzikos raiškos priemonių (repetityvumo, ritmo 
dominavimo ir kt.). 

Šiame straipsnyje kaip tik norėčiau atkreipti dėmesį 
į tokio analizavimo nepakankamumą. Juk bent kiek ati-
džiau patyrinėję „Mašinisto Hopkinso“ partitūrą galime 
labai aiškiai pamatyti, kaip estetika ir ideologija atsispin-
dėjo ir muzikiniame kūrinio audinyje. 
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Beje, ir Clive’s Bennettas, vienas iš nedaugelio tyrėjų, 
pripažinusių M. Brando operos originalumą, straipsnyje 
„Mašinistas Hopkinsas: Lulu tėvas?“ taip pat nepropor-
cingai daug dėmesio skyrė operos siužeto vingiams, bet 
itin mažai – muzikos kalbai22.

Mano manymu, vienas svarbiausių aspektų, aptariant 
„Mašinistą Hopkinsą“, yra muzikinės – ypač tembrinės – 
mašinų charakteristikos. Dar kartą grįžkime prie jau 
minėto Mašinų choro fragmento. Atkreipkime dėmesį 
į šio epizodo orkestruotę, kurioje užkoduota reikšminga 
prasminė informacija. 

Epizodai, kuriuose dalyvauja tik pučiamųjų instru-
mentų grupė, operose pasitaiko retai. Čia instrumentinio 
akompanimento pagrindas yra varinių pučiamųjų atlie-
kamas harmoninis-ritminis ostinato, kurio pasikartojantį 
motyvą sudaro disonansinio akordo (išdėstyto mišriai, 
išryškinant didžiąją sekundą ir tritonius) kartojimas, 
kintant tik viršutiniam jo tonui, o tai sudaro akustiškai 
ryškiai girdimą chromatinę seką mažosios tercijos inter-
valu žemyn.

Anglų ragas ir kontrafagotas, įsitraukdami į muzikinį 
audinį kraštiniuose registruose, ne tik praplečia skambėji-
mo lauką, bet ir teikia mediniams pučiamiesiems būdingo 
šaltumo ir kietumo; neatsitiktinai jiems tenka ilgos vertės 
stovintys garsai.

Įdomu tai, kad, skirtingai nei kitose aptartose kom-
pozicijose, pučiamieji čia ne tik atskiriami nuo styginių 
(jie – bent trumpam – visiškai eliminuojami), bet ir 
kruopščiai diferencijuojamos varinių ir medinių funkcijos. 
Tokį sprendimą interpretuojant galima būtų įžvelgti prieš-
taringą mašinų – ir apskritai technologijų – traktavimą: 
variniai, pasižymintys minkštesniu tembru, suvokiami 
tarsi plakanti širdis23, o ilgai tęsiami šalti anglų rago ir 
kontrafagoto garsai atliepia tarsi metalas (beje, ties vėliau 
įstojančiais kitais orkestro instrumentais partitūroje yra 
nuoroda ohne ausdruck, t. y. „neišraiškingai“). 

Pasikeitęs skambesys, su kuriuo susiję daugelis XX a. 
muzikos naujovių ir atradimų, gali būti apibūdinamas 
nebent realiai jį girdint, o ne analizuojant partitūras, 
kaip, pavyzdžiui, gali būti iš natų suprantama harmonija 
ar forma. Todėl šį pakitusį skambėjimą yra sunkiau ana-
lizuoti. Neatsitiktinai dauguma tyrinėtojų šiuos kūrinius 
vertina daugiausiai remdamiesi morfologine, istorine ar 
net literatūrine analize. 

Apie mašinistines kompozicijas kalbant vien estetiniu 
ar grynai morfologiniu požiūriu, akivaizdus jungties 
tarp šių dviejų pozicijų trūkumas. Tokia jungtimi galėtų 
būti akustinių instrumentų ypatybių, subjektyviosios 
akustikos aspektų aptarimas. Kaip tik todėl itin aktualu 
pažvelgti į šias kompozicijas iš naujos perspektyvos, kuri 
būtų atidi atskirų muzikos kalbos elementų charakteris-
tikoms ir kartu neišleistų iš akiračio kūrinio visumos bei 
platesnio jo konteksto.

Išvados

Staigus moderniųjų technologijų šuolis – vienas ryš-
kiausių XX a. charakterizuojančių fenomenų. Šis reiškinys 
ne tik turėjo lemiamą reikšmę pasaulio ekonomikai ir 
politikai, bet ir iš pagrindų pakeitė žmogaus aplinką ir jo 
gyvenimo būdą, formavo iš esmės naują pasaulėjautą.

Klasicizmui būdinga motorika, harmonija ir netgi 
muzikos instrumentų panaudojimas buvo glaudžiai 
susijęs su tradicija. Kompozitorių kūriniuose atsiradęs  
mašinistinis kompleksas – naujas reiškinys, dėl nurodytų 
priežasčių galėjęs išryškėti tik XX a. Daugiau ar mažiau 
tiesiogiai su staigiai pasikeitusio gyvenimo aktualijomis 
susijusios muzikinės kompozicijos buvo atpažįstamos ir 
suvokiamos kaip „mechaniniai“, „mašinistiniai“, „metalo 
amžiaus“ kūriniai. Aštrus ritmas, repetityviškumas, diso-
nansinė harmonija ir „kietokas“ orkestro skambėjimas 
tapo tarsi XX a. muzikos retorikos figūra, perteikiančia 
„mašinų amžių“.

Šiandien susidomėjimas mašinistine XX a. muzika 
didėja, tačiau vis dar stinga išsamesnės jos analizės: kūrinių 
estetiką apibūdinantys teiginiai turėtų būti grindžiami 
konkrečių muzikos priemonių įvardijimu, todėl reikėtų 
remtis ne tik partitūromis (nors vien jau tai būtų didelis 
žingsnis į priekį), bet ir garsine medžiaga (įrašu ar kon-
certiniu atlikimu). Juk vizualioji ir garsinė analizė neretai 
pateikia skirtingų, vienas kitą papildančių argumentų 
ir leidžia geriau suvokti kūrinyje užkoduotas prasmes, 
įžvelgti naujas interpretavimo galimybes. 

Objektyviai ar bent neutraliai vertinti XX a. meninius 
mašinistinių kūrinių aspektus įvairių šalių muzikologams 
ir kultūros tyrinėtojams neretai trukdė visai kiti – dažniau-
siai politiniai – motyvai. Džiazas, scenografijos naujovės, 
netgi kompozitoriaus tautybė, nepalankiai susiklosčius 
aplinkybėms, galėjo lemti vieno ar kito kūrinio atme-
timą ar muzikologiniu požiūriu nemotyvuotą neigiamą 
reakciją. Tad šiuos kūrinius reikia iš naujo peržvelgti ir 
„reabilituoti“, vertinant iš šių dienų perspektyvos. 

Vienas pirmųjų kylančių klausimų: kokie psicho-
fiziniai garsų suvokimo veiksniai padeda įvertinti tam 
tikrus muzikinius darinius ar tam tikrą skambesį kaip 
„mašinistinį“? XX a. pradžioje technologiniai įvaizdžiai 
buvo kuriami „rankiniu būdu“ – bandant tradicinėmis 
muzikos išraiškos priemonėmis atkurti mašinų skleidžia-
mus garsus ir, dar daugiau, sužadinti kitas jutimines, su 
technologijomis siejamas patirties asociacijas. Tai ne vien 
garsinė imitacija, bet ir vaizdines taktilines (formos, tūrio, 
kitų ypatybių) asociacijas keliantys muzikiniai pluoštai. 
Manau, kad, kalbėdami apie šiuos kūrinius, susiduriame 
su naujo tipo įtaiga. Ją tirti reikėtų ne tik atidžiai narstant 
kūrinių audinius, bet ir drąsiai peržengiant morfologinės 
analizės ribas. Ieškant naujų prasminių mašinistinės muzi-
kos klodų, reikėtų „vaikščioti“ muzikos ir kitų meno sričių 
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bei muzikos ir „realaus“ gyvenimo paribiais, neaplenkiant 
ir mokslo – pirmiausia sociologijos ir psichofiziologijos – 
tiriamų objektų.

Toks kokybiškai naujas požiūris būtinas, nes, kaip jau 
mėginau atskleisti šiame straipsnyje, mašinistinės kompo-
zicijos atveria daugybę svarbių XX a. muzikinės kalbos ir 
muzikos estetikos aspektų. Mašinistiniai įvaizdžiai ypač 
ryškiai aktualizuoja dvi XX a. estetikos ir kasdienio gy-
venimo dilemas: mechaniškumo ir organiškumo (arba, 
kitaip sakant, mašinos ir žmogaus, technikos ir gamtos) 
priešpriešą bei technikos ir religijos santykį. Pirmuoju 
atveju išryškėja subjektyvus to, kas „gyva“ ir „negyva“, 
vaizdavimas, dažnai sutirštintai deformuojantis normas, 
kurios daug šimtmečių skelbė, kad žmogus ir gamta turi 
ypatybę būti gyvi, o visa kita (dirbtinė) aplinka – ne.  
XX a. pradžios kūrėjai, ypač radikalieji futuristai, buvo lin-
kę sukeisti objektui ir subjektui tradiciškai priskiriamas ka-
tegorijas ir ypatybes. Tas pats pasakytina ir apie technikos 
bei religijos santykį – ne vienas kūrėjas, apimtas euforijos 
ir entuziazmo, buvo linkęs techniką sudievinti, suteikti 
jai visagališkumo atspalvį. Taigi ir šiose tarpkultūrinėse 
srityse tyrinėtojams atsiveria platūs, neliesti horizontai. 
Palikdama juos ateities muzikologams, norėčiau trumpai 
apžvelgti, kokiomis kryptimis vėliau vystėsi mašinistinių 
įvaizdžių tradicija. 

Pats lakoniškiausias apibendrinimas skambėtų taip: 
XX a. viduryje ir antrojoje pusėje mažėjo tradiciniais ins-
trumentais bei tradicinėmis muzikos raiškos priemonėmis 
kuriamų, techninius objektus ar tų objektų kompleksus 
imituojančių mašinistinių įvaizdžių ir gausėjo, populiarėjo 
mašinistiniai įvaizdžiai, sukurti remiantis konkrečiais 
realiais garsiniais šaltiniais. Tai, žinoma, susiję pirmiausia 
su atsiradusia galimybe įrašyti bet kurį patikusį garsą ir 
vėliau jį naudoti kuriant muziką. Tai pasakytina ir apie 
išsiplėtusią iki begalybės muzikinio kūrinio atlikimo 
erdvę – nieko nebestebina koncertas gamykloje ar senų 
automobilių aikštelėje, kai melodija išgaunama neįprastais 
„instrumentais“, tokiais kaip staklės, konvejeriai ar kiti 
technikos padargai (šiuo požiūriu minėtini keli šiuolaikinį 
avangardą propaguojantys ir aktyviai praktikuojantys atli-
kėjų kolektyvai – berlyniečiai „Einstürzende Neubauten“ 
ir britų netradicinio šokio grupė „Stomp“, kurianti muziką 
savo pasirodymuose iš po ranka pasitaikančių objektų).

Daugelio šiuolaikinių vadinamųjų industrinių kompo-
zicijų atsiradimui įtakos turėjo XX a. vidurio konkrečiosios 
muzikos kūrėjai ir eksperimentiniai jų bandymai: Pierre’o 
Schaefferio „Traukinio studija“ (Etude aux chemins de fer, 
1948) galėtų tapti puikia medžiaga ieškant muzikiniuose 
traukinių įvaizdžiuose „tikroviškumo“. Tai ypač akivaizdu 
klausantis įrašyto monotoniško ratų dundėjimo ir švil-
pesio, kuriame išryškėja kvartos intervalas. Šis intervalas 
tampa kūrinį struktūruojančiu elementu, kurį palaiko 
geležinkelio bėgių dundesio metroritmika24. 

Vienas iš daugelio vėlesnių pavyzdžių, kuriuose atsi-
spindi garsiniai urbanistinės aplinkos įvykiai, yra vokiečio 
Gerhardo Stäblerio „San Francisko šiukšlių vežėjai“ (Den 
Müllfahrern von San Francisco, 1990). „Akronimu iš 
akustinių vienos kelionės prisiminimų“ įvardytas opusas 
ansambliui – tai žaisminga parafrazė garsinės miesto 
kasdienybės temomis: tembrinis, faktūrinis, harmoninis 
ir ritminis kompleksas, vaizdžiai imituojantis skardų, 
trūkinėjantį šiukšlių mašinos ūžesį (kuris, beje, ir buvo 
kibirkštis, įžiebusi šį kūrinį rytais įkyraus triukšmo ža-
dinamo kompozitoriaus sąmonėje), tampa vienijančia 
kūrinio „istorijos“ gija.

Įdomios medžiagos temai teikia ir kinematografas. 
Pavyzdžiui, riba tarp meno ir gyvenimo rafinuotai ištri-
nama danų režisieriaus Larso von Triero filme „Šokėja 
tamsoje“ (Dancer in the Dark, 2000). Tai nėra tradicinis 
miuziklas, muzika tapo svarbiu ir išradingu šio filmo ele-
mentu bendradarbiaujant su pagrindinio vaidmens kūrėja 
airių dainininke Björk. Mums įdomi yra „Kvaldos daina“, 
atliekama gamykloje. Filme iš pradžių vaizduojama nuo-
bodi fabriko kasdienybė – monotoniškai gergždžiančios 
staklės, mechaninius judesius atliekantys darbininkai. 
Tačiau subjektyvus Selmos, kurios vidinio pasaulio spalvų 
paletė ir yra pagrindinė pasakojamos istorijos medžiaga, 
garsinės aplinkos suvokimas monotoniškus garsus paver-
čia patrauklia daina. Šis nuoseklus perėjimas iš grynai 
mašinistinio į muzikinį garsų organizavimą kartu su 
besikeičiančia vizualių trajektorijų dinamika (iš pradžių 
akcentuojamos mašinos, vėliau visi darbininkai įtraukiami 
į siautulingą šokį) yra nuostabus aplinkos ir muzikinių 
garsų giminingumo pavyzdys. 

XX a. antrojoje pusėje ištobulėjęs kompiuteris ir skait-
meninė sistema suteikė kompozitoriams galimybę laisvai 
įgyvendinti kūrybinius sumanymus. Dabar įmanoma 
įsiskverbti į visus garso parametrus, juos nesudėtinga 
modifikuoti. Kompiuterinei muzikai negalioja techni-
niai ribojimai, būdingi akustiniams instrumentams; jai 
atlikti nereikia žmogaus. Taigi dingsta tarpinė grandies 
kompozitorius–atlikėjas–klausytojas jungtis, o kartu ir 
kūrinio interpretacijos unikalumas. Kompiuteriu su-
kurtose kompozicijose galima ieškoti grynai tembrinių, 
ritminių ir formos sprendimų, susijusių su mašinizmui 
priskiriamomis ypatybėmis; čia galima leistis į tūrio ir 
faktūros bei garso tembro ir jo sklaidos erdvėje bei laike 
sukeliamas subjektyvias nemuzikines asociacijas. 

Kitas žingsnis galėtų būti kokybiškai naujas XX a. 
muzikos, kuriai poveikį neabejotinai darė mašinizmo es-
tetika, suvokimas. Juk ne vien šiame straipsnyje paminėtos 
ir aptartos kompozicijos pagrįstos mašinistine stilistika: 
daugelis autorių kūrė naudodami mašinistinį kompleksą, 
nepateikdami programinių nuorodų arba rimtai apie šias 
įtakas net nesusimąstydami. Kita vertus, indust rinė gar-
sinė miesto aplinka ir gyvenimo tempas iš esmės pakeitė 
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muzikos klausymosi įpročius ir suvokimą. Galima teigti, 
kad mašinistinė idioma, kaip ir baroko muzikoje naudotos 
retorinės figūros ar romantizmo epochos kūrinius persmel-
kęs „legendiškumas“, tapo atpažįstamu simboliu. Šiuo 
aspektu būtų įdomu patyrinėti Louiess’o Andriesseno, 
Olivier’o Messiaeno ir daugelio kitų kompozitorių – taip 
pat ir lietuvių, pavyzdžiui, Vytauto V. Jurgučio, Šarūno 
Nako, Ryčio Mažulio, – kūrybą. 
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Summary

Machinistic images in the works of European compos-
ers significantly added in the number in the first half of the 
20th century. Technologies became an important source of 
inspirations influencing various levels on creative solutions 
of progress-captured composers looking for innovations 
in the musical language. Dynamic transformation of the 
musical thought was facilitated by internal and exter-
nal impulses. The external world was quickly changing 
and impacting, at a rapid pace, on human life, human 
philosophy and conception of identity. Such a situation 
required original concepts from a creator based on new 
artistic images that respond to the external changes and 
ease integration into social life. Composers differently 
approached the remains of musical romanticism. Some 
of them relentlessly hunted them away and created a new 
sound system themselves, exploring into new themes 
(Italian futurists), while others laid completely new paths 
for the development of harmony and timbre (the new 
Vienna school) or turned back to the traditions of rational 
composing so cherished in classicism and earlier epochs 
(neo-classicists). 

The new objectivity (Ger. Neue Sachlichkeit) started 
manifesting a radical commitment to the modern environ-
ment focusing on the visible, objective reality. Max Brand, 
Paul Hindemith and Ernst Křenek, the authors of “operas 
of the time” (Ger. Zeitoper) composed in 1927–1930, 
inserted into them the then relevant ideas of progress, 
technological novelties, modern communication systems 
and means of transport, presenting them as decorations, 
plot themes and artistic devices or, sometimes, simply as 
new acoustic effects. The Futurist Manifesto published in 
le Figaro in Paris on 20 February 1909 may be considered 

a written document marking the start of avant-garde 
movements. An antithesis of mechanics and organicity, 
machine and human being represented the main axis of 
futurist ideological tension. Machinist Hopkins by Max 
Brand, opera belonging to the above mentioned “operas of 
the time”, seems to be the most striking reflection of this 
ideology in music. A similar human-degrading or human-
exploiting approach is conveyed by the portrait of Ajax in 
the opera transatlantic by George Antheil. Possessed by 
the same mood, the scientist in Metropolis by Fritz Lang 
(1927) creates a robot – a machine-woman. Symphony of 
Factory Sirens by Arseny Avraamov can be regarded as the 
apotheosis of everything relating to technological progress. 
In 1922, when a conductor climbed on a roof in Baku and 
conducted the concert to factory sirens and steam whistles, 
all sound sources of the city were involved. 

Technological images in the early machinistic compo-
sitions can be divided into two types: 

1) decorative machinism – imitating single machine 
sounds on musical instruments;

2) conceptual machinism – attempting to create an 
aesthetic stylistic idiom of music.

At the beginning of the 20th century, technological 
images were created “manually”, that is, attempting to 
reproduce machine sounds using traditional means of 
musical expressions. In the middle of the 20th century, 
creation of machinistic images imitating technical objects 
or their sets by means of traditional instruments and 
traditional musical expressions started losing popularity, 
yielding grounds to more popular and abundant machin-
istic images created on the basis of specific and realistic 
sound sources. Certainly, this had to do primarily with 
an opportunity to record any sound you like and to use 
it in the creation of music.



44

Lietuvos muzikologija, t. 10, 2009 Vitalija Mockutë

Įvadas 

Permainingas ir itin kontroversiškas XX amžius buvo 
pilnas įvairiausių socialinių, politinių, kultūrinių pervers
mų. Ne išimtis ir muzika. Pasak kompozitoriaus Hugueso 
Dufourt’o, „XX amžiuje muzika atranda savo medžiagą, 
savo kategorijas ir savo formas“ (Dufourt, 2001, p. 61). 
Muzika keitė savo mentalinį universumą ir išraiškos 
sistemą. Joje susipynė daug stilių, stilistikų, komponavi
mo metodikų. Ypač daug XX a. muzikos pokyčių lėmė 
techninė revoliucija – galimybės įrašyti ir modifikuoti 
garsą, analizuoti jį kaip kintantį, skaidomą elementą. Taip 
atsirado elektriniai ir elektroniniai instrumentai, naujos 
muzikos sritys – elektroninė, elektroakustinė.

Julijos Werntz sąvoka „nedvylikos sistemos“ (angl. 
atwelve systems) atkreipia dėmesį į XX a. kompozicijoje 
prasidėjusį 12 temperuotų chromatinių pustonių sistemos 
išsekimą, „nuovargį“ ar transformaciją, vykstančią kelio
mis kryptimis – garsų daugėjimo ir, atvirkščiai, mažėjimo 
oktavoje kryptimis. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti istori
nes ir teorines šių procesų prielaidas ir įvardyti ryškiausios  

XX a. mikrodimensinės kompozicijos krypties – spek
tralizmo ypatumus. Nors prie netradicinių garso sistemų 
priskirtinos ir makrodimensinės, didžiausias dėmesys 
teikiamas mikrointervalinėms kompozicijoms, nes lietuvių 
muzika krypsta mikrointervalinės muzikos tendencijų 
link. XX a. muzikoje buvo kuriamos autorinės mikrotoni
nės sistemos, pvz., K. Pendereckio, G. Ligeti, A. Hábos ir 
kitų kompozicijose pastebimi elementai, kuriuos perėmė 
vėlesni kūrėjai ir pagrindė jais savo originalias sistemas. Pa
sak R. Mažulio, mikrostruktūrinis komponavimas neturi 
nusistovėjusių normų (Mažulis, 2001, p. 51). O T. Murail 
teigia, jog mikrodimensijų taikymas nėra vien gražaus, dar 
negirdėto garso ieškojimas. Veikiau tai „ieškojimas būdų, 
kaip aiškiai komunikuoti pasitelkiant garsą. Tembras yra 
viena akivaizdžiausių ir lengviausiai atpažįstamų garsinių 
kategorijų...“ (Murail, 2002, p. 61).

XX a. mikrodimensinės krypties tradicijoje ryškėja 
trys etapai:

1. Pirmajame etape (XIX a. pab.–1920 m.) itin aki
vaizdus nepasitenkinimas ribotomis pustonių sistemos 
galimybėmis, pamažu dėmesys sutelkiamas į sistemas, 

Vitalija Mockutė

„Nedvylikos sistemų“ sklaida XX a.: 
mikrointervalinės ir spektrinės  
kompozicijos ypatumai
“Atwelve Systems” in the 20th century: Peculiarities  
of Microinterval and Spectral composition

Anotacija
Straipsnyje siekiama atskleisti XX a. muzikos pokyčius, susijusius su technine revoliucija, – tai mikrointervalų ir spektrinės kompozicijos 
praktika. Atskleidžiama, kad visuotinių tradicijų nėra, nes XX a. muzikoje buvo labiau paplitusios autorinės mikrotoninės sistemos, pvz., 
K. Pendereckio, G. Ligeti, A. Hábos ir kitų kūriniuose pastebimi elementai, kuriuos perėmė vėlesni kompozitoriai, sukūrę savo originalias 
sistemas. Sąvoka „nedvylikos sistemos“ (angl. atwelve systems) apibūdina XX a. kompozicijoje prasidėjusią 12 temperuotų chromatinių 
pustonių sistemos transformaciją, vykstančią keliomis kryptimis – garsų daugėjimo ir, atvirkščiai, mažėjimo oktavoje kryptimis. Siekiama 
išsiaiškinti istorines ir teorines šių procesų prielaidas ir įvardyti ryškiausios XX a. mikrodimensinės kompozicijos krypties – spektralizmo 
ypatumus.
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Abstract
The aim of this article is to reveal the changes in the 20th century music caused by the revolutionary techniques such as microinterval 
and spectral compositions. Some elements of the individual microtonal systems of Penderecki, Ligeti, Hába and others influenced the 
original systems of composers of a younger generation. It proves the absence of microtonal tradition. The concept “atwelve systems” 
describes the transformation of 12 tempered chromatic semitones whose number might be increased or decreased in the octave’s interval 
in compositions of the 20th century. The premise of these historical and theoretical processes as well as the singularity of spectral music 
which is the most outstanding tendency of microdimension composition is the object of the present article.   
Keywords: microintervals, spectral music, timbre.



45

„Nedvylikos sistemų“ sklaida XX a.: mikrointervalinės ir spektrinės kompozicijos ypatumai

kuriose daugėja pačių garsų, kita vertus, santykiai tarp 
garsų darosi siauresni nei pustonis. Išeities tašku vėlesnei 
intervalų dalybai pasirenkama dominuojanti sistema – 
tolygus temperavimas siekiant atskleisti estetines, bet 
ne kompozicines suvaržymo bei išsilaisvinimo pajautas 
(žymiausi atstovai Ferruccio Busoni, Richardas H. Steinas, 
Jörgas Maleris).

2. Antrajame etape (1920–1925 m. iki Antrojo pasau
linio karo) buvo siekiama atskleisti visas mikrotonaliosios 
muzikos garsų kombinacijas. Mikrointervalų progre
savimas ir skambėjimas drauge tapo aktualia diskusijų 
tema – kompozicinių elementų demonstravimas pasidarė 
bene svarbiausiu muzikos kūrinio uždaviniu. Pagrindinio 
punkto perkėlimas rodė, kad estetinės kategorijos nebėra 
tokios svarbios, jos užleido vietą technikai. Be skambančių 
garsų nagrinėjimo, aktualia tema tapo akustinis mikroto
nų pagrindimas. Obertonų dėsnis taikytas ir mikrotonų 
eilei, sisteminis jų pritaikymas virto pagrindiniu tvarkos 
principu, tolygiai temperuotas derinimas tapo nebe pa
grindine sistema. Ši sritis ypač aktuali pasidarė po Antrojo 
pasaulinio karo, kai vėl, bet naujomis priemonėmis ir per
spektyvomis buvo gręžiamasi į psichoakustikos mokslus 
(žymiausi atstovai Georgijus RimskisKorsakovas, Char
lesas Ivesas, Aloisas Hába, Ivanas Wyschnegradskis).

3. Trečiajame etape (nuo 1945 m.) muzikų žvilgsnis 
nukrypo į akustinįmatematinį fenomeną (grynojo deri
nimo atnaujinimas oktavą dalijant daugiau nei į 12 dalių; 
obertonų garsaeilis buvo suvokiamas kaip išeities taškas ir 
logiškas įrodymas; mikrointervalai nuolat taikomi kūrybi
nėje praktikoje), žymiausi šio etapo atstovai – Adriaanas 
Daniëlis Fokkeris, Björnas Fongaardas, Tonas de Leeuwas, 
spektrinės muzikos kūrėjai.

Taigi matome, kad tiktai XX a. kompozitoriai savitai 
traktavo mikrodimensijų teikiamas galimybes ir nesiekė 
sukurti vienos visuotinės sistemos. Mikrointervalikos trak
tuotę įvairino ne vien naudojimo galimybės, bet ir tikslo 
(tembro, gražaus garso ieškojimai), sampratos (estetinis ar 
technologinis aspektai) bei suvokimo ypatybės.

1. Mikrointervalai

1.1. Terminologijos problematika
Terminais „mikrotonas“ (angl. microtone, -es, vok. 

Mikroton, -öne, it. microtono, -i) bei „mikrointervalas“ 
vadinami muzikos intervalai, mažesni už temperuotą 
(100 centų) pustonį. Įvairiuose šaltiniuose1 ši sąvoka ir 
jos „fiziniai“ dydžiai apibūdinami skirtingai, štai keletas 
labiausiai paplitusių reikšmių: dvigubai mažesnis už pus
tonį intervalas (t. y. ≠ arba = 50 ct)2; visi intervalai, netel
pantys į dvylikagarsės oktavos rėmus, tačiau mažesni už 
pustonį (Griffiths, 2001, p. 624). Mokslinėje literatūroje 
mikrotonų dydžiai dažniausiai apibūdinami specialiomis 
sąvokomis: 

• priklausomai nuo jų „dydžio“ arba suskaidyto tono 
dalių skaičiaus: ketvirtatonis3, penktatonis, aštuntatonis, 
dešimtatonis ir pan.;

• priklausomai nuo mikrointervalų fenomeno trak
tavimo: achromatika4, bichromatika5, ultrachromatika6, 
ultraharmonija, ekmelika7 (Barthelmes, 1997, p. 258).

Gražina Daunoravičienė (Daunoravičienė, 2003, 
p. 102–103) teigia, kad kiekvienas kompozitorius, nu
sprendęs komponuoti „nedvylikos sistema“, susiduria su 
keliomis pasirinkimo galimybėmis. Prieš komponuodamas 
naują muzikinį opusą autorius gali rinktis tarp:

• lygios arba nelygios oktavos skaidos: čia priešprie
šinamos dvi galimybės: 1) logaritminio oktavos skaidymo 
tradicija, t. y. oktava skaidoma į lygių dydžių dalis, ir 
2) oktava dalijama į skirtingų dydžių elementus – garsus 
(nuo Vicentino mažųjų ir didžiųjų diesis iki spektrinių 
G. Grisey, T. Murail, C. Vivier ir kitų kompozicijų);

• garsų kiekio (atskaitos taškas – 12-os garsų sistema) 
didėjimo (mikrointervalai) arba mažėjimo (makrointer
valai) krypties. Kaip makrotonų sistemos pavyzdį galima 
pateikti argentiniečių/vokiečių kompozitorės Silvijos 
Fominos (g. 1962) kompoziciją Im Halbdunkel (1991), 
pagrįstą ekvidistancinių pentatonikų sistema (oktava 
dalijama į penkis vienodus intervalus).

XX a. muzikos kūrėjai (Charlesas Ivesas, Aloisas Hába, 
Pierre’as Boulezas, Jeronimas Kačinskas, Rytis Mažulis, 
Marius Baranauskas ir kt.), naudojantys mažesnius nei 
pustonis intervalus, ieškodami individualumo susikūrė 
labai platų įvairių priemonių (nuo muzikos kalbos elemen
tų iki technikų – serijinės, serialistinės ir kt.) pasirinkimo 
spektrą. Išskirtume keletą ryškesnių muzikinio mikroin
tervalinio opuso komponavimo galimybių:

• naudojamas garsų „dydžių“ variantiškumas, įvairūs 
intervalų matavimo vienetai: ketvirtatoniai, terctatoniai, 
šeštatoniai ir kt. (dalijama logaritmiškai); 

• naudojami „individualūs“, nesutampantys mikroin
tervalų dydžiai – kai atstumai tarp garsų formuojami 
nelogaritmiškai;

• naudojamos įvairuojančios intervalų matavimo vie
netų sistemos: griežtai išlaikoma viena ar taikomos kelios, 
pvz., komponuojama vien ketvirtatoniais arba įvairių 
„dydžių“ mikrointervalais;

• mikrointervalais gali būti papildoma ir praplečiama 
dur-moll sistema (minėtini ankstyvieji XX a. mikrointer
valiniai kūriniai, A. Hábos kūryba);

• mikrointervalai gali būti savarankiški sistemos 
elementai (spektrinės muzikos pavyzdžiai, P. Boulezo, 
R. Mažulio ir kt. muzikiniai opusai);

• įvairuoja mikroatstumų įtaka diagonaliam kūrinio 
audiniui. Tai priklauso nuo melodinio (pereinamieji, 
ornamentiniai mikrointervalai) arba harmoninio (vi
saverčiai mikrointervalai, persmelkiantys visą muzikinį 
audinį) mikrotonų kompozicinio traktavimo. Melodiniai 
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mikrointervalai priskirtini nesudėtingam mikrodimensijų 
panaudojimo tipui, dažnai naudojami gana paviršutiniškai 
(glissando tarp natų ir pan.). Čia minėtini K. Penderec
kio (Emanatione), O. Narbutaitės, M. Gordono kūrinių 
epizodai. Harmoninės mikrodimensijos stipriai veikia 
garsų sistemą, jos yra konstruktyvioji, o ne puošiančioji 
muzikos kalbos dalis. Šį tipą iliustruoja spektrinė muzika, 
R. Mažulio, Š. Nako bei kitų kūryba;

• mikrointervališkumas gali būti jungiamas su kitomis 
šiuolaikinėmis komponavimo technikomis (serijiškumas, 
minimalizmas ir kt.), struktūroms ir kompozicijoms taiko
mi simetrijos, palindromo principai (Pierre’o Boulezo „Ves
tuvių išvaizda“ – Le visage nuptial , pirma versija 1946 m., 
galutinė redakcija 1952 m., R. Mažulio muzikiniai opusai 
„Forma yra tuštuma“, „Menzūros“ ir kt.); 

• mikrointervalai gali būti traktuojami kaip tembro 
struktūra (spektrinės muzikos atstovų kūryba, mikro
klasteriai, pvz., A. Hábos, K. Pendereckio, G. Ligeti 
kūriniuose).

Sąvokos „mikrotonai“, sudarytos iš dviejų dalių („mi
kro“ + „tonai“, t. y. „mažieji tonai“8), dešifravimas kaip 
aukščių, tarp kurių atstumas mažesnis nei pustonis, yra 
gana pretenzingas ir nelabai tikslus, nes kiekvieno garso 
„dydį“ galime nustatyti tik lygindami jį su kito garso „dy
džiu“. Kaip tik dėl to vokiečių muzikologas ir kompozito
rius Walteris Gieseleris straipsnyje „Kritinės pastabos apie 
mažųjų intervalų kompozicijas“ (kritische Anmerkungen 
zur komposition mit kleinstintervallen, 1991), pagrįstai 
kritikuodamas sąvokos „mikrotonas“ vartoseną, kaip tiks
lesnę bei moksliniu požiūriu taiklesnę siūlė vartoti sąvoką 
„mikrointervalai“, arba „mažųjų intervalų“ (kleinstinter-
vallen) (Daunoravičienė, 2003, p. 102). Muzikologė Irena 
Mikulevičiūtė (Mikulevičiūtė, 2003, p. 433) mikrotonais 
vadina garsus, priklausančius tam tikrai mikrodimensinei 
sistemai, o jų santykius – mikrointervalais.

Tačiau kasdienėje vartosenoje abi sąvokos – „mikro
tonai“ ir „mikrointervalai“ – funkcionuoja kaip sinoni
mai. Pasak W. Gieselerio, lotyniškas žodis tonus reiškia 
didžiosios sekundos intervalą, o vokiečių kalboje ton 
apibrėžia atskirą garsą, taigi ne intervalą, todėl vokiečių 
kalba terminas Mikro-töne negali būti vartojamas: turint 
omeny mažą nuotolį tarp gretimų garsų reikėtų sakyti 
„mikrointervalai“. Tačiau, atsižvelgdami į lotynišką 
intervalinę žodžio tonus/tonos9 reikšmę, galime vartoti ir 
šį terminą, ir kitus, susijusius su juo, pavyzdžiui, mikro
tonalus (Gieseler, 1996, p. 41), juo labiau kad pats ter
minas atsirado anglosaksiškai kalbančiose šalyse. 

Bendra prasme dar vartojami terminai „mikrotona
lumas“ (Mikrotonalität) (Gieselerio terminas) bei „mi
krotoninė muzika“ (Mikrotonmusik). Tačiau, siekdamas 
šiek tiek diferencijuoti tonalumo bei mikrotonalumo 
reiškinius, W. Gieseleris vietoj termino tonalität, kalbant 

apie mažuosius intervalus, siūlė vartoti garso erdvės (klan-
graum) sąvoką (Barthelmes, 1997, p. 258–259).

1.2. XX a. mikrointervalinių struktūrų dinamika
XX a. kūrėjai iškėlė estetinius muzikos klausimus, 

suaktualino muzikos problematiką, priartino ją prie 
dabarties reiškinių (pvz., spektrinė muzika gimė kaip 
atsvara politiniams bei kultūriniams studentų judėjimams 
Prancūzijoje), tad ir mikrodimensijų aspektas buvo nag
rinėjamas siekiant atnaujinti muzikos kalbą, ją indivi
dualizuoti tiesiogiai naudojant kuriamai bei atliekamai 
muzikai. Mikrodimensijos tapo centrine diskusijų ašimi, 
panašiai kaip XVI–XVII a. prieš tolygios temperacijos 
įsigalėjimą. Tik tada buvo svarbus skambesio grynumas, 
o XX a. mikrotonus muzikos praktikoje gana skirtingai 
komentavo bei kitus reiškinius akcentavo kompozitoriai 
ir teoretikai.

Kita vertus, savaip aktualizavosi akustinėfizikinė mu
zikos svarba, vėl parūpo muzikos garsų „grynumo“ klausi
mai, į juos vėl ieškoma atsakymų. Kompozitoriai György 
Ligeti, Björnas Fongaardas ir kiti kūrė įvairias derinimo 
sistemas nuo 19 iki 53 laipsnių10, joms atlikti buvo sukons
truoti nauji instrumentai (pvz., BehrensoSenegaldeno 
achromatiškas klavyras, Kayno Quantenklavier). Vis dėlto, 
pasak S. Schneiderio (Schneider, 1975, p. 23), nors šie 
instrumentai buvo svarbūs kaip akustiniai eksperimentai, 
tačiau itin ryškios praktinės reikšmės neturėjo.

XX a. mikrointervalai savo funkcija ir reikšme iš 
esmės skyrėsi nuo anksčiau aptartų, kituose konteks
tuose funkcionavusių mikrotoninių struktūrų. XX a. 
mikrointervalai buvo traktuojami ne tiek kaip mokslinių 
darnos pagrindimo hipotezių vaisius, bet greičiau kaip 
estetinis fenomenas, kuris parėmė svarbiausią meninę 
manifestinę intenciją – ieškoti naujo skambesio, naujų 
garsinių spalvų. 

Dar XIX a. pab.–XX a. mikrotonai naudoti įvairiai. 
G. A. BehrensSenegaldenas 1892 m. sukonstravo kla višinį 
instrumentą – dviejų manualų ketvirtatonių „achro matišką 
klavyrą“ (achromatisches klavier). Tačiau šis instrumentas 
naujų idėjų neinspiravo, jis tik palengvino transpo
navimą – kitaip tariant, laisvai transponavo dur-moll  
tonacijose ketvirtatonių lygmenyje, tačiau vidinė garsų 
„dydžių“ struktūra nepakito (Schneider, 1975, p. 24). 
Kitas nepakitusios tonacinės struktūros pavyzdys – kom
pozitoriaus Richardo H. Steino11 kūryba. Jis mikrotonus 
naudojo kaip vedamojo tono akcentą (akcidencijos pa
brėžimą) ir kaip pereinamųjų tonų, gretimų mikrotonų 
„sulydymą“, tai perteikė savo kompozicijose, pvz., „Dvi 
koncertinės pjesės violončelei ir fortepijonui“ (Zwei kon-
zertstücke für Violoncello und klavier) op. 26 (1906). 

1895 m. meksikietis Julianas Carillo išrado savo mik
ro sistemą, kurioje oktava tolygiai dalijama iki 96 garsų. 
Vėliau J. Carillo, susidomėjęs atonalia muzika, siūlė 
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idėją, kad oktavą reikia dalyti ne į 12, o į 13 garsų. Taip 
kompozitorius sukūrė naują originalią sistemą, kurią 
pavadino „13 garsas“12. J. Carillo išrado ir naują notacijos 
sistemą be linijų, raktų ir alteracijos ženklų, kurioje viskas 
nurodoma skaičių simboliais. J. Carillo kūrė muziką 
su mikrotonais, priešingai ankstesniems teoretikams. 
Pirmasis ryškus jo darbas su mikrotonais „Kelno pre
liudas“ (Preludio à colon) pirmąkart buvo atliktas 1920 
metais. Būdamas ištikimas savo kompozicinėms idėjoms, 
J. Carillo konstravo specialius instrumentus: oktaviną – 
aštuntatoniams atlikti, kariliofoną, arfą citrą, kuriais 
buvo atliekami šešioliktatoniai. Be to, jis transkribavo 
J. S. Bacho fugas ir L. van Beethoveno sonatas ketvirta
toniais. Ir vis dėlto, nors grįsta novatoriškomis idėjomis, 
ši muzika – 3 mikrointervalinės Simfonijos (1924, 1926, 
1931), „Concertino“ smuikui, gitarai, violončelei, fleitai 
piccolo, valtornai ir arfai (1926) bei kt. – buvo sukurta 
remiantis klasikinėmis formomis, neperžengiant vėlyvojo 
romantizmo stilistikos.

Įdomus pavyzdys, kai nekinta atstumai tarp garsų, 
tačiau skamba mikrotoninė muzika, priklauso ameri
kiečių kompozitoriui, išradėjui, nenuilstančiam ekspe
rimentatoriui Charlesui Ivesui13 (1874–1954). Jo paties 
ketvirtatonių garsų samprata bei eksperimentatoriaus 
tėvo, gaminusio ketvirtatonių derinimo instrumentus 
ir vertusio šeimą dainuoti jiems akompanuojant, įtaka14 
lėmė tai, jog į mikrotonus ir jų skambėjimo kūriniuose 
galimybę Ch. Ivesas pažvelgė kitaip nei prieš jį kūrę 
kompozitoriai. Pasak S. Schneiderio (Schneider, 1975, 
p. 192), Ch. Ivesas nesvarstė, ar ketvirtatonių muzika 
yra tonali, politonali ar atonali. Jam labiausiai rūpėjo 
tik pats komponavimo principas, nors G. Putrimaitė 
teigia kompozitorių sakius, kad jis „norėtų gimti tuo 
laiku, kai mokiniai švilpaus populiarias melodijas ketvir
tatoniais, kai diatoninė sistema bus tokia pat pasenusi, 
kaip dabar pentatoninė“ (Putrimaitė, 1975, p. 31). 
Ch. Ivesas sukomponavo meniškai ryškius muzikinius 
ketvirtatonių kūrinius, pavyzdžiui, Simfoniją Nr. 4 
(1918), nebaigtą „Visatos simfoniją“ (1928), fortepi
joninę kompoziciją „Trys ketvirtatonių pjesės dviem 
fortepijonams“ (Drei Vierteltonstücke für zwei klaviere, 
1923–1924). Šioje dažnai minimoje fortepijoninėje pje
sėje pirmasis fortepijonas (Piano I) turi būti suderintas 
ketvirtatoniu aukščiau už antrąjį (Piano II). Taigi, nors 
kiekviena instrumento partija yra paremta pustoniais, 
jas atliekant kartu susidaro mikrotonali struktūra.  
Taip Ch. Ivesas labai paprastai išsprendė ir kitą – mik
ro tonų notacijos – problemą, su ja tiesiogiai nesusidur
damas. Pirma ir trečia šio ciklo kompozicija galėjo būti 
atliekama ir vienu instrumentu, kurį sudarytų ketvirta
tonių klaviatūra bei du ketvirtatonių manualai (klavia
tūros) ir kuriomis skambintų vienas atlikėjas. Vėliau šią 
komponavimo idėją perims ir kiti kompozitoriai. 

Pamažu akordai su mikrotonais ir mikrointervalinis 
garsaeilis tapo vienu esminių teorinio nagrinėjimo as
pektų. Kompozitorius Ch. Ivesas aprašė vieną akordą, 
jo manymu, itin tinkamą ketvirtatonių harmonijai, ir 
pritaikė jį savo kūriniuose ketvirtatoniam fortepijonui. 
Žymiausias rusų mikrotoninės muzikos kompozitorius 
Ivanas Wyschnegradskis (1893–1979)15 teoriniame darbe 
„Ketvirtatonių harmonijos vadovėlis“ (Manuel d’harmonie 
à quarts de ton, Paryžius, 1933) tradicinės harmonijos 
teo rijos akordus pritaikė ketvirtatonių sistemai, tačiau 
savo paties kompozicijas grindė ne tik šiuo harmonijos 
mokslu. Antroje, trumpoje, vadovėlio dalyje ir kituose 
veikaluose jis aprašė dviejų ir daugiau šalia esančių ket
virtatonių, kurių taip pat pasitaiko jo kompozicijose, 
skambesį (Barthel mes, 1991, p. 264). Nors pirmosios 
I. Wyschnegradskio kompozicijos savo pobūdžiu buvo 
artimos R. Wagnerio (1813–1883), P. Čaikovskio 
(1840–1893) kūrybai, vėliau kompozitorius perėmė ir 
tęsė rusų kompozitoriaus A. Skriabino (1871–1915) mis
tinę idėją muzikoje. I. Wyschnegradskis sukūrė muzikinį 
opusą „Būties diena“ (1917) skaitovui, chorui ir orkestrui, 
kuriame panaudojo 12 tonų chromatiką, ketvirtatonius, 
šeštatonius ir dvyliktatonius. 

Sistemingą ir griežtą garsaeilio tvarką bei iš jos atsiran
dančias garsų kombinacijas darbe „Harmonijos mokslas“ 
(Harmonielehre, 1927) pateikė čekų kompozitorius Aloisas 
Hába (1893–1973), jaunystėje domėjęsis Naująja Vienos 
mokykla ir neeuropietiška muzika. Penki pagrindiniai 
teiginiai, kuriais remdamasis jis notavo kartu skambančius 
garsus (sąskambius), pasak S. Schneiderio (Schneider, 
1975, p. 187–188), yra tokie išsamūs ir platūs, kad 
jais būtų galima aiškinti visą moderniąją harmoniją16. 
A. Hábos harmonijos mokymo nuorodose kiekvienas to
nas gali būti traktuojamas pagal vertikalius ir horizontalius 
ryšius ir kiekviena garsų kombinacija gali sietis su bet kuria 
kita. Ši plati sistema pateisino atonaliąją muziką, išplėtė 
akordo tonacinėje sistemoje sąvoką (pustonių sistemoje 
iki dvylikagarsio, tercinėje – iki aštuoniolikagarsio, ket
virtatonių – dvidešimtketurgarsio ir dvyliktatonių – iki 
septyniasdešimtdvigarsio)17.

Harmonijos klausimas buvo sprendžiamas skirtingai, 
žinoma, kai mikrointervalai yra suprantami ne kaip 
priedas prie tolygiai temperuotos chromatinės sistemos, 
bet kaip pagrindinis intervalas kitose darnose, kuriose 
naudojami intervalai, mažesni už pustonį. Harry Partchas 
(1901–1974) buvo šių mėginimų pradininkas, išskaidęs 
(kaip ir Sauver’as) oktavą į 43 garsus, gaunamus pagal 
tam tikrus dažnių santykius (kylanti jo seka 1:1, 81:80, 
33:32, 21:20, 16:15, 12:11) ir pritaikomus tik jo paties 
išrastiems instrumentams – kompozitorius sukūrė 25 ma
žus instrumentus (Griffiths, 2001, p. 265). 

Žinoma, pritaikant mikrointervalus reikia atsižvelgti 
į instrumentų ar vokalo galimybes. Tai darė norvegų 
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kompozitorius bei teoretikas Eivindas Grovenas (1901–
1977), amerikiečių kompozitorius, H. Cowello mokinys 
Lou Silveris Harrisonas (1917–2003), amerikietis Benas 
Johnstonas (g. 1926), tęsęs Harry’o Partcho eksperimen
tus, minimalistas La Monte Youngas (g. 1935) ir britas 
Jamesas Woodas (g. 1953). 

Kai kurie kompozitoriai išnaudojo alternatyvius toly
giai temperuotus derinimus, ypač tuos, kuriuose oktava 
skaidoma į 19, 31, 41, 53 ir 72 garsus. Josephas Yasseris 
(1893–1981) savo knygoje „Tonacijos plėtojimo teorija“ 
(Theory of Evolving tonality, 1932) įrodinėjo, jog 19 garsų 
oktava – nuosekli bei logiška 12garsės, išsirutuliojusios 
iš 7garsės diatoninės skalės, evoliucija. Beje, 19garsė 
sistema priklauso barokinių, vadinamųjų „bendro vidurkio 
sistemų“ (F. Salino18 ir kitų) grupei. 

Adrianas D. Fokkeris (1887–1972) sukonstravo vamz
dinius vargonus pagal 31 garso tolygų derinimą (Huy
genso derinimo sistema), kuriame tiksliai ir konsonan
siškai skamba tik didžioji tercija ir natūrali septima. Šiais 
vargonais grojo tokie muzikantai kaip Henkas Badingsas 
(1907–1987) ir Hansas Koxas (g. 1930). A. D. Fokkeris 
savo teorija siekė įtvirtinti pirminius, tikrus mikrotonalios 
muzikos – kaip grynos darnos (reinen Stimmung) muzi
kos – pagrindus. Šią ir kitas sistemas naudojo JAV kom
pozitoriai: pavyzdžiui, Eivindas Grovenas (1901–1977) ir 
Benas Johnsonas (g. 1926) išnaudojo 53 intervalų tolygų 
derinimą, Easley Blackwoodas (1903–1992) naudojo 
tolygiai temperuotą 13–24 garsų sistemą (Griffiths, 2001, 
p. 265).

Nuo 1945 m. buvo paskelbtos tik kelios muzikos su 
mikrotonais teorijos. Tonas de Leeuwas (1926–1996) 
savo teorinių minčių raštu neišdėstė; norvegų gitaristo 
ir kompozitoriaus Björno Fongaardo (1919–1980) 
straipsniai išliko, bet jie rašyti spausdinimo mašinėle, 
todėl nelabai prieinami. B. Fongaardas mikrointervaliką 
nagrinėjo matematiniu ir filosofiniuestetiniu paramet
rais. Jis siekė, kad mikrotonai būtų naudojami visoje 
kom po zicijoje. 

Mikrostruktūrinių kompozicijų ypač pagausėjo po 
Antrojo pasaulinio karo. Kone visos populiariausios 
XX a. antrosios pusės kompozicijos kryptys buvo perė
musios mikrointervalus. XX a. muzikoje labai sparčiai 
keitėsi stiliai, technologijos, kryptys, garsų meno sam
pratos. Viena vertus, kur kas daugiau kompozitorių kartų 
kūrė tuo pačiu metu, kita vertus, susiformavo naujas 
požiūris į kūrybos laisvę, kompozitoriai formavo savo 
stilių, puoselėjo individualią kūrybos manierą. Pamažu 
besikeičiančių raiškos priemonių arealas, kuris atsirado 
iš didelės muzikos kūrinių sklaidos, ilgainiui tapo ne
paprastai platus. Tačiau, pasak Schneiderio (Schneider, 
1975, p. 189), kiekvienai konkrečiai mikrotoninės 
muzikos sričiai/krypčiai pailiustruoti galima rasti tik po 
keletą ryškių pavyzdžių.

2. Mikrosistemų specifika XX a. spektrinėje 
muzikoje

Sąvoka spektrinė muzika (pranc. musique spectrale, 
vok. spektrale Musik) taikoma muzikai, kurioje dominuoja 
specifinis tonų mikrouniversumas, savita garso spektro 
dalijimo architektūra. Pavadinimas „spektrinė muzika“ 
atsirado analizuojant prancūzų kompozitorių grupės 
L’Itinéraire ieškojimus, kompozicijas ar struktūrinius 
elementus. Tačiau šios grupės kompozitorių (G. Grisey, 
T. Murail, H. Dufourt’o ir kt.) stiliaus ir muzikinių opusų 
analizė atskleidžia ypatingą individualumo tendenciją, tad 
neįmanoma spektrinės muzikos apibrėžti kaip vientiso 
fenomeno. Vis dėlto pats reiškinys, kaip atsvara ameri
kiečių minimalistinei muzikai, Naujajam paprastumui19, 
yra labai sudėtingas, prieštaringas, todėl ir termino tin
kamumas diskutuotinas.

Tristanas Murail pokalbio su šio straipsnio autore 
(Mockutė, 2005) metu teigė: „spektralizmas anaiptol 
nėra stilius, nėra kryptis, tai tiesiog technologinis požiū
ris į tembrą ir muzikos komponavimo procesą. Žinoma, 
estetikos ir technikos ryšys yra akivaizdus – estetika lemia 
technines išraiškos priemones, be to, techninės galimybės 
veikia estetiką. [...] Spektralizmas nėra receptų knyga, čia 
nėra visuotinių taisyklių“. Tačiau galima teigti, jog spek
trinės muzikos atstovų generuojamos idėjos – tai garso 
spalvos emancipacija elektroninės muzikos išplėtojimo 
kontekste.

Teorinėje literatūroje, be estetinio, svarbus ir so
ciologinis aspektas, priskiriamas „spektrinės muzikos“ 
fenomenui: šis pavadinimas nukreipia į Prancūzijos 
(tikriau – į Paryžiaus) septintojo dešimtmečio muzikinį 
kontekstą. Minimi kompozitoriai, spektrinės muzikos 
atstovai Gérard’as Grisey (1946–1998), Tristanas Murail 
(g. 1947), Rogeris Tessieris (g. 1939), Michaëlis Levinas 
(1949) ir Huguesas Dufourt’as (1943), gimę tarp 1943 
ir 1950 metų, tad atstovauja vadinamajai pokario kartai. 
Į Prancūzijos kultūrinį gyvenimą jie atėjo po kultūriškai 
ir politiškai simbolinio bei simptominio įvykio – studentų 
ir darbininkų riaušių 1968 m. gegužės mėnesį20. Kaip 
kompozitorių karta, jie susiformavo baigę studijas pas 
Olivier’ą Messiaeną (1908–1992) Paryžiaus Nacionali
nėje muzikos konservatorijoje (conservatoire Nationale 
de Musique), išskyrus H. Dufourt’ą. Pasak B. Barthelmes 
(Barthelmes, 2000, p. 209), kaip analogą tuo metu vy
kusiems visuomeniniams politiniams sambrūzdžiams ši 
karta inspiravo muzikinius debatus, kurių pagrindinė 
tema ir intriga buvo klausimas – ar garso primityvumas 
kyla iš jo struktūros?

Kartu minėtina, jog spektrinės muzikos inspiracijų 
būta gerokai anksčiau – dar XX a. pradžioje. Tai buvo 
Amerikoje gyvenusio prancūzų kompozitoriaus Edgaro 
Varèse’o (1883–1965) tembriniai ieškojimai, žavėjimasis 
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garsu. Šio reiškinio padarinys – opusai (Intégrales, 1925, 
Ionisation, 1931, Ecuatorial, 1934), kuriuose tembro suvo
kimas iškeliamas kaip kompozicinis principas. Ši nuostata 
artima spektralistų komponavimo metodams – tembrą jie 
laikė esminiu elementu. 

Kitas svarbus indėlis į spektrinės muzikos raidą priskir
tinas kompozitoriaus, teoretiko Harry Partcho 43 garsų 
oktavoje sistemos, kildinamos iš obertonų proporcijų, 
atradimams. Savo sukurtą sistemą kompozitorius aiškino 
darbe „Muzikos kilmė“ (Genesis of a Music, 1945). Be 
to, jis suprojektavo 25 instrumentus, tinkamus atlikti 
muzikai, parašytai pagal kylančią seką (1:1, 81:80, 33:32, 
21:20, 16:15, 12:11); pirmoji kompozicija, pagrįsta šia 
sistema – Li Po Songs (1930–1933) intonuojančiam balsui 
bei pritaikytam altui. 

Svarbus ir Henry Cowello darbas „Nauji muzikos šal
tiniai“ (New Musical Resources, 1919, publikuotas 1930), 
kuriame pateikiamos sudėtingos teorinių konstrukcijų 
sekos, susijusios su poliharmonija, disonansiniu kontra
punktu, ketvirtatoniais, jų harmonija. Nesitenkindamas 
išrasta harmonine ketvirtatonių sistema, H. Cowellas 
sukūrė kompleksinę ritminę sistemą – įspūdingą polirit
miją, proporcingą harmoniniam spektrui. Stengdamasis 
įrodyti, kad abu šie parametrai kontroliuojami matema
tinių santykių, jis nubrėžė paraleles tarp tembrinių ir 
ritminių kompozicijų modelių. Žinomiausi šia sistema 
sukurti kūriniai – Quartet Romantic (1917) ir Quartet 
Euphometric (1919).

Prie spektrinės muzikos ištakų priskirtinas ir Paulio 
Hindemitho (1895–1963) darbas „Muzikos kompona
vimo menas“ (The craft of Musical composition, 1942). 
Šiame darbe P. Hindemithas savo harmonijos teoriją 
mėgino pagrįsti akustinių fenomenų įvairove. P. Hinde
mithas išrado reliatyvių konsonansų bei disonansų skalę, 
kuri darė įtaką beveik visos jo kūrybos muzikiniam au
diniui. Intervalai skirstomi pagal du parametrus – vertę 
ir įtampą: vertingiausi intervalai – oktava ir prima – turi 
mažiausiai įtampos, o tritonis pasižymi didžiausia įtampa 
bei mažiausia verte. Kompozitorius pabrėžė, jog šios skalės 
ištakos – ne tik harmoninis spektras, bet greičiau – skir
tingų tonų suma. Kaip ir H. Cowellas bei H. Partchas, 
P. Hindemithas akustinius ieškojimus laikė natūraliu 
savo teorijos patvirtinimu ir užsiminė, kad dvylikos garsų 
sistema susiformavo nenatūraliai.

Spektrinėms nuostatoms formuotis turėjo įtakos ir 
Olivier’o Messiaeno akustinės paukščių giesmių trans
kripcijos21, Giasinto Scelsi (1905–1988) momentinė 
forma – kompozitorius itin susiaurino skirtumą tarp garsų 
aukščių, tad klausytojas priverstinai egzaminuojamas ki
tomis nepastebimomis garso smulkmenomis, pavyzdžiui, 
garso samplaikomis. Nors G. Scelsi netyrinėjo spektro 
harmoninio suvokimo aspektu, tačiau labai sustiprino šį 
audinį vėlesniuose savo darbuose; jis žavėjosi laipsniška, 

nuolatine proceso evoliucija, kurią savo kūryboje įtaigiai 
išmėgino T. Murail bei daugelis kitų.

Vieną pirmųjų spektrinės muzikos kompozicijų, pasak 
J. Andersono (Anderson, 2001, p. 11–12), sukūrė Karl
heinzas Stockhausenas (g. 1928) – tai „Nuotaika“ (Stim-
mung, 1967) šešiems vokalistams. Šiame muzikiniame 
opuse vieną pirmųjų kartų panaudotas konkretaus aukščio 
garso (b) spektras, kuris modifikuojamas fonetiškai, taip 
paryškinant obertoninius garsaeilius. 

Pažymėtina, jog spektralistai aktyviai deklaravo savo 
idėjas ir literatūriniuose, ir moksliniuose tekstuose. Grupės 
L‘Itinéraire kompozitoriai suformavo gana nuoseklią spek
trinės estetikos koncepciją. Šiai grupei priklausė T. Murail, 
R. Tessieris ir M. Levinas (G. Grisey prisijungė 1974 m., 
H. Dufourt’as – 1976 m.). Tai buvo pirmasis ansamblis 
Paryžiuje, atstovavęs priešingam poliui – Pierre’o Boulezo 
konzertreihe Domaine Musicale, kurio repertuare domi
navo serijiniai ir postserijiniai kūriniai. Įdomu tai, kad 
spektrinė mokykla susiformavo gana greitai – maždaug 
1973–1982 m. (1973iaisiais pasirodė pirmosios spekt
rinės kompozicijos, o aštuntojo dešimtmečio pabaigoje 
kompozitoriai jau įtvirtino savo komponavimo principus). 
1982 m. į Darmštato vasaros kursus pakviesti G. Grisey, 
H. Dufourt’as, T. Murail, M. Levinas vieningai atstovavo 
šiai krypčiai.

Vis dėlto galime išskirti du pagrindinius tekstus, ku
riuose išdėstyti estetiniai principai, slypintys po terminu 
„spektrinė muzika“, – „Instrumentų ir garsų sintezės tyrėjų 
manifestą“ (Manifeste du collectif de Recherche Instrumentale 
et de Synthèse sonore, c.R.I.S.S., 1978) ir nemažai cituotą  
H. Dufourt’o studiją „Spektrinė muzika“ (Musique spectra-
le, 1979). Minėtini ir pavienių kompozitorių straipsniai, 
kuriuose formuluojami individualūs kiekvieno kompo
zitoriaus kūrybinės terpės kontekstai. Kaip priešprieša 
šiems straipsniams, iš dalies apibendrinantiems Darmštato 
vasaros kursų pranešimus, atsirado Manifest des c.R.S.S. –  
tai įkūrėjų kolektyvinių debatų rezultatas, tokios pat pozi
cijos laikosi H. Dufourt’as savo studijoje.

Kaip būdinga to meto manifestams, spektralistų šūkiai 
dažniausiai buvo forsuoti, brukantys naujas deklaruoja
mas idėjas. Šią tendenciją ryškiai aspindi Luigi Russolo 
„Triukšmo menas“ (L’arte dei rumori, 1913) ir Johno 
Cage’o „Muzikos ateitis – credo“ (Die Zukunft der Mu-
sik – credo, 1937). c.R.I.S.S. manifestas parašytas tokia 
pat dvasia. Pagrindiniai teksto estetiniai svarstymai bei 
teiginiai – muzikos technologijų plėtojimosi padėtis, jos 
įtaka muzikai bei muzikinėms idėjoms. Juk jau L. Russolo 
ir J. Cage’as svajojo apie mašinas, kuriomis galima įvairiai 
sintezuoti negirdėtus garsus, tad manifesto autoriai galėjo 
trumpai prisiminti elektroninės, elektroakustinės muzikos 
istoriją. Be to, jie patys išgyveno muzikos technologijų 
skaitmenizacijos bei kompiuterizacijos pradžią (Barthel
mes, 2000, p. 212).
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Taigi galime teigti, kad spektrinės muzikos atstovai 
adaptavo to meto pažangiąsias muzikines, politines ir 
socialines tendencijas savo pasaulėjautai išreikšti.

2.1. Spektrinės muzikos idėjos
Spektralizmas – tai muzikos kryptis, atsiradusi maž

daug septintąjį aštuntąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį. 
Pasak J. Andersono (Anderson, 2001, p. 166), jai bū
dingas garso akustinių ypatybių, kaip muzikos kūrinio 
pagrindo, naudojimas. Terminą „spektrinė muzika“ pirmą 
kartą 1979 m. pavartojo kompozitorius H. Dufourt’as 
minėtame straipsnyje22, pabrėždamas garso spektro svar
bą bei techniką. Beje, kompozitorius Joshua Finebergas 
(Fineberg, 2000, p. 4) teigia, jog šio termino autorius – 
kompozitorius Tristanas Murail. 

Nors spektrinė muzika komponuojama palyginti 
neseniai, bet jau išskiriamos įvairios jos formos ir techni
kų atmainos23, o patys kompozitoriai, rašantys apie šios 
krypties kūrybą, vengia spektrinės muzikos apibrėžimo. 
Kompozitorius spektralistas J. Finebergas (Fineberg, 2000, 
p. 3) teigia, jog suvokti „spektrinę muziką kaip kryptį, kuri 
labiausiai iškėlė spalvą, sureikšmino orkestrines sintezes, 
atskirus balsus susumavo į bendrą faktūrą ir pagrindinius 
garsus neretai paversdavo sonoriniais, yra ir teisinga, ir 
klaidinga“, nes galima rasti itin skirtingų šios krypties 
muzikinių pavyzdžių. Pasak J. Andersono, spektrinės 
muzikos kūrėjus vienija siekis kuo išsamiau atskleisti 
akustines garso ypatybes, o J. Finebergo manymu, kaip 
tyrinėjimo objektas yra svarbus laiko parametras, nes šios 
krypties atstovų tikslas – garso išskleidimas laike (Fineberg, 
2000, p. 3). Abu spektrinės muzikos tyrinėtojai sutaria, 
jog metodai, kuriais remiasi spektrinės muzikos kūrėjai, 
glaudžiai susiję su garso kilme bei jo modifikacijomis.

Ir J. Andersonas, ir J. Finebergas pažymi, kad terminas 
„spektralizmas“ dažnai vartojamas netikslingai ir paviršu
tiniškai. Kaip jau minėta, J. Andersonas sureikšmina garso 
percepciją, o J. Finebergas – patį garso fenomeną24.

Kitame straipsnyje J. Andersonas (Anderson, 2000, 
p. 7) teigia, jog harmoninis ar neharmoninis spektras 
yra tik paviršutiniška spektrinės muzikos apraiška. Daug 
svarbesnis, jo manymu, susidomėjimas muzikos suvokimo 
psichologija. Kompozitoriai spektralistai, įtraukdami į 
savo kūrybą naujausius technologijų, mokslinių teorijų 
pasiekimus, daug giliau suvokė ir dar esmingiau transfor
mavo garso prigimtį, naudojo akustikos bei psichoakusti
kos teorijas. Kaip teigia Danielis Pressnitzeris ir Stephenas 
McAdamsas (Pressnitzer, 2000, p. 33), Fourier’io teorija, 
galingi modernūs kompiuteriai leido analizuoti garsą, 
suprasti jo struktūrą, ją deramai paveikti; o garso sintezė 
atvėrė itin dideles perspektyvas, praplėtė ir pakeitė kom
ponavimo procesą. Dėl garso sintezės ypatybių skirtumas 
tarp garso aukščio, dažnio, tembro ir harmonijos tapo 
neaiškus. 

Anot jau minėtų mokslininkų D. Pressnitzerio ir 
S. McAdamso (Pressnitzer, 2000, p. 33–34), spektralistai 
nekūrė naujų bendrų komponavimo kanonų. Atvirkščiai, 
jų muzika formavosi intuityviai, idėjoms kylant iš pačios 
garso struktūros konceptualizavimo. Kompozitoriai nau
dojo paprastas struktūras, jas slėpdami po kitais sluoks
niais. Norėdami atsakyti į klausimus, „Kas yra garsas?“, 
„Kaip suvokiame muziką psichologiniu aspektu?“ bei 
siekdami sudominti klausytoją, kompozitoriai T. Murail, 
J. Finebergas ir kiti remiasi psichoakustikos žiniomis. 
Čia galima paminėti vertikalų bei horizontalų klausa 
suvokiamų efektų organizavimą. Pirmajam priskirtinas 
harmonikų (pagrindinio dažnio kartotinių) grupavimas, 
antrajam – garsiniai srautai, t. y. pastovus garso šaltinis 
(Pressnitzer, 2000, p. 50–51). 

O vienas žymiausių spektrinės muzikos kūrėjų 
Gérard’as Grisey atsiriboja nuo psichoakustikos, garso 
percepcijos ir teigia, kad ši muzika yra formalus „garsinės 
medžiagos, kylančios tiesiogiai iš garso fizikos, atsklei
džiamos mokslo ir mikrofoninėmis25 priemonėmis, or
ganizavimas“ (Grisey, 2000, p. 1). Pasak kompozitoriaus, 
„šiai muzikai būdingas virtualus tęstinumas, laikinumo ir 
dinamikos formos. Ji radikaliai oponuoja formalizmui, 
atmetusiam laiko ir entropijos, kaip svarbaus muzikos 
dimensijų pagrindo, sampratą“ (Grisey, 2000, p. 2). Šiuo 
atžvilgiu laiko aspektas laikytinas sudėtiniu garso elemen
tu, netekusiu savarankiškumo. 

Savitai spektrinės muzikos ypatybes nusako kompo
zitorius T. Murail. Remdamasis nuostata, kad kompozi
torius atima iš klausytojų dalį jų gyvenimo, jis teigia, jog 
muzika privalo dominti ir būti nauja26, nes tik taip galima 
patraukti klausytoją (Murail, 2000, p. 6). Norimas tikslas 
pasiekiamas muzikiniais ir estetiniais ieškojimais, į kuriuos 
kompozitorius pasineria kasdien, pavyzdžiui, tyrinėdamas, 
kaip efektyviai išnaudoti medžiagą, kuriančią naują muzi
kinį objektą. Kaip ir anksčiau minėti autoriai, T. Murail 
pažymi, kad paviršutiniškos abstrakčios kombinacijos 
popieriuje dar nėra muzikos meno ieškojimai. Anot kom
pozitoriaus, dažnai tobulindamas savo kūrinių harmoniją 
ir tembrą, jis suspaudžia jų formą (Murail, 2000, p. 7), 
šitaip juos sureikšmina ir sulieja. Intensyviais tembriniais 
ir harmoniniais ieškojimais buvo siekiama išplėtoti garsinę 
erdvę bei kontroliuoti visus įmanomus pakitimus. 

Pasak prancūzo François Rose’o (Rose, 1996, p. 6–7), 
kompozitoriai spektralistai itin sureikšmino tembrą, 
o komponavimo atramos centru pasirinko obertonų27 
seką. Šis mokslininkas taip pat teigia, jog disponavimas 
akustinių struktūrų kompleksais gali būti suvokiamas tik 
per ilgesnį laiko tarpą (Rose, 1996, p. 6–7). Vadinasi, 
laikas ir tembras glaudžiai susiję, laiko aspekto svarba 
neabejotina. Vienas svarbiausių spektrinės muzikos bruo
žų, F. Rose’o (Rose, 1996, p. 36) manymu, – vienodų 
intervalinių santykių kaip principinės darnos nuostatos 
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atsisakymas, taigi kompozitoriai komponuoja skirtingų 
dydžių mikrointervalų muziką. Mikrointervalai, darantys 
įtaką tembruiharmonijai, kompozitoriams spektralistams 
nėra vien dažnių santykiais sukonstruotas kontinuumas 
ar tiesiog derinimas. Pasak J. Finebergo (Fineberg, 2000, 
p. 84), mikrointervalai spektrinėje muzikoje išreiškiami 
dažniais, tik apytiksliai artimais gaunamiems aukščiams. 

Anna E. Meltzer (Meltzer, 2005) pateikia savitą 
spektrinės muzikos apibūdinimą, kuris siejasi su Claudy 
Malherbe spektralizmo ir impresionizmo dailėje greti
nimu. Anot A. E. Meltzer, „spektralizmas nėra teorija. 
Jis nemanipuliuoja spalvų harmonijos ar intervaliniais 
principais. Tai yra sistemingi ieškojimai, o ne kanoniškos 
nuorodos.“

Taigi, bandydami apibendrinti anksčiau išdėstytas 
mintis, galime teigti, kad spektralizmas – labai įvairiai 
traktuojama ir aiškinama muzikos kryptis, kilusi Pran
cūzijoje maždaug aštuntąjį dešimtmetį. Šiai muzikai 
būdinga akustinių garso ypatybių sklaida laike, skirtingų 
mikrointervalinių dydžių naudojimas (intervalų atstumų 
eilė konstruojama dažniausiai pagal natūralią obertonų 
seką), įvairūs garso bangų fizikinių modifikacijų ieškojimai 
taikant akustikos, psichoakustikos žinias bei modernias 
technologijas. Pasak V. Gruodytės (Gruodytė, 2002, 
p. 68), „spektrinė muzika, atmetusi kūrinio kaip logiškos, 
atskirais parametrais reguliuojamos struktūros įvaizdį, 
jį įteisino kaip nuolat kintantį „gyvo“ garso fenomeną, 
jungiantį ir valdantį visus garso parametrus kaip vientisą 
visumą...“ Spektrinė muzika – tai muzikinio mąstymo 
būdas, technologinius bei kūrybinius sprendimus semian
tis iš natūralių fizikiniųakustinių garso dėsnių. Dėl to ši 
muzika dar vadinama „ekologine“ muzika.

2.2. Tembro–harmonijos–dažnio koncepcija
Spektrinės muzikos kūrėjai, siekdami naujo skambesio, 

natūraliai peržengė tradicinę tonacinę sistemą, kūrė savo 
sistemas, o norėdami būti originalūs išsiveržė iš įsigalėjusių 
sąvokų rėmų. Spektrinėje muzikoje susiliejo dvi muziki
nės sąvokos – harmonija ir tembras, taip atsirado platesnė 
koncepcija, kuri tapo kertine, – tai tembrasharmonija. 
Iš tiesų, tradicinė harmonijos sąvoka (akordų/sąskambių 
tonacinės funkcinės logikos dariniai) XX a. pabaigoje 
neteko buvusios prasmės, nes šis reiškinys tapo platesnio 
reiškinio dalimi. Harmoniją spektralistai traktuoja fizikine 
(dažnių) prasme.

Analizuojant garsų sandarą paaiškėjo, jog kiekvienas 
garsas sudarytas iš:

• pagrindinio tono (fundamental tone), nuo kurio 
priklauso garso aukštis, 

• dalinių tonų (partial tones), kurių dažniai aukštesni 
už pagrindinio tono dažnį,

• harmonikų – obertonų, kurių dažnis yra pagrindinio 
dažnio kartotinis.

Įvairiai keičiant išvardytus parametrus, buvo sukurtos 
skirtingos spektrinės technikos, pagrįstos dažnių struk
tūromis. Pasak kompozitoriaus J. Finebergo (Fineberg, 
2000, p. 51–52), muzikinių struktūrų analizė, remian
tis dažniais, padeda suvokti daugelio garsų kompleksą 
(harmoninį spektrą). Mąstant dažniais, patogu kurti ir 
neakustinius garsus, nes jie yra tiesiogiai pavaldūs dažnių 
santykiams. Be to, dažninė harmonijos koncepcija ir 
temb rinės konstrukcijos leidžia kompozitoriams įgy
vendinti daugelį ieškojimų akustikos ir psichoakustikos 
srityse, kuriose nagrinėjama natūralaus (aplinkos) ir 
instrumentinio garso struktūra ir percepcija, kuriami 
įvairūs garso modeliai siekiant išsiaiškinti klausytojų 
klausos impresijas. 

Pasak J. Finebergo (Fineberg, 2000, p. 98–99), viso 
orkestro skambesio paveikslas, sudarytas pagal vieno 
instrumento arba dirbtinį modelį – spektrą, harmonijos 
ir tembro sąvokas daro labai dviprasmiškas. Vien instru
mentų gausa suvokiama bendrai kaip spalva ar faktūra, 
tad harmonija – lyg ir nebe tokia svarbi kaip tembras. 
Harmonijos vaidmenį kompozicijose atstoja ir atlieka 
spektriniai modeliai. Šioje muzikoje simultaniškai naudo
jama harmonijos slinktis ir tembro evoliucija, kuriančios 
vientisą tembroharmonijos sampratą. Kompozitorius 
T. Murail (Murail, 2000, p. 7–8) apskritai atsisako ter
mino „spektrinė harmonija“ ir vietoj jo vartoja sąvoką 
„dažnių harmonija“ (angl. freguency harmony), nes pasta
roji apima harmonijas, nutolusias nuo spektro, ir teikia 
galimybę naudotis kompleksiškai sukurtais, o ne natūraliai 
susiformavusiais spektrais.

Kaip jau minėjome, daugeliu atvejų instrumentinėje 
muzikoje naudojami mikrointervalai nepaklūsta sistemin
gai darnai ar temperacijai. Kiekvienai kompozicijai suku
riama nauja garsų aukščių sistema, kurioje mikrointervalai 
paklūsta ne matematinei garsaeilio sandarai, o platesnei 
koncepcijai. Pavyzdžiui, G. Grisey kompozicijos Partiels 
(1975) aštuoniolikai instrumentų garsaeilis pagrįstas 
trombono spektro analize. Ši kompozicija iliustruoja 
O. Messiaeno ir spektralistų idėjų ryšį – O. Messiaenas, 
komponuodamas kūrinius iš paukščių čiulbėjimo, sufor
mavo savitą harmoninį tipą, itin artimą spektrinei muzi
kai. O. Messiaenas teigė: „Kai aš kuriu paukščių giesmes, 
kiekviena nata yra susijusi su tam tikra styga, tačiau ne 
klasifikuota styga, o garsų kompleksu, kuris turi suteikti 
natai konkretų tembrą.“ Šitaip harmonija laviruoja tarp 
harmonijos ir tembro, kuriuo taip žavi spektralistai (An
derson, 2000, p. 10–11)28. Kurdamas šią kompoziciją, 
G. Grisey sonograma tyrė trombono tembrą bei formantę 
ir, remdamasis pasirinktais duomenimis, išskaidė juos 
instrumentams. 

Taigi galime teigti, kad mikrodimensijos veikiau at
spindi siekį išsiveržti iš tradicinių kanonų arba iš nepasi
tenkinimo statišku ir apibrėžtu garsu. T. Murail manymu, 
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„publika negali suvokti tembro subtilybių, kurios yra tik 
dedamosios kompozicijos visumos dalys, tačiau ji gali 
išgirsti netradicinius garsus. [...] mano kūriniuose mikro
fonija nesureikšminama specialiai, todėl dauguma klau
sytojų dažnai net neišgirsta naudojamų mikrointervalų“ 
(Mockutė, 2005). Ir vis dėlto kompozitoriai spektralistai 
remiasi akustinėmis garso atsiradimo prielaidomis, psicho
akustinėmis galimybėmis, jo grynumu, „ekologiškumu“, 
tad tarp garsų figūruoja skirtingų dydžių mikrodimensijos. 
Pasak V. Gruodytės (Gruodytė, 2002, p. 68), „...akustinis 
rezultatas tampa be paliovos vibruojančių subtilių pokyčių 
žaismu ir verčia permąstyti ne tik kompozicines strategijas, 
bet ir keisti klausymosi įpročius“.

Kalbant apie spektrinę muziką, jos harmoniją, dažnai 
susiduriama su terminu „harmoninės (obertoninės) sekos“. 
Tai yra matematinis garso fenomenas, suvoktas dar senovės 
graikų, apibūdinamas kaip nedalomi santykiai tarp pagrin
dinių dažnių ir kitų garso komponentų. Vokiečių fizikas 
Hermannas Helmholtzas (1821–1894) atskleidė, jog 
muzikos garso „spalva“ priklauso nuo obertonų sandaros, 
be to, įrodė, jog šios struktūros yra garsų aukščiuose. Beje, 
būtent šis mokslininkas, remdamasis obertonais, sukūrė 
pirmąją konsonansodisonanso teoriją. H. Helmholtzas 
teigė, kad, kartu skambant keliems garsams, tarp jų pa
grindinių tonų ir obertonų atsiranda samplaikos. Kuo jos 
retesnės, tuo labiau konsonuoja sąskambiai, ir atvirkščiai. 
Grynąsias primas ir oktavas, samplaikų nesudarančias, 
jis vadino absoliučiais konsonansais, grynąsias kvintas 
ir kvartas, kurioms skambant susidarančias samplaikas 
sunku išgirsti, – tobulais konsonansais, didžiąsias tercijas 
ir sekstas, kur samplaikos silpnos, – vidutiniais konso
nansais, mažąsias tercijas ir sekstas su aiškiai girdimomis 
samplaikomis – netobulais konsonansais. Sąskambius, 
kuriuose dominuoja samplaikos, jis priskyrė disonansams 
(Bičiūnas, 1988, p. 147).

1 pvz. H. Helmholtzo išskirti pirmieji obertonai 
(Fineberg, 2000, p. 86)

Taigi apibendrinant galima daryti išvadą, kad dauge
lyje spektrinių technikų garsų aukščiui priešpriešinami 
dažniai, t. y. technikos, grindžiamos fizikinėmis garso 
modifikavimo galimybėmis siekiant paįvairinti tembrą. 
O kitos XX a. komponavimo technikos priklauso nuo 
intervalinių santykių, serijų (serializmas, dodekafonija), 
garsų atsitiktinių kombinacijų (aleatorika), skirtingų 
harmoninių, derminių, ritminių sluoksnių derinimo 
ir pan. Tuo spektralizmas išsiskiria muzikiniame XX a. 
kontekste.

Norėdami šiek tiek patikslinti spektrinių technikų 
ir akustinių priemonių santykio glaudumą ir savitarpio 
ryšį, apžvelgsime prancūzų kompozitoriaus G. Grisey29 
kompoziciją Modulations. Spektrinių kompozicijų analizės 
stoką galima paaiškinti kūrinių sudėtingumu, technikų 
įvairove, kompozicinių idėjų gausa, kiekvienam kompo
ziciniam tekstui taikomų specifinių sąvokų bei analitinių 
technologijų „rinkiniu“. Tad šiame straipsnyje apžvelgiant 
G. Grisey opusą remiamasi F. Rose’o analizės (Rose, 1996) 
gairėmis.

François Rose’as, nagrinėdamas G. Grisey Modulations, 
įžvelgia šiame muzikiniame opuse kompozitorių naudo
jus subharmoninį spektrą – inversišką obertonų sekos 
intervalų sistemą30. Pateiktame pavyzdyje iliustruojami 
santykiai tarp harmoninio ir subharmoninio pagrindo. 
Kiekviename takte kairėje matyti harmoninis spektras, de
šinėje – subharmoninis (Rose, 1996, p. 15). Kitaip tariant, 
kiekvienas spektras turi tikslų veidrodinį atspindį:

2 pvz. G. Grisey. Modulations

Išsamiau patyrinėjęs anksčiau pateiktą garsaeilį, 
F. Rose’as (Rose, 1996, p. 16) teigia: 

• harmoninio spektro pagrindinis tonas juda chroma
tiškai nuo E žemyn iki G; 

• santykiai tarp harmoninio pagrindo ir subharmo
ninio spektro nuosekliai plečiasi. Per dešimtį žingsnių 
subharmoninio spektro pagrindas kyla nuo ketvirto iki 
dvidešimto dalinio tono;

• harmoninis spektras nuosekliai juda/moduliuoja 
neharmoninio link. Neharmoniniai komponentai pavaiz
duoti juodomis natomis. Dešimtasis spektras yra jau ne
harmoninis (su šešiais neharmoniniais komponentais);

• spektras laipsniškai siaurėja. Pirmasis spektras apima 
nuo antro iki septyniolikto dalinio tono, o dešimtasis – 
nuo antro iki dešimto dalinio tono;

• šioje sistemoje harmoninis ir subharmoninis spektrai 
nuosekliai artėja vienas prie kito. Pirmą harmoninį spektrą 
apgaubus subharmoniniu, sutampa tik vienas garsas – E4, 
tačiau dešimtajame spektre antras ir dešimtas harmoninio 
spektro komponentai yra lygūs dešimtam ir antram sub
spektro komponentams.

Tačiau derėtų čia priminti paties kompozitoriaus 
G. Grisey teiginį, kad instrumentinis garso šaltinis daž
nai nublanksta ir užleidžia vietą sukurtam sintezuotam 
tembrui. Tembro suvokimas šiuo atveju aprėpia ir aukščio 
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parametrą, nes tembras, aukštis ir harmonija yra neatski
riami. Specifinis tembras kuriamas jau nykstančia tradicine 
instrumentuote (faktūros, o ne instrumentų, medžiagų 
derinimo, sugretinimo požiūriu). 

Be garsaeilyje pastebimos subharmonijos, šioje kom
pozicijoje galime rasti ir spektrinės polifonijos apraiškų 
(G. Grisey terminas, žr. Rose, 1996, p. 20). Lengvai 
pastebima polifoninė technika, panaudota 31–41 skait
menyse. Keturios grupės31, į kurias išskaidytas orkestras, 
įstoja paeiliui įvairiu intervaliniu santykiu, skirtingomis 
trigarsių ląstelių melodinėmis atkarpomis (3a pvz.). Šios 
melodinės atkarpos vėliau plečiasi ir intervaliniu, ir rit
miniu atžvilgiais, kartais iki simetrinių garsų struktūrų 
(3b pvz.). Ši kompozicija sukurta remiantis trombono su 
įvairiomis surdinomis sonogramine analize, kurios rezul
tatais buvo grindžiamas kiekvienos grupės harmoninis 
spektras (Rose, 1996, p. 19).

3a pvz. G. Grisey. Modulations

3b pvz. G. Grisey. Modulations

Augmentuojant melodijas bei įstojus visoms keturioms 
grupėms, muzikinio opuso faktūra tirštėja, kol B grupei 
priklausę vargonai atsiskiria ir visą polifoninį audinį 
pagrindžia žemais registrais, atlikdami chromatinę gamą 
žemyn (passus duriusculus):

4 pvz. G. Grisey. Modulations

Nuo 38 skaitmens pastebima kita XX a. polifoninė 
technika – interpoliacija. Prasidėjus interpoliacijai, mu
zikinis audinys retėja, visų grupių melodinėms linijoms 
darosi būdingos slinktys žemyn (chromatinės, šuolinės, 
mikrointervalinės).

5 pvz. G. Grisey. Modulations

Pasibaigus interpoliacijos technikos poveikio zonai 
(43 skaitmuo), orkestras nebeskaidomas į grupes, labai 
susipynusias tarpusavyje. Be to, faktūra tampa artima 
sluoksninei homofonijai, su gausiai naudojamais tęsia
mais, iš akordų susidarančiais klasteriais.

Savitą polifoninį mąstymą galima įžvelgti paskutinėje 
kompozicijos padaloje (45–54 skaitmenys). Polifoninis 
audinys grindžiamas ne melodijomis ar intervalinėmis 
atkarpomis, o tembriniais sluoksniais. 45 skaitmenyje jų 
yra trys (vėliau daugėja): pirmą sluoksnį sudaro styginių 
grupės ppp tęsiamas flažoletinis garsas e, iš kurio ir buvo 
kuriamas garsaeilis, antrąjį ir trečiąjį kuria diafoninis au
dinys: instrumentų grupės padalijamos į du sluoksnius, 
kurie savo partijomis kuria grafinį suskaidyto kvadrato 
vaizdą:

6 pvz. G. Grisey. Modulations

Pasak F. Rose’o, šiai G. Grisey kompozicijai derėtų 
apibūdinimas „skirtingų tembrų kontrapunktas“ (Rose, 
1996, p. 200), kurį ir atskleidžia pateiktas pavyzdys –  
lygiagretus tembrinių sluoksnių sugretinimas.



54

Lietuvos muzikologija, t. 10, 2009 Vitalija Mockutë

Nepaisant apibūdintų Modulations naudojamų tech
nikų, reikėtų prisiminti G. Grisey teiginį (Grisey, 2002, 
p. 69), kad įvairūs „parametrai yra tik skaitymo tinklelis, 
supaprastinimas, tam tikros rūšies aksioma“. Spektrinėmis 
komponavimo priemonėmis kompozitoriai priartėjo prie 
struktūrinės garso problemos. Tačiau, pasak G. Grisey 
(Grisey, 2002, p. 69), „klausai jie nedaro jokios realios 
įtakos, nes garsą mes suvokiame globaliai, totaliai, o ne 
analitiškai“. Čia galima pridurti ir kito žymaus spektrinės 
muzikos kūrėjo T. Murail mintį, jog ir spektrų kūrimas, 
ir mikrointervalų naudojimas yra jo, kaip kompozito
riaus, virtuvė, klausytojams retai kada suvokiama klausa 
(Mockutė, 2005).

2.3. Spektrinės garso modifikavimo technikos 
fizikiniu rakursu
Garso spalvos iškėlimas turėjo įtakos naujai muzikos 

medžiagos koncepcijai. Tonai ir garsai nebesuvokiami 
kaip vienas komponentas. Pasak G. Grisey, „garsas nieka
da nėra vertinamas kaip toks, jis visada siejamas su savo 
istorija: kur jis eina? iš kur ateina?“ (Grisey, 2002, p. 68).  
Spektrogramos ir garso sintezės procedūros atskleidžia, kaip 
tonas, taigi garsas, virsta substanciniu garsiniu universumu 
su savo įtakos lauko ypatybėmis. Šie sąveikos laukai turi 
vidinę struktūrą, kuri kaip tinklas parodo interaktyvius 
ryšius. Vidinės garso dimensijos, kaip dažnių spektrai, jų 
intensyvumo gradacija, kaskart vis kitokia eiga bei erdvinis 
pasiskirstymas suteikia konkrečiai medžiagai plastiškumo 
bei laisvumo. Tad šiame poskyryje apibūdinsime spektrinės 
muzikos technikas, garso modifikavimo metodiką.

Viena svarbiausių teorijų, lėmusių spektralistų kom
ponavimo specifiką, – tai B. J. Fourierio32 teorija, tei
gianti, jog „visi periodiniai garsai gali būti suskaidyti į 
sinusoidines bangas, kurios teikia spalvinę įvairovę, taigi 
šių elementų vienetų kombinacija gali sukurti originalų 
garsą“ (Fineberg, 2000, p. 82). B. J. Fourierio technikai 
būdingi paprasčiausi galimi garso komponentai: sinusoidi
nės bangos, nes jos yra periodinės formos, kurios spektras 
susidaro iš vienodo svyravimo dažnių. 

Tiesioginis šios teorijos padarinys – tai adityvinės sin
tezės technika, apimanti kompleksinio garso konstravimą 
iš elementarių vienetų (sinusoidinių bangų) kombinacijų 
(Fineberg, 2000, p. 83). Teoriškai ši technika yra ekstrema
liai efektyvi, nes kiekvienas garsas gali būti sintezuojamas. 
Deja, praktikoje tai nėra taip paprasta. 

Instrumentinė ar orkestrinė sintezė yra turbūt bene 
svarbiausia technika tarp ankstyvųjų spektrinės muzikos 
susiformavimo idėjų. Pritaikę adityvios sintezės princi
pus – kompleksinio garso formavimą iš paprastų vienetų ir 
naudodami tai instrumentinio garso spalvai (tembrui) kurti, 
kompozitoriai spektralistai atvėrė naujus kompozicijos, har
monijos ir orkestruotės kūrimo būdus. Kaip teigia kompozi
torius J. Finebergas (Fineberg, 2000, p. 85), „kompleksiniai 

garsai kuriami visai kitu principu nei modelis, kuriuo jie 
grindžiami, nes kiekvienas komponentas atliekamas kitu 
instrumentu, turinčiu savo spektrą. Tad gautas rezultatas 
nėra originalus modelis, o nauja, šio modelio inspiruota 
kompleksinė struktūra“. Garsas, modifikuojamas minėta 
technika, išsaugo sąsajas su pradiniu modeliu – instrumen
tiniu garsu, gausiai praturtina instrumentines dimensijas, 
tembrinį raiškumą bei įvairumą.

Vienas ankstyviausių šios technikos pavyzdžių yra  
G. Grisey kompozicija Partiels (1975) 18 instrumentų. 
Kaip minėta, spektro analizės bei modifikavimo princi
pas šioje kompozicijoje panaudotas negausiai, tik pačioje 
pradžioje, kai trombono ataką forte kontrabosai kartoja 
diminuendo principu. Tokiu būdu laipsniškai susiformuoja 
nenutrūkstančio trombono garso iliuzija. Vėliau šis ne
nutrūkstantis garsas decrescendo, atliekamas kitų instru
mentų, tampa tarsi savo paties instrumentiškai sintezuota 
imitacija. Šis tembras nepretenduoja į identišką originalo 
kopiją, greičiau generuoja plėtojimą ir trombono garso 
transfigūraciją. Klausytojas gali pajusti esminę trombono 
garso spalvą, mat tuo pačiu metu neaprėpiama garso sritis 
susijungia su pagrindiniu garsu (Murail, 2000, p. 117).

7 pvz. G. Grisey. Partiels sonograma

Nuo spektrinės krypties pradžios kompozitoriai, kurda
mi abstraktų spektrą, taikė paprastą matematinę harmoninės 
serijos išraišką (Fineberg, 2000, p. 91–92). Vietoj turimo 
garso spektrinės analizės jie kūrė labiau harmoninius, ar 
atvirkščiai – anksčiau neegzistavusius spektrus. 

Natūralus spektras gali būti keičiamas įvairiai:
• Harmoninio spektro distorsija/iškraipymas. Ne

harmoninių instrumentų spektras yra lengvai ištęsiamas 
ar suspaudžiamas. 

a) Pirmieji dešimt harmoninio spektro obertonų:

b) Išplėsta to paties spektro versija:
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c) Suspausta to paties spektro versija:

8 pvz. Harmoninio spektro distorsija/iškraipymas

• Dažniais pakeistas spektras. Tai spektro deforma
cijos būdas, inspiruotas analogiškos elektroninės tech
nikos. Naudojant šią techniką visų obertonų dažniams 
pridedamas ar atimamas pastovus dydis, matuojamas 
hercais (Hz). 

a) Pirmieji dešimt harmoninio spektro obertonų:

b) Tas pats spektras, dažniai pakeisti 100 Hz:

c) Tas pats spektras, dažniai pakeisti – 10 Hz:

9 pvz. Dažniais pakeistas spektras

Spektralistai garsą modifikavo ne tik minėtais meto
dais, bet ir moduliacijomis, suvokiamomis fizikine reikš
me, – tolygiai ir nuosekliai vykstančio proceso parametrai 
keičiami pagal tam tikrą dėsnį.

Fizikai spektrą apibūdina kaip paprastą virpėjimą. 
Taigi spektras yra tik bangos formos elementas, kuris 
gali būti kompleksinis. Daugeliu atvejų vienas garsas 
modifikuojasi sąveikaudamas su kitais savarankiškais 
garsais. Tokia sąveikos forma yra moduliacija iš vieno 
garso į kitą. J. Finebergas pateikia tris moduliacijų 
tipus, kuriuos dažnai naudoja kompozitoriai spektra
listai – amp litudžių, dažnių ir skambesio moduliacijos 
(Fineberg, 2000, p. 95): 

• Amplitudžių moduliacija (angl. amplitude modula-
tion). Šis moduliacijos tipas (AM) muzikoje bene geriausiai 
žinomas kaip styginių tremolo. Daugelis natūralių oberto
nų turi savo amplitudes, kurios nuolat varijuoja, net kai 
pagrindinė išraiška nesikeičia. Instrumento skleidžiamas 
signalas – garsas – modifikuojamas moduliatoriumi, kol 
pasiekiamas norimas rezultatas. Taigi, jei originalus garsas 
skamba maždaug 8 Hz dažniu, tai tremolo skambės apie 
20 Hz dažniu, keisis ir tembras33.

10 pvz. Amplitudžių moduliacija

• Dažnių moduliacija (angl. frequency modula-
tion). Dažnių moduliacija (FM) – labiausiai pastebima 
moduliacija spektrinėje muzikoje. Paprasčiausia dažnių 
moduliacijos forma, kaip ir amplitudžių, pasireiškia 
styginių instrumentų vibrato. Praėjusio amžiaus devinta
jame dešimtmetyje amerikiečių kompozitorius, išradėjas, 
profesorius Johnas Chowningas (g. 1934) išplėtojo klausa 
suvokiamo greičio techniką, kurioje sinusoidinė banga 
moduliuoja kaip sinusoidinis skleidėjas su greitesniais/
aukštesniais nei 20 Hz dažniais. Šis moduliacijų tipas 
kuria dalį generuojamo spektro ryšių, kurie eksponuo
ja svarbiausių spektrinių srautų ypatumų (tokių kaip 
moduliacijos tirštumas ar indeksas) elementus. Dažnių 
amplitudė moduliuoja spektrą pagal reliatyvias funkcijas, 
kurios dažniausiai kyla iš paprastų skaičiavimo modelių. 
Kompozitoriai spektralistai naudojo šiuos apskaičiuotus 
modelius elektroniniams FM garsams susieti su instru
mentiniais tembrais ir naujai spektrinio modelio katego
rijai kurti bei pritaikyti muzikinėse pjesėse. 

11 pvz. Moduliacija esant skleidėjui (carrier) c nuo  
A 440 Hz ir moduliatoriumi m 100 Hz

• Skambesio moduliacija (angl. ring modulation). 
Skambesio moduliacija34 – tai paprastas būdas išgauti 
neįprastus instrumentams garsus. Kitaip nei amplitudžių 
moduliacijoje, dvi skirtingos bangos čia ne sudedamos, 
bet sudauginamos (žr. http://www.harmonycentral.
com/Effects/Articles/Ring_Modulation/). Šitaip girdime 
savitą garso modifikaciją. Įgyvendinant šio tipo modu
liaciją, instrumentinis garsas „sugaunamas“ mikrofonu 
ir moduliuojamas sinusoidinių bangų generatoriumi35. 
Pasak J. Finebergo (Fineberg, 2000, p. 97), skambesio 
moduliacija nuo dažnių moduliacijos skiriasi tuo, jog šis 
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moduliacijos tipas nėra hierarchiškas: čia nėra skleidėjo 
ir moduliatoriaus, kuriais modifikuojamas garsas, bet yra 
du vienodi garsai, abu tiesiogiai susijungę gautame garse 
ir abu moduliuojantys vienas į kitą. Susimaišius dviejų 
spektrų obertonams, jei spektras yra ne harmoninis, mo
duliacija gali priminti triukšmą (žr. 12 pvz.).

Apžvelgę esmines spektralizmo nuostatas, galime 
teigti, kad šioje kryptyje susipynė daugelis tradicijų. 
Tembro sureikšminimas tiesiogiai siejasi su sonorikos, 
pagrįstos garso skambesio transformacija, garsų spalvų 
sureikšminimo tradicija. Galime įžvelgti ir serializmo, 
dodekafonijos, neutralizavusių garsų aukščius, plėtojimą. 
Tačiau radikaliosios spektralizmo idėjos susijusios ne su 
anksčiau minėtomis XX a. komponavimo technikomis. 
Išskirtinė šios krypties ypatybė – lengvai regeneruojamų 
garso formų plėtojimas, sąveikaujantis su kaskart naujai 
kuriama muzikinio audinio garsų aukščių eile. 

Išvados

Mikrotonai, kaip senosios muzikos tęsinys, „atsinešė“ 
savotišką kodą – pirmiausia mikrointervalai asocijuojasi su 
„nešvariai“ skambančia muzika. Tai lėmė ilgi muzikantų 
bei mokslininkų ieškojimai, pastangos sukurti darnų 
(ypač „fiksuoto aukščio“ instrumentų, pvz., vargonų) 
derinimą. Siekdami susisteminti mikrotonų raidą, ga
lime teigti, jog mikrointervalinės struktūros, žinomos 
nuo antikos laikų, vėliau tarsi apsistojo ties savo išeities 
pozicija – tolygiai temperuotu derinimu, padedančiu 

diferencijuoti ryškias tendencijas. Tad nuo antikos iki kla
sicizmo laikų kompozitoriai ir traktatų rašytojai nuosekliai 
ėjo prie tolygios temperacijos, o prabėgus porai šimtmečių  
(XIX a. pab.–XX a.) pamažu jos atsikratė kaip kūrybą 
varžančio ribojimo.

Nustojus dominuoti tolygiai temperuotam derinimui, 
XX a. kompozicijose mikrointervalai įsigalėjo kaip subti
lus, rafinuotas muzikos kalbos raiškos elementas, išplėtęs 
ne tik 12 laipsnių oktavoje skaičių, varžiusį kai kuriuos 
kompozitorius (K. Pendereckį, A. Hábą, I. Wyschnegrads
kį, G. Scelci ir kt.), bet ir skambesio, tembro, horizontalių 
bei vertikalių modeliavimo galimybes. Tad nenuostabu, 
jog XX a. kompozitoriai šias pačių „pasigamintas“ mažą
sias struktūras derino su įvairiomis XX a. technikomis: 
seriališkumu (P. Boulezas), minimalizmu (R. Mažulis), 
sonorika. Kad mikrostruktūros aktualios ir šiandien, 
rodo ne tik kompozitorių kūryba, bet ir rengiami mikro
toninės muzikos festivaliai (JAV), kongresai (Austrijoje), 
nuo 1991 m. Londone veikiantis Mikrotoninės muzikos 
centras (centre for Microtonal Music).

Kaip neseniai atsiradusi muzikos kryptis, spektralizmas 
sulaukė gana gausaus kompozitorių dėmesio. Paminėti
na, kad susiformavo kelios spektrinės muzikos atstovų 
kartos:

1) kompozitorių grupuotės L’Itinéraire (T. Murail,  
G. Grisey, H. Dufourt) ir Feedback (J. Fritschas, R. Gel
haaras, C. Barlowas, M. Maiguascha, C. Vivier ir kt.), 
tuo laikotarpiu kompozitoriai susidomėjo melodikos ir 
spektrinės muzikos sinteze;

12 pvz. Skambesio moduliacija
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2) paskutinį praėjusio šimtmečio dešimtmetį spek
t rinės muzikos arenoje įsitvirtino naujoji karta – Kaija 
Saariaho (g. 1952), Phillippe’as Hurelis (g. 1955), Marc
André Dalbavie (g. 1961), Joshua Finebergas (g. 1969) ir 
kiti, kurie siekė atnaujinti spektrinės (ekologinės) muzikos 
idėjas. Kai kurių spektrinės muzikos apraiškų šių kom
pozitorių muzikoje nerasime (pvz., Magnusas Lindbergas 
(g. 1958) atsisakė skirtingų mikrointervalų svarbos, ėmė 
naudoti tolygų derinimą). Šitaip, pasak J. Andersono, kū
rėjai „stengiasi nutolti nuo vienos „sektos“ komponavimo 
principų“ (Anderson, 2000, p. 20).

Susidomėjimą spektrine muzika galime aiškinti tuo, 
kad čia kuriamos sistemos neapibrėžtos jokiais kano
nais, išskyrus garso sklaidą; čia dominuoja nuolatinis 
atsinaujinimas, įvairių elementų koreliacija. Daugelis 
muzikos kalbos elementų – tembras, harmonija, garsų 
aukščiai – prarado pradinį įvaizdį, modifikavosi į platesnes 
koncepcijas. Labai ryški deformacija įvyko tembrohar
monijos srityje, nes garso skambesys – vienas pagrindinių 
spektralizmo estetinių bruožų.

Nuorodos 

1 Harvard Dictionary of Music (1970, Harvardas), Enciclopedia 
della musica (1964, Milanas), Encyclopédie de la musique 
(1961, Paryžius), Priebergo Lexikon der neuen Musik (1958, 
FreiburgasMiunchenas) skyriuje „Mikrotonalität“, Grove’s 
Dictionary of Music and Musicians (1954, Londonas) ir kt. 

2 G. Putrimaitė teigia, kad mikrotoninė muzika neretai va
dinama ketvirtatonių muzika, nes dažnai tonas skaidomas 
į keturias lygias dalis (Putrimaitė, 1975, p. 2). 

3 Ketvirtatonis – pusiau padalytas pustonis.
4 Šį terminą vartojo G. A. BehrensasSenegaldenas perė

jimui prie ketvirtatonių chromatinės sistemos aprašyti. 
Žr. BehrensSenegalden, G. A. Die Vierteltöne in der Mu-
sik. Begleitschrift zu der Erfindung eines achromatischen 
Klaviers und Entwurf zur Darstellung der Vierteltöne als 
Notenschrift, Berlin, 1892.

5 Taip Willis Möllendorffas pavadino savo sistemą, kurioje 
ketvirtatoniai tolygiai temperuoti. Žr. Willy Möllendorff. 
Musik mit Vierteltönen. Erfahrungen am bischromatischen 
Harmonium, Leipzig, 1917.

6 Rusiškoje mikrotonų naudojimo tradicijoje buvo vartojamas 
terminas, aprėpiantis ir teorinę, ir kompozicinę I. Wysch
negradskio (1954 ir 1972) kūrybos sritį: jis susiejo „krašti
nes“ chromatizavimo garso erdves pagal vienodą pustonio 
dalijimą į du ketvirtatonius ir juos naudojo savo kūryboje. 
Spėjama, jog I. Wyschnegradskis šį terminą perėmė iš L. Sa
banejevo (1913).

7 Šioje sistemoje naudojami įprasti dvylikachromatiniai pus
toniai ir mikrotonai.

8 tonos (gr.) – įtempimas, kirtis. tonus/tonos (lot.) reiškė pil
ną toną (du pustonius), buvo suvokiama kaip „ištemptas“ 
semitonus (pustonis).

9 Pats gr. diáton buvo aiškinamas kaip žengimas per pilnus 
tonus arba pasireiškiantis tonais. O tono/intervalo sąvokos 
semantika siejama su balso įtempimu, išplėtimu, pakė
limu skaitant poezijos posmą ar dainuojant. Taigi tono 

etimologijoje slypi įtampos intencija. Beje, H. Riemannas 
tai aiškino kaip diatoninių laipsnių nuspalvinimą aukštinant 
ar žeminant pustonius.

10 Čia galime prisiminti XVIII a. pradžios prancūzų akustiką 
Josephą Sauveur’ą (1653–1716), sisteminusį žinomus okta
vos dalijimus. Turėdamas galvoje esamus oktavos dalijimus į 
31 ir 53 dalis, jis pasirinko tarpinį variantą – oktavą suskirstė 
į 43 dalis ir šią sistemą pavadino Meriden. Autorius savo min
tis, tikriausiai išsikristalizavusias skaitant paskaitas Paryžiaus 
Karališkojoje kolegijoje, išdėstė „Muzikos teorijos traktate“ 
(traité de la théorie de la musique, 1697). Maždaug tą pačią 
medžiagą jis pateikė po keleto metų traktate „Garsų inter
valų sistema“ (Système général des intervalles des sons), pub
likuotame prancūzų Karališkosios akademijos mokslininkų 
leidinyje Mémoires 1701 metais. J. Sauveur’as oktavą dalijo į  
43 lygias dalis – meridianus (merides), kiekvieną meridianą – 
į septynis eptameridianus (eptamerides ), taigi oktavą iš viso 
sudarė 301 dalis. Jei oktavą dalysime į 43 meridianus, tai 
chromatinis pustonis apims 3 meridianus, diatoninis – 4, 
tonas – 7, mažoji tercija – 11, didžioji tercija – 14, tobula 
(perfektinė) kvinta – 25 ir t. t. 

11 Jam priskiriama pirmoji kompozicija, kurioje notuoti mi
krotonai – Zwei konzertstücke für Violoncello und klavier, 
op. 26, 1906 m. Steinas naudojo tik ketvirtatonius ir tik me
lodijoje, o harmonija pagrįsta pustonių sistema. Pirmosios 
iš dviejų kompozicijų pradžioje yra tik du ketvirtatoniai, o 
antrojoje – jau ilgesnis kadencinis pasažas su ketvirtatoniais. 
Tačiau abiejose kompozicijose ketvirtatoniai atlieka tik 
pagalbinį vaidmenį (Schneider, 1975, p. 189–190).

12 J. Carillo leido ir tokio pat pavadinimo muzikinį žurnalą, 
kuriame komentavo bei analizavo kūrybą.

13 Pasak G. Putrimaitės, Ch. Ivesas – vienas novatoriškiausių 
XX a. pradžios kompozitorių; I. Stravinskis tada dar nebuvo 
žinomas, o žymiausiais avangardistais buvo laikomi C. De
bussy Prancūzijoje ir A. Skriabinas Rusijoje. Štai tokiame 
kontekste Ch. Ivesas kūrė ryškiai disonansinę, chaotišką, 
sudėtingą, pilną ketvirtatonių muziką (Putrimaitė, 1975, 
p. 29).

14 Ch. Iveso tėvas, karinio orkestro dirigentas, mėgo įvairius 
eksperimentus. Keletą jų mini Š. Nakas (Nakas, 2001, 
p. 167): pvz., išrikiuojami trys orkestrai, o vienas, siekiant 
sukurti aido iliuziją, užlaipinamas ant stogo; dirigentas 
dažnai mėgaudavosi efektu, atsirandančiu žygiuojant ir 
prasilenkiant dviem orkestrams, grojantiems skirtingus 
kūrinius.

15 Kiti rusų kompozitoriai, kūrę mikrodimensines kompo
zicijas, – Arthuras Lourié (1892–1966), Michailas Ma
tiušinas (1861–1934) ir Georgijus RimskisKorsakovas 
(1901–1965).

16 Kiekvienas tonas gali būti siejamas su kitu tonu vienas po 
kito ar vienu metu; kiekvienas daugiagarsis gali būti jungia
mas su kitu daugiagarsiu; kiekvienas tonas ar tonų kombi
nacija gali būti sistemos ribose transponuojami; kiekviena 
tonų kombinacija gali būti susijusi su transponuojamąja 
tonų kombinacija (vienos sistemos tonai ir sąskambiai gali 
jungtis su kitos sistemos tonais ir sąskambiais, t. y. perėjimas 
iš vienos sistemos į kitą yra galimas); kiekviena horizontali 
ar vertikali tonų kombinacija pagrįsta jos apvertimu.

17 A. Hába ne tik teoriškai aprašinėjo mikrodimensijų galimy
bes, bet ir gausiai kūrė – tai 10 styginių kvartetų, sukurtų 
1921–1967 m., 4 nonetai, nemažai duetų, instrumentinių 
koncertų. Bene svarbiausiu čekų kompozitoriaus kūriniu 



58

Lietuvos muzikologija, t. 10, 2009 Vitalija Mockutë

laikoma opera „Motina“ (1929), kurioje kompozitorius 
derina tradicinę (gerai temperuotą) ir mikrointervalinę garsų 
aukščių sistemas. Apie šią operą rašė lietuvių kompozitorius, 
A. Hábos mokinys J. Kačinskas straipsnyje „Čekų muzika“ 
(Kačinskas, 1931, p. 169): „Visi vokiečių laikraščiai apie 
operos pastatymą atsiliepė kuo geriausiai, pabrėždami to 
įvykio svarbą. Operą dirigavo žymus vokiečių dirigentas 
Schreckenas, parodęs nepaprasto gebėjimo sujungti orkestrą, 
chorą ir solistus į harmoningą vienetą.“

18 Vieną grynosios darnos (angl. just-intonation) monochordų 
pateikė nuo gimimo aklas ispanų kompozitorius, teoreti
kas, Salamankos universiteto profesorius Fransisco Salinas 
(1513–1590) traktate De musica libri septem (1577). Čia 
autorius teigė, kad „žmogaus galios skiria tris muzikos rūšis, 
kurios grindžiamos: a) jausmais, b) protu, c) jausmais ir 
protu (pavyzdžiui, jausmus ir protą sujungia instrumentinė 
muzika, kuri, jo nuomone, yra pati geriausia)“ (Daunora
vičienė, Gaidamavičiūtė, 2003, p. 121), šitaip siekdamas 
įtvirtinti instrumentinės muzikos sritis. Jo sukonstruotas 
enharmonikas buvo bene pirmasis instrumentas, kurio okta
vą sudarė 24 garsai. Pasak Barbaros Barthelmes (Barthelmes, 
1997, p. 260–261), tokioje darnos sistemoje iš Renesanso 
muzikos atkeliavęs trigarsis, net su įvairiais diezais ir bemo
liais, tapo visiškai realus ne tik teorijoje, bet instrumentinėje 
muzikoje.

F. Salinas labai domėjosi graikų idėjomis, teorijomis ir 
jas nagrinėjo savo veikale. Autorius itin mėgo enharmoninį 
tetrachordo tipą, tačiau juo neapsiribojo – 24 garsų oktavoje 
derinimas apėmė visus tris (diatoninį, chromatinį ir enhar
moninį) tipus, o instrumentą F. Salinas vadino instrumentum 
perfectum. Jis, kaip ir H. Glareanas, į savo monochordą 
įtraukė ir chromatinius, ir enharmoninius garsus, bet čia 
jie traktuojami skirtingai. Savo traktate F. Salinas pateikė 
tris grynosios darnos – 1/3, 1/4 ir 2/7 komos – variantus. 
Pirmoji, kurioje gryna kvinta 1/3 komos siauresnė nei gry
noji, yra unikali palyginti su kitomis grynosiomis darnomis. 
Šia darna grindžiama ne tik genero cromatico, bet ir genero 
enarmonico sistema. Tiesa, ši sistema jau buvo įgyvendinama 
31 klavišo archičembalu, tačiau F. Salinas manė, kad enhar
moninę schemą geriau bei patogiau realizuoti 19 klavišų 
instrumentu (instrumentum imperfectum). Šiuo derinimu 
(19 garsų) buvo išvengta „vilko kvintos“, būdingos kitoms 
grynosioms darnoms, tad nenuostabu, jog Salino derinimą 
studijavo bei įvertino olandų mokslininkas ir vargoninin
kas Quirinus van Blankenburgas (~1654–1739), mėginęs 
visą pasaulio sanklodą susieti su 24 garsų sistema, vokiečių 
fizikas ir akustikas Hermannas Helmholtzas (1821–1894) 
bei daugelis XX a. mikrotonalių kompozitorių.

Vis dėlto monochordas nebuvo toks universalus – jis 
labiau tiko medinių pučiamųjų, styginių instrumentų ar vo
kaliniam ansambliui, tačiau neatitiko klavišinių instrumentų 
akordų grynumo poreikio, nes išliko dvigubi garsai (pvz., 
D Ds), kuriuos buvo galima traktuoti dvejopai, priklausomai 
nuo situacijos, kvintos su sintonine koma, didžiosios tercijos 
su mažu diesis (427,373 cento) (Шерман, 1964, p. 19). 
Tačiau šis F. Salino monochordas – vienas gražiausių mono
chordo pavyzdžių Vakarų muzikos teorijos istorijoje.

19 Naujojo paprastumo krypčiai priskirtina minimalistinė mu
zika, taip pat grįžtanti prie melodijos, darnios harmonijos. 
Įdomu, kad sąvoka „naujasis paprastumas“ į muziką atėjo 
iš gyvenimo, kai 1877 m. Kelne buvo surengtas 7 koncertų 
ciklas Musik der Zeit. Šio ciklo programose to meto muzika 

buvo apibendrinta ir sujungta bendru pavadinimu Neue 
Einfachkeit.

20 Pasak istoriko E. Hobsbawmo (Hobsbawm, 2000, p. 344–
345), šios riaušės Paryžiuje tapo visą Europą apėmusio 
studentų sukilimo epicentru. Maištas nepanėšėjo į jokią 
revoliuciją, nors mastu pranoko „psichodramą“ ar „gatvės 
teatrą“. Studentai tuo metu sukurstė didžiulius darbininkų 
streikus Prancūzijoje ir Italijoje, tačiau jie neturėjo reikiamos 
politinės galios ir 1968 metų viltys greitai žlugo. Bet kai 
kurie studentai, linkę į kairįjį radikalizmą, vėliau susibūrė į 
mažas teroristines grupes siekdami įgyvendinti revoliuciją.

21 Beje, O. Messiaenas teigė pastebėjęs ryšį tarp paukščio 
plunksnų spalvos ir balso.

22 H. Dufourt. Musique spectrale, Paris, Société Nationale de 
Radiodiffusion, Radio France/Société Internationale de 
Musique Contemporaine (SIMC), 1979, III, p. 30–32.

23 J. Andersonas (Anderson, 2000, p. 7–23) išskiria kelias 
spektrinės muzikos raidos kryptis: priešistorė (tai jau minėti 
H. Partcho, H. Cowello, O. Messiaeno, La Monte Youngo 
ir kt. ieškojimai); spektralizmas (L’Itinéraire, Feedback gru
puotės); trečioji dekada (Kaija Saariaho, Jonathan Harvey 
ir kt.). Įdomu tai, kad kai kurie šiuolaikiniai kompozitoriai 
(pvz., J. Harvey), save vadinantys spektralistais, kartais at
sisako, atrodytų, esminio technologinio spektrinės muzikos 
bruožo – nelygių atstumų mikrointervalų.

24 „Abstrakčių spektrinės medžiagos kombinacijų ir manipu
liacijų, kai intervalinė medžiaga nepasiduoda muzikai, nelai
kyčiau spektrine muzika. Tiesa, spektrinės muzikos kūrėjai 
gali nuo jos nukrypti, tačiau tai, ką jie daro, nebebūdinga 
garso fenomenui“ (Fineberg, 2000, p. 2–3).

25 Čia turimos galvoje mikrogarsinės struktūros (gr. phōnē – 
garsas, balsas).

26 T. Murail: „Sakydamas „naujas“, turiu omeny kažką, ką 
noriu pasakyti, tačiau dar nepasakiau ir niekas nepasakė“ 
(Murail, 2000, p. 6).

27 Obertonas – sudėtinis tonas, kurį sudaro grynųjų tonų eilė. 
Nuo šių tonų sudėties ir tarpusavio intensyvumo santykio 
priklauso garso tembras, o nuo virpesio dažnio – girdimo 
tono aukštis.

28 Obertonų spektru pagrįstas kompozicijas kūrė ir K. Stock
hausenas, O. Messiaeno mokinys J. Tenney, o dar anksčiau – 
ir kiti vadinamojo „akustinio tonalumo“ (Reinhardo Amono 
sąvoka) atstovai, kurie rėmėsi 8–14 obertonų garsaeiliais. Jų 
veikla prasidėjo XX a. pradžioje. „Akustinio tonalumo“ ap
raiškų buvo randama C. Debussy, A. Skriabino, B. Bartóko, 
M. Ravelio, E. Satie ir kt. kompozicijose.

29 Prancūzų kompozitorius G. Grisey (1946–1998) – vienas 
pirmųjų ir ryškiausių spektrinės muzikos atstovų. Kompo
zitorius kurdamas naudojosi spektrogramomis, adityvinės 
sintezės modeliais ir reliatyvia laiko gradacija. Žymiausios 
spektrinės kompozicijos – tai šešių pjesių ciklas Les Espaces 
Acoustiques (1975–1985), kuriame antroji pjesė Partiels 
(1975), Modulations (1976–1977), clair-obscur (1977), 
Rebonds (1993), opera Go-gol (1994) ir kt.

30 Obertonų serija apibūdinama plačiais intervalais žemame regis
tre, kurie nuosekliai smulkėja kylant į aukštąjį registrą. Pakeitus 
intervalų seką, pradiniai platieji intervalai atsiduria aukštame 
registre, o žemasis registras pasižymi gausia chromatika.

31 A grupė – Vn 1, Vn 2, Perc. 1/2, Fl 1, Tr 1/2;
B grupė – Vn 3, H.Org., Vn 4, Cl 1 in A, Tr 2, Cr 1;
C grupė – Vn 5, Vla 1, Perc 3, Ob 1; 
D grupė – Vla 2, Vla 3, Arp, Cl 2, Trbn 1, Cr 2.
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32 Jeanas Baptiste’as Josephas Fourieris (1768–1830) – pran
cūzų matematikas ir fizikas, geriausiai žinomas būtent dėl 
šios savo teorijos.

33 Žr. http://www.clavia.se/nordmodular/Modularzone/
RingAndAmplitudeModulation/RingAndAmplitudeMo
dulation.html

34 Šis terminas neturi lietuviško atitikmens, tad jį dar galima 
vadinti „žiedine“/„apskrita“ moduliacija, tačiau pasirinktas 
skambesio variantas, nes šios moduliacijos pagrindas – 
skambėjimo modifikacija. 

35 K. Stockhauseno Mixtur ir Mantra.
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Summary

In composition of 20th century the decline or transfor
mation of the system of 12 tempered chromatic semitones 
whose numbers might be increased or decreased in the 
octave’s interval is seen. Though microdimensional system 
is one of nontraditional systems, the main focus of the 
article is centred on microinterval compositions because 
Lithuanian music tends to microinterval music.    

The composers of 20th century actualized music aes
thetics and raised musical issues that are based on today’s 
phenomena (e. g. spectral music was created as a balance 
to the political and aesthetical students’ movement in 
France). Therefore the microdimentional aspect of music 
was presented by composers as a possibility to regenerate 

and individualize musical language. Microdimensions 
became the centre of discussion similarly to the situation 
before equal tempered entrenched in music of the 16th 
and 17th centuries. However, at that time the purity of 
sound was most important whereas the composers and 
musicologists of the 20th century commented on practice 
of microtones differently and emphasized other issues.  

The function and significance of 20thcentury mi
crointervals is distinguished among other microtone 
structures which functioned in the other contexts. Micro
intervals of 20th century music were approached to not 
as an outcome of scientific hypothesis of tune reasoning 
but more like an aesthetic phenomenon which absorbed 
the main intention of the artistic manifesto to look for 
new sound and new colours of the sound.  

The new phenomenon of spectral music based on 
search for new timbre in the 1970s was shaped. The use 
of special features of sound as a foundation of a composi
tion is specific to this music. Composers of spectral music 
gave prominence to timbre and chose overtone sequence 
to be the base of composition. One of the most important 
features of spectral music is the abandonment of equal 
interval proportions in the main tune. Thus composers 
compose music with different proportions of microinter
val. However, microintervals’ influence timbreharmony 
is not simply a continuum composed from frequency 
proportions or just a consistency of composers of spectral 
music. Microdimensions set spectral music to natural 
physicalacoustic laws of sound.
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Įvadas

Muzikoje slypinti prasmė, jos poveikio galia ir skam-
bėjime slypinčios reikšmės – vienas labiausiai intriguojan-
čių muzikologijos barų. Intrigą pagyvina tai, kad dabar 
tikriausiai niekas negalėtų pasakyti, ką konkrečiai reiškia 
viena ar kita muzikinė frazė, garsas ar visa kompozicija. 
Prasmė atsiranda klausantis muzikos – ji kinta, varijuoja, 
patvirtina ar paneigia ankstesnius įspūdžius. Prasmės 
ieškota muziką traktuojant kaip Kosmoso harmonijos 
atspindį, kaip realaus išorinio ar vidinio pasaulio atvaiz-
dą, kaip terpę, kurioje reiškiasi socialinė ar psichologinė 
žmogaus patirtis ir pan.

Muzikos prasmės aiškinimo variacijos gali būti susi-
jusios su prigimtiniu muzikinio garso nevienalytiškumu. 
Pagrindinės jo dimensijos yra aukštis, trukmė, tembras, 
bet kartu ir artikuliacija, skambesio intensyvumas ar kitos 
konkrečiame muzikiniame kontekste prasmę įgyjančios 

Zita AbrAmAvičiūtė

Alto tembro semantikos atodangos:  
nuo H. Berliozo iki A. Schnittke’s
Semantic Exposures of viola timbre: From berlioz to Schnittke

Anotacija
Straipsnyje nagrinėjami muzikos prasmės klausimai. Jie siejami su tembru – viena iš muzikinį garsą apibrėžiančių dimensijų. Analizės 
objektu pasirinktas alto tembras. Daug dėmesio skiriama asociacijoms, kurias skatina alto tembras. Tyrinėjama instrumento raiškos sfera, 
kurią apibūdina reikšminis žodis semantikos erdvė. Darbo tikslas – identifikavus alto tembro semantikos erdvę, apsvarstyti jos uždarumą 
bei pateikti sąlygines to uždarumo priežastis.
Alto tembro semantikos erdvės apraiškų ieškant konkrečiuose altui solo skirtuose kūriniuose (H. Berliozo, B. Bartóko, P. Hindemitho, 
B. Britteno, A. Schnittke’s, G. Kančeli), nagrinėjant atskirų autorių instrumento tembro apibūdinimus, išsikristalizuoja keletas pasikar-
tojančių įvaizdžių. Jie traktuotini kaip viena iš galimų alto tembro semantikos erdvių. Remiantis prieš tai atlikta tembro fenomeno ir jo 
percepcijos ypatumų analize paaiškėjo, kad išvadas apie alto tembrui būdingą semantikos erdvę daryti gana sudėtinga. Objektyvūs veiksniai 
čia susipina su subjektyviais, o jiems išnagrinėti reikia papildomų tarpdisciplininių mokslinių tyrimų.
Reikšminiai žodžiai: semantikos erdvė, tembras, tembro percepcija, asociacija, asociatyvusis mąstymas, psichoanalizė, sąmonė ir pasą-
monė, alto tembras, alto tembro semantikos erdvė.

Abstract
The meaning in music is the topic this article is concerned with. These issues are considered in relation to timbre, one of the main dimen-
sions of musical pitch. The object of the research is viola timbre. In the light of associations which the timbre of the viola inspires the 
instrument’s expression sphere is analyzed. The latter is defined by the key word – semantic space. The essential objective is to think over 
the idea of the insularity of viola timbre semantic space and to discuss its causalities.
The findings concerning the semantic space of viola timbre are based on the semantic analysis of solo compositions for viola (written by 
Berlioz, Bartók, Hindemith, Britten, Schnittke, Kancheli) and verbal expressions of different authors which have been inspired by the 
sound of the instrument. Following the examination of the phenomenon of timbre and its perception it has emerged that causalities under 
which such semantic space of viola timbre could be explained are complicated. The difficulty is based on the interrelation of different 
objective and subjective factors, the identification of which requires further interdisciplinary research.
Keywords: semantic space, timbre, timbre perception, association, associative thinking, psychoanalysis, consciousness and un-consciousness, 
viola timbre, semantic space of viola timbre.

detalės. Visa tai – percepciniai dydžiai. Muzikos turiniui 
ar prasmei šie elementai daro skirtingą poveikį. Temb-
ras paprastai nusako garso spalvą, padeda atskirti kelis 
vienodo aukščio, intensyvumo ir trukmės garsus. Todėl 
jis yra reikšmingas ir muzikos instrumentams, kurių 
kiekvienas turi specifinį tembrą. Itin ryškus pavyzdys yra 
alto tembras.

Netgi tuo laikotarpiu, kai altas nebuvo itin populiarus 
ir mėgstamas, kompozitorių dėmesį labiausiai patraukda-
vo tembro savitumas. Tai atsiskleidžia skirtingų autorių 
pateikiamuose apibūdinimuose. Pavyzdžiui, H. Berliozas 
teigia, jog „altas, lyginant su kitais strykiniais instru-
mentais, ryškiai išsiskiria savo tembru, nes yra kupinas 
melancholijos“ (Берлиоз, 1972, p. 83). Pasak F. Liszto, 
altas – tai instrumentas, kurio garsas kelia asociacijas, 
susijusias su liūdesiu, arba instrumentas, kuris labai tinka 
perteikti nepaprastiems jausmų pojūčiams (Лист, 1959). 
Anot A. V. Ivaškino (А. В. Ивашкин), šis instrumentas 
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pasižymi ypatybėmis, sukeliančiomis vienišumo pojūtį, o 
jo tembras yra „keistas, hermafroditiškas, tempia nei šen, 
nei ten“ (Ивашкин, 1994, p. 77).

Iš pateiktų teiginių ryškėja, kad minėtus pojūčius 
ir asociacijas pirmiausia skatina alto tembro poveikis, 
apibūdinamas žodžių junginiais, kurie nusako specifinę 
nuotaiką (vienišumą, melancholiją, liūdesį). Panašu, jog 
skirtingiems autoriams altu išgaunamas garsas sužadina 
asociacijas, kurių turinys yra sietinas su panašaus pobūdžio 
informacija. Ypatingumu pasižyminčiai alto raiškos sferai 
nusakyti šiame straipsnyje pasirinktas reikšminis žodis – 
semantikos erdvė. Iš H. Berliozo, F. Liszto ir A. Ivaškino 
teiginių aiškėja, jog altui būdinga uždara semantinė erdvė, 
kurią lemia paties instrumento tembro specifiškumas. 
Kokia yra ta alto tembro semantikos erdvė?

Siekiant atsakyti į šį klausimą, dėmesį pirmiausia rei-
kėtų kreipti į skirtingus tembro suvokimo aspektus, susi-
jusius su asociatyviuoju mąstymu. Tačiau išvadas apie alto 
tembrui būdingą semantikos erdvę daryti yra sudėtinga, nes 
objektyvūs veiksniai čia susipina su subjektyviais. Todėl šio 
straipsnio tikslas nėra pateikti aiškius ir tikslius atsakymus. 
Identifikavus alto tembro semantikos erdvę, čia svarsto-
mas jos uždarumas, o kartu nurodomos ir sąlygiškos to 
uždarumo priežastys. Tai svarbu, nes taip pagrindžiama 
tyrinėjimo problematikos galimybė, kuri savo ruožtu yra 
akstinas tolesniems ir išsamesniems tyrinėjimams.

Tembras ir tembro semantika muzikoje

Tembro semantika
Muzikos prasmės ar turinio klausimus siejant su temb

ro semantika, reikia pažymėti, jog tembro, kaip vienos 
pagrindinių muzikinės raiškos priemonių (Klangfarben
melody fenomenas, spektrinė muzika ir pan.), vaidmuo 
nėra toks aktualus. Įvardyto reikšminio žodžio turinys čia 
sietinas su tembrui priskiriamomis semantinėmis prasmė-
mis. Straipsnyje minimi tie atvejai, kai kompozitorius dalį 
savo kūrybinių užmojų pasiekia tembru, tikriau – atvejai, 
kai atskiriems instrumentams kompozitorius suteikia 
simbolinę arba sąlygiškai simbolinę reikšmę.

Išsamiau panagrinėjus keletą tokių pavyzdžių akivaizdu, 
jog tembro semantika gali būti skirtingo pobūdžio. Viena 
vertus, konkrečiam instrumentui ar jų grupei priskiriama 
prasmė yra sietina tik su vieno kompozitoriaus kūryba 
arba tik su vienu jo kūriniu. Tačiau pasitaiko, kad panašių 
tembro semantikos apraiškų randame skirtingų laikotarpių 
kūrėjų ar net skirtingų kultūrų muzikoje. 

Vienas pirmųjų tembro semantikos pavyzdžių yra 
O. Messiaeno opera „Šventasis Pranciškus Asyžietis“ 
(„Saint François d’Assise“, 1975–1983). V. Benitezas teigia, 
jog tembras čia naudojamas religinei simbolikai išreikšti 
(Benitez, timbre as...). Operos veiksmui plėtojantis, jo 
nuomone, išryškėja trijų instrumentų grupių (mušamieji, 

mediniai pučiamieji, Marteno bangos) svarba. Pavyzdžiui, 
mušamųjų ir medinių pučiamųjų tembrai, pasak V. Beni-
tezo, lemiamais operos ir pagrindinio personažo dvasinės 
kelionės momentais siejami su džiaugsmu, mirtimi ir 
atgimimu. Tyrinėtojas juos traktuoja kaip simbolizuojan-
čius vis didėjantį pagrindinio operos herojaus šventumą. 
Kraštiniais Marteno bangų registrais, anot V. Benitezo, 
pabrėžiama praraja tarp kančios–mirties ir džiaugsmo–
atgimimo1.

Bandant apibūdinti tembro semantikos pobūdį, reikš-
mingi D. Gärdenforso teiginiai. Tyrinėtojas, nagrinėjantis 
informacijos kodavimo neverbaliame garse ypatumus, pir-
miausia pabrėžia paties tembro išskirtinumą (Gärdenfors, 
Auditory interfaces...). Anot jo, šis fenomenas itin paveikus, 
ypač „filmuose ar kituose multimedijos produktuose, kai 
tam tikrų instrumentų tembrai yra siejami su specifinėmis 
nuotaikomis ar ypatybėmis. Pavyzdžiui, smuiku išgauna-
mas garsas dažnai siejamas su sentimentalia ar romantiška 
nuotaika, saksofonai – su seksualumu, arfos – su religin-
gumu ar dvasingumu“ (Gärdenfors, p. 12). W. W. Gaveris 
šioje citatoje aptariamus garsus, išgaunamus skirtingais 
instrumentais, apibūdina kaip „žanrinius garsus“ (Gaver, 
1997). Kitaip tariant, tai garsai, kurie sukelia tam tikras, 
tik jiems būdingas asociacijas. 

Pažymėtina, kad šiam straipsniui labai svarbi yra 
D. Gärdenforso teiginiuose atsiskleidžianti tembro se
mantikos samprata. Pasak jo, prasmė priklauso būtent 
nuo atskirų instrumentų tembrui būdingų ypatybių. 
Reikšmingas čia paties tembro poveikis, jo suvokimas, 
kurį atspindi asociacijos, sužadinamos instrumentu iš-
gaunamo garso. Minėtini ne konkretūs simboliai, o kai 
kuriems instrumentams priskiriama raiškos sfera, slypinti 
jų pačių prigimtyje.

Pirmuoju atveju (O. Messiaenas, J. Coriglianas) temb-
rui priskiriama prasmė yra iš anksto apgalvota ir aiškiai 
apibrėžta. Be to, ji atsiskleidžia tik susiklosčius specifiniam 
kontekstui. Taigi tikslesnis žodžių junginys toms tembro 
reikšmėms apibūdinti – ne tembro semantika, bet veikiau 
tembro simbolika. Prasmė šiuo atveju nėra susijusi su temb-
ro ypatybėmis, o su kontekstu, kuris išryškina skirtingų 
instrumentų tembro savitumus.

D. Gärdenforso pateiktame pavyzdyje glūdinti mintis, 
kad kiekvienas instrumentas turi tik jam būdingą raiškos 
erdvę (semantikos erdvę), straipsnyje nagrinėjama remiantis 
alto tembro poveikiu, išryškėjusiu atskiruose kūriniuose, 
bei skirtingų autorių įvardytomis asociacijomis (kurias 
sukelia altu išgaunamas garsas). Tačiau prieš pagrindžiant 
analizės objektu pasirinkto instrumento semantinės erd-
vės uždarumą, pirmiausia reikia atskleisti tokį reiškinį 
lemiančius veiksnius ir  išsiaiškinti esminius paties tembro 
fenomeno ypatumus.
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Tembro sampratos aspektai ir funkcijos
Tembras, greta aukščio, trukmės ir intensyvumo, 

yra priskirtinas prie vieno pagrindinių subjektyviųjų 
muzikinio (toninio) garso komponentų. Kiekvienas jų 
atlieka skirtingas funkcijas, dėl kurių garsas tampa pras-
miniu vienetu. Tembro sąvoka skirtinguose šaltiniuose 
dažniausiai aiškinama remiantis garso spalvos ar kokybės 
kriterijais, kurie padeda žmogui identifikuoti to paties 
aukščio, intensyvumo bei trukmės garsus, išgaunamus 
skirtingais instrumentais ar balsais2. Taigi tembras garso 
suvokimo procese atlieka dvi funkcijas, kurias P. Rashas ir 
R. Plompas įvardija kaip garso šaltinio (instrumento) bei 
garso prasmės nustatymą (Traube, instrumental..., p. 9). 
Tačiau, daugelio tyrinėtojų nuomone, tembro kaip garso 
spalvos apibrėžimas neatspindi šio fenomeno esmės. 

Pasak H. Fletcherio, tembras yra pojūčio charakte-
ristika, padedanti klausytojui identifikuoti instrumentą, 
kuriuo atliekamas tonas (Traube, instrumental..., p. 6). 
ANSI (American National Standards institute) 1960 m. 
nustatė, jog tai klausos pojūčio ypatybė, ir apibendrino, 
kad du tokiu pat būdu atliekami bei to paties intensyvumo, 
aukščio ir trukmės garsai yra skirtingi. W. J. Dowlingo ir 
D. Harwoodo teigimu, „tembras (garso spalva), aprašant 
psichologinius garso parametrus, visada buvo įvairiarūšė 
kategorija, į viena sutelkianti visa, kas lieka atmetus aukštį, 
garsumą ir trukmę. Tokie už tembro sąvokos slypintys 
garso komponentai apima daugiau nei vieną psichologinę 
dimensiją. Yra keletas fizinių dimensijų, kurių sąveika le-
mia tembro pokyčius...“ (Traube, instrumental..., p. 10).

Remiantis šiais tembro sąvokos apibrėžimais pastebė-
tina, jog nors formuluotės ir skirtingos, jomis pateikia-
mų minčių esmė ta pati3. Visais atvejais akcentuojami 
du pagrindiniai tembrą nusakantys aspektai. Vienas 
yra akustinis, nurodantis garso fizines ypatybes, kitas – 
psicho akustinis, susijęs su žmogui būdingais garsinės 
informacijos apdorojimo mechanizmais, esančiais ausyje 
bei aukštosios nervų sistemos centruose. 

Tembro suvokimą lemiantys objektyvieji  
garso parametrai
Pagrindiniai objektyvieji garso parametrai, lemiantys 

tembro suvokimą, yra spektras ir gaubtinė4. Tačiau greta 
šių fizikinių elementų esama ir daug kitų, kurių įvairovė 
atsiskleidžia autoritetingų tembro suvokimo tyrinėtojų 
darbuose.

Pavyzdžiui, J. F. Schoutenas tembro sąvoką vadina 
miglota. Anot jo, šis fenomenas aprėpia tas invariantines 
akustines ypatybes, iš kurių atpažįstamas, pavyzdžiui, 
smuikas. Mokslininkas nurodo mažiausiai penkis pa-
grindinius parametrus, kuriais gali būti išreikštas tembras 
(Traube, instrumental..., p. 7). C. Traube, apibendrindama 
svarbiausių tembro suvokimo eksperimentų rezultatus, 
pateikia dar išsamesnį objektyviųjų garso elementų, nuo 

kurių priklauso tembro suvokimas, sąrašą5. Čia reikėtų 
atkreipti dėmesį ir į tas mokslininkų išvadas, kurios 
grindžiamos tyrimų, atliktų daugiamatės analizės (MDS, 
multidimensional scaling) technika, rezultatais. Pasitelkus 
šią techniką buvo identifikuotos trys ryškiausios tembro 
suvokimui įtakos turinčios fizinės garso dimensijos. 
Remiantis J. M. Grey, viena jų susijusi su spektrinės 
energijos pasiskirstymu, kitos dvi – su laikinėmis tono 
ypatybėmis: spektro kitimu laike (spectral flux) ir atakos 
ypatumais (attack quality) (Grey, 1977, p. 1270–1277). 
Analizės rezultatai parodė, kad nuo spektrinės energijos 
pasiskirstymo priklauso tembro ryškumo efektas. Laikinės 
tono ypatybės (spektro kitimas laike, ataka) yra susijusios 
su instrumentų šeimų fenomenu bei atskirų instrumentų 
identifikavimo ypatumais. 

Taigi tembro priklausomybė nuo objektyviųjų garso 
parametrų nėra taip aiškiai apibrėžta, kaip, pavyzdžiui, 
aukščio atveju (juk subjektyvusis aukštis priklauso nuo 
garso dažnio). Šis fenomenas nėra vienalytis – jį lemia 
ne vienas, bet keletas skirtingų objektyviųjų garso ele-
mentų.

Tembras ir asociacijos
Pažymėsime, kad tembrą vertina dualistinės skalės, 

pagrįstos asociacijomis, pavyzdžiui, tamsus–šviesus, šal-
tas–šiltas, skurdus–turtingas, bukas–aštrus ir pan.6 Todėl 
panašu, jog tembro semantikai itin didelę reikšmę turi 
asociatyvusis mąstymas7.

Plėtojant šias įžvalgas teigtina, kad tembras nusakomas 
ne kokiais nors tiksliais, skaitmenimis išreikštais matais, 
bet apibūdinamas žodžiais, kurie yra daugialypiai, susiję su 
įvairaus pobūdžio patirtimi, pavyzdžiui, vizualia, emocine 
ir kt. Tembrą apibūdinantys žodžių junginiai neatsiejami 
nuo individualios patirties (instrumentu išgaunamas 
garsas, veikiant tam tikriems suvokimo dėsniams, suža-
dina subjekto potyrius, kurių sąveikos rezultatas ir yra 
prasmė). Turint galvoje, kad atskiri instrumentai turi tik 
jiems būdingą semantikos erdvę, daroma prielaida, kad 
jais išgaunamą garsą skirtingi subjektai sieja su panašaus 
pobūdžio patirtimi.

Anot D. Gärdenforso, toks reiškinys laikytinas per tam 
tikrą laiko tarpą specifiniame kontekste susiformavusiu fe-
nomenu (Gärdenfors, Auditory interfaces...). Tačiau tikslių 
priežasčių, kodėl instrumentu išgaunamas garsas kelia tam 
tikras asociacijas, jis nenurodo; pateikta mintis, kaip ir 
ankstesnė tembro aspektų analizė, neplėtojama. Koks yra 
tokio tembro semantikos tyrinėjimo problemiškumas?

Tembro semantikos tyrinėjimo problemiškumas
Tikėtina, kad tembro semantikos tyrinėjimo proble-

miškumas yra susijęs su pačios asociacijos ypatumais, 
tikriau – su jos prigimtyje slypinčiu iracionalumu. 
Su šiuo teiginiu susiduriame psichoanalizės moksle. 
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Psichoanalizės teorijoje žmogaus psichika yra apibūdina-
ma kaip nevienalytė, susidedanti iš sąmoningos (raciona-
lios) ir nesąmoningos (iracionalios) sferos. Žmogaus būtį 
lemia abiejų sferų tarpusavio sąveika. Tačiau jeigu viena 
jų (sąmonė) yra pažini, kita (pasąmonė) – atvirkščiai, per-
žengia žmogiškojo suvokimo galimybių ribas. Kaip teigia 
C. G. Jungas, tai, ką vadiname siela (psychē8), anaiptol 
nesutampa su mūsų sąmone ir jos turiniu: „Mūsų siela 
yra gamtos dalis, ir jos paslaptis yra tokia pat beribė. 
Mes negalime tiksliai apibūdinti nei sielos, nei gamtos“ 
(Jung, Žvelgiant...).

Šiame kontekste tembro apibūdinimai yra priskirtini 
sąmoningajai žmogaus psichikos daliai. Tačiau, remiantis 
psichoanalitikų teiginiais, visi jie tėra „ledkalnio viršūnė“ 
ir siejasi su iracionaliais, pasąmonėje glūdinčiais turiniais. 
Anot C. G. Jungo, kiekviena sąvoka „mūsų sąmonėje 
turi savo psichines asociacijas. Kadangi asociacijos gali 
būti įvairaus intensyvumo (pagal tos sąvokos santykinį 
reikšmingumą mūsų asmenybei arba priklausomai nuo 
kitų idėjų ir netgi jų kompleksų, su kuriais toji sąvoka yra 
susieta mūsų pasąmonėje), jos gali pakeisti „normalų“ są-
vokos pobūdį. Ji net gali tapti kažkuo visiškai skirtingu, kai 

„plaukioja“ žemiau sąmonės lygmens“ (Jung, Žvelgiant...). 
Interpretuojant šias C. G. Jungo idėjas įsidėmėtina, jog 
kiekviena sąvoka yra atsakinga už sąmoningai suvokiamų 
asociacijų sužadinimą. Tačiau jos priklauso nuo pasąmo-
nėje slypinčios informacijos, t. y. pasąmonėje glūdinčių 
prasminių ryšių, kuriuos lemia sąvoka. Tai taikytina ir 
tembro semantikai. Iracionaliais tarpusavio saitais čia 
susipynusios ne tik paties garso sukeliamos asociacijos, 
bet ir su šiuo garsu susijusios skirtingos sąvokos (pvz., 
instrumento pavadinimas, išorinis jo atvaizdas, kontekstas, 
kuriame instrumentas yra naudojamas, ir pan.). 

Pripažįstant žmogaus psichikos dvilypumą, visapusiš-
kai išnagrinėti tam tikrų instrumentų tembro sukeliamų 
asociacijų priežastis itin keblu, nes tai tiesiogiai susiję ir su 
individualia patirtimi, ir su žmogui nepažiniais pasąmo-
niniais veiksniais. Tačiau šiame straipsnyje, kaip minėta, 
siekiama ne tiek nurodyti priežastis, kiek pagrįsti teiginį, 
kad tam tikras instrumentas turi unikalią semantikos erd-
vę, kuri labiausiai susijusi su jo paties tembro savitumu. 
Šią įžvalgą ir siekiama pagrįsti toliau nagrinėjant analizės 
objektu pasirinkto instrumento – alto – tembro semantiką 
skirtinguose kūriniuose.

Alto tembro semantikos erdvė

Semantikos problema
Alto tembro semantikos erdvė analizuojama Vakarų 

Europos profesionaliosios muzikinės kultūros kontekste. 
Norint pagrįsti alto tembro prigimties savitumą, pirmiau-
sia reikia ją identifikuoti. Dėmesys šiuo atveju kreiptinas 
į tuos kūrinius, kuriuose aptariamas instrumentas atlieka 

išskirtinį ar pagrindinį vaidmenį. Bene tinkamiausi šiuo 
atžvilgiu yra altui solo skirti opusai. 

Alto tembro savitumas išryškėja atidžiau apžvelgus 
jo istorinę raidą. Kai grojimo altu technika dar nebuvo 
pakankamai tobula9, kompozitorių dėmesys į altą krypo 
labiausiai dėl jo tembrinio ypatingumo. Tai patvirtina 
J. J. Quantzo mintys, pasakytos 1752 m.: „Muzikiniame 
audinyje altas nėra labai reikšmingas. Galbūt viena šio 
reiškinio priežasčių yra tai, [...] jog altu groja smuikininkai, 
pasižymintys gebėjimų stygiumi, arba tai, jog altas kaip 
instrumentas turi per mažai privalumų, kad juo grotų 
talentingi žmonės“ (Boyden, Woodward, 2001, p. 691). 
Pažymima, jog tik retais atvejais altas buvo pasitelkiamas 
specialiems sonoriniams efektams (pvz., A. Vivaldi Kon-
certas smuikui amoll, op. 3 Nr. 6, II dalis) išgauti (Boyden, 
Woodward, 2001, p. 691).

Alto, kaip solinio instrumento, suklestėjimo pradžia 
sietina su romantizmo epocha. Viena priežasčių – pro-
fesionalių atlikėjų, gebančių atskleisti šio instrumento 
privalumus, gausėjimas10. Bene ryškiausiu minimo laiko-
tarpio solinės alto raiškos pavyzdžiu laikoma H. Berliozo 
programinė simfonija „Haroldas Italijoje“ (Harold en 
italie, 1834) (Boyden, Woodward, 2001, p. 687–694). 
Išsamiau susipažinus su keliais šios kompozicijos kūrimą 
lydėjusiais faktais, matyti, jog alto specifiką lėmė būtent 
jo tembro išskirtinumas11. Anot muzikologės A. Choch-
lovkinos (А. Хохловкина), H. Berliozui alto solo partija 
atrodė melancholiška ir dramatiška, šis instrumentas tiko 
atskleisti Haroldo asmenybės bruožams (Хохловкина, 
1960, p. 193–206).

XX a. altas, kaip solo instrumentas, prilygsta kitiems 
styginių šeimos atstovams – smuikui ar violončelei. Tai 
rodo kūrinių pagausėjimas soliniame alto repertuare. 
Atlikus išsamesnę analizę paaiškėja, jog esama skirtingų 
kūrinių, kuriuos vienija ne tik solinė alto partija, bet ir 
tam tikri juose plėtojamų idėjų aspektai. Be to, šios idėjos 
artimos ankstesnei užuominai apie galimą alto tembro 
semantiką H. Berliozo simfonijoje „Haroldas Italijoje“.

Alto tembrui būdingą melancholiškumą galima įžvelg-
ti ir B. Britteno variacijose altui ir fortepijonui „Ašaringoji: 
pagal Johno Dowlando dainą“ (Lachrymae: reflections on a 
song of John Dowland, 1950). Nuoroda, nusakanti kūrinio 
nuotaikas, slypi jau pačiame pavadinime. Ašarų įvaizdis 
yra tiesiogiai susijęs su J. Dowlando daina „Srovenkite, 
mano ašaros“ (Flow my tears), kuri tampa pagrindine 
B. Britteno variacijų tema12. 

Kitas įvaizdis XX a. soliniame alto repertuare yra 
mirtis. Jos pasireiškimo pavidalai – skirtingi. Pavyzdžiui, 
P. Hindemitho kompozicija altui ir orkestrui „Gedulinga 
muzika“ (trauer musik, 1936) sukurta anglų karaliaus 
Jurgio V mirčiai paminėti (Schubert, Paul Hindemith). 
Paskutinis, neužbaigtas, B. Bartóko kūrinys yra Koncertas 
altui ir orkestrui (1945) (Нестьев, 1968, p. 651–656).  
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Alto tembro semantikos atodangos: nuo H. Berliozo iki A. Schnittkeÿs

A. Schnittke’s Koncerte altui ir orkestrui (1985) šmėkš-
čioja paties kūrėjo mirties nuojauta (Mellers, 1992). 
G. Kančelio (Г. Канчели) liturgijoje „Vėjo apraudotas“ 
(1988) atsispindi kompozitoriaus išgyvenimai dėl artimo 
draugo G. Ordžonikidzės (Г. Орджоникидзе) netekties 
(Mellers, 1992).

Kai kurie išvardytų kūrinių sąlyčio taškai leidžia 
apibrėžti alto tembrui būdingą semantikos erdvę. Vienose 
kompozicijose (H. Berliozas, B. Brittenas) itin ryškus 
melancholijos, kitose (P. Hindemithas, B. Bartókas,  
A. Schnittke, G. Kančelis) – mirties įvaizdis. Melancholi-
jos šaltinis glūdi šias kompozicijas inspiravusiuose litera-
tūros kūriniuose (G. Byrono poema, J. Dowlando daina), 
o mirties tema sietina su pačių kompozitorių emocine 
būsena. Svarbu tai, kad abu įvaizdžiai neatsiejami nuo 
jausminio pasaulio ir abu atskleidžia išskirtinę, nukrypusią 
nuo normos, žmogaus būseną. 

Taigi altas įgyja savotišką mistinę aurą kaip instrumen-
tas, kurį pasitelkus įkūnijamos ypatingos dvasinio pasaulio 
būsenos. Jas sąlygiškai būtų galima pavadinti negatyviomis 
emocijomis. Tačiau kyla klausimas – kokį vaidmenį čia 
atlieka alto tembro suvokimas, kitaip tariant, asocia-
cijos, kurias sužadina instrumentu išgaunamas garsas?  
Į klausimą, kodėl kompozitoriai, veikiami tam tikros si-
tuacijos ir veiksnių, soliniu instrumentu pasirinko būtent 
altą, atsakyti itin svarbu. Todėl pirmiausia turime atskirti 
pačiam instrumentui būdingas asociacijas, o paskui api-
brėžti jų atspindžius konkrečiuose kūriniuose.

Alto tembro semantika H. Berliozo kūryboje

H. Berliozas – vienas pirmųjų kompozitorių, kuriam 
buvo svarbus atskirų instrumentų tembrų savitumas. Savo 
įžvalgas šiuo aspektu jis stengėsi susisteminti. Taip atsirado 
unikalus instrumentuotės vadovėlis „Didysis šiuolaikinės 
instrumentuotės ir orkestruotės traktatas“ (Grand traité 
d’instrumentation et d’orchestration modernes). Šio straips-
nio kontekstui tas veikalas reikšmingas, nes juo remiantis 
galima tiksliau apibūdinti alto tembro semantikos erdvę. 
Anot Berliozo, „vienas pagrindinių tikslų šioje srityje, t. y. 
instrumentuotėje [išskirta mano – Z. A.], – panagrinėti 
instrumentus, kuriais grojama šiuolaikinė muzika, kokiais 
dėsniais instrumentai jungiami tarpusavyje, kokius efektus 
jie sukuria ir kokios raiškos galimybės jiems būdingos“ 
(Macdonald, berlioz’s Orchestration...)13. Altui skirtoje 
traktato dalyje H. Berliozo teiginiai yra išskirtinai susiję 
su tembrinėmis alto ypatybėmis14. Tai hiperbolizuoti 
apibūdinimai, kaip antai: „Nors šis instrumentas pasižy-
mi puikiomis, nepakartojamomis ypatybėmis, palyginti 
su visais kitais orkestre esančiais instrumentais, jis yra 
labiausiai neįvertintas“. Arba: „Alto tembras taip žavi ir 
prikausto dėmesį, kad [...] tie reti atvejai, kai ankstesnių 
epochų kompozitoriai šį instrumentą sureikšmindavo, 

visada pasiteisindavo...“ ir pan. Analizuojamame traktate 
altas tarsi apgaubiamas ta pačia mistine aura, kurios ap-
raiškos buvo pastebėtos tyrinėjant instrumento solinio 
repertuaro ypatumus.

Remdamasis kitų kompozitorių kūryba15, Berliozas 
teigia, jog „altas, kaip ir smuikas, yra paslankus ir judrus 
instrumentas. [...] Jo apatinės stygos pasižymi savitu, ori-
ginaliu ir gailiu garsu, o viršutinės – liūdesio persmelktu 
aistringumu, iš visų kitų strykinių instrumentų išsiskiria 
savo tembru, nes yra kupinas melancholijos.“16 Įdomios 
čia ir kitos kompozitoriaus mintys. Pasak jo, dėl „kylančio 
pavojaus labai nuvarginti klausytoją alto tembras turi 
būti naudojamas sumaniai. Juk, palyginti su smuiku, jis 
nepasižymi [skambesio] įvairove, jo tembras pernelyg 
skleidžia liūdesį...“17

Pateiktose citatose alto tembrą nusako žodžiai: savitas, 
originalus, gailus, liūdesio persmelkta aistra, melancholija, 
liūdesys. Jais pabrėžiamas tembro išskirtinumas (savitas, 
originalus) ir tam tikri emociniai išgyvenimai (graudulys, 
liūdesio persmelkta aistra, melancholija, liūdesys). Šiais 
žodžiais apibūdinamos negatyvios emocijos ir jie ilgainiui 
tampa savotišku alto tembro semantikos erdvės matu (žr. 
1 schemą)18.

Solinis alto  
repertuaras:

mirties įvaizdis
melancholija

Negatyvios  
emocijos

H. Berliozo traktatas:  
savitas, originalus

melancholija
liūdesys

graudulys
liūdesio persmelktas aistringumas

1 schema. Alto tembro semantikos erdvė identifikuota 
remiantis įvaizdžiais, pasikartojančiais instrumento 
soliniame repertuare, ir H. Berliozo išvadomis19

Kūrinio idėja ir Haroldo tapatybė simfonijoje 
„Haroldas Italijoje“
Instrumentuotės traktate figūruojančios išvados apie 

alto tembro poveikį siejasi su H. Berliozo simfonija 
„Haroldas Italijoje“. Kūrinyje susipina keli skirtingi inspi-
racijos šaltiniai. Tai G. Byrono poema „Čaild Haroldo kla-
jonės“, paties kompozitoriaus kelionės po Italiją įspūdžiai 
ir N. Paganini prašymas parašyti kūrinį altui solo. Taigi 
alto kaip solinio instrumento pasirinkimą lėmė objekty-
vios priežastys, muzikos turinį – konkretus literatūrinis 
veikalas ir paties kompozitoriaus įspūdžiai, pavyzdžiui, 
anot A. Chochlovkinos, simfonijoje Berliozas atskleidžia 
Italijoje praleisto laiko akimirkas, aistringus troškimus 
ar svajas, savo paties baironiškas nuotaikas, slepiamas po 
Haroldo personažo kauke20.
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Atrodo, kad šiomis aplinkybėmis alto tembro suvoki-
mas yra neutralus, tikriau – alto tembro keliamos asocia-
cijos nėra reikšmingos simfonijoje plėtojamoms idėjoms. 
Vis dėlto prieštarą kelia kompozitoriaus mintys: „Mano 
tikslas buvo sukurti seriją orkestrinių scenų, kuriose altas 
būtų aktyvus dalyvis [...], alto solo įkūnytų melancholišką 
svajotoją, panašų į G. Byrono poemos „Čaild Haroldo 
klajonės“ pagrindinį herojų...21

Altu atkuriami simbolizuojamo Haroldo bruožai yra 
paženklinti esminės kūrinio temos – vienatvės22. Anot 
A. Choch lovkinos, Berliozas atskleidžia niūrią Byrono 
poemos veikėjo vidinės nesantarvės kamuojamą sie-
lą23. F. Lisztas savo analitinėje studijoje rašo: „Berliozo 
simfonijos herojus nusimeta voratinkliais apraizgytus 
haroldiškuosius šarvus ir pasiduoda lietaus bei darganos 
valiai, užmarštin nustumia „childo“ titulą ir prisimena tik 
jo sielą deginančias kančias ir niūrų ilgesį.“24

Šie teiginiai leidžia daryti prielaidą, kad Berliozas sim-
fonijoje atskleidė tik kai kurias Byrono poemos personažo 
vidinio pasaulio puses – vidinės nesantarvės kamuojamą 
Haroldo sielą, jo kančią, niūrų ilgesį, o tokį pasirinkimą 
lėmė paties alto ypatybės. Juk simfonijos herojaus charak-
terio bruožus atitinka instrumentuotės traktate nusakytos 
alto tembro asociacijos. Šią prielaidą sustiprina ir kitų 
simfonijos „Haroldas Italijoje“ tyrinėtojų įžvalgos.

Pavyzdžiui, E. Meinas teigia, kad prislopintas ir 
melancholiškas alto tembras asocijuojasi su nusivylu-
sio, sugniuždyto ir vienišo klajūno paveikslu25, o pasak 
F. Liszto, Haroldo tema yra skirta altui, kurio skambesys 
žadina liūdesį. Instrumento tembrą vengrų kompozitorius 
lygina su smuiku, kurį apibūdina kaip pernelyg spalvingą, 
ryškų ir todėl netinkamą išreikšti įprastiems jausmų ribas 
peržengiantiems pojūčiams26.

Siekiant išsamiau nusakyti alto tembro suvokimo 
poveikį simfonijos „Haroldas Italijoje“ specifikai, reikia 
aptarti, kokiomis priemonėmis kūrinyje yra perteikiamas 
vidinis Haroldo pasaulis ir kaip šiame procese reiškiasi 
altas. 

Alto tembras kaip iracionaliosios 
Haroldo būsenos išraiška
Ankstesniuose pastebėjimuose itin išryškėja alto 

tembro savitumo ir Haroldo dvasinio pasaulio sąveika. 
Solinio instrumento tembrą cituoti autoriai aiškina kaip 
herojaus dvasinį pasaulį apibrėžiančių savybių šaltinį arba 
kaip terpę, kurioje slypi Haroldo jausminė (iracionalioji) 
būsena. 

Tokiems teiginiams galima prieštarauti motyvuojant 
tuo, kad aptariamame kūrinyje svarbus yra ne tik solinis 
alto tembras, bet ir simfonijos leittema, t. y. idée fixe 
(žr. 1 pvz.). Juolab kad leittema, A. Chochlovkinos nuo-
mone, „įkūnija patį herojų – realią jo išvaizdą ir charak-
terį, vidiniame jo pasaulyje glūdinčius prieštaravimus“27. 

Tačiau analizuodama leittemos ypatumus muzikologė 
pažymi, kad ji išsiskiria originalumu: „išgirdus ją pirmą 
kartą, nesuvokus intonacinių ryšių ir vidinio ritmo, me-
lodija gali pasirodyti dirbtinė ir vangi“28.

1 pvz. H. Berliozo simfonija „Haroldas Italijoje“: idée fixe

Nors leittema nėra itin ekspresyvi, bet, pasak A. Choch-
lovkinos, ji jausminga, dvelkia riteriškumu ir grakštumu. 
Haroldo temos pradinę intonaciją muzikologė įvardija 
kaip oratorišką, susiliejančią su plastišku šokiniu judėjimu. 
Neįprastą idée fixe ritmą ji sieja su XVII–XVIII a. prancūzų 
operos melodija, prancūzų liaudies šokiais, iš dalies ir su 
trubadūrų dainomis.

Tačiau pati melodija, kaip minėta, Haroldo dvasiniam 
pasauliui būdingais bruožais nepasižymi. Joje nėra aštrių 
intonacijų ar įtampą keliančių chromatizmų. Ji pagrįsta 
diatoniškumu, tercijų, kvintų ar sekstų šuolių slinktimis. 
Leittema skamba grakščiai, didingai ir jausmingai. Todėl 
pagrindinis vaidmuo, atskleidžiant Haroldo tapatybę, 
tenka būtent alto tembrui.

Alto tembro semantikos erdvė simfonijoje  
„Haroldas Italijoje“
Alto tembras simfonijoje „Haroldas Italijoje“ yra vienas 

svarbiausių veiksnių, lėmusių pagrindinio herojaus vidinio 
pasaulio ypatumus. Prisimenant paties kompozitoriaus 
sau iškeltą siekį (sukurti orkestrinių scenų neperžengiant 
alto tembrui būdingų ypatybių) altas traktuotinas ir kaip 
veiksnys, sąlygojęs simfonijoje tvyrančią atmosferą, nuo-
taiką, emocijas ir pan. Tyrinėjant alto tembro semantikos 
erdvės specifiką, itin svarbu pabrėžti, jog esminės Haroldo 
savybės atitinka alto tembro ypatybes, kurias kompozi-
torius mini orkestruotės traktate (melancholija, liūdesys). 
A. Chochlovkinos, E. Meino ir F. Liszto teiginiai ne tik 
pagrindžia alto tembro ir Haroldo sąsajas, bet ir nusako 
asociacijas, kurias inspiruoja alto tembras. Taigi dėmesį 
atkreiptume į tai, kad įvardytų autorių apibūdinimai ne-
prieštarauja anksčiau identifikuotai alto tembro semantikos 
erdvei (žr. 2 schemą).

Tokios alto tembro semantikos erdvės priežastys yra 
sietinos, kaip jau minėta, su paties alto skambesiu. Tai 
pažymi ir F. Lisztas, pasak kurio, netgi nieko nežinant 
apie programą, paklausius šio kūrinio galima pajusti, 
kad H. Berliozas norėjo pavaizduoti ne Skandinavijos 
karį ar karalių, bet prislėgtą, melancholiškai nusiteikusį, 
vidinės ramybės nerandantį herojų29. Tačiau į klausimą, 
kodėl šis garsas kelia būtent tokias asociacijas, neatsakyta. 
Alto tembro suvokimas yra sietinas su Vakarų Europos 
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profesionaliąja muzikos kūryba. Apie tai byloja ir Berliozas 
savo traktate, kuriame aptariami būtent šiam kontekstui 
priklausantys kompozitoriai. Be to, čia išryškėja ir laiko 
faktoriaus svarba. Juk panašaus pobūdžio asociacijų buvo 
įžvelgta ne tik skirtingų autorių, bet ir skirtingais laikotar-
piais ar metais sukurtuose kūriniuose. Todėl identifikuota 
alto tembro semantikos erdvė apibrėžtina kaip specifinio 

konteksto ir laiko tėkmės tarpusavio sąveikos rezultatas30. 
Kita vertus, svarbus šiuo atveju tampa ir anksčiau darbe 
nusakytos asociacijos iracio nalumas, tikriau – jos ryšiai 
su pasąmoniniais reiškiniais. Šis aspektas itin akivaizdžiai 
atsiskleidžia A. Schnittke’s Koncerte altui ir orkestrui, 
kuriame, tyrinėjant solinį alto repertuarą, buvo įžvelgta 
mirties įvaizdžio apraiškų31.

2 schema. H. Berliozo simfonija „Haroldas Italijoje“: alto tembro semantikos erdvė

idée fixe

iracionalioji Haroldo būsena

N. Paganini užsakymas
H. Berliozo įspūdžiai

G. Byrono poema
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A. Schnittke’s Koncertas altui ir orkestrui.  
Sielvarto idėjos įsikūnijimas
A. Schnittke į A. Ivaškino klausimą apie priežastis, 

lėmusias Koncerto altui ir orkestrui koncepciją, yra at-
sakęs, kad alto tembras labiau tinka katastrofai atskleisti 
negu, pavyzdžiui, kontraboso tembras32. E. Čigariova 
(Е. Чигарева), analizuodama minėtą kūrinį, teigia, kad, 
viena vertus, tokį „kosminio sielvarto kupiną kūrybinį 
sprendimą sąlygojo paties alto tembras. Arba altas buvo 
pasirinktas kaip instrumentas, a priori įkūnijantis gims-
tančią idėją.“33

Iš citatų matyti, kad ir A. Schnittke’i, ir A. Ivaškinui, 
ir E. Čigariovai svarbiausia yra viso kūrinio nuotaika, 
semantinis jo pobūdis, kaip antai kosminis sielvartas, 
katastrofa ir pan. Tad pagrindinis veiksnys, lėmęs esminius 
kūrybinius sprendimus komponuojant analizės objektu 
pasirinktą kūrinį, ir buvo alto tembras.

Šį teiginį pagrindžia ir tai, kad aptariamo kūrinio or-
kestro partitūroje nėra smuiko partijos. Komentuodama 
tokio kūrybinio sumanymo rezultatą, E. Čigariova teigia, 
kad dominuojantis alto tembras pabrėžia kūrinio emoci-
nės erdvės savitumą bei vienpusiškumą34. Taigi muzikologė 
patvirtina savo įžvalgą apie instrumento tembrui būdingos 
semantikos erdvės uždarumą. Jos turinys čia sietinas su 
citatos teiginiais apie Koncerto altui semantiką (kosminis 
sielvartas, katastrofiškumas ir pan.). Kokią išvadą perša 

A. Ivaškino ir E. Čigariovos apibūdinimai, kuriuos jie 
sieja su paties alto tembru?

Anot E. Čigariovos, alto tembras yra „ypatingas, šiek 
tiek slogus, nepasižymintis jausmingumu, todėl kilnus 
ir gražus [...]“35. Remiantis šiomis asociacijomis daryti  
apibendrinimus apie altui būdingą semantikos erdvę išties 
sudėtinga. Viena vertus, tai patvirtina, kad tembro suvo-
kimas sietinas su begale nemuzikinės prigimties potyrių, 
kuriuos jungianti gija yra asociacija. Kalbant konkrečiai 
apie alto tembro sukeliamus „vaizdinius“, E. Čigariovos 
įžvalgose (skirtingai nei H. Berliozo) susipina iš esmės 
prieštaringi vertinimai. Alto tembras vadinamas slogiu – 
tai lyg ir negatyvus apibūdinimas. Tačiau, kita vertus, 
sakoma, kad jis kilnus ir gražus. Šių apibūdinimų prieš-
taringumą vis dėlto sušvelnina muzikologės teiginys, kad 
alto tembras išskirtinis. A. Ivaškinas nusako altui būdingą 
keistą „hermafroditišką“ tembrą, kuris „traukia nei šen, 
nei ten“36. Taigi svarbiausias čia tampa žodžiais sunkiai 
nusakomas solinio instrumento tembro ypatingumas, 
tapatinamas su neįprasta, specifine kūrinio atmosfera.

Šie teiginiai rodo, kad alto tembro suvokimas, kaip ir 
Berliozo simfonijoje, yra vienas esminių čia analizuojamo 
kūrinio specifiką lėmusių veiksnių. Be to, A. Ivaškino ir 
E. Čigariovos pateikti alto tembro vertinimai ne paneigia 
anksčiau aptartą instrumento semantikos erdvę, o tam tikru 
atžvilgiu išplečia jos ribas (žr. 3 schemą).

3 schema. A. Schnittke’s Koncertas altui ir orkestrui: alto tembro semantikos erdvė
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Pasąmoninės alto tembro semantikos prielaidos 
Aptariant solinį alto repertuarą, A. Schnittke’s Koncer-

tas altui ir orkestrui buvo priskirtas prie kompozicijų apie 
mirtį. Įsigilinus į šio Koncerto kūrimo procesą gaubiančius 
įvykius paaiškėjo, jog praėjus dešimčiai dienų po jo sukū-
rimo A. Schnittkę ištiko stiprus širdies smūgis37. Todėl ti-
kėtina, kad šio įvykio nuojauta, glūdėjusi kompozitoriaus 
pasąmonėje, prasismelkė ir į aptariamą kompoziciją – jos 
turinį ar emocinę erdvę.

Šių teiginių pagrįstumas gali būti nagrinėjamas 
remiantis psichoanalize. Anot C. G. Jungo, „taip pat 
kaip sąmoningi turiniai gali pradingti pasąmonėje, nauji 
turiniai, kurie niekada iki tol nebuvo sąmoningi, gali iš 
ten iškilti. Pavyzdžiui, žmogus gali numanyti, kad kažkas 
tuojau įsiverš į sąmonę – kad „kažkas tvyro ore“ arba kad 

„pakvipo žiurke“ – nujausti kažką negero.“38 Iš citatos 
matyti, kad pasąmonėje glūdi ne tik praeitis, bet ir ateitis, 
t. y. pasąmonė skatina naujų minčių bei kūrybinių idėjų 
gimimą. C. G. Jungas jas prilygina lotosui, kuris „išauga 
iš tamsių proto gelmių ir sudaro svarbiausią pasąmoninės 
sielos (psychē) dalį“39.

Mirties įvaizdis čia neabejotinai yra sietinas su emo-
cine A. Schnittke’s būsena. Tai patvirtina ir paties kom-
pozitoriaus žodžiai: Koncertas altui ir orkestrui – „labai 
niūrus ir ekspresyvus kūrinys, kuriame buvau maksimaliai 
nuoširdus“40. Tad analizuojant skirtingus alto tembro 
semantikos erdvės aspektus, vėl kyla klausimas: kodėl 
tokioje situacijoje soliniu instrumentu buvo pasirinktas 
būtent altas? 

Anksčiau straipsnyje pateiktos A. Ivaškino ir A. Schnitt-
ke’s mintys atskleidžia, kad idėja apie solinį instrumentą 
išsikristalizavo tarsi veikiama būsimo kūrinio pirma-
vaizdžio. E. Čigariovos įžvalgoje esama ir atvirkštinio 
varianto – kompozitoriaus sprendimą, susijusį su kūrinio 
nuotaika, emocine erdve ir pan., lėmė paties alto tembro 
savitumas, jo raiškos galimybės. Siekiant atrasti alto, kaip 
solinio instrumento, pasirinkimo priežastis, labai svarbus 
tampa kompozitoriaus kūrybinis procesas ir jo pradinio 
etapo ypatumai. Paaiškėjus, kad reikšmingą vaidmenį čia 
atlieka iracionalūs veiksniai, sustiprėtų ir prielaida apie 
mirties įvaizdžio apraiškas kūrinyje.

Iracionalieji tembro pasirinkimo aspektai
Komponavimo eigą kompozitorius sieja su to, kas 

racionalu, ir to, kas iracionalu, sąveika. Paneigdamas kurio 
nors iš jų prioritetinį vaidmenį, A. Schnittke akcentuoja 
organišką šių būvių jungtį: „viena vertus, tai yra išsamus 
apgalvojimas viso to, ką darai, kita vertus – pasąmoninis 
pojūtis bei intuityvi nuojauta“41. Tokia kūrybinio proceso 
samprata išsikristalizuoja skirtinguose jo etapuose, pasak 
kūrėjo, taip: intuityvus priartėjimas prie kūrinio, natų 
teksto rengimas (t. y. rašymas popieriuje), juodraščio 
perrašymas į partitūrą.

A. Schnittke’s atveju komponavimo užuomazgos su-
sijusios su pasąmonės reiškiniais. Pasak kompozitoriaus, 

„svarbiausia ne eskizai, natų užrašymas ar ritminės formulės, 
t. y. viskas, kas fiksuojama natomis [išskirta mano – Z. A.], 
bet tai, ar aš pats girdžiu būsimą kūrinį. Darbo pradžio-
je visumos girdėjimo dar nėra, tačiau aš siekiu prie jo 
priartėti. Tai nerimastingiausias laikas. Turiu kažką rasti, 
apčiuopti, užfiksuoti natomis, tačiau dar nežinau, ką ir 
kaip... Jeigu nėra vidinio, pasąmoninio girdėjimo – nėra 
nieko. [...] Momentas, kai pradedu girdėti būsimą kūrinį, 
gali trukti kelias valandas. Būna, jog tai mane aplanko 
netikėtai naktį. Šiuo momentu ir gimsta būsimo kūrinio 
pirmavaizdis. Jausmas, tarsi vidiniu raktu būčiau kažką 
pasukęs, ir nuo to iškart viskas pasikeičia. Dabar galiu 
tikėtis, jog girdėsiu vis daugiau ir daugiau – čia slypi ir 
formos pojūtis. Kai mano vaizduotėje ji įgyja pakankamai 
aiškius kontūrus, pirmas etapas baigiasi.“42 Šioje citatoje 
nesąmoningosios psichikos sferos intervencija į kūrybos 
procesą itin ryški43. Jai apibūdinti vartotinos tokios sąvo-
kos, kaip „įkvėpimas“ ar „nušvitimas“. Kompozitoriaus 
žodžiai (kažką rasti, apčiuopti; jausmas, tarsi vidiniu 
raktu būčiau kažką pasukęs, ir pan.) kreipia į vidinį,  
t. y. iracionalų, kūrėjo pasaulį, kuriame, remiantis psicho-
analitiku C. G. Jungu, slypi „visi žmogiškosios prigimties 
aspektai – šviesūs ir tamsūs, gražūs ir bjaurūs, geri ir blogi, 
išmintingi ir paiki“44.

Tokia introspektyvumo reikšmė komponavimo proce-
so pradžioje įžvelgtina ir esminiame, anot A. Schnittke’s, 
kompozitoriaus uždavinyje. Kūrėjas jį apibrėžia kaip 
idealaus girdėjimo siekį, t. y. siekį būsimą kūrinį išgirsti 
savyje, kad „tai, kas ne manyje, taptų girdima per mane“45. 
Kuriantysis tarsi tampa savotiška priemone ar įrankiu, 
kuris, pasak paties A. Schnittke’s, realizuoja su visais 
duomenimis bei įstatymais egzistuojantį muzikos pasaulį: 

„pati muzika pastūmėja mane prie tam tikro sprendimo. 
Aš jos nekuriu ir neišsigalvoju, o tik atveriu ir atspėju, 
kas yra manyje.“46 Taip susiformuoja ir dviejų „pasaulių“ 
apraiškos. Vienas jų – savaime egzistuojantis muzikos 

„pasaulis“. Kitas – paties kompozitoriaus vidinis „pasaulis“. 
Abu – iracionalūs, žmogiškajam protui nepažinūs, todėl 
abu priskirtini nesąmoningai psichikos sferai.

Šie teiginiai inspiruoja mintį, jog ir solinis instrumen-
tas analizuojamai kompozicijai buvo pasirinktas intuity-
viai. Be to, anksčiau svarstytos A. Schnittke’s, A. Ivaškino 
ir E. Čigariovos įžvalgos yra beveik adekvačios. Viena 
vertus, solinį alto statusą lėmė vidiniame kompozitoriaus 
pasaulyje įvykęs audialus priartėjimas prie būsimo kūrinio. 
Kita vertus, svarbus yra ir A. Schnittke’s muzikos pasau-
lio kaip kažko, kas egzistuoja savaime, suvokimas. Taigi 
altui priskiriamos asociacijos tampa tarsi apriorinės, t. y. 
jas sąlygojantys veiksniai glūdi pačios muzikos pasaulyje. 
Tikriau – jas lemia tame pasaulyje egzistuojantys dės-
niai, įstatymai ir pan. Vis dėlto kompozitoriaus išsakyta 
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muzikos samprata traktuotina kaip jo paties psichikoje 
vykstančių reiškinių, kitaip tariant – mąstymo (sąmoningų 
bei pasąmoninių „turinių“ sąveikos), rezultatas. Todėl ir 
alto tembrui priskiriamos asociacijos ar alto kaip veiksnio, 
lėmusio kūrinio specifiką, įvardijimas priskirtini paties 
kompozitoriaus individualybei.

A. Schnittke’s atveju iracionalioje terpėje glūdintys 
reiškiniai itin reikšmingi. Analizuojamoje kompozicijo-
je tai intuityvus artėjimas prie būsimo kūrinio, širdies 
smūgio pasąmoninė nuojauta, asociacijos, susijusios su 
alto tembro suvokimu. Visa tai neapibrėžtu bei žmogaus 
protui nepažiniu pavidalu persmelkia Koncerto altui 
ir orkestrui iracionaliąją erdvę, kuri yra neatskiriama ir 
nuo paties kompozitoriaus, ir nuo kitame poliuje esančio 
klausytojo ar atlikėjo nesąmoningojo būvio48.

Įdėmiau panagrinėjus Koncerte plėtojamas idėjas, 
atsiskleidžia metaforos ir įvaizdžiai (kosminis sielvartas, 
katastrofa, mirtis, niūrus ir ekspresyvus), tiesiogiai susiję 
su alto tembro psichologiniu poveikiu.

Koncerto altui ir orkestrui emocinė erdvė
Per aspera ad astra – taip E. Čigariova apibūdina 

laikotarpį, kurio metu buvo sukurtas Koncertas altui ir 
orkestrui49. Tai lyg nuoroda į svarbiausius kompozito-
riaus kūrybinio kelio atramos taškus, nes 1984–1986 m. 
A. Schnittke’s kūrybos etape galima įžvelgti trejopą 
funkcio nalumą: išvadų brandinimą, naujos sferos atvėri-
mą, naujovių numatymą. Aspera sferai priskiriamas išvadų 
darymas, astra – naujovių numatymas, o pereinant iš 
vienos sferos į kitą atveriama nauja sfera. 

Alto tembro raiškos požiūriu itin svarbi šio E. Čiga-
riovos teiginio potekstė, nes muzikologė tą patį žodžių 
junginį per aspera ad astra pritaikė ne tik įvardytam lai-
kotarpiui, bet ir paskutiniams jo kūriniams apibūdinti. 
Paskutinius du kūrinius – Koncertą altui ir orkestrui 
bei Koncertą violončelei ir orkestrui Nr. 1 muzikologė 
traktuoja kaip makrociklą, grindžiamą vientisa koncepcija, 
dviem skirtinguose poliuose atsidūrusiomis pasaulio sam-
pratomis. Anot jos, Koncertas violončelei ir orkestrui Nr. 1 
prasideda tame pačiame tragizmo kupinos psichologinės 
įtampos lygmenyje, kuriame baigiasi Koncertas altui ir 
orkestrui. Tačiau Koncerto violončelei solo finalą E. Či-
gariova apibūdina šviesos metafora. Šviesos, atsivėrusios 
ilgo, sunkaus kelio pabaigoje, kartu atverčiančios ir naują 
A. Schnittke’s kūrybos puslapį50.

Koncerto altui ir orkestrui kūrimo laikotarpio analizė 
rodo, kad kosminio sielvarto, katastrofos, mirties, niūru-
mo ir ekspresyvumo metaforos slypi aspera sferoje, kuri 
aprėpia kūrinio iracionaliąją (emocinę) erdvę. O ji, atsi-
žvelgiant į itin reikšmingą alto vaidmenį, yra priskirtina 
semantikos erdvei. Be to, ši erdvė yra interpretuotina ir 
kaip terpė, kurioje plėtojasi solinė alto partija.

Išvados 

Tiriant skirtingus alto tembro aspektus, buvo iš-
siaiškinta, kad šis fenomenas pagrįstas asociatyviuoju 
mąstymu, kurį atspindi klausos įspūdžių verbalizavimas, 
t. y. žodžiais nusakomas tembro poveikis, juose slypintis 
turinys ir juos inspiravęs dirgiklis yra adekvatūs. Taigi 
norint atskleisti semantikos erdvės ypatumus, susijusius 
su alto tembro poveikiu, būtina panagrinėti asociacijas, 
siejamas su aptariamu instrumentu – altu.

Straipsnyje daugiausia dėmesio teikta išskirtinumui, 
susijusiam su alto muzikos turiniu. Analizuojant kūrinius 
siekta surasti argumentų, įrodančių, kad instrumentui yra 
būdinga tam tikra semantikos erdvė. Tačiau įdomu tai, kad 
nors asociatyvusis mąstymas yra subjektyvios prigimties, 
daugelyje alto poveikio verbalizavimo pavyzdžių aiškiai 
pastebimi sąlyčio taškai (žr. 1 lentelę).

Lentelėje nurodytos asociacijos gana skirtingos. Bene 
labiausiai trikdo muzikologės E. Čigariovos alto tembrui 
priskiriamų prasmių ir reikšmių prieštaringumas. Išsamiau 
panagrinėjus pateiktus asociacijų verbalizavimo pavyz-
džius, tampa akivaizdu, kad muzikai altui ypač būdingi 
du semantikos laukai: išskirtinumas (neįprastumas) ir 
negatyvaus pobūdžio emocijų apraiškos (žr. 1a lentelę).

1 lentelė. Alto tembro poveikio verbalizavimo pavyzdžiai

Kompozitorius Alto tembro poveikio 
verbalizavimas

H. Berliozas Savitas
Originalus
Kupinas melancholijos
Keliantis liūdesį
Graudus 
Liūdesio persmelktas aistringumas

N. Rimskis-
Korsakovas

A styga: būdingas „nosinis“ atspalvis 
ir šaižumas
D styga: šiek tiek švelnesnė ir 
silpnesnė (lyginant su A)
Apatinės stygos: rūsčios, kietos, 
slogios

E. Meinas Prislopintas 
Melancholiškas

F. Lisztas Kupinas liūdesio
Išreiškiantis neįprastus pojūčius

E. Čigariova Ypatingas 
Slogus
Nepasižymintis jausmingumu
Kilnus
Gražus

A. Ivaškinas Keistas
Hermafroditiškas
Tempia nei šen, nei ten
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1a lentelė. Alto tembro semantikos laukai51

Alto tembro 
nepaprastumą 
nusakantys 
apibūdinimai

Savitas, originalus, išreiškia 
neįprastus pojūčius, ypatingas, 
keistas, hermafroditiškas, 
tempia nei šen, nei ten

Alto tembro sąsajas 
su negatyviomis 
emocijomis išreiškiantys 
apibūdinimai

Melancholija, liūdesys, 
gailumas, liūdesio persmelktas 
aistringumas, šaižumas, 
rūstumas, slogumas

Tokią alto tembro semantikos erdvę pagrindžia ins-
trumento solinio repertuaro ypatumai. Būtina pažymėti, 
kad altas, kaip instrumentas, dėmesio visų pirma sulaukė 
būtent dėl tembro savitumo (šis faktas atsiskleidė išsamiau 
patyrinėjus jo istorinę raidą). Taigi itin svarbų vaidmenį 
alto tembro semantikos tyrinėjimuose atlieka H. Berliozo 
traktatas apie instrumentuotę. Jame analizuojamos orkes-
trinės partitūros, palyginti su šiame darbe išvardytais kū-
riniais altui solo, yra istoriškai ankstesnės. Be to, daugeliu 
atvejų jos žymi laikotarpį, kai altas kaip solo instrumentas 
dar nebuvo toks populiarus kaip, pavyzdžiui, smuikas.

Alto tembro raiškos pavyzdžiai H. Berliozo traktate 
atskleidžia itin ryškias alto tembro sąsajas su negatyviomis 
emocijomis (žr. 4 schemą). 

Tai rodo, kad altas turi jam būdingą semantikos erdvę, 
suformavusią instrumento solinio repertuaro įvaizdžius 

(alto tembro semantikos erdvė, pavaizduota 4 schemoje, 
atitinka jo solinio repertuaro semantikos erdvę, žr. 1, 2, 3 
schemas). Tai leidžia alto tembro semantikos erdvę įvardyti 
kaip istoriškai susiformavusį fenomeną. Šį teiginį patvir-
tina du analizės objektu pasirinkti kūriniai: H. Berliozo 
simfonija „Haroldas Italijoje“ ir A. Schnittke’s Koncertas 
altui ir orkestrui. Abiejų kūrinių emocinei erdvei būdingas 
negatyvusis emocinis pradas, kurį išryškina alto tembras. 
H. Berliozo kūrinyje asociacijos labiausiai yra sietinos su 
vidinėmis Haroldo būsenomis. O A. Schnittke’s kompo-
zicijoje altas itin svarbų vaidmenį atlieka ir orkestre, kur 
plėtojama solinė jo partija. 

Mėginome atsakyti į klausimą – kodėl kompozitorius, 
apimtas tam tikros emocinės būsenos ar veikiamas kūri-
nį inspiravusio šaltinio, soliniu instrumentu pasirinko 
būtent altą? Ir H. Berliozas, ir A. Schnittke jau iš anksto 
buvo numatę altą pasirinkti kaip geriausiai atitinkantį 
jų kūrybinį sumanymą. Tai patvirtina šio instrumento 
tembro svarbą.

Straipsnyje taip pat pabrėžiama, kad alto tembrui 
būdingas mistiškumas, priklausantis nuo instrumento 
konstrukcijos, kuri lemia skirtingus garso aspektus (garso 
spektras ir gaubtinė). Visa tai leidžia apibendrinti, kad alto 
tembro savitumas skleidžiasi uždaroje jo semantikos erdvėje, 
kurios matas – negatyvių emocijų apraiškos, tiesiogiai 
susijusios su skirtingo pobūdžio subjektyviais veiksniais, 
asociacijomis, atspindinčiomis ir individualią patirtį. 

4 schema. Alto tembro semantikos erdvė (pagal H. Berliozo traktatą)



72

Lietuvos muzikologija, t. 10, 2009 Zita ABrAmAvièiûtë

Nuorodos

1 Minėtina šiuo atveju ir J. Corigliano Simfonija Nr. 1. Išskir-
tinis vaidmuo čia tenka fortepijono tembrui. Šio instrumen-
to partijoje kompozitorius panaudojo I. Albenizo kūrinio 

„Tango in D“ citatą. V. Stiefelis teigia, kad simfonijoje citata 
simbolizuoja netektį, atsiminimus (Stiefel, Pitch and tim
bre...). Fortepijono tembro semantikai pirmiausiai svarbios 
kontekstinio pobūdžio detalės. Tai J. Coriglianą ir I. Albe-
nizą siejantis bičiuliškas ryšys, I. Albenizo pianisto profesija, 
jo mirtis. Įdomūs ir kompoziciniai sprendimai. Fortepijonas 
kūrinį atliekant stovi ne scenoje, bet už jos. Toks kompozici-
nis sprendimas skatina klausytojų susidomėjimą fortepijono 
tembru. Kontekstinės detalės atsispindi kompozicinėse 
simfonijos priemonėse: citata skamba fortepijono partijoje, 
kurio tembras realioje erdvėje klausytojui teikia „atstumo“ 
pojūtį (fortepijono garsas sklinda iš tolimesnės erdvės, to-
dėl yra tylesnis → klausytojui kyla asociacijos apie draugo 
netektį, jo buvimą tarsi kitoje erdvėje ar kitame pasaulyje). 
Todėl teigtina, kad fortepijono tembrui priskiriama seman-
tika J. Corigliano simfonijoje yra kontekstinių elementų ir 
komponavimo priemonių tarpusavio sąveikos rezultatas. 
Tikriau – tembro simbolinę reikšmę formuoja kontekstiniai 
ir realios atlikimo erdvės ypatumai.

2 1951 m. J. C. R. Licklideris teigė: „kol nebus atlikti išsa-
mūs moksliniai tyrimai, pasakyti ką nors daugiau nei tai, 
kad tembras – daugiadimensė kategorija, yra sudėtinga“ 
(Licklider, 1951). Viena pagrindinių kliūčių, stabdžiusių 
sėkmingą tembro bei jo suvokimo tyrimo procesą, buvo 
pažangių kompiuterinių technologijų trūkumas. Itin dide-
lio mokslininkų dėmesio šis fenomenas sulaukė tik XX a. 
viduryje. To padarinys – daugybė bandymų bei ketinimų 
kuo tiksliau apibrėžti ne tik paties tembro sąvoką, bet ir 
išaiškinti už jos slypinčius skirtingus fizinius garso para-
metrus. Tembro suvokimo tyrinėtojų pradininku laikomas 
H. Helmholtzas (1821–1894), prūsų kilmės mokslininkas. 
Jis išgarsėjo ne tik fizikos, anatomijos, medicinos srityse, bet 
ir muzikoje. Svarbiausias jo veikalas, turėjęs įtakos muziki-
nės minties raidai, yra „Mokymas apie garsų pojūtį/jausmą 
kaip fiziologinį muzikos teorijos pamatą“ (Die Lehre von 
den tonempfindungen als physiologische Grundlage für die 
Theorie der musik, 1862). Tai H. Helmholtzo ieškojimų bei 
eksperimentų, tyrinėjant garsų akustiką, rezultatas. Garsą 
mokslininkas tyrė trimis aspektais: akustiniu, fiziologiniu 
(klausos fiziologija), psichologiniu (garso pojūčio formavi-
masis sąmonėje) (Helmholtz, 1998).

3 Tai pasakytina apie įvairius psichoakustinius ar psichologi-
nius tembro apibrėžimus. Šis aspektas itin ryškiai atsisklei-
džia C. Traube skaidrėse, kuriose pateikiami skirtingi tembro 
apibrėžimai (Traube, instrumental..., p. 5–13).

4 Tokias išvadas, remdamiesi pačių atliktais eksperimentais, 
suformulavo H. Helmholtzas (tembro priklausomybė nuo 
spektro) ir K. W. Bergeris (tembro priklausomybė nuo 
garso gaubtinės). Tyrinėdamas tembrą H. Helmholtzas 
kreipė dėmesį tik į reguliarius oro virpesius ir tik į „mu-
zikinę“ tono dalį, nepaisydamas jo pradžioje ir pabaigoje 
susiformuojančių efektų. Anot mokslininko, toninio garso 
kokybė priklauso nuo būdo, kuriuo kiekvieno atskiro vir-
pesio periode atliekamas judesys (Traube, instrumental..., 
p. 5). Taigi tembro skirtumus jis labiausiai siejo su garso 
daliniais tonais ir jų struktūriniais ypatumais. Analizuo-
damas stabilius sudėtinius tonus (steady complex), 1877 m. 

mokslininkas nustatė, jog daugelio instrumentų garsai (taip 
pat ir vokaliniai) susideda iš harmonikų, lemiančių tembro 
suvokimą (Rossing, 1990, p. 125–131). H. Helmholtzas 
teigia, kad sudėtiniai tonai, pasižymintys intensyviomis 
žemomis harmonikomis (iki ~6), yra turtingesni, „muzika-
lesni“, palyginti su grynaisiais tonais. Jie būna minkšti, jeigu 
nėra intensyvių aukštesnių harmonikų. Instrumentų, kurių 
spektrą sudaro grynieji tonai, tembras švelnus ir malonus. 
K. W. Bergerio, skirtingai nei H. Helmholtzo, eksperimentai 
tembro srityje yra susiję su dinaminiais garso parametrais. 
Mokslininkas analizavo tembro suvokimo ir garso spektro 
kitimo laike sąveikos ypatumus. 1963 m. K. W. Bergeris 
atliko eksperimentą: skirtingų instrumentų garsai klausyto-
jams buvo leidžiami pašalinus pirmos ir paskutinės sekundės 
dalį. Gauti rezultatai parodė, jog identifikuojant kai kurių 
instrumentų tembrą klaidų padaugėjo. Taigi akivaizdu, jog 
tembro suvokimui įtakos turi ne tik spektras, bet ir garso 
gaubtinė (Rossing, 1990, p. 125–131). Tokio pobūdžio 
eksperimentus dar 1948 m. atliko P. Schaefferis. Jie žinomi 
pavadinimais – sillon fermé ir cloche coupée. Pirmuoju atveju 
garsas yra „užciklinamas“, izoliavus jį nuo to, kas buvo prieš 
jį, ir nuo to, kas bus po jo. Antruoju – ištirtas garso atakos 
efektas. Mokslininkas pastebėjo, kad, nutraukus varpo ataką, 
šio instrumento garso tembras supanašėja su fleitos tembru 
(Traube, instrumental..., p. 7).

5 Šias išvadas C. Traube pateikia remdamasi H. Helmholtzo, 
C. Stumpfo, H. Fletcherio, P. Shaefferio, J. F. Schouteno, 
R. Ericksono, J. M. Grey, J. G. Roedererio, R. Plompo,  
P. Rasho, W. J. Dowlingo ir D. Harwoodo, A. J. M. Houts-
ma, A. S. Bregmano, C. L. Krumhansl, S. Handelio, 
S. McAdam so darbais, kuriuose tyrinėjami tembro percep-
cijos ypatumai.

6 Cit. iš: www.rytisambrazevicius.hmf.ktu.lt (tikrinta 2009 02 13). 
C. Stumpfas, tyrinėdamas šį fenomeną, 1890 m. nurodė 
daugiau nei 20 tokių semantinių opozicijų, kaip, pavyzdžiui, 
platus – siauras, švelnus – šiurkštus, apvalus – smailus ir kt. 
Mokslininkas šią būdvardžių gausą prilygino vyno pirklių 
vartojamiems žodžiams, kuriais jie liaupsina savo produktus 
(Traube, instrumental..., p. 5).

7 Asociacijos sąvoka apibrėžiamas ryšys, tam tikromis aplin-
kybėmis atsiradęs tarp dviejų ar daugiau psichikos reiškinių, 
pavyzdžiui, pojūčių, minčių, vaizdinių, jausmų ir pan. 
(medicinos enciklopedija, 1993, p. 80).

8 Sąvoka psychē apibūdina nesąmoningąją žmogaus psichikos 
sferą.

9 Grojimo instrumentu tobulėjimo procesas itin ryškus buvo 
klasicizmo epochoje. Be paties laikotarpio estetinių nuostatų, 
svarbios yra ir skirtingos reformos, kurios lėmė tam tikrus 
styginių instrumentų konstrukcinius pokyčius. Pavyzdžiui, 
naujo stryko išradimas (L. Tourte, 1785).

10 Galimos ir kitos įžvalgos, susijusios su anksčiau aptartu 
alto tembro savitumu. Juo labiau kad tam neprieštarauja ir 
romantizmo epochos tendencijos – muzikos, kaip išraiškos 
meno, samprata, muzikos, kaip gebančios įkūnyti kažką, kas 
neegzistuoja objektyviu pavidalu, statusas ir pan.

11 Kūrinį užsakė žymusis smuiko virtuozas N. Paganini. Argu-
mentuodamas, kad simfonijoje alto partija nėra pakankamai 
sudėtinga, jis atsisakė būti šios partijos atlikėju. H. Berliozas 
rašė: „suvokęs, kad mano idėja jam nepriimtina, susikoncen-
travau ties kitu tikslu, nė trupučio nesukdamas sau galvos, 
kaip išryškinti alto solo“ (cit. iš The Hector berlioz Website, 
http://www.hberlioz.com/Scores/sharold.htm, tikrinta 
2009 02 09). 
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12 Skirtingi tyrinėtojai melancholiškumą laiko vienu esminių 
J. Dowlando kūrybos bruožų. Tai atsiskleidžia nuo pat 
pirmųjų dainos teksto eilučių: „mano ašaros liejasi iš tavo 
šaltinio“, „ištremtos amžinai“, „leisk man raudoti, kur 
naktimis juodas paukštis liūdnas dainuoja“, „ten leisk man 
gyventi vienišam“ (cit. iš: J. Dowland. Flow my tears, http://
www.musicaviva.com (tikrinta 2008 05 12). Nagrinėjant 
alto tembro semantikos erdvės ypatumus, svarbus yra pa-
ties B. Britteno teiginys, susijęs su jo mokytoju altininku 
Franku Bridge. Anot kompozitoriaus, mokytojas „išmokė 
mane galvoti apie tuos instrumentus, kuriems rašau, jausti 
juos“ (The Cambridge Companion..., 1999, p. 9). Iš citatos 
aiškėja, kad B. Brittenui, kaip kompozitoriui, buvo svarbios 
ne tik kūrybinės idėjos, bet ir jų adekvatumas instrumentų 
ypatybėms. 

13 Anot H. Macdonaldo, H. Berliozas orkestrą suvokė kaip 
gigantišką instrumentą, kuriuo groja kompozitorius. Or-
kestro kaip gyvo organizmo (su galūnėmis, raumenimis, 
nervais, sąnariais ir pan.) sampratai įtakos turėjo H. Berliozo 
medicinos studijos (Macdonald, berlioz’s Orchestration...).

14 Pavyzdžiui, tromboną H. Berliozas apibūdina kaip instru-
mentą, kurio tembras sukelia taurumo bei kilnumo jausmą, 
tambūriną sieja su egzotika, o smuiku grojamą trilį (GAs) – 
su atšiaurumo ar šiurkštumo protrūkiais. Šie pavyzdžiai rodo, 
kad tembrai vertinami subjektyviai (taurumo, kilnumo 
jausmas, šiurkštumas ir pan.). Nors tokie vertinimai susiję 
su individualia patirtimi, tačiau akivaizdžios ir H. Berliozo 
pastangos apibrėžti atskiriems instrumentams būdingą 
semantikos erdvę.

15 Techniniams instrumento ypatumams aptarti skirta bene 
vienintelė įžvalga: „Jeigu altą apibūdintume tik kaip 
instrumentą, nuo smuiko tesiskiriantį išgaunamų garsų 
diapazonu – alto apatinė styga, palyginti su smuiko, skam-
ba kvintos intervalu žemiau – tai viskas, kas buvo rašoma 
ankstesniame skyriuje, t. y. apie trilius, štrichus, akordus (jie 
gali būti atlikti keliais būdais – visas natas grojant iš karto 
arba arpeggio), flažoletus ir t. t., tiks ir jam“ (Берлиоз, 1972, 
p. 83).

16 Aptardamas tembrines alto ypatybes, H. Berliozas savo 
įžvalgas daugeliu atvejų grindžia operine skirtingų auto-
rių kūryba – analizuoja Ch. W. Glucko, G. Meyer beero, 
G. Spontini, E. N. Méhulio operų ištraukas. Taip pat aptaria 
L. van Beethoveno IX simfonijos finalo ir uvertiūros „Fidelio“ 
fragmentus. Vienas ryškiausių alto semantikos pavyzdžių 
yra epizodas iš Ch. W. Glucko operos „Ifigenija Tauridėje“ 
(iphigénie en tauride, 1779). Pasak H. Berliozo, „scenoje, 
kurioje Orestas (palaužtas nuovargio, iškankintas sąžinės 
graužaties), kartodamas žodžius „ramybė sugrįžta į mano 
sielą“, užmiega, altų skambesys daro didelį įspūdį. Orestui 
tariant šiuos žodžius, orkestre girdime prislopintą kūkčio-
jimą, konvulsiškas aimanas, kurias lydi nenutrūkstamas, 
siaubą keliantis atkaklus altų brūzgesys. Šiame nepaprastai 
išraiškingame epizode nėra nė vienos natos (nei vokalo, nei 
instrumentų partijose), kuri būtų nereikšminga ar mažiau 
reikšminga už kitas. Tačiau reikia pripažinti, kad jo žavesys, 
klausytojams keliantis šiurpą, kuris verčia plačiau atmerkti 
ašarų pilnas akis, slypi altų trečiosios stygos tembre, sin-
kopuoto ritmo bei netradicinio altų unisono poveikyje“ 
(Берлиоз, 1972, p. 90). 
     Pateiktoje citatoje išskirtinio dėmesio altui tarsi nėra. Tik-
riau, alto partija orkestre tolygi kitų instrumentų partijoms. 
Tačiau reikšminga tai, kad kūrinio partitūroje atsispindintį 

instrumentų lygiateisiškumą realioje skambėjimo erdvė-
je keičia tam tikri hierarchiniai ryšiai. Be instrumento 
išskirtinumo (mistiškumo), šiame epizode išryškėja ir jo 
semantikos erdvė. Kaip ir solinio repertuaro atveju, čia ji 
identifikuojama santykyje su paties kūrinio turiniu. Altu 
išgaunamo garso asociacijas nusako tokie žodžių junginiai: 
prislopintas kūkčiojimas, konvulsiškos aimanos, siaubą 
keliantis dundesys, šiurpulys. Svarbi ir pati situacija, kurioje 
alto vaidmuo tarytum simbolinis. Didžiausias dėmesys čia 
skiriamas operos veikėjo dvasinei būsenai, kuriai apibūdinti 
taikytinos anksčiau minėtos sąvokos – „nepaprasta“, „išskir-
tinė“, „nukrypimas nuo normos“ ir pan. Be to, minėtinos 
čia ir alto soliniame repertuare pastebėtos negatyvių emocijų 
apraiškos. Pasirinktas Ch. W. Glucko operos pavyzdys ryš-
kiai atskleidžia alto tembro poveikį. Su panašaus pobūdžio 
alto tembro semantika susiduriama ir kitose H. Berliozo 
pateikiamose muzikinėse ištraukose.

17 Ten pat, p. 83.
18 Šią išvadą H. Berliozas padarė aptardamas E. N. Méhulio 

operą „Uthal“ (1806). Operoje kompozitorius atsisakė 
smuikų. To meto kritikai, pasak H. Berliozo, operą pavadino 

„nepakenčiamai nuobodžia“. Traktate cituojamas A. Grétry, 
kuris karščiavosi, jog viską būtų atidavęs, kad tik būtų ga-
lėjęs išgirsti nors vieną kvintą, t. y. viršutinę smuiko stygą 
(pranc. une chanterelle). H. Berliozas iš dalies sutinka su šiuo 
vertinimu. Jis pripažįsta, jog alto tembras yra vertingas tada, 
kai kompozitorius jį sumaniai panaudoja kartu su kitais 
styginiais instrumentais (ten pat, p. 81–103).

19 N. Rimskis-Korsakovas (Н. Римский-Корсаков) savo 
parašytame orkestruotės vadovėlyje teigia, jog alto A styga 
pasižymi „nosiniu“ atspalviu ir šaižumu, D – šiek tiek švel-
nesnė ir silpnesnė (lyginant su A), o apatinės pasižymi rūsčiu, 
kietu ir slogiu tembru. Asociacijoms, kurias N. Rimskis-
Korsakovas priskiria alto tembrui, priešingai nei H. Berliozo, 
nebūdingas akivaizdus emocionalumas. Tačiau negatyvių 
emocijų apraiškos čia įžvelgtinos tokiuose būdvardžiuose 
kaip „šaižus“, „slogus“, „rūstus“ (Н. А. Римский-Корсаков. 
Основы оркестровки, I, под редакцией М. Штейнберга. 
Москва: Музгиз, 1946, p. 4–15).

20 Atrasti bendri sąlyčio taškai yra reikšmingi, nes jie susti-
prina alto tembro semantikos erdvės uždarumą. Svarbūs čia 
yra skirtingų autorių ir įvairių laikotarpių opusai, kuriais 
remdamasis H. Berliozas daro išvadas apie alto tembrines 
ypatybes. Kaip tik dėl to, nors pačios asociacijos subjektyvios 
ir siejasi su individualia patirtimi, susiformuoja tam tikra 
alto tembro prigimtyje slypinti semantikos erdvė. Erdvė, dėl 
kurios skirtingi subjektai alto tembrą priima panašiai. Be to, 
H. Berliozas tampa reikšmingas žvelgiant ne tik iš kūrėjo, 
kuris siekia muzikoje perteikti tam tikras idėjas, bet ir iš jas 
interpretuojančio klausytojo pozicijų.

21 A. Хохловкина. „С пером композитора и пером критика“. 
In: Берлиоз. Москва: Государственное музыкальное изда-
тельство, 1960, p. 193–206. 

22 Cit. iš: The Hector berlioz Website, http://www.hberlioz.com/
Scores/sharold.htm (tikrinta 2008 05 09).

23 Ši įžvalga pateikta remiantis: A. Хохловкина. „С пером 
композитора и пером критика“. In: Берлиоз. Москва: 
Государственное музыкальное издательство, 1960, 
p. 193–206; Лист Ф. „Берлиоз и его симфония „Гарольд“. 
In: Избранные статьи. Москва: Государственное музы-
кальное издательство, 1959, p. 193–206; J. Langford. 

„Harold in Italy“. In: The Cambridge Companion to berlioz 
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(ed. P. Bloogom), United Kingdom: Cambridge University 
Press, 2000, p. 57–61.

24 A. Хохловкина. „С пером композитора и пером критика“. 
In: Берлиоз. Москва: Государственное музыкальное изда-
тельство, 1960, p. 193–206.

25 Ф. Лист. „Берлиоз и его симфония „Гарольд“. In: Избранные 
статьи. Москва: Государственное музыкальное издатель-
ство, 1959, p. 327.

26 Cit. iš: Симфония „Гарольд в Италии“. Партитура. Мос-
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Summary

Meaning in music, its impact on man is one of the 
most mystifying topics in musicology. Meaning emerges 
every time when we listen to music – it fluctuates, con-
firms or denies our previous impressions. In this research 
meaning in music is considered in relation to timbre. Each 
instrument has its unique timbre. A prominent example 
of how meaning in music is conditioned by specificity of 
this phenomenon is viola timbre.

A closer look at viola’s history reveals that during the 
period when the instrument was not popular (in com-
parison to other string instruments) composers turned 
their attention to the viola only because of its distinctive 
timbre. This also is seen in different viola timbre verbal 
descriptions indicated by various authors. Close content 
analysis shows clearly that feelings and associations which 
figure in these insights are primarily caused by the im-
pact of viola timbre. The most important fact is that for 
different authors viola timbre evokes associations, which 
contain similar information. This consequently inspires 
the notion of a particular sphere of expression, intrinsic 
to viola timbre. In the work the latter is defined by the 
key word “semantic space”. 

The key word “semantic space” has been chosen for the 
purpose of articulating the idea according to which timbre 
is regarded as a means of transfer of information. In this 
respect the essential role selecting particular instruments 
for expression and recognition of special ideas is played by 
the perception of timbre. In other words, the extraction of 
particular meanings in music is approached as the process 
which is influenced by the associations, inspired by the 
sound of a certain instrument. 

Several important facts in relation to the research are 
possible to be established when exploring the in-depth 
timbre phenomenon and its perception. In the view of 
psychoacoustics science, timbre is defined as perceptual 
measure of sound. It is determined by various objective 
and subjective factors. The subjective forces are of crucial 
importance, when analyzing the semantic space of viola 
timbre, seeking not only to identify it but also to detect 
its causalities.
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The subjectivity of the timbre phenomenon is explai-
ned by particular processes in human perception. Namely, 
the perception of timbre involves associative thinking. Un-
like such quantitatively measured sound features as pitch, 
duration or intensity, the measurement of timbre is based 
on dualistic scales, which are determined by associations, 
for example, light–dark, cold–warm, etc. Therefore, the 
identification of reasons why a concrete instrument evokes 
particular associations becomes a challenging purpose for 
the researcher. In the achievement of this purpose inter-
disciplinary knowledge and efforts are necessary. In this 
research the difficulty embodied in the association itself is 
explained by using critical statements of psychoanalysis, its 
prominent insights about the conscious and unconscious 
parts of the human being. 

The identification of viola timbre semantic space 
is based on the semantic content analysis of its solo 
compositions (written by Berlioz, Bartók, Hindemith, 
Britten, Schnittke, Kancheli). Its highlighted images are 
considered in the light of associations of viola timbre 
itself (in the light of verbal descriptions of viola timbre). 
Despite the subjective nature of associative thinking, 
determined in larger part by personal experience, certain 
interrelation of the expression spheres of the viola in 

different contexts is detected. Under this consideration 
the two main fields where the semantic space of viola 
timbre develops will be defined as strangeness (oddity) 
and emotions (feelings) of negative character. These 
main fields are reflected by two principal images of viola 
timbre: the first one, the image of melancholy, and the 
second one, the image of death. The mentioned images 
are disclosed when exploring Berlioz’s symphony Harold 
in italy and his Orchestration treatise and Schnittke’s 
Concerto for Viola and Orchestra.

Viola timbre semantic space, identified and conside-
red in this study, is approached as one of the very clear 
manifestations of how meaning in music is influenced 
by the impact of timbre perception. As it was mentioned 
before, the exact causalities of viola timbre semantic space 
will undergo further interdisciplinary research. However, 
it is important to note that the factors determining the 
semantic space of viola timbre in this study on the one 
hand relies on the perception of timbre itself and on the 
acoustical properties of the instrument (its construction, 
etc.), and on the other hand to the view of the time factor. 
In other words, the semantic space of viola timbre, as it 
has been analyzed in this research, will be defined as a 
historically emerged phenomenon.
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Gaël TISSOT

Le cycle dans l’œuvre électroacoustique de 
François Bayle: un camaïeu de pièces musicales?
The Cycle in François Bayles’s Electroacoustic Works: A Musical Camaïeu?
François Bayle elektroakustinių kompozicijų ciklas: muzikos kamėja?

Abstract
This article aims to bring to light the importance of visual elements, and colour in particular, as metaphoric aspects in the organisation 
of François Bayle’s electroacoustic cycles. Indeed, the composer has always claimed his interest in plastic arts and their influence in his 
music. After discussing what makes a unity, and what distinguishes each piece in the cycles whose titles evoke multiple colours, it appears 
that the cycles are thought according to the pictorial principle of camaïeu. The whole cycle has its own sound “colour”, meaning that 
different pieces share some important characteristics. Nonetheless, each piece is unique, and brings a new subtle nuance to the whole. 
Going further, colours seem to have another role: they can be thought as flashes, the same way François Bayle uses certain sounds to 
create important, but short, contrasts in his music. In fact, studying the specific way the composer translates visual elements into music 
permits to understand better the aesthetic concepts underlying François Bayle’s electroacoustic music.
Keywords: François Bayle, electroacoustic music, cycle organisation, colour.

Anotacija
Šio straipsnio tikslas yra nušviesti vizualinių elementų, ypač atspalvių, kaip metaforinių aspektų François Bayle’io elektroakustinių ciklų 
sandaroje, svarbą. Kompozitorius iš tiesų visada deklaravo domėjimąsi plastiniais menais ir jų įtaka muzikai. Išsiaiškinus, kas sudaro 
kūrinio vienovę ir kuo išsiskiria kiekviena ciklo dalis (jų pavadinimai sužadina daugybę spalvų), paaiškėja, kad šie ciklai yra sumanyti 
pagal camaïeu tapybos (vienos spalvos tonais) principą. Visas ciklas turi savo garsą – „spalvą“, reiškiantį, kad skirtingas ciklo dalis jungia 
tam tikri bendri bruožai. Tačiau kiekviena dalis yra unikali, suteikianti visumai naują, subtilų niuansą. Išsamesnė analizė atskleidžia dar 
vieną spalvų vaidmenį: jos gali būti tarsi blyksniai. Tai suvokdamas, François Bayle’is tam tikrais garsais savo muzikoje sukuria raiškius 
neišplėtotus kontrastus. Tiriant specifinį metodą, kurį kompozitorius naudoja vizualiniams elementams perkelti į muziką, galima geriau 
suprasti estetines koncepcijas, kuriomis pagrįsta François Bayle’io elektroakustinė muzika. 
Reikšminiai žodžiai: François Bayle, elektroakustinė muzika, ciklo sandara, spalvos.

Introduction

François Bayle, né en 1932 à Tamatave (Madagascar), 
est un des compositeurs qui a le plus contribué au déve-
loppement de la musique électroacoustique en France. De 
formation autodidacte, il intègre le Groupe de Recherches 
Musicales (G.R.M.) en 1958 où il produit ses premières  
œuvres. De Espaces inhabitables (1967), explorant le travail 
sur bande et sur la prise de son, à l’Érosphère (1978–1979), 
une des premières œuvres à utiliser des transformations en 
temps réel sur ordinateur, l’ensemble de son œuvre reflète 
à la fois les changements esthétiques et technologiques 
des débuts de la musique électroacoustique. Directeur du 
G.R.M. de 1966 à 1997, il a développé à partir de 1974 
l’idée d’ «acousmonium». Ce terme désigne un dispositif 
destiné à jouer la musique électroacoustique en concert, 
et est constitué d’un ensemble de haut-parleurs disposés 
sur la scène. Chaque paire de haut-parleurs est différente 
et possède sa propre couleur sonore, à la manière des 
différents instruments d’un orchestre, c’est pourquoi le 

terme «orchestre de haut-parleurs» a parfois été utilisé à 
son propos. Ce dispositif est souvent complété par des 
éclairages ou de la vidéo. Alors que la musique électroa-
coustique, par définition, ne donne rien à voir puisqu’il n’y 
a pas de musiciens sur scène, l’acousmonium a un impact 
visuel important. Ce n’est pas le seul élément que François 
Bayle a développé: l’idée d’«image de son», ainsi que le 
recours à des métaphores graphiques, sont récurrents. 
Les titres des œuvres reflètent de même cette importance 
accordée à la vue. Le titre n’est pas pour François Bayle 
un élément accessoire, dont le choix importerait peu sur 
la composition. Au contraire, comme il l’explique dans 
nombre de ses écrits, il est pour lui le moteur de sa pensée, 
et généralement décidé avant le travail de composition à 
proprement parler:

«[...] sous le titre se tient toujours un projet de forme, une 
promesse sonore. [...] pour me stabiliser dans la façon d’avancer, 
j’éprouve le besoin d’un principe de cohérence que l’image 
d’un mot – qui est toute intérieure – me fixe.» (Bayle, 1993, 
p. 108)
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Par ailleurs, l’organisation des pièces en cycles est une 
constante dans la production de François Bayle. De Es-
paces inhabitables (1967), à La forme du temps est un cercle 
(1999–2001), constitués tous les deux de cinq pièces, le 
cycle musical est omniprésent. Ce type d’organisation des 
pièces est fréquent dans le catalogue des compositeurs 
ayant participé à la naissance de la musique électroacous-
tique. Michel Chion a composé de nombreux cycles, dont 
Salomé, suite d’après une musique de ballets pour Hideuki 
Yano, Vingt-quatre préludes à la vie, On n’arrête pas le regret, 
Scènes d’enfant en cinq mouvements ou La ronde, suite en 
dix mouvements. De même, les nombreuses productions 
de Bernard Parmegiani sont souvent organisées en cycles  
(L’ il écoute, De natura sonorum, Pour en finir avec le pouvoir 
d’Orphée) ainsi que celles de Pierre Henry (Pleins jeux, Le 
Microphone bien tempéré, Prismes, suite de concert d’après 
KYLDEX I).

Si donc l’écriture en cycles n’est pas spécifique à 
François Bayle, celle-ci prend en revanche une dimension 
particulière si on la met en regard de l’intérêt du com-
positeur pour les arts visuels. La notion de couleur y est 
omniprésente, de manière directe ou évoquée. C’est ainsi 
le cas pour Les couleurs de la nuit, Cinq dessins en rosace, 
Le langage des fleurs (deuxième chapitre de L’expérience 
acoustique), Camera oscura (évocation à la fois de l’ombre 
et de la lumière) ou La forme de l’esprit est un papillon. 
Il convient néanmoins de rajouter à ces cycles avérés 
certaines pièces dont le découpage n’est pas formalisé 
mais qui peuvent s’apparenter, en se fiant aux dires du 
compositeur ainsi qu’aux documents de travail, à une 
organisation cyclique. Ainsi Ombres blanches (in Théâtre 
d’Ombres), dont il faut souligner l’utilisation du pluriel, 
est une succession de différentes parties délimitées par 
des silences ou des changements importants. Ces parties 
sont d’ailleurs gravées sur des pistes séparées sur le disque, 
confirmant leur relative autonomie. Il en est de même pour 
Morceaux de Ciels, qui utilise aussi le pluriel, et dont un 
schéma d’ensemble de la main du compositeur décrit plu-
sieurs parties (Bayle, 1998, pp. 10–11), chacune pouvant 
être considérée comme un «morceau», donc une entité 
relativement autonome. La polychromie évoquée par les 
titres est alors à mettre en rapport avec l’organisation des 
pièces en cycles. Pourrait-on dire qu’à chaque pièce de ces 
cycles «colorés» correspond une couleur spécifique? Le 
cycle baylien est-il alors une suite de pièces contrastées, 
ou au contraire un dégradé, un camaïeu de pièces jouant 
sur un même ton d’ensemble? La notion de couleur est 
ici à prendre au sens métaphorique d’élément permettant 
à la fois la permanence (la teinte de la couleur, qui fait 
que l’on reconnaît un bleu quel qu’il soit) et la variation 
(la brillance ou la saturation par exemple, qui font que 
l’on distingue différentes nuances de bleu). Néanmoins, 
cette problématique questionne de manière plus large les 

rapports que peuvent entretenir la musique de François 
Bayle avec les arts plastiques. Quelle influence une pensée 
visuelle a-t-elle sur la structure d’une pièce? Peut-on établir 
des parallèles entre certaines théories picturales et la musi-
que de François Bayle ? Si la musique électroacoustique ne 
donne par définition rien à voir sur scène puisqu’il n’y a pas 
d’interprètes instrumentaux, les nombreuses références à la 
vue et à la couleur seraient-elles un moyen de compenser 
en quelque sorte cette absence? Constitueraient-elles alors 
un élément du style de François Bayle?

1. Le cycle, une unité de ton

Sept cycles possèdent un titre mettant en jeu une 
référence à la couleur (cf. fig.1). Une première compa-
raison des caractéristiques des différentes pièces au sein 
d’un cycle permet de constater que celles-ci ne sont pas 
très différentes. Mis à part pour Le langage des fleurs, le 
principe esthétique du contraste important n’est pas mis 
en avant. Ainsi, dans Cinq dessins en rosace, alors que le 
titre pourrait laisser entendre une grande diversité de cou-
leurs, l’ensemble des pièces est caractérisé par l’utilisation 
uniforme de sons de synthèse analogique dans le registre 
aigu. En allant plus loin, il semble que les différentes 
pièces du cycle partagent de nombreux points communs 
donnant au tout une couleur d’ensemble unique. Après 
avoir défini les critères pertinents pour l’analyse de la mu-
sique de François Bayle, on remarque ainsi une similarité 
à l’échelle du cycle en ce qui concerne.

a. la référence externe. La référence externe d’un son 
est la situation réelle de production de ce son à laquelle il 
renvoie. Ainsi, l’enregistrement du son d’une balle évo-
que cette balle. La référence perçue ne correspond pas 
nécessairement à la méthode de production réelle du son. 
La référence au trot d’un cheval, par exemple, peut être 
obtenue en studio par des moyens détournés, autre que 
l’enregistrement réel du cheval. Une étude de musique 
électroacoustique, qui s’appuie principalement sur l’en-
registrement et la transformation de sons réels, ne peut 
faire l’économie de cet aspect des sons. Les différentes 
pièces d’un cycle de François Bayle utilisent généralement 
les mêmes références externes. Ainsi, Ombres blanches se 
distinguent par des sons issus de flûtes, Camera oscura 
est marquante par l’utilisation d’enregistrements de balle 
de ping-pong, de bruits de pas et de cloches (dans sept 
pièces sur les huit).

b. le type de masse. La sensation de hauteur sera 
décrite en utilisant le concept de masse mis à jour par 
Pierre Schaeffer (Schaeffer, 1966). À la notion de valeur 
ponctuelle (la note au sens traditionnel) est substituée celle 
de bandes de fréquences occupées par un son. D’un point 
de vue physique en effet, un son n’est que très rarement 
limité à une seule valeur de fréquence. Il est la plupart du 
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temps constitué d’un ensemble de valeurs ou de plages 
de valeurs dont ne rend pas compte le terme de note. La 
masse possède deux caractéristiques: sa hauteur générale 
(perception d’un son plus ou moins grave) et son type. 
La transcription d’un son sous forme de sonagramme, 
réalisée par un logiciel, donne de nombreux indices quant 
au type de masse de ce son. Une superposition de lignes 
horizontales témoigne d’un son dit tonique: c’est le cas 
des notes ou accords produits par des instruments tels 
que le piano ou la flûte. Une ou plusieurs zones larges, au 
lieu de lignes, témoignent d’un son dit complexe: c’est le 
cas par exemple de la plupart des percussions ou des sons 
issus de frottements. Entre ces deux types extrêmes existe 
toute une palette de nuances avec laquelle la musique 
électroacoustique joue souvent. Ainsi, Les couleurs de la 
nuit se caractérisent dans leur ensemble par l’emploi de 
son aigus à masse complexe, évoquant des crissements. Au 
contraire, le cycle Cinq dessins en rosace utilise des sons de 
synthèse à masse tonique.

c. le registre général. Il est ici question du registre 
des hauteurs prépondérant employé dans une pièce. Il 
semble que son utilisation varie suivant les cycles. Ainsi, 
Cinq dessins en rosace est effectivement dans son entier 
centré sur le registre médium-aigu. En revanche, Les 
couleurs de la nuit mettent en jeu de multiples utilisations 
du registre, du caractère grave de Plus animé aux aigus de 
Nuit dénouée.

L’ensemble des pièces d’un cycle possède donc suffi-
samment d’éléments communs pour qu’une forte unité 
générale se dégage. L’écoute d’une seule des pièces rappelle 
immédiatement à l’auditeur le cycle auquel elle appartient. 
Les sons de flûtes par exemple, liés à l’utilisation de masses 
de type harmonique, imprègne l’ensemble de Ombres 
blanches, alors que les sons de cuivres, en parallèle avec 
l’emploi de masses complexes, caractérisent Les couleurs 
de la nuit. C’est donc le principe du camaïeu (principe 
de variation), plutôt que celui du patchwork (principe de 
contraste), qui semble un modèle pour l’organisation des 

Titre du cycle Titres des pièces du cycle Année de composition

Chapitre II:
Le Langage des fleurs  

(L'expérience acoustique)

Substance du signe
Métaphore

Métaphore + Ligne et points
Journal

1969–1972

Cinq dessins en rosace Rosace 1
Rosace 2
Rosace 3
Rosace 4
Rosace 5

1973

Camera oscura Sequenza
Smorzando

Staccato
Toccata
Vibrato
Rubato
Ripieno

Labyrinthe

1976

Les couleurs de la nuit Animé
Plus animé

Couleurs froissées
Lune floue
Bouffées

Nuit noire
Nuit fauve

Nuit blanche
Nuit dénouée

1982

...Ombres blanches  
(Théâtre d'Ombres)

- 1988

Morceaux de Ciels - 1996

La Forme de l'esprit est un papillon Ombrages et trouées
Couleurs inventées

2002

Fig. 1. Cycles écrits par François Bayle possédant un titre mettant en jeu une référence à la couleur
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cycles. On peut alors pousser l’analogie plus loin. Dans 
le cas du camaïeu, la teinte est constante (ainsi la teinte 
bleue), alors que les nuances sont réalisées par exemple 
par la luminosité ou la saturation (bleu foncé, bleu indigo). 
Les deux aspects contribuent à la définition de couleurs 
unies mais pourtant différenciées. Qu’en est-il dans le cas 
de la musique de François Bayle? Quels sont les éléments 
variables, qui établissent une spécificité propre à chaque 
pièce? Comment peut-on envisager une nuance de lumi-
nosité ou de saturation en termes musicaux ?

2. De fines variations

Les particularités de chaque pièce s’établissent autour 
de variations fines qui complètent les éléments de stabilité 
évoqués précédemment:

a. l’intensité. Chaque pièce d’un cycle possède son 
propre caractère lié à la nuance sonore employée. Dans le 
cycle Les couleurs de la nuit, la pièce Couleurs froissées est 
dans la nuance pianissimo, que viennent perturber des sons 

cuivrés puissants fortissimo. Lune floue est dans une nuance 
piano, alors que le grand crescendo final est caractéristique 
de la pièce Nuit blanche (cf. fig. 2).

b. la densité événementielle. Ce concept tente de 
rendre compte de la dimension micro-temporelle d’une 
musique électroacoustique. Il s’agit de déterminer le 
nombre d’événements, au sens large (tels que changement 
d’intensité, de timbre ou de masse) par unité de temps. 
C’est en quelque sorte l’équivalent, pour la musique élec-
troacoustique, du tempo ou du rythme, qui déterminent 
l’impression de vitesse générale. Il apparaît que chaque 
pièce au sein d’un cycle est caractérisée par une densité 
événementielle particulière, variant de très faible à élevée. 
Les pièces du cycle Cinq dessins en rosace ont ainsi une 
densité événementielle croissante, à mettre en parallèle 
avec la complexification progressive de la polyphonie. Si 
Rosace 1 présente essentiellement un seul son aigu modulé 
de manière continue, au contraire Rosace 5 fait intervenir 
de multiples sonorités et transitions, donnant l’impression 
d’une vitesse, d’un «tempo», élevés.

Fig. 2. Comparaison de l’«harmonie» de chacune des pièces de Cinq dessins en Rosace 
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c. l’«harmonie». Le terme, utilisé également par Fran-
çois Bayle, est à comprendre comme mode d’agencement 
de différentes hauteurs. Si la définition traditionnelle de 
l’harmonie suppose la superposition de différents sons, la 
définition est cependant plus ambiguë dans le cas de la 
musique électroacoustique. Dans ce cas en effet, la super-
position de différents sons peut conduire à la perception 
d’un nouveau son dont les composantes sont difficilement 
identifiables. C’est d’ailleurs le principe premier de la syn-
thèse additive: différents sons sinusoïdaux sont superposés, 
en vue d’obtenir un son plus complexe. Il serait dans ce 
cas plus approprié de parler de contenu harmonique 
que d’harmonie. Néanmoins, afin de désigner les deux 
aspects à la fois, puisque la distinction n’est ni aisée ni 
souhaitable, l’usage du terme «harmonie» est conservé 
entre guillemets.

En résumé, les éléments constants dans un cycle de 
François Bayle, pouvant être assimilés à la teinte d’une 
couleur, sont la référence externe et le type de masses, 
plus rarement le registre. Les variations sont obtenues pas 
la modification d’intensité, de densité événementielle et 
d’«harmonie». Si les deux premiers éléments de variations 
sont assez communs, que ce soit en musique électroa-
coustique ou de manière plus générale, la caractérisation 
d’une pièce électroacoustique par son «harmonie» est en 
revanche tout à fait originale et mérite une analyse plus 
détaillée.

L’exemple de Cinq dessins en rosace est caractéristique. 
Les hauteurs employées pour le cycle sont de type tonique, 
les références externes sont inexistantes puisque le maté-
riau est exclusivement d’origine synthétique. En revanche, 
chaque pièce est caractérisée par une intensité sonore, 
une densité événementielle (qui va croissant à mesure 
que la complexité polyphonique augmente pour chaque 
pièce), et surtout un contenu «harmonique» spécifique. 
Ainsi, une comparaison des sonagrammes des cinq rosaces 
(cf. fig. 2) laisse apparaître qu’elles sont toutes basées sur 
une «harmonie» constante du début à la fin (lignes hori-
zontales constantes), même si celle-ci est momentanément 
masquée par d’autres phénomènes. En outre, il existe une 
«harmonie» propre à chaque pièce. L’analyse fréquentielle, 
reproduite en-dessous des sonagrammes, montre par des 
pics graphiques les hauteurs constitutives de cette «har-
monie». Elles constituent en quelque sorte la signature 
«harmonique» de la pièce Rosace 1 qui est ainsi basée sur 
une «harmonie» de multiples fréquences organisées en 
groupes de trois. Si certaines fréquences sont reprodui-
tes à des intervalles multiples (par exemple 2247Hz est 
reproduite à la fréquence double 4494Hz), la plupart en 
revanche ne sont pas multiples les unes des autres. Ce son 
est qualifié d’«inharmonique» par les acousticiens, et est 
plus proche d’un son de cloche que d’un son instrumen-
tal. Au contraire, Rosace 2 fait intervenir deux harmonies 

dont les constituantes sont des multiples de la fréquence 
la plus basse. Ainsi la première harmonie est constituée de 
l’enchâssement d’une série de multiples basée sur 672Hz 
et l’autre sur 857Hz. La deuxième harmonie est basée sur 
la série des multiples à partir de 1449Hz. D’autres sons, 
dérivés de ses «harmonies», complètent la fin de la pièce. Il 
se dégage à l’écoute un sentiment de rondeur particulière 
dû à l’utilisation de ces sons qualifiés d’«harmoniques». 
Rosace 3 est également construite sur une «harmonie» 
de série de multiples à partir de 292Hz, mais le son est 
davantage plein car la série est présentée en entier du mé-
dium (292Hz) à l’extrême aigu (16000Hz). La Rosace 4 
va dans le même sens, en présentant une «harmonie» plus 
complexe. Trois séries de multiples (sur 695Hz, 717Hz et 
739Hz) constituent son axe principal. Les fréquences rap-
prochées créent des battements auditifs. Ce phénomène, 
complété par l’ajout de nombreuses autres fréquences tout 
au long du spectre, concourent à créer un son complexe, 
instable, bruiteux. Par contraste, Rosace 5 est très épurée, 
et ses deux «harmonies» ne font intervenir qu’une série de 
cinq fréquences multiples, basées l’une sur 2900Hz, l’autre 
sur 3405Hz. Ces sons aigus, aérés, créent un sentiment 
de repos, de stabilité à la fin du cycle.

En constatant ce qui peut caractériser chaque pièce, on 
comprend mieux alors ces mots du compositeur à propos 
de Toupie dans le ciel:

«Distance, vitesse, pression, densité, température, couleur, 
intensité, constituent les «thèmes» des 27 brèves cellules qui 
s’enchaînent et se fondent dans l’apparente unité du mouve-
ment.» (Bayle, 2003, p. 118)

Vitesse et densité peuvent se rapporter à la densité 
événementielle telle qu’envisagée précédemment. Tempé-
rature et couleur peuvent se comprendre comme l’«har-
monie» globale de chaque pièce. Enfin, «intensité» est 
relativement transparente et se réfère à l’intensité sonore, 
de même que «distance» à la spatialisation de la musique 
en concert. Seule «pression», ici, semble plus énigmatique. 
Densité événementielle, l’intensité et l’harmonie semblent 
donc être les trois variables que le compositeur utilise 
principalement pour différencier chaque pièce.

Une organisation similaire peut être entrevue dans les 
images quadrillées – terme emprunté à Christian Geelhaar 
(Geelhaar, 1972, p. 44) – de Paul Klee, dont François 
Bayle est par ailleurs un fervent admirateur1. Ces images 
quadrillées sont constituées d’une grille plus ou moins 
rigide qui délimite un ensemble de petites surfaces. Cha-
cune de ces surfaces possède une couleur différente, mais 
jamais très éloignée de celle de ces voisines ni de celle de 
l’ensemble de la composition. Ainsi, Sonorité ancienne: 
abstraction sur fond noir (1925) est caractérisée par une 
tonalité générale verte. Néanmoins, si le pourtour est 
constitué de surfaces vertes sombres ou noires, le centre est 
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en revanche beaucoup plus clair, allant jusqu’au jaune pâle. 
Chaque surface, tout en étant inclue dans une tonalité 
générale, se distingue cependant des autres sur plusieurs 
points. Dans Architecture de plans (1923), le principe du 
quadrillage est le même, la tonalité générale étant cette fois 
le rose pâle. D’une certaine manière, la couleur générale 
de la toile peut être rapprochée de la couleur générale d’un 
cycle de François Bayle (paramètres constants: type de 
masse, référence des sons et origine du matériau). Chaque 
surface en revanche, qui varie en teinte, en luminosité, en 
forme peut être comparée à chacune des pièces du cycle, 
qui varie en intensité, en densité, en «harmonie» et en 
structure. Ainsi, comme le note le compositeur à propos 
de Morceaux de Ciels,

«On remarquera aisément à l’écoute qu’il s’agit d’une compo-
sition de plages de couleurs et de vitesses.»

Cependant, cette division en paramètres stables, en 
opposition à des paramètres variables pour chaque pièce, 
est à nuancer. Il faut garder en vue que si les paramètres 
type de hauteur, référence et origine du matériau sont 
globalement constants pour un cycle, il subissent aussi 
des variations pour chaque pièce. Ainsi, dans le cycle 
Les couleurs de la nuit, bien que les hauteurs complexes 
soient prédominantes, elles peuvent l’être en proportions 
diverses, donnant un caractère propre à chaque pièce. De 
même, les interventions d’enregistrements instrumentaux 
dans Cinq dessins en rosace ne sont pas présentes dans les 
mêmes proportions pour chaque pièce. En fait, à la lec-
ture des écrits du compositeur, il semble que la couleur 
trouve un autre équivalent sonore. Loin d’être un mode 
d’organisation sur le long terme, elle apparaîtrait alors 
comme coloration momentanée, reflet de l’utilisation 
d’éclats sonores fugaces.

3. Des éclats colorés

Les couleurs isolées (sans mélange) citées dans les titres 
se limitent au bleu, au rouge et au noir. La couleur bleue 
est la couleur la plus représentée, aussi bien de manière 
directe que de manière indirecte. On trouve ainsi trois  
fois le terme «bleu»: Le bleu du ciel (issu de Espaces in-
habitables, 1967), Intervalles bleus (issu de L’expérience 
acoustique, 1971) et Éros bleu (issu de Érosphère, 1980).  
Les pièces se référant de manière indirecte, mais implicite, 
à la couleur bleue, évoquent le ciel. Il s’agit de Toupie dans 
le ciel (issu de Érosphère, 1979) et Morceaux de Ciels (1996). 
Le cas des pièces, nombreuses, dont le titre évoque l’eau 
est trop sujet à caution pour pouvoir être pris en compte 
ici. Suivant le contexte, l’eau peut se référer aux couleurs 
bleue, verte ou blanche par exemple, et sa qualité première 
en terme visuel serait davantage la transparence.

Il est difficile de trouver parmi ces pièces des éléments 
communs permettant de définir de manière sonore la 
couleur bleue. Ainsi, l’intensité peut ainsi être aussi bien 
pianissimo que fortissimo, ou varier au sein d’une même 
pièce. Il en est de même de la densité événementielle, qui 
varie de faible à élevée, et la référence externe des sons 
employés n’est pas non plus un critère distinctif. Éros noir, 
Éros rouge et Éros bleu (issus de Érosphère), bien qu’évo-
quant trois couleurs différentes, emploient les mêmes sons 
issus de la voix et de son traitement par l’ordinateur PDP 
11.60. Si les implications sémantiques et symboliques 
des couleurs utilisées dans ces titres sont importantes, les 
conséquences sonores sont minimes.

En revanche, ce qui semble caractériser l’ensemble des 
pièces se référant à une couleur est l’aspect ponctuel de 
certaines interventions sonores, qui semblent apparaître 
comme de brèves touches colorées. Éros bleu par exemple, 
est joué superposé avec la fin de la pièce La fin du bruit, 
qu’il interrompt par de grandes zébrures aiguës de masse 
complexe. L’intérêt semble porter davantage sur le phé-
nomène coloré en lui-même que sur une correspondance 
systématique couleur-son. Dans Éros bleu comme dans 
L’épreuve des flammes (couleur rouge) ou Nuit fauve, des 
sons au caractère rude apparaissent comme des flashes de 
couleurs. C’est peut-être bien en effet dans cette direction 
que l’on peut comprendre l’usage des termes colorés.

On peut évoquer à ce propos l’intérêt de François 
Bayle pour le peintre Henri Matisse, qui est, selon le 
compositeur, un des «grands» de la peinture2. On peut 
alors rapprocher la manière dont la couleur est traitée par 
Bayle de celle de Matisse:

«Voici les idées d’alors [du fauvisme]: construction par surfaces 
colorées. Recherche d’intensité dans la couleur, la matière étant 
indifférente.» (Matisse, 1992, p. 94)

De même, quand le compositeur évoque l’utilisation de 
couleurs simples pour dénommer les Éros dans Érosphère, on 
peut établir un parallèle avec ces mots de Matisse:

«C’est ainsi que des couleurs simples peuvent agir sur le senti-
ment intime avec d’autant plus de force qu’elles sont simples. 
Un bleu, par exemple, accompagné du rayonnement de ses 
complémentaires, agit sur le sentiment comme un coup de gong 
énergétique. De même pour le jaune et le rouge et l’artiste doit 
pouvoir en jouer selon la nécessité.» (Matisse, 1992, p. 258)

La couleur en elle-même importe peu. Autant pour 
Bayle que pour Matisse, ce qui compte est le contraste 
d’une couleur par rapport à une situation générale. Le 
bleu évoqué par Matisse est puissant car il est mis en 
relation avec ses couleurs complémentaires. Les sons 
inharmoniques crissants employés par le compositeur 
sont en valeur car ils se détachent sur un fond d’ombre et 
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de lumière plus neutre. Cet univers lumineux, aux cou-
leurs éclatantes, peut trouver un écho dans les paysages 
de Madagascar, terre de naissance de François Bayle, ou 
du moins dans le regard que l’adulte peut avoir sur son 
enfance passée sur l’île. L’ensoleillement qui y règne crée 
une luminosité particulière. La prédominance du bleu est 
peut-être un souvenir de la mer omniprésente à Mada-
gascar, complétée par le bleu du ciel, d’ailleurs titre d’une 
pièce du compositeur3.

Conclusion

Ces éléments permettent de dépasser le paradoxe ap-
parent de la musique électroacoustique de François Bayle, 
qui, par définition, ne donne rien à voir sur scène, mais 
fait un usage intensif d’éléments visuels. La vue, si elle 
n’est pas sollicitée physiquement, l’est par l’imagination. 
Les notions de couleur, de luminosité, en plus de leur 
traduction musicale, renvoient à des éléments extra-musi-
caux. Pour l’auditeur, percevoir ces modèles sous-jacents, 
de manière consciente ou non, œuvre l’imagination à la 
peinture. Il peut faire des relations entre la musique de 
François Bayle et certaines œuvres visuelles qu’il peut 
connaître, et qui le guident durant l’écoute. La fonction 
de l’association dans ce cas est de réactiver des éléments 
connus dans d’autres domaines, afin de créer des relations 
poétiques. Selon le compositeur,

«Ce ne sont plus les sons qu’on écoute, dès qu’ils sont agencés... 
Et ça évidemment c’est la fonction poétique la plus générale de la 
musique: la métaphore et la métonymie.» (Bayle, 1993, p. 169)

La couleur peut alors être comprise dans l’ œuvre de 
François Bayle à la fois comme organisation sur le long 
terme, en reprenant le principe du camaïeu, et comme 
élément ponctuel contrastant, à la manière dont Henri 
Matisse traite la couleur.

D’autre part, ce qu’il ressort de l’ensemble des pièces 
ayant un aspect visuel dans leur titre est l’importance 
accordée par François Bayle au phénomène de la hauteur 
sonore. Cet aspect est à mettre en avant car il n’est pas 
dominant dans la musique électroacoustique en général. 
Si la masse d’un son n’est pas ignorée, il est en effet rare 
qu’elle soit un élément aussi important que dans ce cas. 
Cependant, le paramètre de hauteur d’un son n’est géné-
ralement pas utilisé de la même manière qu’en musique 
instrumentale. Ce n’est pas la hauteur en elle-même de 
la masse sur laquelle joue le compositeur (son aigus vs. 
son graves), mais davantage sur le type de masse em-
ployé: tonique (instrumentaux) ou complexe (bruiteux). 
L’élément variant se trouve déplacé et ne possède pas les 
mêmes propriétés. Si la hauteur de la masse peut être 
pensée de manière scalaire, à la manière d’un instrument 

de musique, en revanche le type de masse s’appréhende de 
manière beaucoup plus floue et est davantage perçu dans 
la continuité. Il en résulte que le type de masse imprègne 
l’ensemble d’une pièce, ou du moins d’un long passage, 
alors que la hauteur elle-même est très locale et peut 
varier de manière constante. Ainsi, une pièce de François 
Bayle pourra utiliser principalement des sons toniques ou 
principalement des sons complexes, alors qu’une pièce 
instrumentale utilise généralement des hauteurs multiples 
changeant constamment au cours de la pièce. En ce qui 
concerne la notion de hauteur sonore, au «bas» ou «haut» 
du grave et de l’aigu instrumental succède une idée non 
spatiale de couleur dominante, qui imprègne de manière 
permanente une pièce. C’est encore là un rapprochement 
possible avec la couleur: la hauteur, d’élément ponctuel 
repérable dans l’espace telle une ligne sur une toile, s’est 
transmuée en couleur. On peut alors sans doute appliquer 
à la musique de François Bayle ces mots de Paul Klee: 

«Le coloris comporte toujours quelque chose de mystérieux, 
que l’on saisit mal. Cette curieuse particularité se manifeste 
dans l’esprit. Les couleurs sont ce qu’il y a de plus irrationnel 
en peinture.» (Paul Klee, cité dans Geelhaar, 1972, p. 44)
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Summary

This article aims to bring to light the importance of 
visual elements, and colour in particular, as metaphoric 
aspects in the organisation of François Bayle’s electroa-
coustic cycles. Indeed, this composer, who has played an 
active role in the development of electroacoustic music 
in France since 1950, has always claimed his interest in 
plastic arts, and their influence on his music. Many titles 
refer to colour, shapes or painters. The analysis of the 
organisation of the cycles related to colour shows that a 
parallel can be drawn between the structure of the piece, 
and the pictorial principle of camaïeu. The whole cycle 
has its own sound “colour”, meaning that different pieces 
share some important characteristics. Nonetheless, each 
piece is unique, and brings a new subtle nuance to the 
whole, as lightness and colourfulness add nuances to the 
hue of the colour used in a camaïeu. Amongst the shared 
characteristics are the external reference (that is the real 
or imaginary source of the sound), the type of masse (a 
concept developed by Pierre Schaeffer to extend the no-
tion of pitch to electroacoustic music), and sometimes 
the register used by the whole cycle. On the other hand, 
intensity, “evenemential” density (the electroacoustic 
equivalent of tempo or rhythm), and “harmony” (that is, 
in electroacoustic music, both combinations of sounds 
and their harmonic content), are specific to each indi-
vidual piece. Such an organisation can be found in Paul 
Klee’s square paintings. In these, the painter divided up 
the picture plane into a scaffolding of coloured squares. 
Each one has a different colour, slightly different from its 
neighbours, but the whole painting has only one general 
colour. Going further, colour seems to have another role. 
Maybe inspired by the way Henri Matisse utilises it, the 
composer uses short, contrasting sounds appearing like 
flashes. This may explain why different colours can have 
almost the same sonic equivalent: the importance is given 
to the colour as a contrasting phenomenon, not to the 
colour itself. In the end, drawing the parallel between 
music and plastic arts, beside the elements it reveals 
regarding François Bayle’s aesthetic, permits to bring to 
light the important role given to pitch by the composer. 
It is worth mentioning it, because it is not often the case 
in electroacoustic music. Nonetheless, it is not really pitch 
that is involved, but the type of masse and the “harmony” 
of sounds. Unlike in instrumental music, these parameters 
remain constant during the piece, and pitch, instead of 

being thought as a line, or a dot, moving in space, is more 
often thought as a static element impregnating the whole 
piece, that is as a general colour.

Santrauka

Straipsnio tikslas – nušviesti vizualinių elementų, 
ypač atspalvių, kaip metaforinių aspektų François 
Bayle’io elektroakustinių ciklų sandaroje, svarbą. Šis 
kompozitorius, turėjęs didelį poveikį elektroakustinės 
muzikos raidai Prancūzijoje nuo 1950 m., iš tiesų visada 
deklaravo domėjimąsi plastiniais menais ir jų įtaką savo 
muzikai. Daugelio kūrinių pavadinimai yra susiję su 
spalvomis, formomis ar tapytojais. Su spalvomis susijusių 
ciklų sandaros analizė atskleidžia paralelę tarp kūrinio 
struktūros ir camaïeu tapybos principo. Visas ciklas turi 
savo garsą – „spalvą“: tai reiškia, kad skirtingoms ciklo 
dalims yra būdingos tam tikros bendros ypatybės. Tačiau 
kiekviena dalis yra unikali, teikianti visumai naują subtilų 
niuansą, kaip ir šviesumas bei ryškumas teikia niuansų 
spalvos tonams tapyboje camaïeu technika. Tarp bendrų 
bruožų galima paminėti išorinę nuorodą (t. y. tikras ar 
įsivaizduojamas garso ištakas), masės (masse) (Pierre’o 
Schaeffero suformuluota koncepcija garso aukščio sąvokai 
į elektroakustinę muziką perkelti) tipą ir kartais registrą, 
būdingą visam ciklui. Kita vertus, intensyvumas, chrono-
loginis tankis (tempo ar ritmo elektroakustinis atitikmuo) 
ir „dermė“ (kuri elektroakustinėje muzikoje reiškia ir garsų 
derinius, ir jų harmoninį turinį) – tai specifinės kiekvienos 
atskiros ciklo dalies ypatybės. 

Tokią sandarą galime atpažinti Paulio Klee kvadratų 
tapyboje: dailininkas suskirsto paveikslo plokštumą į 
spalvotus kvadratus. Jų atspalviai skirtingi, kiekvienas 
kvadratas šiek tiek skiriasi nuo greta esančio, tačiau visam 
paveikslui būdinga viena bendra spalva. Išsamesnė analizė 
atskleidžia dar vieną spalvų vaidmenį. Galbūt inspiruo-
tas Henri’o Matisse’o tapymo technikos, kompozitorius 
trumpais, kontrastuojančiais garsais sukelia blyksnių 
asociaciją. Tai paaiškina, kodėl skirtingi atspalviai gali turėti 
beveik tokį pat garso atitikmenį: čia svarbi ne pati spalva, 
kaip kontrastuojantis reiškinys, o atspalvis. Galiausiai, 
nutiesus paralelę tarp muzikos ir plastinių menų, be jos 
atskleidžiamų elementų, susijusių su François Bayle’io este-
tika, labai akivaizdu, kokį svarbų vaidmenį kompozitorius 
skiria garso aukščiui. Tai verta paminėti, nes šis reiškinys 
elektroakustinėje muzikoje nėra dažnas. Tačiau svarbiausia 
ne pats garso aukštis, o masės (masse) tipas ir garsų dermė. 
Skirtingai nuo instrumentinės muzikos, šie parametrai 
išlieka pastovūs visame kūrinyje, o garso aukštis, užuot 
buvęs suprastas kaip erdvėje judanti linija ar taškas, yra 
labiau suvokiamas kaip statinis elementas, t. y. kaip bendra 
kūrinio spalva, persmelkianti visą kūrinį.
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Vladimir Martynov’s “Night in Galicia”:  
Towards a New Cultural Paradigm
Vladimiro Martynovo „Naktis Galicijoje“: naujosios kultūrinės paradigmos link

Abstract
The cultural paradigm at the close of the 20th century breaks off with the priorities prevailing in the New Times, such as autonomies and 
specializations, but by contrast it gravitates towards the integration of types, forms and genres. Today, topical significance is attached to 
the works produced at the junction of different languages used in arts, that is, a tendency revealing a “unified field of culture”.
The idea about “the end of composers’ time”, as formulated by Vladimir Martynov in the title of his book, fundamentally fits into the 
new paradigm. The idea underlining “the end of composers’ time” implies nothing other than new syncretism. It manifests not so much 
the end of the old as the assertion of the new in the modern composer’s perception.
Night in Galicia set to the lyrics by Velimir Khlebnikov is one of Martynov’s most characteristic works bearing out the latest cultural trends. 
It is a game, rite, ritual, or an installation. All taken together, it can be clearly united in the term borrowed from the modern theatre, 
namely, “game structure”. This composition breaks away from the opus-written culture and manifests an open project. Its boundaries are 
open and its interpretations never repeat themselves. The game structure of a ritual combined with an interactive installation offers one 
more way to new syncretism and another situation alternative to a concerto. 
Keywords: Vladimir Martynov, Velimir Khlebnikov, Night in Galicia, new cultural paradigm, “the end of composers’ time”, a unified 
field of culture, quadrivium, trivium, new syncretism, situation alternative to a concerto, the game structure, new ritual, post-opus music, 
an open project.

Anotacija
Kultūros paradigma XX a. pabaigoje išsiskiria Naujiesiems laikams būdingais prioritetais, tokiais kaip autonomija, specializacija, bet kartu 
linksta ir į rūšių, formų bei žanrų integraciją. Šiandien didžiausia reikšmė teikiama darbams, sukurtiems skirtingų meno kalbų sankirtoje. 
Šia tendencija siekiama atskleisti vientisą kultūros sritį. 
Kompozitorių eros pabaigos idėja, suformuluota Vladimiro Martynovo knygos pavadinime, puikiai įsikomponuoja į naująją paradigmą. 
Idėja, pabrėžianti kompozitorių eros pabaigą, reiškia ne ką kita, kaip naująjį sinkretizmą. Ji ne tiek skelbia pabaigą to, kas sena, kiek pa-
tvirtina tai, kas yra nauja šiuolaikiniame kompozitoriaus suvokime. 
„Naktis Galicijoje“, pagrįsta Velimiro Chlebnikovo lyrika, yra vienas būdingiausių Martynovo darbų, palaikančių naujausias kultūros 
tendencijas. Tai žaidimas, apeigos, ritualas, instaliacija. Visus juos akivaizdžiai galima sujungti į sąvoką, pasiskolintą iš šiuolaikinio 
teatro, t. y. žaidimo struktūra. Šis kūrinys išsiveržia iš opusų kultūros ir skelbia atvirą projektą. Jo ribos atviros, o interpretacijos niekada 
nesikartoja. Ritualo žaidimo struktūra, sujungta su interaktyviąja instaliacija, siūlo dar vieną kelią į naująjį sinkretizmą ir dar vieną 
koncertui alternatyvią situaciją.
Reikšminiai žodžiai: Vladimiras Martynovas, Velimiras Chlebnikovas, „Naktis Galicijoje“, naujoji kultūros paradigma, kompozitorių eros 
pabaiga, vientisa kultūros sritis, kvadriviumas, triviumas, naujasis sinkretizmas, koncertui alternatyvi situacija, žaidimo struktūra, naujasis 
ritualas, post-opus muzika, atviras projektas.

Introduction

The issue of the boundaries of art is the idée fixe of 
the 20th century. Throughout that century it attended 
the birth of any innovation, being inevitably reduced 
to another focal point: what is art? If we were to ad-
dress composers, it would be hardly possible to find an 
unequivocal answer to this question. The conventional 
definitions such as “the art of sounds” or “the language 
of feelings” after Debussy, Stravinsky and Varèse have 
become hardly viable. Instead, now and then we are used 
to hear the following utterances:

• “Music is not only what we appraise as fantastic but 
also that what reflects life itself.” (John Cage)1

• “Music is the singing of the world about itself.” 
(Valentin Silvestrov)2

• “Music is the manifestation of a cosmic or sacral 
order.” (Vladimir Martynov)3

The composer Vladimir Martynov puts forward the 
idea of “the end of composers’ time”, placing accent on 
the new insight into the essence of music compatible 
with the current cultural processes.

At the close of the 20th century the cultural paradigm 
as a new approach to the boundaries of art was developed. 
It breaks off with the priorities prevailing in the New 
Times, such as analytics, autonomies and specializations, 
but by contrast it gravitates towards the integration of 
types, forms and genres. Today, topical significance is 
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attached to the works produced at the junction of differ-
ent languages used in arts, that is, a tendency revealing a 
“unified field of culture”. That’s why the idea about “the 
end of composers’ time” (the title given to one of V. Mar-
tynov’s books) should be understood not as termination 
of the composer’s endeavours but as going beyond the 
boundaries of autonomous musical activity. It is to be 
understood that a composer rejects the author’s reign 
in the autonomous field of music and inscribes oneself 
into the unified field of culture wherein he plays just 
one of potential roles. Alternatively quite the reverse, he 
expands his influence over the broader space wherein he 
stops being only a composer but becomes a conductor 
of multidisciplinary strategies of art wherein music is a 
constituent part of the whole.

The idea about “the end of composers’ time”, as for-
mulated by Vladimir Martynov in the title of his book, 
fundamentally fits into the new paradigm. It acquires the 
form of an interdisciplinary approach and universalism, 
manifesting itself at the different levels: at the level of 
external links of music with other languages and at the 
level of internal links, i.e. in the interaction of disciplines 
within the musical space dictated by a certain concept. 
The first aspect is evident in the transformation of a 
musical situation into performance, action, ritual, game 
structure, installation. The second facet is embodied in 
the multi-layered polysemy shaping the musical sub-
stance, language and form.

Another feature of Vladimir Martynov’s method 
is its ontological intensity. His conceptualism may be 
defined as a shift from mimesis to ontogeny, that is, it 
is designed not to express but actually represent being. 
The composer’s utterance assumes the meaning of a 
composer’s gesture and vital action.

The idea underlining “the end of composers’ time” 
implies nothing other than new syncretism. It manifests 
not so much the end of the old as the assertion of the 
new in the modern composer’s perception. Vladimir 
Martynov is organically tied with the new paradigm 
because an interdisciplinary approach and universalism 
are ingrained in his nature, his intellect and his artistic 
method. Precisely for this reason he ranks on a par with 
the painters, poets, stage directors, and performers who 
have shaped and realized this cultural breakthrough and 
who pursue this cultural strategy in their works: the 
stage and film directors Anatoly Vasilyev, Yuri Lyubimov, 
Robert Wilson, Peter Greenaway, poets Andrei Monas-
tyrsky, Dmitry Prigov, Lev Rubinstein, painters Ilya 
Kabakov, Francisko Infante, Boris and Sergei Alimovs, 
and the performers Tatiana Grindenko, Alexei Lyubimov, 
Dmitry Pokrovsky, and Mark Pekarsky. 

Martynov’s artistic interests embrace eastern and 
western traditions, secular and religious arts, both 

professional and folk. His innovations are radical but as 
to the old traditions, he is primarily engrossed in their 
sources and archaism. It is characteristic of him to view 
music in its merging with extra-musical principles. New 
syncretism is one of his leading methods. He himself 
is syncretic since his endeavours are not confined to 
composition alone. He is also known as a collector of 
folklore, an investigator of ancient vocal manuscripts, 
the writer of books, and the founder of highly original 
philosophical-culturological conceptions making the 
basis of his creative projects, such as “New Sacral Space”, 
“New devotio moderna”, “The End of Composers’ Time”, 
and “The Opus Posth Zone”.

Here is one of the composer’s statements: “Art can-
not be an end in itself. It is simply a kind of vehicle that 
can deliver you the truth for which you are seeking. 
And when you have found that truth then the vehicle 
can be abandoned – there is no need to attract atten-
tion to it. It is very characteristic that while reading his 
own verses Khlebnikov often said: “And so on”. He was 
against such a barrier of existence, reached such deep 
layers that neither poetry nor music – nothing human, 
nothing comprehended by the mind or perceived by the 
senses – could penetrate. Music, poetry and philosophy 
are all aspects of a craft. Khlebnikov smashed the shells 
of individual activities. It is probable that we find the 
truth at the boundaries between activities. Syncretism is 
philosophy and poetry, music and magic. The time has 
now come when this can be said. Man must be syncretic. 
He does not have to be a philosopher, he does not have 
to be a poet, and he does not have to be a musician. 
He must be all of these things at the same time. This 
is exactly what I am referring to when I speak of the 
Shaman. The Shaman stands for action and for a much 
closer cosmic unity than the philosopher, the poet or 
the musician. Whereas the artist or philosopher simply 
expresses or interprets the idea of unity, the Shaman 
actually embodies it – he truly realizes it”4.

Night in Galicia set to the lyrics by Velimir Khleb-
nikov is one of Martynov’s most characteristic works 
bearing out the latest cultural trends.

Text and Music

By his methods of treating text Martynov enters into 
polemics with the approach established in the New Mu-
sic. To quote the composer himself, “The text constitutes 
a grammatical, semantic and syntactic structure. The 
New Music virtually ignores the structure of the text, 
concentrating in its treatment on pure feelings invoking 
cheerfulness or sadness. I see my task in restoring the 
correlations of melody and the text that had prevailed in 
the divine-service chanting systems, e.g. the Gregorian 
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and Znamenny liturgical chants, and in archaic folklore. 
The chief point is that I’m not interested in the emotional 
or psychological content of the text. I’m concerned only 
about the text as a structure. I’m working only on those 
texts which can represent this structure. My task is to 
create a structure reflecting the structure of the particular 
text or existing concurrently or imitating this structure. 
It necessarily involves the presence of certain syncretism 
in which a musical form reflects the preset, selected 
extra-musical structure.”

Three Worlds

Martynov has set to music two poems by Velimir 
Khlebnikov, namely Night in Galicia and The Woodland 
Blues. The first poem is distinguished by the mermaids’ 
songs included in its fabric and published as early as the 
19th century by I.P. Sakharov in the collection Tales of 
the Russian People. To quote the composer, “The songs 
of water-nymphs are magical incantations; these are 
arcane, i. e. constituting a set of sounds conventionally 
regarded as nonsensical, though in their time they carried 
some magical meaning. Outwardly, these invocations 
strike a chord with Khlebnikov’s avant-garde ideas of 
“esoteric” language. Therefore, they make part and parcel 
of the text in Khlebnikov’s poem. Here you can discern 
an intersection of maximally archaic elements with 
the modern linguistic methods used early in the 20th 
century. I decided to transfer the problem I faced to a 
musical plane, i. e. to take up archaic patterns and apply 
to them modern composition techniques, in particular, 
minimalism. Galicia is located in the western part of 
Ukraine, a place where certain elements of archaic per-
ception are still preserved. This land abounds in legends 
about mavkas (dryads), naiads and demigods. For this 
reason the piano score is drawn on the Western-Slavic 
melodic element: not so much quotations as abstract 
tunes based on Guzul harmonies. Hence, it comprises 
three components: authentic archaism, linguistic archa-
ism characteristic of Khlebnikov’s avant-garde verses 
dating back to the early 1920s, and the composition 
techniques used late in the 20th century, partly minimal-
ism, and partly including some elements of pop and mass 
culture.” Hence, the text incorporates three spheres: the 
alphabet, vocalized vowels – the simplest prime elements, 
magical syllable-phonemes, and ordinary verbal verses. 
These three spheres symbolize the world hierarchy in 
its vertical line. The alphabet is the supreme world, the 
world of primordial non-manifested reality. A magical 
word stands for the world of gods, and the colloquial 
words represent the human world.

Ritual. The other levels and concepts are also fit-
ting into the situation. The alphabet embodies the 

fundamental principles of being, a world order. A 
magical word from the world of gods is identified with 
a certain magical action. Finally, the colloquial word and 
the human world correspond to everyday actions. To 
quote the composer, “The matter involves the building 
of a certain ritual action, with its essence seen in putting 
life in order. A ritual restores the order violated by the 
stream of life.”

Concepts

Khlebnikov’s plot forms another substantive plane. 
One of the protagonists in the intrigue, the Wind, sym-
bolizes poetic inspiration. He is asked to tell a story, and 
he invents a story about a mermaid who finds herself 
caught in the fisherman’s net. To quote the composer 
once again, “Here it is all finely interlocked: since a 
poetic word is real, it is what occurs actually in real life. 
The mermaid finds herself caught in the fisherman’s net 
because the Wind has made up such a poem. Thus a 
parallel semantic lagoon arises – a problem of real and 
virtual processes. Then comes the morning, according to 
Khlebnikov, and all this obscurity is washed away.”

There is another connotation which we shall define 
as quadrivium and trivium. In the Middle Ages, along 
with arithmetic, geometry and astronomy, music was 
included in quadrivium, i. e. a system of disciplines 
concerned with ontological problems, while trivium 
(grammar, dialectics and rhetoric) was engaged in the 
study of expressive means. 

In the New Times, music moved from quadrivium 
to trivium, from ontogeny to mimesis, from the real plane 
into virtual space: along with grammar, dialectics and 
rhetoric, it started to explore the matters of expression. 
According to Martynov, “It is not accidental that there 
appeared the following set phrase: ‘Music is the language 
of feelings’… Music turned into the language of feel-
ings only in the New Times. It means that it has been 
caught in the nets of literature, in the same way as that 
above-mentioned mermaid. It may be said that Night in 
Galicia is understood as the slumber of humanity dur-
ing the New Times with its phantoms of great literature 
and great music, but upon awakening from that sleep 
all these phantoms turn into the primordial order and 
the alphabet.” As we can see this passage involves the 
philosophical question: what is music? Khlebnikov’s plot 
serves Martynov as a gigantic metaphor for a change of 
paradigms: from ontogeny to mimesis. But the composer 
reigns in his poetic space, he develops that story further 
on and dictates that music should return from mimesis 
back to ontogeny, into quadrivium so that music would 
again engage itself in the matters of being but not those 
of expression.
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The text structure

The text structure forms a kind of circle. It all begins 
with the alphabet, followed by magical words, then 
gradually making the basis for the appearance of words 
used in daily life. And at this point, when this order 
is disrupted, the magical words are running low, there 
emerge different semi-mythical creatures: mermaids, the 
Wind and the like, bringing forth the narration about 
love and betrayal. In the following texts, the number 
of colloquial words is augmenting while the number of 
magical words is diminishing. But when this situation 
reaches a certain peak, the number of magical words 
starts gradually to increase, and eventually it all comes 
over again to the alphabet, i. e. back to the primary 
order. As a matter of fact, this circle may be started out 
in a new way.

Musical devices

According to Martynov, the musical structure is 
founded on the following three principles: addition, 
repetition, and binary opposition. These principles are 
not only musical. When the terms used by Martynov 
are converted into the terms defining structural arche-
types of a myth and ritual, repetition corresponds to 
the archetype of a series (the principle of invocation: 
incantations). Addition (accumulation, augmentation) 
is engraved into a series as its variety (let us recall The 
House That Jack Built or the Russian tale Little Turnip). 
The principle of binary oppositions conveys the struggle 
based on agon, i. e. contest. The universal mythological 
structures took shape in a myth and ritual, acting as 
meaning- and structure-generating factors in any text, 
but not only in the musical text.

So far as Martynov refers to a ritual, the musical 
structure is subjected to the action of these archetypes. 
The alphabet is sung as invocations or incantations: 
a-a-a, o-o-o, e-e-e and u-u-u. The same underlies the 
stream of magical words. The texts of vocal movements 
are built up as couplet-like strophes, also according to 
the series principle.

The principle of opposition or agon acts in various 
structural aspects: vocal/instrumental, male/female, solo/
choral singing. The principle of addition as a sequence 
of augmenting series controls several spheres. The range 
of melody is growing from one movement to another: 
from one note-phoneme up to songs within the octave 
and backwards (the addition is offset by subtraction of 
series, i. e. the diminishing range). The number of voices 
at first grows from monophony to two-voice texture and 
gradually up to chorus, but upon reaching this culmina-
tion point the fabric falls apart slowly into monophonic 

invocations. On the whole, the structure is built up as a 
circular process, cyclic and sweeping into infinity.

From the highest order through a magical action, this 
process descends down into the world of daily actions, 
into the human world where all is violated but “the 
ritual elevates these actions up towards magical actions, 
and they regain order all over again.” In this case we can 
observe how the shaping of musical forms lays down 
not proper musical principles but universal structural 
archetypes ingrained in a ritual.

Performance

Night in Galicia necessarily contains a visual compo-
nent. Its plastic elements include roundels and games, 
gestures and pantomimes, costumes and scenery decora-
tions. What is it? Perhaps, it is a cantata, concerto or an 
opera. No, it is a game, a rite, ritual, or an installation. 
Taken all together, it can be clearly united in the term 
borrowed from the modern theatre, namely, “game 
structure”. This composition is written for the authen-
tic folk ensemble directed by Dmitry Pokrovsky. The 
members of this ensemble can easily sing in ringing, 
guttural voices, being equally capable of avant-garde 
and archaic sound production, imitating and expressing 
relevant sounds. The ritual type of action is inherent in 
ethnic singers. Their games, roundels and game contests 
reveal their authenticity. Their syncretism is authentic, 
being ontologically genuine. Night in Galicia strikes a 
chord with the film Shadows of our Forgotten Ancestors 
by Sergei Parajanov not only in its mystical Carpathian 
colouring but also in its ritual archaic and mythologi-
cal aspects.

Yet, syncretism embraces not only the areas going 
beyond genre characteristics but music in general, 
namely: the word, music, the magic of numerals, ritual, 
philosophy, culturology, and the manifestation of the 
author’s philosophical intensions.

This composition breaks away from the opus-written 
culture. Its boundaries are open and its interpretations 
never repeat themselves. The same is true of its visual as-
pect: the singers’ motions are spontaneous, with each new 
soloist bringing in his or her own plastic quality. Night in 
Galicia has easily adopted such extra-musical components 
as performance, scenery decorations and kinetic instal-
lations used by Francisko Infante. This artist is famous 
for his “objects” and “artefacts” in the vein of land-art 
combining spatial structures and natural landscapes. His 
action entitled as “Sign Structuring” took place in the 
rear of the stage, behind the Opus Posth Group and the 
Dmitry Pokrovsky Ensemble. The spatial composition 
was expanding concurrently with the musical line. In 
either case, the hidden process of gradual and steady 
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structuring was going on throughout behind the vivid 
scenes of games and roundels. The closing of a circle in 
music and the structuring of a “sign” within the space of 
the artefact – the Sun – came to an end simultaneously. 
The game structure of a ritual combined with an interac-
tive installation offers one more way to new syncretism 
and another situation alternative to a concerto.

While Martynov stands up for overcoming the au-
thor’s individuality in composition, Tatiana Grindenko 
declines the status of an eminent virtuoso performer. 
Martynov hides himself behind the authentic tunes of 
ethnic music and an austere pagan ritual, while Grind-
enko makes the members of her ensemble wear the black 
priestly vestments of Japanese monks and helmets on 
their heads. The nameless brotherhood of “Opus Posth” 
looks like a detachment of special rangers and reminds 
of Malevich’s supremacist figures. Grindenko accepts the 
first comparison by saying: “But we are indeed special 
rangers.” This acknowledgment speaks for itself.

As for the second comparison, it is no mere chance 
to mention Kazimir Malevich in this case. The kinetic 
installation moving Infante’s screens are akin to Ma-
levich’s pictographic palette and geometrical figures, 
which thereby arouses allusions of a paradigmatic mag-
nitude by entwining folklore and avant-garde, Khleb-
nikov’s “esoteric” poetry and Malevich’s suprematism, 
Martynov’s music and ritual, into a unified conceptual 
knot. Taken all together in Martynov’s game structure, 
it implements the idea of a unified field of culture, that 
is, new syncretism. This is what, according to Martynov, 
implies the end of an autonomous musical opus. There-
fore, the end of composers’ time ushers in “the advent 
of new epos, new folklore, and a new ritual”. 
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Santrauka

Meno ribų klausimas yra XX a. idée fixe. Šiame am-
žiuje menui teko būti įvairiausių naujovių liudytoju, kol 
neišvengiamai iškilo esminis klausimas: „O kas tai yra 
menas?“ Kalbant apie kompozitorius, vargu ar galima rasti 
vienareikšmišką ir aiškų atsakymą į šį klausimą. Tradicinės 
sąvokos, tokios kaip „garsų menas“ arba „jausmų kalba“, 
prarado savo perspektyvas po C. Debussy, I. Stravinskio 
ir E. Varèse’o. Kompozitorius Vladimiras Martynovas 
plėtoja „kompozitorių eros pabaigos“ idėją, pabrėždamas 
naujas muzikos esmės įžvalgas, atitinkančias dabartinius 
kultūros procesus.

Šiandien didžiausia reikšmė teikiama darbams, su-
kurtiems skirtingų meno kalbų sankirtoje. Šia tendencija 
siekiama atskleisti vientisą kultūros sritį. „Kompozitorių 
eros pabaigos“ idėja, suformuluota Vladimiro Martynovo 
knygos pavadinime, puikiai įsikomponuoja į naująją 
paradigmą. Ji įgyja tarpdisciplininio (įvairias temas ap-
rėpiančio) požiūrio bei universalumo formą ir pasireiškia 
įvairiais lygmenimis: muzikos išorinių sąsajų su kitomis 
kalbomis lygmenyje ir vidinių sąsajų lygmenyje, t. y. dis-
ciplinų tarpusavio sąveika muzikos erdvėje, kurią lemia 
tam tikra koncepcija. Idėja, pabrėžianti „kompozitorių 
eros pabaigą“, reiškia ne ką kita, kaip naująjį sinkretizmą. 
V. Martynovo meniniai interesai apima Rytų ir Vakarų 
tradicijas, pasaulietiškus ir religinius, profesionalius ir 
liaudies menus. Jo perteikiamos inovacijos yra radikalios, 
tačiau, kalbant apie senąsias tradicijas, jis visų pirma 
gilinasi į jų ištakas ir archaizmą. Būdinga V. Martynovo 
savybė – matyti muziką jos susiliejimo su užmuzikiniais 
principais plotmėje. Naujasis sinkretizmas yra vienas 
pagrindinių jo metodų. „Naktis Galicijoje“, pagrįsta 
Velimiro Chlebnikovo lyrika, yra vienas būdingiausių 
Martynovo darbų, palaikančių naujausias kultūros 
tendencijas. Straipsnyje nagrinėjami įvairūs kompozi-
cijos aspektai: tekstas ir muzika, trys pasauliai, ritualas, 
koncepcijos, teksto struktūra, muzikinės priemonės ir 
atlikimas. Šis kūrinys išsiveržia iš opusų kultūros. Jo 
ribos atviros, o interpretacijos niekada nesikartoja. Čia 
natūraliai įsikomponuoja tokie užmuzikiniai elementai, 
kaip performansas, scenos dekoracijos ir kinetinės insta-
liacijos, naudojamos Francisco Infante’o. 
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Kompozicijoje V. Martynovas stengiasi „įveikti“ 
autoriaus individualumą; Tatjana Grindenko atmeta 
įžymaus virtuozo atlikėjo statuso idėją. V. Martynovo 
savitumas atsiskleidžia autentiškomis etninės muzi-
kos melodijomis ir asketiškomis pagonių apeigomis, 
o T. Grindenko būdinga tai, kad ji ansamblio narius 
aprengia juodais japonų vienuolių drabužiais ir uždeda 
jiems šalmus. Nežinoma „Opus posth“ brolija atrodo 

tarsi specialiųjų patrulių padalinys, primenantis K. Ma-
levičiaus suprematistines figūras. 

Sujungus viską į V. Martynovo žaidimo struktūrą, 
įgyvendinama vientisos kultūros srities idėja, t. y. nau-
jasis sinkretizmas. Pasak V. Martynovo, būtent tai reiškia 
nepriklausomo muzikinio kūrinio pabaigą. Taigi „kom-
pozitorių eros pabaiga“ skelbia „naujojo epo, naujojo 
folkloro ir naujojo ritualo pasirodymą“. 
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Musica sacra šiuolaikinių tyrinėjimų kontekste
Musica sacra in the Context of Modern Research 

Anotacija
Krikščioniškosios Europos istorijoje musica sacra („šventosios muzikos“) samprata kito muzikos kūrybos raidai koreliuojant su visuomenės 
tikėjimo ir religinės raiškos dinamika/kaita. Iš pradžių musica sacra sieta vien su religinėmis apeigomis – liturgija, tačiau ilgainiui pradėta 
kurti ir autonomiškų, nebetinkamų apeigoms koncertinių kompozicijų pagal kanoninį ar kitokį religinį tekstą. Įgyvendinant XIX a. 
Kunstreligion idėją išreikšti Anapusybę pačioje muzikoje ir per muziką, ieškota naujų muzikos kalbos „teologinių terminų“ – Neapsakomą, 
Nesuvokiamą dieviškumą atspindinčių išraiškų (muzikinių hierofanijų). Tačiau XX a. Vakarų kultūroje įsigalėjęs individualizmas kelia 
klausimą, ar apskritai įmanoma kokia nors viena šiuolaikinė, daugumai suprantama ir priimtina muzikos kalba, skirta Dievui garbinti ar Jį 
„apreikšti“. Vatikano II Susirinkimo inicijuoti katalikų liturgijos (rito) pokyčiai taip pat prisidėjo prie musica sacra sampratų įvairovės.
Šiame straipsnyje, svarstant minėtus religinės muzikos raidos reiškinius, mėginama suvokti šiuolaikinės liturginės katalikų kūrybos ga-
limybes/perspektyvas.
Reikšminiai žodžiai: religinė muzika, musica sacra, liturginė muzika, Vatikano II Susirinkimas, liturgijos atnaujinimas, sacrum, profanum, 
monodija, kanonas, Kunstreligion, transcendencija, psichologinis muzikos poveikis, šiuolaikinis dvasingumas, bažnytinis stilius, muzikos 
klasifikacija.

Abstract
The concept of musica sacra (sacred music) has been changing in the history of Christian Europe through correlation between the devel-
opment of music creation and the dynamics of religious beliefs and expressions in societies. Initially, musica sacra has been related only 
to religious rituals – liturgy, but in the course of time there developed autonomous concert compositions, unsuitable for rituals, created 
using canonical or other religious texts. In the 19th century, with the view of implementing the idea of Kunstreligion to express the 
transcen dence in and through music, new “theological terms” in the language of music – expressions reflecting an Ineffable, Inconceivable 
Divinity (musical hierophanies) – were explored. However, individualism rooted in the Western culture of the 20th century questioned 
the very possibility of any single modern language of music glorifying or revealing God and, at the same time, being understandable and 
acceptable for most people. Initiated by the Second Vatican Ecumenical Council, changes in the Catholic liturgy also contributed to the 
variety of concepts of musica sacra.
This article makes an attempt at trying to understand the opportunities/perspectives of modern Catholic liturgical creative work through 
the consideration of the aforementioned phenomena of religious music development. 
Keywords: religious music, musica sacra, liturgical music, Second Vatican Ecumenical Council, liturgical renewal, sacrum, profanum, 
monody, canons, Kunstreligion, transcendence, psychological effects of music, modern spirituality, church style, classification of music. 

Aiškinantis, kas gi yra ar kokia turėtų būti Dievui 
garbinti tinkama „šventoji muzika“, neįmanoma apeiti 
religinės muzikos kilmės, paskirties ir poveikio klausimų, 
galiausiai – pačios šventumo sampratos. Šventumas, kaip 
reiškinys, siejamas su menu/kultūra, XX a. yra ne tik 
teologijos, bet ir estetikos, filosofijos, religijotyros, psicho-
logijos, sociologijos tyrinėjamas dalykas. Todėl svarstymai 
apie jį painūs, daugiabriauniai, sunkiai apibendrinami. 
Ir krikščionija greičiausiai niekada nebebus homogeniš-
ka, vieną nuomonę turinti grupė. Priešingai, gana daug 
krikščionių apskritai yra pasitraukę iš institucinių Baž-
nyčių arba tik iš dalies laikosi jų reikalaujamo religinės 
praktikos minimumo, krikščionybės discipliną (t. y. mo-
kinystę, iš lot. discipulus – mokinys) suvokdami vien kaip 
asmeninį kelią ir Dievo ieškodami individualiai, dažnai 
ir per meno kūrybą. Katalikų Bažnyčioje, kuri ne(be)gali 
atsiriboti nuo kitose krikščionių konfesijose vykstančių 

pokyčių bei jų keliamų klausimų, padėtį komplikuoja ne 
tik beveik prieš 50-metį pradėta liturgijos reforma, bet ir 
teologinio požiūrio pokytis: nuo Kristaus Valdovo, nuo 
Dievo didybės linkstama prie Kristaus-brolio, nuo teisėtos 
šventojo Dievo rūstybės – prie gailestingumo (ši tendencija 
ryškėjo jau kelis šimtmečius), bažnyčiose vis mažiau lieka 
triumfališkumo – svorio centras perkeliamas nuo Dievo į 
žmones, nuo Išganymo slėpinių prezentacijos į rūpinimąsi 
bendruomenės gyvybingumu. Vien Mišių, kaip Dievo 
misterijos sudabartinimo, tarsi nebeužtenka – jos dar 
turi turėti kitą tikslą: Evangelijos skelbimą (kreipiantis į 
protą) ar bent bendruomenės religinės patirties sustipri-
nimą (kreipiantis į pojūčius ir emocijas)1. Tad tolesnių 
svarstymų musica sacra tema apžvalgos tikslas – ne rasti 
vienintelį atsakymą, kokia muzika turi skambėti liturgi-
joje, bet stengtis suvokti Bažnyčios fenomeno ir muzikos 
meno bei jo įtakingumo apimtis.
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Apeiginės muzikos2 kilmė

Pačiame tikėjime, taip pat ir krikščionių, apskritai 
nesama poreikio maldą formuluoti meniškai („Eik ir 
melskis slaptoje“) – meninė išraiška, nors atsiradusi drauge 
su apeiga, religinei patirčiai yra antrinė, išvestinė. Kitaip 
sakant, religinė kūryba neįmanoma be tikėjimo ir dalyva-
vimo religinėse apeigose: „istorija moko, kad tikroji ir didi 
bažnytinė muzika yra galima tik tuomet, kai jos kūrėjai 
yra tikėjimo žmonės, Bažnyčios žmonės“3.

Kalbant apie apeiginę, o vėliau – šventyklos muziką 
Senajame Testamente, pirmiausia minėtinas ne jos gražu-
mas, bet Dievo galybę primenantis ir baimę keliantis Jo 
neįprastumas, ypatingumas. Kai kurie autoriai apeiginę 
muziką kildina iš nieko bendra su menu neturinčio rituali-
nio aukojimo šauksmo (gr. ololygé ), išreiškiančio ir aukos, 
ir aukotojų balsą. Krikščionybėje šį šiurpų šauksmą pakeitė 
malonės kantilena – aukos baisumas sušvelnintas Jėzaus 
Kristaus mums apreikštos Dievo meilės4. Dievo Sūnaus 
įsikūnijimas tą neapsakomai didingo ir galingo Dievo 
baisumą daugmaž pridengė, Šventoji Dvasia krikščioniui 
padeda kiek įmanoma pažinti ir Dievo slėpinius, ir bega-
linį Jo gailestingumą – turbūt todėl ir galėjo susiformuoti 
ramus choralo giedojimas, tačiau Apreiškime Jonui ran-
dame ne tik giesmes, bet ir balsą kaip „didelių vandenų 
šniokštimą“ (Apr 14, 2; 19, 6), ir skardžius angelų bei 
didžiulių minių šauksmus (Apr 4, 8–11; 5, 12–14; 7, 10; 
11, 17–18; 14, 7–9). Taigi vienas bendravimo su Dievu 
aspektų yra tremendum ir majestas patirtis – šiurpulys ir 
baimė slėpiningos, viršijančios žmogaus supratimą Galy-
bės akivaizdoje5.

Kita vertus, pasak Bazilijaus Didžiojo (IV a.), maty-
dama mūsų polinkį į malonumus, Šventoji Dvasia supina 
melodijos švelnumą su doktrina, kad būtų lengviau ją 
priimti6; Tomas Akvinietis sako, kad kūnui (net ir sie-
kiančiam kontempliacijos) reikia fizinio poilsio, taip pat 
ir sielai reikia poilsio, patiriamo per malonumą7. Basilo 
Cole’s nuomone, liturginė krikščionių muzika turėtų kilti 
kontempliuojant meilingą Tėvo, Sūnaus ir Šventosios 
Dvasios dialogą8. Taigi šventa muzika turinti būti ir ma-
loni9 – tokia, kurią didžia dalimi pažįstame ir atpažįstame 
kaip gražią bei gerą, prie kurios esame pripratę, kuri ne 
trikdo, bet kelia saugumo jausmą.

Tad religinė muzika, gimstanti iš santykio tarp 
žmogaus ir paslaptingojo Kito (Eliade, 1997, p. 7–9), 
neišvengiamai atsiduria dviejų viena kitą neigiančių jėgų 
sankirtoje. Priklausomai nuo religinės patirties, viena kuri 
nors iš jų gali labiau išryškėti. Turi įtakos ir patirtis, kylanti 
iš asmens galias pranokstančios, jo nekontroliuojamos 
visuomeninės, politinės ir kitos tikrovės10.

Muzikos poveikis ir jo pritaikymas  
religijos reikmėms

Kaip žinome, nuo antikos laikų muzika buvo pasi-
telkiama jaunimui auklėti, ligoms gydyti (stengiantis 
pasiekti kūno ir sielos harmoniją), nes suvokta, kad baimė, 
pyktis, liūdesys, nerimas – daugybės ligų šaltiniai11. XX a. 
pirmosios pusės moksliniai muzikos poveikio tyrinėjimai 
atskleidė, kad jausmams didžiausią įtaką turi muzikos 
ritmas ir tempas, tik paskui – dermė, garsų aukštis ir 
garsumas, o melodija ir harmonija mažiau reikšmingos. 
Muzika suskirstyta į stimuliuojančią (energingą, stipraus 
ritmo, garsią, disonansinę) ir raminančią (monotoniškai 
reguliaraus silpno ritmo, žemo dinaminio lygio, neskubaus 
tempo, nedidelės amplitudės legato melodijos). Nei viena, 
nei kita muzikos rūšis nėra savaime gera ar bloga – viskas 
priklauso nuo to, kaip ji panaudojama. Ilgai klausantis 
garsiõs ekspresyviõs muzikos prarandama klausa, sutrin-
ka širdies ritmas, kaitaliojasi emocinė būsena, kamuoja 
nervinis nuovargis, sutrinka psichika. O JAV mokyklose 
atlikti tyrimai parodė, kad baroko muzika padeda vai-
kams ir paaugliams po pertraukos greičiau nusiraminti 
ir susikaupti darbui. Klasikinė muzika gydo proto ir 
emocinius sutrikimus, palengvina bendravimą; muzika 
apskritai gerina, stiprina dialogų, gestų ir vaizdų įtaigą, – 
tai svarbu ir bažnytinėms apeigoms. Nors nei Senajame, 
nei Naujajame Testamente, skirtingai nuo antikinės 
Graikijos, muzikos tiesiogiai nesieta su charakterio forma-
vimu, Bažnyčios tėvai gyrė giesmes, kurios ne tik vienija 
bendrai maldai, leidžia pasireikšti Dvasios dovanoms, 
bet ir teikia kantrybės, meilumo, taikos, džiaugsmo ir 
gailestingos meilės12. Muzikos ir moralės sąsajas tyrinėjęs 
B. Cole teigia, jog muzika, kaip ir religija, saugo ir gina 
žmogų nuo baimės ir vienišumo, žadina švelnius jausmus, 
priklausymo bendrijai ir geros valios pojūtį, pagelbsti 
ugdant socialumą ir savigarbą13. Pasak P. Bubmanno, 
religinė muzika skatina darną, priešybių sutaikinimą, be 
to, ji yra ir galutinio džiaugsmo, dangaus malonumų ir 
laisvės nuojautos išraiška, amžinojo gyvenimo preliudas14. 
Estetinė – aiškumo, proporcijų ir spindesio – patirtis, 
Tomo Akviniečio manymu, gali parengti mus aukštesnių 
dalykų kontempliacijai, padėti mums surasti atsakymus į 
svarbius gyvenimo prasmės klausimus. Mokslas, išmintis 
(sveikas protas), supratimas ir menas tiesiogiai neragina 
žmogaus daryti moralinio gėrio, bet skatina pažinti tik-
rovę, kokia ji yra arba kokia galėtų būti. Kontempliaciją 
apibrėžus kaip „atidų įsižiūrėjimą į tiesą“, galima sakyti, 
kad klausytis muzikos – tai kontempliuoti kažką gražaus 
ir todėl teisingo, nes tai atspindi begalinį Dievo grožį15. 
Todėl, daro išvadą B. Cole, religinė [ne liturginė – D. K.] 
muzika turėtų būti graži, įkvepianti, įspūdinga, gyvai ir 
dramatiškai perteikti Dievo tikrovės vaizdą16. Puikumą 
arba tobulumą, skleidžiantį meilę, gerumą, švelnumą, 
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didžiausia įmanoma religinės muzikos „dorybe“ laiko ir 
P. Caldwellas, netgi įvesdamas „sakramentinės muzikos“ 
terminą – tai esanti muzika (pvz., F. Schuberto fortepijo-
ninis trio), tokia „stipri savo poveikiu ir savo simbolizmu, 
kad galima tikėtis, jog ji turi galios padaryti geresnius visus, 
kurie jos klausosi“17.

Tyrimais nustatyta, kad viešose vietose (joms priklau-
sytų ir bažnyčios erdvė, liturgijos aplinka) skambanti 
foninė muzika stimuliuoja pokalbius, mažina įtampą, 
nuovargį, atpalaiduoja ir pan. Tačiau lengvai klausomos 
linksmos harmonijos ir lėkštos melodijos taip pat dažnai 
pastūmėja ir į neatsakingą išlaidavimą, paviršutiniškumą, 
nejučia slopina pastangas, kreipia nuo kovos, absoliutaus 
gėrio siekimo18. Pasak J. Pieperio, „ši „šviesi muzika“ ar 
„linksmas skambesys“ [...] savo akivaizdžiu visišku ba-
nalumu [...] gali taikliai išreikšti pigią saviapgaulę, kad 
vidinės egzistencijos lygyje viskas esą puiku, „nėra čia ko 
nerimauti“, iš tiesų viskas gerai!“19

Kiekviena religija paprastai turi savo mokymą (tikėji-
mą, moralę, apeigas), ir religinėms apeigoms naudojama 
tokia muzika, kuria tikimasi specifiniu būdu papildyti 
religijos ar jos pamaldų paskirtį. Rūpestis, kad muzika 
gali ne padėti, bet trukdyti, skubino bandymus apibrėžti 
musica sacra. Kaip žinome, pati muzika garsais be žodžių 
negali perteikti tiksliai suformuluotų minčių (nebent 
joje skambėtų muzikos idiomos ar citatos, tarsi įgijusios 
aiškią teksto reikšmę). Šioje daugiaprasmybėje, pasak 
C. Gottwaldo, ir glūdi muzikos religinė potencija: „Mu-
zikos daugiareikšmiškumas, kurį filosofija, taip pat ir 
teologija vertina kaip ydą, yra ne kas kita, kaip jos mitinė 
liekana, kuri – teologija to nepastebi – sudaro muzikai 
galimybę būti religine. Religija, pagrįsta žodžiu, įtariai 
žvelgia į tą mitinį likutį, o [šiuolaikiniai – D. K.] kom-
pozitoriai savo ruožtu veja jį lauk didėjančiu muzikinės 
konstrukcijos racionalumu.“20 Čia teisingai sakoma, jog 
krikščionybei, ypač reformuotai katalikų liturgijai, nuolat 
gresia Mokytojo Kristaus asmens praradimas, pervertinus 
žodinę komunikaciją (muzika pirmiausia privalo būti 
Logocentrinė)21, kita vertus, mokymo, žodžio, sąvokos 
svarba krikščionybėje (visa apeiginė muzika turi būti su-
kurta pagal nustatytus religinius tekstus, o teisingą Dievo 
pažinimą garantuoja ne muzikos technika ar simbolika, 
bet teologija bei katechezė, kurių sąvokinis aiškumas 
ir skiria krikščionybę nuo migloto, eklektiško new age 
idėjų mišinio).

Tradiciškumas versus šiuolaikiškumas

Vienas svarbiausių bažnytinės muzikos raidos ypatumų 
yra nuolatinė įtampa tarp tradicijos (norminių struktūrų) 
ir stilistinių naujovių. Tam tikras Bažnyčios ir bažnyti-
nės muzikos anachronizmas, stiliaus konservatyvumas, 
siekiant objektyvumo, ir archajiškumas, pasaulietinių 

madų vengianti savita kultūra (kurios, pasak H. Looso, 
dėl to savitumo ir nedera smerkti iš įprastų estetikos po-
zicijų) – jau muzikos istorijos faktas22. Daug kontrastingų 
nuomonių apie tai, kiek religinės ir bažnytinės muzikos 
kalba turi atitikti dabartį – būti su ja susijusios, to iš tiesų 
reikia (kas naudinga) tikinčiajam, – turbūt specifinis XX a. 
diskusijų bruožas. Tik šiuolaikiniams krikščionims priei-
nami gausūs beveik visų buvusių krikščionybės epochų 
meniniai atradimai. Kita vertus, ne vienas šiuolaikinės 
religinės muzikos problemas svarstantis autorius mano, 
kad daugelio žmonių saugumo jausmą sukrėtusių mokslo 
atradimų (reliatyvumo teorijos, genų inžinerijos, astronau-
tikos ir pan.), baisaus XX a. karų žvėriškumo ir atominio 
karo akivaizdoje sunkiai galima autentiška muzika, kuriai 
tiktų ankstesnių amžių darnumo matas23. Iš krikščionių 
griežčiausiai kanonus arba tradiciją palaiko stačiatikiai24, 
mažiausiai linkę ja remtis protestantai. Tai, kad ir vienų, 
ir kitų nuomonės bus pateikiamos svarstant musica sacra 
klausimą, lemia jas visas aprėpianti katalikų požiūrių (ir 
katalikų liturgijoje skambančios muzikos) įvairovė.

Tradiciškumo ir šiuolaikiškumo klausimas turi bent 
porą glaudžiai susijusių aspektų: muzikos kalbos ir mu-
zikinio laiko bei erdvės kokybės (kitokumo). „Religijoje 
svarbu ne tai, kas gražu ar naudinga, o kas amžina“ (G. van 
der Leeuw), ir ritualas atstovauja tam, kas nekintama, 
kas tarsi nėra veikiama laiko. Krikščioniškoji liturgija ir 
apskritai religinės apeigos vienaip ar kitaip pertraukia 
žmogaus kasdienybę, stumteli jį į kitą erdvę ir laiką, todėl 
ir muzikai gali būti keliamas reikalavimas, kad būtų neį-
prasta, nekasdieniška25. Paradoksaliai tokia nekasdieniška 
muzika šiuolaikiniams krikščionims yra tapęs grigališkasis 
giedojimas, kuris pačiu savo pobūdžiu drauge su Evange-
lija skelbia galutinę ne jėgos, bet silp numo ir švelnumo 
pergalę26. Tačiau ar ši nekasdieniška senovinė muzika gali 
būti autentiška dabarties žmogaus muzikos kalba? 

Čia ir iškyla religijos istoriškumo ar viršlaikiškumo 
klausimas. Ir tradicijos tęstinumo, ir šiuolaikiškumo ša-
lininkai bandymus religiškumą sieti su istorine praeitimi 
atmeta kaip klaidingus. Autoriai, kurie mažiau atsižvelgia 
į bažnytinei (liturginei) muzikai neišvengiamus ribojimus, 
ypač kritikuoja religiškumo įkūnijimą tradicinėmis, 
anachronistiškomis formomis ir turiniais be šiandienai 
aktualios savo interpretacijos, traktuodami tai kaip 
sustabarėjimą trafaretuose27. Antai, H. H. Eggebrechto 
teigimu, istorizuojantis požiūris, kai praeities muzika 
laikoma dvasiškesne už vėlesniąją, yra lemtinga klaida: 
senosios muzikos tvarka (iš dalies tradicinės, iš dalies 
naujai sukonstruotos norminės struktūros) padaroma 
norma28. Kuo labiau normos traukiasi – tai akivaizdu 
žvelgiant į muzikos raidą, – tuo labiau linkstama dvasiš-
kumą saugoti ir jį sieti tik su tomis muzikos rūšimis, kur 
normos yra (buvo) svarbios. Pasak H. H. Eggebrechto, 
senosios muzikos griebimasis, norint jos darnoje surasti 
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dvasiškumą, daro klaidingą įspūdį, kad laikas sustojęs. 
Normų tapatinimas su dvasiškumu prieštarauja istorijos 
faktams – šiuolaikinės muzikos nenormiškumą laikant 
netinkamu panaudoti kaip dvasišką, „iškrentama“ iš isto-
rijos. Senoji muzika, kuria dabar disponuojame, neturėtų 
sumažinti mūsų pačių pastangų ieškoti naujų dalykų, o 
istorija – tapti prieglobsčiu slapstantis nuo dabarties. Ir 
jei kokia nors iš istorijos paveldėta muzika paskelbiama 
dvasine ir iškeliama kaip šablonas, iš subjekto atimama 
atsakomybė pačiam spręsti, kas yra dvasiška muzikoje29. 
Tradicijos šalininkų įsitikinimu, tradicinis giedojimas – 
senoji bažnytinė monodija, kaip ir pati religija, priklauso 
ne istorijai (praeičiai), o viršistorinei dabarčiai30. Pasak 
M. Schneiderio, prisirišimas prie tradicijos – ne suakme-
nėjimas, bet veikiau panirimas į istorines ir psichines žmo-
gaus būties gelmes (Schneider, 1984, p. 18). Jei liturgijos 
vyksmo laikas iš tiesų yra tik amžinybė ir, C. Gottwaldo 
žodžiais, šis pasaulis su savo istorija bus sunaikintas – juk 
ateinančiai Karalystei istorijos nereikia, nes ji tobula, – 
teliktų užsiimti vien neabejotinai sakralaus grigališkojo 
choralo interpretacijomis31.

Šiuolaikinio stiliaus religinę muziką remiantys au-
toriai gali vadovautis bent dviem argumentais: religinės 
muzikos istorijoje – cecilianizmo sąjūdžio kūrybiniu 
bergždumu32, liturgijos istorijoje – Vatikano II Susirin-
kimo inicijuota liturgine reforma. Tradicinės muzikinės 
išraiškos formos Bažnyčioje negali būti savitikslės – jos 
keistinos pagal liturgijos poreikius33. Todėl P. Bubman-
nas, išsakydamas charizmatišką (protestantų, tačiau 
nesvetimą ir daliai katalikų) požiūrį, kritikuoja savo-
tišką Bažnyčios „autizmą“ – „puritonišką izoliavimąsi 
nuo kitokios kultūros ir paties gyvenimo“ – ir kviečia 
leistis Šventosios Dvasios vedamiems į kūrybinę laisvę 
(Bubmann, 2000, p. 237–266). Ir šis, ir kiti religinės 
muzikos šiuolaikiškumui pritariantys autoriai siūlo 
įdomų, neramų ir rizikingą kūrybinį gyvenimą, nes jis 
pagrįstas ne kolektyvine, o asmenine atsakomybe, tad 
sprendimo klaidų nebus išvengta. Todėl, anot H. Schröe-
rio, naująją muziką reikėtų traktuoti kaip eksperimentinį 
dvasingumą (Schröer, 2000, p. 310). Vis dėlto, nors ir 
atradus vienokią ar kitokią naujosios muzikos egzistavi-
mo prasmę, reikia pripažinti – išskiriant O. Messiaeno 
atvejį (kurio naujoviška egzotika ilgainiui buvo priimta 
kaip sacrum apraiškos), – jog „slapti naujosios religinės 
muzikos dvasiniai turiniai, viena vertus, menkai tedomi-
na sekuliarizuotą visuomenę, kita vertus, tikintieji juos 
atmeta“ kaip nesuprantamus (Gottwald, 2003, p. 19). 
Tai pirmiausia liudija, kad šiuolaikinė individualizuota 
muzikos kalba negali iš karto, be ilgamečio kompozito-
riaus darbo bažnyčioje tapti bendruomeniška (daugumai 
bent iš dalies priimtina, o tai būtina liturgijai) – geriausiu 
atveju tokia muzika gali būti paraliturginė religingumo 
raiška.

Muzikos sakralumo problema

Po Vatikano II Susirinkimo reformų kilę ginčai dėl 
religinės muzikos porūšių bei jų pavadinimų ir dėl mu-
zikos liturgijoje34 atspindi įvairius įsivaizdavimus, kas yra 
šventumas ir kur jis yra, ir iš to kylančius skirtingus rei-
kalavimus liturgijoje skambančiai muzikai (šis klausimas 
jau minėtas apžvelgiant XX a. paskutinio dešimtmečio 
Lietuvos spaudą).

Bibliniu supratimu, šventas yra tik Dievas, o žmonės, 
daiktai, dienos ir kitkas savo šventumą (kuriam nusakyti 
vartojamas kitas žodis) gauna tik iš Jo35. Ankstyvajai krikš-
čionybei nebūdinga žmogaus gyvenimo skirstyti į sacrum 
ir profanum – visas krikščionio gyvenimas turi būti šventas 
(1 Kor 10, 31: „Ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, 
visa darykite Dievo garbei“)36. Tačiau ir Biblijoje yra 
ypatingų, už kitas šventesnių vietų, daiktų ar laiko, kurie 
tapo tokie per Dievo apsireiškimus (pvz., Pr 28, 10–22; 
32, 25–32; Iš 19, 21–25; Ts 6, 11–24)37. Kita minimų 
dalykų „šventumo“ reikšmė, taip pat ir dažniausias kas-
dieninis sacrum atskyrimo nuo profanum pagrindas – jų 
pašventimas arba paskyrimas šventam reikalui38.

Krikščionybėje visa žmogaus veikla pirmiausia ver-
tinama ne tiek pagal rezultatą, kiek pagal nusiteikimą ir 
intenciją. Bet kokia muzika gali būti laikoma šventa, jei 
tik ji skirta šventam veiksmui ir tarnauja Dievo žmonėms, 
kurie, nepriklausomai nuo išprusimo, protinio lygio ir 
kitų dalykų, krikštu tapo „šventove juose gyvenančios 
Dvasios“ (1 Kor 6, 19). Tuo remiasi autoriai, teigiantys, 
kad sacrum neglūdi pačioje muzikos esmėje, jo negali lemti 
stilistinės kategorijos39. Pasak M. Metzgerio, „dvasiška yra 
tai, kas kyla iš Dvasios ir vyksta tikėjime. [...] Nėra jokio 
daiktų ar erdvės šventumo, nes tie dalykai negali tikėti. 
Skirstymas į sakralią ir profanišką sritis panaikintas. Yra 
tik viena pasaulio tikrovė, tačiau skirtingas elgesys su ja“ 
(Metzger, 1967, p. 105). T. Georgiadeso nuomone, mu-
zika kaip skambesys visada yra pasaulio padaras – profana, 
o jos dvasiškumą lemia turinys, intencija, tikslas, paskirtis, 
pirmiausia – Dievo žodis, kuriam ji tarnauja40. Panašiai 
teigia ir H. H. Eggebrechtas: muzikoje – žaidime tonais, 
skambesiais ir triukšmais pagal tam tikras istorijos sąlygų 
suformuotas žaidimo taisykles, kurias apibrėžia racionalios 
tvarkos reikšmės ir muzikos išraiškos būdai, – dvasiškumo 
(kaip pačioje muzikoje glūdinčio santykio su Dievu) nėra, 
ji nepasiduoda skirstymui „pasaulietiška–bažnytiška“, bet 
gali tapti dvasinė, arba religinė, bažnytinė, kai susiejama 
su Dievu: 1) prierašu, kuris jos tonų reikšmę nukreipia 
Dievop; 2) tekstu, teksto prirašymu arba pertekstavimu; 
3) panaudojimo arba paskirties numatymu; 4) muzikos 
perkėlimu į pamaldas ar bažnyčios erdvę; 5) per asociaci-
jas, per istoriškai įsitvirtinusius stiliaus ypatumus, kurie 
muzikai „paskolina“ dvasiškumo aureolę; 6) per idiomas 
ir citatas, kurioms pripažįstama dvasiškumo reprezentacija 
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ir kurios veikia kaip tekstas; 7) galiausiai – per subjektyvų 
ar kolektyvinį suvokimą (supratimą, nuomonę), kuris 
skelbia kokią nors konkrečią arba apskritai muziką kaip 
susietą su Dievu, į Jį nukreiptą (Eggebrecht, 1996, p. 3–5). 
J. Waloszeko nuomone (Waloszek, 1997, p. 239), daugelis 
autorių, vartodami sacrum–profanum kategorijas, būdvar-
džiais „šventas“ ar „bažnytinis“ nurodo ne substancinį 
kūrinio aspektą, o tik paskirtį, kūrinio funkciją: sakrali 
yra liturgijai parašyta muzika.

Kiti muzikologai (O. Söhngen, B. Pociej, V. Tuma-
sonienė) mano, kad pačioje muzikoje glūdi sakralumo 
matmuo, pasireiškiantis „neįprastais muzikinės substan-
cijos blykstelėjimais“ (Pociej, 1990, p. 33), ieško sacrum 
elementų arba ilgaamžės „sakralumo idiomos“ (B. Pociej) 
pačioje muzikos medžiagoje, muzikos kalbos duome-
nyse, tam tikrose skambesio struktūrose ir poveikyje41. 
E. Křeneko įsitikinimu, svarbiausias elementas, nuo kurio 
priklauso sakralumas – muzikos organizavimas laike, 
todėl, pasak jo, sudėtingą XX a. muziką suvokti kaip 
sakralią nėra sunku – ji dažnai atrodo statiška, o ten, kur 
tarsi „niekas nevyksta“ – nėra laiko, – yra amžinybė42. 
Pasak M. Katunyan, sakralią kūrinio sandarą lemia keturi 
archetipai: 1) laiko struktūros, kur nėra ėjimo „nuo… 
iki“, pasireiškiančios per teksto struktūrą; 2) teksto struk-
tūros, kurioms būdingas tęstinumas (o ne pasakojimas), 
pasireiškiantis šiais variantais: a) eilės, b) supriešinimo 
(eilės atmainos), c) rato (solo–choro kaita); 3) melodinės 
struktūros – formulinis modalumas; 4) sakralinių simbo-
lių – tipiniais vingiais, modeliuojančiomis intonacijomis 
išreikštas etosas43.

Muzikos sakralumo esminių bruožų ieškantys autoriai 
sacrum ir profanum kategorijas kultūros istorijos perspek-
tyvoje daro daugiau ar mažiau sąlygiškas: muzika turėtų 
būti skirstoma atsižvelgiant į istorinį kriterijų, nes keitėsi 
kultūrinis kontekstas, klausymosi įgūdžiai, tradicijos, 
epochos dvasia ir kt. W. Arlto nuomone, muzikos istori-
kui vertinant šiuolaikinės muzikos sakralumą dar reikia 
atsižvelgti ir į naujus liturginius reikalavimus – jis neturįs 
teisės iš anksto pasmerkti nė jokios kultui panaudotos 
muzikos kalbos vien dėl jos kilmės (Arlt, 1968, p. 398). 

Bažnytinės muzikos bruožai

Kad ir ką apie bažnytinę muziką manytų ekspertai ar 
apie Dievo galimybes nebūti suvaržytam žmogiško supra-
timo bylotų šventieji44, svarstant apie muzikos sakralumą, 
arba bažnytiškumą, lemia daugumos (tikinčių, prijaučian-
čių ir netikinčių) nuomonė ir jų susiformuotas Bažnyčios 
įvaizdis, kurį sudaro visiems žinomi reprezentaciniai šab-
lonai (apie juos žr. Schleiermacher, 2001, p. 109–116). 
Daugelis bažnytinei muzikai priskiriamų bruožų, kaip ir 
sacrum principai bei kriterijai naujajai bažnytinei muzikai, 
kildinami iš grigališkojo choralo, jis laikomas vienintele 

tikra religine muzika, katalikiškumo esme ir įkultūrinimo 
gaire, nes ši muzika sieja mus su maldos tradicija ir bibli-
niais, patristiniais bei liturginiais šaltiniais45.

1. Iš bažnytinės monodijos kildinami bruožai
Grigališkasis choralas idealiai „atspindi“ liturgijos 

(ypač senosios) formą ir turinį: objektyvų, transcendentinį, 
teocentrinį ir bendruomeninį Bažnyčios maldos pobūdį. 
Jame aiški atlikėjų hierarchija ir vaidmenų padalijimas: 
kunigui, solistams, schola, visai bendruomenei. Choralui 
būdinga santūri patetika, charizminis išganymo slėpinio 
išgyvenimas drauge su tikėjimo bei paklusimo malonei 
etosu, tvarka, blaivumas, paprastumas, askezė. Jame ne-
daugiažodžiaujama – tekstai ar atskiri žodžiai nekartojami; 
nėra perdėjimų, nekontroliuojamų šauksmų46. Choralas 
yra kilęs iš Dievo Žodžio ir su juo būnantis, jo melodijos 
išaugusios iš lotynų kalbos, kuri šiuo metu pati yra tapusi 
dieviško slėpiningumo simboliu (Haberl, 1972, p. 3). 
J. Prou nuomone, choralui būdingas biblinis, liturginis ir 
kontempliacinis dvasingumas: šis giedojimas niekad ne-
buvo ir nenori būti kuo nors kitu, kaip tik malda47. Pasak 
A. Oost-Zinner ir J. Tucker, choralas – nors formavęsis ir 
keitęsis istorijoje – yra „belaikis“, viršistoriškas48.

Ilgaamžis tikėjimo išlaikymas, jo perdavimas (lot. tra-
ditio) nekeičiamu ar tik prireikus keičiamu (koreguojamu) 
ritualu bei mokymu lemia evoliucinį – ne kontrastavimo, 
neigimo, bet varijavimo, papildymo – muzikos raidos 
pobūdį, todėl daugelis autorių (pvz., V. Martynovas, Šu-
ranovas, M. Schneideris, V. Valkova, J. Taveneris) teigia, 
jog kompozitoriai būtinai turi mokytis senosios muzikos, 
pirmiausia choralo ar ženklinio stačiatikių giedojimo, 
darybos dėsnių: laisvos prozos frazuotės, išsklaidyto te-
matizmo, centoniškumo ir įvairiausių lygmenų formos 
atvirumo, lankstaus variantiško improvizavimo taikant 
esamas tipines (kanonines) intonacines ritmines formules 
ir pan.49

Tai, kad nėra ryškios funkcinės traukos, funkcinės 
įtampos, laikoma svarbia muzikos bažnytiškumo ypatybe. 
Modalumas siejamas su „mes“ antiindividualizmu, jį prieš-
priešinant „aš“ psichologizmui arba kelių tokių „aš“ (temų) 
tarpusavio kovai (plg. Медушевский, 1994, p. 40).

Bažnytinė, ypač liturginė, muzika dažnai gretinama 
su ikona. Ikona neišreiškia emocijos – yra santūri; iko-
na yra tarsi greta meno, nes ji mus įtraukia į liturginį 
laiką ir šventąją istoriją (Tavener, 1995, p. 50). Kaip ir 
ikonos, bažnytinės muzikos principas esanti visaapi-
mančio Dievo dalyvavimo prezencija, kreipianti žmogų 
vienytis su Dievu (skirtingai nuo pasaulietinės muzikos 
reprezentacijos – kai subjektui įdomiai bei emociškai 
patraukliai parodoma kažkas iš dalies, atskira). Apeiginė 
muzika traktuotina visai kitaip nei pasaulietinė – ji ne 
tik „aptarnauja kultą“, bet pati yra kulto dalis ir religinės 
sąmonės pasireiškimas, kaip ir ikona, kuri palengvina 
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žmonėms patirti tai, kas nežemiška, nejuntama, nema-
toma. Tad ji turėtų ne „vaizduoti“ ir ne „išreikšti“ (kaip 
kituose žanruose ir vėlesniais laikais), bet pati nejučia 
dalyvius nuteikti maldai ir kontempliacijai, skambesiu 
ugdyti gebėjimą įsiskverbti į tikrų realijų pasaulį50. Pasak 
V. Meduševskio, ikona neapžiūrinėjama – ji pati žiūri į 
žmogaus gyvenimą skaisčiu amžinybės ir tiesos žvilgsniu, 
per ją meldžiamasi, o ne ja žavimasi. Todėl maldos mu-
zikai nereikia skambesio naujovių, kulminacijų, ekstazių 
ir įvairovės – garsinių niekniekių51.

2. Su dorybėmis arba Dievo savybėmis  
siejami bruožai
Laikant, kad bažnytinė muzika yra (ar bent turė-

tų būti) tikinčiojo atliepo į Dievo malonę raiška, jos 
bruožus bandoma sieti su krikščionio dorybėmis arba 
su Dievo savybėmis, arba su pavyzdiniais žmogaus ir 
Dievo santykiais. Pasak kard. Ratzingerio, muzika (ir 
apskritai kūrybiškumas) Bažnyčioje prasminga ir ver-
tinga, kiek ji atitinka žmogaus, kaip kūrinio, kuriam 
reikia Atpirkimo, padėtį (Ratzinger, 1996, p. 123). 
P. Bubmannas išskiria tris esminius etinius kriterijus 
bažnytinei muzikai: ji neturi varžyti krikščionio lais-
vės ar ją kaip nors riboti, negali prieštarauti Kristaus 
meilės ir sutaikinimo žiniai, turi ugdyti bendrystę ir 
individualų maldingumą52. B. Pociejus nurodo šiuos 
šventajai muzikai reikalingus bruožus (gryniausiu pavi-
dalu pasireiškiančius grigališkajame chorale): meditatyvų 
judėjimą, kontempliacijos tvarumą (tęsimąsi, trukmę), 
maldos pulsą ir dinamiką, mistinio ilgesio temperatūrą, 
ekstazės užsidegimą (uolumą)53. V. Meduševskis išvar-
dija tokius bruožus: rimtumą arba pakilumą (kilnumą), 
nusigręžus nuo gausybės buities rūpesčių, didingumą 
kaip savimeilės nugalėjimo padarinį, prieš nuodėmingus 
kūno ir dvasios polinkius nukreiptą griežtumą (askezę), 
sušvelnintą meilės, uolų atsidavimą tiesai arba sąžinin-
gumą, persmelktą sielos gerumo, švelnumo – skaidrią 
sielos būseną, dvasios sukauptumą, kylantį iš nuoširdaus 
pagarbumo dalykui, vertam įsižiūrėjimo. Be to, jis mini 
tikėjimo emocines apraiškas (gal turinčias atsispindėti 
ir muzikoje?): taikingumą ir nuolankumą Dievui (rus. 
smirenije), gailestingumą, romumą – „nepajudinamą uolą 
suirzimo jūroje“ – ir pasiaukojančią meilę54. Jis atranda 
analogijų tarp silabikos tvirtumo ir tikėjimo kaip dvasios 
pastangų ir ryžtingai atkaklaus savęs kreipimo Dievop 
(rus. vieruju) bei tarp melizmų ir jubiliacijų polėkio, ky-
lančio iš malonės pertekliaus, ir tikėjimo kaip dovanoto 
džiaugsmingo tikrumo dėl neapsakomai gražios ir pa-
laimingos galutinės tikrovės (rus. vieriu)55. E. Čigariova 
mini įsižiūrėjimą/kontempliavimą (rus. sozercanije) ir 
meditatyvumą – nušvitimą susiliejant su tiesa, išėjimą iš 
daiktiškos-psichinės būties, „iškritimą iš laiko“, loginio 
struktūrinio mąstymo ribų peržengimą56; kiti tyrinėtojai 

atkreipia dėmesį į „sulaikytą kvėpavimą“ bei į orgiasti-
niam triukšmui priešingą nuščiuvimą dieviškojo slėpinio 
(misterijos) akivaizdoje, į pauzių ir meditatyvios tylos 
svarbą, į neskubų dėmesingumą, Dievą patiriant „tyliame 
šnarėjime“57. J. Taveneris savo religinėje muzikoje sako 
bandąs „rasti neišmatuojamą didingumą, paprastumą, 
autoritetingą grožį ir galią, kuri sklinda iš Dievo, visa ko 
Šaltinio“, o V. Valkova religinę sąmonę apibūdina kaip 
besistengiančią pirmiausia suvokti intymų pasaulio grožį 
ir visuotinę harmoniją58.

Išvardyti bruožai, arba kryptingumas, atsispindi muzi-
kos raiškoje. Tarkim, jai turėtų būti būdingas lėtas ar bent 
santūrus tempas, nedramatiškumas, išraiškos švelnumas, 
nekontrastingumas (= palaima), tonalūs sąskambiai (= atil-
sis Dieve)59. O krikščionio laikysenai išreikšti netinka šios 
profaninės intonacijos: trūksmingas staccato, šiurkštus 
marcato, lengvabūdiškas spiccato, koketiškas rikošetas, 
išparpęs frullato (Медушевский, 1994, p. 24–25). Pasak 
C. Albrechto (Waloszek, 1997, p. 251–252), bažnytinėje 
muzikoje, pirma, neleistina tai, kas nenatūralu žmogaus 
balsui ir ausiai60, antra, ši muzika negali būti vien savi-
tikslis žaidimas, trečia, ji neturi būti svaiginanti ir eksta-
tiška (neatitinkanti krikščioniško blaivumo ir budrumo 
idealo) ar tokia, kuri išreiškia tik žmogaus pasaulį, jo 
vidų (emocijas, įtampas, nuotaikas; ypač nihilistines, pe-
simistines)61, galiausiai – bažnyčiai netinka karikatūrinė, 
komiška, ironiška muzika, nors meniniu požiūriu ji būtų 
ir labai vertinga, taip pat nerimtas ar ironiškas, dviprasmis 
atlikimo stilius.

Ne vienas autorius pabrėžia, kad sakraliajai muzikai 
būtinas sandaros sudėtingumas, daugiadimensiai išraiškos 
ir vidiniai sąryšiai. Pasak J. P. Swaino, „sudėtingumas yra 
kaitos ir tęstinumo šalutinis produktas“ – tai akivaizdu 
žvelgiant į Bažnyčios istoriją: kartkartėmis, norint tikėji-
mą apvalyti nuo gožiančio kultūros pertekliaus, vykdytos 
liturginės raiškos supaprastinimo reformos, tačiau nė 
viena jų „neredukavo šventosios muzikos [...] į meninę 
ašutinę“. Gẽros, kilnios senosios bendruomeninės gies-
mės, kaip ir paprasta laisvo metro psalmodija, yra išimtys, 
kurios, kontrastuodamos meno tradicijai, esamą liturgiją 
atgaivina, o mus grąžina į ankstyvosios bažnyčios raiškos 
paprastumą. 

Vis dėlto visa didžioji liturginė tradicija negali remtis 
tokiu paprastumu – liturginė muzika turinti būti patrau-
kli įvairiais lygmenimis, ir tik toji muzikinė kalba, kuri 
disponuoja religine simbolika, gali įkvėpti ir muzikus, ir 
mažus vaikus (Swain, 2000, p. 84, 85). Būtent profesiona-
liosios muzikos sudėtingumą, pirmiausia polifoniškumą, 
muzikos šventumo (bažnytiškumo) kokybe laikė ir kom-
pozitorius Hermannas Schröderis (†1984): „daugialypis 
linijų susipynimas viršija mūsų žmogiškąjį suvokimo pa-
jėgumą – tuo polifonija nurodo mums tai, kas pranoksta 
mūsų, žmonių, supratimą“62.
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3. Bažnytinė muzika naujaisiais laikais
Daugelis anksčiau išvardytų bažnytinės muzikos 

bruožų kildintini iš amžių iki didžiosios schizmos. Vėliau 
Vakarų bažnytiniame mene išbandyta daug naujovių63. 
Bažnytinės muzikos istorijoje randame daug įvairiausių 
virtuoziškumo ir puošnumo lygių, ne tik santūrių (su-
prask: rimtų, maldingų), bet ir greitų tempų bei linksmų/
džiugių, patetiškų, dramatiškų nuotaikų, a cappella ir vien 
instrumentinės (taip pat – su būgnais, trimitais, o XX am-
žiuje – ir su saksofonu ar tambūrinu) bei skirtingiausių 
vokalo ir instrumentų derinių muzikos.

Nagrinėjant XX–XXI a. bažnytinės muzikos proble-
mas, negalima apeiti XIX a. religijos ir meno tarpusavio 
santykių klausimo. Cecilietiškasis judėjimas – tipiškas 
romantizmo reiškinys, bažnytinis a cappella stilius čia 
vis dėlto neprilygo religinio apreiškimo rangui priskiria-
mai grynajai, absoliučiajai muzikai. H. la Motte-Haber 
tokios XIX a. meno religijos (vok. Kunstreligion), arba 
meno sakralizacijos, priežastį randa biurgerių kultūros 
sekuliarizacijoje. Siekiant patenkinti „visais laikais aktualų 
išganymo, taip pat ir stebuklų poreikį“, pačiai muzikai, 
anksčiau palydėdavusiai religinį ritualą, buvęs priskirtas 
religinis turinys, o transcendencija – laiko ir erdvės per-
žengimas – bei ritualas išbandyti koncertų salėse64. Muzika 
suvokiama kaip simbolinė amžinybės reprezentacija, kaip 
apreiškimas to, kas neapsakoma; R. Wagneris ją laiko 
tinkamu religijos pakaitalu65. Kunstreligion raida susijusi 
su naujomis meno pretenzijomis – ne būti maldos ritualo 
dalimi, bet pačiu meno kūriniu perteikti Kito pasaulio 
buvimą, t. y. vien per save, savyje ir savimi (be užuominos 
apie Dievą) rodyti Kitą pasaulį.

Todėl nenuostabu, kad XX a. dvasingumo, kaip 
religinės patirties, samprata jau yra toli peržengusi kon-
krečios religinės tradicijos, taip pat ir Europos kultūros 
ribas. Šiuolaikinio meno „dvasingumas“ pirmiausia nėra 
Bažnyčios doktrinos ar teksto reprezentacija, bet atspindi 
individo transcendencijos pojūtį, yra jos individualaus 
suvokimo rezultatas66. Šios jau XIX a. meno raidoje iš-
ryškėjusios tendencijos turbūt paskatino popiežių Pijų X 
paremti cecilietiškojo judėjimo idėjas ir apibrėžiant 
Bažnyčios poreikius sunorminti, unifikuoti muziką (ir 
tuo šiek tiek pristabdyti muzikos ir liturgijos pokyčius). 
Tačiau cecilietiškajam judėjimui sėkmingai priešinosi 
kitos tradicijos, kaip antai orkestrinių mišių (Austrijoje ir 
Šveicarijoje) ir ypač patvari liaudies bažnytinių giesmių-
parafrazių67 tradicija. G. Adleris XX a. pradžioje teigė, kad 
liturginė muzika nebeturi gyvos liudijimo jėgos – tokia 
esanti lemtis visų stilių, kurie per ilgai buvo nutolę nuo 
„maitinančio liaudies muzikos kūno“: seniai nebesą „lo-
tynų“ tautos, kuri lotyniškai kalbėtų, jaustų, mąstytų ir 
giedotų. Tolesnė XX a. katalikų bažnytinės muzikos raida 
patvirtino G. Adlerio išvadą: jei šioji muzika pati iš savęs 
nieko naujo suformuoti negali, natūraliõs jos pažangos 

galimybė glūdi sąsajoje su liaudies (greičiau daugiskaita: 
tautų) muzika, meniniu jos kultivavimu (Adler, 1911, 
p. 152–153).

Žvelgiant į bažnytinės muzikos praeitį bei į dabartinę 
padėtį reikia pripažinti, kad „vienintelis tikras“ bažnytinis 
stilius neįmanomas. XX a. bažnytinei muzikai priskiriamos 
stilistiškai skirtingiausios kompozicijos: ir senosios, ir 
naujosios dvasinės giesmės, spiričiuelai, gospelai, šanso-
nos, džiazas ir šlageriai, organumas ir klasikinė polifonija, 
tonalios ir atonalios, neomodalinės, serijinės, dvylikatonės, 
elektroninės, sonorinės ir kt. kompozicijos bei liaudies 
(tautinė) religinė muzika68. Laikyti šią bendro vardiklio 
neturinčią įvairovę vien liturginių dalykų nesuvokimu 
bei sąvokų painiava būtų ribota. P. Bubmanno many-
mu, „vieninga pasaulinė bažnytinė muzika, ar tai būtų 
grigališkasis choralas, ar vyraujanti popmuzikos srovė, 
prieštarauja esminei Gerosios Naujienos intencijai“, ir 
norminimo būdu kurią nors muzikos rūšį sutapatinti su 
kūrybine Dievo tvarka būtų klaidinga69. H. Loosas taip 
pat neabejoja, kad pastangos iš daugybės stilių ištraukti ir 
paskelbti „vienintelę tikrą bažnytinę“ muziką neatitinka 
krikščioniško supratimo apie meną70. Jei sutinkame, kad 
„tikėjimas išreiškiamas individo laikysena Šventybės atžvil-
giu“71, o visa Vakarų Europos muzikos raida rodo nuoseklų 
normų silpimą individualumo (subjekto emancipacijos) 
naudai72, tai, pripažindami, jog skirtingos laikysenos gali 
būti (atsižvelgiant į situaciją individualią Dievo sampratą), 
turėtume leisti egzistuoti įvairiai bažnytinei (religinei) 
muzikai, o tai apsaugo, pirma, nuo pavojaus, A. Black-
wello žodžiais, dalį palaikyti visuma, išraišką – tuo, kas 
išreiškiama, šventą tarpininką – pačia šventąja tikrove 
(Blackwell, 1999, p. 231), o antra, nuo pagundos tikėjimą 
(religiją) sutapatinti su kultūra (pvz., giedant ar girdint 
vien choralą, klasikinę polifoniją ar orkestrines mišias), su 
psichologine asmens adaptacija bendruomenėje ar vien 
grupės raiška (giedant ar girdint tik jaunimo „naująsias 
dvasines giesmes“).

4. XX amžiaus religinės muzikos ypatumai
Šiuolaikinės kultūros ir religijos santykis nėra papras-

tas, nors, kaip rašo Antanas Maceina, „Dievas gyvena 
tarp mūsų kultūriniu būdu“ ir „religija yra neįmanoma 
be kultūros, nes be kultūros yra neįmanomas žmogus“73. 
Viena vertus, nujaučiame visų meno šedevrų „dieviškumą“ 
(XIX a. suabsoliutintą), kita vertus – bet kokios muzikos, 
kaip ir žmogaus, bejėgiškumą deramai kalbėti Šventybės 
akivaizdoje arba tokio kalbėjimo nereikalingumą74. Net 
ir tokie asmens ar jo kūrybos bruožai, kaip paprastumas 
arba džiaugsmas, religinėje patirtyje nėra lengvai išma-
tuojami75.

Naujųjų sakraliųjų ženklų šiuolaikinė bažnytinė mu-
zika turėtų semtis iš religinės (neliturginės) XX–XXI a. 
kūrybos. Jos sakralumo, arba jos kaip sakralios suvokimo, 
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galimybės turėtų kilti iš muzikos raiškos ypatumų.  
H. Motte-Haber teigimu, ankstesniais amžiais išsėmus 
transcendencijos kaip aktyvumo vertikalia kryptimi  
(į viršų) bei kaip savimonės ieškojimo (į vidų, į gelmę) 
kryptis, šiuolaikinėje muzikoje, neatmetant pirmųjų 
dviejų, ji apibrėžtina linearia kryptimi: transcendencija 
kaip dvasiškumo imanencija visuose pasaulio dalykuose/
daiktuose, tad kompozitoriaus veikloje ne tiek svarbu 
tarnavimas liturginiams tikslams, kiek esamo pasaulio 
hermeneutika – aiškinimas (Motte-Haber, 2001, p. 43). 
Kita vertus, tipiškas XX a. muzikos bruožas – klausytojo 
lūkesčių nepaisymas, įprastų klausymosi įpročių dirgini-
mas, provokacija, buvimas kitapus atpažinimo galimybių. 
Per „muziką kaip atmestą/nepatenkintą įprotį“ išreiškiama 
tai, kas Neapčiuopiama, Nesuvokiama76. V. Martynovo 
įsitikinimu, vienintelė autentiška naujoji sakralumo erd-
vė – „buvimas ten, kur sakralumas neįmanomas“. Tai 
turbūt reikėtų suprasti kaip dvasios naktį, kaip sąmoningai 
suvoktą visišką dvasios neturtą (kai senosios erdvės esmė, 
priešingai, – buvimas sakralume, kuris egzistuoja nepri-
klausomai nuo žmogaus ir negali būti jo sukurtas, o tik 
duotas ar dovanotas kaip ateities pažadas)77. C. Türcke pro-
fesionaliojoje XX a. religinės muzikos kūryboje (pradedant 
A. Schönbergu) įžvelgia pirmykščio triukšmo grįžimą: 
„Mušamųjų išlaisvinimas, skambesio šiurkštėjimas, kuris 
suteršia krikščioniškojo tonalumo erdvę, vėl nemaloniai 
primena seniausią muzikos sluoksnį: susivienijimą aukai 
ir jos užgožimą. Vyksta profanizacija, kuri drauge yra 
resakralizacija“ (Türcke, 2001, p. 82).

Remdamiesi keliomis anksčiau cituotomis tyrinėtojų 
nuomonėmis, šiuolaikinę muziką galėtume priskirti 
pirmosios iš keturių F. Browno78 iškeltų transcendencijos 
reikšmių – negatyviosios transcendencijos – begalinio 
Dievo kitokumo, nepažinumo, slaptumo, tamsos pasireiš-
kimui. Tokį Dievą, kurio iš principo neįmanoma pažinti, 
galima šlovinti tik atmetant visa, kas yra, arba bandyti „pa-
rodyti“ per ribinę muziką, artimą tylai ar chaosui. Antroji 
F. Browno išskirta transcendencijos reikšmė, atliepianti 
H. Motte-Haber mintims apie šiuolaikinės muzikos linea-
rią transcendavimo kryptį, būtų vadinamasis transcenden-
tinis savybingumas (angl. immanentalism), arba ribinis 
sakramentiškumas, kai visas pasaulis suvokiamas kaip 
sakramentas ir transcendencija atrandama kasdienybėje, 
normaliuose, paprastuose dalykuose. Trečioji reikšmė – 
radikalioji, arba begalinė, tačiau komunikuojanti (kalbi), 
„maloningai dieviška“ transcendencija. Pasak F. Browno, 
ji būdinga protestantams, pirmiausia kalvinistams: ją 
atitinkanti muzika skirta tarnauti Dievo žodžiui ir pati 
nėra nei priemonė žmogui pasirodyti/pasireikšti, nei jo 
pamaldumo objektas. Ketvirtoji F. Browno nurodyta 
transcendencijos reikšmė – betarpiška (artimiausia), 
arba sakramentinė, transcendencija, Dievo buvimo ir 
malonės patirtis, kuri būdinga pirmiausia sakramentais 

besiremiančioms krikščionių Bažnyčioms. Laikantis 
požiūrio, kad sakramentais atskleidžiama ir perteikiama 
tikrovė be tikėjimo negali būti pilnutinai suvokiama nei 
protu, nei patiriama juslėmis, tačiau pati savaime yra pa-
laiminga, visokia muzika (jei tik ji nėra atvirai destruktyvi 
ar pernelyg lėkšta) laikoma turinčia sacrum potencijos,  
t. y. galinčia praskleisti gelmės dimensijas.

Daugelis šiuolaikinių tyrinėtojų neabejoja religinio 
meno (muzikos) pavaldumu tikėjimui (religiniam aktui) 
ir XX a. antrosios pusės religinio meno raidoje įžvelgia 
romantiškosios absoliučios muzikos idėjos atmetimą bei 
vėl atgaunamą ryšį su klausytojais79, dažniausiai – dėl 
prieštaringai vertinamos neotradicinės kalbos. B. Pociejus 
(Waloszek, 1997, p. 244) randa tris šventumo atgimimo 
kelius XX a. muzikoje: askezę, „barokizavimą“ bei naująjį 
romantizmą80. Taigi, atrodytų, daugiau ar mažiau įma-
noma, kad religinėmis, o ilgainiui – bažnytinėmis (gal 
net ir liturginėmis, jei atitinka liturgijos ritmą bei kitas 
specifines bažnyčios sąlygas) gali tapti įvairios muzikos 
kalbos. Vatikano II Susirinkimo inicijuota liturginė re-
forma (rito pakeitimas) apribojo profesionalių atlikėjų 
veiklą mišiose, tačiau, popiežiui Benediktui XVI leidus 
bažnyčiose vėl plačiau naudoti ankstesnę liturgijos tvarką, 
galbūt į Bažnyčią lengviau galės sugrįžti senieji liturginiai 
žanrai. Juo labiau kad, Vatikano II Susirinkimo reikšmę 
muzikos istorijai tyrinėjusio Güntherio Massenkeilo 
teigimu (Massenkeil, 2002, p. 7–12), liturgijos reforma 
beveik neturėjo įtakos profesionaliajai tradicinių liturginių 
žanrų kūrybai lotynų kalba.

5. Bažnytinio stiliaus principai
Plačių šiuolaikinės muzikos dvasingumo horizontų 

perspektyvoje dar sykį atsigręžkime į religinės muzikos 
taikomosios atšakos – bažnytinės/liturginės muzikos 
problematiką. XX a. pirmojoje pusėje O. Ursprungas 
teigė, kad musica sacra nėra susieta su vienu stiliumi ar 
techninėmis ir formaliosiomis jo raiškos priemonėmis, 
išskyrė tris „bažnytinio stiliaus“ principus (Ursprung, 
1935, p. 443–445), kaip antai: 1) tradiciškumas (kuris le-
mia tikėjimo perdavimą ir liturgijos formą), 2) bažnytinis 
muzikinis „noviciatas“ (naujovės tik ilgainiui pritaikomos 
ir legalizuojamos, nes bet koks novum iš pradžių yra prob-
lemiškas, nes neįprastas, ne bendras), 3) universalumas 
(tipiška XX a. pirmosios pusės nuostata – vengti tautinių 
stilių).

Visus muzikos ir religinių apeigų sąveikų XX a. ty-
rinėjimus apibendrinęs J. Waloszekas (Waloszek, 1997, 
p. 254–276) suformulavo penkis principus, arba kriterijus, 
kuriuos trumpai apžvelgsime:

1) Funkcionalumo principas  – bažnytinė muzika 
nėra autonomiška, ji atlieka tarnaitės vaidmenį, kyla iš 
liturginio veiksmo, o šaknijasi Slėpinyje. T. W. Hucke 
(Hucke, 1979, p. 198–199) „liturginę funkciją“ laiko 
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pagrindine musica sacra apibrėžtimi – muzika turinti 
išreikšti, sustiprinti liturgijos bruožus81. Tai nereiškia, kad 
tokia muzika nemeniška. Pasak O. Söhngeno, „bažnytinė 
muzika gali būti tinkama taikomoji muzika Jėzaus Kristaus 
tobulumui tik tokiu atveju, jeigu yra daugiau nei vien 
taikomoji muzika“82.

2) Bla ivumo (suprantamumo,  prot ingumo) 
pr inc ipas  – Logosu paremta liturgija gali įsileisti tik 
tokią pačią (blaivią, protingą) muziką. Suprantamumo 
nereikėtų suvokti kaip „pliko“ racionalumo, grynos lo-
gikos, iš tiesų tai yra priešingybė neartikuliuotam ritmų 
ir instrumentų šėlsmui (J. Ratzingeris, T. Schmittas, 
A. Gerkenas)83.

3) Komunikatyvumo pr incipas  – musica sacra 
yra bendruomeninė muzika, kurios kalba turi būti inter-
subjektyvi. Kompozicija išties laikytina bažnytine, jeigu 
Dievo tauta ją atpažįsta ir pripažįsta kaip savą, jeigu per ją 
bendruomenė gali susitapatinti su kompozitoriumi84. Taigi, 
viena vertus, tik tas, kas dalyvauja bendruomenės maldoje 
ir sakramentų gyvenime, gali sugebėti naudotis Bažnyčiai 
tinkama kalba arba tokią ilgainiui sukurti85. Kita vertus, 
nėra universalaus, lengvo ir amžino „šventosios muzikos 
sukūrimo“ recepto – tikinčiuosius būtina ugdyti86.

4) Objektyvumo pr incipas  atsiranda iš komu-
nikatyvumo reikalavimo: be objektyvizacijos bažnytinės 
muzikos kalba negalima. Pasak O. Söhngeno, objekty-
vumas pirmiausia reiškia muzikos paskirtį šlovinti Dievą, 
o ne atskleisti į Jį besikreipiančio žmogaus jausmus (tai 
pastūmėtų į ekshibicionizmą)87. Tad objektyvumo krite-
rijus jau nuo baroko lenkia muziką stiliaus konservaty-
vumo arba archajiškumo link. Tradiciškumo siekiama ir 
paprastinant muzikos raiškos priemones (pvz., F. Liszto 
bažnytinė kūryba).

5) Atv i rumo Žodžiui  pr inc ipas , nes šventieji 
tekstai yra svarbiausia priemonė Dievui garbinti ir tikėji-
mui išreikšti. Visi autoriai, tyrinėję muzikos ir žodžio ryšį 
(T. Georgiades, E. Schlink, O. Söhngen, O. Ursprung, 
J. Trummer, R. H. Wallau, A. Nocent ir kt.), sutaria, kad 
muzika turi būti garsinis apeigų žodžių „komentaras“, 
tačiau, priklausomai nuo to, kaip vertinamos pačiõs muzi-
kos galimybės būti „šventa“, skiriasi nuomonės, kaip labai 
muzika privalėtų „paklusti“ tekstui. Laikantis nuomonės, 
kad ji turėtų visiškai nuo teksto priklausyti, bažnytinei 
muzikai gresia pavojus tapti vien teksto interpretuotoja, 
jo sukeliamų emocijų reiškėja, o manant priešingai reikia 
vengti per didelės muzikos autonomijos („meno menui“), 
liturgijos poreikių nepaisymo.

Religinės muzikos klasifikavimas

Katalikų Bažnyčios paskutiniuose dokumentuose mu-
sica sacra apskritai laikoma įvairių amžių muzika liturgijai, 
nors bažnyčios erdvėje gali skambėti ir religinė (liturgijai 

netaikyta ar netinkama) muzika. Lietuviškoje mokslo 
spaudoje terminai „sakralinė muzika“ ar „šventoji muzika“ 
vartojami retai, dažniausiai jie pakeičiami „bažnytine muzi-
ka“88. Straipsniais „Bažnytinė muzika“ (angl. Church Music,  
vok. Kirchenmusik, rus. Церковная музыка) dabartinėse 
muzikos enciklopedijose šiaip jau aprašoma Vakarų Euro-
pos krikščioniškosios muzikos istorija89. Terminas „religinė 
muzika“, viena vertus, aprėpia ne tik visą krikščioniškąją 
muziką, bet ir kitų religijų apeigų ar apskritai kokio nors 
tikėjimo inspiruotą muzikinę raišką, kita vertus, istoriniu 
požiūriu jis nurodo iš krikščioniškos bažnytinės (liturgi-
nės) į pasaulietinę (koncertinę) erdvę nukrypusią profesio-
naliosios muzikos atšaką, kuri remiasi liturginiais žanrais, 
tekstais, formomis arba vien religiniu įkvėpimu, – taip 
pat greta reglamentuotos liturginės muzikos per amžius 
gyvavusią laisvesnę, neliturginę, liaudiškojo pamaldumo 
išraišką (vokalinę ar instrumentinę).

G. Adleris, XX a. pradžioje klasifikavęs su apeigomis ar 
tikėjimu susijusią kūrybą, išskyrė tris jos rūšis90: kirchliche 
Musik (liturgische) – bažnytinė (liturginė) muzika91, geistli-
che Musik – dvasinė muzika, paraliturginė, bet leidžiama 
bažnyčioje92, religiöse Musik – religinė muzika, egzistuo-
janti greta pirmųjų dviejų, pilna religinės dvasios, išraiškos 
maldingumo ir nuoširdumo93. Pastebėjęs, kad klausimas 
apie bažnytinės ir pasaulietinės muzikos skirtumus darosi 
labai painus, kai tik nutolstama nuo grynojo liturginio 
stiliaus – grigališkojo choralo, XIX a. kūrybą jis apibū-
dino kaip liturginę-religinę94. Toks hibridinis terminas, 
apimantis kontrastingas, pagal G. Adlerio klasifikaciją 
sunkiai derančias muzikos rūšis, akivaizdžiai atspindi 
komplikuotus Bažnyčios ir meno santykius paskutiniais 
šimtmečiais (bažnytinių žanrų dramatizaciją ir simfoni-
zaciją, bažnytinės muzikos sekuliarizaciją, šiuolaikinės 
masinės kultūros įtaką etc.).

Po liturgijos reformos siekiant išvengti musica sacra 
neapibrėžtumo, t. y. nebūtino siejimo su esama liturgija, 
pradėtas plačiai vartoti „liturginės muzikos“ terminas95. 
Tačiau jis interpretuojamas prieštaringai: pavyzdžiui, 
V. C. Funkas liturgine vadina „visą krikščionių liturgijoje 
naudojamą muziką“96, o R. J. Schuleris – tik tą, kuri sukur-
ta „pagal autentiškus liturginius tekstus [ne parafrazes – 
D. K.], yra meniška ir bažnytinio stiliaus“, ir atskiria ją nuo 
religinės muzikos, kurios dalis (tradicinės bendruomeninės 
giesmės) taip pat gali skambėti per Mišias, kai negiedami 
tikrieji tekstai (Schuler, 1982–1983, p. 44–45). Pagal  
Das Große lexikon der Musik (1987), liturginė muzi-
ka – šiuolaikinis bendrinis pamaldoms (liturgijai) skirtos 
muzikos, pirmiausia vokalinės, pavadinimas, dažniausiai 
naudojamas sinonimiškai su Kirchenmusik (bažnytine 
muzika), kuri po Vatikano II Susirinkimo „daugiau nebėra 
musica sacra, atstojanti klero chorą, tačiau bendruomenės 
raiškos pamaldose forma, ir choras su muzikais yra ben-
druomenės dalis“ (Gerhards, 1992, p. 3).



100

lietuvos muzikologija, t. 10, 2009 Danutė KalavinsKaitė

1. Liturginės muzikos modeliai bei raidos perspektyvos
Nors terminas „liturginė muzika“ nėra visiškai aiškus, 

tačiau geresnio pavadinimo, kuris apimtų visą šiuolaikinės 
bažnytinės muzikos įvairovę bei tiksliai nusakytų muzikos 
liturgijoje vietą, dar nerasta. Greta seniai žinomo muzikos 
skirstymo į dvasinę, arba bažnytinę, ir pasaulietinę bei kiek 
naujesnio liturginės ir religinės muzikos supriešinimo, 
paskutiniais dešimtmečiais atsiradusi prieštara tarp „dva-
sinio“ (nusakant estetinį-metafizinį turinį) ir „liturginio“ 
(nusakant formalią funkciją)97 liturginėje praktikoje atsi-
spindėjo terminais „muzikinė liturgija“ (siekiant išvengti 
per didelės muzikos subordinacijos), „pastoracinė, arba 
sielovados, muzika“98 ir „ritualinė ( apeiginė) muzika“99.  
Jie rodo, kad nevienodai suprantama, kaip liturginė muzi-
ka turi atlikti savo paskirtį („garbinti Dievą ir pašventinti 
tikinčiuosius“). Kaip jau minėjome, nesutarimų šaknys 
slypi Bažnyčios dokumentuose – tai ir dvejopa muzikos 
traktuotė: a) pati muzika privalanti būti šventa, graži, 
visuotinė; b) muzika bus juo šventesnė, juo glaudžiau 
siesis su liturginiu veiksmu, ir Vatikano II Susirinkime 
pabrėžti keli sunkiai suderinami siekiai: a) saugoti paveldą, 
vėliau – atgauti prarastus praeities turtus; b) ugdyti aktyvų 
visų dalyvavimą; c) sukurti naują muzikos repertuarą, 
pagrįstą nauja liturgijos teologija. Iš šių siekių galima 
išvesti tris pagrindinius liturginės muzikos vertinimo 
kriterijus – muzikinį (tradiciškai meninį-estetinį), liturginį 
(formalaus tinkamumo, žr. IGMR nuostatus) bei pasto-
racinį (poveikio konkrečiai tikinčiųjų bendruomenei, žr. 
Musicam sacram, 9)100. Pagal kurio nors vieno šių kom-
ponentų vyravimą R. Liebrandas išskiria tris XX a. 9–10 
dešimtmečiais atsiradusius liturginės muzikos modelius, 
arba kryptis.

Pirmąjį – pastoracinį (sielovadinį) – modelį, jo tei-
gimu, siūlo Universa laus (UL) dokumentas „Muzika 
krikščioniškose apeigose“ (Über Musik im christlichen Got-
tesdienst / Music in Christian Celebration, 1980)101, kuriame 
liturginė funkcinė apeigų muzikos samprata išplėtojama 
liturgijos įkūnijimo-įkultūrinimo aspektu: muzikos tikslas 
esąs akivaizdžiai parodyti ir įkūnyti prisikėlusiame Jėzuje 
Kristuje atnaujintąjį žmogiškumą. Kad atliktų šią paskirtį, 
muzika turi atitikti bendruomenės pajėgumą ir kultūrą. 
Muzikos kokybė vertinama pirmiausia orientuojantis į po-
veikį klausantiesiems – muzikos išraiškos formos ir žanrai 
skirti padaryti liturgiją veiksmingą, įtaigią ir aiškią, todėl 
„krikščionys neturi skirtingos nuo kitų žmonių muzikos, 
jie naudoja bet kurią muzikos rūšį savitu būdu“ (Funk, 
2003, p. 708). Tokia samprata suponuoja muzikos verti-
nimo reliatyvumą, tartum nebūtų absoliučių vertybių – 
estetinį kriterijų nustato patys tikintieji102.

Antrasis liturginės muzikos modelis, pasak R. Lieb-
rando, suformuluotas VIII tarptautinio bažnytinės 
muzikos kongreso (CIMS) įžanginiame tuometinio 
kard. Ratzingerio pranešime „Liturgija ir bažnytinė 

muzika“ (Roma, 1985)103. Ratzingeris akcentuoja liturginę 
muzikos dimensiją, liturgiją suprasdamas kaip Dievo (o ne 
vien žmonių) darbą, kaip visuotinę Bažnyčios raišką (o ne 
atskiros grupės saviraišką). Bažnytinė muzika turinti ati-
tikti vidinį liturgijos turinį, jos antropologinį ir teologinį 
matmenį, – poetiškai tariant, ji turinti būti Įsikūnijusio 
Žodžio sudvasinimas104. Nors estetinių muzikos kriterijų 
naujai kūrybai Ratzingeris ragina ieškoti paveldėtame 
bažnytinės muzikos repertuare, naujų impulsų bažnytinei 
muzikai jis tikisi iš įvairių tautų – ypač Afrikos, Azijos, 
Lotynų Amerikos – liaudiškojo pamaldumo formų105.

Trečiasis – estetinis – liturginės muzikos modelis, 
R. Liebrando teigimu, pateiktas JAV muzikų ir liturgistų 
dokumente The snowbird statement on Catholic liturgical 
Music (Salt Lake City, 1995, toliau santr. SS)106, kuriame 
išdėstyti šie liturginės muzikos kultivavimo principai: 
a) grožis – esminis, todėl privalus liturgijai ir Bažnyčiai107; 
b) kompozicijos meistriškumo standartai, kuriuos būtina 
surasti ir patvirtinti, o muzikos vertinimo kriterijai privalo 
būti objektyvūs (ne atskirų asmenų skonio ar susitarimo 
reikalas), susieti su kultūriniu kontekstu ir paremti kata-
likų liturginiu etosu108; c) pritariant įkultūrinimui atme-
tamas pramoginis ar terapinis liturgijos traktavimas109. 

Kiekvienas paminėtųjų trijų liturgijos ir muzikos 
santykio modelių plačiau išskleidžia po vieną liturginės 
muzikos matmenį. Šio straipsnio autorės nuomone, tikra 
liturginė muzika gali būti kuriama tik apmąstant visus 
juos drauge. Be to, reikia pažymėti glaudžią visų liturgijos 
komponentų tarpusavio sąveiką: atskiras liturgijos, taip pat 
ir muzikos, elementas negali būti tinkamai įvertintas, jei 
yra traktuojamas kaip autonomiškas vienetas, ištrauktas 
iš liturginio įvykio visumos (konteksto)110.

XX a. antrosios pusės bažnytinės muzikos raidą ana-
lizuojantys autoriai (V. Funk, J. P. Swain, J. M. Joncas, 
E. Foley) esamos painios situacijos, susiklosčiusios dėl 
sampratų ir skonių įvairovės, nedramatizuoja. Norint, kad 
liturginė muzika būtų tinkama, o sielovada veiksminga, 
būtų svarbu galiausiai suformuluoti vientisą muzikos 
teologiją. Nors dar nerasta tobulo sprendimo derinant 
vertingą praeities paveldą ir bendruomenės muziką, vis 
aiškiau suvokiama užduotis grąžinti tradicinį repertuarą ne 
kaip muziejinę įdomybę, o kaip maldą. Pozityviu pokyčiu 
laikytinas ir leidimas į bažnyčios erdvę (Mišias, Dievo Žo-
džio pamaldas, meditacijas, koncertus) patekti įvairesnei 
muzikai, nes „vidinei mišių liturgijos erdvei reikia dvasinio 
prieangio, kuris pakviestų mūsų laikų katechumenus ar 
dar ir ne katechumenus į susitikimą. Čia plyti platus lau-
kas bažnytinei muzikai ir pastoracijai“ (Gerhards, 1992, 
p. 10). Paskubomis vykdyta liturgijos reforma bei staigūs 
visuomenės pokyčiai daugelyje bendruomenių suformavo 
pasaulietinei taikomajai muzikai artimos „vienkartinės 
liturginės muzikos“ sampratą (kai repertuaras – nebe tai, 
kas stabilu, beveik „amžina“, bet kaitu, laikina). Ją kritiškai 
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įvertinus, nuo XX a. pabaigos vėl grįžtama prie stabilesnio 
repertuaro, veikiau renkamasi „giedamą liturgiją“, o ne 
„giedojimą liturgijos metu“, geriau suvokiant ne tik ritualo 
prigimtį bei unikalų muzikos jame vaidmenį, bet ir tai, kad 
bažnyčios muzikantas pirmiausia turi būti Kristaus moki-
nys111. Daug keblumų sukėlė perdėtas bendruomeninio 
giedojimo sureikšminimas112, bet pavyzdžiu bei pagrindu 
tokio tipo Katalikų Bažnyčios muzikai – išsaugant ir 
sakraliąją simboliką, ir bažnytinį skambesį, ir grožį – ga-
lėtų tapti XVI–XVII a. protestantų bažnytinės muzikos 
praktika113. Akivaizdu ir tai, kad šiandien sunku nustatyti 
katalikų liturginės muzikos ribas – į katalikų pamaldas 
įtraukiamos ortodoksų, anglikonų, liuteronų, sekmininkų 
ir charizmatinio judėjimo bei ekumeninės Taizé giesmės, 
tautinė muzika114. Ši įvairovė atveria daugybę skirtingų 
tikėjimo tikrovės aspektų. Musica sacra visuotinumą, iš-
reikštą per Vakarų krikščionijai bendrą grigališkąjį choralą, 
vis labiau keičia visuotinumo – kaip Bažnyčios tapsmo 
„namais“ įvairioms pasaulio kultūroms – samprata, kurią 
galima laikyti tikro įkultūrinimo pradžia. Tokį Katalikų 
Bažnyčios po Vatikano II Susirinkimo atsivėrimą pasauliui 
A. Gerhardsas mato kaip ir liturgijos, ir bažnytinės mu-
zikos tapatybei rizikingą, bet perspektyvų kelią – a priori 
nesupriešinant „pasaulietiškumo“ ir „dvasiškumo“, visàs 
kultūrose atrandamas dvasingumo apraiškas integruoti 
į liturgiją („įbažnytinti“) ir neužmiršti, kad šiuolaikinė 
bažnytinė muzika „pagal dabartinę sampratą neturėtų 
būti nei fono muzika liturgijai, nei pauzėms užpildyti, bet 
liturginio įvykio dvasinio matmens dalis. Tai, nors ir yra 
tam tikras meninės laisvės apribojimas – kiek bažnytinė 
muzika susijusi su kontekstu ir adresatu, – tampa iššūkiu 

kūrybiniam gebėjimui komponuoti“ (Gerhards, 1992, 
p. 10). Į šią užduotį galima žvelgti ir negatyviai (kaip į 
autentiško kūrybingumo suvaržymą), ir pozityviai – antai, 
pasak Bernhardo Huijberso, „komponuodamas aš galvoju 
apie liaudį. Instrumentas „liaudis“ turi savo [galimybių] 
ribas“ (Liebrand, 2003, p. 49).

2. Baigiamosios pastabos
Atsižvelgdama į XX a. Katalikų Bažnyčios dokumentus 

bei XX a. antrosios pusės muzikų bei liturgistų svarstymus, 
darbo autorė siūlytų šiuos glaudžiai susijusius ir labiau 
bažnytinę praktiką nei teorinį idealą atspindinčius religinės 
muzikos rūšių apibūdinimus115:

• Liturginė muzika (musica liturgica) – įvairių stilių 
muzika (neužmirštant grigališkojo choralo kaip pavyzdinio 
modelio), tinkama integraliai skambėti liturginių pamaldų 
(pirmiausia turima mintyje reformuota liturgija) metu, 
skirta išryškinti jų prasmę, sustiprinti poveikį ir skatinti 
maldos nuotaiką; atskirais atvejais būnanti ir vienkartinio 
pobūdžio, sielovados tikslus iškeliant aukščiau už meniš-
kumo reikalavimus.

• Bažnytinė muzika (musica ecclesiastica; sinonimas 
sakralinė muzika – musica sacra) – vertinga, bažnytinėms 
apeigoms krikščionybės istorijoje kada nors taikyta muzika 
(apimanti meninę kūrybą ir liturgijai, ir neliturginėms 
pamaldoms).

• Religinė muzika (musica religiosa) – apskritai turinti 
kokių nors sąsajų su konkrečia ar numanoma religine te-
matika; krikščioniškosios tematikos kūryba gali būti atlie-
kama bažnyčioje (susikaupimo valandomis, per pamaldas, 
bažnytinės muzikos koncertus) greta liturgijos.
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Palyginamosios lentelės

1 lentelė. Катунян, М. „сакрально-обрядовые архе типы в современной композиции: новый синкре тизм“. 
In: Новое сакральное пространство, 2004, p. 180.

Kanonas tradicijoje ir šiuolaikiniame kultūros kontekste

Aspektai Kanonas tradicijoje Kanonas dabartyje
Prigimtis stichiškas, modalinis konceptualus

Pobūdis pirmapradis sinkretizmas: ryšys su apeiga, kuri 
lemia situaciją, medžiagą, struktūrą

naujasis sinkretizmas: sąsajos su kontekstais, su ne muzikos reiš-
kiniais; siekiama naujo ritualo

Tvarkos šaltinis neasmeninis autorius: kuria ir situaciją, ir kontekstą
Kūrybos statusas ikikompozitoriškas: ją kanono principu kuria 

giedotojas anonimas
postkompozitoriškas: autorius remiasi istorinėmis kalbos paradig-
momis, tampa anonimu, nes pats nesukuria savo intonacijos

Veiklos pobūdis ikiopusinė veikla kaip asketinis patarnavimas 
sinkretiškai su dvasiniu

postopusinė kūryba – sinkretinė, įvairių krypčių: asketinės dva-
sinės praktikos, kultūrologinio pažinimo

Ontinė prigimtis buvimas tradicijoje, iš jo kylantis laisvas jau esančių 
stabilių formulių derinimas/kombinavimas

naudojamasi esamais stiliais, tekstais, technikomis kaip formulė-
mis; kultūros tradicija kaip srautas

Kūrėjo statusas komentatorius – knygos giedotojas, kuris remiasi 
modalinėmis formulėmis, arba kontrapunktistas – 
cantus prius factus komentatorius

kompozitorius – istorijos komentatorius, kultūrinio mito inter-
pretatorius

2 lentelė. Гарсия, Д. „О каноне вообще и об иконо пис ном каноне“. In: Новое сакральное пространство, 2004, 
p. 243–249.

Kanoninis ir nekanoninis menas

Aspektai Kanoninis menas Nekanoninis menas
Radimasis formuojamas ir klostosi nuosekliai, istoriškai, 

darbuojantis daugeliui kūrėjų kartų; nesugalvo-
jamas kokių nors menininkų ar pagal kieno nors 
užsakymą, tačiau ir kanonai turi savo lėtą kaitos 
istoriją (sulig bendrosios kultūros kaita)

randasi palyginus laisvai, labai įvairiai, tam tikru metu, indivi-
dualia nuožiūra ir pagal individualų skonį, skatina individualios 
meninės kūrybos vystymąsi

Išraiška gyvenimo archetipų (pasaulio harmonijos bruožų) 
pasireiškimas ir nuoseklus įtvirtinimas kūryboje; 
metrika ir etika labiau nukreiptos išreikšti tai, kas 
universalu

konkretaus menininko „stilistinis atradimas“; metrika ir etika 
labiau nukreipta išreikšti tai, kas individualu ir atsitiktina

Meno suvokimas išraiškingoji galia ilgaamžė, visuotinai suprantama, 
priimama daugelio tautų ir valstybių: senovinis 
kūrinys, kad ir koks „keistas“ (nerealistiškas), kelia 
pagarbą ir priartėjimo prie neįprastose formose 
užšifruoto Slėpinio jausmą

„dėl skonio ir spalvos nesiginčijama“ – gali ir patikti, ir greitai 
įgristi, ir sukelti pasibjaurėjimą

Bruožai vidinis formų reikšmingumas ir sandaros aišku-
mas; dažniausiai labiau nukreipta į mūsų nesąmo-
ningas dalykų esmės, vyksmo prasmės suvokimo 
priemones;
būdinga: ženklų-priemonių sistema, tam tikra 
kalba, ypatingi atlikimo būdai ir tvarka, – aiški 
ir stipri architektonika, tikslūs ir harmoningi 
„svorio dalių“ santykiai, matoma reikšminių 
elementų ritmika

nors kuriant neišvengiama kai kurių kanoninių vaizdinių įtakos 
(kai pasireiškia kanoninio meno bruožai, bet daug silpnesniu 
ir išskydusiu pavidalu), vis dėlto yra kažkas atsitiktinai asme-
niška, įvairiai atrandama, kasdieniškai žmoniška; dažniausiai 
susiję su tuo, kas atvira, kyla iš to, kas regima ir suprantama, 
labiau nukreipta į mūsų atmintį ir protą; į asmeniškumą  
(sielą/duševnoje)

Poveikis paprastai stiprus, įtakingas ir ilgalaikis, mažiau 
moralizuojantis, apskritai mažiau psichologiškas; 
dalykai nuolat atkuriami (pakartojami), kartais 
tūkstančiais labai panašių vaizdų/pavidalų; to, 
kas vaizduojama, simboliškumas mūsų suvokimą 
nukreipia už to, kas tiesiogiai matoma, ribų, nuo 
svarstymų apie „panašumą“ ar „nepanašumą“

vienu egzemplioriumi egzistuojančių kūrinių naujumas ir begalinė 
įvairovė padeda žmonėms atrasti estetinį skonį, kita vertus, lemia 
estetinį (drauge ir etinį) žmogaus sutrikimą ir poveikio susilpnėji-
mą: siela „apsivalgo“ meno ir praranda jam aistrą (strastj)
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juos paskandina beribėje relaksacijos jūroje, ir aistras kulti-
vuojančios agresyvios ir brutalios muzikos, kurios garsinės 
erdvės kraštutinis sutirštinimas provokuoja spontaniškas 
fiziologines ir psichologines reakcijas“ (Vita Gruodytė. 
„Muzikiniai sugyvulėjimai“. In: Kultūros barai, 2005, Nr. 4, 
p. 69–70).

11 Pirmiausia prisimintina senovės graikų etoso teorija. Apie 
muzikos terapines funkcijas žr. Cook, 1997, p. 80–81. 
Skirtingai nuo Rytų (bei liaudies) medicinos, šiuolaikinė 
muzikos terapija Vakarų kultūroje yra praradusi sakraliuosius 
elementus ir bendruomeninį pobūdį. Apie terapines bažny-
tinės muzikos dimensijas žr. Bubmann, 1996, p. 92–115.

12 Smith, „Musical Aspects of New Testament“, p. 88; cit. iš: 
Cole, 1993, p. 128.

13 „...tokios gyvenimo problemos, kaip vienišumas, liūdesys 
ir nerimas, nutolimo nuo Dievo pojūtis, gali paskatinti 
moralinius trūkumus, o muzika gali suteikti veiksmingų 
priemonių formuoti charakteriui ir pakylėti dvasiai“ (Cole, 
1993, p. 115). Panašiai yra sakęs ir M. Lutheris: muzika, ši 
nuostabi Dievo dovana, net ir nesusieta su Dievo žodžiu, 
gali pradžiuginti sielas ir naikinti velnio sukeltą nusimini-
mą (O. Söhngen; žr. Kirchenmusik, MGG, Bd. 16, 1979, 
stulp. 953).

14 Bubmann, 1996, p. 18, 20, 68, 103. Panašiai teigia ir K. Go-
versas: „Religinė muzika yra ne tam, kad linksmintų žmones, 
bet kad įtrauktų/grąžintų juos į tikrovę, į solidarumą, visos 
kūrinijos ryšius, į kūno ir sielos sąsają. Ji nėra tam, kad pati 
išsiskirtų ir demonstruotų išradingumą; ji kreipia į esmę“ 
(Govers, 1995, p. 121).

15 Thomas Aquinas, summa theologiae (Vols. 1–60, GB 
Cambridge: Blackfriars, 1960–1973) II–II, 180, 3 ad 1. 
Kard. Ratzingeris (dab. pop. Benediktas  XVI) liturgiją (ir 
jos muziką) lygina su „sferų harmonija“ (žr. Ratzinger, 1978, 
p. 15).

16 Cole, 1993, p. 128–130.
17 Caldwell, 1994, p. 271. „Kuo muzika yra tobulesnė, tuo 

labiau ji nusipelno būti vadinama teofonija, dievų garsais; 
dalyvaudami joje, mes priartėtume prie Dievo, nes būtume 
sudvasinti ir įkvėpti, taip pat būtume tiesioginiai to, kas šlo-
vingiausia, liudytojai“. „Meistriškumo viršūnė [...] nukreipia 
mūsų dvasią aukštyn, mūsų pačių esmė pakyla ir džiūgauja, 
atitrūkusi nuo normalaus, žemiško gyvenimo lygio…“ (ten 
pat, p. 268, 269). Pasaulietinės muzikos teologinius aspektus 
yra nagrinėjęs J. Waloszek (Waloszek, 1997, p. 283–288). 
Apie meno sužadinamus jausmus, artimus religiniam ap-
reiškimui, dar žr. Streckeisen, 1952, p. 129–231.

18 Pagal: Cole, 1993, p. 116–121.
19 Pieper, J. Only the lover sings: art and Contemplation, San 

Francisco: Ignatius Press, 1990, p. 49.
20 Gottwald, 2003, p. 17–18. Dar apie esmingą meno iracio-

nalumą žr. Stuckenschmidt, 1978, p. 5. Racionalios logikos 
peržengimą religinėje patirtyje ir kūryboje mini V. Tuma-
sonienė (Tumasonienė, 2002, p. 38). Krikščionybėje garsas 
nuo pat pradžių buvo naudojamas ir anapus racionalios 
kalbos – tai glosolalijos ir jubiliacijos, jau šv. Augustino 
minėtas bežodis širdies džiūgavimas (žr. Mckinnon, 1987, 
p. 156–158), kuris, kaip teigia Helga de la Motte-Haber 
(Motte-Haber, 2001, p. 41), vėliau perėjo į menines senosios 
ir naujosios (pvz., Beethoveno IX simfonijos) polifonijos glo-
solalijas. Būtent racionalistinėje teologijoje, nuvertinusioje 
patirties per simbolį galią, Marius Schneider (Schneider, 
1984, p. 19) įžvelgia dabartinės religinės krizės priežastis. 

Nuorodos

1 Pvz., žr. Dr. Walter Hoeres. „Vom Sinn der Katholischen Li-
turgie“ (www.sinfonia-sacra.com, Aktueller Artikel, žiūrėta 
2005 m. lapkričio mėn.); W. Hoeres „Die Rechtfertigung des 
Triumphalismus, Philosophisch-theologische Reflexionen 
zur Verödung von Kirche und Kult“. In: sinfonia sacra, 
2. Jhg., Heft 2/1994, p. 7–32.

2 Šiame skirsnyje iki pat muzikos klasifikacijos aptarimo 
būdvardžiu „religinė“, kaip ir „apeiginė“ bei musica sacra, 
bus apskritai vadinama visokia įvairių amžių su Dievu per 
apeigas ar pamaldas siejama krikščionių muzika, išskyrus 
atvejus, kai tekste konkrečiai gretinamos skirtingos šios 
muzikos atmainos (pvz., religinė ir liturginė ar bažnytinė).

3 Waloszek, 1997, p. 267. Dar apie antrinį meno pobūdį žr. 
Мартынов, 2004, p. 141; Türcke, 2001, p. 84; Loos, 1997, 
p. 13; Loos, 1992, p. 17 ir kt.

4 Türcke, 2001, p. 72, p. 75, p. 80; Tramsen, 2001, p. 69. 
A. Bloomo teigimu, apskritai visa „muzikos istorija yra 
nuoseklios pastangos suteikti formą ir grožį tamsioms, chao-
tiškoms, pirminėms sielos galioms – priversti jas tarnauti 
aukštesniam tikslui, suteikti žmogaus prievolėms pilnatvę“ 
(Bloom, 1987, p. 72).

5 Čia paradoksaliu būdu atsiduria ir roko muzika, kurios 
„pirmykščiai“, nekultivuoti, baisūs skambesiai jaunuolį pir-
miausia patraukia paslaptinga savo jėga – nors ji dažniausiai 
tėra nesuvokto juslingumo išraiška, o vėliau tie skambesiai 
„prijaukinami“, tampa savi, „naminiai“.

6 Cole, 1993, p. 54. Prisimintina, ir ką rašė šv. Augustinas: 
„Nūnai, klausydamasis garsų, kuriuos sudvasina Tavo 
žodžiai, kai malonus ir išlavintas balsas tai gieda, truputį 
pasiguodžiu. [...] Jaučiu, kad tie šventieji žodžiai reikalingiau 
ir karščiau jaudina mums dvasią ir sukuria joje dievobai-
mingumo liepsną, kai esti taip giedami, negu kad nebūtų 
taip giedami. [...] Kai prisimenu savo ašaras, kurias išliejau 
besiklausydamas bažnyčios giesmių pačioje pradžioje, kai 
atgavau savo tikėjimą, [...] – vėl pripažįstu šį nustatytą 
paprotį esant labai naudingą. Taip tad svyruoju tarp pasi-
gėrėjimo pavojaus ir naudingumo patyrimo, ir labai mane 
traukia pagirti paprotį giedoti bažnyčioje, kad per klausos 
malonumus silpnesnė dvasia įstengtų pakilti į maldingumo 
nuotaiką“ (Augustinas, 1998, p. 289–290).

7 Cole, 1993, p. 79.
8 Ten pat, p. 130.
9 Nors, kaip akivaizdu įvairių amžių Katalikų Bažnyčios doku-

mentuose, malonumo teikimas niekad nebuvo svarbiausias 
liturginės muzikos tikslas ar „tinkamas kriterijus sprendžiant 
apie šventus dalykus“ (Grau, December 2005–January 
2006).

10 Tai pirmiausia neigiama – stichinių nelaimių, karų, protu 
nesuvokiamų žiaurumų, saugumo jausmą sudrebinusių 
mokslo atradimų (pvz., atominio ginklo) – patirtis, kves-
tionuojanti absoliučios ar bent jau galutinės darnos buvi-
mo galimybę. Įvyko pokyčių ir estetinėje plotmėje: XX a. 
pabaigos religinė (ir liturginė) muzika randasi kontrastų 
pasaulyje, kuris „nebėra neutralus arba tiesiog toks, koks yra: 
jis tapęs gražus arba bjaurus. Todėl menas, kultivuodamas 
bjaurumo kategoriją jam išlikusios meninės laisvės erdvėje, 
kuria savotišką atsvarą rožiniams (žurnalo „Stilius“) akiniams 
ir tarsi atstato pusiausvyrą. [...] Šiuolaikiniai klausytojai 
atsiduria dviejų radikalių priešybių akivaizdoje: tarp neo-
tonalumo, kuriame beveik nėra įvykių ir staigmenų, kuris 
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Kita vertus, tai buvo neišvengiama: intelektualistinėje 
(Vakarų Europos) civilizacijoje „meno nuvertinimą skatina 
racionalus ir literatūrinis dvasininkų bei pasauliečių ugdy-
mo pobūdis, kuriuo visada pasižymi knyginės religijos“ (žr. 
M. Weber. Religijos sociologija, Vilnius, 2000, p. 276).

21 Logocentriškumą daugelyje savo tekstų apie bažnytinę 
muziką akcentavo kard. Ratzingeris, jame rasdamas ir 
muzikos svarbos įrodymą, ir kriterijus muzikos pobūdžiui: 
„Tikėjimas kyla iš Dievo žodžio klausymosi. Bet kai Dievo 
žodis išverčiamas į žmonių žodžius, lieka perteklius neišreiš-
kiamo ir neapsakomo, kas kviečia mus į tylą – į tylą, kuri 
baigiasi giesme ir taip pat šaukiasi visatos balsų pagalbos, 
kad tai, kas neapsakoma, galėtų tapti girdima“ (Ratzinger, 
1996, p. 138). Šitai taikytina ne tik muzikai, bet ir kitiems 
šventųjų apeigų elementams. B. Ulevičiaus nuomone, tik 
daugiasluoksnė, racionaliai nesuprantama (nes atsižvelgia į tą 
„neišreiškiamo ir neapsakomo“ perteklių) liturgija gali būti 
vadinama krikščioniška (Ulevičius, 2009, p. 236–239, 258). 
O P. Bubmannas perspėja, jog negalima painioti Naujojo 
Testamento „Žodžio“ (Logos) su garsu ar paprastu žodžiu, 
kaip dažnai daro new age atstovai, – Logos yra Asmuo 
(Bubmann, 1996, p. 19–20, p. 101).

22 Žr. Waloszek, 1997, p. 270–271; Loos, 1997, p. 16–17; 
Swain, 2000, p. 82.

23 Pvz., Liebrand, 2003, p. 62; Gottwald, 2003, p. 25–29.
24 Stačiatikybėje sunkiai įsivaizduojamas koks nors į šiapusinę 

būtį nukreiptas laisvumas, Vakarų Bažnyčioje pasireiškęs 
daugybe muzikos stilių. Labai kritiškai vertinama net ir 
religinė neliturginė muzika; pasak V. Meduševskio, tai tik 
sakralumo imitacija, jeigu jis nebus apribotas bažnyčios 
(cerkvės), su juo tuoj pat ims tapatintis magija, ezoterika, 
joga, okultizmas ir burtai: „Vìsos kvazireliginės egzaltaci-
jos, paremtos tariamu, žavingu neabejotino išgelbėjimo 
jausmu, formos, kurias priims pasaulis, yra svetimos stačia-
tikio sielai, tokias tendencijas vertinančiai su atsargumu“ 
(Медушевский, 2004, p. 112).

25 G. van der Leeuw. von Heiligen in der Kunst, Guttersloh, 
1957 (cit. iš: Tumasonienė, 2001, p. 155); Motte-Haber, 
2001, p. 47. Tą patį teigė M. Eliade (Eliade, 1997, p. 48) ir 
G. Beresnevičius (Religijotyros įvadas, Vilnius: Aidai, 1997, 
p. 50, p. 64): religinis laikas nebėga, nes tai yra esamuoju 
laiku paverstas ontologinis, pradžios, laikas, daugybę kartų 
galimà sugrąžinti ir atkartoti „įprastinės“ laiko tėkmės išim-
tis, – „jis visada tolygus sau, nekinta ir nesenka“ (Eliade). 
Apie įprasto laiko restruktūravimą ir transcendavimą mu-
zikoje žr. Lawrence E. Sullivan. „Sacred Music and Sacred 
Time“. In: The world of music, 1984/3, p. 33–51.

Kitas argumentas, paremiantis teiginį, jog šventosios mu-
zikos „skambesys turi skirtis nuo sekuliaraus pasaulio garsų“ 
(privalo turėti šventąją semantiką), yra tas, kad, priešingu 
atveju, visas prasminis svoris tenka žodžiams ir liturginei 
aplinkai, o muzika redukuojama tik į ornamentą (Swain, 
2000, p. 82–83).

26 Choralas vis dar tebeliudija, „kad pasaulyje yra ir švelnūs 
tonai, ir tai, kas neregima po regimu paviršiumi, kad pasku-
tinį žodį taria nebūtinai tas, kuris garsiausiai rėkia“ (Kaspar, 
2002, p. 285).

27 Pavyzdžiui, H. Lücko manymu, religiškumas muzikoje netu-
rįs būti suvokiamas „greta“ istorijos ar „virš“ istorijos tartum 
neliečiamas dalykas. Todėl muzikos grįžimas į konjunktūrinį 
„naująjį religiškumą“ (K. Pendereckis, H. Góreckis, A. Pär-
tas, J. Taveneris etc.) – į naivią diatoniką ir tonalumą, t. y. 

prisirišimas prie „neistoriško tradicinio tikėjimo turinių 
perdavimo, arba vien liturginių ritualinių normų vykdymo, 
neturinčio nieko bendra su mūsų realybe“, esąs reakcingas 
eskapizmas, negalintis žmogui duoti to, kas tikra (atitinka 
dabarties tikrovę). Kaip gerus pavyzdžius šis autorius nurodo 
J. S. Bacho kūrybą, L. van Beethoveno „Agnus Dei“ (kur 
girdima karo muzika, reiškianti, jog taiką žemėje žmonės 
turi patys pasiekti per sunkumus, ne vien laukti iš Dievo), 
B. A. Zimmermanno „Requiem“ dalį „Dona nobis pacem“ 
(choras ją išrėkia abejonių fortissimo), K. Huberio „Lamen-
tationes“ šiuolaikišką interpretavimą (žr. Hartmut Lück. 
„Credo und Cluster oder Wie hält es die Neue Musik mit 
der Religion?“ In: le sacre, 2001, p. 50–52). Plačiau apie 
prieštaringus A. Pärto ir kitų „naujojo dvasingumo“ muzikos 
kūrėjų vertinimus žr. Daunoravičienė, 2005, p. 257–259.

28 „Bachas ignoravo musica sacra (ecclesiastica) ir musica pro-
fana (camera) supriešinimą ir pagal liuteronų supratimą 
neskyrė, kas yra pasaulietiška ir dvasiška pačioje muzikoje, 
tuo jis buvo nepaprastai modernus ir pranašaujantis ateitį“ 
(Eggebrecht, 1996, p. 6).

29 Ten pat, p. 9. Ši Bažnyčios dokumentų skelbiamai bend-
ruomeniškumo dvasiai, regis, prieštaraujanti Eggebrechto 
pozicija keistai sutampa su žymaus XX a. teologo Karlo 
Rahnerio svarstymais apie asmeninę trečiojo tūkstantmečio 
krikščionio atsakomybę: ateities dvasingumas turėsiąs „daug 
labiau negu iki tol gyventi iš vienišo, netarpiško Dievo ir 
Jo Dvasios patyrimo“. Ateizmo, sekuliarizmo ir mokslinio 
racionalizmo kontekste „būtina individo atsakomybė ap-
sisprendžiant tikėti, – ir daug radikalesnė negu ankstesniais 
laikais. Štai kodėl šiuolaikinis krikščionio dvasingumas 
apima ir vienišo sprendimo, prieštaraujančio viešajai nuo-
monei, drąsą [...], analogišką pirmųjų krikščionybės amžių 
kankinių drąsai, dvasinio tikėjimo apsisprendimo drąsą, kuri 
semiasi stiprybės pati iš savęs ir neprašo viešo pritarimo, – 
ypač dar ir dėl to, kad net ir Bažnyčios viešoji nuomonė 
pernelyg nesustiprina individo apsisprendimo tikėti, o pati 
yra jo palaikoma. Tačiau tokia vieniša drąsa tegali egzistuoti 
tik tada, jei semiasi gyvybės iš visiškai asmeniško Dievo ir 
Jo Dvasios patyrimo“ (LR, Mažoji studija, „Dievo žodis: 
Kasdieniai skaitymai“, 2007 10 23).

30 Govers, 1995, p. 118; Oost-Zinner, Tucker, 2004, p. 58–62; 
Grau, 2005.

31 Gottwald, 2002, p. 21. Čia tiktų ikonų tapytojams skirtas 
D. Garsijos pasiūlymas: „Būdingu XXI a. ikonų tapybos 
stiliaus požymiu galėtų tapti sekimas visų amžių [ikonų – 
D. K.] geriausiais pavyzdžiais, atsižvelgiant į meną išma-
nančių šiuolaikinių žiūrovų reikalavimus“ (Гарсия, 2004, 
p. 249).

32 Pasak Schmitto ir Fischerio, orientavimasis tik į praeitį 
kelia sakralinio rezervato – atitrūkusio nuo dabarties ir tik 
kiekybiškai dauginančio praeities stiliumi sukurtos muzi-
kos – pavojų, todėl reikia į sacrum sferą įtraukti avangardinę 
muziką (Waloszek, 1997, p. 240). Dar žr. Schröder, 1988, 
p. 141.

33 Tą pripažįsta ir tradicijų tęstinumo šalininkai (pvz., žr. 
Heimbrock, 2000, p. 234; Ratzinger, Nos. 6–8: Oct–Dec 
1996). Radikalių reformos šalininkų nuomone, apskritai 
„nėra liturgijos aukso amžiaus muzika, į kurią mes galėtume 
atsigręžti, nes lobiai, kuriuos turime, yra produktas tų amžių, 
kurie nėra teologinio mąstymo apie liturgiją idealas“, „laiko-
tarpis, kai grigališkasis choralas pasiekė savo apogėjų, nors 
sklidinas intensyvaus krikščioniško tikėjimo, nėra liturginis 
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41 Ir šios muzikos turinio elementai dažniausiai apibūdinami 
religiniais epitetais: pavyzdžiui, statiška tėkmė atitinka 
amžinybę, evoliucinė melodika – begalybę, laisvas tempas – 
maldos kontempliaciją ir pan. Pasak B. Pociejaus, iš gelmės 
kylantis sacrum pasireiškia muzikos paviršiuje – išorinėje 
ir vidinėje muzikos struktūroje (per atskirą garsą, tembrą, 
melodiją, intervalus, judėjimo pobūdį). Žr. Waloszek, 
1997, p. 274, p. 241–242; Pociej, 1989, p. 31–33; taip pat 
Tumasonienė, 2004, p. 120–127.

42 Žr. Křenek, 1970, p. 17–20. B. Pociejui laiko matmuo taip 
pat atrodo labai svarbus („metafiziškumas slypi muzikos 
raidoje bei plėtros tėkmėje“, kai „laikas praranda savo „lai-
kiškumą“), bet ne vienintelis (žr. Pociej, 1989, p. 32, 33). 
V. Tumasonienė, būtina sakralumo prielaida laikydama 
pagarbų kompozitoriaus požiūrį, pripažįstantį Šventojo 
Rašto žodžio „išskirtinumą, ypatingumą, netgi šventumą“, 
pabrėžia ritmo sakralumą (kai siekiama sukurti „belaikį“ 
laiką à la litania) ir laiko sakralumą (jos aptariamu konkrečiu 
A. Martinaičio kūrybos atveju – „amžinojo buvimo įvaiz-
dį“, pasiekiamą per visišką sekundų dominavimą, vedantį į 
kontempliaciją; žr. Tumasonienė, 2002, p. 38, 42).

43 Катунян, 2004, p. 162–168. Pateikiama šios autorės suda-
ryta palyginamoji archajinio ir dabartinio kūrėjo pozicijų 
lentelė bei D. Garsijos (Гарсия, 2004) kanoninio ir laisvojo 
meno bruožų palyginimas. Šio autoriaus straipsnio išvadas 
galima taikyti ir šiuolaikinės bažnytinės muzikos kūrybai. 
Apie kanoną dar žr. M. Катунян. „сакральный канон как 
архетип минималистской композиции“. In: Muzikos 
komponavimo principai-i: teorija ir praktika, Vilnius, 2002; 
Dubinets, Elena. „The medieval Artistic Canon in 20th 
Century Music“. In: Muzikos komponavimo principai iii: 
Perimamumas ir atnaujinimas šiuolaikinėje muzikoje, Vilnius, 
2002, p. 129–139.

44 Ne vienas jų yra patyręs, kad Dievas apsireiškia/atpažįstamas 
visai ne religinėms apeigoms skirtoje vietoje ir laike: pavyz-
džiui, šv. Kryžiaus Jonas kalba apie meilės vienybės ekstazę, 
slegiamą tamsios sielos nakties, šv. Pranciškus Dievo garbę 
įžvelgia visuose pasaulio daiktuose (netgi „sesėje mirtyje“), 
Teresė Avilietė randa Kristų savo asmens gelmėje ir pan.

45 Govers, 1995, p. 118; Oost-Zinner, Tucker, 2004, p. 58–62; 
Grau, 2005.

46 Waloszek, 1997, p. 242, 246, 278, 280; Schneider, 1982, 
p. 3–5, 9–12, 20. Teologiniu požiūriu, grigališkasis chora-
las, pasak Türcke, yra malonės perkeistos Kristaus kančios 
atspindys: šventų žodžių melodiją formuojant laisvo, žodžiui 
pavaldaus ritmo frazėmis (t. y. ritmą išstūmus iš centrinės 
vietos), sėkmingiausiai nuslopinamas neišvengiamas auko-
jimo apeigos triukšmas (Türcke, 2001, p. 80).

47 Prou, J. „Le chant grégorien dans la spiritualité de l’Eglise“. 
In: Musicae sacrae Ministerium, 1983, 1/2, p. 21.

48 Oost-Zinner, Tucker, 2004, p. 58–62. Svarbiausiu sakra-
lumo matu grigališkąjį choralą laiko ir V. Tumasonienė, 
tyrinėjanti šiuolaikinį lietuvių avangardą bibline tematika 
(žr. Tumasonienė, 2004, p. 124–125 ir 2005, p. 146). 
B. Ulevičiaus žodžiais tariant, ši liturginė muzika pati sa-
vaime yra ypatinga amžinojo ir įsikūnijusio Logo epifanija 
(apsireiškimas), „tai giedojimas pagal darnias Logo dermes, 
giedojimas, kuriame logiška simetrija, tvarka bei propor-
cingumas atlieka tokį pat svarbų vaidmenį kaip ir tekstas“ 
(Ulevičius, 2009, p. 266).

49 Žr. Schneider, 1984, p. 18; Валькова, 1994, p. 149–159. 
Pasak V. Martynovo, „tik įsijungęs į bažnytinį bendravimą 

modelis šiandien“ (Rembert Weakland. „Music as Art in 
Liturgy“. In: Worship 41, 1967, p. 6), o praeities religinio 
meno laimėjimai – didžiosios polifoninės ar simfoninės 
kompozicijos (ciklinis ordinarium, vadinamas „mišiomis“) 
šiandieninį liturginį veiksmą deformuoja (Gélineau, 1964, 
p. 110).

34 Apie tai žr. paskutinėje šio straipsnio dalyje („Religinės muzi-
kos klasifikavimas“), taip pat: D. Kalavinskaitė. „Bažnytinės 
muzikos problematika Katalikų Bažnyčios XX a.–XXI a. 
pr. dokumentuose“. In: lietuvos muzikologija, 2008, Nr. 9, 
p. 131–149; D. Kalavinskaitė. „Liturgijos atnaujinimas ir 
muzika: popmuzika katalikų bažnyčiose – liturginės refor-
mos vaisius?“ In: soter, Nr. 27 (55), 2008, p. 113–125; 
D. Kalavinskaitė. „Liturgijos reforma ir muzika: tradicinio 
paveldo atnaujintoje liturgijoje problema“. In: soter, Nr. 30 
(58), 2009, p. 61–77.

35 Dievo šventumas – Jo būties kitoniškumas (ontologinis 
Dievo šventumo bruožas) ir dorovinis tobulumas (moralinis 
dieviškojo šventumo bruožas). Biblinis žmogaus šventumas 
reiškiasi trejopai, kad žmogus yra: 1) doroviškai tobulas, 
2) įsišaknijęs į dieviškąjį kitoniškumą, t. y. priklauso Dievui 
visa (net ir nuodėminga) savo būtimi, 3) ne tiek pats kažką 
nuveikia dėl Dievo, kiek leidžia, kad Dievas veiktų per jį 
žmonijos istorijoje (žr. D. Dikevičius. „Biblija apie Dievo 
ir žmonių šventumą“. In: artuma, 2007, spalis, Nr. 10, 
p. 3–4).

36 Lies, 2000, p. 17; D. Dikevičius, 2007, p. 4. Taip manė ir 
ne vienas krikščionių mistikas ar šventasis, kurio tikėjimas 
rėmėsi gyvojo Dievo buvimo patirtimi, neribojama religinių 
apeigų laiko ir erdvės.

37 Pasak G. Beresnevičiaus, „šventybė – tai pasaulietiškumo 
priešybė. Religingas žmogus puikiai tą skirtumą jaučia [...]. 
Žmogus patiria šventybę, nes ji reiškiasi kaip kažkas visiškai 
skirtinga nuo to, kas pasaulietiška. Šias šventybės apraiškas 
Eliade įvardija kaip hierofanijas (gr. hieros – „šventas“, 
phainomai – „pasirodyti“). Galima tarti, kad religijų istorija 
susideda iš daugybės hierofanijų, t. y. šventybinių realybių 
manifestacijų“ (G. Beresnevičius. „Įvadinis straipsnis“. In: 
Eliade, 1997, p. ix).

38 Tad šventumas apibrėžtinas ne kaip tobulumas ar dvasinis 
pranašumas, o kaip „orientacija į absoliučią ar dievišką tikro-
vę“. Tokia orientacija gali lemti ir kokybę, todėl, pavyzdžiui, 
J. Pieperis būdvardį „šventas“ vartoja „apibrėžti tam tikram 
veiksmui, daiktui, vietai ir laikui, kaip turintiems ypatingą 
kokybę, skirtingą nuo įprastos, ir nukreiptiems į dievišką 
sritį. Taigi sakralus ar šventas skiriamas nuo įprasto ar pro-
faniško (pasaulietiško, bedieviško), ir šis skyrimas taikomas 
dviem žmogiškos tikrovės pasauliams ar dviem buvimo 
joje būdams įvardyti“ (Laumenskaitė, 1996, p. 202; dar žr. 
Marth, 2006).

39 Žr. Gélineau, 1965, p. 166. G. Schmidto bei K. F. Müllerio 
nuomone, muzikos skirstymas į sacrum–profanum teologiš-
kai nepagrįstas ir nepageidautinas (Waloszek, p. 238–240). 
Pasak Z. Bernato ir I. Pawlako, „nėra kriterijų, pagal kuriuos 
būtų galima nustatyti daugiau ar mažiau „šventus“ garsus, 
intervalus, akordus, tonaciją, melodijos vingius ir panašiai“, 
todėl nėra ir vienos neginčytinos „bažnytinio stiliaus“ teo-
rijos (Bernat, Pawlak, 1973, p. 146).

40 Waloszek, 1997, p. 240–241. Tokia nuostata būdinga ir 
UL: „Liturgijoje ir vokalinė, ir instrumentinė muzika pati 
savaime nėra nei šventa, nei profaniška“ (Music in Christian 
liturgies ii, 2. 7, 2004; dar žr. Funk, 2003, p. 707).
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ir per kriukų ženklus prigludęs prie bažnytinio gyvenimo 
versmių žmogus gali sulaukti naujos, visuotinės/soborinės 
kūrybos dovanos, atsiskleidžiančios per centoniškumo prin-
cipą. Popievki – tai intonacinės ritminės formulės, atrinktos 
ir nušlifuotos daugybės giedotojų kartų [...] ir tarytum 
akumuliuojančios visą dvasinę bažnytinę giedojimo patirtį, 
prie kurios prisideda žmogus, besimokantis jas pažinti“ 
(Мартынов, 1994, p. 18). Johno Tavenero nuomone, prieš 
pradėdamas kurti Bažnyčiai, menininkas pirmiausia turi 
tikėti, antra, būti susipažinęs su meno tradicija: „Inovacija 
neturi nieko bendro su tradicija; štai kodėl joks naujoviškas 
menas negali būti toks didingas kaip autoritetingas pirma-
pradis grožis [...]“. Jo manymu, Vakarų sakralaus meno silp-
nybė yra tai, kad, praradęs teocentrinę orientaciją, „menas 
buvo abstrahuotas ir atskirtas nuo eucharistinės funkcijos, 
taigi atskirtas nuo prigimties, nuo sakramentinių šaknų, ga-
liausiai nuo paties gyvenimo“ (Tavener, 1995, p. 50–52).

50 Медушевский, 1994, p. 37; Schneider, 1982, p. 20; 
A. Kopoбoва. „Ноуменальное и феноменальное в музы-
кальном произведении и жанрово-коммуника тивный 
опыт культовой музыки“. In: Музыкальное искусство и 
религия: Материалы конференции, 1990 04 16–21, Москва, 
РАМ им. Гнесиных, 1994, p. 191; Cole, 1993, p. 130, 
132. Dar žr. A. Ruff. De gustibus…: apeiginė muzika „turi 
būti ne vien „graži“, bet ir patiriama kaip iš esmės ritualinis 
įvykis“ (cit. iš Liebrand, 2003, p. 50).

51 Медушевский, 1994, p. 40–41; Медушевский, 2004, 
p. 108. K. Goversas teigia, kad „Bažnyčia, kuriai mes esame 
dėkingi už neprilygstamus šedevrus, rūpinasi ne menu, 
o tiesa. Jai svarbios tik dvasinės vertybės“ (Govers, 1995, 
p. 119). Kiti autoriai nurodo, kad nekintantis kartojimasis 
(litanijos) yra priemonė pasiekti ekstazę – „šventąjį belai-
kiškumą“ ir šitaip tapti „švento“ dalimi (žr. Schleiermacher, 
2001, p. 110; Waloszek, 1997, p. 178).

52 Bubmann, 1996, p. 84–85. Apie bažnytinės muzikos krite-
rijus dar žr. Bubmann, 1996, p. 19–20.

53 Pociej, 1987, p. 34. Šio autoriaus išvardytų paskutinių 
trijų muzikos ypatybių negalėtume pavadinti objektyviai 
nustatomomis.

54 Медушевский, 2004, p. 21, 24, 38; dar žr. Caldwell, 1994, 
p. 265.

55 Медушевский, 1994, p. 24–25. V. Meduševskio teiginys 
apie žmogaus pastangas ir Dievo malonę turėtų priminti ir 
pačios liturgijos įvairovę – ji būna šventinė ir kasdienė, skirta 
didelei bendrijai (parapijai) ir jos daliai (specifinei grupei, 
vienuolijai). Nors Bažnyčios dokumentuose pirmiausia 
kalbama apie iškilmingos liturgijos muziką, diskusijose šie 
liturgijos skirtumai neretai užmirštami, kai, pavyzdžiui, 
remiantis šiuolaikinės demokratiškos tikinčiųjų bendruo-
menės paprastumu pradedama neigti puošnios liturginės 
muzikos galimybė. Dar XX a. pradžioje, nepaisydamas 
to, kad popiežius Pijus X atmetė visokias operiškumo 
apraiškas bažnytinėje muzikoje, G. Adleris teigė, jog ir 
solo koloratūros džiaugsmingomis šventinėmis progomis 
gali būti tinkamiausia muzikinė išraiška (žr. Adler, 1911, 
p. 153–154), nes, pasak B. Ulevičiaus, „tikintysis gali 
„jausti“, kad melizma, arba jubilus, yra tokie pat reikšmingi, 
kaip ir giedojimo turinys, ir ši pajauta sudaro tolygiai svarbią 
„liturginio sąmoningumo“ dalį kaip ir tiesioginis turinių 
suprantamumas“ (Ulevičius, 2009, p. 304). Apie liturginės 
muzikos puošnumą, Dievo malonės apstybę išreiškiantį 
meno perteklių dar žr. Waloszek, 1997, p. 216–218.

56 Pasak jos, lydėti meditaciją, panardinti medituojantį į 
ypatingą būseną ir neleisti jam nukrypti nuo meditacijos 
objekto – ir yra bažnytinių apeiginių žanrų paskirtis. Žr. 
Чигарёва, 1994, p. 105–106.

Panašiai teigia Raineris Mohrsas: „Tikra bažnytinė mu-
zika yra ta, kurioje juntama iracionalumas ir mistika, kur 
klausantįjį ji išveda iš kasdieniškumo ir banalumo sferos į 
jo vidujybę ir į jo Dievo poreikį“ (cit. iš: Schneider, Enjott. 
„Eine Kunstform stirbt aus?“ In: GEMA Nachrichten, 
Ausgabe 172, November 2005 (http://www.gema.de/presse/
news/n172/kirchenmusik.html; žiūrėta 2005 m. gruodį).

57 Žr. Tramsen, 2001, p. 61, 66; Schleiermacher, 2001, p. 113; 
Schnebel, 2001, p. 120; Heimbrock, 2000, p. 236; Black-
well, 1999, p. 218–222; Schröer, 2000, p. 312.

58 Tavener, 1995, p. 52; Валькова, 1994, p. 152.
59 Žr. Schleiermacher, 2001, p. 111; Harley, 1995, p. 127, 143.
60 Šis autorius 1968 m. prie nenatūraliųjų dalykų priskyrė 

ne tik elektrinių vargonų „balsų chorus“ bei parengto for-
tepijono skambesius, bet ir „nešvarius“ spiričiuelų tonus 
(angl. dirty-tones). Jau XIX a. cecilietiškasis bažnytinio 
stiliaus grynumo judėjimas susidūrė su gyvybingomis liau-
diškomis tradicijomis ir jų neįveikė. Apie stiliaus grynumo 
problemas žr. Waloszek, 1997, p. 250; Ursprung, 1935, 
p. 445; Landsbergytė, 2000, p. 39, ir kt.

61 Kadangi ji skirta vieno asmens (žmogaus) kreipimuisi į kitą 
asmenį (Dievą), ją pasitelkus negalima „sprukti“ – perfra-
zuojant V. Franklio mintis apie džiaugsmo prasmę – nuo 
intencionalaus išgyvenimo (t. y. orientacijos į kitą, peržen-
giant save) į būsenos išgyvenimą/svaigulį, t. y. neautentišką 
žmogaus būtį, kuri neintenduoja sau pačiai transcendentinės 
būties, arba vien į save pačią intenduojančią savirefleksiją 
(Frankl, V. E. sielogyda, Vilnius: Vaga, 2008, p. 89–91, 
p. 282, 288).

62 Žr. Schneider, Enjott. „Eine Kunstform stirbt aus?“ In: 
GEMA Nachrichten, Ausgabe 172, November 2005; http://
www.gema.de/presse/news/n172/kirchenmusik.shtml (žiūrėta 
internete 2005 m. gruodį). Dar žr. Liebrand, 2003, p. 59.

Yra ir manančių priešingai. Walterio Senno įsitikinimu 
(žr. Messe, MGG, Bd. 9, 1961, stulp. 215–216), po Pir-
mojo pasaulinio karo įsigalėjęs lineariškumas neabejotinai 
susijęs su muzikos raiškos objektyvizacija, viršasmeniškumu, 
tačiau sunkiai suvokiamas linearinės abstrakčios muzikos 
kalbos sudėtingumas vargu ar padeda klausytojui intensyviau 
išgyventi liturgiją.

63 Prasidėjus daugiabalsiškumui, ypač po 1200 metų, susi-
rūpinta meniškumu – muzikos kūryboje atsirado žaismo, 
choralas tapo ištęstas, o liturginis žodis nustumtas į šalį. 
Prie sacrum „teatralizacijos“ ir „mistagogizacijos“ prisidėjo 
baroko muzikos simbolika, o nuo XVIII a. tradicijos ir 
stilistinių naujovių bažnytinėje muzikoje įtampą dar labiau 
komplikavo kūrybos individualizacija, lėmusi religiškumo 
išraiškų ieškojimus nebe liturginėje muzikoje (Waloszek, 
1997, p. 243; Arlt, 1968, p. 383–384). Pasak kardinolo 
Ratzingerio, muzikos grožyje slypįs virtuozo mentaliteto, 
technikos tuštybės, kuri nebėra visumos dalis, bet pati nori 
pasirodyti, pavojus: antai Renesanso mišiose-imitacijose, 
kur tekstas derintas su pasaulietine melodija, „muzika toliau 
nebesivystė iš maldos, bet, nauju meninės autonomijos 
reikalavimu, krypo tolyn nuo liturgijos; ji tapo pati sau 
tikslas, atverdama duris visiškai kitokiems pasaulio paty-
rimo būdams. Muzika nutolino liturgiją nuo jos tikrosios 
prigimties“ (Ratzinger, 2000, p. 146–147).
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73 Maceina, 1993, p. 504, 506. Pasak R. Wuthnowo (Wuth-
now, 1996, p. 45), „mintis apie glaudų religijos ir kultūros 
ryšį anaiptol ne nauja. Juk religiją grindžia simbolika: tai ir 
primityvūs amuletai, totemai, [...] krucifiksai bei relikvijos, 
didžiųjų šiuolaikinių pasaulio religijų formalizuoti tekstai 
ar net šventosios apeigos ir žymekliai, kuriais nusakome 
save, [...] savo pačių tapatybės jausmą, kolektyvinę pri-
klausomybę bei lemtį. Jeigu simbolika – tai kultūros esmė, 
religija tikrai turi svarbų kultūrinį matmenį. Tai nereiškia, 
kad religiją sudaro vien simbolika ir kad joje nėra nieko 
kito, kaip kultūra.“ E. Laumenskaitė taip pat užsimena apie 
religijos ir kultūros sutapatinimo pavojų: „religiją suvokiant 
kaip socialinį ar kultūrinį konstruktą, religijos ir kultūros 
problema išsprendžiama vienareikšmiškai“, nes atmetamas 
arba nureikšminamas transcendentinis religijos matmuo, ją 
„paverčiant antropogeniniu reiškiniu“ (Laumenskaitė, 1996, 
p. 210). Apie krikščionybės ir kultūros įtampas dar žr. An-
drius Martinkus. „Teateinie tavo karalystė“. In: literatūra ir 
menas, 2007 11 02, Nr. 3163 (Internete žiūrėta 2007 11 15; 
http://ct.svs.lt/lmenas/?leid_id=3163&kas=straipsnis&st_
id=11634).

74 Pvz., Teresė Avilietė sako, kad siela džiaugiasi Dievo 
bendryste didžiausioje tyloje (kn. „Sielos pilis“). Panašiai 
liudija ir Šv. Kryžiaus Jonas (Penkioliktoji dvasinė giesmė, 
žr. Blackwell, p. 220): „Tylinti muzika, skambanti vienatvė, 
vakarienė, kuri atgaivina ir stiprina meilę.“ Pasak E. Tramse-
no, tikrąjį Šventumą gaubia tyla, nes Dievo Vardo negalima 
ištarti jo neišjuokiant ir nesuklastojant, – ir „muzika taip 
pat neturi pozityvios priemonės Šventumo išraiškai [...]“ 
(R. Otto), todėl švenčiausiu numinoziniu Mišių momen-
tu – Perkeitime – ji tampa nebyli, nes pati savo garsais 
negali pasiekti tokio „tylaus buvimo Viešpaties akivaizdoje“ 
(Tramsen, 2001, p. 60–61).

75 Pvz., P. Tillichas atskiria paviršutiniško gyvenimo ir mąstymo 
paprastumą bei lėkštą, trapų džiaugsmą ir tikrąjį gelmės 
paprastumą bei džiaugsmą: „Tikrosios gelmės bruožas yra 
paprastumas. Tiesos vengiame ne todėl, kad ji per sunki, 
o todėl, kad ji pernelyg nepatogi. [...] Koks mūsų gyveni-
mas, toks ir mąstymas. Žvelgiant iš gelmių, viskas atrodo 
apversta aukštyn kojomis. Dėl to religijai ir krikščionybei 
dažnai prikaišiojamas iracionalumas ir paradoksalumas. [...] 
Religijos kalba atidengia kelią į tiesą kaip kelią į gelmę, taigi 
kaip kančios ir aukos kelią. Tik tam, kuris tuo keliu ryžtasi 
eiti, paaiškėja religijos paradoksai. Vienas iš paradoksų yra 
tai, kad kelio į gelmę gale yra džiaugsmas. Džiaugsmas yra 
gilesnis negu kančia, džiaugsmas yra pabaiga“ (LR, Mažoji 
Studija, „Dievo žodis. Kasdieniai skaitymai“, 2007 11 06, 
2007 11 07).

76 Motte-Haber, 2001, p. 46. Ši autorė nurodo, kad tai, kas 
neapčiuopiama, XIX a. buvo išreiškiama per muzikos sim-
bolius, o XX a. – kone peržengiant klausytojų suvokimo 
ribas, pvz., labai tyliai, vos girdimai, labai ilgai ir pan. Beveik 
totalaus racionalizmo viešpatavimo laikais toks menininkų 
veržimasis iš jo (bei iš įprasto laiko ir erdvės pojūčio) vergijos 
į nenuspėjamos laisvės nuotykį yra nors ir sunkiai priimtinas 
daugeliui klausytojų, bet suprantamas. Čia vėl galima rasti 
analogijų su mistine patirtimi: „Aš įžengiau nežinodamas kur 
ir pasilikau nežinodamas, peržengiantis bet kokį žinojimą“ 
(šv. Kryžiaus Jonas; žr. Sánchez-Verdú, J. M. „Anmerkungen 
über Mystik, Erotik und Ekstase…“ In: le sacre, 2001, 
p. 103–104).

77 Мартынов, 2004, p. 141. Dar žr. Türcke, 2001, p. 83–84.

64 Motte-Haber, 2001, p. 39.
65 Christa Zöller (Zöller, 2001, p. 261) kaip simptomišką 

cituoja R. Wagnerio kūrinio „Ein Ende in Paris“ personažo 
tikėjimo išpažinimą: „Tikiu į Dievą, Mozartą ir Beethoveną, 
taip pat į jų mokinius ir apaštalus, tikiu į Šventąją Dvasią ir 
į vieno, nedalomo meno Tiesą, tikiu, kad šis menas iš Dievo 
kyla ir gyvuoja visų apšviestųjų žmonių širdyse, [...] tikiu, 
kad aš žemėje buvau disonuojantis akordas, kuris dabar per 
mirtį turiu būti didingai ir tyrai išspręstas. [...] Aš tikiu, 
kad ištikimi aukštojo meno mokiniai turi būti nušviesti 
dangiškame saulės perskrostų (sonnendurchstrahlten), kvapių 
skambesių audiny ir amžinybėje suvienyti su dieviškąja visų 
harmonijų Versme.“

66 Dvasingumo transformacijas tyrinėjusios Annos S. King 
manymu, šiuolaikinė dvasingumo samprata apima šiuos 
aspektus: artinimąsi prie Dievo (kreipimosi į Jį), religinę 
praktiką, pamaldumo kelią, discipliną, kūrybinės energijos, 
pagarbios baimės ir slėpinio pojūtį, savito religinio etoso 
ar patirties būdą, vidinę moralinę orientaciją, etinę savęs 
transcendenciją, mistinio supratimo, numinosum jausmą, 
žmogiškos patirties gelmės ir slėpinių supratimą (žr. Keister, 
2005, p. 36). E. Laumenskaitės teigimu, „šiandien atitinka-
mai „išplaunama“ ir krikščionio samprata: krikščioniu daž-
nai laikomas nebe tas, kuris turi asmenišką Kristaus patirtį ir 
pripažįsta jį savo gyvenimo Viešpačiu, bet kiekvienas, kuris 
gerai elgiasi ar daro gerus darbus“ (Laumenskaitė, 1996, 
p. 212).

67 Kaspar, 2002, p. 100–101.
68 J. Schwermer; žr. Kirchenmusik, MGG, Bd. 16, 1979, 

stulp. 985.
69 Bubmann, 1996, p. 86. Stilių įvairovę šis autorius grindžia 

krikščionybės kaip daugybės individų asmeninio, kiekvienu 
atveju unikalaus, atsigręžimo į Dievą visumos samprata. Ir, 
pasak Joncaso, „sunku priskirti muzikai šventumą kaip joje 
glūdinčią kokybę, nesiejant jo su tuo, kas vartoja muziką, 
kokie tekstai giedami, kokia proga ji atliekama, nepaisant 
kultūrinių kodų, kuriems visi tie elementai priklauso ir kurie 
juos vienija“ (Joncas, 1997, p. 52). Atsiliepiančiame į JAV 
ypač aktualius daugiakalbės bei daugiatautės populiacijos 
lūkesčius JAV Vyskupų Konferencijos dokumente „Plenty 
Good Room: The Spirit and Truth of African American 
Catholic Worship“ (1990) konstatuojamas simbolinis 
liturgijos pobūdis, pažymima, jog simbolis turi būti supran-
tamas konkrečioje istoriškai, kultūriškai, etniškai ir rasiškai 
apibrėžtoje bendruomenėje (žr. Funk, 2003, p. 709).

70 Loos, 1997, p. 20. Šis autorius teigia, jog net ir karščiausiose 
diskusijose apie teisingą bažnytinės muzikos stilių posakis 
„tikra bažnytinė muzika“ (kilęs iš noro stilistinius klausimus 
sunorminti ir padaryti visuotinai įpareigojančius) vartojamas 
itin retai.

71 Vildžiūnienė, Rūta. „Istoriniai religijų ir meno ryšiai“. In: 
tiltai, 2004, Priedas Nr. 21, p. 34.

72 Eggebrecht, 1996, p. 6. Jam iš religijos sociologijos pozicijų 
atitaria E. Laumenskaitė: „atrodo, šiandien greta religijos 
sociologizuotos ir simbolinės sampratos pamažu įsivyrauja 
subjektyvus religijos supratimas, suabsoliutinantis potyrį“ 
(Laumenskaitė, 1996, p. 212). Šitoks nukrypimas į subjekty-
vumą – tai šventybės svarbą individui rodanti atsvara Dievo 
suracionalinimui, tokią išvadą daro K. Rugevičius, primin-
damas K. Rahnerio mintį, kad ateities krikščionis įmanomas 
tik kaip mistikas, t. y. kaip tas, kuris yra asmeniškai patyręs 
šventybę (Rugevičus, 2001, p. 27, p. 29).
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78 Čia ir toliau žr. Brown, Frank Burch, Religious aesthetics: 
a Theological study of Making and Meaning, Princeton: 
Princeton University Press, 1989, p. 117–130; cit. iš: Black-
well, 1999, p. 204–205.

79 Pvz., H. Loosas kaip lūžį nurodo 1960 m. atliktą K. Pende-
reckio „Anaklasis“, vėliau tai tęsiama A. Schnittke’s, A. Pärto 
ir pan. kūryboje (Loos, 1997, p. 19–20).

80 Pirmajam priskirtina I. Stravinskio, A. Schönbergo re-
liginė kūryba, čia tiktų lietuvių stilizacijos, kaip antai 
D. Čemerytės „Ave maris stella“, V. Barkausko „…quasi 
viderunt omnes“, antrajam (disonansiškumo, serializmo, 
modalizmo) – O. Messiaeno muzika, galbūt O. Balakausko 
„Requiem“, trečiajam – techniškumo sumažinimo, nuo-
širdumo keliui – A. Martinaičio, G. Svilainio bažnytinė 
kūryba, F. Latėno „Agnus Dei“, F. Bajoro „Mišių giesmės“, 
G. Kuprevičiaus „Missa catacumbae“ ir kt.

81 A. Blackwellas (Blackwell, 1999, p. 224–226) nurodo 
šias muzikos užduotis liturgijoje: 1) nuraminti, nugramz-
dinti į tylą ir susikaupimą (be kurių neįmanoma pasiekti 
kontemp liacijos); 2) parengti (Eucharistijai) – nuraminti 
aistras, pakylėti dvasią; 3) kurti nuolankumo būseną 
(tam daug labiau tinka A. Pärto ir J. Tavenerio „mistinis 
minimalizmas“ nei pompastiška muzika); 4) patraukti, 
suvilioti, kitaip tariant – patraukliai perteikti teologines 
tiesas; 5) struktūruoti – suteikti liturgijos vyksmui formą 
(kai per muziką išgyvenamas laikas, o erdvė pripildoma 
šventų garsų ir tekstų); 6) skelbti (Dievo žodį bei žmogaus 
atliepą į jį, o instrumentine muzika – sukurtojo kosmoso 
arba transcendentinę harmoniją); 7) padėti švęsti ir šlovinti 
(tai apskritai sunkiai įsivaizduojama be muzikos).

Turbūt nerastume nė vieno bažnytinės muzikos stiliaus, 
kuris (dėl savo ypatybių arba klausančiųjų suvokimo ribo-
tumo) atitiktų visus išvardytus punktus. Antai popmuzika 
negali nuraminti aistrų, pakylėti dvasios, nes disponuoja 
tik psichine energija, neturi dvasinės potencijos (Blackwell, 
1999, p. 207), o kad grigališkojo choralo daugelis tikinčiųjų 
nebesieja su šventiškumu, akivaizdu iš tra le sollecitudini, 
3 (1903) priminimo, jog liturgija nepraranda nė trupučio 
savo iškilmingumo, jei yra palydima vien grigališkojo cho-
ralo, ir Musicam sacram, 11 (1967) pastabos, kad Mišių 
iškilmingumas priklauso ne tiek nuo įmantraus giedojimo, 
kiek nuo „tinkamo ir maldingo pamaldų atlikimo“. Tačiau 
šie teiginiai nepaneigia ir puošnesnės liturginės muzikos, 
kurios pagrindinė užduotis tikrai nėra klausantįjį nuraminti 
ar padaryti nuolankesnį.

82 Söhngen, 1967, p. 219. Kad muzika būtų pajėgi tai įvyk-
dyti, R. Paciko teigimu, ji turinti atitikti šiuos minimalius 
estetinius reikalavimus: įtikinamo, darnaus medžiagos su-
tvarkymo, proporcingumo, priemonių atitikimo tam, kas 
išreiškiama (liudijama), komunikabilumo, įvairialypumo – 
daugiadimensinių išraiškos ir vidinių sąryšių, kūrybiško 
neįprastumo, kai tai, kas žinoma, perteikiama nešabloniškai 
(Liebrand, 2003, p. 59). J. P. Swaino įsitikinimu, šventumo 
reikšmes gali perteikti tik (kaip nors) sudėtinga muzika – tai 
rodanti visa liturginės muzikos tradicija, taip pat ir protes-
tantiškoji (Swain, 2000, p. 84–85).

83 Šios dvi priešybės paradoksaliai sugretintos eksperimenti-
niame G. Sodeikos „Requiem“ grigališkojo choralo giedo-
tojų grupei, improvizuojančiam trimitui ir magnetofonui 
(1998).

84 Pasak O. Söhngeno, tai reiškia kūrėjo priklausomumą 
bendruomenei ir iš to kylantį kūrinio quasi anonimiškumą 

(Söhngen, 1967, p. 174). Šis principas kelia klausimą apie 
grigališkojo choralo padėtį. Jo klestėjimo laikais bendruome-
ne greičiausiai buvo laikomi ne visi tikintieji, o tik tą choralą 
kultivavę dvasiškiai. Todėl ne veltui šiuolaikiniuose Bažny-
čios dokumentuose skatinama giedoti pirmiausia visiems 
prieinamas, paprastesnes grigališkojo choralo giesmes.

85 Tarp tokių XX a. kūrėjų minėtini, pvz., J. Langlais, O. Mes-
siaenas, J. Naujalis, J. Kačinskas, P. Beinaris, A. Remesa, 
R. Dubra (ilgamečiai bažnyčios vargonininkai), taip pat – 
ilgą laiką tai pačiai erdvei ir vienu stiliumi kūrę autoriai 
(A. Martinaitis, K. Vasiliauskaitė).

86 Daugelio autorių nuomone, ugdyti bendruomenę ir tęsti 
tradiciją – bažnytinės muzikos ir muzikantų prievolė. 
H. Looso nuomone, būtent atsigręžimas į bendruomenės 
(publikos) tikruosius poreikius ir yra šiuolaikinės religinės 
muzikos perspektyva, o muzikanto uždavinys – pažinti 
turtingą tradiciją (neaplenkiant ir religinės popmuzikos), 
ja disponuoti ir taikyti atsižvelgiant į aplinkybes, atrandant 
tinkamiausią bendruomenei Dievo garbinimo išraišką (Loos, 
1997, p. 14, 20). J. P. Swaino apibūdinta Katalikų Bažnyčios 
padėtis JAV panaši į dabar susiklosčiusią Lietuvoje: „Viena iš 
sunkiai įveikiamų kliūčių jos [muzikos – D. K.] atgimimui 
yra tipiško amerikiečio antipatija aukštesniam autoritetui, 
ypač meno srityje. Dėl to kažkodėl manoma, kad liturginė 
muzika bus tikriausia, kai ji taps vien mėgėjų, „žmonių“, 
veikla“. Profesionalų patarimai laikomi pretenzingais, val-
dingais, snobiškais. Bet iš tiesų „didi ir ilgalaikė liturginė 
muzika yra per sudėtinga, kad ją būtų galima palikti liaudies 
balsui; kaip ir teologinė tiesa, ji privalo turėti savą katechezę“ 
(Swain, 2000, p. 86).

87 Todėl šis autorius neigiamai vertina bažnytinės muzikos 
programiškumą (rėmimąsi kuo nors kitu nei vien muzikine 
gramatika). Žr. Söhngen, 1967, p. 194–196.

88 Taip nurodoma ir Muzikos enciklopedijoje (Vilnius, 2007, 
t. 3, p. 276; toliau santr. LME): sakralinė muzika – tai 
bažnytinė muzika; kartais šis terminas vartojamas kaip 
religinės muzikos sinonimas. Šio ir visų toliau minėsimų 
LME straipsnių autorius – Jonas Vilimas.

89 Beje, didžiosiose šiuolaikinėse muzikos enciklopedijose 
vengiama vertinti XX a. bažnytinę muziką. Antai enciklo-
pedijoje Die Musik in Geschichte und Gegenwart: allgemeine 
Enzyklopädie der Musik (hrsg. Ludwig Fischer; Sachteil, 
Bd. 5, 1996, stulp. 128–129) terminu Kirchenmusik api-
būdinama visokia muzika, kuri skamba krikščionių baž-
nyčiose ir pasižymi daugybe žanrų, liturginių bei vietinių 
ypatumų, o jos kriterijams skirtame straipsnyje Musik in 
der Kirche (žr. Herbst, 1997, stulp. 715–727) pateikta tik 
bandymų juos rasti istorinė apžvalga bei įvairios nuomonės. 
Naujausiame The new Grove Dictionary of Music and Mu-
sicians (toliau santr. NGD; ed. 2, Vol. 21; žr. Dyer, 2001, 
p. 544–570) apžvelgus debatus dėl muzikos vertinimo 
kriterijų, galiausiai konstatuojama: „ironiška, kad kaip tik 
tie elementai, kurie katalikus erzina ir atstumia, yra susiję 
su galutiniu vienijančiu Bažnyčios veiksmu – liturgija“ 
(Dyer, 2001, p. 569).

90 Žr. Adler, 1911, p. 148.
91 Pagal LME – bažnytinė muzika (žr. T. 1). Liturginės muzikos 

terminas LME nevartojamas.
92 Neliturginė „dvasinė muzika“ (oratorijos, religinės kanta-

tos) minima tik instrukcijoje „Koncertai bažnyčiose“, 9 e. 
Das Große lexikon der Musik (1987, Bd. 3, p. 253; cit. iš 
Gerhards, 1992, p. 3) apibrėžia geistliche Musik kaip nuo 
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per muziką pasiekti transcendencijos patirtį, kritikuoja 
R. J. Schuleris, Doppelbaueris, J. Ratzingeris (žr. jų tekstus, 
taip pat adoremus publikacijas).

103 Ratzinger, www.musicasacra.com; Ratzinger, 1986, p. 243–
256; jo teiginių apžvalgas žr. Liebrand, 2003, p. 41–43, Mil-
ler, 2000 July; Pope Benedict XVI on Sacred Music (www.
ceciliaschola.org/notes/benedictonmusic.html) ir kt.

104 Tai pasiekiama, kai kompozitorius pirmiausia atsižvelgia 
į liturginio teksto reikalavimus (kilnumo, didingumo, 
objektyvumo), antra – į senąją bažnytinės muzikos tradiciją 
(grigališkojo choralo, Palestrinos stiliaus polifonijos), nors 
neatmestinos ir vėliau susiformavusios tradicijos (pvz., 
žr. Ratzinger, Nos. 6–8: Oct.–Dec. 1996). Šiuo požiūriu 
pavyzdinė yra latvio Rihardo Dubros kūryba – jis pats vargo-
nininkauja katalikų bažnyčioje, nuolat studijuoja grigališkąjį 
choralą, jo dėsniais grindžia savo bažnytinę muziką.

Liturginio bažnytinės muzikos modelio atgarsis – JAV 
Bažnyčios kompozitorių simpoziumo dokumentas Mil-
waukee statement (The Milwaukee symposia for Church 
Composers: a ten-Year Report, 1992), atmetęs vien muzikos 
funkcijos akcentavimą, skatinęs liturginį pasirengimą bei 
pabrėžęs būtinybę formuoti krikščionių ritualinės muzikos 
teologiją.

105 Tačiau minimų žemynų tautų liturginė raiška ryškiai skiriasi 
nuo didžiosios europietiškos tradicijos (kur charizminis ju-
dėjimas – išimtis): jiems artima Šventosios Dvasios teologija 
ir improvizaciškumas, o giesmėms būdinga holizmas (viso 
žmogaus – jo proto, vaizduotės, balso, jausmo, kūno – daly-
vavimas), džiaugsmingas aktyvumas, energija, intensyvumas, 
spontaniškumas. Šiuolaikinėje bažnytinėje lietuvių kūryboje 
tokio žaismingo džiugesio galime rasti V. Bartulio Mišiose 
(1987), afrikietiškų ritmų bei intrumentuotės – J. Tamu-
lionio „Missa africana“ (2005).

106 Dokumento apžvalgas žr. Cox, 2000, p. 140–151; Liebrand, 
2003, p. 44–46, Funk, 2003, p. 710–711, Joncas, 1997, 
p. 9, 27–30, 66–70, 93–98.

107 „Grožis yra esmingas liturginiam gyvenimui ir Bažnyčios 
pasiuntinybei. [...] Dievo tautai daroma skriauda, kai re-
miamos tokios pamaldų ir liturginių meno rūšių formos, 
kurioms trūksta estetinio dailumo“ (SS, 1995, p. 153). 
Tačiau prisimintina ir popiežiaus Benedikto XVI mintis, 
kad „grožis yra ne tik formų dermė“, bet Dievo meilė 
kenčiančiame Kristuje, kuris nebuvo „nei patrauklus, nei 
gražus“ (sacramentum caritatis, 35).

108 Etosą, pagal SS, apibrėžti nelengva, nes Bažnyčia nėra 
apsiribojusi vienu konkrečiu „šventu“ stiliumi. Etoso cha-
rakteristikų reikėtų ieškoti „muzikoje, kuri sakramentiniame 
slėpinyje išryškina viešą, kosminį ir transcendentinį religijos 
pobūdį“ (Funk, 2003, p. 711), o tai pirmiausia būdinga iš 
praeities kartų paveldėtam muzikos repertuarui, kuriam 
skirtinas didesnis dėmesys ir iš kurio turėtų organiškai išaugti 
naujos formos ir stiliai. SS autoriai kritikuoja požiūrį, kad 
estetinis vertinimas galimas tik stiliaus ribose (pvz., kad ne-
įmanoma lyginti W. A. Mozarto ir popmuzikos), teigia, kad 
stiliai yra tos pačios muzikos kalbos (pvz., Vakarų Europos) 
dalys, todėl jų lyginimas ir vertinimas esąs ne tik įmanomas, 
bet ir būtinas (SS, 6). Tačiau ką daryti šiuolaikinio kultūrų 
pliuralizmo situacijoje, kai svetimo etnoso muzika (jos 
raiškos, atlikimo vertė) yra nesuprantama?

109 Tuo atliepiama Katalikų Bažnyčios IV instrukcijai varietates 
legitimae (1994), kurioje leidžiama ne tik tautoms sava mu-
zika, bet ir judesiai, netgi šokio elementai, tačiau perspėjama 

„pasaulietinės“ skirtingą vokalinę muziką, sukurtą pagal 
religinį (dažniausiai krikščionišką biblinį, liturginį, poe-
tinį) tekstą, neskirstant į religinę, liturginę ar bažnytinę. 
Protestantizmo tradicijoje geistliche Musik (geistliches lied, 
geistliches Konzert – katalikiškasis atitikmuo būtų lot. con-
certo ecclesiastico) reiškė bažnyčioje atliekamą, netgi liturginę 
muziką.

93 Kaip skirtingą nuo bažnytinės ir liturginės muzikos, ją api-
būdina ir Das Große lexikon der Musik (1987, Bd. 7, p. 42), 
religinei muzikai priskirdamas vokalinę ar instrumentinę 
kūrybą (dažniausiai pagal krikščioniškosios tradicijos tekstus 
ar modelius), kurios metafizinis turinys nėra konfesiškai 
apribotas.

94 Adler, 1911, p. 150–151.
95 Pvz., NGD (straipsnyje „Roman Catholic Church Music“; 

žr. Dyer, 2001, p. 567–458) XIX a. kūrybą apibūdinus 
kaip works composed to liturgical text, settings of liturgical 
texts (angl. „kūriniai pagal liturginį tekstą“), XX a. muzikai 
nusakyti vartojami posakiai liturgical and other sacred music 
(„liturginė ir kita šventoji muzika“), post-consiliar liturgical 
music („liturginė muzika po Susirinkimo“, apimanti ir 
populiariąją muziką).

96 Funk, 2003, p. 702. O J. M. Joncas’as visai bažnytinėse 
pamaldose – liturgijoje ir viešose liaudies pamaldumo 
praktikose – naudojamai muzikai siūlo terminą „Romos 
katalikų pamaldų muzika“ (Joncas, 1997, p. 31).

97 Gerhards, 1992, p. 4. 
98 Šiuo pavadinimu JAV sielovados muzikantų asociacija 

(national association of Pastoral Musicians) apibrėžė visą 
parapijos veikloje, ne tik liturgijoje, naudojamą muziką, o 
JAV Vyskupų liturginės komisijos dokumente „liturgical 
Music today“ (1982) „sielovados muzika“ susiaurinta iki 
vien liturginio konteksto.

99 Terminą 1980 m. įvedė Universa Laus. Pasak C. V. Funko, 
UL idėjiškai artimos national association of Pastoral Musi-
cians vadovo, būdvardžiu „ritualinė“ apibrėžiama muzikos 
funkcija neatsižvelgiant į muzikos vidinę galią išreikšti 
religinę poziciją ir tikėjimą. Taip kalbos pokytis lemia su-
pratimo apie muziką pokytį: „ritualinei“ muzikai priešinga 
„neritualinė“ muzika (kuri neturi ritualinės funkcijos ar ne-
funkcionuoja ritualiniu būdu), o sacrum–profanum prieštara 
atmetama kaip nebeaktuali. Žr. Funk, 1998, p. 177–193. 
Terminologijos raidos apžvalgą žr. Funk 22003, p. 702–711; 
Benofy, Nos. 3, 5: May, July–August 2001.

100 Šiuos kriterijus aiškiai suformulavo JAV Vyskupų liturginės 
komisijos dokumentas Music in Catholic Worship (1972), 
kuriame terminas musica sacra nebevartojamas. Apie 
keblumus, kylančius taikant šiuos kriterijus praktiškai, 
žr. Joncas, 1997, p. 57–65. Tai, kad įvairiose šalyse do-
minuoja skirtingi kriterijai, C. V. Funko manymu (Funk, 
2003, p. 707), priklauso nuo nacionalinių savitumų: antai 
vokiečių bendruomenių tradicija – didžiųjų kompozitorių 
paveldas, todėl jie esą labiau pabrėžia estetinę muzikos 
kokybę; prancūzų tradicija – geras Rašto pažinimas bei 
liturginis išsimokslinimas, padedantis muziką deramai 
taikyti liturgijai (apeiginė muzikos funkcija); Š. Amerikos 
angliakalbių bruožas – svarbų sielovados vaidmenį lemiantis 
pragmatizmas (ar bendruomenė pajėgi vieną ar kitą muziką 
suprasti, atlikti).

101 Žr. Liebrand, 2003, p. 37–40, Funk, 2003, p. 707–708.
102 Meninį reliatyvizmą, arba estetinį nihilizmą, kai atme-

tami bažnytinio stiliaus idealai ir ignoruojama galimybė 
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dėl „muzikinio pramogavimo“ liturgijos metu, tai JAV buvo 
būdinga nuo pat liturginės reformos pradžios.

110 Ši išvada padaryta JAV Bažnyčios kompozitorių simpoziumo 
dokumente Milwaukee statement (1992).

111 Funk, 2003, p. 707–708. Mokinystė ir veiklos paaukojimas 
Dievui savo ruožtu veda prie savito, radikaliai priešingo 
vyraujančiam visuomenėje, santykio su esama ir kuriama 
muzika: už vartojimą savo malonumui ir pagal savo skonį 
labiau vertinama bendra kūryba (giedojimas, veikimas), 
individualių pomėgių derinimas bendro liturginio veiksmo 
labui.

112 J. P. Swaino manymu (Swain, 2000, p. 84), tie Vatikano 
II Susirinkimo delegatai, kurie jo reikalavo, nevisiškai 
suvokė, ką darą: pati bendruomeninės šventosios muzikos 
idėja atrodo neįmanoma, nes tada muzika turi būti ir gana 
sudėtinga, idant išsaugotų praeities simboliką, ir kartu – 
ganėtinai paprasta, kad ją įstengtų atlikti neprofesionalai. 
Dėl to, jo manymu, nesėkmė bažnyčioje ištiko folk-pop 
„gitarų muziką“, paplitusią JAV po liturginės reformos: 
šios „šlovinimo“ giesmės yra arba per sunkios giedoti (nes 
joms būdingas spontaniškas, subtilios melodikos ir ritmikos 
solo vokalas), arba per nuobodžios jas iškęsti (supaprastinus 
melodijas, prarastas meniškumas). J. Gélineau yra rašęs apie 
paradoksą, kilusį dėl Vatikano II Susirinkimo liturginės 
reformos: „Liturgija reikalauja giedojimo ir muzikos, bet 
neteikia jokių galimybių muzikuoti“ (Gélineau, 1970, 
p. 97).

113 T. y. kai paprastos protestantiškojo choralo giesmių me-
lodijos giedamos su meistrišku pritarimu – paprastesnio 
ritmo ir frazuotės grigalika arba liaudiškos kilmės melodija 
harmonizuojama sudėtinga, dažnai polifonine faktūra. Kaip 
žinome iš istorijos, šis bažnytinės muzikos radimosi kelias 
taip pat neišvengė komplikacijų, pavyzdžiui, bendruome-
nei giedoti skirtos melodijos aukščio klausimo: ją sunku 
pagauti skambančią tarp kitų balsų (daugumai patogiame 
viduriniame diapazone), o išsiskirianti viršutinė (soprano) 
pozicija bendruomenei giedoti nepatogi. Puikus, bet dar 
nepakankamai įvertintas paprastumo ir sudėtingumo de-
rinys yra ekumeninių Taizé pamaldų giedojimai, sudaryti 
iš trijų sluoksnių: visiems prieinamos melodijos, paprastos 
harmonizacijos daugiabalsiškumo (keturbalsiškumo) bei 
ant šio ostinatinio pagrindo atliekamų tarsi improvizacinių 
(arba galimų improvizuoti) solistų partijų. Lietuviškąjį jų 
variantą yra parengusi K. Vasiliauskaitė. Meniško paprastu-
mo rastume kai kuriuose A. Martinaičio kūriniuose (pvz., 
„Aleliuja“, „Sanctus“, „Šv. Pranciškaus litanija“).

114 Lietuviškosios šios tendencijos paralelės – G. Svilainio „Ky-
rie“ (2000), kur dera keturios skirtingos kalbos ir muzikos 
stiliai, bei įvairiakalbyste pagrįsta V. Bartulio meditacija „Ave 
Maria“ tema – „Vėrinys Marijai“ (2001).

115 Jie artimiausi E. Foley pateiktiems apibrėžimams, tik neiš-
skiriant „sakralinės muzikos“ (žr. Foley, 1990, p. 854–855; 
E. Foley, O.F.M. Cap. „Music and Worship“. In: The Mo-
dern Catholic Encyclopedia, Collegeville, Minnesota, 1994, 
p. 591, pgl. Matonis, 2000, p. 4–5).
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Summary

Explorations of “sacred music”, which is suitable 
for glorifying God, involve questions about the origin, 
purpose and impact of religious music, as well as the 
concept of sacredness itself. Sacredness as a phenomenon 
in connection with art/culture in the 20th century is not 
only a theological subject but also research into aesthetics, 
philosophy, religion science, psychology and sociology. 
Religious music emerges at the intersection of two forces 
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music is music that is written for liturgy), whilst others 
(e.g. O. Söhngen, B. Pociej, V. Tumasonienė) emphasise a 
dimension of sacrality, which lies in music itself and mani-
fests in “unusual flashes of musical substance”, and look 
for a long-living “idiom of sacrality” (B. Pociej) in musical 
substances (according to Křenek, sacrum is determined 
by the organisation of music in time), data conveyed in 
the language of music (primarily in the peculiarities of 
church monody), archetypical structures (M. Katunyan), 
psychological effects, etc. Emphasis is placed on a struc-
tural complexity whose presence is inevitable in sacral 
music: diverse inner relationships enabling the composer 
to handle religious symbolism.

Looking back to the past and the presence of church 
music, one has to admit the impossibility of the sole “true” 
church style. Compositions attributed to the church music 
of the 20th century are stylistically highly divergent: old 
and new spiritual chants (canticles), spirituals, gospel 
songs, chansons, jazz and hits, organums and classical 
polyphonies, tonal, atonal, neo-modal, serial composi-
tions, dodecaphony music, electronic, sonorous and 
other compositions as well as folk (national) religious 
music. This variety unfolds a lot of different aspects of 
the reality of religion. The commonness of musica sacra, 
as earlier expressed through the Gregorian chant common 
to the whole Western Christianity, is increasingly substi-
tuted with the concept of commonness of the Church’s 
becoming “a home” for different cultures of the world. 
And this concept could be considered the beginning of a 
real inculturation.

that negate each other: on the one hand, communication 
with God always involves some tremendum and majestas 
experience – unavoidable apprehensive tremble in the face 
of the mysterious Majesty which is far beyond human 
conception, whilst on the other hand, sacred music should 
serve as a contemplation of a tender, thrilling dialogue 
between the members of the Trinity. From historical per-
spectives, an important peculiarity of the development of 
church music is seen in a constant tension between the 
tradition (normative structures) and stylistic novelties. 
Today Christians can enjoy the immense abundance of 
artistic inventions coming from nearly all previous epochs. 
However, many authors dealing with the issues of modern 
religious music stick to the opinion that authentic music, 
to which a harmonic dimension of previous centuries 
could be applied, is hardly possible in the face of scientific 
achievements (theory of relativity, genetic engineering, 
astronautics, etc.), terrible brutality of 20th century’s wars 
and the nuclear war that have badly impaired the feeling 
of safety of mankind. In modern works, harmony of triads 
and modal scales are approached with suspicion as a reac-
tive escapism and autism, but “aesthetics of disharmony” 
does not conform to the spirit of the Eucharist as the act 
of giving thanks.

Explorations of the religious music of the 20th century 
make an attempt at distinguishing manifestations of the 
“sacredness” of music. Some musicologists use such cate-
gories as sacrum-profanum or adjectives “sacred”/“church”, 
which refer to the purpose or function of a musical 
composition rather than to its substantial aspect (sacral 
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Lietuviškoji vargonų mokykla 1894–1949 metais: 
savitieji ir universalieji bruožai
The Lithuanian organ School in 1894–1949: The Specific and  
universal Features

Anotacija
Straipsnio tikslas – pagrįsti XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės lietuviškosios vargonų mokyklos, kaip savarankiško struktūrinio viene-
to, gyvavimą. Remiantis muzikologo A. J. Ambrazo suformuluotu kūrybinės mokyklos bei mokyklos sąvokos apibrėžimu, kurį suponuoja 
svarbiausi komponentai: 1) programa, 2) vadovas, 3) žinių perteikimas, 4) lokalizacija, 5) ištakos, 6) tradicijos, bei susistemintomis 
sąvokomis, susijusiomis su atskirais muzikos tautiškumo kategorijos aspektais, siekiama nusakyti lietuviškosios vargonų mokyklos sampratą, 
jos meninį pobūdį, struktūrą, įvardyti esminius požymius, apibrėžti disciplinų lauką, apibūdinti pavaldžias muzikavimo formas ir sritis, 
įvertinti kūrybinį vargonininkų palikimą. Taip pat yra svarbu nustatyti tarpdiscipliniškumo nulemtas vargonų mokyklos sampratos ribas. Ši 
samprata aprėpia ne tik bažnytines, pedagogines ir metodines, koncertines bei interpretacines vargonavimo tradicijas, bet ir vargondirbystę. 
Straipsnio uždavinys – nubrėžti lietuviškosios vargonų mokyklos chronologines ribas, raidos etapus, įvertinti jos tradicijų tęstinumą. Be to, 
įvardyti savituosius ir universaliuosius bruožus ir jų sąveiką lietuviškosios vargonų mokyklos raidoje.
Reikšminiai žodžiai: lietuviškoji vargonų mokykla, mokyklos samprata, kūrybinė mokykla, meninė mokykla, vargondirbystė, programa, 
vadovas, žinių perėmimas, lokalizacija, ištakos, tradicijos, tradicijų tęstinumas, tautiškumas, universalumas, savitumas.

Abstract
The aim of the article is to ground the existence of the Lithuanian organ school in the period from the end of the 19th century to the first 
part of the 20th century as a complete, independent structural unit. On the basis of the definition of an artistic school and a wide definition 
of the concept of school provided by Algirdas Ambrazas (the main components of which are: 1) a programme; 2) a leader; 3) transfer of 
knowledge; 4) localisation; 5) roots; 6) traditions), as well as systemised concepts related to separate aspects of the “nationality” of music, 
this section aims at defining the concept of the Lithuanian organ school; estimating its artistic character and structure; describing its key 
features, defining the fields of disciplines, related forms and spheres of playing and at estimating the creative heritage of organists. It is 
important to estimate the depth of the organ school conception determined by trans-disciplinarity which comprises not only church, 
pedagogical, methodological, concert and interpretational tradition but also organ-making tradition. The goals of the article are to 
establish chronological boundaries, the developmental stages of the Lithuanian organ school, and to evaluate the continuity of traditions 
that existed in it. In addition, it also aims at determining the national and universal origins and their interaction in the development of 
Lithuanian organ school.
Keywords: Lithuanian organ school, the concept of school, creative school, artistic school, organ making, programme, transfer of 
knowledge, localisation, roots, continuity of traditions, nationality, universality, peculiarity.

Tautiškumo sąvoka 

Lietuvos mokslo bendruomenėje jau keletą dešimt-
mečių vyksta diskusija dėl tautiškumo formų, raiškos ir 
sklaidos įvairovės XIX–XX a. Lietuvoje. Remdamiesi šiuo-
laikiniu sociologiniu mąstymu bei žymių pasaulio socio-
logų teorijomis, tautiškumo sampratą šiandien socialiniu 
ir kultūriniu atžvilgiu tiria Lietuvos mokslininkai. Romu-
aldo Grigo straipsniuose socialiniu aspektu gvildenama 
tautos ir tautiškumo vieta valstybės gyvenime, pasitelkus 
modernias teorijas čia išskleidžiama tautos ir tautiškumo 
samprata, tuos reiškinius maitinantys šaltiniai, jų sąsajos 
su šiuolaikinės valstybės struktūromis, pilietiškumu1. 
Jolantos Kuznecovienės straipsnyje nagrinėjamos lietuvių 
tautinės tapatybės problemos, bruožai ir specifiškumas 

padeda suvokti tautinio identiteto (išskirtinumo) reikšmę 
šalies kultūriniame gyvenime. Išskyrusi du tautos modelius 
(remiantis A. Smithu) – pilietinį (arba teritorinį) ir etninį2, 
autorė atskleidžia tautiškumo sampratos daugiaplaniš-
kumą. Astos Ranonytės tautinio ir europinio tapatumo 
turinio struktūros ir raiškos specifikos, jos priklausomybės 
nuo politinio, kultūrinio, istorinio ir socialinio konteksto3 
analizė patvirtina mintį, kad tautiškumo sampratoje gali 
dalyvauti ir universalioji patirtis. XIX a. paskutiniame 
dešimtmetyje užsimezgusi lietuvių vargonininkų mokykla 
rėmėsi ne tiek lietuviškomis (jos dar tik formavosi), kiek 
europinėmis krikščioniškosios Bažnyčios tradicijomis. 
Europietiškų tradicijų integraciją į Lietuvos vargonų meną 
lėmė ir nelietuviška instrumento kilmė. Tačiau dauguma 
vargonininkų minimu laikotarpiu buvo tautinio sąjūdžio 
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iniciatoriai bei tautinės savimonės ugdytojai – tai lemia 
ryškų lietuviškosios vargonų mokyklos tautiškumą. Tau-
tiškumo sąvoka vargonininkų kūryboje bei tautiškumo 
sklaida vargonininkų atstovaujamoje bažnytinėje muzi-
koje XIX a. pabaigoje–XX a. pirmaisiais dešimtmečiais 
buvo nuolat varžoma griežtų kanonų ir koreguojama 
besikeičiančios caro ir lenkų valdžios. Lietuviško teksto ar 
folklorinių elementų panaudojimas tuo metu buvo sunkiai 
pasiekiamas tikslas ir tautiškumą suponuojantis reiškinys: 
„Kalba buvo tapusi esminiu tautinio tapatumo, kultūros 
kūrybos ženklu, o jos paniekinimas ir atėmimas – vienu 
pagrindinių nutautinimo, t. y. tautos kaip kultūrinio, 
socialinio, politinio vieneto panaikinimo, būdų.“4 Įsi-
traukę į tautinį lietuvių judėjimą, vargonininkai buvo 
netoleruojami bažnyčioje, lenkinimo politikos paveiktų 
dvasininkų dažnai atleidžiami iš tarnybos. Taip atsitiko ir 
M. K. Čiurlionio tėvui, beveik 30 metų vargonininkavu-
siam Druskininkų bažnyčioje5. Tautiškumo sampratą bei 
su ja susijusias problemas Lietuvos kultūriniame gyveni-
me gvildena muzikinės ir tautinės kultūros tytinėtojai. 
Nagrinėdamas M. K. Čiurlionio kūrybą tautinio stiliaus 
požiūriu, Jonas Bruveris plačioje studijoje „M. K. Čiurlio-
nis: tautiškumo problema“6 atskleidžia etninės kultūros bei 
religinės pasaulėžvalgos grindžiamąją reikšmę menininko 
kūrybai. Pasitelkusi faktografinius duomenis (tautinę 
aprangą, liaudies šokius bei papročius, rankdarbius, Lie-
tuvos istorijos romantizavimo ir didvyrių kulto diegimo 
apraiškas šalyje), Lijana Šatavičiūtė straipsnyje „Tautinės 
keistenybės tarpukario Lietuvoje“7 nurodo tautinio judė-
jimo atsiradimo priežastis ir jo sklaidos būdus. Tirdama 
tarpukario Lietuvos teatro tautiškumo problemas, Šarūnė 
Trinkūnaitė įžvelgė, kad 4-ojo dešimtmečio pradžios 
lietuvių kultūra tautiškumo sąvoką jau buvo pasiryžusi 
permąstyti visiškai naujai – „giliau, plačiau, universaliau ir 
suformuluoti gerokai modernesnę tautiškumo koncepciją, 
pralaužiančią ankštus tautinės ideologijos rėmus visuotinu-
mo, bendražmogiškumo bei universalumo dėmenimis“8. 
Tautiškumo problematika Lietuvos vargonų meno raiškoje 
ir sklaidoje reikalauja gilios analizės, plataus apmąstymo. 
Šią mintį palaiko ir sociologų padaryta išvada, kad „tautą 
ir tautiškumą įmanoma suprasti tik išsiaiškinus konkretų 
socialinį kontekstą, kuriame šie dariniai išsiskleidžia“9. 
Remiantis XIX pabaigos–XX a. pirmosios pusės Lietuvos 
muzikinio gyvenimo sociokultūriniu kontekstu, galima 
daryti išvadą, kad Lietuvos vargonų menas plėtojosi 
tautiškųjų ir universaliųjų tradicijų sąveikoje, todėl buvo 
įgavęs savitą pobūdį. 

Chronologinės ribos

Chronologines lietuviškosios vargonų mokyklos ribas 
nubrėžė natūrali kultūrinių įvykių dinamika, kurioje išsi-
skyrė XIX a. paskutinių dešimtmečių–XX a. pirmosios 

pusės tarpsnis iki Antrojo pasaulinio karo – kaip tautinio 
Lietuvos muzikinio ir kultūrinio gyvenimo formavimasis 
ir vyksmas, kuriame inicijuojamą pobūdį turėjo vargoni-
ninkų tautinis sąjūdis. 

Anot Vytauto Landsbergio, pirmasis tautinio lie-
tuvių meno formavimosi periodas (tautinės mokyklos 
užuomazgos) apima 1885–1910 m., per kuriuos tautinei 
lietuvių muzikos kūrybai buvo iškelti aukšti uždaviniai ir 
tikslai. Stiliaus atžvilgiu šis laikotarpis apima gana plačią 
amplitudę – nuo santūraus Č. Sasnausko, J. Naujalio 
klasicistinio romantizmo iki kupino ekspresijos bei origi-
nalių konstruktyvių atradimų vėlyvojo M. K. Čiurlionio 
romantizmo10. Kaip teigė Ona Narbutienė, pirmuoju 
profesinės muzikos etapu turėtume laikyti 1905–1928 m. 
laikotarpį, nes būtent po 1905 m. prasidėjo masinis 
chorų judėjimas (istorinį straipsnį, kuriame nurodytos 
tautinės muzikos gairės, parašė M. K. Čiurlionis). Tuo 
laikotarpiu gyvenimo ir kūrybos brandą pasiekė pirmoji 
lietuvių kompozitorių karta – J. Naujalis, Č. Sasnauskas, 
M. Petrauskas, populiariąsias dainas sukūrė S. Šimkus ir 
Juozas Tallat-Kelpša (1889–1949)11. 

Lietuvos vargonavimo raidoje pirmasis lietuvių var-
gonų meno (lietuviškosios vargonų mokyklos) brendimo 
periodas apima 1894–1920 m. – nuo J. Naujalio grįžimo 
po studijų į Lietuvą ir jo pradėtos bažnytinės muzikos 
reformos, gerokai pakėlusios profesinį vargonų muzikos 
lygį – iki išugdytų pirmųjų profesionalių vargonininkų 
pedagogų ir atlikėjų bei vargonų koncertinės muzikos 
apraiškų. Vargonininkų draugijų organizuotas profesinis 
vargonininkų mokymas padėjo pagrindą pirmajai tautinei 
profesinei vargonininkų mokyklai. 

Antrasis – brandusis – lietuvių tautinės muzikos forma-
vimosi ir klestėjimo laikotarpis beveik sutampa su aukščiau 
minėtų muzikologų pateikta periodizacija (pasak O. Nar-
bu tie nės12, tai 1928–1940 m., anot V. Lands bergio13 – 
1919–1940 m.). Besiformuojančio vargonavimo meno 
srityje brandusis laikotarpis apima 1920–1940 metus. 
Palankios tautiniam menui bręsti sąlygos nepriklausomoje 
Lietuvoje išaugino naują muzikos kūrėjų ir atlikėjų kartą, 
kuri savo profesiniu lygiu integravosi į Europos muzikos 
pasaulį. Tada susiformavo lietuviškoji vargonų mokykla: 
aktyviai koncertavo vargonininkai, baigę Kauno konserva-
torijos vargonų skyrių. Trečiajame dešimtmetyje į Europos 
aukštąsias mokyklas (Italiją, Prancūziją, Čekiją) išvyko 
studijuoti pirmoji J. Naujalio išugdyta vargonininkų karta. 
Lietuvių vargonininkai sparčiai sėmėsi Prancūzijos, Italijos 
ir kitų Europos šalių ilgametės kultūrinių tradicijų patirties 
ir per gana trumpą laiko tarpą subrandino naują pedagogų 
kūrėjų kartą, išvedusią lietuvių profesinę vargonų muziką 
iš lyriško, dažnai mėgėjiško bei provincialaus būvio į 
universalų, prilygstantį tuometiniam Europos muzikos 
pasauliui. Intensyvią lietuviškosios vargonų mokyklos 
raidą nutraukė Antrasis pasaulinis karas. 
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Tautinės mokyklos samprata

Padarius prielaidą, kad XIX a. pabaigoje–XX a. pirmo-
joje pusėje jau gyvavo lietuviškoji vargonų mokykla, buvo 
ieškoma pagrindinių kriterijų, būtinų siekiant pagrįsti 
kūrybinės mokyklos egzistavimą, taip pat plataus mokyklos 
sąvokos apibūdinimo. Tautiškumo sąvoka muzikologijoje 
yra vertinama nevienodai, o tautinės mokyklos sampratos 
diapazonas gali išaugti nuo kūrybos klasės kurioje nors 
muzikos mokymo įstaigoje iki visos tautos muzikinės 
kultūros14. 

Iškėlus klausimą, ar XIX a. pabaigoje–XX a. pirmo-
joje pusėje gyvavusią profesinę vargonininkų mokyklą 
galime laikyti savarankiška, struktūriškai susiformavusia 
bei savitais bruožais išsiskiriančia iš kitų instrumentinių 
mokyklų, – būtina nusakyti vargonų mokyklos sampratą, 
jos pobūdį, nurodyti esminius požymius, nustatyti jos 
vietą kitų giminingų sąvokų hierarchijoje, apibrėžti jos 
aprėpiamų disciplinų lauką, įvertinti vargonininkų kūrybą 
bei savituosius ir universaliuosius jos bruožus. 

Mokyklos sampratos esmę atskleidžia Algirdo Jono 
Ambrazo susistemintos sąvokos, susijusios su atskirais mu-
zikos tautiškumo kategorijos aspektais ir jo suformuluotas 
kūrybinės mokyklos apibrėžimas, skirtas visų pirma Lietu-
vos kompozitorių mokyklai, tačiau juo remiantis galima 
pagrįsti kiekvienos kūrybinės, meninės ar instrumentinės 
mokyklos gyvavimą. Sąvoka „mokykla“ iš esmės yra neat-
siejama nuo mokymo bei auklėjimo proceso – ar tai būtų 
mokslo, meno, amato srityje sukauptos patirties, žinių, 
įgūdžių perimamumas, ar tam tikros gyvenimo nuostatos, 
principų, elgesio normų perteikimas. Todėl kiekviena 
mokykla, kad ir kaip ji pasireikštų, suponuoja kai kuriuos 
bendrus komponentus. Svarbiausi jų būtų šie:

1. Kurios nors srities žinių, įgūdžių, požiūrių, taip 
pat jų įgyvendinimo principų bei metodų visuma – taigi 
tam tikra programa (ko yra mokoma, kas diegiama mo-
kykloje).

2. Mokytojas (vienas ar kolektyvas), mokyklos progra-
mą perteikiantis savo aplinkai (kas moko).

3. Mokiniai, perimantys mokyklos programos turinį 
ir mokytojo patirtį (kam perteikiamos žinios).

4. Vieta, kurioje vyksta mokymo procesas (kur mo-
koma).

5. Mokymo laikas, trukmė (kada ir kiek laiko mo-
koma).

6. Mokymo turinio perimamumas, t. y. tradicijos, 
užtikrinančios mokyklos pastovumą ir tvarumą (kaip 
vyksta mokymas, įdiegiami jo rezultatai, kaip įsitvirtina 
pati mokykla)15. 

Anot A. J. Ambrazo, šių požymių visuma savitai pa-
sireiškia kūrybinėse mokyklose. Vargonininkų mokyklos 
pirmtakai kompozitoriai – Juozas Kalvaitis (1842–1900), 
Mykolas Racevičius-Račas (1829–1895), Juozas Dryja-

Visockis (1848–1916), žymieji jos pedagogai – Juozas 
Naujalis (1869–1934), Česlovas Sasnauskas (1867–1916), 
Zigmas Aleksandravičius (1911–1965), Jonas Žukas 
(1907–2004), Konradas Kaveckas (1905–1996) ir dauge-
lis jų mokinių buvo kūrėjai – jie ne tik vargonavo bažny-
čiose ir koncertų salėse, bet ir rašė muziką vargonams bei 
chorams. Labai daug dėmesio tada skirta improvizacijai: 
improvizacijos kursas (treji metai) mokymo programose 
užėmė labai svarbią vietą. Visi vargonininkai bažnyčiose 
improvizavo. improvizacinis vargonininkų potencialas 
XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės lietuviškajai 
vargonų mokyklai teikė kūrybinį pradą, todėl ją galime 
laikyti originalia kūrybine mokykla.

Programa

XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės vargonininkų 
profesinis mokymas turėjo aiškią savitą struktūrą ir nuo-
seklią programą. „Programa – reikšmingiausias, lemiantis 
kūrybinės mokyklos požymis, užtikrinantis jos vidinę 
vienybę16“. Vargonų mokyklos programa buvo ypač apgal-
vota, plataus profilio, profesiškai kryptinga, apimanti platų 
disciplinų spektrą bei visų epochų ir stilių kompozitorių 
kūrybą nuo ankstyvojo baroko iki XX a. pirmosios pusės 
vargonų opusų, taip pat ir lietuviškos vargonų muzikos. 
XIX a. pabaigoje Lietuvos dvarų mokyklose, rengusiose 
vargonininkus ir muzikantus orkestrui, daugiau dėmesio 
buvo skiriama teorinių disciplinų praktiniam taikymui. 
Studijuojantys bažnytinę muziką buvo mokomi impro-
vizacijos, skaityti iš lapo, harmonizuoti melodijas. Ma-
nualinę techniką lavinta fortepijonu17. Rietavo Bogdano 
Oginskio (1874–1903) dvaro mokykloje, vadovaujamoje 
vargonininko J. Kalvaičio, ir Plungės Mykolo Oginskio 
(1873) mokykloje, be vargonavimo, mokiniai dar mokėsi 
groti styginiais ar pučiamaisiais instrumentais. Marijos 
Tyzenhauzaitės-Pšezdzieckienės (1827–1890) iniciatyva 
veikusi dvaro mokykla Rokiškyje (1883), vadovaujama 
čekų vargonininko Rudolfo Liehmanno (1855–1904), 
buvo stipriausia vargonininkų profesinio rengimo at-
žvilgiu. R. Liehmanno vadovaujamoje dvaro mokykloje 
galėjo būti dėstoma pagal Prahos vargonininkų mokyklos 
(1835–1889) programas. XX a. pirmaisiais dešimtmečiais 
vargonininkų profesiniam švietimui tapus sistemingu 
mokymu, Šv. Grigaliaus draugijos organizuojamuose 
kursuose, remiantis Vokietijos bei Lenkijos bažnytinių 
muzikos mokyklų studijų programomis, buvo dėstoma 
bažnytinės muzikos istorija, harmonija, grigališkasis gie-
dojimas, solfedžiavimas, choro dirigavimas, vargonavimas 
bei vargondirbystės pradžiamokslis. Vargonuojama buvo 
iš Europos katalikų bažnyčiose populiarios literatūros ir 
natų leidinių18. Tie kursai, išjudinę ilgai trukusį bažny-
tinio muzikavimo sąstingį, buvo stiprus impulsas gabių 
vargonininkų profesiniams įgūdžiams ugdyti. Liturgijos 
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metu atliekamas vis įvairesnis vargonų muzikos reper-
tuaras laikytinas pirmomis koncertinio vargonavimo 
užuomazgomis. Lietuvių vargonininkų kursams išaugus 
į vargonininkų mokyklą, prasiplėtė mokymo programa, 
vargonininkai privalėjo nuolat ugdyti improvizacinius 
gebėjimus, gerai išmanyti kontrapunktą. Visi studijuojan-
tys vargonininkai turėjo laisvai improvizuoti ir duotomis 
(I kurse), ir laisvomis (III kurse) temomis. Antraisiais 
studijų metais buvo mokomasi kontrapunkto, improvi-
zuojami preliudai, fugos, trio, mokomasi improvizacijas 
užrašyti natomis19. Turint omenyje, kad XX a. pradžioje 
buvo sunku rasti natas skaitantį vargonininką, mokymas 
vargonininkų mokykloje inspiravo profesinį šuolį: tuo 
metu naudota muzikinė literatūra ir vargonavimo praktika 
maždaug atitiko dabartinės vargonų mokyklos Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje bakalauro studijų I–III 
kurso lygį. Norint sustiprinti vargonininkų rengimą, 
1926 m. buvo patvirtintas Šv. Cecilijos draugijos kvotimų 
komisijos statutas. Egzaminų programą sudarė tos pačios 
disciplinos, kaip ir prieš dešimtmetį, tačiau reikalavimai 
buvo griežtesni ir maždaug atitiko dabartinės aukštosios 
mokyklos bakalauro studijų lygį. Per egzaminus griež-
čiau buvo vertinami ne tik muzikiniai, bet ir techniniai 
gebėjimai, skaitymas iš lapo, transponavimas. Reikalauta 
išsamesnių žinių apie vargonų registravimą ir jų sandarą20. 
Vargonininkų mokymo programos pamažu keitėsi ir 
Lietuvių muzikų draugijos vargonininkų bei chorvedžių 
kursuose. Valstybinės muzikos mokyklos vargonų skyriaus 
bendrųjų disciplinų spektras rodo, kad į profesinę vargo-
nininko kompetenciją žvelgta labai rimtai: mokymas buvo 
orientuotas į skirtingus vargonavimo lygmenis – bažnytinį 
ir virtuozinį. 

Nuo 1926/27 mokslo metų vargonų skyriuje buvo 
kamerinio ansamblio klasė, dauguma vargonininkų lankė 
kompoziciją (kai kurie kaip antrą specialybę), o kompo-
zitoriai – vargonavimo pamokas. Simfoninės muzikos 
klestėjimo metu vargonininkams buvo dėstoma simfoninė 
ir „kariškoji“ instrumentacija. Iki pradedant dėstyti Jonui 
Žukui ir Zigmui Aleksandravičiui, vargonų specialybės 
programa nebuvo griežtai apibrėžta: per baigiamuosius 
egzaminus vargonininkai atlikdavo gana sudėtingas 
virtuozines kompozicijas, įvairių epochų kompozitorių 
kūrinius, turėjo skaityti iš lapo21. Pradėjus dirbti Jonui 
Žukui (1937) ir Zigmui Aleksandravičiui (1939), vargo-
nininkų repertuaras papildytas garsiųjų prancūzų ir italų 
kompozitorių postromantikų kūriniais. Kasmet didėjant 
vargonų skyriaus reikalavimams, gausėjo ir mokomųjų 
dalykų. Improvizacijos studijose (nuo 1940), trukusiose 
trejus metus, vargonininkai improvizuodavo keturbalsius 
preliudus ir fugas. Buvo privaloma specialybės metodika, 
vargondirbystė, numatyta ansamblinė praktika ir akompa-
nimentas22. Dideli profesiniai reikalavimai buvo keliami 
pereinamųjų ir baigiamųjų egzaminų metu. 

Mokyklos kūrėjai

„Kiekvienoje tautinėje mokykloje mokytojų vaidmenį 
atlieka įžymūs kompozitoriai, sukūrę gana ryškių tautinio 
stiliaus pavyzdžių. O mokiniais laikytini nebūtinai tiesio-
giniai jų auklėtiniai, bet visų pirma sekėjai, perėmę savo 
didžiųjų pirmtakų bei amžininkų estetines pažiūras ir kū-
rybos principus, tęsiantys ir plėtojantys jų tradicijas“23. 

1894 m. įsteigta Kauno katedros grigališkojo giedo-
jimo mokykla, Šv. Grigaliaus (1908), vėliau Šv. Ceci-
lijos (1924) draugijų organizuoti vargonininkų kursai, 
Vargonininkų mokykla (1913), Kauno konservatorijos 
vargonų klasė (1922) – visos šios profesinio lietuvių var-
gonininkų rengimo pakopos iškėlė Juozą Naujalį. Iki jo 
vargonininkus rengė dvaro mokyklų mokytojai, didžiųjų 
Lietuvos bažnyčių vargonininkai, bet jų mokymas nebuvo 
sisteminis, neturėjo programos, tradicijų tęstinumo. XX a. 
pirmaisiais dešimtmečiais vargonų mokyklą kūrė ir kiti 
muzikai: Jonas Bendorius (1889–1954), Teodoras Brazys 
(1870–1930), Aleksandras Kačanauskas (1882–1957), 
Nikodemas Martinonis (1887–1957), bet meniniu, 
profesiniu ir dvasiniu požiūriu ryškiausia asmenybė buvo 
J. Naujalis. Lietuvos vargonininkų profesinio rengimo 
procese netrukus prasidėjo naujalio era. Ir apskritai Juozas 
Naujalis darė labai didelę įtaką visai bažnytinei muzikai, 
jos kokybei, bendram muzikavimo lygiui, padėjo pama-
tus Lietuvos profesinei muzikos raidai. Baigęs Varšuvos 
muzikos institutą ir pusę metų tobulinęsis Regensburgo 
bažnytinės muzikos mokykloje, 1894 m. grįžęs į Lietuvą 
jis ėmėsi bažnytinės muzikos reformos, kuri jau buvo 
pradėta anksčiau, tačiau įgaudavo iškreiptų raiškos formų. 
Bažnytinio muzikavimo lygio kilimą skatino J. Naujalio 
pamažu diegiamos naujovės: Kauno katedroje jis įvedė 
grigališkąjį giedojimą, labai rūpinosi vargonininkų švie-
timu ir užmezgė ryšius su rytų Prūsijos spaustuvėmis, 
užsakydavo ir platindavo natas. 1905 m. jo iniciatyva 
Kaune buvo įsteigtas knygynas, kuriame buvo galima įsi-
gyti užsienio ir lietuvių kompozitorių leidinių ir jo paties 
išleistų kompozicijų. 

Profesinį Lietuvos vargonininkų mokymą ir bažnytinės 
muzikos reformą organizavo J. Naujalio įkurta Šv. Gri-
galiaus vargonininkų draugija: buvo steigiami bažnyčios 
vargonininkų kursai, mokyklos, susirūpinta profesiniu jų 
tobulėjimu, bažnyčių chorų stiprinimu. Šie chorai tapo 
pagrindine pasaulietinės lietuvių chorinės muzikos bei 
tautinių klojimo vakarų atspara. Reikšmingą vaidmenį 
atliko Juozo Naujalio rengiami vargonininkų kursai 
(nuo 1908), kuriuose pradinį muzikinį išsilavinimą įgijo 
daugelis lietuvių muzikų: Stasys Šimkus, Julius Štarka, 
Antanas Vanagaitis ir kt. Svarus veiksnys, prisidėjęs prie 
vargonininkų mokymosi kokybės ir tęstinumo, buvo 
jaunųjų vargonininkų mecenavimas. J. Naujalis, rū-
pindamasis profesiniu vargonininkų tobulėjimu, daug 
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dėmesio skyrė ir materialinei jų padėčiai, pagelbėdavo 
savo mokiniams – juos apgyvendindavo, surasdavo darbą 
mokykloje ar bažnyčioje, padėdavo įsigyti mokslui reika-
lingų natų ir knygų24. J. Naujalis išugdė vargonininkų 
kartą, kuri išpuoselėjo bažnytinio muzikavimo meną bei 
vargonininko specialybei suteikė naują profesinės kokybės 
sampratą. Kaip teigia A. J. Ambrazas: „Mokyklos lyderio 
reikšmė tokia didelė, kad pati mokykla pavadinama jo 
vardu“25. Europos vargonų mokyklų tradicijos ryškiausiai 
atsispindėjo Zigmo Aleksandravičiaus, Jono Žuko ir Kon-
rado Kavecko kūrybinėje, pedagoginėje ir koncertinėje 
veikloje, dariusioje poveikį to meto vargonavimo raidai, 
sulaukusioje atgarsio ir šių dienų Lietuvos vargonavimo 
mene. Kaimyninėse Baltijos šalyse Latvijos vargonų menui 
pamatus dėjo Janis Cimze (1814–1881) ir Janis Betinis. 
Estijos nacionalinę vargonų mokyklą pagrindė Rudolfas 
Grivingas (1853–1922). 

Žinių perteikimas

Mokiniui atitolus nuo savo buvusio mokytojo nuo-
statų ir priartėjus prie kitos pedagoginės mokyklos vadovo 
estetinių pažiūrų bei perėmus iš jo metodinius principus, 
susiformuoja vietinės mokyklos26. XX a. ketvirtąjį dešimt-
metį gabiausi J. Naujalio mokiniai pasiskirstė į keletą 
vargonų mokyklų pakraipų: Jonas Žukas – prancūzų, 
Konradas Kaveckas – vokiečių ir prancūzų, Zigmas Alek-
sandravičius – italų, Nikodemas Martinonis – vokiškomis 
tradicijomis grįstos Maskvos vargonų mokyklos atstovas. 
Vietinių mokyklų bruožai buvo būdingi lietuviškajai 
vargonų mokyklai, kuriai vadovavo keletas skirtingų 
krypčių pedagogų, priklausiusių tam pačiam muzikiniam 
židiniui. 

Ryškiausias vietinės mokyklos atstovas buvo Zigmas 
Aleksandravičius, studijavęs Paryžiuje ir Prahoje, tačiau 
po trejus metus trukusių studijų Italijoje tapęs šios šalies 
vargonų meno tradicijų puoselėtoju bei skleidėju Lietuvo-
je. 1939 m. jam pradėjus dėstyti Kauno konservatorijoje, 
tautinė vargonų mokykla įgavo naują pakraipą. Pedago-
ginę veiklą Z. Aleksandravičius grindė savo dėstytojo 
prof. Raffaele’s Manari, grigališkojo giedojimo meistrų 
D. Paolo, M. A. Ferretti teoriniais veikalais, supažindino 
studijavusius to meto vargonininkus su aktualia italų var-
gonų literatūra ir teikė pačią naujausią informaciją. Svarbią 
mokomąją reikšmę turėjo vienas stambiausių, aprėpiančių 
daugiausiai metodinės medžiagos to meto lietuviškosios 
vargonų literatūros veikalų – Z. Aleksandravičiaus „Or-
ganografija“, keturių dalių studija apie italų, vokiečių, 
prancūzų ir apskritai XX a. vargonų meną27. Ypač detaliai 
ir aiškiai čia išdėstyti ne tik pagrindiniai vargonų balsuotės 
principai, bet įsigilinta ir į bendrą instrumento mechaninę 
konstrukciją bei veikimo principus. Z. Aleksandravičiaus 
sudarytame „Vargonų orkestracijos“28 vadovėlyje sutelkta 

ir paties autoriaus praktinė patirtis, individualūs jo pa-
mąstymai, komentarai, pavyzdžiai. Z. Aleksandravičiaus 
„Improvizavimo vadovėlis vargonininkams“ (12 pamokų) 
apima vargonų technikos, kompozicijos ir instrumentuo-
tės sritis29.

Kitas labai gabus J. Naujalio mokinys Jonas Žukas 
buvo Marcelio Dupré (1886–1971) mokinys ir sekėjas 
bei prancūziškos pakraipos vargonų mokyklos kūrėjas 
Lietuvoje. Tačiau J. Žuko atvejis artimesnis asmeninių 
pedagoginių mokyklų perimamumo30 reiškiniui, kai mo-
kiniai sukuria mokyklas išlaikydami ir plėtodami savo 
mokytojo tradicijas, ir „šios naujai susiformavusios 
mokyklos pirminės mokyklos, kaip tam tikros sistemos, 
atžvilgiu atlieka subsistemų funkciją“31. J. Naujalis taip 
pat supažindindavo savo mokinius su teorine prancūzų 
vargonavimo mokyklų literatūra, skatino juos domėtis 
prancūzų vargonų muzika ir jos interpretacija: J. Žukas, 
perėmęs pirmojo savo mokytojo patirtį, praturtinęs ją 
Paryžiaus konservatorijos pedagogine ir metodine patir-
timi, realizavo J. Naujalio lūkesčius. Vadovaudamasis savo 
mokytojo M. Dupré pedagoginiais principais, J. Žukas 
grindė mokymą improvizacija ir laisva minties traktuote. 
M. Dupré mokykla atspindi XX a. pirmojoje pusėje Eu-
ropoje įsigalėjusius vargonų interpretacinius principus32. 
Šiai mokyklai buvo artimi ir Konrado Kavecko metodiniai 
principai, grįsti neoromantiko Alexandre’o Guilmant’o 
(1837–1911) metodika, kurioje daug dėmesio skiriama 
frazuotės ir ritmo svarbai, ypač atliekant baroko epochos 
muziką. K. Kaveckas formavo tais laikais naują požiūrį į 
vargonų muzikos interpretavimą – autentišką atlikimą, 
neiškraipant stilistikos pasidavus tuo metu populiarioms 
romantiško vargonavimo manieroms33. 

Lokalizacija

Lietuviškosios vargonų mokyklos židinys per visą 
jos egzistavimo laiką buvo Kaune: pradedant Kauno 

Marcel Dupré
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katedros vargonininkų mokykla (1894), išaugusia į Var-
gonininkų mokyklą (1913), 1920 m. gavusia Valstybinės 
muzikos mokyklos statusą, ir baigiant 1933–1949 m. 
veikusia Kauno konservatorija. Kauno konservatorijos 
vargonų skyriaus mokslo programa vadovautasi rengiant 
vargonininkus Klaipėdos muzikos mokykloje, kurioje 
1924–1927 m. veikė vargonų klasė. Mažojoje Lietuvoje 
stipresnės buvo vokiškos vargonavimo tradicijos – vokiško 
repertuaro ir instrumentinės kamerinės muzikos, ypač 
gana intensyvioje koncertinėje vargonininkų veikloje 
protestantiškose šio krašto bažnyčiose. J. Naujalio diegtą 
metodiką plėtojo ir Šiaulių muzikos mokyklos vargonų 
skyriaus pedagogai. 

Vilniaus krašte profesinį vargonininkų mokymą 
inicijavo garsus Lenkijos vargonų pedagogas Vładisławas 
Kalinowskis (1880–1951), XX a. pirmuosius keturis 
dešimtmečius čia veikė Juozapo Montvilos (Józef Mont-
wiłł) vargonininkų profesinio rengimo mokykla (1928) 
ir Mieczysławo Karłowicziaus konservatorija (1935). Jos 
gyvavo iki Antrojo pasaulinio karo ir turėjo daug bendrų 
sąsajų su lietuviškąja vargonų mokykla. Vilniaus vargoni-
ninkų mokyklose taip pat vyravo vokiškos vargonavimo 
tradicijos, kuriomis buvo pagrįsta Lenkijos vargonininkų 
mokymo sistema. Visa vargonininkų profesinio rengimo 
sklaida vyko bažnyčiose, turėjusiose bendras krikščioniškas 
nuostatas, koregavusias čia skambėjusią muziką ir joms 
privalėjusį paklusti vargonavimą. Vilniaus krašte vargo-
nininkauti mokėsi tik keletas lietuvių, vėliau dalyvavusių 
formuojant lietuviškąją vargonų mokyklą. Tradicijų sąsajas 
patvirtina bendra Regensburgo vargonų mokykla, kurią 
baigė ir lenkiškosios, ir lietuviškosios vargonų mokyklos 
steigėjai. Kauno konservatorijoje panaikinus vargonų klasę 
(1943), į Vilnių perkeltas vargonininkų mokymas truko 
neilgai ir epizodiškai. Lietuviškoji vargonų mokykla buvo 
išsidėsčiusi didžiuosiuose suskaldytos Lietuvos miestuose 
su centru laikinojoje sostinėje Kaune.

Ištakos

„Tautinio stiliaus susiformavimas ženklina ir tau-
tinės mokyklos gimimo laiką, įvairuojantį skirtingose 
tautose.“34 Sunkus ir atsakingas uždavinys yra nustatyti 
bet kurios tautinės mokyklos gimimo laiką. Didžiosiose 
Vakarų Europos šalyse (Vokietijoje, Anglijoje, Italijoje, 
Prancūzijoje), kuriose anksti suklestėjo profesionalioji 
muzika, tautinės mokyklos susiformavo dar Renesanso 
epochoje, o tautinės melodijos tapo pagrindiniu pasaulie-
tinės ir bažnytinės muzikos šaltiniu. Į Europoje ilgiausiai 
išsilaikiusią pagonišką Lietuvos valstybę pirmieji vargo-
nai buvo atvežti tik po jos krikšto (1387). Kad vargonų 
jau esama Lietuvoje, užfiksuota XV a. pradžioje. Esant 
instrumentui, turėjo atsirasti, kas juo moko groti, tad 
vargonų mokyklos pirmtakais Lietuvoje plačiąja prasme 

galima laikyti kunigaikščio Vytauto Didžiojo, Žygimanto 
Augusto dvarus, taip pat jų mecenuojamas mokyklas prie 
bažnyčių (Vilniaus katedra). Tačiau pirmųjų tautiškumo 
apraiškų ne tik vargonų, bet ir visoje Lietuvos muzikinėje 
kultūroje reikėjo palūkėti dar keturis šimtmečius. Pasku-
tinėms dvarų muzikos (orkestro) mokykloms užsidarius, 
vargonininkų mokymas nenutrūko, įgavo naują kokybę ir 
tvirtą profesinį pagrindą 1894 m. prie Kauno katedros pra-
dėjusioje veikti vargonininkų mokyk loje35. Šią mokyklą, 
kuriai vadovavo profesionalus vargonininkas, chorvedys, 
kompozitorius Juozas Naujalis ir kuri, skirtingai nei anks-
tesnės, rengė visų pirma lietuvius vargonininkus, reikia 
laikyti lietuviškosios vargonų mokyklos pradžia, kertiniu 
akmeniu. Romantizmo estetika, iškėlusi tautinės savimo-
nės svarbą, skatino daugelio tautinių mokyklų susikūrimą, 
jų formavimosi banga XIX a. nusirito per visą Šiaurės 
ir Rytų Europą (Skandinaviją, Rusiją, Lenkiją, Čekiją, 
Baltijos šalis ir kt.). XIX a. paskutiniame dešimtmetyje 
Lietuvoje tautinis sąjūdis, įgaudamas vis didėjantį pagreitį, 
išjudinęs visus kultūrinius sluoksnius, budino sąmoningą 
tautiškumą visose meno srityse: dailėje, teatre, muzikoje; 
vargonininkų sambūriai atliko švietėjišką vaidmenį šalies 
kultūriniame gyvenime.

Vargondirbystė

Vargonų mokyklos samprata aprėpia ne tik bažnytines, 
pedagogines ir metodines, koncertines bei interpretacines 
vargonavimo, bet dar ir vargondirbystės tradicijas, todėl, 
lyginant su kitomis instrumentinėmis mokyklomis, 
pavyzdžiui, fortepijono, styginių, pučiamųjų ir kitų 
instrumentų, kurie per amžius kito ne taip smarkiai kaip 
vargonai, ją pagrįstai galima laikyti platesne. Tokį vargonų 
mokyklos disciplinų spektrą lemia vargonų senumas ir 
pritaikomumas. 

Namas Kaune (Vilniaus g. 22), kur 1922–1934 m. gyveno 
J. Naujalio šeima. Čia vykdavo ir vargonavimo pamokos
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Pirmaisiais vargonais laikomi III a. pr. Kr. sukonstruoti 
hidrauliniai vargonai, kuriuose oro slėgis buvo sukuria-
mas panaudojant susisiekiančius vandens indus. Vandens 
vargonais buvo grojama Romos imperijoje per iškilmes, 
cirke, teatre, turtingieji turėjo juos savo namuose. Dėl 
dydžio ir nepatogumo vandens vargonus pakeitę pneu-
matiniai (dumpliniai) vargonai į Europą atkeliavo IV a. 
iš Bizantijos imperatoriaus rūmų. Daug šimtmečių atlikę 
pasaulietinę priedermę, XV a. vargonai tapo pagrindiniu 
krikščioniškos bažnyčios apeigų instrumentu. Nuo anti-
kos laikų (per viduramžių, gotikos, Renesanso, baroko, 
rokoko, romantizmo epochas) vargonai gerokai pakito 
ir tebekinta. Šis instrumentas aiškiai atspindi stilistinę 
epochą ir vargonų mokyklą, kuriai priklauso atskiros 
vargondirbių gildijos. Vargonų instrumentų stilistiniai 
skirtumai tokie ryškūs ir nuolat kintantys, kad aukšto 
kultūros lygio šalyse yra skirstomi į dar smulkesnes – 
ankstyvosios, brandžiosios ir vėlyvosios gotikos, baroko, 
kai kur ir romantizmo (Vokietijoje) epochų gradacijas36. 
Vargondirbiai, kaip ir pedagogai, kompozitoriai ar im-
provizuotojai, bažnyčių vargonininkai ir vargonininkai 
atlikėjai – yra vargonų mokyklų kūrėjai ir reprezentuo-
tojai, jų instrumentai atspindi mokyklų skiriamuosius 
bruožus. Kai kuriais atvejais, ypač dažnai pasitaikančiais 
Vakarų Europos vargonų meno pasaulyje, visos šios pro-
filiacijos glūdi viename asmenyje – vargonininke. Tačiau 
profesionalus vargonininkas (plačiąja prasme – atlikėjas, 
pedagogas, bažnyčios vargonininkas), puikiai numanantis 
apie vargondirbystę, vargonų meistrystės paslaptis palieka 
vargondirbių kompetencijai. 

XIX a. pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje Lietuvos 
vargondirbystei būdinga senųjų barokinių instrumentų 
permontavimo tendencija suformavo specifinę vargonų 
statybos tradiciją, išplėtusią estetinės vargonų stilistikos 
spektrą. Tik Lietuvai būdingas švelnaus skambesio regis-
tras Jula, taip pat varpelių karilionai ir karaliaus Dovydo 
skulptūra didžiųjų vargonų prospektuose bylojo apie 
vokiškosios ir prūsiškosios mokyklos tradicijas, kurias 
XVIII a. perėmė Vilniaus meistrų mokykla37. 

Prie lietuviškosios vargonų mokyklos kūrimo tuo lai-
kotarpiu prisidėjo talentingiausi vargondirbiai: Juozapas 
Radavičius (1835?–1908?), Martynas Masalskis (1858–
1954) ir Jonas Garalevičius (1871–1943). Žymiausio 
to meto Lietuvos vargonų meistro Juozapo radavičiaus 
instrumentuose ryškūs Vakarų Europos romantinės var-
gonų meistrystės laikų tradicijos atgarsiai: savarankiškų 
manualų sistemoje dominuoja aštuonių pėdų registrai, 
romantiniai Gambe, Clarinetto, Cornet balsai. Tipiškas 
ankstyvojo romantizmo vargondirbystės bruožas – orkes-
triškai paskirstyti balsai manualuose: pirmajame vyrauja 
principaliniai (Principal 16’, Principal 8’, octava 4’ ), an-
trajame – flei tiniai (Gemshorn 8’, Flutharmonie 8’, Flauto 
dolce 8’, Flauto dolce 4’, Gedacktflöte 4’, Flautine 2’ ), 

trečiajame – styginių instrumentų balsai (Viola major 16’, 
Geigen principal 8’, Viola d’amour 8’, Geigen principal 4’, 
Viola 4’ ). Vėlyvojo romantizmo įtaką šio meistro vargo-
nams rodo pneumatinės sistemos pritaikymas klaviatūrų 
ir registrų traktūras valdyti barkeriais. J. Radavičiaus 
restauruoti Kauno arki katedros bazilikos vargonai su 
prancūziško stiliaus liežuvėlinių registrų choru – ryškus 
XIX a. pabaigos vargonų meistrystės meno pavyzdys ne tik 
Lietuvoje, bet ir europiniame vargondirbystės kontekste. 
Istorinės vargonų vertės suvokimu pasižymėjęs J. Ra-
davičius, rekonstruodamas vargonus, neretai palikdavo 
vertingus registrus, išsaugodavo autentiškus vargonų 
fasadus38. Martynas Masalskis naudojo alikvotinius balsus 
(rauschquinte 2 2/3, Pumpėnuose, Vaškuose), išskirtinis 
Lietuvos vargonų meistrystės bruožas – nasard 10 2/3 
registras pedalų klaviatūroje (Vaškuose)39. Nesudėtingos 
konstrukcijos, bet patvarių mechaninių M. Masalskio 
vargonų dispozicijoms būdingi romantiniai aštuonpė-
džiai balsai ir tylūs gambiniai registrai. Jono Garalevičiaus 
nedideli, romantinio skambesio, kameriniai mechaniniai 
dviejų manualų vargonai, dažniausiai neviršijantys 10–15 
balsų, pasižymi švelniu, minkštu skambesiu, imituojančiu 
styginių instrumentų tembrus (Geigenprincipal 8’, Viola 
di gamba 8’, Violoncello 8’, Violonbass 16’ )40. Kai kurie jų, 
pavyzdžiui, Platelių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios 
vargonai, pastatyti 1909 m., stebina ypatingu patvarumu, 
ilgaamžiškumu, derinimo stabilumu ir balsų skaidrumu. 
Šių trijų lietuvių vargonų meistrų darbai vaizdžiai ilius-
truoja XIX a. pabaigos–XX a. pirmosios pusės orkestrinę 
vargonų meistrystės erą Lietuvoje.

Tradicijos

„Reikia pabrėžti ypatingą tradicijų reikšmę būtent 
tautinėje mokykloje, nes jai susiformuoti reikia daug laiko. 
Tautinių tradicijų turinys ir pobūdis (tai, kas yra perima-
ma iš pirmtakų ir perduodama sekėjams, kaip perimtieji 
ankstesni bruožai derinami su naujais reiškiniais) iš esmės 
lemia susiformavusios tautinės mokyklos vaizdą.“41 XIX a. 
pabaigoje bažnyčioje, kuri tuo metu buvo neatskiriama 
kultūrinio gyvenimo dalis, skambėjusi muzika turėjo pa-
klusti griežtiems kanonams, prie kurių nesiderino folklo-
riniai elementai. Lietuvybė, tarsi prasčiokiškumo etiketė, 
buvo lipdoma kiekvienam bažnyčios tarnui ir atrodė tarsi 
neigiamas atspalvis polonizacijos paveiktiems Bažnyčios 
hierarchams. O folkloras, kaip yra teigę Lietuvos muzi-
kologai, tyrinėję lietuviškosios vargonų muzikos ištakas, 
savo nišos vargonų muzikos kūryboje nerado42.

Kiekvienos tautinės mokyklos programos esminis bruo-
žas turėtų būti sąmoningas jos atstovų tautinio savitumo 
siekis kūryboje. Tačiau čia ir atsiskleidžia tautinės mokyklos 
ir tautinės muzikos sąvokų skirtumai: „Tautinės mokyklos 
sampratai gana artima tautinės muzikos sąvoka. tautinės 
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muzikos sąvoka yra platesnė už tautinės mokyklos sąvoką, 
nes apima ne tik profesionaliąją, bet ir liaudies kūrybą.“43 
Tautiškumo dvasią lietuvių vargonininkų kūryboje, nuo-
lat veikiamoje estetinių Bažnyčios nuostatų ir liturginių 
reikalavimų, buvo galima pajusti tik retais atvejais. Gies-
mėms, nors ir pagal lietuviškus tekstus, dažniausiai buvo 
pritaikomos lenkiškos melodijos, mišios pagal lotyniškus 
tekstus negalėjo suponuoti tautiškumo, vargonų solo 
kūriniuose labai dažnai buvo cituojamos protestantiš-
kojo choralo ar lenkiškų giesmių temos. Liaudies dainų 
motyvų, kaip ir liaudies instrumentų (kanklių, birbynės, 
lumzdelių), panaudojimas buvo nepriimtinas bažnyčios 
erdvėje. Mišios tik pagal lietuvišką tekstą (atsisakant lo-
tyniško ar lenkiško) buvo sunkiai įgyvendinamas tikslas, 
galėjęs užtraukti autoriui dvasininkų neprielankumą, kaip 
nepriimtinas buvo ir vargonininkas, grojęs kompozicijas 
liaudies dainų temomis, kūręs lietuviškas giesmes ir gie-
dodavęs lietuviškai. 

Tautiškumo sklaida vargonininkų atstovaujamoje 
bažnytinėje muzikoje buvo labiau suvaržyta nei kitose 
muzikavimo srityse, gyvavusiose XX a. pirmosios pusės 
Lietuvoje. Kita vertus, iki spaudos draudimo panaikinimo 
(1904) Bažnyčia buvo vienintelė vieša institucija, kurioje 
galėjo skambėti lietuviškos dainos ir giesmės. Iš lietuvių 
vargonininkų suburtų chorų po bažnyčių skliautais gimė 
slaptos draugijos, kurių branduoliai vėliau tapo klojimų 
teatrų aktorių būreliais bei lietuviškojo teatro užuomaz-
gomis. 

Ypatingą reikšmę nepalankiomis sąlygomis tautišku-
mo, bažnytinės muzikos profesiniam augimui ir bendrai 
visuotinio meno sklaidai XIX a. antrojoje pusėje turėjo 
J. kalvaičio 1866 m. sukurtos pirmosios lietuviškos mišios 
pagal A. Jakšto-Dambrausko tekstą „Mišios ant pamenklo 
sukaktuvių penkių šimtų metų nuo apkrikštyjimo Lietu-
vos, paskirtos kunigui Strazdeliui nabašninkui, sudėtojui 
„Pulkim ant kelių“, su vargonų pritarimu44. Nors ir nepa-
sižymėjusios didesne menine verte, jos buvo reikšmingos 
kaip pirmasis stambus ciklinis devynių dalių kūrinys 
lietuvių kalba. Šviesaus ir pakilaus pobūdžio liturginis 
ciklas greitai pasklido po Lietuvą, buvo dažnai atliekamas 
ir daugelyje bažnyčių išstūmė lenkiškų giesmių giedojimo 
paprotį45. Tai svarbus tautinis visuomeninis reiškinys. 
Greitai prigijo, išpopuliarėjo ir buvo dažnai atliekamos 
bažnyčiose Mykolo racevičiaus-račo lietuviškos mišios 
mišriam chorui su vargonų pritarimu „Po kojų tavo sosto“ 
(1889 m.). Jos nebuvo išspausdintos tik dėl kryptingo 
lietuvių kalbos ignoravimo. Tuometinėje polonizacijos 
ir rusifikacijos terpėje po nesėkmingų bandymų kurti 
stambesnių formų muziką M. Račui (kaip ir J. dryjai-
Visockiui, žmonių vadintam „dainų ir giesmių tėvu“46, 
bei kitiems amžininkams) teko prisitaikyti prie bažnyčioje 
muzikuojančių parapiječių lygio ir kurti paprastas giesmes, 
kad jie įstengtų atlikti. 

Kadangi nuolat trūko originalaus bažnytinio repertua-
ro, darbuodamasis Sankt Peterburgo Šv. Kotrynos bažny-
čioje Česlovas Sasnauskas kūrė atskiras mišių ir mišparų 
dalis (1902)47. Jos pasižymi savitomis kompozicinėmis ir 
estetinėmis vertybėmis ir būdingais Č. Sasnauskui stiliaus 
bruožais, išskiriančiais tuos kūrinius iš vokiečių („re-
gensburgiškų“) ir lenkų bažnytinės muzikos kūrinių. Iki 
Č. Sasnausko lietuvių vargonininkų sukurtos bažnytinės 
kompozicijos dažniausiai neturėjo savarankiškos vargonų 
funkcijos, vargonuojama buvo pritariant chorui, retai 
rašomi ir kūriniai vargonams solo. Č. Sasnausko soliniai 
kūriniai vargonams, kurie ir sudaro instrumentinę jo kū-
rybą, atveria ryškų lietuviškosios vargonų muzikos etapą, 
pagrįstą senomis ir brandžiomis tradicijomis, bet labiau 
europinėmis nei lietuviškomis. Č. Sasnausko vargonų 
muziką sudaro septynios fugos ir dvi pjesės: preliudas „Il 
pensiero“ ir kanonas Largo48. Fugas a-moll ir A-dur (lenkų 
bažnytinės giesmės „Twoja cześć i chwała“ tema) dėl laisvos 
formos pats kompozitorius yra pavadinęs Postliudijomis. 
Preliudo ir fugos a-moll teminė medžiaga vientisa – pre-
liudas sukomponuotas naudojant sustambintą fugos temą. 
Didžiausias Č. Sasnausko vargonų kūrinys – Introdukcija 
ir dvitemė fuga c-moll su choralo intarpu. Paskutinė, 
nebaigtoji, fuga B-dur yra parašyta „Pulkim ant kelių“ 
giesmės tema. Vienų Č. Sasnausko kūrybos tyrinėtojų 
duomenimis, fuga, pagrįsta garsiojo choralo „Kyrie de An-
gelis“ tema (Es-dur), yra laimėjusi konkursą Regensburge, 
pasak kitų – tarptautiniame konkurse Tiubingene49. Šiaip 
ar taip, lietuvio vargonininko kūryba jau buvo pasklidusi 
ir europinėje muzikos erdvėje. 

Tautiniu požiūriu įdomus ryšys sieja Juozo naujalio 
ir Antano Baranausko kūrybą. Daug giesmių, dainų, 
taip pat mišios „Prieš sostą Tavo puolam su viera“ buvo 
parašytos bendradarbiaujant su didžiuoju Lietuvos dai-
niu mi, kurio intonacinis giesmių žodynas tapo J. Nau-
jalio melodikos pagrindu. J. Naujalis kūrė muziką ne 
tik pagal A. Baranausko tekstus, bet, šiam leidus laisvai 
disponuoti jo kūryba, panaudodavo ir muzikalaus poeto 
kunigo melodijas. Daugelio bažnytinių giesmių („Sveika 
Marija, dangaus lelija“, „O skaisčiausia, o gražiausia 
rojaus lelija“, „Sveika Marija, Motina Dievo“ ir kt.) yra 
abiejų autorių kūriniai50. J. Naujalis gebėjo labai subtiliai 
derinti tautiškumą ir universalumą bažnytinėje kūryboje. 
J. Naujalio kompozicijas, skirtingai nei M. Račo ir kitų 
anksčiau parašytą bažnytinę muziką, teigiamai vertino net 
pagrindinio to meto leidinio „Śpiew kościelny“ redakto-
rius J. Surzyńskis. Redaktorius nesukritikavo J. Naujalio 
išleisto „Lietuviško bažnytinio giesmyno“ (1906), tuo 
metu pagrindinio bažnytinės muzikos šaltinio, kuris 
plačiai pasklido po Lietuvos bažnyčias ir naudojamas iki 
šiol. Kai kurie griežtojo bažnytinio stiliaus veikalai buvo 
įtraukti į bendrus katalikų bažnytinės muzikos rinkinius, 
vienos jo mišios „Requiem“ keturiems balsams su vargonų 
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pritarimu laimėjo Varšuvoje S. Moniuszkos konkurse 
pirmąją premiją. Didysis ir Mažasis giesmynai – svarbus 
J. Naujalio indėlis į lietuviškos giesmės kūrybą. Stambi 
Juozo Naujalio bažnytinės muzikos dalis – preliudai, 
postliudai ir fugos vargonams, taip pat „12 trio vargo-
nams“ drauge su J. Naujalio bendramokslių kūriniais 
paskelbti Varšuvoje išleistame rinkinyje51 – pateko į eu-
ropinius vargonų muzikos rinkinius ir skambėjo Lietuvos 
bei Lenkijos bažnyčiose.

Dažnai, ypač Klaipėdos krašto katalikų bažnyčiose, 
buvo atliekamos Stasio Šimkaus „Septynios giesmės – Mi-
šios lietuviškai“ dvibalsiam moterų chorui ir vargonams 
(kitaip dar vadinamos „Prieš Tavo altorių“). Tai vienas 
reikšmingiausių jo bažnytinės muzikos veikalų (išleistas 
1921 m. Kaune). Nors tradicinių dalių pavadinimai 
lotyniški („Introit“, „Gloria“, „Credo“, „Sanctus“, „Be-
nedictus“, „Agnus“, „Benedictio“), tekstas yra lietuviškas 
(autorius kunigas K. Urbonavičius). Neilgose, nesudėtin-
gose Mišiose nemažai folkloro elementų. Greta daugybės 
lietuviškų giesmių S. Šimkus sukūrė vieną puikiausių 
„Tėve mūsų“ moterų chorui ir vargonams, taip pat „Kris-
taus Karaliaus himną“ mišriam chorui ir vargonams (skirtą 
pirmajam Lietuvos eucharistiniam kongresui)52.

Ryškesnės folkloro bei tautinių elementų apraiškos 
solinėje vargonų muzikoje Lietuvos vargonų muzikos 
tyrinėtojų53 pastebėtos tik ketvirtajame XX a. dešimtme-
tyje. Liaudies melodijas vargonų (solo) kūryboje naudojo 
Vytautas Bacevičius (1905–1970). 1934 m. autoriniame 
vargonų muzikos koncerte Kauno konservatorijoje jis pats 
atliko septynis koncertinius vargonų opusus (sukurtus 
tais pačiais 1934 m.), du iš jų – lietuvių liaudies dainų 
temomis: „Putinėli raudonasai“ Nr. 1 ir „Ir atlėkė sakalė-
lis“ Nr. 2, op. 2254. Tačiau, pasak Jūratės Landsbergytės, 
čia panaudotos lietuvių liaudies dainų temos taip laisvai 
ir moderniai varijuojamos pasitelkus šiuolaikišką, tirštą 
harmoniją, kad tai labiau buvo ryžtingas improvizacinis 
eksperimentas ir iššūkis konservatyviai lietuviškajai var-
gonų tradicijai negu lietuviškos dvasios akcentavimas. 
Kompozitorius to meto muzikos kritikų buvo kaltinamas 
pernelyg dideliu kosmopolitizmu, novatoriškumu ir 
modernizmu55. Modernūs, įvairių žanrų V. Bacevičiaus 
vargonų kūriniai ir jų interpretavimas buvo naujų srovių, 
idėjų ir inspiracijų proveržis ne tik koncertiniame vargonų 
repertuare, bet ir visos Lietuvos muzikinės (koncertinės) 
kultūros kontekste. 

Lietuviško repertuaro trūko ne tik vargonų, bet ir 
jiems artimo instrumento – fortepijono – muzikai. XX a. 
pradžioje tebuvo Miko Petrausko (1873–1937) pritaikyti 
lietuvių liaudies šokiai: „Suktinis“, „Kikilis“, „Klumpa-
kojis“, „Noriu miego“; J. Naujalis sukūrė du preliudus, 
Noktiurną (1914) ir neišspausdintus Gavotą ir dvi dainas 

fortepijonui; Juozas Tallat-Kelpša (1889–1949) fortepi-
jonui parašė per 20 kūrinių: Ekspromtą (impromptu), 
keturias parafrazes, „Pasaką“ (išspausdinti 1920–1923) 
ir kt.56

Tradicijų tęstinumas

„Tautinė mokykla, kaip istoriškai determinuotas 
reiškinys, vystydamasis gali ne tik išaugti, suklestėti, bet 
ir sunykti.“57 Šiuos veiksnius didele dalimi lemia istorinė 
ir politinė šalies situacija. Nepalanki politinė padėtis, 
susiklosčiusi visos Lietuvos tautinės kultūros suklestėjimo 
laikotarpiu, sustabdė ir lietuviškosios vargonų mokyklos rai-
dą. Vokiečių okupaciją pakeitusi sovietų valdžia, griežtai 
persekiojusi menkiausias tautos išskirtinumo apraiškas 
kultūrinėje ir ypač dvasinėje plotmėje, išstūmė iš viešosios 
kultūrinės erdvės ir vargonus kaip religinio kulto instru-
mentą, ir jais atliekamą muziką. Uždarius visas vargonų 
mokyklas, ilgiau kaip dvylika metų vargonininkai ne tik 
nebuvo profesiškai rengiami, bet turėjo išsižadėti savo 
profesijos ir negalėjo dalyvauti viešajame muzikiniame 
gyvenime. Koncertinėje Lietuvos erdvėje vargonai tylėjo 
ilgiau kaip dešimtmetį, bet šio instrumento meno tradi-
cijoms neleido užgesti bažnyčiose dirbę vargonininkai bei 
Antrojo pasaulinio karo metu emigravę muzikai, kurie 
tęsė koncertinę ir pedagoginę veiklą Europos šalyse bei 
Jungtinėse Amerikos Valstijose. Beje, ir anapus Atlanto 
vargonininkai buvo pagrindiniai muzikinio gyvenimo 
iniciatoriai58, bendradarbiavo su Lietuvos bažnyčiose 
dirbusiais vargonininkais. Nors ir turėdama silpnas 
profesines pajėgas, Lietuvos vargonų mokykla pokario ir 
sovietiniais laikotarpiais gyvavo pogrindyje ir išsaugojo 
senąsias tradicijas. 

Po dvylikos metų (1962) Lietuvos valstybinėje kon-
servatorijoje prof. Leopoldo Digrio (g. 1934) įkurta 
vargonų klasė rėmėsi kitais profesiniais ir dvasiniais 
pagrindais. Veikiama pakitusių politinių ir ideologinių 
sąlygų, atkurtoji vargonų mokykla turėjo derintis prie 
naujų raidos aplinkybių ir tapo orientuota į koncertinį 
vargonavimą. Senosios bažnytinio vargonavimo tradi-
cijos atgijo tik praėjus dar beveik trims dešimtmečiams. 
1990 m. į Lietuvos valstybinę konservatoriją sugrąžinus 
bažnytinio vargonininko profiliaciją, buvo sugrąžintos ir 
bažnytinio vargonavimo mokymo programos. Tad XIX a. 
pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje suklestėjusi lietuviš-
koji vargonų mokykla nežlugo, o transformavosi į kitos 
pakraipos vietinę mokyklą59 – Leopoldo digrio (vadovautą 
1962–1995). Keičiantis politinei ir dvasinei ideologijai, ji 
ilgainiui peraugo į bažnytinio vargonavimo mokyklą (nuo 
1990 m. iki šių dienų) bei išsišakojo į dar kelias asmeninių 
pedagoginių mokyklų60 pakraipas. 
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Išvados

Lietuviškoji vargonų mokykla (1894–1949) gyvavo 
kaip savarankiškas struktūrinis vienetas, turėjęs visus 
kūrybinės ir meninės mokyklos sąvoką suponuojančius 
komponentus: programą, vadovą, žinių perėmimą, lokali-
zaciją, ištakas, tradicijas. Lietuviškosios vargonų mokyklos 
pirmtakai kompozitoriai ir žymieji jos pedagogai: Juozas 
Kalvaitis (1842–1900), Juozas Naujalis (1869–1934), 
Česlovas Sasnauskas (1867–1916) ir kiti – be vargonavi-
mo bažnyčiose, atlikėjiškos ir pedagoginės veiklos – kūrė 
bažnytinę muziką chorams ir vargonams bei improvizavo. 
Meninis ir improvizacinis vargonininkų potencialas suteikė 
lietuviškajai vargonų mokyklai savitą kūrybinį pobūdį. 

Lietuviškosios vargonų mokyklos sampratos platumą 
lemia vargonų senumas (III a. pr. m. e.) ir vargonininko 
profesijos daugiaplaniškumas, todėl į vargonų mokyklos 
sampratą įeina ne tik bažnytinės, pedagoginės, metodinės, 
koncertinės, kompozicinės bei interpretacinės vargona-
vimo, bet ir vargondirbystės tradicijos. Vargondirbiai, 
kurių instrumentai atspindi stilistinius mokyklų bruožus 
ir tautinius ypatumus, taip pat yra lietuviškosios vargonų 
mokyklos kūrėjai ir reprezentuotojai. Lietuvos vargondir-
bystėje XIX a. pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje išryškėju-
si senųjų barokinių instrumentų permontavimo tendencija 
suformavo specifinę vargonų statybos tradiciją, aprėpusią 
platų estetinės vargonų stilistikos spektrą. 

Vargonininkų inicijuotame tautiniame sąjūdyje už-
gimusi ir reikšminius raidos etapus perėjusi lietuviškoji 
vargonų mokykla plėtojosi kaip tautinių ir universaliųjų 

pradų sąveika. Dauguma tuometinių vargonininkų buvo 
tautinio sąjūdžio iniciatoriai bei tautinės savimonės ug-
dytojai, labai prisidėję prie Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimo, – ir dėl to lietuviškoji vargonų mokykla įgijo 
ryškų tautinį aspektą. Sena vargonų instrumento ir vargo-
nininko profesijos kilmė bei Vakarų Europos bažnytinio 
ir koncertinio vargonavimo meno tradicijų integravimas 
į Lietuvos vargonų meną lėmė lietuviškosios vargonų mo-
kyklos universalumą. Nuolatinė tautinių ir universaliųjų 
veiksnių sąveika teikia lietuviškajai vargonų mokyklai 
savitumo, o mokyklos sampratos platumas išskiria ją iš 
kitų to meto instrumentinių mokyklų.

Vargonų atsiradimas Lietuvoje siejamas su XV a. pra-
džia, tada prasidėjo vargonų meno raida ir sklaida šalyje. 
Vargonų mokyklos pirmtakais galime laikyti kunigaikščio 
Vytauto Didžiojo, Žygimanto Augusto dvarus, taip pat 
jų mecenuojamas mokyklas prie bažnyčių. XV–XIX a. 
bažnytinio muzikavimo buvo mokoma daugelyje baž-
nyčios mokyklų, tačiau pirmųjų tautiškumo apraiškų ir 
vargonų, ir visoje Lietuvos muzikinėje kultūroje sulaukta 
dar po keturių šimtmečių. Užsidarius dvarų muzikos 
(orkestro) mokykloms, paskutinį XIX a. dešimtmetį var-
gonininkų mokymas įgijo tautinių bruožų. Sistemingą 
lietuvių vargonininkų mokymą, pradėtą Kauno katedros 
grigališkojo giedojimo mokykloje (1894), kuriai vadovavo 
profesionalus vargonininkas, chorvedys, kompozitorius – 
lietuvis – Juozas Naujalis ir kuri rengė visų pirma lietuvius 
vargonininkus, turėjo tvirtą profesinį pagrindą, platų 
discip linų spektrą ir konkrečią apgalvotą programą, – pa-
grįstai galima laikyti lietuviškosios vargonininkų mokyklos 

Lietuvos vargonų mokyklos diagrama

XX a. I pusės lietuviškoji 
Juozo Naujalio  

vargonų mokykla
(1894–1949)

Jono Žuko  
prancūziškoji  

vargonų mokykla
(1937–1944)

Zigmo Aleksandra-
vičiaus itališkoji  
vargonų mokykla

(1939–1949)

Leopoldo Digrio  
koncertinio  

vargonavimo mokykla
(1962–1990)

Bažnytinio  
vargonavimo mokykla
(nuo 1990 m. iki šių 

dienų)

XX a. II pusės–XXI a. 
pradžios vargonų mokykla

(nuo 1962 m. iki šių 
dienų)

Lietuvos vargonų 
mokykla

(nuo 1894 m. iki šių 
dienų)
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pradžia, tolesnio lietuvių vargonininkų profesinio moky-
mo kertiniu akmeniu. 

Vargonininkų rengimo procese prasidėjo naujalio era: 
ryškios asmenybės veikla darė įtaką Lietuvos bažnytinės 
muzikos ir bendram muzikavimo lygiui, padėjo pamatus 
profesionaliai Lietuvos muzikai. Svarus veiksnys, skatinęs 
vargonininkų mokymosi kokybę ir tęstinumą, buvo jaunų-
jų vargonininkų mecenavimas. Rūpindamasis profesiniu 
vargonininkų tobulėjimu, J. Naujalis daug dėmesio skyrė 
materialinei jų padėčiai ir išugdė vargonininkų kartą, iš-
tobulinusią bažnytinio muzikavimo meną ir praturtinusią 
vargonininko profesiją nauja kompetencija. XX a. ketvir-
tąjį dešimtmetį ryškiausi J. Naujalio mokiniai atsiskyrė į 
dvi vargonų mokyklas, dvi pakraipas: itališkąją (Zigmas 
Aleksandravičius) ir prancūziškąją (Jonas Žukas).

Pirmasis profesinio vargonų meno formavimosi laiko-
tarpis Lietuvoje apima 1894–1920 m. – nuo J. Naujalio 
pradėtos vykdyti bažnytinės muzikos reformos, žymiai pa-
kėlusios bažnytinės vargonų muzikos lygį, iki subrandintų 
pirmųjų profesionalių vargonininkų pedagogų ir atlikėjų 
bei koncertinės vargonų muzikos apraiškų. Brandusis 
vargonų meno raidos etapas sutampa su lietuvių muzi-
kos klestėjimo laikotarpiu 1920–1940 metais. Antrasis 
pasaulinis karas sustabdė įsibėgėjusį Lietuvos kultūrinį 
gyvenimą, taigi ir lietuviškosios vargonų mokyklos raidą. 
Sovietų valdžiai ėmus persekioti Bažnyčią, vargonai ir 
vargonavimas buvo išstumti iš viešojo muzikinio gyveni-
mo, o 1949 m. – nutrauktas ir profesinis vargonininkų 
mokymas Lietuvoje. 

Ilgiau kaip dešimtmetį koncertinėje Lietuvos erdvėje 
tylėjusių vargonų meno tradicijoms neleido užgesti baž-
nyčiose dirbę vargonininkai bei Antrojo pasaulinio karo 
metu emigravę muzikai, koncertinę ir pedagoginę veiklą 
tęsę Europoje bei Jungtinėse Amerikos Valstijose. Išaugusi 
ir suklestėjusi lietuviškoji vargonų mokykla nežlugo, ji 
transformavosi į kitokios pakraipos vargonų mokyklą. 
Veikiama pakitusių politinių ir ideologinių sąlygų, 
1962 m. Lietuvos valstybinėje konservatorijoje įkurta 
vargonų klasė buvo priversta derintis prie naujų raidos 
aplinkybių, ji labiau orientavosi į koncertinį vargonavi-
mą. Po trijų dešimtmečių į vargonų katedros programas 
grąžinus bažnytinio vargonininko profiliaciją (1990), 
į Lietuvos vargonų mokyklą grįžo ir senosios bažnytinio 
vargonavimo tradicijos. 
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Summary

The Lithuanian organ school (1894–1949) existed as 
an independent structural unit that possessed all com-
ponents making up the notion of creative and artistic 
school, i.e. a programme, a leader, transfer of knowledge, 
localisation, roots, and traditions. The composers and 
most outstanding organ teachers such as Juozas Kalvaitis 
(1842–1900), Juozas Naujalis (1869–1934), Česlovas Sas-
nauskas (1867–1916) and others not only played organ in 
churches and were involved in other pedagogical practice 
but also wrote ecclesiastical music for choirs and organ 
and were also improvising. Creative and improvisational 
potential of organists provides creative character to the 
Lithuanian organ school.

Organ makers are also creators and representatives of 
the Lithuanian organ school as instruments they made 
also reflected stylistic features of schools and national 
peculiarities. The tendency to remake antique baroque 
instruments, which was distinct in Lithuanian organ mak-
ing at the end of the 19th century–the first half of the 20th 
century, formed a specific organ building tradition which 
had a wide spectrum of aesthetic organ stylistics.
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The Lithuanian organ school that was born and started 
its significant developmental stages in the national move-
ment initiated by organists at the end of the 19th century–
the first part of the 20th century, had strong national and 
universal origins. The majority of organists of the time 
were initiators of the national movement and educators 
of national self-awareness who made significant contribu-
tion to the restoration of Lithuania’s independence. This 
particular feature adds to a clear national aspect to the 
Lithuanian organ school. The universal character of the 
Lithuanian organ school is determined by the old origin 
of organ as an instrument and organist as a profession as 
well as the basis of organ art traditions of West European 
church and concert playing. Constant interaction of 
national and universal factors gives the Lithuanian organ 
school features of exclusiveness and individuality and also 
distinguishes it by the depth of school concept from other 
instrumental schools of that time.

The first systematic education of Lithuanian organists 
at the Kaunas Cathedral Gregorian Chant School (1894) 
with Juozas Naujalis, a professional Lithuanian organist, 
choirmaster, and composer as its leader, can reasonably 
be considered the roots of the Lithuanian organ school. 
It trained, primarily, Lithuanian organists, and it had a 
strong professional background and a wide spectrum of 
disciplines and a specific teaching plan.

On the basis of artistic, professional and spiritual 
aspects, the most outstanding personality of Juozas Nau-
jalis started the era of Naujalis in the training process of 
professional Lithuanian organists. It affected the rise of 
ecclesiastical music as well as the general level of playing 
music and laid foundations for Lithuania’s professional 
music. Naujalis brought up a new generation of organists 
that raised the level of church music art and that gave 
a new conception of professional competence to the 

notion of an organist’s profession. In the 1930s the most 
outstanding students of Naujalis split into two trends of 
organ schools: the Italian (Zigmas Aleksandavičius) and 
the French (Jonas Žukas).

The first period of the formation of professional organ 
art in the art of Lithuanian organ playing includes the 
period of 1894–1920, starting with the music reform 
by Juozas Naujalis which markedly raised the level of 
ecclesiastic organ music and ending with the first trai-
ned professional educators and performers as well as 
the roots of concert organ music. The mature stage of 
the development of organ art coincides with the heyday 
of Lithuanian music in 1920–1940. World War II that 
interrupted the rising Lithuanian cultural life suspended 
the development of the Lithuanian organ school. When 
the Soviet authorities exercised the policy of church prose-
cution that ousted organs and organ playing from public 
music life, in 1949 professional education of organists 
was discontinued in Lithuania.

The traditions of organ art that were absent for more 
than a decade (1949–1962) were maintained by organists 
working in churches and musicians who had emigrated 
during World War II and continued concert and pedagogi-
cal practice in Europe and the United States. The newly 
developed successful Lithuanian organ school was not 
doomed but transformed into a school of different focus. 
Under the circumstances of new political and ideological 
factors, the organ department (established in 1962) in 
the Lithuanian Conservatoire was forced to adapt to new 
circumstances and development and shifted its focus on 
only concert organ playing activity. After three decades, 
when the speciality of a church organist was returned 
to the programmes of organ department (1990), the 
Lithuanian organ school reinstated the old traditions of 
church organ playing.
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Studying Rhythm Morphology
Ritmo morfologijos tyrimai

Abstract
The article presents a computer-aided method of studying the morphology of the rhythm developed in order to analyse the so-called 
“Polish rhythms”, that is, triple-time rhythmic structures of decreasing rhythm condensation within a measure. Such rhythms, typical of 
Polish music since the 16th–17th century, became symbols of Polishness in music, particularly in the 19th century when the mazurka 
and the polonaise created the canon of Polish national dances. Despite their crucial importance for Polish culture, they have not been 
studied by music historians in the way allowing the precise reconstruction of their evolution in time. The proposed method of analysis 
helps reveal changes in their morphology throughout the centuries. 
Keywords: morphology of rhythm, computer-aided method, “Polish rhythms”, triple-time rhythmic structures, Polish music, mazurka, 
polonaise.

Anotacija
Straipsnyje aprašomas ritmo morfologijos tyrinėjimo kompiuterinis metodas, sukurtas analizuoti vadinamiesiems „lenkiškiesiems ritmams“, 
t. y. tridalėms ritminėms struktūroms su silpnėjančia ritmine kondensacija takte. XVI–XVII a. lenkų muzikai būdingi ritmai tapo len-
kiškumo muzikoje simboliu, ypač mazurkai ir polonezui XIX a. suformavus lenkų tautinių šokių kanoną. Nors šios ritminės struktūros 
labai svarbios lenkų kultūrai, jos nebuvo išsamiai nagrinėtos muzikos istorikų, nebuvo stengtasi tiksliai atkurti šių struktūrų raidos laike. 
Siūlomas analizės metodas padeda atskleisti minėtų ritminių formulių morfologijos kaitą.
Reikšminiai žodžiai: ritmo morfologija, kompiuterinis metodas, „lenkiškieji ritmai“, tridalės ritminės struktūros, lenkiškoji muzika, 
mazurka, polonezas.

Introduction

According to one of definitions, rhythm is a “sub-
division of a span of time into sections perceivable by 
the senses; the grouping of musical sounds principally 
by means of duration and stress” (Dürr & Gerstenberg, 
1980, p. 804). Similarly, Cooper and Meyer state that 
rhythm is being experienced as grouping of individual 
sounds into structured patterns, the grouping resulting 
from such different elements of music as pitch, intensity, 
harmony, duration and other (Cooper & Meyer, 1960, 
p. V). However, while Cooper and Meyer consider grou-
ping independent from periodicity, Sven Ahlbäck points 
at theories using periodicity as the base for rhythm theory 
(Ahlbäck, 2004, p. 73). 

Włodzimierz Rudziński defines musical rhythm as 
“humanly organized order of musical sounds in time” 
(Rudziński, 1987, p. 145) and stresses its synthetic nature. 
His approach is closer to the perspective of music anthro-
pology, where rhythm is studied rather in the context of 
human life than as a separate phenomenon, to point at 
the case of the Northern Ewe society where “potentially 
infinite set of rhythms includes everything from the cos-
mic periodicity of seasonal change to the localized rhythms 
of drum music” (Agawu, 1995, p. 8). What Kofi Agawu 
calls rhythms of society, rhythms of language, rhythms of 

drumming and dancing, rhythms of musical performan-
ce and rhythms of folktale performance are all rhythms 
realized at different temporal levels, as in the theory by 
Ludwik Bielawski, probably the most complex and fully 
systematized approach toward musical phenomena ever. 
Bielawski’s theory enables the ordering of all music phe-
nomena (although its universal character goes far beyond 
the scope of musicology) at temporal levels which “evolved 
in the evolution of the universe and well-settled in human 
brain, allow distinguishing basic levels of knowledge, also 
of music, not excluding rhythm (Bielawski, 1999, p. 63). 
In this theory “traditional” rhythm, as in the above defi-
nitions, is only a narrow sector. 

Even if morphological studies of music repertoire do 
not belong today to the mainstream of ethnomusicology, 
the use of morphological analysis can be highly recom-
mended and successful in the case of research problems 
referring to historical music sources which do not contain 
information other than written musical text. This was 
the case of the author’s studies of the so-called “Polish 
rhythms”, the term denoting descendent triple-time 
rhythmic structures, that is, with decreasing condensation 
of rhythmic impulses within a measure. Such rhythm can 
be as simple as iambus q h and ionicus a minore iq q q 
(considered the “mazurka formula”), and as complex as 
polonaise measures (ijq iq iq). 
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Such rhythms, which in the 18th and 19th centuries 
became part of canonical symbols of Polish national cul-
ture, are present in both folk music and art music, with 
the mazurka and the polonaise as most visible genres. 
Therefore it is not surprising that Polish musicologists 
have been paying much attention to this phenomenon. 
The long list of researchers who studied “Polish rhythms” 
includes ethnomusicologists focused on Polish folk songs 
and dances, but also music historians concentrated on 
16th and 17th century “Polnische Tänze”. 

Material

“Polish rhythms” can be traced in the music sources 
from the 16th century onwards. The objective of the 
author’s research was to reconstruct their development 
from that time to the mazurkas and polonaises by Frédéric 
Chopin. The analytical material comprised 791 com-
positions, primarily instrumental, from the mid-16th 
century (mostly the so-called “Polish dances” from the 
16th and 17th century keyboard and lute tablatures) to 
the 19th century, with a few exceptions spanning to the 
20th century. The present article is focused on the method 
developed by the author for the study of “Polish rhythms”. 
Full results of the research can be found in the published 
study (Dahlig-Turek, 2006).

The chosen musical examples represent different 
epochs and different performance conventions, which are 
often impossible to decipher and interpret today, like the 
tempo of performance, dance gesture accompanying the 
music, articulation etc. They were written for different 
settings and purposes. However, despite all the doubts and 
questions regarding the homogeneity and credibility of the 
material, the use of all the various scores seems to be the 
only way to study the phenomenon of “Polish rhythms”. 
When all the information about the given piece of music 
is “hidden” in the musical text itself, the profound analysis 
of the latter allows drawing conclusions going far beyond 
pure description.

The repertoire is published in its entirety, transcribed 
and prepared for print by historians of music. In the case 
of analysis conducted by an ethno musicologist, possibil-
ity to benefit from the extensive accomplishments and 
specialist knowledge of competent authors appeared to 
be an optimal solution. Consequently, the research could 
start with the next stage, i. e. the preparation of material 
for a computer-aided analysis of the rhythm. 

Method 

Different approaches toward rhythm analysis have 
been practiced today: from anthropological methods 
(Kofi Agawu, Ludwik Bielawski) and Schenkerian analysis 

(David Loeb, Jonathan Stock) to lin guistic distributional 
analysis (Nicolas Ruwet, Simha Arom). For the sake of 
the present study, priority must be given to a quantita-
tive method which operates on large data sets and which 
is focused on examining music language by looking for 
formulae and variants. Distributional analysis, which may 
be considered an introduction to information theory, is 
particularly well tailored to such studies as it helps recog-
nize rules of music grammar.

According to this method, applied for the first time 
by Nicolas Ruwet in 1964, music is a chain of elements 
ruled by distribution principles, that is, the rules describ-
ing how these elements join, complement or exclude each 
other. The key question is that of isolating basic unit, i. e., 
elements that either are indivisible or do not need to be 
divided because their components never appear alone. 
The labeled units make a “dictionary” of which the music 
text is built. The text is then interpreted as a sequence of 
the units.

For the presented study on “Polish rhythms” a sim-
ple code was developed, representing different rhythmic 
groups in frame of the metric unit. In other words, rhyth-
mic organisation of metric unit was a basic portion of in-
formation. As a rule, encoded was the rhythm of the main 
melodic line, and in the case of notation with elements of 
polyphony – to that rhythm which was most characteris-
tic, e. g. descendent and not evenly fragmented. 

The main body of the alphabet contained nine items 
(from 00 to 08), 

00 
01  q
02  iq
03     e
04 
05  iiq
06  ijq
07  jiq
08  jjjq

with additional variants, if necessary, e. g.:

 a3   (     jq )
 

Rhythmic groups exceeding the length of one metric 
unit were substituted by a combination of smaller units, 
e. g.: 

q. e = q +      e (01+03)
h. = q +   +  (01+00+00)

Sequences of numbers replaced the original rhythm 
notation. The encoded material looks like text and can 
be processed like text. 

i. q
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I. Diagrams of the descendability  
and condensation of rhythm
In his Deep and Surface Structure in Venda Music John 

Blacking wrote that the sequence of intervals going up and 
down is more significant than the exact pitch (Blacking, 
1971, p. 99). Per analogiam, we may accept that increas-
ing or decreasing rhythm condensation is more important 
than rhythmic values as such, and that in the case of “Pol-
ish rhythms” the research must concern general tendencies 
in shaping the rhythm and not performance details. 

Having in mind that the most characteristic feature of 
“Polish rhythms” is their decreasing rhythm condensation, 
two basic parameters of rhythm should be considered 
crucial: 

• Condensation, i. e. an average number of impulses 
corresponding to a metric unit in the given piece of 
music; 

• Descendability, i. e. difference between average 
rhythm density in the first and last parts of measures in 
the entire work.

Apparently, already those two parameters differentiate 
the examined material and co-harmonise with its chrono-
logy. These quantities have been calculated for each music 
example separately, and, for comparative purposes, also 
for exemplary formulas considered indicators of historical 
phases (iamb, mazurka and typical polonaise rhythms; 
for details see Dahlig-Turek, 2006), and then transferred 
to a coordinates’ diagram. Thus, each examined piece of 
music is represented in the diagram by one point. The 
exact placement of the point in the diagram shows the 
stage of development of “Polish rhythms” – the lower the 
parameters of condensation and descendability, the older 
the phase. The higher the values of both parameters, the 
closer to a polonaise given example is.

The way how different repertoires “move” around the 
diagram shows historical evolution of “Polish rhythms”. 
This can be observed in a series of diagrams representing 
selected repertoires of the 16th–17th century. The chosen 
examples are:

• Thirty-five dances from Jan of Lublin Tablature (Ta-
bulatura Jana z Lublina) (1537–48); PL-Kp Ms. 1716;

• Fifty-nine dances from the Vietoris Codex (1660–80); 
H-Bami Ms. K. 88–89;

• “Polish dances” from the Lute Book of Virginia 
Renata von Gehema (1640); D-Bds Mus. ms. 40264 
olim 20052;

• “Polish dances” from the Szirmay-Keczer collection 
Nápévy starých slovenských zpjevanek od urozenè panj Anny 
Szirmay rozené Keczer roku 1625–1630 (c. 1700?); SK-
Mms B II 37.

Collated in one diagram (Diagram 1, see the Appen-
dix), the examples representing all the above sources only 
partly overlap, thus showing that their rhythm parameters 

(descendability and condensation) differ. This can be 
followed in detail in diagrams 2–4. 

Diagram 2 illustrates how the (still ascendant) 
rhythms of the dances from the Jan of Lublin tablature, 
i. e. Jan of Lublin organ book, Alia [chorea] Poznanie 

change into descendent rhythms of the Vietoris Codex:

Vietoris Codex, [Chorea] Poloni:[ca], Prop:[ortio] 

while the two collections represent the same rhythm 
condensation. 

Diagram 3 compares dances from the Vietoris Codex to 
those from the Virginia Renata von Gehema lute book. As 
can be seen, not only descendability, but also condensation 
of rhythm of the latter is higher, therefore the assumption 
that despite the supposed chronological order of the two 
sources, the Vietoris Codex represents an earlier stage of 
development of “Polish rhythms”.

In Diagram 4 further increase in both parameters 
between the Virginia Renata von Gehema lute book and 
the Szirmay-Keczer collection can be observed. While the 
first shows the fully developed mazurka rhythm,

Taniec polsky, Virginia Renata von Gehema lute book (c. 1640?)

the latter actually represents the stage of an early polo-
naise:

Szirmay-Keczer collection (c. 1700), Dance F3

Generally, the shifting of the music repertoire of the 
16th–17th century in terms of descendability and con-
densation of rhythms can be seen in Diagram 5.
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This part of the method is very useful to observe 
general tendencies in historical development of “Polish 
rhythms”. However, to trace particular structures, another 
representation is more practical.

II. Matrices
Already in the 17th century “Polish dances” and all 

the more so in mature polonaises we encountered a great 
variety of rhythms far beyond the boundaries of the typical 
mazurka or polonaise bars. Analysis reveals hundreds of 
different types of measures in which subdivision of rhythm 
on particular beats blurs the distinctness of the “models”. 
To solve the problem, it was necessary to replace particular 
basic rhythms (the “alphabet”) by symbols representing 
the reduced information. 

Thus, the second stage of the analysis consisted of pre-
paring rhythmic matrices according to a specially designed 
classification of triple-time rhythms. The point of depar-
ture of the proposed classification consists of the obvious 
premise that a rhythmic formula may possess in a given 
part of the measure: no impulse (0), a single impulse (1), 

two impulses (2), or numerous impulses (R). Additionally 
introduced auxiliary symbols define the syncope (S) and the 
dotted (punctuated) rhythm within two metric units (Pp). 
Combinations of those symbols make it possible to present 
all the fundamental types of formulas. After substituting 
musical signs, this ostensibly complicated record becomes 
very simple. The “R” symbols signify the possibility of a 
further fragmentation of the rhythm in those parts of the 
measure in which they had been placed.

The classification itself was inspired by the Ludwik 
Bielawski’s classification of triple-rhythms (Fig. 1).

In the next step, the Bielawski’s table was turned upside 
down, with notes substituted by number of impulses and 
with additional variants representing more fragmented 
rhythms (in Bielawski’s proposal the maximum number 
of impulses per unit was two). The letter “R” stands for 
possible fragmentation of rhythm (that is, three impulses 
or more). I added also secondary symbols denoting syn-
copation (S) and a dotted rhythm within the compass of 
two metric units (Pp). Grey fields represent Bielawski’s 
bar-types (Fig. 2).

Fig. 1. Classification of triple-metre rhythms (Bielawski, 1970, p. 114)

Fig. 2. Modified classification of triple-metre rhythms
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With combinations of these symbols, all the basic 
types of bars can be displayed. This seemingly complex 
notation is in fact very simple.

The proposed method allows precise distinguishing of 
model-bars and their variants. To identify the model, the 
most important is the position of non-subdivided values 
(1) and the values subdivided into two.

The above classification served as a foundation for ma-
trices demonstrating the occurrence of all types of rhythmic 
structures in the whole analysed repertoire. Matrix is a large 

If the repertoire is put in chronological order, the 
matrix makes it possible to follow the changes in rhyth-
mic structures piece by piece. It is therefore possible to 
ascertain when a given type of rhythm appears for the 
first time, in what sort of a repertoire does it attain its 
apogee, when its role becomes marginal, and when it 
disappears. Thus, rhythmic matrices allowed precise 
description of rhythmic properties of compositions of 
each period.

Conclusions

Thanks to the applied method, it was possible to back 
up the discussion on “Polish rhythms” using solid (“ob-
jective”) arguments rather than emotional (“subjective”) 
statements, typical of many previous studies. 

The conducted analysis helped reveal five main periods 
in the development of “Polish rhythms” (Dahlig-Turek, 
2006):

Example of rhythmic matrix presenting rhythms of Chopin’s Mazurkas

table in which columns display all the revealed bar-types 
(taken from the above classification), while rows contain 
percentage of particular bars in each composition. Calcula-
tions were made automatically in MSExcel macro. To make 
the matrix visually more informative, it is convenient to 
substitute numbers with graphic symbols. The size of a 
symbol is directly proportional to the frequency of given 
rhythm in the composition. The bigger the symbol, the 
more frequent the formula, while the lack of any symbol 
signifies the absence of that type of measure:

From the middle of the 16th century to the early 
17th century:

• growing descendental quality + the q h formula;
The last decades of the first half of the 17th century: 
• growing rhythm density + the iqqq (i. qqq) mazurka 

formula;
The second half of the 17th century:
• growing rhythm density + the ijq iq iq polonaise 

formula;
The 18th century:
• a lowered descendental quality + the crystallisation 

of the proper mazurka and polo naise;
The 19th century:
• development of so-called “national” dances.
Calculations of rhythm condensation and descendability 

made it possible to verify some of the heretofore hypotheses 
relating to the periodisation of “Polish dances”, polonaise and 
mazurka, as shown on the example of the Vietoris Codex and 
the lute book of Virginia Renata von Gehema.
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Instead of doing research into Polish art music com-
positions and Polish folk dances separately, it became 
possible to compare both repertoires using one unified 
method, as well as to compare Polish examples to Scan-
dinavian “Polish dances” (especially the so-called polska 
dances in Sweden). 

The survey of the sources analysed with the presented 
method, albeit unquestionably representative, especially 
in reference to the sparsely preserved oldest stratum, 
encompasses only a fraction of the repertoire which in 
the course of centuries grew around “Polish rhythms”. 
On the other hand, the proposed manner of analysing 
this phenomenon offers opportunities that considerably 
transcend the above presented application. 

We cannot exclude the eventuality that in the future 
more detailed research into particular fragments of the 
history of “Polish rhythms” will produce new findings, 
verifying the conclusions obtained with the presented 
method. It seems, however, that a cross section presenta-
tion of this phenomenon makes it possible to perceive its 
evolution in a way which may be slightly simplified, but 
which remains lucid and does not give rise to doubts.

The above-presented method may be also applied to a 
repertoire not considered in the presented investigations, 
e. g. in order to compare seventeenth-century “Polish 
dances” with German dances originating from the same 
sources, or the rhythmics of Chopin’s late mazurkas 
with that of his waltzes, and in this way to seek eventual 
similarities and influences. The proposed analysis may 
also constitute a foundation for a more profound and 
all-sided interpretation of the repertoire not restricted 
to “Polish rhythms” because the presented approach, 
although developed for the study of “Polish rhythms”, 
can be successfully used to study any rhythmic structures 
within regular metre. 
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Santrauka

Kalbant apie muzikinius reiškinius, būdingiausius 
lenkiškajai muzikai, pirmiausia neabejotinai reikia at-
kreipti dėmesį į trijų dalių metro šokio ritmiką. Nors ji 
neišsiskiria unikaliais bruožais, kai kurie tridalių ritminių 
struktūrų elementai iš tiesų pasirodė besą gana svarbūs 
ir charakteringi, todėl priskirtini Lenkijos nacio nalinės 
kultūros (kartu ir Europos muzikinio paveldo) kanoni-
niams simboliams. 

Šiame straipsnyje aprašomas ritmo morfologijos 
kompiuterinio tyrinėjimo metodas, sukurtas lenkų šokių 
tridaliams ritmams (vadinamiesiems „lenkiškiesiems rit-
mams“) nagrinėti. Atsižvelgiant į tai, kad literatūroje šia 
tema aiškiai dominuoja istorinio pobūdžio refleksijos ir 
visiškai ignoruojamos analitinės interpretacijos, šią spragą 
būtų tikslinga užpildyti ypač dabar, kai šiame procese gali 
labai padėti šiuolaikinės kompiuterinės priemonės. Todėl 
šiuo tyrimu buvo siekiama pamėginti atkurti „lenkiškųjų 
ritmų“ formavimąsi. 

Nagrinėjami rinktinių kūrinių garso įrašai (visų pirma 
XVI a. vid.–XIX a. ir kelios XX a. kompozicijos), instru-
mentinės muzikos notacijos bei liaudies šokių melodijos. 
Iš viso tyrimo metu išnagrinėtas 791 kūrinys. 

Ritmai buvo užrašomi skaitmeninio kodo forma. 
Atlikti skaičiavimai leido nustatyti du pagrindinius ritmo 
parametrus: 1) vidutinį ritminį tankį, t. y. impulsų skaičių, 
vidutiniškai atitinkantį takto vienetą, ir 2) mažėjančią 
kokybę, t. y. skirtumą tarp ritminio tankio pirmoje ir 
paskutinėje takto dalyje. 

Antrajame analizės etape buvo sukurtos ritminės mat-
ricos, kuriomis remiantis galima nagrinėti tirtos medžiagos 
ritminių formulių atsiradimo chronologiją. Tai reiškia, 
kad galima nustatyti, kada ritminė figūra pasirodo pirmą 
kartą, kokios rūšies repertuare ji pasiekia apogėjų, kada 
jos vaidmuo tampa ribinis ir kada ji išnyksta. 

Siūlomas analizės metodas padėjo nustatyti penkis 
„lenkiškųjų ritmų“ raidos etapus ir patvirtinti kai kurias 
repertuaro periodizacijos hipotezes. Šis metodas tinka ne 
vien „lenkiškiesiems ritmams“, bet ir kitokioms ritminėms 
struktūroms tirti.
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Žvejų dainos: žanro ir paplitimo problemos
Anglers’ songs: Problems of Genre and Distribution

Anotacija 
Straipsnio tikslas – apibrėžti žvejų dainų grupę, ištirti ją įvairiais aspektais. Išnagrinėti būdingiausius šios grupės melodinius tipus, jų 
funkcionalumą, ištirti paplitimo arealus, atskleisti jų sąryšius su kitų žanrų poetiniais bei melodiniais tipais. Straipsniu norima atkreipti 
dėmesį į žvejų dainas kaip į tam tikros socialinės žmonių grupės dainas, jame keliamas šių dainų funkcionalumo klausimas. 
Tyrimai atlikti lyginamuoju tipologiniu, istoriniu, analitiniu, diachroniniu, sinchroniniu, kartografavimo metodais. 
Reikšminiai žodžiai: žvejai, žvejyba, žvejų dainos, muzikinis dialektas, pietvakarių Lietuva. 

Abstract
The purpose of the article is to define the group “songs of anglers”, exploring the main melody types of those songs, exploring the areas 
of distribution and relations to other genres of folksongs. The problem of functionality is touched upon in this article. Songs of anglers 
described as folklore of a specific social group, are not songs accompanying work, as it was thought before. 
Comparative typological, historical, analytical, diachronic and synchronic methods are used in the research.
Keywords: anglers, fishing, folk songs of anglers, musical dialect, south-western Lithuania. 

Dainuodama lietuvių liaudies dainas, straipsnio 
autorė ne kartą buvo atkreipusi dėmesį, kad suvalkiečių 
ir dzūkų dainose dažnai minimos jūros marios, laivelis, 
plaukimas, žvejyba. Rodos, tai įprasta Mažojoje Lietuvoje, 
kurioje žvejyba buvo kur kas svarbesnis verslas nei kitose 
Lietuvos dalyse. Gilinantis į gimtojo regiono (Suvalkijos 
ir Dzūkijos paribys) folklorą įžvelgta daug bendrumų su 
Mažosios Lietuvos muzikiniu folkloru – bendrų melodi-
nių, poetinių tipų. Gali būti, kad žvejų dainos – viena iš 
dainų grupių, bendrų visiems trims minėtiems regionams. 
Dėl to nuspręsta išsamiau panagrinėti „žvejų dainas“, jų 
paplitimą ir sąsajas su kitais dainų žanrais.

Mažosios Lietuvos, Suvalkijos ir Dzūkijos muzikinio 
folkloro bendrumus pirmoji pastebėjo ir glaustai aptarė 
lietuvių etnomuzikologijos pradininkė Jadvyga Čiurlio-
nytė. Bet Suvalkijos muzikinį dialektą tyrinėtoja priskyrė 
dzūkų muzikiniam stiliui1. Į suvalkiečių muzikinio dia-
lekto savarankiškumą ji neatkreipė dėmesio tikriausiai 
dėl nepakankamo šiame regione surinkto folkloro kiekio. 
Deja, šių etnografinių regionų bendrumo tema išsamiau 
nenagrinėta iki šiol2. Apie Pietų Lietuvos muzikinį dialek-
tą, kuriame išlikę apčiuopiami jotvingiškosios kultūros ele-
mentai, yra užsiminę A. Nakienė, R. Astrauskas3. Jotvingių 
substrato įtaką suvalkiečių muzikiniam dialektui įžvelgė 
A. Vakarinienė4. Tyrinėtoja B. Skalauskienė bandė žvelgti 
į dar senesnius laikus. Ji tyrė senosios lietuvių ir baltarusių 
darbo ir kalendorinių apeigų muzikos panašumus, susiejo 
juos su Nemuno kultūros palikimu5. 

Trys minėtieji etnografiniai regionai, be abejo, skiriasi 
savitomis tradicijomis, savitais muzikiniais dialektais, ku-
riuos jau tyrė etnomuzikologai6. Čia įsigalėję du muzikos 

stiliai: monofoninis ir homofoninis. Vakarų Dzūkijoje 
vyrauja monofoninė faktūra. Suvalkijoje XX a. antrojoje 
pusėje gausiai užrašyta homofoninės sandaros melodijų, 
tačiau yra ir monofoninių. XIX a. pabaigoje bei XX a. pra-
džioje didžiąją daugumą Suvalkijoje užrašyto muzikinio 
folkloro7 sudaro būtent monofoninės sandaros melodijos, 
todėl manoma, kad dar XIX a. čia vyravo monofonija. Ji 
būdinga ir Mažajai Lietuvai.

Akivaizdu, kad trijų minėtų regionų folklorui būdin-
gi bendri melodiniai tipai, nežinomi arba labai menkai 
težinomi kituose regionuose. Remdamiesi bendru šių 
regionų folkloro repertuaru, apibrėžėme tyrimo teritoriją:  
tai pietvakarių Lietuva, kuri apima Mažają Lietuvą, Su-
valkiją ir pietų bei vakarų Dzūkiją (Lazdijų, Alytaus, Va-
rėnos, Trakų, Kaišiadorių, Elektrėnų ir Šalčininkų rajonai, 
žr. 1 schemą). Didžioji išlikusi bendro repertuaro dalis yra 
vėlesniojo sluoksnio folkloras. Tai monofoninės struktūros 
darbo, vestuvinės, šeimos, jaunimo ir kitų žanrų dainos.

Apie žvejų dainas jau yra rašę R. Balsys, V. Misevičie-
nė8, užsimindavo apie jas ir kiti tyrinėtojai. Dažniausiai 
buvo teigiama, kad žvejų dainos – tai pamario krašto (arba 
Mažosios Lietuvos) dainos9. Tačiau analizuojant pietvaka-
rių Lietuvos darbo dainas paaiškėjo, kad kai kurios vadina-
mosios „žvejų dainos“ paplitusios visoje šioje teritorijoje. 
Tada kyla klausimas, ar teisingas teiginys, kad tai pamario 
krašto dainos. Kurgi jų ištakos: gal jos atsirado Mažojoje 
Lietuvoje ir vėliau paplito dabartinėje teritorijoje? O gal 
yra kitaip: dainos, pasklidusios plačiau, prarado savo 
prasmę ir sunyko? Gilinantis į poetinius bei muzikinius 
„žvejų dainų“ tekstus, atsivėrė labai daug neaiškumų, 
problemų. Todėl šio straipsnio tikslas – iškelti tų dainų 
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metodą bandoma įžvelgti, kaip melodija galėjo kisti laike, 
atskleisti seniausias, naujesnes ir naujausias melodijos ypa-
tybes. Taikant kartografinį metodą – atspindėti (apibrėžti) 
teritorinį melodijų paplitimą. Istorinio metodo prireiks 
norint suvokti tautosakos žanrų formavimosi sąlygas ir 
prielaidas. Be to, reikės palyginti etnomuzikologijos, 
kalbotyros, archeologijos duomenis, nustatyti jų sąryšius. 
Autorė tikisi, kad šie metodai padės išspręsti bent kai 
kurias išvardytas problemas. 

Nagrinėjant pietvakarių Lietuvos darbo dainas, pir-
miausiai susidurta su dainų klasifikacijos problemomis. 
Seniausiųjų apeiginės sandaros dainų melodijos nurodo 
jų funkciją. Iš vėlesnės kilmės melodijų dainų funkcijos 
sužinoti kol kas negalime. Siekiant išnagrinėti kai kurias 
anksčiau muzikiniu atžvilgiu nenagrinėtas dainų žanri-
nes funkcines grupes, kartais tenka remtis ta kategorija, 
pagal kurią jos yra išskirtos – dainų poetiniais tekstais, 
jų klasifikacijos sistema, pateikiama LLDK. Ši sistema 
nėra vientisa, turi daug trūkumų, tačiau kol kas neturime 
kitos alternatyvos lietuvių liaudies dainų poetinių tekstų 
klasifikacijai. LLDK dainų tekstai klasifikuojami pagal 
skirtingus kriterijus. Vieni tekstai tam tikrai žanrinei 
funkcinei grupei priskiriami remiantis dainos tikrąja 
funkcine paskirtimi (kai daina buvo dainuota), kiti – re-
miantis tematika, nors dainos funkcinė paskirtis yra kita. 
Todėl LLDK pa ste bima nemažai klaidų, šį sisteminimą 
turėtume vertinti kritiškai. 

Nagrinėjant dainų melodijas, naudojamasi G. Čet-
kauskaitės sudaryta lietuvių liaudies dainų melodijų 
tipologijos sistema, kuri pagrįsta formos, dermės ir ritmo 
struktūrų tipologija. Pagal būdingus melodijos dermių, 
formos ir ritmikos bruožus išskiriami melodiniai tipai 
(toliau – MT). Tačiau autorė pažymėjo, kad melodinis 
tipas nėra užbaigtas tos pačios dainos variantų rinkinys. 
Tam tikri MT yra glaudžiai susiję, todėl gali būti gretinami 
ir lyginami. 

Seniausias pietvakarių Lietuvos melodijų sluoksnis – 
monofoninės faktūros melodijos. Vis dėlto XX a. antro-
joje pusėje Suvalkijoje įsigalėjęs homofoninis muzikinis 
mąstymas keičia melodijų struktūrą. Pastebima melodijų 
„nykimo“, degradavimo tendencija. Didelę dalį melo-
dijų imama dainuoti homofoniškai, pakinta derminė jų 
sandara, nors forma bei ritminės struktūros dažniausiai 
nesugriūva. Kintant melodijos derminei sandarai, dažnai 
nesikeičia melodinis piešinys, pakilimai bei nusileidimai, 
kai kurios būdingos intonacijos, nepakinta dainos forma, 
ritmo formulė (toliau – RF). Todėl remiantis formos bei 
ritmikos ypatybėmis, poetiniais tekstais, melodiniu pie-
šiniu turbūt galima kai kuriuos melodinius tipus jungti 
į MT grupes. Taigi MT, pasižymintys skirtinga dermine 
sandara, sudaro MT grupę, kuri gali atspindėti melodijos 
raidą (dažniausiai, deja, degradavimą, niveliaciją). Tai labai 
svarbu vėlesnio sluoksnio melodijų tyrimui. 

žanrinės funkcinės grupės problemas, įvairiais aspektais 
išnagrinėti pagrindinius melodinius tipus, atskleisti jų 
sąsajas su kitais poetiniais bei melodiniais tipais. 

Minėdami Lietuvių liaudies dainų kataloge (toliau – 
LLDK) išskirtą „žvejų dainų“ grupę, toliau ją žymėsime 
kabutėmis.

Pagrindinės problemos, su kuriomis teko susidurti:
• „Žvejų dainų“ sąvoka, kuri iki šiol nėra nusistovė-

jusi.
• „Žvejų dainų“ funkcija. Žvejų dainos – tai ne seno-

sios darbo (žvejybos) dainos, o greičiau dainos, kuriose 
tik minimas žvejojimas, taigi neaišku, kokia tikroji šių 
dainų funkcija.

• Paplitimo židinys. Ar tikrai „žvejų dainos“ – tik 
Mažosios Lietuvos dainos? Jos paplitusios ne tik Lietuvos 
pajūryje, dainuojamos Suvalkijoje ir Dzūkijoje, šiek tiek 
žinomos ir Aukštaitijoje bei Žemaitijoje. 

„Žvejų dainų“ variantų panašumas pajūryje ir Už-
nemunėje, Dzūkijoje – ne tik išorinis, bet esminis, tai 
rodo, kad šios dainos gali būti vieno laikotarpio reiškinys 
dabartinio jų paplitimo teritorijoje. 

Vėlesniojo sluoksnio melodijų tyrinėjimo  
metodologijos ypatumai

Straipsnyje taikomi lyginamasis tipologinis, istorinis, 
analitinis, diachroninis, sinchroninis, kartografavimo 
metodai. „Žvejų dainos“ iki šiol buvo tyrinėjamos tik 
tekstologiniu aspektu, tokiu būdu ir buvo išskirta ši dainų 
grupė. Tad, ieškant atskaitos taško šiose dainose, tenka 
vadovautis tekstologų nuomone. Sinchroninis dainų 
melodijų tyrimo metodas padeda nustatyti bendruosius 
ir regioninius jų melodijų bruožus, pasekti, kaip kinta 
to paties tipo melodija geografinėje erdvėje, keliaujant iš 
vieno etnografinio regiono į kitą. Pasitelkus diachroninį 

1 schema. Pietvakarių Lietuva
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Dauguma vertingųjų monofoninės sandaros pietva-
karių Lietuvos melodijų užrašyta XIX a., XX a. pradžioje 
ar viduryje, kai melodijos buvo užrašinėjamos iš klausos. 
Melodijos užrašymas šiuo atveju daug priklauso nuo 
žmogiškųjų veiksnių – užrašinėtojo klausos, muzikinio 
išsilavinimo, melodijos interpretavimo, taip pat ir po-
žiūrio į užrašinėjimo objektą. Dažnas melodijų užraši-
nėtojas nesuvokė tikrosios liaudies melodijos prigimties. 
Matydamas, kad liaudies melodija sunkiai užrašoma 
pagal klasikinės muzikos taisykles, mėgino ją „pataisyti“, 
užrašyti pagal klasikinės muzikos normas. Todėl neretai 
nukentėdavo kintamas lietuvių liaudies melodijų metras, 
liko neužfiksuotas dainininkų intonavimas (pastabose 
teužsimenama, kad dainininkė „nešvariai“ intonuoja), 
daugeliu atvejų neužfiksuota melizmatika. Gerai nesuvo-
kiant lietuvių liaudies dainų melodikos, buvo pakeisti alte-
racijos ženklai, užrašytos kadencijos, nebūdingos lietuvių 
liaudies dainoms. Kita daugelio liaudies dainų melodijų 
transkribavimo problema – taktavimas. Šių problemų 
dažnai kyla dėl laisvos liaudies melodijų ritmikos. Lietuvių 
liaudies melodijoms nebūdingas prieštaktis, tačiau kai 
kuriuose užrašymuose jis atsiranda dėl savotiško melodijos 
interpretavimo. Kai kurie liaudies melodijų užrašinėtojai 
galbūt rėmėsi ne ritminėmis melodijos ypatybėmis. Daž-
nai akivaizdu, kad taktuota labiau atsižvelgiant į poetinio 
teksto kirčius negu į muzikinius akcentus. Todėl dažnai 
to paties MT variantai užrašyti atrodo skirtingai. Juos 
atpažinti padeda RF10. 

Tyrinėdami „žvejų dainas“ turėjome vadovautis 
LLDK, kaip pradiniu atskaitos tašku, kur pateikiama 
pirminė šių dainų tekstų klasifikacija. Tačiau, apibendrinę 
medžiagą, matome, jog ne visi LLDK fiksuojami poetiniai 
tipai (toliau – PT) yra žinomi pietvakarių Lietuvoje, šio 
regiono dainos čia apeinamos. Peržiūrėjus pietvakarių 
Lietuvoje (ar atskirose jos dalyse) paplitusių PT melodijas, 
pastebėta, kad MT yra kur kas mažiau negu PT. Ta pati 
melodija dažniausiai pritaikoma keliems skirtingiems 
poetiniams tekstams. Daugelis poetinių tekstų, ypač vė-
lesniojo sluoksnio dainų, gana smarkiai varijuoja. Panašių 
siužetų pasitaiko darbo, vestuvių, šeimos, jaunimo-meilės 
dainose. Taigi kartais sunku nustatyti PT ribas. Šiuose 
tipuose gerokai daugiau varijavimo, galbūt ir pateikėjo 
interpretacijos. Peržvelgę turimas „žvejų dainas“, matome, 
kad pietvakarių Lietuvoje populiarūs keletas MT, kuriais 
dainuojama daug ir gana skirtingų poetinių tekstų. 

Žvejų dainų sąvokos problema  
folkloristinėje literatūroje

Žvejų dainos – probleminė dainų kategorija, jos teikia 
erdvės tolesniems tyrimams. Vis dar nerandama ir bendro 
šios žanrinės ir funkcinės dainų grupės apibrėžimo. Daž-
niausiai ši sąvoka siejama su Mažąja Lietuva, Klaipėdos 

kraštu, sakoma, kad tai Mažajai Lietuvai, pamariui būdin-
gos dainos. Tačiau kas iš tiesų yra žvejų dainos? Tyrinėtojai 
apibūdina jas gana skirtingai. 

Lietuvių liaudies dainų kataloge (LLDK), darbo dainų 
skyriuje, išskirta „žvejų dainų“ teminė ir motyvinė grupė. 
Dainų grupės čia sudarytos pagal dainų poetinių tekstų 
tematiką, taigi į žvejų dainų grupę patenka dainos, kurių 
poetiniuose tekstuose minima žvejyba, žvejai. LLDK 
išskiriamos kelios žvejų dainų poetinių tekstų variantų 
grupės: „Dirbs luotą, bėgs jūromis marelėmis“ (poetiniai 
tipai 1534–1537), „Gers broliai skolon, sumokės pažu-
vavę“ (PT 1543–1544), „Kreips luotą į kaimelį, kur auga 
puiki mergelė“ (PT 1550–1555), „Žvejų mergytei nereiks 
darbelių dirbti, tiktai laive sėdėti“ (PT 1560–1562), 
„Skęsta bernelis, siekdamas nuskandintą žiedelį“ (PT 
1568–1574). Iš viso nurodyti 22 žvejų dainų poetiniai 
tipai. Šių dainų melodijos kol kas beveik netyrinėtos. 
Dauguma jų – vėlesnės kilmės lyrinės dainos. 

Donato Saukos „Lietuvių tautosakoje“11 žvejų dainos 
aptariamos labai trumpai: „Žvejų dainos turi lokališkumo 
žymių. Dainuojamos pajūriečių: klaipėdiečių, Mažosios 
Lietuvos gyventojų. Taigi jos pirmiausia charakteringos 
kaip apraiška vietinės tradicijos. Žvejų dainos [...] primena 
žvejų darbą: laivo statymą, tinklų leidimą. Žūklės vaizdai 
atausti mintimis apie mergytę, augančią Rusnės kaime-
ly – panašiai kaip dažnoje darbo, piršlybų ar kitoje dainoje. 
Populiaresnis čia nei kitose dainose skendimo vaizdas...“ 
(išskirta autorės – L. L.).

Po dešimtmečio Vanda Misevičienė tekstologiniu 
požiūriu nagrinėjo vieną žvejų dainų poetinį tipą – „Išbėg 
išbėgo“ (LLDK D 1550), kuris yra dainuojamas dviejų 
skirtingų tipų melodijomis12. Ji teigė, kad „žvejų dainų 
vieta tarp darbo dainų yra sąlyginė. Žvejų dainos nėra 
tikros žvejų darbo palydovės. Ši daina greičiau būtų žvejų, 
kaip tam tikros socialinės grupės, kaip tam tikro užsiėmi-
mo žmonių grupės, daina. Ji, be abejonės, turi sąsajų su 
darbo dainomis, todėl jos vieta tarp darbo dainų yra visai 
pamatuota.“ Taigi mokslininkė vengė daryti kategoriškas 
išvadas, tačiau cituotose eilutėse jau ryškėja žvejų dainų 
funkcinės priklausomybės problema. Kol kas aišku tik 
tiek, kad žvejybos metu nedainuota.

Rimantas Balsys monografijoje „Mažosios Lietuvos 
žvejų dainos“ į žvejų dainų žanrą žvelgia plačiau: „Žvejų 
dainomis reikėtų laikyti visas Mažojoje Lietuvoje nuo 
L. Rėzos iki paskutiniosios tautosakos rinkimo ekspe-
dicijos bei visas nuo XIX a. pradžios iki XX a. pabaigos 
užrašytas ir skelbtas dainas. Taip pat žvejų dainomis reikia 
laikyti ir po kitus Lietuvos regionus pasklidusias užrašytas, 
bet greičiausiai iš pamario krašto kilusias dainas [...]. Ir 
atvirkščiai – žvejų dainomis nelaikomos iš kitų Lietuvos 
regionų į Mažosios Lietuvos dainų rinkinius patekusios 
dainos.“13 Tyrinėtojas į Mažosios Lietuvos dainas žvelgia 
nauju aspektu, dainų poetinius tekstus tiria struktūriniu, 
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lyginamuoju metodais. Žvejų dainų, kaip darbo dainų 
grupės, samprata išplečiama iki tam tikro regiono dainuo-
jamojo folkloro, tačiau vis tiek neaišku, kurios dainos, anot 
R. Balsio, yra kilusios iš pamario krašto, o kurios atskli-
dusios iš kitų regionų. Ši idėja kelia ir daugiau abejonių, 
nes Mažojoje Lietuvoje XIX a.–XX a. antrojoje pusėje 
gyveno ne vien žvejai. Peržvelgus, sakykim, Ch. Bartscho 
„Dainų balsus“14, visame leidinyje, kurį sudaro 392 dainos 
(daugiausia jų užrašyta Mažojoje Lietuvoje, šiek tiek – 
Suvalkijoje), randame vos tris dainas, LLDK priskiriamas 
žvejų dainoms. Tad R. Balsio „žvejų dainų“ sąvoka mums 
būtų pernelyg plati ir per daug nutolusi nuo iki šiol var-
totosios. Be to, akivaizdu, kad dabartiniai geografiniai 
suskirstymai liaudies dainoms jau ne itin reikšmingi, 
taigi būtų per drąsu sakyti, kad žvejų dainos – tik vienos 
geografinės srities dainos.

Apžvelgus negausią literatūrą šia tema, vis tiek galutinai 
nepaaiškėja, ką turėtume vadinti žvejų daina, o šių dainų 
muzikiniai tekstai, kuriais gal ir galėtume remtis, tebėra 
nenagrinėti. Autorės nuomone, žvejų dainomis galima 
vadinti dainas, kurios buvo dainuojamos žvejojant (tada 
tai būtų darbo dainos), arba dainas, kurias dainavo žvejai 
(t. y. žvejų, kaip socialinės grupės, dainos). Todėl reikėtų 
panagrinėti atskirų Lietuvos gyventojų socialinių grupių 
tautosaką, – iki šiol Lietuvoje to beveik nedaryta. Šiuos 
reiškinius identifikuoti ir įvertinti vis dar sudėtinga. 

Kol kas remsimės LLDK apibrėžtomis žvejų dainų 
grupėmis, poetiniais tipais. Daugumai LLDK išskiriamų 
žvejų dainų poetinių tipų būdingos melodijos, kurios savo 
ruožtu gali būti dainuojamos ir su kitų PT tekstais, todėl 
reikėtų patyrinėti jų sąryšius. 

Žvejiškosios kultūros atspindžiai „žvejų dainose“. 
Funkcionalumo problema 

Žvejyba nuo seno Lietuvoje buvo svarbus maisto šalti-
nis, – tai vienas seniausių Lietuvos verslų. Archeologiniais 
duomenimis, Lietuvoje žvejota jau nuo paleolito (X–IX 
tūkst. pr. Kr.). Žvejybą galima skirstyti į 2 rūšis – marių 
ir vidaus vandenų žvejybą. Marių žvejai sukaupė gerokai 
daugiau profesinių gebėjimų bei patirties, tačiau dėl to 
žemdirbystės srityje jie liko daug silpnesni negu vidaus 
vandenų žvejai. Nuo seno Lietuvoje gyvavo paprotinė 
žvejybos teisė, kurios likučiai Rytų Lietuvoje siekia net 
XX a. pradžią. Feodalinėje Lietuvos valstybėje prie dvarų 
būdavo tvenkiniai, skirti žvejybai. Įvedus baudžiavą, kai 
kurių baudžiauninkų vienintelė pareiga buvo žvejoti dva-
rui. XVII a. Vilniuje susiformavo žvejų cechas. Vandenys 
buvo suskirstyti tinklininkystėmis – susidarė žvejų (žmo-
nių, besiverčiančių žvejyba) luomas15. Kiekvienoje vieto-
vėje paprotinė teisė leido kaimo bendruomenės nariams 
beveik neribotai žvejoti vidaus vandenų pakraščiuose, o 
tikrieji žvejų luomo atstovai turėjo valtis, tinklus ir kitus 

žvejybos įrankius ir žvejodavo išplaukę. Tam reikėjo ir 
šiek tiek didesnių įgūdžių negu „žvejo mėgėjo“: gebėjimo 
valdyti valtį, nuspėti artėjančias orų permainas, pažinti 
žuvis, žinoti, kur žuvingos vietos, vadovautis žvejybos 
kalendoriumi ir kt. Dar sumanesni turėjo būti marių žve-
jai, kurie audringu metu žvejoti net išplaukdavo į Baltijos 
jūrą, bet retai kuris žvejų paskęsdavo. Į žvejybą dažniausiai 
plaukdavo vyrai, kartais – prie ūkio darbų nepririštos 
moterys. Vaikai buvo mokomi žvejybos verslo nuo ma-
žens16, todėl nenuostabu, kad ypač marių žvejai menkai 
išmanė apie žemės ūkį, dėl to juos pašiepdavo žemdirbiai 
(tai atsispindi ir poetiniuose dainų tekstuose). Iš kartos 
į kartą perduodama profesinė patirtis, gyvenimo būdas, 
galų gale – kasdienė buitis ir aplinka, be abejonės, turėjo 
įtakos žmonių mąstysenai, taip pat ir tautosakai. 

Žvejyba užsiėmė ne tik tautinė dauguma, bet ir tauti-
nių mažumų atstovai. L. Piškinaitės-Kazlauskienės surink-
tais duomenimis, XX a. pradžioje Trakų ežeruose žvejais 
daugiausiai buvo lenkai, Aukštaitijoje – daugiausiai rusai 
(sentikiai), Vilniaus krašte – sugudėję lietuviai, Suvalkų 
apskrityje – sulenkėję lietuviai ir lenkai, Dzūkijoje – dzū-
kai, Žemaitijoje – žemaičiai. Kartu dirbo įvairių tautybių 
žmonės. L. Piškinaitė-Kazlauskienė užfiksavo, kad „darbo 
metu žvejai šnekėjosi „visaip“, t. y. specifine (lietuviška–
gudiška–lenkiška–rusiška) žvejų kalba“17. Įvertinus šiuos 
duomenis, kalbėti apie žvejų (darbo) dainas darosi dar su-
dėtingiau. Galų gale žvejai juk negyveno skyrium nuo kitų 
socialinių grupių, kaimo visuomenėje būta daug sąlyčio 
taškų, todėl vargu ar galėjo susidaryti sąlygos atskirai žvejų 
socialinės grupės muzikinei tautosakai formuotis.

Žvejyba minima smulkiojoje lietuvių tautosakoje, 
pasakose, sakmėse, taip pat ir dainuojamojoje tautosako-
je. Dainuojamojoje tautosakoje ji ryškiausiai atsispindi 
dainų poetiniuose tekstuose. Dažniausiai užsimenama 
apie žvejojimą, laivo statymą, tinklų metimą, jų plovimą, 
minimas žvejų socialinis sluoksnis. Lietuvių liaudies dainų 
poetiniuose tekstuose gausu kitų su vandeniu susijusių 
motyvų: plaukimas laiveliu (valtele), skendimas, žiedo 
ar vainikėlio paskandinimas, ir tai ne tik buities realijos, 
bet ir simboliniai vaizdai. Taip pat galima žvejų, kaip 
socialinės grupės, daina, be to, žvejai ir žvejyba minimi ir 
kitų socialinių grupių liaudies dainose. Tačiau ar tie poe-
tiniai vaizdai leidžia dainą vadinti žvejų daina? Funkciniu 
požiūriu žvejų dainomis turėtume vadinti tokias dainas, 
kurios dainuojamos žvejojimo metu. (Jau anksčiau sakyta, 
kad vadinamųjų „žvejų dainų“ melodijos nerodo dainų 
funkcinės paskirties.)

LLDK pateikiamos 5 vadinamųjų „žvejų dainų“ poe-
tinių tekstų teminės grupės („Dirbs luotą, bėgs jūromis 
marelėmis“, „Gers broliai skolon, sumokės pažuvavę“, 
„Kreips luotą į kaimelį, kur auga puiki mergelė“, „Žvejų 
mergytei nereiks darbelių dirbti, tiktai laive sėdėti“ ir 
„Skęsta bernelis, siekdamas nuskandintą žiedelį“), kurias, 



142

Lietuvos muzikologija, t. 10, 2009 Laura Lukenskienė

kaip sakyta, sudaro 22 žvejų dainų poetiniai tipai. Kai 
kurie jų gausūs, tačiau kai kurie turi labai mažai, vos po 
keletą variantų. 

Žvejų buities realijos ryškiausiai atsispindi pamario 
krašto dainų poetiniuose tekstuose, čia dažniausiai minimi 
konkretūs vietovardžiai, darbo įrankiai: „Ei kilo, kilo, / O ir 
iškilo / Iš Gilijos miestužio / Su kadugių laivužiu. / Ei eičiau, 
klausčiau / Seno tėvelio, / Katrul kreipsiu laivužį, / Kur sta-
tysiu žėglužį“18, kituose poetiniuose tipuose – laivo dirbi-
mas, skendimas: „Augo kieme uoselis / Ir jaunasis bernelis. / 
Aš tą uosį pakirsiu / Ir laivelį dirbysiu. / Padirbysiu laivelį, / 
Leisiu jūrėms marelėms. / Man beplaukiant marelėms, / 
Ir pakilo vėjelis. / Ir pakilo vėjelis, / Ir apvirto laivelis. / Ir 
apvirto laivelis, / Ir nuskendo bernelis“19. Tai – PT grupės 
„Kreips luotą į kaimelį, kur auga puiki mergelė“ (6 PT), 
„Gers broliai skolon, sumokės pažuvavę“ (2 PT).

Kai kuriais atvejais vadinamųjų „žvejų dainų“ poe-
tiniuose tekstuose į žveją ir žvejo darbą žvelgiama tarsi 
iš šalies, ironiškai: „Į žvejus jočiau, / Žvejus lankyčiau, / 
Žvejų mergatę vesčiau. / Žvejų mergatė, / Pajuodakatė, / 
Nemok trijų darbačių: / Nei plonai verpti, / Nei tankiai 
austi, / Nei drobužes rėdyti. / O tik ji moka / Laive sėdė-
ti, / Baltas rankas mazgoti“ 20. Tačiau vargu ar tai gali būti 
žvejų dainos. Tautosakoje dažniausiai pašiepiama svetima 
socialinė grupė, svetimtaučiai, kuo nors išsiskiriančios bū-
tybės. Taigi greičiau tai būtų ne žvejų dainos, o dainos apie 
žvejus – valstietis bernelis ruošiasi pirštis žvejų mergelei. 
Šiame PT pašiepiamos žvejų mergaitės, žvejų socialinė 
grupė laikoma žemesne: „Kadangi žvejų pastangų vaisiai 
būdavo tuoj pat suvartojami, atsargų stygius vertė juos visą 
gyvenimą ieškoti maisto. Iš savo darbo susikrauti turtų 
jie negalėjo, o žemei dirbti nelikdavo laiko. Žemdirbiai 
šito neįstengė pateisinti ir darė išvadą, kad žvejų neturto 
priežastis yra tingumas.“21 Tokia yra visa poetinių tipų 
grupė: „žvejų mergytei nereiks darbelių dirbti, tiktai laive 
sėdėti“ (LLDK 1560–1562). 

Apie dainavimą žvejojant užuominų literatūroje nepa-
vyko aptikti, tiesa, L. Mukaitė straipsnyje apie žvejus kur-
šininkus Kerstą ir Andreiš Balčius rašė: „Vėliau jaunimas 
„dainas leisdavo“ išplaukęs į jūrą, irstydamasis Palangos 
tilto link. Tačiau žvejodami, anot Andreiš, nedainuodavo, 
nes žvejyba – sunkus darbas, dainuot nėr kada.“22 Taigi 
„žvejų dainų“ kaip darbo dainų hipotezė nepasitvirtina, 
apie šią dainų grupę galime kalbėti tik kaip apie žvejų 
socialinės grupės dainas, arba dainas apie žvejus. 

Žvejų dainų grupėje gana daug poetinių tekstų, ku-
riuose minimas laivo statymas (Mažojoje Lietuvoje – „kū-
rimas“), plaukimas, tačiau ne visada aišku, kad kalbama 
apie žvejybą: 

Pasamdyčiau 
Daug jaunų brolelių,
Kad pakirstų 
Žalią ąžuolėlį.

Ką darysi 
Iš mano šakelių, 
Ką mislysi
Lygaus liemenėlio?

– Iš šakelių – 
Naująjį važelį, 
Liemenėlio – 
Juodąjį laivelį. 

Ką lioduosi
Į juodą laivelį?
– Rugius miežius, 
Geltonus kvietelius. 

O kur plauksi, 
Juodasis laiveli?
– Jūrėms marėms, 
Čystu vanndenėliu. 

– Kur sustosi 
Juodasis laiveli?
– Po Tilžele,
Po didžiu miesteliu.23

Akivaizdu, kad cituota daina (poetinis tipas „Vėjas 
pūtė“, LLDK D 1536) visiškai nesusijusi su žvejyba. 
Poetiniame tekste žemdirbiai keliauja prekiauti savo užau-
gintomis gėrybėmis. Iš tiesų daina turtinga buitinių realijų, 
tačiau kodėl ji pateko į žvejų dainų grupę, neaišku. Tokie 
yra ir kitų grupės „Dirbs luotą, bėgs jūromis marelėmis“ 
dainų poetiniai tekstai (4 PT).

PT grupės „Skęsta bernelis, siekdamas nuskandintą 
žiedelį“ (6 PT) poetiniuose tekstuose dominuoja sken-
dimo motyvas. 

Augo kieme klevužis 
Ir jaunasis bernužis.

Pasamdyčiau meistružį, 
Kad paskirstų klevužį. 

[...]

Padirbdintų laivužį
Ant jūrelių marelių.

Ir ištiko vėjelis, 
Ir sudraske laivelį.

Ir sudraske laivelį,
Ir nuskendo bernelis.

Ir nuskendo bernelis
Į jūrelių dugnelį.24 

Tai pati gausiausia „žvejų dainų“ teminė grupė, tačiau 
žvejybos realijų pasitaiko nedaugelyje dainų (užsimena-
ma, kad plaukiama žuvelių gaudyti, įkrentama į vandenį 
bevalant žuvis ir pan.). Šios teminės grupės poetiniuose 
tipuose gretinami labai įvairūs poetiniai tekstai, juos vie-
nija skendimo motyvas. 
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Anksčiau aptartų teminių grupių teritorinis paplitimas 
taip pat labai nevienodas. Tačiau pastebėta, kad atsižvel-
giant į PT paplitimą galima skirti 3 grupes: PT, paplitę 
visoje Lietuvoje; PT, paplitę Žemaitijoje, bet žinomi 
ir Mažojoje Lietuvoje; PT, žinomi būtent pietvakarių 
Lietuvoje – Mažosios Lietuvos, Suvalkijos bei Dzūkijos 
regionuose. Būtent šie PT (ar jų grupės) ir yra mums 
aktualūs. 

Pietvakarių Lietuvos „žvejų dainų“  
tipologijos problemos 

Spręsdami vadinamųjų „žvejų dainų“ problemas, 
pirmiausia turėtume atskirai panagrinėti būdingesnius, 
gausesnius melodinius ir poetinius jų tipus. Labai gaila, 
kad XIX a. ir XX a. pirmojoje pusėje užrašyta daug dainų 
poetinių tekstų be melodijų – tai labai apsunkina tyrimą. 
Pagal vėlyvesnes, lyrinės kilmės, žvejų dainų melodijas 
(skirtingai nei pagal ankstyvąsias) mes negalime nusta-
tyti dainos funkcijos. Šių dainų melodijos dainuojamos 
su įvairių tipų poetiniais tekstais. Todėl nagrinėjimui 
atrinkta keletas pietvakarių Lietuvoje labiau paplitusių 
monofoninės sandaros dainų melodijų tipų. Juos visa-
pusiškai nagrinėjant tikimasi atsakyti bent į kai kuriuos 
klausimus, rasti raktą tolesniam pietvakarių Lietuvos 
melodijų tyrinėjimui. 

Viena plačiausiai žinomų žvejų dainų – „ei kilo kilo“. 
Pirmasis šią dainą užrašė ir paskelbė L. Rėza „Lietu-
vių liaudies dainose“ (1825), vėliau „Dainų balsuose“ 
(1886–1889) tą patį variantą perspausdino Ch. Bartschas. 
Šios dainos teksto ir melodijos variantai paplitę Suval-
kijoje ir Dzūkijoje. Pagal LLDK – tai PT „Atlyja lietus, 
atpučia vėjas“ (D 1551), priklausantis teminei grupei 
„Kreips luotą į kaimelį, kur auga puiki mergelė“ (LLDK 
D 1550–1555). 

Dainos poetiniame tekste vyrauja vestuviniai (piršlybų) 
motyvai. Laivas šioje dainoje, kaip minėta, – susisiekimo 
priemonė: bernelis atplaukia laiveliu. Šis vaizdas gali būti 
susijęs su kaimo buitimi, ilgainiui, kaip ir kiti poetiniai 
vaizdai, įgijęs simbolinę prasmę. 

Dainos tekstas sudarytas tarsi iš dviejų kompozicinių 
elementų. Pirmoji dalis (atkeliauja bernelis, tariamasi, 
kurion sodybon pasukti) – realistiniai vaizdai. Nemuno 
užliejamuose kaimuose, kitose pelkėtose vietovėse valtis 
šiltojo sezono metu – vienintelė įmanoma susisiekimo 
priemonė, be jos neapsieinama ir ūkio darbuose. Ne-
muno deltoje esančių Gilijos ir kitų kaimų dėl daugybės 
Nemuno atšakų, kanalų bei užpelkėjusių vietų sausuma 
pasiekti neįmanoma, tik valtimi suvežamas šienas, iš vienų 
ganyklų į kitas perkeliami gyvuliai, atliekami kiti darbai. 
Laiveliu atplaukiančio bernelio poetinis įvaizdis čia tapatus 
kai kurių vestuvinių dainų variantuose dažnam atjojančio 
bernelio (žirgelio) įvaizdžiui. Tokiame poetiniame tekste 

nėra vandens motyvo: „ei jojau, jojau, jodams dūmojau, 
kur man naktis nakvoti, nakvynužę turėti .“25 Mergelė ketina 
kloti berneliui minkštą patalėlį; broliai nori sužvejoti mer-
gytę, ketinama „samdyti šeimyną“ – akivaizdi vestuvinė 
simbolika, piršlybų, meilės motyvai. 

Antrąją dainos „Ei kilo, kilo“ poetinio teksto dalį 
sudaro dialoginės kompozicijos motyvas, kuriame gausu 
vestuvinės simbolikos, nebėra realistinių vaizdų: bernelis 
ketina paversti mergelę aukso žiedu, rūtų kvietku ir kitais 
simbolinę prasmę turinčiais daiktais, tačiau mergelė kas-
kart jam sumaniai atsako: „nešiok, bernuži, Aukso žiedužį, 
Ant baltųjų rankužių, nekaip mane, mergužę“26. Ši teksto 
dalis labai panaši visuose PT variantuose. 

Palyginkime Suvalkijoje ir Dzūkijoje populiaraus 
poetinio teksto „Oi žinau, žinau“ pradžią. Toliau tekstas 
tęsiamas taip, kaip dainose „Ei kilo, kilo“, tik dzūkiškiems 
variantams būdinga antroji dainos šaka, atvirkštinė pir-
majai: 

Oi žinau, žinau,
Niekam nesakau,
Žino mano širdelė,
Katron šalin mergelė.

Kur balti mūrai,
Raudoni langai,
Suvarciniai varteliai,
Tai ten mano mergelė.

Kad pramanyčiau, 
Savo mergełį 
Žaliu rūtu paversčiau,
Už kepurės nešiočiau.

Nešiok, bernele, 
Nešiok, raitele, 
Juodo povo plūksnełį,
Bet ne mani mergełį.

Oi žinau, žinau,
Niekam nesakau,
Žino mano širdelė,
Katron šalin bernelis.

Kur balti mūrai,
Raudoni langai,
Suvarciniai varteliai,
Tai ten mano bernelis.

Kad pramanyčiau, 
Savo bernelį 
Aukso žiedu paversčiau,
Ant rankelių nešiočiau.27

Bernelio kelionė pas mergelę, simboliniai vaizdai, 
būdingi vestuvių dainoms, leistų šį tekstą pavadinti ves-
tuviniu. Galima daryti prielaidą, kad keliavimo būdas 
(kartu ir transporto priemonė) priklauso nuo vietovės, 
kurioje daina gyvuoja.
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M. Purvinas, tyrinėjantis senųjų kaimų regionines ypatybes, 
aprašo savitas kaimų rūšis Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvoje. Tai 
pievininkų kaimai Nemuno deltos užliejamųjų pievų plotuose, 
kur vasaros metu susisiekimas buvo įmanomas tik valtimi, 
žuvininkų kaimai paupiuose. „Nemuno ir jo didžiųjų atšakų 
pakrantėse žvejai kūrėsi vieno kranto sausesnėse bei saugesnėse 
vietose. Prie mažesnių atšakų ir upių kūrėsi vadinamieji gatviniai 
upiniai kaimai – savotiškos žvejų bei daržininkų kolonijos, 
reguliuotos valdžios potvarkiais ir žemėtvarkos projektais. Ten 
sodybos rikiuodavosi abipus upės, ši likdavo kaip pagrindinis 
susisiekimo kelias, kuria plaukiodavo daugybė įvairaus dydžio 
valčių – vyrai plaukdavo žvejoti, moterys – karvių melžti, 
uogauti ar grybauti artimesniuose miškeliuose. Valtimis į 
prekyvietes gabentos sužvejotos žuvys, užaugintos daržovės ar 
kitokios prekės.“28

Taigi valtis analizuojamame poetiniame tipe – ne tiek 
simbolinis vaizdas, kiek buities realija. Valtis – būtina 
susisiekimo priemonė, kuri priklauso nuo krašto gamtos 
sąlygų, padeda prie jų prisitaikyti. Iš to sprendžiama, kad 
šio poetinio teksto negalime vadinti žvejų daina. Daina 
dainuota ir žvejų, ir žemdirbių, poetinis tekstas – vestu-
vinių papročių (pažintuvių, piršlybų) ir gamtinių salygų 
atspindys. Šią mintį vaizdžiai iliustruoja kitas poetinis 
tekstas: 

Vai žinau žinau,
Niekam nesakau, 
Žino mano širdelė,
Katron šalin mergelė. 

Nei labai arti, 
Nei labai toli,
Už trisdešimt mylalių,
Nežinomu kelaliu.

Nei ji parneštie, 
Nei ji parvežtie,
Nežin kaip 
Pargabentie?

Žiemų važeliu
Bėru žirgeliu,
O vasarą laiveliu
Ir kleviniu irklaliu.29 

Dzūkijoje pasitaiko šakotinių šios dainos poetinio 
teksto variantų. Pirmojoje šakoje, kaip jau cituotuose 
variantuose, bernelis ieško mergelės, antrojoje – „kalba“ 
ir veikia mergelė.

Dauguma šios dainos variantų (taip pat ir poetiniai 
tekstai be melodijų) užrašyta XIX a. pab.–XX a. pr. Tuo 
laikotarpiu tautosakos rinkėjai retai kada fiksuodavo 
kūrinio paskirtį, funkciją. Todėl pastabų, kokiomis aplin-
kybėmis dainuotos šios dainos, neturime. Daina „Ei kilo 
kilo“ (JSD 67) su atplaukiančio laivelio motyvu paskelbta 
A. Juškos „Lietuviškose svotbinėse dainose“. Tai rodo, kad 
Antanas Juška šią dainą užrašė kaip vestuvių papročių cik-
lo dainą. Dainos poetinis tekstas dėl žvejiškosios buities 

realijų LLDK pateko į „žvejų dainų“ žanrinę funkcinę 
grupę, bet kokia iš tiesų dainos funkcija, – mes nežino-
me. Jos poetiniame tekste gausu analogijų su vestuvių 
dainomis, tai patvirtina A. Juškos „Lietuviškos svotbinės 
dainos“, kuriose taip pat randame šių dainų variantų. Taigi 
turėtume pagrindo šia dainą priskirti vestuvių (pažintuvių 
ar piršlybų) dainoms30.

Apžvelkime dainos „Ei kilo kilo“ melodijų variantus31. 
Pagrindine vadinsime L. Rėzos užrašytą melodiją32. Ji 
kvarttoninė (nors beveik lygiareikšmis ir tercijos garsas), 
kintamos dermės33, joje esama trumpo tonacinio nukrypi-
mo užuominos. Ši melodija vėlyvesnės sandaros, išplėtota. 
Tai Mažajai Lietuvai būdinga melodika (žr. 1 pvz.). 

Panašių bruožų esama ir kitose šio MT melodijose.
Varėnos rajone užrašyta melodija „Oi žinau žinau“ – 

tolimas Ch. Barčo, A. Juškos skelbiamų „Ei kilo, kilo“ 
dainų variantas. Analogiška jos poetinio teksto kompo-
zicija (tai minėjome anksčiau), melodijos kompozicinė 
sandara (žr. 2 pvz.).

J. Balio užrašyta suvalkietiškoji melodija taip pat turi 
visas šios grupės melodijų ypatybes. Antroji melodijos 
dalis, padainuota neįprastai aukštai (dideliu šuoliu „ati-
trūkus“ nuo pirmojo takto melodijos intonacijų), liudija 
melodijų plėtojimo tendenciją būtent šioje pietvakarių 
Lietuvos dalyje (žr. 3 pvz.).

Šio MT melodijų užrašyta Mažojoje Lietuvoje, Su-
valkijoje, Dzūkijoje. Dainos variantai buvo žinomi ir 
dabartinėje Lenkijos teritorijoje – Punsko apylinkėse, 
Baltarusijos teritorijoje – Lydos krašte, vienas kitas va-
riantas – Klaipėdos krašte (žr. „Ei kilo, kilo“ melodijų 
paplitimo žemėlapį, 2 schema).

Melodijos variantai kiek įvairuoja. Visi jie – mono-
foninės sandaros, tačiau atramos taškai ne visais atvejais 
sutampa. Žinomos kvinttoninės (DzM 159 b, LT I 674, 
DzM 159 a, JSD 67, Bl 140), kintamos dermės melodijos 
(RD II 73, LD 5), kvinttoninėse melodijose dažnai ryškus 
kvartos atramos tonas. Pasitaiko tercinės dermės melodijų 
(Bl 138, 139). Variantus galima suskirstyti į 2 grupes:  
1) monofoninės sandaros melodijos (tai kvartinės, kvart-
kvintinės, terckvartinės melodijos su pasitaikančiais tona-
ciniais nukrypimais); 2) monofoninės sandaros melodijos, 
kuriose jaučiama homofoninio mąstymo įtaka (kvintinės, 
terckvintinės melodijos). Remiantis G. Četkauskaitės 
sudaryta lietuvių liaudies dainų melodijų tipologija, šios 
melodijos turėtų būti priskirtos skirtingiems MT. Tokiu 
atveju turime terctoninį, kvarttoninį ir kvinttoninį MT, 
kuriuos į vieną grupę sieja daugelis melodijų sandaros 
ypatybių. Pirmiausia tai ritmo formulė, kuri (su pavienė-
mis išimtimis) visada ta pati:  iqiqq :: iqiqqeq :.  
Kai kuriais atvejais RF pakinta, matyt, dėl tendencijos 
pailginti kirčiuotą žodžio skiemenį. Tai būdinga suval-
kietiškiems variantams34. Stabiliausias visų MT ritminis 
darinys – melodijos pabaigoje: qeq. Jis randamas beveik 
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Galiausiai variantus vienija tas pats PT, kuris kai ku-
riais atvejais padeda atpažinti gerokai nutolusius melodijų 
variantus. 

Būna atvejų, kai pirmoji melodijos dalis akivaizdžiai 
pagrįsta laisva primos, tercijos ar kvartos sekvencija – 
ryškūs melodijų plėtojimo požymiai. Senosioms lietuvių 
liaudies melodijoms šie muzikinės minties plėtojimo prin-
cipai nebūdingi. Tai savito vėlesniojo muzikinio stiliaus 
atšvaitai (žr. 4 pvz.). 

1 pvz. „Ei kilo kilo“ (L. Rėza. Lietuvių liaudies dainos, 
Vilnius, 1964, t. 2, Nr. 73. Atsiuntė Hertelis iš Aulavėnų 
apie 1828)

2 pvz. „Oi žinau žinau“ – pat. Bakšaitienė iš Pelučių (nuo 
Virbalio). Lietuviškos svotbinės dainos užrašytos Antano 
Juškos ir išleistos Jono Juškos (Vilnius, 1955, 1–2 t., 
Nr. 435)

3 pvz. „Vai kilo kilo“ – pat. Uršulė Žemaitienė, 59 m. 
Gimt.: Juozapavo dv. (vėliau Šukių k.), Lankeliškių par. 
Atv. į JAV, 1914 m. gyv. Čikagoje (užrašyta 1949 11 11. 
Arch.: R. 47/50, Žem I/124. Skelbta: Lietuvių dainos 
Amerikoje. Pasakojamosios dainos ir baladės. Surinko ir 
suredagavo Jonas Balys. Lietuvių tautosakos lobynas V. 
Boston: Lietuvių enciklopedijos leidykla, 1958, Nr. 137)

4 pvz. 1. „Ei kilo kilo“ (L. Rėza. Lietuvių liaudies dainos. 
Vilnius, 1964, t. 2, Nr. 73). Atsiuntė Hertelis iš Aulavėnų 
apie 1828 m. 2. „Oi broliai broliai“ – Dubinių k., Smil-
ginių apyl., iš Jadvygos Mindziulienės-Ladišiūtės, 71 m., 
mg. j. įrašė S. Bakaitė, V. Gulbinaitė, 1971 m., LTR 
4312(8), LTR F 1203(8) (Lydos krašto lietuviai: Monogra-
fija, II. Kaunas, 2002, Nr. 5). 3. „Ei kilo kilo“ (Lietuviškos 
svotbinės dainos užrašytos Antano Juškos ir išleistos Jono 
Juškos. Vilnius, 1955, 1–2 t., Nr. 67). Padainavo Viksva 
iš Veliuonos. 4. „Ei, kilo, kilo“ – apie Širvintą, 1856 m. 
(Christianas Bartschas. Dainų balsai. Parengė Jadvyga 
Čiurlionytė, Laima Burkšaitienė, Vida Daniliauskienė. 
Vilnius, 2000, Nr. 23)

visuose variantuose. Kartais RF nepakinta, bet perkeliami 
ritminiai akcentai. Šį reiškinį suvalkiečių melodijose jau 
apibūdino A. Vakarinienė: „Transakcentuacija suvalkiečių 
dainose – tiesiog estetinė norma, melodijos išraiškingumo 
šaltinis. Išskirtina ir tai, kad dainininkai nesistengia kal-
binių ir muzikinių nesutapimų paslėpti, [...] atvirkščiai, 
nesutapimai dažniausiai pabrėžiami, dainininkai tartum 
siekia parodyti, kad jiems gražu būtent tai. Šie nesuta-
pimai, perimti kolektyvo, jau tampa stiliaus požymiu, 
sąmoningos atrankos rezultatu.“35

Dainų variantus vienija melodinis piešinys, kuris, 
nepaisant atramos tonų įvairumo, visose melodijose labai 
panašus: nedidelis pakilimas pirmoje dalyje, didelis paki-
limas, kartais net labai didelis, su šuoliu, kaip kai kuriose 
suvalkiečių melodijose (225.35, 368.43, Bl 138, Bl 139), 
antroje dalyje, besileidžianti melodija trečioje dalyje ir 
„atoslūgio“ kadencija ketvirtojoje. 

Galima nubrėžti apibendrinančią melodijos kreivę: 

5 pvz. 1. „Ei kilo kilo“ (L. Rėza. Lietuvių liaudies dainos. Vil-
nius, 1964, t. 2, Nr. 73). Atsiuntė Hertelis iš Aulavėnų apie 
1828 m. 2. „Ei, kilo, kilo“ – apie Širvintą, 1856 m. (Chris-
tianas Bartschas. Dainų balsai. Parengė Jadvyga Čiurlionytė, 
Laima Burkšaitienė, Vida Daniliauskienė. Vilnius, 2000, 
Nr. 23). 3. „Aš pagiružias“ – padainavo Jonas Jakubauskas, 
g. 1908 m. Žagarių k., gyv. Seinuose (Punsko, seinų krašto 
vestuvinės dainos. Parengė Asta Veverskytė, Aldona Vaicekaus-
kienė, Punskas, 1994, p. 115). 4. „Vai kilau, kilau“ – padai-
navo Anelė Grefienė-Vasiliauskaitė, 1899 m. Meteliuose, 
Akuočių k., Žagarių apyl., Lazdijų r. Užrašė B. Giedraitytė, 
R. Jovas 1981 m., mg. KLF 127(21), KTR 368 (43)

Labiausiai varijuoja melodijų pradžios. Būdinga kele-
tas melodijos pradžios variantų, kurie dažnai pasitaiko ir 
kituose melodiniuose tipuose (žr. 5 pvz.):



146

Lietuvos muzikologija, t. 10, 2009 Laura Lukenskienė

Regioniniai melodijų ypatumai 
Suvalkijos, Mažosios Lietuvos variantai platesni, melo-

dingesni. Įvairesnės jų dermės: kvintinė, kvartinė, tercinė 
(dažniausiai pasitaikanti), ryškesni derminiai nukrypimai, 
melodijos kur kas platesnės apimties (kai kurios jų siekia 
net iki decimos). Anksčiau pateiktame J. Balio užrašyta-
me suvalkietiškame dainos variante (III–IV dalyse) yra 
atsiradęs prieštaktis, nebūdingas kitiems šios melodijos 
variantams. Tai gali būti interpretuojama kaip užrašinėtojo 
klaida, neteisingai išspręsta taktavimo problema, galbūt 
„romansinio“ stiliaus įtaka. Tačiau, panagrinėję kitas vėly-
vesnės ir vėlyvosios sandaros melodijas, jau XX a. pradžioje 
ir viduryje visoje Lietuvoje pastebime kai kurių melodijų 
ritmo „laisvėjimo“ tendenciją, triolių atsiradimą36: 

6 pvz. „Statyčiau laivelį“ – padainavo Elena Razmukienė-
Ribokaitė, 48 m., kil. iš Antakmenės k., Švenč. aps. 
Užrašė: tekstą M. Razmukaitė, melodiją B. Razmukaitė, 
šfr. Z. Puteikienė 1981. Sg. LTR 3068(120), LTRF 
mg. 27(2) (Lietuvių liaudies dainynas: karinės-istorinės 
dainos 1. Parengė P. Jokimaitienė, melodijas parengė 
Z. Puteikienė, Vilnius, 1985, t. 3, Nr. 315

J. Balio užrašytoje dainoje išlikusi RF qeq, tačiau, 
 matyt, taktuodamas užrašinėtojas pirmenybę teikė kalbi-
niam, o ne melodiniam kirčiui37. 

Dzūkijos melodijos neišsiskiria iš būdingų šiam 
kraštui melodijų visumos, jose vyrauja kvintinė dermė, 
kvintos–sekstos melodijų apimtis. Dzūkiškose melodijose 
daugiau puošybos, foršlagų, glissando – tai šiam kraštui ir 
yra būdinga (žr. 2 schemą).

Sudaryta MT „Ei kilo kilo“ variantų paplitimo schema. 
Jos duomenys negali būti vertinami vienareikšmiškai dėl 
turimų duomenų netolygumo. Turime atsižvelgti į tai, kad 
Mažojoje Lietuvoje tautosaka užrašinėta XIX a., kitoje 
teritorijoje folkloras pradėtas užrašinėti XX a. pradžioje, 
daugiausia tautosakos surinkta XX a. antrojoje pusėje. Bal-
tarusijos ir Lenkijos teritorijose į Lietuvių folklorą nebuvo 
atkreiptas deramas dėmesys, renkama čia tik epizodiškai. 
Taigi vienas užrašytas atvejis Lydos krašte galėtų būti lai-
komas atsitiktinumu, bet tai gali būti ir vienas populiarios 
dainos variantų, turint galvoje, kiek užrašinėta tautosaka 
šiame krašte. Kaip jau minėjome, daugiausia aptariamųjų 
melodijų – XX a. pradžios ir vidurio užrašymuose. Anks-
čiau užrašytos melodijos yra meniškai vertingesnės, beveik 
nepaliestos homofoninio muzikinio mąstymo įtakos. Dėl 
to galima daryti prielaidą, kad dar XX a. pradžioje buvusi 
populiari daina XX a. viduryje sparčiai sunyko. 

„Ei kilo kilo“ sąsajos su piršlybų dainomis 
„Ei kilo, kilo“ MT dainuojamas ir su kitais PT. Vienas 

jų – pažintuvių tekstas „Oi žinau žinau“.
Dzūkijoje ir Suvalkijoje užrašyta dainos variantų, 

kurių poetiniai tekstai prasideda minėtu motyvu „Oi ži-
nau, žinau, niekam nesakau“, tačiau dainos siužetas visai 
kitas. Su šiuo MT dažniausiai pasitaiko pažintuvių dainų 
PT „Atjoj bernelis per žalią lanką“ (LLDK V 12). Versija 
„Oi žinau, žinau“. 

Vieni tyrinėtojai šias dainas priskiria piršlybų dainoms, 
kiti – jaunimo ir meilės dainų kategorijai. LLDK užfiksuota 
net keletas skirtingų PT versijų pavadinimu „Oi žinau, žinau“. 
Šie tekstai prasideda atjojančio bernelio motyvu, bet toliau 
veiksmas plėtojamas skirtingai. Tai vestuvių, jaunimo dainų 
PT versijos. 

Kalvių kaime (Trakų r.) užrašytas kvinttoninis dainos 
variantas, tačiau melodijoje svarbią reikšmę turi kvarta. 

7 pvz. „Ei žinau, žinau“ – padainavo Joana Sakutytė, 
71 m., gyv. Kalvių k., Trakų r., Lieponių apyl. Užrašė 
G. Četkauskaitė ir L. Burkšaitienė, 1966 m. Tekstą iššifravo 
J. Albertavičius, melodiją – V. Mickutė. KLF mg. 5005(2), 
KTR 197(87)

Oi žinau, žinau, 
Niekam nesakau, 
Žino mano širdełė,
Katram šoni mergełė.

2 schema. „Ei kilo kilo“ MT + PT paplitimo atvejai: 
tuščiaviduriai apskritimai žymi pagrindinės melodijos 
variantus, juodieji – labiau nutolusius
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Kur nauji dvarai, 
Balci pakajai, 
Suvartiniai varteliai,
Tai tį mano mergełė. 

Oi siūsiu siūsiu,
Viečnų slūgełį,
Rašysiu gromatėłį
In senų vuošvytėłį. 

– Oi vuošve, vuošve,
Sena motule, 
Oi, ar laisi dukrełį,
Savo viečnų slūgełį.

– Ir laisti laisiu,
Ir duot duosiu,
Palydėkit, brolaliai,
Nors in pusį kelalio. 

Visoje pietvakarių Lietuvoje gausu primityvesnių, 
tarsi degradavusių kvinttoninės dermės aptariamojo MT 
variantų, dainuojamų su keliais vestuvinių dainų PT. 
Šiuose variantuose toks pat melodinis piešinys, tie patys 
pakilimai bei atoslūgiai, tačiau melodinė linija nebe tokia 
vingri, dominuoja kvintinės, terckvintinės dermės. Paste-
bimas melodijų supanašėjimas su kitų MT melodijomis 
(žr. 3 schemą). 

„Ei kilo, kilo“ melodija pasitaiko ir pietų, ir pietvakarių 
Lietuvos linų rovimo dainose „Linelius roviau“. Aptikta 
visiškai tapačių variantų, kai ta pati melodija dainuojama 
su „Ei kilo, kilo“ ir su „Linelius roviau“ poetiniais tipais 
(žr. 8 pvz.).

Dauguma šios dainos variantų užrašyta XX a. antro-
joje pusėje. Todėl čia labiau pastebimas skirtingų dermių 
supanašėjimas, homofoninio muzikinio mąstymo įtaka. Ši 
melodija dainuojama su žvejų, linų rovimo ir vestuvinių 
dainų PT (žr. 9 pvz.). 

Linelius roviau,
Rankas mazgojau, 
Nuskandinau žiedelį
In maralių dugnelį. 

Žiūrau, atjoja
Jaunas bernelis.
– Te, palaikyk žirgelį,
Aš išimsiu žiedelį. 

Žiedelį ėmiau,
Ir pats nuskindau, 
Už auksinį žiedelį
Pratrotinau bernelį. 

Tai ir papluko
Balta putełė,
Ir išpluko bernelis,
Jo rankelėj žiedelis.

– Mergela mano, 
Jaunoji mano,
Tiduok man žiedelį,
Aš tau duosiu žirgelį.

– Berneli mano,
Jaunasai mano, 
Man brangesnis žiedelis
Neigu tavo žirgelis.

– Mergela mano,
Jaunoji mano,
Duok man žalių kvietkełį,
Duosiu tėvo dvarelį.

– Berneli mano,
Jaunasai mano,
Man brangesnis kvietkelis
Nei tėvelio dvarelis.

3 schema. „Ei žinau žinau“ MT paplitimas

8 pvz. „Oi broliai broliai“ – Dubinių k., Smilginių apyl., 
iš Jadvygos Mindziulienės-Ladišiūtės, 71 m., mg. j. įrašė 
S. Bakaitė, V. Gulbinaitė, 1971 m. LTR 4312(8), LTR F 
1203(8) (Lydos krašto lietuviai: Monografija, II. Kaunas, 
2002, Nr. 5)

9 pvz. „Linelius roviau“ – padainavo Jonas Jakubauskas, 
g. 1908 m. Žagarių k. Gyv. Seinuose (Punsko, seinų 
krašto vestuvinės dainos. Parengė Asta Veverskytė, Aldona 
Vaicekauskienė, Punskas, 1994, p. 104)
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Čia pateiktas tik vienas dainos poetinio teksto pavyz-
dys. Jame – motyvai, būdingi linų rovimo dainoms. Dai-
noje mergelė rauna linus, mazgodama rankas nuskandina 
žiedelį – dažname poetiniame tekste pastebime logikos 
trūkumą, tačiau tai būdinga liaudies dainoms. Atjoja 
bernelis, kuris siekia ištraukti paskandintą žiedelį. Toliau 
kiekviename variante siužetas plėtojamas skirtingai: ber-
nelis, traukdamas žiedelį, nuskęsta, prašo mergelės gelbėti, 
tačiau mergelė negelbsti; kai kuriuose variantuose bernelis 
nenuskęsta, dar kituose atsiranda apkalbų motyvas, ber-
neliui netenka siekti žiedelio. Matome, kad svarbiausi 
motyvai šioje dainoje – bernelio ir mergelės susitikimas, 
žiedo skendimas ir jo gelbėjimas (tai susiję su kai kuriais 
žvejų dainų PT, kuriuos aptarsime kiek vėliau). Atmetę 
ne tokius svarbius motyvus, kurie PT variantuose dažnai 
kinta, matome du stabilius šių dainų tekstų sandaros 
elementus: žiedelio paskandinimo motyvą, bernelio ir 
mergelės susitikimą. Remiantis jais, dainos siužetas mo-
deliuojamas veikiant daugeliui aplinkybių.

A. Kazlauskienės padainuotas variantas geriausiai 
atspindi teksto modeliavimo, kontaminacijos galimybes. 
Šiame tekste galime rasti žvejų, linų darbų, piršlybų poe-
tinių tipų elementų, kurie yra sujungti į vieną nuoseklų 
siužetą: 

Vai žinau žinau, 
Vai ir daug žinau,
Kur augs mano mergelė,
Drobelių audėjėlė.

– Berneli mano,
Jaunasis mano,
Arkie lygius laukelius,
Sėk ma gelsvus linelius.

Linelį sėjau, 
Žodį kalbėjau, 
– Užderėkit, lineliai, 
An mergelės dalelės.

Linelius roviau, 
Rankas mazgojau, 
Nuskandinau žiedelį
Į marelių dugnelį.

– Aikše, berneli, 
Aikše, jaunasis,
Išimk mano žiedelį
Iš jūrelių dugnelio.

Žiedelį ėmiau,
Aš pats inpuoliau,
– Sudieu, mano mergele,
Jau ne tavo bernelis.

Nesakyk, lydekėle,
Kad aš jaunas nuskendau, 
Tik sakyk, lydekėle,
Kad aš jaunas ženijuos.38

Pagal mūsų sudarytą linų rovimo dainų paplitimo 
schemą matyti, kad ši daina žinoma Dzūkijoje ir Suval-
kijoje (4 schema). 

Aptartas melodijas vienija RF, melodinis piešinys, poe-
tinių tekstų artimumas. Visa tai leidžia daryti prielaidą, 
kad šios dainos – vieno kamieno šakos. Skirtingas jas daro 
kiekviename krašte savitos buitinės realijos, atsispindinčios 
poetiniuose tekstuose, nusistovėjusios poetinės formulės 
„Vai kilo, kilo, o ir iškilo“, „Oi žinau, žinau, niekam 
nesakau“, savo ruožtu sujungiančios variantų grupes. 
Stabiliausias elementas vis dėlto yra RF – daugelyje 
melodijų ryški jų pabaigos formulė: qeq. Matome, kad 
aptariamoji RF dainuojama su keliais poetiniais tekstais, 
todėl ji gali būti svarbi pietvakarių Lietuvos muzikiniame 
dialekte (5 schema).

Dainos „Ei, kilo kilo“ sąsajos nuveda mus pažintuvių 
bei piršlybų tradicijų link. Ši daina įsikomponuoja ves-
tuvinių dainų cikle, todėl galima daryti prielaidą, kad tai 

5 schema. „Ei, kilo kilo“ RF paplitimas

4 schema. „Linelius roviau“ MT paplitimas 
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buvo pažintuvių–piršlybų daina, su tikrųjų darbo dainų 
žanru turinti mažai ką bendra. 

Teminę grupę „Žvejų mergytei nereiks darbelių 
dirbti, tiktai laive sėdėti“ (LLDK D 1560–1562) su-
daro trys gana skirtingi PT: poetiniam tipui „Į šilą ėjau“ 
(LLDK D 1560) būdingas „laivo kūrimo“ motyvas (labai 
panašu į „margo dvarelio“ kūrimą kituose PT), plau-
kiama arba jojama pas mergelę (pas žvejų mergelę, kuri 
nemoka trijų darbelių, kuriai nereikės darbelių dirbti, 
tiktai laive sėdėti), labai dažnas rankų mazgojimo moty-
vas. Poetiniai tipai „Dvi tris nakteles miego nemiegojau“ 
(LLDK D 1561), „Žalioj lygioj lankelėj“ (LLDK D 1562) 
labai negausūs, sudaryti vos iš kelių variantų, kai kurie jų 
užrašyti be melodijų, todėl nėra pagrindo nagrinėti šias 
dainas kaip PT ar MT. Šioje teminėje grupėje ryškus yra tik 
vienas PT – „Į šilą ėjau“ (LLDK D 1560). Jis išskirtinis dėl 
išsakomos neigiamos nuomonės apie žvejų socialinę grupę. 
Dainos poetiniame tekste atsispindi socialiniai santykiai. 
Laivo vaizdas čia labiau simbolinis nei buitinis. Ryškių šio 
PT sąsajų su kitų žanrų PT neaptikta (10 pvz.). 

Oi augo augo 
Žali berželiai
Gale tėvo kluonelio.

Pro tuos berželius, 
Pro tuos žaliuosius
Teka sriaunus upelis. 

Tame upely, 
Tame srauniajam,
Plaukė juodas laivelis.

Tame laively, 
Tame juodajam,
Šoko pulkas mergelių.

Kad aš nuveičia 
Į tą laivelį,
Išsirinkčia mergelę.

Aš išsirinkčia 
Savo mergelę 
Kaip daržely rūtelę. 

Su visom gėriau, 
Su visom šokau, 
Tiktai vienos norėjau.

Vienos norėjau, 
Širdy turėjau, 
Per naktelę kalbėjau.

O kad negausiu 
Tos mylimosios,
Imsiu žvejo dukrelę. 

Žvejo dukrelė 
Ne darbininkė,
Nemok trijų darbelių.

Nemoka verptie 
Nė drobių austie,
Nė staklužių taisytie.

Tiktai ji moka, 
Žvejo dukrelė,
Vandenužiais plaukyti.

Laive sėdėtie, 
Irklą turėtie,
Po maružes plaukytie. 

Dainos PT gvildenama sutuoktinio rinkimosi proble-
ma. Čia žvejų mergytė – tarsi prastesnė už kitas, nemoka 
būtinų darbų. Tarsi supriešinti žemdirbių ir žvejų sociali-
niai sluoksniai. Nelogiška būtų manyti, kad savo socialinis 
statusas, savo išgyvenimo šaltinis būtų taip prastai verti-
namas. Dažniausiai žemesniu laikomas svetimas, kitoks, 
nesuprantamas. 

Lietuvių liaudies darbo dainų poetiniai tekstai dažnai tie-
siogiai nesusiję su darbo procesu. Dažnai juose poetizuojami 
žmonių tarpusavio santykiai, išaukštinami, giriami savosios 
giminės nariai (brolelis, tėvelis, motulė, sesutė), pašiepia-
mi – svetimosios (anyta, šešuras). Pašiepiami svetimtaučiai ar 
kitų socialinių sluoksnių atstovai (mergina nenori tekėti už 
kriaučiaus, kareivio, nori – už artojo). Tais atvejais, kai apdai-
nuojamas darbo objektas, jis taip pat išaukštinamas („Oi tu 
rugeli“, „Man dalgelis vieno plieno“), darbo įrankiai dažniausiai 
vaizduojami kaip nepaprasti („maliavotas“ grėblelis ar staklelės). 
O minėtose dainose žvejo darbas vaizduojamas kaip nerimtas, 
žvejo duktė nemokanti svarbių darbų – verpti, austi. Dainos, 
kuriose apdainuojama žvejų mergelė kaip prastesnė („Žvejų 
mergytė pajuodakytė, nemok trijų darbelių“), be abejonės, yra 
žvejų ir žemdirbių socialinių sluoksnių koegzistavimo rezultatas. 
Tačiau būtų nelogiška manyti, kad žvejų bendruomenėje galėtų 
prigyti dainos, pašiepiančios savo narius ir išaukštinančios 
svetimuosius. 

Manytina, jog čia aptartų dainų tekstai – veikiau 
žemdirbių kūryba.

Šios dainos melodijos variantai nesunkiai atpažįstami. 
PT „Į šilą ėjau“ tekstai dainuojami sekundtoniniais, tercto-
niniais, kvarttoniniais, kvinttoniniais melodijų variantais. 

10 pvz. „Oi augo augo žali berželiai“ – pat. Teresė 
Blauzdžiūnienė-Bikauskaitė, 44 m., kil. iš Gražulėnų k., 
Alvito apyl., Vilkaviškio r., gyv. Vilkaviškyje. Užrašė 
D. Račiūnaitė, A. Minkevičiūtė, 1981 m. Melodiją iš 
mg. j. iššifravo L. Burkšaitienė, tekstą – D. Krištopaitė. 
KLF 105 (7) (Aukštaičių melodijos. Parengė Laima 
Burkšaitienė, Danutė Krištopaitė, Vilnius, 1990, Nr. 330)
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Taigi, remiantis G. Četkauskaitės melodijų tipologijos 
sistema, išryškėja 4 skirtingi MT, kuriuos į vieną MT 
grupę jungia RF, melodinis piešinys, poetinis tipas. Tai 
tridalės melodijos, kurių RF eee q e  :: eqeeeqe.  
RF pastebėta jau anksčiau, dainoje „Ei kilo, kilo“, bet 
aptariamieji MT smarkiai skiriasi. Šios skirtingos MT 
grupės priklauso tai pačiai RF klasei. Melodija skiriasi 
nuo kitų nuosekliu nusileidimu žemyn antrojoje dalyje 
ir kilimu trečiojoje. Antrą ir trečią melodijos dalis jungia 
nusileidimas iki subkvartos ar subtercijos III eilutės pra-
džioje. Lietuvių liaudies melodijose labiau įprasta, kad 
subkvartos garsas tarsi išreiškia ramybės būseną melodijų 
pradžiose ar pabaigose, juo pradedama ar užbaigiama 
muzikinė mintis. Šiose melodijose subkvarta ar subter-
cija tarsi pratęsia ir išlaiko II melodijos eilutėje keliamą 
įtampą. Toks subkvartos (subtercijos) „sureikšminimas“ 
būdingas ir kitoms vėlyvesnėms pietvakarių Lietuvos 
melodijoms. 

Teminiu požiūriu labiau varijuoja tik melodijų 
pradžios: vienos melodijos pradedamos kylančia kryp-
timi (žr. 12 pvz. 1, 2 ir 3 mel.), kitos – besileidžiančia  
(žr. 12 pvz. 4 ir 5 mel.). Kai kurių melodijų frazės, net 
ištisos eilutės dainuojamos tarsi akordo garsais, lyg me-
lodijos būtų susidariusios dėl instrumentinio pritarimo 
įtakos (žr. 12 pvz. 3 ir 4 mel.):

Šių MT sąsajų su kitų žanrų dainomis taip pat ne-
pastebėta. 

Mūsų sudaryta dainos „Ei augo augo“ paplitimo 
schema rodo, kad ši MT grupė gyvavo būtent pietvakarių 
Lietuvoje. Dainos variantų turime nedaug, daugiausia 
senesniuose užrašymuose, tad ir žemėlapis nėra „perpil-
dytas“ (6 schema). 

6 schema. „Ei augo augo“ MT paplitimas

11 pvz. 1. „Ei augo augo“ – pat. Žilaitienė iš Pamituvio 
(Lietuviškos dainos. Užrašė Antanas Juška. Vilnius, 1955, 
1–3 t., Nr. 236). 2. „Vai augo augo žali berželiai“ – pat. 
Uršulė Žemaitienė, 59 m. Gimt. dv. Juozapavas (vėliau 
Šukių k.), Lankeliškių par. Atv. į JAV, 1914 m. gyv. 
Čikagoje. Užrašyta 1949 11 11. Arch.: R. 47/50, Žem 
I/124 (skelbta: Lietuvių dainos Amerikoje. Pasakojamosios 
dainos ir baladės. Surinko ir suredagavo Jonas Balys. 
Lietuvių tautosakos lobynas V. Boston: Lietuvių 
enciklopedijos leidykla, 1958, Nr. 103). 3. „Oi augo 
augo žali berželiai“ – pat. Ona Bikauskienė-Rudzevičiūtė, 
76 m. Gražulėnų k., Alvito apyl., Vilkaviškio r., gyv. 
Vilkaviškyje. Melodiją ir tekstą iš mg. j. iššifravo 
L. Burkšaitienė, KLF 107(17) (Aukštaičių melodijos. 
Parengė Laima Burkšaitienė, Danutė Krištopaitė, Vilnius, 
1990, Nr. 331). 4. „Mano tėvelio lygūs laukeliai“ –  
pat. Bakšaitienė iš Pelučių (nuo Virbalio) (Lietuviškos 
svotbinės dainos. Užrašytos Antano Juškos ir išleistos  
Jono JuškosVilnius, 1955, 1–2 t., Nr. 1083)

12 pvz. 1. „Ei augo augo“ – pat. Žilaitienė iš Pamituvio 
(Lietuviškos dainos. Užrašė Antanas Juška. Vilnius, 
1955, 1–3 t., Nr. 236, JLD 236). 2. „Oi augo augo 
žali berželiai“ – pat. Ona Bikauskienė-Rudzevičiūtė, 
76 m., Gražulėnų k., Alvito apyl., Vilkaviškio r., gyv. 
Vilkaviškyje. Melodiją ir tekstą iš mg. j. iššifravo 
L. Burkšaitienė, KLF 107(17) (Aukštaičių melodijos. 
Parengė Laima Burkšaitienė, Danutė Krištopaitė, Vilnius, 
1990, Nr. 331). 3. „Ei jauga klesta“ – apie Širvintą,  
1858 m. (Dainų balsai. Parengė Jadvyga Čiurlionytė, 
Laima Burkšaitienė, Vida Daniliauskienė, Vilnius, 2000,  
Nr. 66). 4. „Ei auga auga“ – Pilupėnai, 1840 m. (Dainų 
balsai. Parengė Jadvyga Čiurlionytė, Laima Burkšaitienė, 
Vida Daniliauskienė, Vilnius, 2000, Nr. 66a).  
5. „Oi augo augo žali berželiai“ – pat. Teresė Blauz-
džiūnienė-Bikauskaitė, 44 m., kil. iš Gražulėnų k., Alvito 
apyl., Vilkaviškio r., gyv. Vilkaviškyje. Užrašė  
D. Račiūnaitė, A. Minkevičiūtė, 1981 m. Melodiją iš  
mg. j. iššifravo L. Burkšaitienė, tekstą – D. Krištopaitė. 
KLF 105(7) (Aukštaičių melodijos. Parengė Laima Burk-
šaitienė, Danutė Krištopaitė, Vilnius, 1990, Nr. 330)
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Žvejų dainų teminėje grupėje „Skęsta bernelis, siek-
damas nuskandintą žiedelį“ (LLDK D 1568–1574) 
sutelkta itin daug skirtingų dainų siužetų. Juos vienija 
vandens, luoto, tilto, skendimo, sutuoktinio rinkimosi 
metaforiniai vaizdai, dėl kurių šie poetiniai tekstai priskirti 
žvejų dainoms. LLDK pateikia 7 poetinius tipus, kurie 
turi po keletą versijų. Šiuose tekstuose gausu vestuvinėms 
dainoms būdingų simbolinių vaizdų. Sąsajų su žvejais ar 
žvejyba čia, kaip ir kituose PT, nedaug. 

Skęsta bernelis, siekdamas nuskandintą žiedelį. Gel-
bėti bernelio šaukiama mergelė, kuri negelbsti dėl įvairių 
priežasčių: neturi luoto nei irklo, bijo žmonių kalbų – 
vestuvinėms dainoms būdingas apkalbėjimo motyvas. 
PT „O kur tu buvai, berneli mano“ (LLDK D 1968) – 
bernelis žvejoja, nuskęsta plaudamas tinklelius, „Pats 
pušį kirtau“ (LLDK D 1569) – bernelis skęsdamas 
atsisveikina su mergele – jis jau marių žentelis. PT „Ant 
tėvelio dvaro“ (LLDK D 1570) prašoma nesakyti tėvams, 
kad nuskendo, prašoma sakyti „vedė“. „Vai augo augo 
žals pušynėlis“ (LLDK D 1571) ir „Augo sode klevelis“ 
(LLDK D 1572) kertamas medis, dirbamas laivas, juo 
keliama mergelė nuskęsta. „Po ąžuolėliu, po garbuonėliu“ 
(LLDK D 1573) bernelis nuskęsta žvejodamas upėje, 
lieka mergelė – jauna našlelė, vaikeliai – našlaitėliai (šis 
PT paplitęs Dzūkijoje, turinio epiškumu gana artimas 
gavėnios baladėms). 

Ši teminė motyvinė poetinių tipų grupė pagrįsta 
skęstančio bernelio poetiniu vaizdu. Jis žinomas visos 
Lietuvos liaudies dainose. Skirtinguose PT dainos siužetas 
plėtojamas vis kitaip. Anksčiau minėtų poetinių tipų taip 
pat pasitaiko visoje Lietuvoje. Remdamiesi LLDK, šioje 
teminėje motyvinėje grupėje negalime išskirti nė vieno 
pietvakarių Lietuvai būdingo PT, taip pat ir būdingo 
MT. Gausiausi PT – tai „O kur tu buvai, berneli mano“ 
(LLDK D 1968). 

Auga kymi osėlis
Ir jaunasis bernelis.

Pakirsdysiu osėlį,
Padirbysiu laivelį.

Padirbysiu laivelį, 
Bėgsiu jūroms marelėms.

Ir apvirto laivelis,
Ir nuskendo bernelis. 

Eit mergėlė verkdama
Jūros marės kranteliu. 

Atsilėpki, berneli,
Jūros marės gilumi. 

Cit, neverki, mėrgėli,
Gaus’ ir kitą bernelį.

Gauti gausiu ir kitą,
Bet neb tokį kaip tavi.

Gausiu pypkį rūkantį 
Ir urielką geriantį.

Aš to pypkį sumušiu
Ir urielką išpilsiu.39 

Dėl laivo bei skendimo motyvų šis poetinis tipas LLDK 
pateko į „žvejų dainų“ žanrinę funkcinę grupę, tačiau ly-
giai taip pat jis galėtų būti priskirtas šeimos dainoms, nes 
jame gvildenama šeimos santykių problematika.

PT „Augo sode klevelis“ (LLDK D 1572) turi daugiau 
žvejybos realijų, čia plaunamas tinklas, žvejojama.

– O kur tu buvai, 
Mergyte mano,
O kur tu buvai,
Jaunoji mano.
Ar ant jūrių maružėlių
Žuvelių pažvejot?

O ar laimėjai, 
Mergyte mano, 
O ar laimėjai, 
Jaunoji namo,
Žuvužių lydekužių,
Marelių narūnėlių?

O tai laimėjau, 
Berneli mano,
O tai laimėjau, 
Jaunasis mano,
Žuvužių lydekužių,
Marelių narūnėlių!

Tinklelį ploviau, 
Rankas mazgojau,
Tinklelį ploviau, 
Rankas mazgojau
Ir nuleidau žiedužėlį 
Į jūrelių dugnelį!

Žiedelį griebiau, 
Pati įpuoliau. 
Žiedelį griebiau, 
Pati įpuoliau. 
Gelbėk mane, bernužėli,
Jau aš marių martelė!

Bepig būt gelbėt,
Mergele mano,
Bepig būt gelbėt,
Jaunoji mano,
Aš neturiu laivužėlio 
Nei klevinio irklelio!

Juodasis laivelis
Žalioje girelėj, 
Juodasis laivelis
Žalioje girelėj, 
O klevinis irklelis
Stainelėj netašytas.
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Abu minėtieji PT paplitę visoje Lietuvoje. 
Ši „žvejų dainų“ teminė motyvinė grupė daugiausia 

atitikmenų turi vestuvinėse dainose, dainuojamose jauno-
jo pusėje. Laivo dirbimo, plaukimo, skendimo motyvai, 
būdingi ir vestuvinėms, ir kitoms „žvejų dainoms“. „Žvejų 
dainų“ ir jaunojo pusės (ypač marčpiečio) vestuvinės 
dainos vaizdingai vienos kitas papildo. Išoriškai šiek tiek 
skirtinguose dainų tekstuose vandens simbolika turi tą 
pačią prasmę. „Žvejų dainose“ kalbama apie žmogaus 
būties formos pasikeitimą (vedybos prilyginamos sken-
dimui ir atvirkščiai). Šių dainų melodijos yra vėlyvesnės 
kilmės ir dainos funkcinės priklausomybės nenurodo. 
Simbolinis laivo vaizdas dažnas ne tik „žvejų“, bet ir 
kitų žanrų lietuvių liaudies dainose. Pietvakarių Lietuvai 
būdingesnių šių dainų variantų neaptikta, dėl to plačiau 
jų nenagrinėsime. 

Teminėje grupėje „Gers broliai skolon, sumokės 
pažuvavę“ (LLDK D 1543–1544) – tai negausus PT, 
taip pat daugiausia žinomas iš ankstesnių užrašymų. 
Pagrindinis poetinis motyvas – broliai geria karčemoje, 
neturi kuo užsimokėti. 

PT „Susirinko mieli broliai“ (LLDK D 1543). Eina 
žvejoti į Dunojų, sutinka mergelę, kuri palabinta neat-
sako. Bernelis klausia mergelės, kodėl ji taip didžiuojasi. 
PT „Mielai išgertau vyno kupkužį“ (LLDK D 1544) 
bernelis skolinasi iš mergelės pinigų, žada juos grąžinti 
pavasarį. Kaip mergytė atpažins bernelį – visų juodi lai-
veliai, jo vieno mėlynas (skirtinguose regionuose spalva 
įvairuoja: mėlynas, raudonas, geltonas laivužis, „rožėms 
rašyts dugnužis“). 

Šie PT paplitę būtent pietvakarių Lietuvoje. Būdingas 
abiejų minėtų PT bruožas – pinigų įsigyjama žvejojant. 
Žvejyba kaip turto įsigijimo šaltinis leido įvardyti šiuodu 
PT kaip žvejų dainas. Iš tiesų čia daug žvejo gyvenimo 
realijų – nuolatinis nepriteklius, sezoniškumas. Mažaže-
miams ar bežemiams valstiečiams žvejyba iš tiesų buvo 
svarbus pajamų šaltinis, gausiai žvejota ne tik Kuršių 
mariose, bet ir Nemune, didesniuose ežeruose. Tai bene 
vienintelė teminė grupė, tiesiogiai susijusi su žvejyba. 
Sutuoktinio rinkimosi motyvai sieja šį PT su pažintuvių, 
piršlybų dainų tekstais, pavyzdžiui, „Mergelė netekės už 
prasiskolinusio“ (LLDK V 376–378) (bendras pinigų 
pragėrimo motyvas). 

Peržvelgus turimas šių dainų melodijas, paaiškėja, kad 
yra dvi MT grupės. Abiejų PT tekstai dainuojami tomis 
pačiomis melodijomis. Šiek tiek gausesnė MT grupė, ku-
riai būdinga RF: iqiqq :: iqiqqeq. Šios MT grupės 
pagrindą sudaro kvarttoninis MT, pasitaiko ir terctoninių, 
kvintinių variantų (žr. 13 pvz.).

Ei gerčiau gerčiau 
Vyno kupkužį,
Neturiu pinigužių. 

– Skolyk, mergele, 
Porą šimtužių,
Skolyk, jaunoji, 
Porą šimtužių,
Man tą porą šimtužių
Baltųjų pinigužių. 

Kada aduosi, 
Jauna mergele,
Kada aduosi,
Mano jaunoji,
Man tą porą šimtužių
Baltųjų pinigužių. 

Pavasarėlio 
Giedrą dienelė
Ant jūružių maružių,
Ant marių mėlynųjų.

An ko pažinsiu, 
Tave, berneli,
An ko pažinsiu, 
Tave, jaunasai,
Ant jūružių maružių,
Ant marių mėlynųjų?

– Visų bernelių
Juodi laiveliai,
Visų juodi laiveliai,
Masandiniai irklaliai. 

O mano jauno 
Baltas laivelis,
Mano baltas laivelis, 
Sidabriniai irklaliai. 

Šios MT grupės RF ta pati, kaip ir anksčiau aptartos dai-
nos „Ei kilo kilo“. Tačiau skiriasi variantų derminė sandara, 
metras nekinta, melodinis piešinys daug paprastesnis. 

Varianto „Ei sakė mane dainų nemokant“ poetiniame 
tekste itin išplėtotas užmokėjimo motyvas: sugaunamos 
ypatingos žuvys, sumokami puikūs pinigai: „Karčemoj 
gėriau, / Ten ir gulėjau, / Randužio nemokėjau. Užmokės 
mano / Jauni brolužiai, / Rudenį žvejodami. O nei karšu-
žėms, / Nei lašišužėms – / Vis margoms lydekaitėms. Ne 
šeštokaičiais, / Ne trečiokaičiais – / Vis muštais dorelėliais“ 
(žr. 14 pvz.).

13 pvz. „Meiliai išgerčiau“ – padainavo Marija Palionienė-
Gudelevičaitė, g. 1906 m. Metelytės k., Lazdijų r., gyv. 
Simne, Alytaus r. KLF 128 (19), R 368 (124)
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Dainos pirmosios ir antrosios eilučių RF – ta pati, 
būdinga nagrinėjamam PT. Trečiosios eilutės RF pakitusi, 
suprimityvėjusi. 

Artimi melodijos ir teksto variantai užrašyti Marijam-
polės, Vilkaviškio rajonuose. 

Minėtieji PT dainuojami ir su kito tipo melodijomis, 
tačiau šie variantai pietvakarių Lietuvoje žinomi vos keli. 
Tai taip pat vėlesnės sandaros melodija, monofoninė, ta-
čiau joje gerokai ryškesnė homofoninio mąstymo, galimo 
instrumentinio pritarimo įtaka (15 pvz.). 

Pavyzdyje pateiktos melodijos derminė sandara – vėly-
vesnės kilmės. Kitas, nebūdingas daugumai šio PT tekstų, 
melodijos variantas, kita RF leidžia manyti, kad tai dar 
vėlesnės kilmės melodija, nebūdinga vėlesniojo sluoksnio 
pietvakarių Lietuvos dainoms. 

Aptartoji teminė motyvinė grupė – bene vienintelė, 
tikrai turinti pretenzijų vadintis „žvejų daina“ dėl poetinio 
motyvo – užsidirbti iš žvejybos. 

Išvados

„Žvejų dainų“ teminė motyvinė grupė LLDK sudaryta 
tik pagal išorinius dainų tekstų požymius, neatsižvelgiant į 
jų melodiką – svarbiausią dainos funkcijos rodiklį, tekstų 
simboliką. Atidžiau panagrinėjus „žvejų dainų“ tekstus, 
juose randame motyvų, būdingų įvairioms kitoms dainų 
grupėms. Darbo dainų bruožų „žvejų dainos“ turi labai 
nedaug. 

Melodinių ir poetinių tipų grupė „Ei augo augo“ yra 
prisotinta laivo bei vandens simbolikos. Jos pagrindą 
sudaro laivo statymo, plaukimo, skendimo poetiniai 
motyvai bei tik pietvakarių Lietuvai būdingos sandaros 
melodijos. Tačiau argumentų, dėl kurių šias dainas būtų 

galima pavadinti žvejų ar žvejybos dainomis, nepakanka. 
Likusieji kai kurie LLDK „žvejų dainoms“ priskiriami 
poetiniai tipai yra labai negausūs, dažnai – kontaminuoti 
tekstai. Vargu ar yra pagrindo kalbėti apie šias dainas kaip 
apie tam tikrą grupę. Kai kurie PT paplitę visoje Lietu-
voje, jų negalime tirti kaip būdingos pietvakarių Lietuvos 
muzikinės tautosakos dalies. 

Melodija „Ei kilo kilo“ neturi apeiginės sandaros darbo 
melodijoms būdingų bruožų, o jos tekstas persmelktas 
vestuvinės simbolikos. Remiantis A. Juškos „Lietuviškomis 
svotbinėmis dainomis“, ši daina galėjo būti dainuojama 
vestuvių ciklo metu. Šis MT, paplitęs visoje pietvakarių 
Lietuvos teritorijoje, yra dainuojamas net su keliais dar-
bo (linų rovimo, žvejų) ir vestuvinių dainų (pažintuvių, 
piršlybų) tekstais. Visus juos jungia RF iqiqqiqiqqeq. 
Galima manyti, kad tai svarbi šio regiono muzikinio 
dialekto dalis. 

Daugumos vadinamųjų „žvejų dainų“ poetiniai tekstai 
kontaminuoti, į juos greta vestuvinių ar meilės motyvų 
dažnai įkomponuoti su žvejyba susiję poetiniai vaizdai ar 
tiesiog simboliniai laivo, skendimo, žiedo nuskandinimo 
vaizdai, neturintys nieko bendra su žvejyba. Žvejiškos 
buities realijų atsiradimas Pamario krašto dainose rodo 
žvejybos svarbą šiame krašte, tačiau dainų poetiniai teks-
tai labiau atspindi žvejų ir žemdirbių socialinių grupių 
koegzistencijos problemas, o kai kuriais atvejais – gamtos 
sąlygojamą gyvenimo būdą ir buitį („Žiemą važeliu, va-
sarą – laiveliu“).

Į šias išvadas reikėtų atsižvelgti ateityje, pildant ir to-
bulinant LLDK. Vertėtų dar kartą peržiūrėti „žvejų dainų“ 
teminę grupę, nes nagrinėtų dainų melodijos neatspindi jų 
funkcijos, o poetiniuose tekstuose dažniausiai dominuoja 
vestuvinė simbolika, meilės tematika. Poetinius tekstus, 
kurių kompozicija ir simbolika analogiška kitoms vestu-
vinėms dainoms (tokioms kaip „Ei kilo, kilo“), reikėtų 
priskirti vestuvinėms (pažintuvių ar piršlybų) dainoms. 
Kai kurie poetiniai tekstai išryškina socialinius skirtumus 
ar problemas, todėl, nežinant konkrečios dainos funkci-
jos remiantis melodika, tokius poetinius tekstus reikėtų 
priskirti socialinėms (jei teiktume pirmenybę visuomenės 
gyvenimo atspindžiams poetiniame tekste) ar jaunimo, 
meilės dainoms (jei pirmenybę teiktume sutuoktinio 
rinkimosi motyvams). 

Tik viena LLDK išskirtų „žvejų dainų“ teminė 
motyvinė grupė galėtų būti pagrįstai vadinama žvejų 
dainomis (turint galvoje žvejų socialinio sluoksnio tau-
tosaką). Tai „Gers broliai skolon, sumokės pažuvavę“ 
(LLDK D 1543–1544). Kiti šios dainų grupės poetiniai 
tekstai dažnai turi žvejiškosios buities realijų, tačiau tai 
nėra nei tikrosios darbo dainos, nei tikrosios žvejų socia-
linės grupės dainos.

Apžvelgę vadinamųjų „žvejų dainų“ paplitimo area-
lus, taip pat matome, kad kai kurie MT paplitę visoje 

14 pvz. „Ei sakė mane dainų nemokant“ – pat. Gotau-
tienė iš Klangių (Veliuonos apyl.) (Lietuviškos dainos. 
Užrašė Antanas Juška, Vilnius, 1955, 1–3 t., Nr. 635)

15 pvz. „Šaly kelio karčemėlėj“ – pat. Magdalena Ku bi-
liūtė-Radzevičienė, 65 m., Armoniškių k., Liud vinavo vlsč., 
Marijampolės apskr. Užrašyta 1937 m. (Lietuvių liaudies 
melodijos. Sudarė ir parengė Jadvyga Čiur lionytė. 
Tautosakos darbai, 5 t., Kaunas, 1938, Nr. 170)
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pietvakarių Lietuvoje, kai kurie – kiek siauresnėje teri-
torijoje, Suvalkijos šiaurinėje dalyje bei Karaliaučiaus 
srities  pietryčiuose. „Žvejų dainų“ poetinių tekstų analizė 
ir MT kartografijos duomenys rodo, kad tai, ką mes iki 
šiol vadinome „žvejų dainomis“, toli gražu nėra išskirtiniai 
pamario krašto muzikinio folkloro kūriniai ir tikrai – ne 
vien žvejų socialinės grupės dainos. Tai kūriniai, pasklidę 
kur kas platesnėje teritorijoje nei Mažoji Lietuva, sudarę 
svarią pietvakarių Lietuvos muzikinio dialekto dalį.

MT ir PT kiekvienoje iš skirtingą istorinę praeitį 
turinčių sričių įgijo savitus lokalinius bruožus. Tai me-
lodijos puošybos elementai, kiek skirtingos intonacijos 
(nuo įprastų, „tradicinių“, iki išplėtotų). Poetiniuose 
tekstuose – savitos buitinės realijos, kontaminavimo atve-
jai. Vis dėlto šie bruožai nepakeičia kūrinio iš esmės, MT 
ir PT nesunkiai atpažįstami. Tai leidžia daryti prielaidą, 
kad nagri nėjami kūriniai, melodiniai ir poetiniai jų tipai 
yra kur kas senesni nei Mažosios Lietuvos, Suvalkijos, 
Dzūkijos regionų susidarymas. 

Nuorodos

1 „Užnemunė skiriasi nuo dzūkų krašto tuo, kad čia rečiau 
pasitaiko archajiškų žanrų, kaip, pavydžiui, kalendorinių 
apeigų, ypač žiemos ir pavasario ciklo dainų. Kur kas ma-
žiau darbo dainų: rugiapjūtės ir kitų, paplitusių pietuose“ 
(J. Čiurlionytė. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. 
Vilnius, 1969, p. 295).

2 Išorinius Mažosios Lietuvos, Suvalkijos ir Dzūkijos mu-
zikinių dialektų bendrumus ir skirtumus glaustai aptarė 
L. Petrošienė, tačiau esminiai klausimai ir šių bendrumų 
priežastys taip ir liko nepaliestos (Lina Petrošienė. Lietu-
vininkų etninė muzika: tapatumo problemos. Monografija. 
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joje buvo maža, o šiaurės rytų Lietuvos dialekto melodika 
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muzikinių kultūrų susiliejimas turėjo vykti ir vakarų Lietu-
voje, ten galėjo susidaryti žemaitiškai kuršiškas ir muzikinis 
dialektas ir skalviškai prūsiškas muzikinis dialektas“ (šriftu 
išskirta A. Nakienės, žr. A. Nakienė. „Lietuvių liaudies 
muzi kinių dialektų formavimasis“. In: Tautosakos darbai, 
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baltarusių (gudų) etniniai ryšiai, remiantis etnomuzikologi-
jos duomenimis“. In: Lietuvos muzikologija, Vilnius, 2000, 
t. 1, p. 141–156).

4 A. Vakarinienė. „Suvalkiečių dainuojamoji tradicija: savitas 
Lietuvos muzikinis dialektas ar kaimyninių regionų paribys“. 
In: Lietuvos muzikologija, Vilnius, 2002, t. 3, p. 186.

5 „Šiaurės Baltarusijos (Gardino srities, Paežerių) muzikos 
tradicijos labai artimos rytų Lietuvos etninei muzikai. Tai 

veikiausiai brūkšniuotosios keramikos kultūros epochoje 
pradėjusi formuotis etninė muzika. Daugelį šio muzikinio 
kultūros arealo bruožų aptinkame pietų Lietuvoje, kurios 
etninės tradicijos formavosi Nemuno kultūros pagrindu. 
[...] Pripažindami neabejotiną faktą, kad nuo brūkš-
niuotosios keramikos kultūros gyvavimo laikų iki mūsų 
dienų aptariamoje teritorijoje vyko daugybė kultūrinių 
migracinių procesų ir kultūrinių mainų, vis dėlto drįstume 
teigti, jog šioje teritorijoje aptinkamų bendrų etnomuzikos 
stilistinių bruožų įtakos gali siekti net brūkšniuotosios 
keramikos kultūros epochą. Todėl ir šio masyvo etnomu-
zikoje dominuojantys stiliaus elementai turėtų būti baltų 
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Rinktinė. Parengė J. Čiurlionytė, Vilnius, 1955; Lietuvių 
liaudies melodijos. Spaudai paruošė J. Čiurlionytė, „Tauto-
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ir poetikos ypatumai: Mokslinė monografija, Klaipėda, 2003; 
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32 L. Rėza. Lietuvių liaudies dainos, t. 2, Vilnius, 1964, 

Nr. 73.
33 Remiantis naujomis Ryčio Ambrazevičiaus teorijomis, g 

ir gis šioje melodijoje gali būti skirtingai intonuojamas 
tas pats garsas (plati to paties garso intonavimo zona)  
(Amb razevičius, R. „Darnos universalijos etnomuzikolo-
gijoje ir muzikos psichologijoje“. In: Tautosakos darbai, 
XXXI, Vilnius, 2006, p. 90–109).

34  

 Daina „Vai kilau kilau“. Padainavo Ieva Klimaitienė, Tu-
pikai, Kudirkos Naumiestis (Lietuvių dainos Amerikoje: 
Pasakojamosios dainos ir baladės. Surinko ir suredagavo 

Jonas Balys, Lietuvių tautosakos lobynas V. Boston: Lietuvių 
enciklopedijos leidykla, 1958, Nr. 138). 

35 Audronė Vakarinienė. suvalkiečių dainų ritmo ypatybės: Baka-
lauro darbas. Vad. Zita Kelmickaitė, Lietuvos muzikos aka-
demija, Etnomuzikologijos katedra. Vilnius, 1999, p. 58.

36 Šį reiškinį (triolių ar valsinio metro atsiradimą vietoj dvi-
dalių ritminių struktūrų), kaip charakteringą suvalkiečių 
dainuojamajai tradicijai, aptarė A. Vakarinienė. Tyrinėtojos 
nuomone, tendencija ypač išryškėja vėlesniuose užrašymuose 
(Audronė Vakarinienė. suvalkiečių dainų ritmo ypatybės: 
Bakalauro darbas. Vad. Zita Kelmickaitė, Lietuvos muzi-
kos akademija, Etnomuzikologijos katedra. Vilnius, 1999, 
p. 38).

37 Apie laisvą suvalkiečių melodijų ritmiką rašė A. Vakarinie-
nė: „Metriškumas dažnai atrodo tam tika prasme išorinė, 
primesta ypatybė, nekylanti iš paties teksto, kartais net ir 
prieštaraujanti jam. Čia metrą veikiau galėtume traktuoti ne 
kaip akcentų reiškėją, o kaip ritminio proceso reguliatorių...“ 
(Vakarinienė, 2002, p. 187).

38 Padainavo Adelė Kazlauskienė-Ambrasaitė, kilusi iš Se-
novės k., Kazlų Rūdos vls., Marijampolės aps., gyv. Gus-
taičių k., Skriaudžių apyl., Prienų r. (Vai tu rugeli: Adelės 
Kazlauskienės tautosakos rinktinė. Sudarė J. Vylius, parengė 
L. Burkšaitienė, Vilnius, 2003, Nr. 12). 

39 Padainavo Marija Klingerienė, Giruliai, Klaipėdos r. (Lie-
tuvininkų žodis. Kaunas, 1995, Nr. 94). 

Summary 

The article explores a group of songs of anglers. The 
aim of the article is to define the group “songs of anglers”, 
exploring the main melody types of those songs, exploring 
the areas of distribution and relations to other genres of 
folk songs. Attention is focused on anglers’ songs, as songs 
of a specific social group, not songs accompanying work, 
as it was thought before. 

The main issues, discussed in the article are:
• Definitions of anglers’ songs, used by different schol-

ars until now, aren’t accurate enough. 
• The function of anglers’ songs is still unknown. 
• The area of distribution of these songs is much wider 

than Lithuania Minor. 
Anglers’ songs could be songs accompanying fishing 

(it is doubted in this work). In this case they should be 
called “work songs”. Unfortunately, we haven’t any docu-
ments about singing while working. Another sort of songs 
could be songs of anglers (as a social group), performed 
on different occasions. In this case we are talking about 
the folklore of different social groups in Lithuania. As we 
lack arguments about singing accompanying fishing, we 
have to consider anglers’ songs as songs of a particular 
social layer. 

Fishing is one of the oldest sources of nourishment 
in Lithuania and one of the oldest trades as well. This is 
shown in the poetical texts of songs. Fishing, ships, sailing 
and trawls often figure in the songs. There are a lot of other 
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motifs related to water, like swimming, drowning, wash-
ing. But the mentioned poetical motifs don’t show that 
the songs belong to the genre of work songs or songs of 
anglers. A lot of water motifs could have symbolical mean-
ing or show domestic reality. The melodies of investigated 
songs belong to the later layer; they don’t show reliance on 
any archaic work or ritual genre. As it occurs after research 
of later layer melodies, they show deep relations among 
songs of different genres (work, wedding, family, youth, 
love, historical and other songs). 

Several amazing songs of anglers, first noticed by our 
ethnomusicologists, were recorded in Lithuania Minor. 
That’s why the opinion that anglers’ songs are spread in 
Lithuania Minor is still alive. As a matter of fact, anglers’ 
songs are spread much more widely. They are well known 
in south-western Lithuania in many variants. The maps of 
distribution of some poetical texts, sung by most popular 
melodies, are presented in this article. 

The Catalogue of Lithuanian Folk Songs (LLDK) 
includes five thematic groups of songs of anglers of 
twenty-two poetical types. Major poetical types are dis-
cussed in the article, including also the melodies, which 
are sung with investigated poetical texts. Some of types 
are slender, having too little variants for detail analysis. 
Some of poetical types occurred just fragments or remote 
variants of other genres songs. We find three main groups 
of poetical types, important for researching angler‘s songs. 
The group ei kilau kilau (The ship arrived) is the most 
famous song in this group. After detailed analysis of po-
etic texts, we can see that the song has deep reliance to 
other genres, especially wedding songs, and some other 
groups of work songs (pulling flax). The melodies of the 
songs affirm this. They compose a group of melodic types, 
which is based on the same composition, rhythmical for-
mula and melodic line. Even if the tunes differ slightly, 
the melodic line and rhythmical formula show that the 
songs are branches of the same derivation. The rhythmic 

formula of the songs in this group is iqiqq :: iqiqqeq :.  
It is also popular in other genres of work and wedding 
songs in south-western and southern Lithuania. 

The second group is ei augo augo (Oh, grew and grew). 
The problems of the social group of anglers’ are discussed 
in poetical texts of the songs. They are related to wedding 
songs, discussing the issue of choosing girlfriends. Texts 
were sung with melodies of two melodic types, both close 
to each other. Other texts of wedding songs are known 
with these melodies, so it is connected with wedding 
songs, and could have originated from wedding songs of 
a later layer. 

The group of poetical types Gers broliai skolon, sumokės 
pažuvavę (Brothers will drink on credit and will pay after 
fishing) is the only group, which could be called songs 
of anglers, as a social group. The poetical texts talk about 
fishing, like the main source of nourishment. This group 
of songs has the same rhythmical formula, already men-
tioned above.

The cartography of several types of anglers’ songs 
(variants having same poetical and melodic texts are 
included here) shows that the songs are distributed not 
only in Lithuania Minor, but also in south-western and 
southern Lithuania, some of them in smaller territory, 
reaching neighbouring territories of Lithuania Minor. 
The analysis and cartography of anglers’ songs shows they 
aren’t fishing songs or songs of anglers, as a social layer. 
The researched songs overstep the boundaries of anglers’ 
songs, as the same melodies were used in songs of other 
agricultural work (such as pulling flax), wedding (match-
making). The songs were important in south-western 
Lithuania, including Lithuania Minor, as a later layer of 
multifunctional pieces composing a part of south-western 
Lithuanian musical inter-dialect. This allows us to draw 
the conclusion that the songs (melodic and poetic types 
as well) are much older as emerging in Suvalkija, Dzūkija 
and ethnographical regions Lithuania Minor.
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Vilniaus krašto tuteišių vokalinė technika

Irena VIšneVska

Vilniaus krašto tuteišių1 vokalinė technika
The Vocal Technique of the Tuteiši* of the Vilnius Region

Anotacija 
Tyrimo objektas – trijų Lietuvos lenkakalbių-baltarusakalbių dainininkų ir trylikos dainininkų iš gretimų regionų (baltų–slavų paribio) 
dainų įrašai. Darbo tikslas – Vilniaus krašto (Vilniaus, Trakų ir Šalčininkų rajonų) ir gretimų regionų (baltų–slavų paribio) dainininkų 
atlikimo manieros nagrinėjimas bei lyginimas. Tyrimo uždaviniai: kompiuterinės akustinės analizės bei miesto folkloro ansamblių dalyvių 
apklausos metodais palyginti Vilniaus krašto ir gretimų baltų–slavų paribio regionų dainininkų balsių artikuliaciją ir tembrą.
Reikšminiai žodžiai: akustinė analizė, balso akustika, artikuliacija, formantės, tembras, tradicinė vokalinė technika, Aukštaitija, Dzūkija, 
Suvalkija, Kurpiai, Varmija ir Mozūrija, Paazerjė.

Abstract
The article examines the song recordings of three singers from Polish–Belorussian speaking areas of Lithuania and thirteen singers from 
neighbouring areas of the so-called Baltic–Slavic borderland. The aim is to research and compare performance styles of the singers from 
Vilnius region (Vilnius, Trakai and Šalčininkai areas) and the neighbouring Baltic–Slavic borderland. One of the purposes is to compare 
vowel articulation and timbre of singers’ voices from the above-mentioned areas using an acoustic computer analysis and a social pole 
conducted among performers of contemporary urban folk groups. 
Keywords: acoustic analysis, voice acoustic, articulation, formants, timbre, traditional vocal technique, Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija, 
Kurpie, Warmia, Mazury, and Paazerje.

Įvadas

Šiame straipsnyje ketinu patyrinėti vieną iš Lietuvos 
tuteišių dainavimo tradicijos aspektų – jų atlikimo ma-
nierą. Šios etninės grupės pirmąja kalba gali būti ir lenkų, 
ir tuteišių (sulenkinta baltarusių) šnekta. Muzikinį jų 
dialektą tyrinėtojai skirsto įvairiais būdais:

1. Šlėktos ir valstiečių apylinkėse – skiriasi ne tik 
repertuaras, bet ir dainavimo maniera. šlėktos apylinkių 
dainininkų repertuare vyrauja patriotinės ir tautinės 
dainos. Dainuojama tyliu, švelniu balsu, be melizminių 
vingių. Valstiečių apylinkių dainininkai dainuoja garsiai, 
skambiais balsais, gausu ornamentikos, ritminės laisvės. 
Ši dainavimo maniera yra būdinga lietuvių ir paribių 
baltarusių tradicijai (Krupoves, 2000, p. 12–13). 

2. Kalbant apie lenkų ir lietuvių etninės kultūros 
paribius, galima išskirti du regionus: kauno, kėdainių ir 
Liaudos bei Lenkijai priklausančias buvusios suvalkų aps-
krities dalis ir Vilniaus krašto dalis, esančias į šiaurės vakarus 
nuo Vilniaus. Antrame regione vyrauja tautosaka, turinti 
dzūkų ir baltarusių meninės raiškos, o šiaurinėje Vilniaus 

krašto dalyje ryškėja aukštaičių muzikinio dialekto bruožai 
(Juzała, 2003, p. 144).

3. Galimas muzikinių dialektų paskirstymas pagal 
gyvenamąją vietą, kaip antai: tuteišiai, gyvenantys Aukš-
taitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje.

Kuo ypatingas Lietuvos tuteišių dainavimo stilius, ko-
kiam muzikiniam dialektui jis giminingas? Be abejo, šiame 
straipsnyje neįmanoma atsakyti į tokius plačius klausimus, 
jis greičiau yra vienas pirmųjų bandymų patyrinėti temą, 
kuriai reikia tolesnių tyrimų. Čia bus lyginami Vilniaus 
krašto dainininkų2 bei gretimų baltų–slavų paribio regionų 
dainininkų3 balsių tartis ir tembras. Manau, kad kaip tik šie 
parametrai labiausiai charakterizuoja ir apibrėžia lokalines 
dainavimo tradicijas, balso skambėjimo specifiką, todėl 
apsistojau prie išsamesnio šių dalykų tyrimo.

Tyrinėjant liaudies dainininkų įrašus svarbu atskirti 
subjektyvią nuomonę nuo objektyvių veiksnių. Šiuo atveju 
gelbsti akustiniai tyrimo metodai: hipotezės patvirtinamos 
arba paneigiamos remiantis faktiniais rodikliais. 

Etnomuzikologijos mokslo pradžioje, kai buvo su-
sidurta su kitomis, neeuropinėmis, muzikinėmis kultū-
romis, mokslininkai siekė kuo nuodugniau išanalizuoti 
muzikinius pavyzdžius, perprasti svetimą jiems muzikinį 
mąstymą. Tuo tikslu buvo konstruojami įvairūs mechani-
niai garso aukščio matavimo prietaisai – monochordas, va-
riatorius, oscilografas (Hornbostel, kunst, stern, Metfessel), 
elektrinis oscilografas, melografas (Obata and kobayashi, 
Bose, seeger, Gurvin, Dahlback ir kt.).

* Tuteiši is a term used to describe the local population of the 
Vilnius region. The term is a substitute for their national 
identity. It also indicates their origin and social group. These 
are bilingual people, who most commonly speak Polish and 
Belorussian and occasionally Russian and Lithuanian lan-
guages. The term is also used to describe populations of other 
Polish–Lithuanian–Belorussian–Ukrainian borderlands.
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balsas“. Aukštos pirmos formantės rodo tendenciją artiku-
liuojant išsižioti (Lindblom, Sundberg, 1971).

A. Jankowskis (2a pvz.) taria balsius panašiai kaip 
dzūkai, jų nedengia, dainuoja atvirai (Ambrazevičius, 
Leskauskaitė, 2008). Dainuodamas baltarusiškai jis labiau 
išsižioja, o dainuodamas lenkiškai balsius taria įvairiau. 

K. Kowalewska dainuoja labai atvirai, abi formantės 
yra aukštos, ypač pirmoji (2b pvz.). Panašiai artikuliuoja iš 
to paties Trakų rajono kilęs S. Masalskas (Ambrazevičius, 
Leskauskaitė, 2008). Jos pavyzdyje ryškiai matome, kad 

Galiausiai, pasirodžius kompiuteriams, atsirado pro-
gramos, leidžiančios akustinį tyrimą atlikti daug greičiau 
ir lengviau. Taigi jau nuo praėjusio šimtmečio antrosios 
pusės kompiuteriniai akustiniai tyrimo metodai plačiai 
taikomi klasikinei bei tradicinei muzikai tirti (Carmi-
Cohen, 1964; Cohen, Katz, 1960; Ledang, 1967; Lomax, 
1968; Deva, 1980; Gabrielsson, 1999; Sundberg, 1982, 
1987; Johnson, 1984; Ross, 1989; Ojamaa, 2000 ir kt.). 
Lietuvoje lyginamųjų tradicinio dainavimo technikos 
tyrimų yra atlikęs Rytis Ambrazevičius (Ambrazevičius, 
1999, 2001, 2002; Ambrazevičius, Leskauskaitė, 2008). 
Šie darbai atskleidė kai kuriuos dzūkų ir aukštaičių dai-
navimo manieros niuansus. Manyčiau, kad juose taikomi 
metodai yra tinkami tiriant ir tokį etninio tapatumo 
požiūriu problemišką arealą kaip Vilniaus kraštas. 

Fonetika ir vokalinė technika

Balsių artikuliacija
Kalbos akustikos pradininku laikomas Gunnaras Fan-

tas, kuris vienas pirmųjų atliko balsių matavimus (Fant, 
1960). Vėliau ši tema plėtojama daugelyje straipsnių, ku-
riuose tiriamas ne tik kalbantis, bet ir dainuojantis balsas 
(Ledang, 1967; Lindblom, Sundberg, 1971; Sundberg, 
1987, 1994; Ross, 1992, ir kt.). Lietuvoje kalbos bei 
dainavimo fonetika taip pat sulaukė mokslininkų dėme-
sio (Ambrazevičius, 1999, 2001, 2002; Ambrazevičius, 
Leskauskaitė, 2008). 

Matuodama dainininkų balsių formantes, naudojau 
kompiuterinę garso analizės programą Praat. Programoje 
analizuojama garso spektrograma, matuojami pirmos ir 
antros formančių dažniai (F1 ir F2). Visi šie duomenys 
įrašomi į Microsoft Office excel programą, kurioje ir suda-
romi grafikai (2a, 2b pvz. ir kt.).

F1 ir F2 grafikuose balsiai išsidėsto taip: dešiniajame 
apatiniame kampe yra balsis a, nuo jo prieš laikrodžio 
rodyklę eina e, ė, (э), (ы), i, u, o. Vyrų ir moterų tariamų 
balsių (kalbant) formančių dažnių skirtumai yra keliolika 
procentų; moterų formantės aukštesnės (1 pvz.).

Akademiniame dainavime balsiai yra dengiami, vie-
nodinami (Sundberg, 1987, 1994). Jeigu palygintume 
balsių tarimą kalbant ir dainuojant, matytume, jog pir-
mos formantės beveik sutampa, kitos dainuojant aiškiai 
žemėja (3 pvz.). O dainuojamų balsių F1 ir F2 grafike 
matytume neišbarstytus, arčiau išdėstytus balsius. Liaudies 
dainavime pasitaiko įvairesnių atvejų, tarp jų – ir artimų 
akademiniam dainavimui, ir labiau nuo jo besiskirian-
čių (Ross, 1992; Ambrazevičius, 2001; Ambrazevičius, 
Leskauskaitė, 2008).

Jeigu abi formantės yra žemos, tai parodo balso tako 
ilginimą, kai nuleidžiamos gerklos arba/ir lūpos ištempia-
mos į priekį. Antroji formantė būna aukšta, kai balsiai ar-
tikuliuojami prie lūpų, t. y. skamba vadinamasis „priekinis 

1 pvz.

2a pvz.

2b pvz.
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skirtingai tariami balsiai kalbant ir dainuojant. Dainuojant 
balsiai tariami įvairiau (grafikas gana platus), o kalbos 
grafike balsiai išsidėstę labai arti. 

Lyginant K. Kowalewskos ir H. Urbelionienės daina-
vimą, aiškiai matyti aukštesnės K. Kowalewskos balsių 
pirmosios formantės (4 pvz.), t. y. tendencija dainuojant 
labiau prasižioti. Tai gali priklausyti ir nuo skirtingų 
dialektų: H. Urbelionienė kilusi iš Šalčininkų rajono, o 
pietų dzūkai dainuoja šiek tiek uždariau (Ambrazevičius, 
Leskauskaitė, 2008). 

Lyginant K. Kowalewskos, H. Urbelionienės ir daini-
ninkių iš gretimų etnografinių regionų dainavimą (5 pvz.), 
išryškėjo tam tikros tendencijos. Anastazija Cicėnienė-Tra-
pikaitė (Ignalinos r., Bieniūnų k., Rimšės apyl.) dainuoja 
gilesniu balsu, tikriausiai ilgindama balso taką, panašiai 
kaip aukštaičiai vyrai (Ambrazevičius, Leskauskaitė, 
2008). Helena Ubelionienė, Eleonora Miklus (Voro-
novka, Gardino aps., Baltarusija) ir Walerja Żarnochowa 
(Dombrovų k., Ščicino apyg., Lenkija (Kurpiai)) balsius 
artikuliuoja skirtingiau, jų tembras tamsus. Katrės Šilans-
kienės (Alytaus aps., Daugų vals., Andriūnų k.), Albinos 
Urbonavičiūtės (Kerplėšinės k., Gervėčiai, Astravo r., 
Baltarusija), V. S. Kaliagos (Vitebsko apsk., Dokšickis r., 
Dziedzinos k., Baltarusija (Paazerjė) ir Konstancijos 
Kowalewskos (kai dainuoja baltarusiškai-lenkiškai) balso 
tembras šviesesnis, jų balsynas siauresnis. K. Kowalewska, 
dainuodama lenkiškai, balsius taria labai atvirai.

Tiriamuosius vyrų dainavimo pavyzdžius suskirstyti į 
grupes sunkiau negu moterų, jų balsai skiriasi labiau, yra 
individualesni. Jų dainavime įžvelgiamos tokios tenden-
cijos (6 pvz.): Juliaus Valeikos (Astravo r., Gervėčiai) ir 
Bronisławo Kolędos (Alytaus r., Strelčiai) balsai gilesni, 

šiek tiek dengiami, balsynas vidutiniškai platus. Jono 
Širvio (Rokiškio r., Degučių k., Obelių apyl.) balsas yra 
tamsoko tembro, skirtumai tarp atskirų balsių tarties vi-
dutiniški. Czeslawo Holownia (Voronovo, Gardino apsk., 
Baltarusija) tembras taip pat tamsus, tačiau jo balsių tarties 
įvairovė mažesnė. Michałas Lengowskis (Olštinas, Lenkija 
(Varmija ir Mozūrija)) dainuodamas labiau prasižioja, 
balsiai tariami vidutiniškai skirtingai. Adamo Strugo 
(Pišas, Pišo apyg., Lenkija (Kurpiai)) balsiai atviri, ypač 
atvirai tariamas i. Miko Matkevičiaus (Varėnos r., Pamer-
kių k.) tembras šviesesnis, tardamas i labiau prasižioja.  
Antono Jankowskio balsiai įvairesni, tembras šviesus. Jam 
dainuojant baltarusiškai balsas dar atviresnis.

3 pvz.

4 pvz.

5 pvz.

6 pvz.
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Jau minėta, kad moterų balsių formantės yra aukštes-
nės nei vyrų (kalboje skirtumas siekia keliolika procentų). 
Šiuo atveju moterų formantės yra gerokai aukštesnės, net 
30%. Balsis u vyrų ir moterų dainuojamas panašiai: vyrų 
F1 vidurkis apie 500 Hz, moterų apie 600 Hz. Balsis a 
vyrų dainuojamas uždariau (vyrų F1 vidurkis apie 600 Hz, 
moterų apie 800 Hz). Abiejų lyčių balsio i tarties paletė 
ypač spalvinga, šis balsis tariamas labai įvairiai. Vis dėlto 
vidurkiai vėl skiriasi apie 150 Hz: vyrų F1 – 450 Hz, 
moterų – 600 Hz. Moterų balsių F2 skirtumai mažesni 
nei vyrų. Moterų tariamų i F2 amplitudė yra didelė. Vyrų 
balsių F2 amplitudė didelė tariant i ir a. 

Pastebėjau, kad tyrinėjamų Lietuvos lenkų ir lietuvių 
bei Baltarusijos lietuvių dainininkų balsynas daug platesnis 
nei kitų tiriamųjų dainininkų – jame pasitaiko ir lietu-
viškų, ir lenkiškų, ir baltarusiškų balsių, pvz., e, ė, э, ы, 
varijuojama net vienoje dainoje. Pažymėtina, kad Vilniaus 
krašto dainininkai e, ė artikuliuoja labai retai, dažniau 
jie taria ia, ie. Iš klausos nustatyti sunku, bet formančių 
piešinys tai labai aiškiai parodo. Dažniau šiuos balsius taip 
taria ir A. Cicėnienė, J. Širvys (ypač dažnai jis e keičia ia), 
M. Matkevičius (7 pvz.), A. Urbonavičiūtė, J. Valeika. 

Lenkų vyrų (Kurpių, Varmijos, Mozūrų) ir Baltarusijos 
(Gervėčiai, Voronovka) dainininkų balsynas kuklesnis, 
retai pasitaiko ė, ы, beveik nedainuojamas e.

Tarpiniai ir pereinamieji balsiai. Įdomu, jog ribas 
tarp kai kurių dainininkų tariamų tam tikrų balsių nusta-
tyti buvo labai sunku. Kurpių dainininkė bei Varmijos ir 
Mozūrų dainininkas u ir o, ы ir i dainuoja labai panašiai, 
lyg tarpinį garsą tarp šių dviejų balsių. K. Kowalewska 
dažnai panašiu principu taria garsą tarp a ir o, o ir u 
(8a, 8b pvz.), H. Urbelionienė – tarp ы ir i, retkarčiais 
u ir o.

Pasitaiko atvejų, kai girdime balsį a arba ė, bet jis nu-
skamba tik pirmosiomis milisekundėmis, toliau skamba э. 
Panašiai kinta ir kiti artimi balsiai: u ir o, i ir ы ir kt. 

Sunku įžvelgti smulkesnius regioninius ypatumus, 
tačiau galima daryti prielaidą, kad tarpiniai balsiai būdingi 
visam tyrinėjamam baltų–slavų paribio regionui. 

Atlikus tyrimą galima teigti, jog balsių tartis yra ne 
tik individuali, bet ir teritorinė balso ypatybė. Gauti duo-
menys pateikiami ir žemėlapyje (9 pvz.). Linija, skirianti 
uždaresnę ir atvirą dainavimo manieras, gana neryški, bet 
vis dėlto teritorijos, kuriose vyrauja atviresnė dainavimo 
maniera, matomos gana aiškiai: tai Vilniaus kraštas, Bal-
tarusijos ir Lenkijos paribys su Lietuva.

Tembras
Pagal apibrėžimą du garsai skiriasi tembru, jeigu jų 

aukštis, trukmė ir garsumas yra vienodi, tačiau skamba 
jie skirtingai (Sundberg, 1994, p. 107). Pirmieji tembro 
tyrinėtojai H. von Helmholtzas (1877) ir C. Stumpfas 
(1890) šį reiškinį analizavo dar XIX a. 

7 pvz.

9 pvz.

8a pvz. 8b pvz.

Mūsų laikais Vakarų akademinėje muzikoje kom-
piuteriniais akustiniais metodais tembras studijuojamas 
įvairiais aspektais. Autoriai tiria tembrinę hierarchiją 
pagal atakos trukmę (McAdams, 1996), instrumentinę 
ir vokalinę tembro percepciją, tembrines analogijas tarp 
balsių ir gitaros garso (Traube, 2004), ieško dermės ir 
tembro sąsajų (Sethares). Tiriant tembrą svarbi įrašo ko-
kybė: įrašymo technika turi būti maždaug vienodai jautri, 
bent jau iki kelių tūkstančių hercų. Visi čia tiriami įrašai 
atitinka šiuos reikalavimus.



161

Vilniaus krašto tuteišių vokalinė technika

Anksčiau aptartąją balsių tarimo manierą iš dalies taip 
pat galima laikyti tembro ypatybe. Toliau bus aptariami to-
kie aspektai: dainininko formantė, nazalizacija, perėjimai 
į aukštesnį registrą, tembro atspalviai, vibrato ir kt. 

Tembrą tirsiu dvejopai: jau įprastu kompiuterinės 
akustinės analizės metodu ir anketinės apklausos me-
todu. Kompiuterinėje garso analizės programoje Praat 
galima matyti trumpalaikę ir ilgalaikę garso spektrogra-
mas. Spektrograma (lot. spectrum – vaizdinys, vaizdas;  
gr. gramma – užrašas) yra spektro kitimo grafikas. Spektro-
grama akustikoje – garso spektro kitimo grafikas. Tokios 
spektrogramos horizontalioje ašyje vaizduojamas laikas, 
vertikaliojoje – dažnis. Įvairaus tamsumo pilka spalva 
vaizduojamas garso stipris. Siaurajuostėje spektrogramoje, 
kurioje dažnio juostos plotis yra keliasdešimt Hz, išryškėja 
atskiri daliniai tonai, o plačiajuostėje, kurioje dažnio juos-
tos plotis keli šimtai Hz, – įvairaus intensyvumo spektro 
juostos (spektro gaubtinė). Spektrogramos naudojamos 
akustinėje analizėje, ypač tembro. Jos teikia informacijos 
apie statines ir dinamines garso ypatybes, kurios lemia 
tembro suvokimą (Ambrazevičius, 2007a).

Antono Jankowskio balso spektrogramoje (10 pvz.) 
matyti vidutinio ryškumo vibrato, daugybė glissando. 
Aukštų obertonų juostos blankesnės, tai reiškia, kad 
balsas švelnus, nerėžiantis ausies. Pilkas triukšminis fonas 
tarp obertonų linijų rodo, jog dainininkas dainuodamas 
„pučia orą“. Šis rodiklis gali reikšti ir prastą įrašo kokybę, 
foninį triukšmą, jei ryškaus triukšmo (pilkumas) esama 
ir pauzėse. Tačiau šiuo atveju pilkumas obertonų lini-
joje dainininkui nedainuojant daug silpnesnis. Duobės 
obertonų juostoje rodo neryškią nazalizaciją. Kartais tarp 
obertonų atsiranda papildomų juostų – tai „girgždančio 
balso“ (angl. vocal fry), dar vadinamo murmėjimu arba 
krūtininiu balsu, požymis. Virpančios balso klostės, kurios 
yra mažiau įtemptos negu paprastai kalbant ar dainuojant, 
sukelia tarpinius oro srovės virpesius tarp pilno balso ir 
šnabždesio4 (žr. toliau H. Urbelionienės pavyzdį). 

Kai kurioms muzikinėms kultūroms (pvz., Tibeto 
lamų giedojimui) būdingas girgždantis balsas kaip iš-
vystyta „oktavinio boso“ vokalinė technika. Kitaip ją 
galima pavadinti kriokimu, švokštimu. Tačiau šiuo atveju 
trumpalaikis „girgždantis balsas“ atsiranda, manyčiau, 
pervargus balso aparatui.

Ilgalaikis spektras rodo, kokie dažniai įraše dominuoja. 
Balso lakumą apibrėžia F3 ir F4 (apie 3000 Hz) susiliejimo 
vietoje esantis iškilimas, vadinamoji dainininko formantė. 
Šis reiškinys ypač būdingas vyrų balsams (Sundberg, 1994). 
Operiniams dainininkams jis nepaprastai svarbus, nes pa-
deda būti išgirstiems skambant visam simfoniniam orkes-
trui. Liaudies dainavime balso lakumas taip pat turi didelę 
reikšmę, jis vadinamas „balso spindėjimu“, „metaliniu balso 
žvilgesiu“. A. Jankowskio dainininko formantė yra apie 
2700 Hz, ji neryški, balsas vidutiniškai lakus (11 pvz.).

Helenos Urbelionienės spektrogramose (12a, 12b pvz.) 
taip pat matome glissando, jis pasirodo „balso uodego-
se“ – kylančios ar krintančios linijos frazių pabaigose. 
Palyginti su A. Jankowskiu, jos vibrato ryškesnis, didesnės 
amplitudės, periodai stabilesni. Jos dainavime girdėti 
perėjimas į aukštesnį registrą: baigiant artikuliuoti tam 
tikrą garsą ir pereinant prie tolesnio tuo metu, kai balso 
klostės ir gerklos smarkiai įtemptos. Garso aukštį sunku 
nustatyti, nes tas garsas trunka trumpai. Tai gana dažnai 
pasitaiko dainuojant garsiai, kai įtemptas balso klostes 
veikia intensyvi oro ataka (Stęszewski, 1965, p. 192–194). 
Frazių pabaigose šis vyksmas yra lėtesnis (vadinamasis 
„nuūkimas“), tada garso aukštį įmanoma identifikuoti 
iš klausos. Ilgalaikis spektras rodo neryškią dainininko 
formantę – apie 3200 Hz (13 pvz.).

10 pvz.

11 pvz.
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pučiamas oras, pašalinio triukšmo nedaug (14 pvz.). 
Dainininko formantė yra apie 2900 Hz, ji ryški – balsas 
gana lakus (15 pvz.).

Kiti atlikimo manieros parametrai 
Be jau nagrinėtų parametrų, dar buvo atlikti Vilniaus 

krašto dainininkų intonacijos, melizmatikos, vibrato, tempo, 
dinamikos ir dainavimo aukščio tyrimai5. Trumpai aptarsiu 
šių tyrimų rezultatus.

Ištyrus melodinę liniją paaiškėjo, kad tiriamuose visų 
trijų dainininkų intonacijos pavyzdžiuose įžvelgiamos 
tam tikros taisyklės: stabilus dominuojančių ir paslankus 
pereinamųjų garsų santykis; garsų intonacijos kitimas pri-
klausomai nuo melodinio konteksto; daug platesnis garso 
intonavimo laukas, nei atrodo subjektyviam klausytojui. 

Tradiciniame dainavime, ypač soliniame, gausu 
melizmatikos, puošmenų. A. Jankowskio dainavimui 
būdinga daug turtingesnė puošmenų paletė, mėgstamos 
trijų garsų melizminės grupės bei glissando. Pastarąjį gana 
dažnai naudoja visi trys dainininkai. Populiariausias yra 
glisandavimas iš apačios – vadinamasis įvažiavimas į 
garsą. K. Kowalewska ir H. Urbelionienė dainas puošia 

12b pvz.

13 pvz.

14 pvz.

15 pvz.

12a pvz.

Tiriant Konstancijos Kowalewskos spektrogramą, 
matyti labai silpnas vibrato. Retkarčiais pasitaikančios 
duobės obertonų juostoje rodo nežymią nazalizaciją. Ir 
H. Urbelionienės, ir K. Kowalewskos dainavime pasi-
taiko perėjimų į aukštesnį registrą. Dainuojant nežymiai 
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santūriau, joms dainuojant, kaip jau minėta, kartais pa-
sitaiko perėjimų į aukštesnį registrą. 

Vibrato (greitas cikliškas aukščio bei intensyvumo ki-
timas, vidutiniškai 5–7 ciklai per sekundę; Ambrazevičius, 
2002, p. 155) pasitaiko visų trijų tiriamųjų dainininkų 
dainose, ypač ilgosiose natose. Ryškiausią vibrato, kuris 
girdimas ir trumposiose natose, dainuoja Jankowskis. 
Kartais jo dainose vibrato netgi tampa neryškiu papuo-
šimu. Kitų dainininkių vibrato menkesnis, girdimas tik 
ilgosiose natose.

Dainavimo aukštis tyrimo objektu pasirenkamas 
retai, o juk dainavimo tesitūra ryškiau nei kiti parametrai 
lemia balso tembrą ir spalvą. Atlikus tyrimus galima daryti 
prielaidą, kad dainininkai yra prisirišę prie tam tikro garso 
aukščio, kuris, manyčiau, dainuojant yra patogiausias. 
Patogiausio garso intonavimas gana stabilus. Moterų  
dainavimo aukščio vidurkis svyruoja apie pirmosios ok-
tavos do–re, vyrų – apie mažosios oktavos la. 

Panašiai kaip ir aukščio parametras, išdainuojamo gar-
so trukmė taip pat nėra tiksliai išlaikoma. Visi suvokiami 
sulėtinimai ar pagreitinimai įprastai žymimi kaip tempo 
rubato ir visokiais pagalbiniais transkripcijoje naudojamais 
ženklais. Vis dėlto daugelį vadinamųjų „mikronukrypimų“ 
sunkiai įvertiname, o dažnai ir nesuvokiame (Ambrazevi-
čius, 2002, p. 149). Abiejų dainininkių (H. Urbelionienės, 
K. Kowalewskos) rubato koeficientas6 panašus, jis gana 
didelis, vidutiniškai – apie 0,20. Lyginant garsus su pasi-
rinktu trukmės vienetu pasirodė, kad trumpi garsai dažnai 
būna ilgesni, o ilgi trumpesni, nei subjektyviai atrodo.

Garso intensyvumas dainuojant keičiasi kiekvieno 
garso viduje (mikrodinaminiame lygmenyje) ir per visą 
posmą (makrodinaminiame lygmenyje). A. Jankows-
kio dainavimui būdingos ramesnės sakinių pradžios ir 
intensyvios, akcentuotos pabaigos. H. Urbelionienės ir 
K. Kowalewskos dainavime įžvelgiama tam tikrų pana-
šumų: pabrėžiamos dainų pradžios, pabaigos, vidurinė 
dalis kinta priklausomai nuo melodinio konteksto. Ilgos 
ir aukštos natos dainuojamos intensyviau. Garso viduje 
H. Urbelionienė ir A. Jankowskis dainuoja gana lygiai, 
abu išdainuoja gana stiprų marcato. K. Kowalewskos 
dainavime yra atvirkščiai: intensyvumas garso viduje kinta 
stipriai, o marcato minkštesnis.

Folklorinių ansamblių narių apklausa
Geriau suprasti Vilniaus krašto dainininkų balso temb-

ro ypatybes padėtų ir kognityvinio pobūdžio tyrimas. 
Jam sudaryta anketa, kurią naudojant buvo apklausti 
25 muzikuojantys ir folkloru besidomintys respondentai. 
Tai folklorinių ansamblių dalyviai, etnomuzikologijos 
studentai, dėstytojai. Jų amžius – 19–45 metai; daugumą 
sudarė trisdešimtmečių keturiasdešimtmečių grupė. Jų 
dainavimo patirtis folkloriniame ansamblyje vidutiniškai 
siekė 20 metų, tik du asmenys dainuoja folklorą mažiau 

nei metus. Vertinant tembro ypatybes buvo naudojama 
septynių balų skalė (t. y. taikomas vadinamasis „magiškasis 
Millerio skaičius 7±2“ (Miller, 1956): žmonės dažniausiai 
kategorizuoja informaciją į 5–9 klases). Kiekvieno asmens 
apklausa truko apie 15 minučių. 

Pirmoje anketos dalyje reikėjo apibūdinti dainininko 
balsą pagal dichotomijose išdėstytus balso ypatybes api-
būdinančius būdvardžius antonimus, pavyzdžiui:

šviesus    1  2  3  4  5  6  7     Tamsus

Pabrauktas vienetas reiškė, jog, respondento nuomone, 
balsas yra labai šviesus; ir atvirkščiai – pabrauktas septy-
netas reiškė, kad balsas labai tamsus.

Antroje anketos dalyje respondentų buvo prašoma 
nustatyti dainavimo registrą (arba kelis registrus), kurį, 
jų nuomone, dainininkas naudoja – krūtininį, gerklinį, 
nosinį ar galvinį. 

Šie du klausimai padeda subtiliau įsiklausyti, apibū-
dinti individualias balso ypatybes. 

Kita svarbi šios anketos užduotis buvo nustatyti, ar 
tiriamųjų dainininkų atlikimo stilius yra artimas kokiam 
nors Lietuvos etnografiniam regionui, ar visiškai išskir-
tinis. 

Prieš klausantis įrašų, kilus neaiškumų, užduotys ir 
klausimai buvo paaiškinami. Skambant dainoms (4 pa-
vyzdžiai) reikėjo užpildyti keturias anketas, kiekvienam 
įrašui atskirą:

1. Helena Urbelionienė. „Poznałem dziewczyna“. 2:31
2. Anton Jankowski. „A kiedyż ten wieczór będzie“. 2:22
3. Konstancja Kowalewska. „Абуджала матуля“. 2:59
4. Bronislaw Kolęda. „Sady moje sady“. 2:02

Anketų analizės rezultatai pateikiami lentelėse (16–
20 pvz.). Jose nurodyta, kiek žmonių ir kaip apibūdino 
dainininkų balso ypatybes, dainavimo registrą ir regioną, 
kuriam dainavimo maniera artima. Pabraukti ir paryš-
kinti skaičiai palengvina analizę, jie parodo, kaip tam 
tikrą Vilniaus krašto dainininkų balso ypatybę apibūdina 
dauguma respondentų.

16 pvz.
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Tyrimo duomenys atskleidžia ne tik dainininkų balso 
ypatybes, bet ir anketuojamųjų žinias. Kompleksiniai 
klausimai apie balsą anketuojamiesiems buvo nesunkūs: 
beveik vieningai buvo nustatyti regionai, iš kurių galėtų 
būti kilę dainininkai. Kai kurie anketuojamieji labai tiks-
liai nurodė, jog jie kilę iš Lietuvos pasienio su Baltarusija, 
teisingai nurodė rajoną. Daugelis moterų balsus priskyrė 
Dzūkijos regionui, o vyrų Aukštaitijos–Dzūkijos paribiui. 
Taigi galima daryti prielaidą, jog atlikimo maniera atpa-
žįstama nepriklausomai nuo kalbos skirtumų. Vilniaus 
krašto dainininkų dainavimo maniera yra artima dzūkams 
(ir dzūkų–aukštaičių paribiui): duomenys, gauti akustinės 
analizės būdu, sutampa su apklausos duomenimis.

Nuomonės apie dainavimo registrą skyrėsi šiek tiek 
labiau. H. Urbelionienės registras apibūdinamas kaip 
krūtininis arba mišrus: krūtininis–galvinis–nosinis. 
Ryškus K. Kowalewskos balsas beveik vieningai buvo 
apibūdintas kaip gerklinis–nosinis. Beje, komentaruose 
jos tembras vadinamas „erzinančiu“, matyt, dėl neįprastos, 
įtaigios, šiek tiek nosinės balso projekcijos. Šitaip folklo-
ro ansambliuose nedainuojama, šį balsą apibūdinčiau 
kaip neatitinkantį miesto ansamblių dainavimo etalono. 
Atvirkščiai, anketoje apie B. Kolędą, kuris giliu ramiu 
tembru atliko lyrinę dainą, pažymima „klausyti malonu“. 
Apie jo dainavimo registrą pareikšta įvairių nuomonių, 
vertinimai gana mišrūs: krūtininis–galvinis–šiek tiek 
nosinis. A. Jankowskio dainavimo registrą respondentai 
apibūdino kaip krūtininį–gerklinį.

Klausimas apie balso ypatybes ir tembrą responden-
tams buvo sunkesnis, nes reikia itin subtilios klausos ir 
žinių šioje srityje. Kad ir kaip būtų keista, iš pirmo žvilgs-
nio akivaizdi balso ypatybė, pvz., „švelnumas vs aštrumas“, 
sulaukdavo kartais visiškai priešingų nuomonių. 

Todėl, atlikus apklausą, kilo iš anksto nenumatytų 
klausimų: „Kodėl respondentai taip skirtingai, kartais 
priešingai vertina balso ypatybes? Kaip tai susiję su jų 
muzikine patirtimi?“ Bet šie klausimai paliekami už 
straipsnio ribų.

Tembras – tai ne tik regioninė, bet ir individuali balso 
savybė. Apžvelgus gautus anketų duomenis, dainininkų 
balso ypatumai pateikiami atsižvelgiant į daugumos 
nuomonę. Helenos Urbelionienės balsą respondentai 
apibūdino kaip vidutinio aukščio, tamsumo, sodrumo. 
Balsas pažymėtas kaip atviras, aštrus, stiprus, lakus, ap-
valus, balsiai tariami skirtingai. 

Antono Jankowskio balsas, respondentų nuomone, 
yra vidutiniškai aukštas ir švelnus, gana tamsus, uždaras, 
apvalus, skurdus, vidutiniškai lakus, stiprus, balsiai tariami 
gana vienodai.

Konstancijos Kowalewskos tembras apibūdinamas 
kaip vidutiniškai aukštas, šviesus ir sodrus. Balsius, pasak 
respondentų, ji taria panašiai. Be to, balsas stiprus, lakus, 
labai atviras, aštrus ir plokščias.

17 pvz.

18 pvz.

19 pvz.

20 pvz.
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Bronisławo Kolędos balsas apibūdintas kaip vidutiniš-
kai šviesus, žemas, atviras, apvalus, gana švelnus, stiprus ir 
lakus. Visi balsiai tariami maždaug panašiai.

Anketų duomenys ne visada sutampa su kompiuterinės 
akustinės analizės duomenimis, ypač klausai sudėtingesnių 
užduočių atvejais (pvz., A. Jankowskis ir K. Kowalewska 
balsius taria skirtingai). Iš anketų matyti, kad responden-
tams buvo lengviau apibūdinti ryškiausias balso ypatybes. 
Kartais vienas parametras (pvz., aštrumas) yra toks stiprus, 
kad kiti balso bruožai atrodo ne tokie ryškūs.

Pasikliaujant daugumos nuomone, galima apytiksliai 
nusakyti, kokie tembro bruožai yra bendri visiems tiria-
miems dainininkams. Balsai gana stiprūs, lakūs, linkę į 
atvirumą ir apvalumą. Jie vidutiniškai švelnūs, sodrūs ir 
vidutiniškai aukšti. Kiekvieno dainininko balso šviesumą 
ir balsių tarimą respondentai apibūdino gana skirtingai, 
todėl šias ypatybes išskirčiau kaip itin individualias.

Praktinis atlikimo manieros aspektų taikymas

Pradėdami mokytis liaudies dainavimo, susiduriame su 
tam tikrais sunkumais, kaip ir mokydamiesi užsienio kal-
bos. Klaidinga manyti, kad kokybiška balso emisija turėtų 
rūpėti tik klasikos atlikėjui. Folkloro ansamblių dalyviams, 
siekiantiems profesionaliai atlikti liaudies dainas, taip pat 
verta skirti laiko pratimams atlikti, balsui lavinti. 

Folkloriniuose ansambliuose susiformavęs atlikimo 
būdas, kaip ir visi netiesioginiai, antriniai reiškiniai, ne-
išvengiamai modifikuoja perimamą tradiciją. Šiuolaikinis 
miesto žmogus, persmelktas savo meto kultūros, į tradicinę 
kultūrą žvelgia su tam tikra subjektyvia estetine nuostata. 
Ši emic vs etic problema etnomuzikologijoje vaizdžiai 
matoma lyginant fonemines (atskleidžiančias vidinius 
muzikos dėsningumus) ir fonetines (išorinio muzikinės 
kultūros stebėtojo) notacijas. Adaptuojant tradicinio 
dainavimo ypatybes, kai kurios yra hiperbolizuojamos 
(pernelyg pabrėžiamas priebalsių vokalizavimas, per daug 
lėtinamas tempas, perdėtai pabrėžiamas fiksuotų garsų 
užtęsimas ir melodijos dalių tempų diferencijavimas), kitos 
ignoruojamos (painiojama tarmė, nyksta derminio mąs-
tymo lankstumas ir mikrointervalikos savitumai, taikomi 
standartiniai pritarimo būdai, mažai lavinama vokalinė 
technika). Tai priklauso nuo to, ar atlikimo ypatybė leng-
vai suvokiama, įsimenama, lengvai atkuriama, laikoma 
vertinga ir pan. (plačiau žr. Ambrazevičius, 1999 b). 

Profesionaliai atliekant liaudies dainas svarbu kuo 
subtiliau suvokti tradiciją. Reikėtų atkreipti dėmesį ne 
tik į melodiją ir žodžius, bet ir į tembrą, artikuliaciją, jos 
ryšį su kalbos fonetika. Juk balso estetika – neatskiriama 
tradicijos dalis. Mokomasi iš pradžių kopijuojant daini-
ninkus, vėliau atrandant savo stilių pasirinktos tradicijos 
rėmuose. Geriausia yra specializuotis vienoje tradicijoje – 
toje, kuri artimesnė pačiam atlikėjui. O į ją įsigilinus, 

galima mokytis ir kitos. Jei kurios nors tradicijos atlikimo 
manieros ypatumai nepatinka (nazalizacija, plokščias 
tembras ir pan.), reikia mokytis kitos, priimtinesnės, bet 
sąmoningai atmesti tradicinio dainavimo ypatybes būtų 
klaidinga (plačiau žr. Ambrazevičius, 2007 b).

Šiame straipsnyje pateikti tyrimai atskleidė daugelį 
Vilniaus krašto liaudies dainų muzikinės kalbos dėsnin-
gumų. Balsių artikuliacija dainuojant artima kalbai, taigi 
atliekant dainas reikėtų atkreipti į tai dėmesį. Norint 
profesionaliai padainuoti šio regiono dainas, pirmiausia 
reikia pradėti nuo vietinių lenkų, tuteišių, lietuvių, rusų 
šnektų studijavimo. Daugiakalbiame regione žmonės 
tomis kalbomis kalba laisvai: kad ir kaip būtų keista, 
pašnekesio metu gali pereiti nuo vienos kalbos prie kitos, 
įterpti posakį trečia kalba ir pan. 

Daug lengviau išmokstama dainuoti matant daini-
ninką, žiūrint, kaip jis taria žodžius, stebint jo mimiką, 
kvėpavimą. Todėl užrašinėjant dainas ekspedicijos metu 
reikėtų jas fiksuoti videokamera. Verta paminėti, kad šio 
regiono dainavimo maniera artima dzūkams. Vilniaus 
krašto atlikėjai, kaip ir dzūkai, dainuodami išsižioja tiek, 
kiek to reikalauja balsis. Lūpos atveriamos panašiai kaip 
kalbant, šiek tiek arčiau dantų, lyg šypsant. Balso takas 
gali būti trumpinamas ir pakėlus gerklas, arba šie du 
būdai (gerklų pakėlimas ir lūpų priglaudimas prie dantų) 
taikomi kartu. 

Palyginti su klasikinio dainavimo mokykla, gerklų ir 
gomurio paslankumas yra laisvesnis, „laikyti pozicijos“ 
(t. y. tarti visus balsius laikant gomurį ir gerklas toje pa-
čioje pozicijoje) nereikia. Panašiai ir lūpos nėra specialiai 
apvalinamos. Apatiniam žandikauliui ir liežuviui aktyviai 
padedant, priebalsiai tariami skambiai, nors netaikomi 
klasikinio dainavimo reikalavimai – „laisvai kabantis 
žandikaulis“, „paguldytas liežuvis“.

Dainininkų balso registrai, nustatyti anketavimo 
metu, yra mišrūs: gerklinis–galvinis, kartais nosinis. 
Garsas atliekant Vilniaus krašto dainas yra gana stiprus, 
balsai skambūs, lakūs. Folkloriniame ansamblyje atlikėjus 
reikėtų mokyti gilaus kvėpavimo, kitaip balsai greitai pa-
vargs, garsas nebus kokybiškas. Miesto žmogus, dirbantis 
stacionarų darbą, dažniausiai kvėpuoja toli gražu ne visu 
plaučių tūriu. Kaimo žmonės dirba lauko darbus, jų kvė-
pavimas savaime daug gilesnis.

Manyčiau, kad šis straipsnis nušvietė iki šiol mažai 
tyrinėtą atlikimo manieros specifiką Vilniaus krašte. Šio 
regiono dainininkai buvo tiriami individualiai, lyginami 
tarpusavyje bei platesniame baltų–slavų paribio kontekste. 
Siekta atkreipti dėmesį ir į nepelnytai nustumtą liaudies 
dainų atlikimo techniką apskritai (turint galvoje ne vien 
Lietuvos slavus). Tyrimų rezultatų nenorėčiau pateikti kaip 
Vilniaus krašto liaudies dainų atlikimo normų. Greičiau 
tai buvo mėginimas kelti rūpimus klausimus ir įsigilinti į 
kultūrą, kuriai pati priklausau tik iš dalies.
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Išvados

Straipsnyje pateikta trijų Vilniaus krašto slavų daini-
ninkų atlikimo maniera, kai kurie jos aspektai lyginami su 
vienuolikos gretimų baltų–slavų paribio regionų daininin-
kų dainavimo specifika. Pagrindinė užduotis – išsiaiškinti, 
ar Vilniaus krašto slavų dainavimo maniera yra išskirtinė, 
ar gimininga kokiam nors etnografiniam regionui. 

Taikant kompiuterinius akustinius metodus bei atlie-
kant miesto folkloro ansamblių dalyvių apklausą, lyginama 
Vilniaus krašto ir gretimų baltų–slavų paribio regionų 
dainininkų balsių artikuliacija ir tembras. Trumpai aptarti 
Vilniaus krašto dainininkų intonacijos, melizmatikos, 
 vibrato, tempo, dinamikos ir dainavimo aukščio parametrų 
tyrimų duomenys. 

Vilniaus krašto dainininkų tembrai turi bendrų 
bruožų: balsai gana stiprūs, lakūs, jaučiama atvirumo ir 
apvalinimo tendencija. Dainuojama palyginti švelniai, 
nors balsai gana sodrūs, vidutiniškai aukšti. Galima teigti, 
kad Vilniaus krašto dainininkų dainavimas artimas dzūkų 
bei aukštaičių–dzūkų paribio tradicijai, t. y. krašto, iš kurio 
šie dainininkai kilę, lietuviškajai tradicijai.
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jų kilmę bei priklausymą socialinei grupei. Tai yra žmonės, 
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Summary

The article examines the singing manner of three 
singers from the Vilnius region and compares some of its 
features with the performance of the thirteen singers from 
a neighbouring Baltic–Slavic area. The main objective was 
to research the singing tradition of tuteiši (an ethnic group 
of the Lithuanian Slavs) from the Vilnius region and to 
place it within the context of regional traditions, i. e. to 
find out whether their performance manner is absolutely 
unique, or similar to other ethnographic regions.

The author used acoustic computer analysis and con-
ducted a social opinion poll among city folklore perform-
ers to compare the timbre and vocal articulation of the 
singers from the Vilnius region and from the Baltic–Slavic 
borderland. In short, this article presents the research data 
on singers’ intonation, ornamentation, vibrato, tempo, 
dynamics and singing pitch.

The Vilnius region singers’ timbres share some com-
mon features: the voices are quite strong, volatile, with 
a tendency for open and circular sounds. Their singing 
is soft-mannered, but the voices are quite gutsy and 
medium-pitched.

The singing manner has many unique features, but 
also there are quite a few regional similarities. The area of 
open singing and variously pronounced vocals stretches 
in south eastern and, partly, eastern Dzūkija, i. e. in the 
Lithuanian–Belorussian–Polish borderland. One may ar-
gue that the singing manner in the Vilnius region is close 
to the borderland tradition of the Aukštaičiai–Dzūkai. 
This is definitely the Lithuanian influence on the singers 
born in the region.
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Archyvų dulkes nubraukianti,  
tuščius istorijos puslapius užpildanti
Laima Kiauleikytė. XVIII a. II pusės–XIX a. muzikinė Lietuvos dvarų kultūra: stiliaus epochų sankirtose. 
Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2008, 360 p.

Priedas
Supplement

2008 metai Lietuvos muzikologijai buvo iš tiesų vai
singi, nes dienos šviesą išvydo keletas svarių monografijų, 
užpildančių ilgą laiką mūsų muzikos istorijoje žiojėjusias 
spragas. Viena jų – Laimos Kiauleikytės knyga „XVIII a. 
II pusės–XIX a. muzikinė Lietuvos dvarų kultūra: stiliaus 
epochų sankirtose“ – yra solidi studija, kurioje pirmą 
kartą taip išsamiai ir kompetentingai įsigilinta į Lietuvos 
dvarų muzikinę kultūrą. Ir čia reikia pabrėžti, jog autorė 
atliko didžiulį darbą – surinko daug ir labai įvairios me
džiagos. Iš smulkiausių istorijos faktų ar tik paminėjimų 
įvairių archyvų bylose rastuose dokumentuose, iš mūsų 
ir kitų šalių istorikų bei muzikologų publikacijose esamų 
fragmentiškų duomenų susiklostė nuosekli, išsami dvarų 
muzikos istorija. Tai ilgus metus trukusių mokslinių 
tyrimų rezultatas, nes L. Kiauleikytė seniai darbuojasi 
šiame mūsų istorijos bare. Jos atradimai bei įžvalgos (taip 
pat ir dalis monografijos medžiagos) jau anksčiau buvo 
ne kartą aprobuoti mokslinėje terpėje: kaip publikacijos 
mokslinėje spaudoje, pranešimai šalies ir tarptautinėse 
konferencijose. 

Knygos autorė, atsisakiusi užmojo aprėpti visą nagri
nėjamojo laikotarpio Lietuvos muzikinę kultūrą, tyrimą 
sutelkė į vieną jos sričių – dvarų muzikinį gyvenimą. 
„Tačiau dvarų muzikinė kultūra pateikiama kaip bendrojo 
muzikinio sąjūdžio modelis, juolab aptariamu metu dau
geliu atžvilgių jame vyravo“ (p. 10). 

Monografija grindžiama ne vien faktologija, joje „ban
doma spręsti apie Lietuvos muzikinės kultūros ypatumus, 
istorines jų atsiradimo prielaidas, tarpusavio sąveiką ir 
vėlesnes transformacijas“ (p. 14). Taigi, greta būtinybės 
rekonstruoti pačią muzikinio Lietuvos dvarų gyvenimo 
situaciją nagrinėjamuoju laikotarpiu, pasirinktas daug 
sudėtingesnis tyrimo kelias. Knygoje pateikiami platūs 

tyrinėjamų reiškinių kontekstai, susidedantys iš istorinių, 
estetinių bei muzikinių sanklodų. Antraštėje įvardytas 
stilistinis tyrimo aspektas įpareigoja autorę plačiau žvelgti, 
nagrinėti ir vertinti reiškinius, daryti kryptingus apiben
drinimus ir originalias įžvalgas.

Platų tyrimo akiratį atspindi ir penkių knygos skyrių 
pavadinimai, taip pat labai išsamiai apibrėžiantys jų turinį: 
1) „Klasicistinė muzikinė Lietuvos dvarų kultūra: tradi
cijų sankaupos ypatumai“, 2) „Muzika šviečiamojo laiko 
Mažosios Lietuvos diduomenės prieglobstyje“, 3) „Švie
čiamoji klasicistinė muzikinė Lietuvos dvarų kultūra: 
paveldo stabilumas ir formų kaita“, 4) „Konvencijų ir 
novatoriškumo sąsajos romantinėje muzikinėje Lietuvos 
dvarų kultūroje“ ir 5) „Lietuvos dvaro muziko profesinės 
padėties raida epochų stiliaus kaitos požiūriu“. Kiekvienas 
skyrius iš esmės nagrinėja ir atskleidžia iki tol neminėtus 
ar mažai nagrinėtus reiškinius.

Gana sudėtinga apibūdinti skaitytojus, kuriems ši 
knyga yra aktuali. Ji teikia vertingų žinių muzikams, 
menotyrininkams, istorikams, sociologams ir kitų sričių 
specialistams. Tačiau žiniomis apie mūsų kultūros istoriją 
monografija gali praturtinti kiekvieną ja besidomintį. Ji 
parašyta moksline, bet kartu labai gyva, sklandžia kalba. 
Faktai, autorės svarstymai, pastebėjimai ir išvados pare
miami citatomis iš įvairių šaltinių (nemaža dalis medžiagos 
iš archyvų skelbiama pirmą kartą). Tad mums atsiveria 
tarsi dar nepažįstamas ne tik muzikinis, bet ir apskritai 
spalvingas kultūrinis Lietuvos gyvenimas, savo užmojais 
iš tiesų stebinantis. 

Pavyzdžiui:
„1754 m. rugpjūčio 5 d. Vilniuje LDK vyriausio

jo tribunolo maršalo Konstantino Liudviko Pliaterio 
(1722–1778) iniciatyva švenčiant Augusto III vardines 
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abiejose Neries pusėse ir Neryje išdėstyti fejerverkai bei 
iliuminacijos, vaizduojantys triumfo kolonas, karūną, 
triumfo arką, abiejų tautų herbus, Temidę, Sireną, gulbes, 
valdovą šlovinančius užrašus, portretus ir pan., atgyja 
įžiebtos lynu skriejančios liūto figūrėlės. Sukasi degantys 
ratai, malūnėliai, sproginėja šviesos sviediniai, trykšta 
ugnies fontanai. Vaizdą įrėmina gausi Šv. Pilypo ir Jokūbo, 
Šv. Rapolo bažnyčių ir kitų aplinkinių pastatų iliuminacija, 
nuolatinės pabūklų salvės ir netilstantis maršalo kapelos 
griežimas.“ (Žr. p. 19.)

Arba:
„1745 m. spaudoje rašoma, jog kunigaikščiui didžia

jam LDK etmonui M. K. Radvilai Žuvelei balandžio 29 d. 
Vilniun pro Aušros Vartus žengiant, išskirtinio puošnu
mo bemaž tūkstančio pėsčiųjų ir raitininkų eisenos gale 
žygiavo janyčarų kapela, priekyje ėjo trys trimitininkai ir 
būgnininkas. Šį muzikavimą papildė nuolatinis pabūklų 
dundėjimas.“ (Žr. p. 54.)

Reikia pažymėti ir tai, kaip dėstoma gausi, įvairialypė 
šios knygos medžiaga. L. Kiauleikytė suskirsto visą  tekstą 
į klodus, palengvinančius skaitytojui atsirinkti rūpimus 
duomenis. Saikingas ir taiklus teksto akcentavimas skai
tytojo dėmesį telkia į svarbiausius autorės suformuluotus 
teiginius, geriau struktūruoja patį tekstą. Šalia pagrindinio 
teksto monografijoje puikiai funkcionuoja smulkesnė, 
labai detalizuota informacija, papildanti pagrindinį tekstą 
ir faktiškai atliekanti išnašų vaidmenį. Ji neatskiriama 
įprastais būdais, bet pateikiama kaip teksto tęsinys, tik 
kitu šriftu. Čia savo vietą randa dvaruose gyvavusių kapelų 
ar orkestrų muzikų sąrašai, repertuarą atspindintys natų 
sąrašai ar pagrindinį tekstą papildančios, patikslinančios 
autorės pastabos. Šaltinių nuorodos sudėtos kiekvieno 
skyriaus pabaigoje. Taip vienoje vietoje sukoncentruojama 
visa tokio pobūdžio informacija, pagrindžianti autorės 
teiginius ir atskleidžianti tyrimų kontekstą.

L. Kiauleikytės atlikto darbo išsamumą bei brandą 
atspindi ir keletas skaičių. Atsivertę asmenvardžių ro
dyklę, ten rasime daugiau kaip 2000 pavardžių. Litera
tūros sąrašas taip pat solidus – jį sudaro 469 pozicijos.  
Be to, tekstas papildomas ikonografine medžiaga: pieši
niais ir litografijomis, nuotraukomis, dokumentų faksi
milėmis, natomis ir kt. 

Šį veikalą, be abejonės, galėtume traktuoti ir kaip 
disertaciją. Knyga liudija autorės kompetentingumą, 
gebėjimą atlikti labai rimtus mokslinius tyrimus, pateikti 
kontekstus ir daryti įžvalgius apibendrinimus, vertinimus. 
Monografija visiškai atitinka disertacijos žanro veikalams 
keliamus reikalavimus ir savo struktūriniais sprendimais: ją 
sudaro įvadas (čia suformuluojami tyrimo objektas, tikslas, 
uždaviniai, nurodomi metodai ir šaltiniai, pagrindžiama 
teorinė ir praktinė darbo vertė bei pritaikymas), 5 sky
riai, išvados ir kitos privalomosios dalys. Todėl tikėtina, 
kad ši knyga greitai taps rimtu pagrindu autorei suteikti 
mokslinį laipsnį.

Į Laimos Kiauleikytės darbą muzikologai jau atkreipė 
dėmesį ir puikiai jį įvertino: už profesionalius Lietuvos 
muzikos kultūros tyrinėjimus knygos autorė buvo apdo
vanota Vytauto Landsbergio premija. Ši monografija – 
vertingas mūsų muzikos istorijos šaltinis, praturtinantis 
žiniomis apie Lietuvos dvarų muzikinę kultūrą, ji atveria 
ir nuodugniai užpildo dar vieną mūsų kultūros puslapį, 
skatina naujus tyrimus ir atradimus.
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Rašyti apie Danos Palionytės knygą „Julius Gaide
lis – namų ilgesio dainius“ (Vilnius: Petro ofsetas, 2008, 
247 p.) malonu ir lengva. Atvėrusi mūsų kultūros vartus, 
autorė į muzikų tarpą sugrąžino ir it sūnų paklydėlį 
pagerbė mažiausiai iki šiol pažįstamą Juozo Gruodžio 
kompozitorių mokyklos mokinį Julių Gaidelį. Naujoji 
knyga parėmė ir dar ne taip seniai pradėtą tradiciją – lie
tuvių kompozitorių šimtmečio jubiliejų (J. Gaidelis gimė 
1909 m. balandžio 5 d.) pasitikti monografija. 

Iš knygos viršelio į mus žvelgia nepažįstamas veidas. 
Daugeliui nematytas ir savas – inteligentiškos, dvasingos, 
romantiška dvasia švytinčios asmenybės. Tai kompo
zitorius, kuris dėl savo poetiško įvaizdžio, tylaus balso, 
kuklumo, sielos gelmės amžininkų buvo lyginamas (kaip 
prisimena mokinys Saulius Sondeckis) su Franzu Schu
bertu (matytu iš trofėjinių vokiečių filmų), kartais net 
su Ferenzu Lisztu. „Ypatingai gabus“ – taip apie jį buvo 
rašoma Lietuvos švietimo ministerijai iš Kauno konser
vatorijos atsiųstuose dokumentuose. Šios knygos pusla
piuose kalbantys amžininkai liudija, kad J. Gaidelis – ir 
mokytojas, ir choro vadovas – buvo muzikalus, švelnus, 
mielas žmogus, niekada nekeldavęs balso ir apie kitus 
kompozitorius kalbėjęs tik palankiai. Jo mėgstamas žodis 
buvo „dainingai“. 

Kas slypėjo už kompozitoriaus tylumo, kuklumo, 
už prirašytų partitūrų? Anot knygos autorės, – moder
niai atsiskleidžiantis romantinis stilius. D. Palionytė 
pažymi, kad Lietuvoje Gaidelis tarsi dangstėsi, bijojo to 
besiveržiančio iš savo sielos modernumo, o Amerikoje 
jo modernizmas atrodė gana nuosaikus. Toks prigimties 
bei gyvenimo slinkčių susikryžiavimas atsispindėjo ir jo 
profesinių interesų, ir kūrybinių sąskambių orbitose. 
Galima manyti, kad Gaidelis buvo vienas pirmųjų lie
tuvių kompozitorių, susipažinusių su H. W. Henze’ės, 
W. Lutosławskio, K. Stockhauseno, P. Boulezo, L. Berio 
kūryba. Tačiau, kaip sako knygos autorė, dvasiškai jis 
buvo artimesnis pirmosios modernizmo bangos (XX a. 
pirmosios pusės) meistrams. Jo partitūrų disonansišku
mas priminė A. Bergo, harmoniniai bruožai, tritoniš
kumas – A. Skriabino, ritmika – B. Bartóko muziką, 

leittematizmas ar teminės bendrystės gijos driekėsi iš 
F. Liszto, R. Wagnerio atradimų. 

Knygos apie Julių Gaidelį pavadinimas poetiškas ir 
tikslus. Ją sudaro keturios dalys – gyvenimo kelio ap
žvalga ir analitiniai skyriai. Prieš skaitytojo akis veriasi 
daugialypės Juliaus Gaidelio kūrybos briaunos: aptariama 
absoliučioji muzika – grynoji instrumentinė, simfoninė. 
Įvardijamos žodžio ir garso jungtys – sacrum sfera, voka
linė muzika, opera. Vėliau krypstama dar specifiškesnių 
muzikologinių aspektų link: kalbama apie Juliaus Gaidelio 
kompozicijų melodikos bruožus, melodines figūras, te
matizmą, opusų architektoniką, instrumentinį mąstymą; 
keliama tonalumo–atonalumo santykio dilema. Ir, be 
abejonės, knyga papildoma gausiais priedais, konceptualia 
santrauka anglų kalba. 

Tokia knygos struktūra. Tačiau monografijos esmę 
komentuočiau dar kitaip. Pirmiausia jos tekstuose regiu 
pristatomus tikrai ne du, bet gal visą šimtą Gaidelių. Mat 
autorė prie savo personažo priartėja daugybę kartų ir vis iš 
kitos pusės. Jo kūryba pradedama žvalgyti lyg vėl iš naujo, 
atveriamas tarsi dar nematytas, nepažintas ir vis kitoks Ju
lius Gaidelis. Atrodo, kad knygos autorė renkasi vis naujus 
analitinius lęšius, per kuriuos ji apžiūri ir aprašo J. Gaidelį 
įvairias aspektais – ir kaip romantinės dvasios puoselė
toją, ir kaip modernistą, savito stiliaus ar kompozicinės 
technikos plėtotoją, muzikinės formos kūrėją ir dar vieną 
emigranto likimui pasmerktą Lietuvoje užaugintą talentą. 
Taip nuo istorinių duomenų ir biografijos prasideda tarsi 
draminis vyksmas: vis plačiau atveriama tyrinėjimo dis
kursų plėtotė, opusų analizės gilėja, randasi išsišakojusios 
potemės. Knygos tekstas nepaliaujamai tankėja, darosi vis 
konceptualesnis, taip pat vis labiau muzikologiškas. 

Kitą vis dar neblėstantį knygos skaitymo įspūdį api
būdinčiau jau muzikiniais terminais – kaip moduliacinį 
procesą, slinktį nuo J. Gaidelio iki D. Palionytės. Turiu 
galvoje ne visai originalią, bet teisingą mintį, kad knyga at
skleidžia ne tik kompozitorių, bet ir jos autorę. Šios knygos 
tekstas pasižymi gilumu, kruopštumu, kuris ir būdingas 
kiek euforiškai romantiškos prigimties mokslininkei. Ir 
kuo toliau, tuo geriau ją atpažįstame. Nuosekliai atsiveria 

Gražina Daunoravičienė

Šimtas Gaidelių

Dana Palionytė. Julius Gaidelis – namų ilgesio dainius. Vilnius: Petro ofsetas, 2008, 247 p.
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Danos Palionytės pastabumas, muzikos išmanymas, netgi 
dėstyto muzikos formų analizės kurso įspaudai (čia tiktų 
pacituoti J. Gaidelio žodžius: „forma muzikoje – tai kaip 
lėkštė. Nesvarbu iš kokios formos lėkštės valgai, svarbu 
ką valgai“). Šmėkščioja autorės pamėgtos muzikologinės 
sąvokos bei temos, atsiskleidžia ir mokslinės „aistros“, 
tokios kaip teminio vientisumo tyrinėjimas, tembrinės 
personifikacijos, pastangos sugauti po partitūras migruo
jantį padidintąjį trigarsį. Tai, į ką atkreiptas dėmesys anali
zuojant J. Gaidelio muziką, reprezentuoja ir pačios Danos 
Palionytės profesinius užmojus ir įgūdžius – melodikos, 
linearaus mąstymo analizė, savų (gaideliškų) ir universalių 
retorinių figūrų tyrinėjimus. Įdomiai interpretuojamas 
temos užuomazgų ir tolesnio jų rutuliojimo, auginimo 
procesas, pateikiami originalūs, pedantiškai tikslūs opusų 
formų apibūdinimai. Ne sykį kolegas pelnytai pakritika
vusi už jų tekstuose pasitaikančias barokiškas įmantrybes 
ar terminologines bravūras, autorė pati kartais saikingai 
jų pažeria ir į savo tekstą. Iš tų įmantrybių paminėsiu 
keletą autorės pamėgtų naujadarų, tokių kaip audiovi
zijos, daugiakomponentė harmonija, įvijų figūra, artima 
Crucifixus, Bach ar Liebestode intonaciniams vingiams,  
ir kt. Tai būtų bene dar vienas įspūdis apie Danos Palio
nytės monografiją.

Norėčiau aiškiai atsakyti į būsimų monografijos 
skaitytojų mintyse sukirbėsiantį klausimą – ką naujoji 
knyga pakeis lietuviškos muzikos vizijose, mūsų mąstyme, 
vėlesniuose kultūriniuose ir muzikologiniuose rašiniuose? 
Manyčiau, pirmiausia atpratins nuo įpročio vardijant ryš
kiausius emigravusius lietuvių tarpukario kompozitorius 
modernistus tenkintis tik dviem – Vytauto Bacevičiaus ir 
Jeronimo Kačinsko – pavardėmis. O juk trijulė – seniai 

prigijusi muzikos istorijos tradicijoje nuo Mozarto–
Beetho veno–Haydno laikų, įšventinta Schönbergo–Ber
go–Weberno arba Schnittke’s–Gubaidulinos–Denisovo, 
arba mūsų DvaRaVa’os (Dvariono–Račiūno–Vainiūno), 
arba Balakausko–Kutavičiaus–Bajoro dvasinės bendrystės. 
Žinoma, „naujojo trikampio“ Bacevičius–Kačinskas–Gai
delis sukūrimas bei radikaliųjų meninių nuostatų santykio 
įvardijimas dar turės palaukti atidaus muzikologų dėmesio 
bei specialių tyrinėjimų. 

Neabejotina ir tai, kad, palyginti su pastarųjų kūry
ba, ikiemigracinio periodo J. Gaidelio muzika dar buvo 
ne tokia brandi bei nuosaikiau moderni. Kita vertus, 
pripažinę tarpukario modernistų išeivių trijulę, į tyrinė
jimų orbitą – greta Paryžiaus Rusų konservatorijos (kur 
pas Nikolajų Čerep niną mokėsi V. Bacevičius), Prahos 
konservatorijos bei A. Hába’os Ketvirtatonių ir šešta
tonių muzikos skyriaus (kur mokėsi J. Kačinskas), prie 
bundančių modernistinių užuomazgų žadintojų (tarp jų 
J. Gaidelio) – turėtume įtraukti ir Juozo Gruodžio kom
pozitorių mokyklą Kauno konservatorijoje. Neatsitiktinai 
šioje knygoje atsirado naujų faktų, citatų ir tuo remiantis 
dar kartą gvildenamos J. Gruodžio ir J. Gaidelio muzikos 
sąsajos. Teigiama, kad J. Gaidelis iš savo mokytojo perėmė 
nemažai Gruodžio kompozicinės technikos dalykų, tačiau, 
pasak J. Kačinsko, mokytoją pranoko kūrybos modernu
mu: „Gaidelio melodijos ir harmonijos priemonės buvo 
žymiai sudėtingesnės ir naujesnės. Tuo metu jis buvo 
lietuvių kompozitorių avangardo eilėse“ (J. Kačinskas; 
p. 83). Tačiau ekspresyvus J. Kačinsko optimizmas kol kas 
atrodo pernelyg euforiškas. Kad jis pagrįstas, būtų galima 
patvirtinti dar įdėmiau įsiklausius į J. Gaidelio muziką ir 
pateikus neabejotinus analitinius argumentus. Tai ypač 
svarbu mums, gerai pažįstantiems mokytojo kūrybą ir itin 
fragmentiškai – mokinio kūrybą, taip pat žinantiems apie 
kai kurias J. Kačinsko – J. Gruodžio diskusijų prieštaras 
ir asmeninių santykių trukdžius. 

Kai dodekafoninės technikos pasirodymą lietuvių 
muzikoje siedavome su Benjamino Gorbulskio Koncerto 
klarnetui ir orkestrui (1959) antrojoje dalyje eksponuoja
ma dvylikatone seka, pasąmonės kipšas vis pakuždėdavo 
abejonę. Jis buvo savaip teisus, nes pirmąja brandžia 
lietuvio kompozitoriaus parašyta dodekafonine kompo
zicija nuo šiol teks pripažinti 1961 m. Juliaus Gaidelio 
Bostone sukurtą keturių dalių monociklą – Trio smuikui, 
klarnetui ir fagotui (Lento. allegro. Lento. allegro). Jo 
partitūroje paties kompozitoriaus ranka užrašyta dvy
likatonė serija (e-es-d-a-as-g-des-c-f-b-h-fis). Taigi šį trio 
J. Gaidelis iš tikrųjų komponavo remdamasis klasikinės 
dodekafonijos principais, taikydamas serijos inversijas, 
retrogradus, retrogradines inversijas ir kitus modifikavimo 
būdus. Aptikus dar vieną lietuvio kompozitoriaus sukurtą 
seriją, sunku atsi spirti pagundai ieškoti jos slėpinių. Tai 
daryti ypač skatina vis labiau atsiskleidžiantis stulbinamas 
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M. K. Čiurlionio kūrybos konceptualizmas, konstrukty
vios kriptografijos pomėgis. Nors apie panašius Juliaus 
Gaidelio polinkius kol kas dar nekalbėta, tačiau žiū – ty
čia ar netyčia – Trio smuikui, klarnetui ir fagotui serijos 
struktūros pirmojoje pusėje paslaptingai susitelkusios visos 
muzikinės Gaidelio pavardės raidės (o juk Gaidelis – labai 
muzikaliai skambanti pavardė!) – e-es-d-a-as-g, net su 
dviguba es-as. O serijos centre atsidūręs tritonis, sakytum, 
akimirksniu garsiai retoriškai ištaria J. Gaidelio pavardės 
santrumpą G-des. 

Kas dar džiugina skaitytoją šioje knygoje? Tai, kad ji 
rašyta ramiai, ilgai, buvo išnešiota ir subrandinta. Knygos 
pradžia masina kiekvienam skaitytojui lengvai įveikiamu, 
profesionaliai „neiškankintu“ tekstu: jis koncentruotas, 
tačiau erdvus. Rimtas, išsamus dėstymas (be tuščių ar 
„bendrų“ vietų) plačiai aprėpia J. Gaidelio kūrybos kon
tekstus, daugiausia JAV išeivijos – Izidoriaus Vasyliūno, 
Aleksandro Kučiūno mintis, Amerikos kritikų recenzijas, 
kūrinių apibūdinimus. Puikus išeivijos kultūros išma
nymas Daną Palionytę pastūmėjo prie įvairių paralelių. 
Prasmingas man pasirodė Juliaus Gaidelio ir Jono Aisčio 
dalios palyginimas. Abu kūrėjus susiejo nostalgija, kartėlis, 
benamio savijauta (tarp graudulio ir patetikos), nuolati
nio sopulio būsena. „Esu išeivis nuo pat vaikystės“ [...]. 
„Laikausi įsikibęs į kiekvieną atsiminimą, sapną, žodį, kas 
primena paliktą žemę ir žmones“ (J. Gaidelis). Ir muzi
ka, išsinešta iš Lietuvos, jam buvo tokia pat šventenybė: 
„Muzika yra dangiškoji šviesa žmogaus dvasios pasaulyje“ 
(J. Gaidelis).

Tokių vertingų, gražių citatų D. Palionytei pavyko 
prisirinkti iš palyginti negausių šaltinių – amžininkų, mo
kinių, sūnaus prisiminimų. Tad stebina autorės gebėjimas 
parašyti knygą išsamiai, solidžiai, neparodant medžiagos 
bei faktų „bado“ ženklų. Kai kurie faktai ar citatos ypač 
įstringa, atskleidžia Juliaus Gaidelio mąstyseną, brendi
mo proceso tarpsnius bei kūrybinius pasiryžimus. Štai 
1947 m. laiške I. Vasyliūnui J. Gaidelis prašo išnagrinėti 
jo kūrinius. Jis jaučiasi subrendęs, pasirengęs priimti kri
tiką ir nuoširdžiai trokšta tobulėti: „Ir kuo daugiau tavo 
nuomonė būtų blogesnė, tuo man geriau, nes aš noriu 
atsikratyti blogų ydų kūryboje. Žinoma, nuo savo veto 
taip pat neatsisakau“ (J. Gaidelis). 

Akivaizdu, knyga sumanyta ir pradėta rengti seniai, 
daugiau kaip prieš 20 metų. Ir apie J. Gaidelį kalbėta su 
daugeliu žmonių (kurie dabar jau išėję Anapus), ypač su 
Jeronimu Kačinsku ir kt. Per jų prisiminimus atsiveria 
personalijų moduliacijos, vaizdžiai išryškėja dramatiški 
J. Gaidelio gyvenimo ir kūrybos lūžiai ar kulminacijos. 
Jų būta ne vienos. Kompozitoriaus gyvenimo įvykių 
verpete tokia buvo apmaudi istorija, susijusi su įtaigaus 
dvasingumo persmelkta J. Gaidelio Ketvirtąja simfonija 
(1955), kurią 1980 m. Čikagos orkestrų asociacija pri
statė Josepho Pulitzerio premijai. (Ji buvo skiriama JAV 
žurnalistams, literatams ir muzikams; šį apdovanojimą 
yra gavę Charles’is Ivesas, Aaronas Coplandas, George’as 
Crumbas ir daugybė kitų įžymybių.) Turėjęs pateikti 
partitūrą, balsų partijas bei įrašą, kupinas vilčių J. Gai
delis pirmą kartą kreipėsi pagalbos į Amerikos Lietuvių 
fondą. Deja, fondas neparėmė simfonijos pristatymo 
konkursui ir netgi neatsakė į J. Gaidelio prašymo laišką. 
Aleksandras Kučiūnas nusivylęs rašė: „Esu įsitikinęs, kad 
kito tokio simfoninio kūrinio neturime“ (p. 50). Tų metų 
konkurso laimėtojo Davido del Tredici kompozicija „In 
Memory of Summerday“, daugelio profesionalų nuo
mone, buvo labai efektinga, prašmatni, tačiau menko 
turinio, tuštoka... Iš šios knygos puslapių atsiskleidžia, 
kad nors Julius Gaidelis nebuvo ateities pranašas, neat
vėrė naujų stilistinių paradigmų, ambicingesnių raidos 
perspektyvų, tačiau jo muzikos vertę lemia „jos kon
ceptualumas, ezoterinė tiesa, emocijų ir logikos dermė, 
muzikinė valia ir intencionalumas, tautiniai skambesio 
atgarsiai“ (p. 199). 

Su tikro tyrinėtojo užmoju parašyta D. Palionytės 
knyga nėra vien gražus veikalas, skirtas dar vieno išeivio 
jubiliejaus pagerbimui. Ji neabejotinai darys poveikį mūsų 
mintims, rašomiems tekstams, performuluos teiginius, 
perstums kai kuriuos faktus lietuvių tarpukario išeivijos 
muzikinės kultūros istorijoje, naujais potėpiais praturtins 
dabartinės muzikos peizažą. 

Džiugu, kad Danos Palionytės knyga „Julius Gai
delis – namų ilgesio dainius“ buvo kolegų pastebėta ir 
gražiai įvertinta. Kompozitorių sąjungos muzikologijos 
darbų konkurse už šią knygą autorei buvo paskirta Onos 
Narbutienės premija.
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2009 m. rugpjūčio pabaigoje į Klaipėdos universitetą 
iš JAV atkeliavo Vytauto Strolios muzikinė kolekcija – 
knygos, natos, žurnalai, laikraščiai, dokumentai, laiškai, 
nuotraukos, senieji garso voleliai, plokštelės, kompaktiniai 
diskai, koncertų programėlės. Daugeliu aspektų ji atspindi 
lietuvių muzikinę veiklą visame pasaulyje, ypač Ameri
koje, ir yra vienas didžiausių tokio tipo rinkinių. Tačiau 
šios kolekcijos kelias į Klaipėdą nebuvo nei trumpas, nei 
lengvas. 

Vytautas Strolia (1928–2007), vyriausias kompozito
riaus, dirigento, pedagogo Juozo Strolios ir dainininkės 
Zentos Grubaitės sūnus, karo metais pasitraukė iš Lietuvos 
ir 1949 m. apsigyveno JAV. Šiame krašte jis ir pradėjo 
kaupti medžiagą, susijusią su lietuvių muzikine kultūra. 
Kolekcija vis augo, o jo savininko sveikata menko. Tele
fonu dažnai kalbėdavomės, koks bus tos didžiulės biblio
tekos ir fonotekos likimas. Vytautas prasitarė, kad norėtų 
senąsias plokšteles palikti Martyno Mažvydo bibliotekai. 
Aš jo sprendimą palaikiau, bet paprašiau, kad visą likusį 
turtą jis atiduotų Klaipėdos universitetui. Juk Klaipėda – 
jo tėvų miestas, kuriame jie baigė muzikos mokslus ir 
sumainė žiedus. Vytauto žmona – Irma Trakytė – taip pat 
kilusi iš Klaipėdos krašto. 

2004 m. buvau Vytauto pakviesta apsilankyti jo na
muose ir atsirinkti Klaipėdai reikalingą literatūrą. Pavyko 
supakuoti 16 didelių dėžių ir į Klaipėdą parsivežti knygų 
dovanojimo aktą. Atsisveikindama supratau, kad Vytauto 
nebepamatysiu, bet nė neįtariau, kad man dar kartą teks 
paviešėti jo namuose. Mat Vytautas supakuotų dėžių taip ir 
neišsiuntė, netgi jas atplėšė. Skirtis su kolekcija jam reiškė 
prarasti savo esybę ir gyvenimo tikslą. Deja, tas gyvenimas 
netikėtai nutrūko. Našlė Irma buvo pasiryžusi pagelbėti 
siunčiant biblioteką į Klaipėdą. Tačiau, kaip pasirodė, 
reikėjo ne tik fizinių jėgų dėžes tempiant stačiais laiptais 
iš rūsio, bet ir išmanymo darant atranką. 

Pirmoji į drąsų žygį leidosi M. Mažvydo bibliotekos 
Muzikos skyriaus vedėja Eglė Marčėnienė: 2008 m. rudenį 
ji nuvyko į Vytauto namus ir supakavo plokštelių siuntą. 
Supratau, kad ir klaipėdiečiams nėra ko ilgiau laukti.  

Danutė Petrauskaitė

Klaipėdos universitetui –  
unikali muzikinė kolekcija
Kolekcininko Vytauto Strolios muzikinė kolekcija 

Užteko visko – pasiryžimo ir sveikatos, trūko tik vienin
telio dalyko – pinigų. Jokios vilties neturėjau jų gauti iš 
finansinius sunkumus patiriančio Klaipėdos universi
teto, tad kreipiausi į Mažosios Lietuvos Fondo tarybos 
pirmininką Vilių Trumpjoną ir buvusį Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininką Vytautą Kamantą. Šie asmenys 
iš karto suprato reikalo svarbą, nes puikiai žinojo apie 
ilgametę Vytauto Strolios veiklą – dideliam mano džiaugs
mui, pinigų davė ir vienas, ir kitas. Jų užteko kelionei bei 
siuntinio išlaidoms padengti. Už tai esu jiems nepaprastai 
dėkinga, kaip ir visiems aukotojams, kurių lėšomis pavyko 
atlikti šią kilnią misiją. 

Labai daug padėjo ir Klaipėdos universiteto biblio
tekos direktorė dr. Janina Pupelienė, kuri neprarasdama 
vilties sulaukti dovanotos bibliotekos susirašinėjo ir su 
Vytautu, ir su jo žmona Irma. Įdėtos viltys pasiteisino.  
Šį kartą, pritariant Irmai ir Vytauto broliui Faustui, pavy
ko supakuoti 70 dėžių, į kurias sutilpo ne tik biblioteka,  
bet ir E. Marčėnienės paliktos fonotekos dalis. Pavyko 
aptikti ir kelias Juozo Strolios dėžes su unikalia Klaipėdos 
krašto medžiaga. 

Smagu, kad visas šis krovinys – jau po Klaipėdos uni
versiteto Menų fakulteto stogu. Jis yra saugiai įkurdintas 
šalia dr. Kazio Pemkaus bibliotekosarchyvo. Kolekcija bus 
tvarkoma, leidiniai bus įtraukti į elektroninį katalogą, į 
kurį ir dabar galima žvilgtelėti iš kiekvieno kompiuterio 
(http://ku.library.lt). 

Rugsėjo 11 d. į Klaipėdą atplaukė dar ir siuntinys iš 
Čikagos. Jo siuntėjas – Faustas Strolia, perdavęs klaipė
diečiams tėvo rankraščius ir dokumentus. Taigi Klaipėdos 
universiteto biblioteka pasipildė nauju fondu, kuris yra 
pavadintas Strolių vardu. Turint omenyje Muzikologijos 
institute esančią dar ir kitą išeivijos muzikų medžiagą,  
dr. K. Pemkaus surinktą muzikinę literatūrą, galima drą
siai tvirtinti, kad Klaipėdos universitetas pamažu tampa 
didžiausiu lietuvių egzodo muzikinės kultūros vertybių 
kaupimo ir tyrinėjimo centru. Dėl to ši mokslo ir studijų 
institucija įgyja išskirtinumą kitų aukštųjų Lietuvos mo
kyklų kontekste. 
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Apie autorius
Zita Abramavičiūtė (g. 1982) studijuoja Vilniaus pe

dagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto 
socialinių mokslų (edukologijos) doktorantūroje. 2007 m. 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje įgijo menotyros 
bakalauro, 2009 m. – muzikos magistro laipsnį. Šiuo metu 
plėtoja su muzikos terapija susijusią veiklą, yra „Lietuvos mu
zikos terapijos asociacijos“ narė (nuo 2007). Domisi muzikos 
terapijos istorija, neurologine muzikos terapija, tyrinėja jos 
taikymo galimybes epilepsijos atveju. Mokslinių interesų sritį 
papildo įvairūs muzikos psichologijos aspektai.

Straipsnis įteiktas 2009 02 26
El. p. zita.abramaviciute@gmail.com

Doc. habil. dr. Ewa Dahlig-Turek (g. 1958) yra Lenkijos 
mokslų akademijos Meno instituto (Varšuva) direktoriaus 
pavaduotoja. Baigė Varšuvos universiteto Muzikologijos ins
titutą; nuo 1982 m. dirba Lenkijos mokslų akademijos Meno 
institute. 2007 m. suteiktas  habilituoto humanitarinių mokslų 
daktaro laipsnis (specializacija: muzikologija), Lenkijos mokslų 
akademija. Naujausi leidiniai (knygos): kartu su Bjørn Aksdal, 
Dan Lundberg, Rebecca Sager „Glossing over rhythmic style 
and musical identity“ (liet. „Ritminio stiliaus ir muzikinės 
tapatybės interpretacijos“), „Meddelanden från Svenskt Visar
kiv“ serija, 47, Stokholmas, 2005; „Rytmy polskie“ w muzyce 
XVI–XIX wieku: Studium morfologiczne“ (liet. „Lenkiškieji 
ritmai XVI–XIX a. muzikoje: Morfologinis tyrimas“), ISPAN, 
Varšuva, 2006.

Šiuo metu ji daugiausia dėmesio skiria kompiuterizuotai 
ritmų analizei. Ankstesnių tyrimų temos susijusios su muzi
kos instrumentais ir tradiciniu muzikalumu plačiąja prasme. 
Būdama iš Europos Sąjungos fondų bendrai finansuojamo 
DISMARC (muzikos archyvų paieškos) projekto (pagal e-
Contentplus programą) koordinatorė Lenkijoje, ji dalyvauja 
pirmosiose iniciatyvose kuriant visos Europos garso įrašų 
elektroninę duomenų bazę.

Straipsnis įteiktas 2009 03 17
Tel. +48225048218
El. p. Ewa.DahligTurek@ispan.pl

Danutė Kalavinskaitė (g. 1967). LMTA Muzikos 
teorijos katedros lektorė, doktorantė, bažnyčios vargo
nininkė. 1991 m. Lietuvos valstybinėje konservatorijoje 
(dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) su pagyrimu 
baigė muzikologijos studijas, 1995 m. – vargonų bakalauro 
studijas. Mokslinių tyrinėjimų sritys: Felikso Bajoro kūryba, 
šiuolaikinė religinė (liturginė) lietuvių kompozitorių kūryba, 
muzikos padėtis ir muzikavimo Katalikų Bažnyčioje sąlygos 
šiandien, Bažnyčios ir visuomenės, religinių apeigų ir meno 
santykiai bei jų raida. Šiomis temomis skaitė pranešimų 
mokslinėse konferencijose, paskelbė straipsnių.

Straipsnis įteiktas 2009 05 01
Tel. +37067641970
El. p. dkalavinskaite@gmail.com

Indra Karklytė (g. 1984) – Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos bakalaurė (2008, muzikologija). Publicistinių 
eksperimentų muzikos ir kino temomis autorė („Keli muzikos 
vegetarizmo aspektai“, „Miegantis sargybinis“, „Rimtasis 
[Bruce’as] Willis“ ir kt.). Domisi natūraliais mentalinius 
sugebėjimus skatinančiais būdais. Šiuo metu mokosi dainuoti 
ir studijuoja teisę Berlyne.

Straipsnis įteiktas 2009 03 02
Tel. +4915777297853
El. paštas  indra.karklyte@gmail.com

Margarita Katunyan – muzikologijos daktarė, Maskvos 
konservatorijos profesorė, Rusijos valstybinio humanitarinių 
mokslų universiteto (Maskva) ir Kišiniovo muzikos, teatro 
ir plastinio meno akademijos (Moldova) kviestinė lektorė. 
Baigė Maskvos konservatoriją (1973). Jos publikacijų sąrašą 
sudaro beveik 200 leidinių. Šalies ir tarptautinių konferencijų 
bei simpoziumų (60) dalyvė Maskvoje, Berlyne, Vilniuje, 
Sietle, Kijeve ir t. t.

Tarptautinių mokslinių konferencijų organizatorė ir 
koor dinatorė. Kelių tarptautinių mokslinių rinkinių („Nau
joji sakralinė erdvė. Dvasinės tradicijos šiuolaikinės kultū
ros kontekste“ (2004); „Mitai. Muzika. Ritualai“ (2007); 
„Mocartas laikui bėgant“ (2009)) sudarytoja ir mokslinė 
redaktorė. Knygos „Edison Denisov. Paukščių giesmė“ autorė 
ir sudarytoja. Partitūra pianinui. Fonograma. Medžiaga. 
Interviu (2004). Monografinio rinkinio „Roman Ledeniov“ 
sudarytoja ir redaktorė (2007).  

Tyrimų temos apima šias sritis: basso continuo, muzikos 
teorija ir kompozicija, muzikos formų istorija, tradicinės ir 
šiuolaikinės notacijų rūšys, šiuolaikinių kompozitorių darbai, 
etninė muzika, muzikos mitologija, struktūrinė antropologi
ja, kultūrologija, muzikos sociologija, naujausios performan
so formos naudojant žiniasklaidos priemones ir t. t.

Straipsnis įteiktas 2009 02 04
El. p. katunyanm@mail.ru

Stefanas Keymas (g. 1971) studijavo muzikologiją, 
istoriją, vokiečių kalbą ir literatūrą Mainco universitete, 
Paryžiuje ir Halėje; 1995 m. gavo muzikos magistro laipsnį 
Sorbonoje (Paryžius IV), baigiamojo darbo tema „La Sonate 
cyclique chez Vincent d’Indy“; 1997 m. – magistro laipsnis, 
2001 m. – mokslų daktaro laipsnis Halės-Vitenbergo Marti
no Liuterio universitete, disertacijos tema „Farbe und Zeit. 
Untersuchungen zur musiktheatralen Struktur und Semantik 
von Olivier Messiaens saint François d’assise“ (Hildeshei
mas: Olms, 2002); nuo 2002 m. – Leipcigo universiteto 
Muzikologijos instituto mokslinis bendradarbis; 2008 m. – 
suteiktas habilituoto mokslų daktaro laipsnis, disertacijos 
tema „SymphonieKulturtransfer. Untersuchungen zum 
Studien aufenthalt polnischer Komponisten in Deutschland 
und zu ihrer Auseinandersetzung mit der symphonischen 
Tradition 1867–1918“ (spaudoje).
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Kitos publikacijos: „Nationale Musik im 20. Jahrhun
dert“, išleista kartu su H. Loosu, Leipcigas: G. Schröder, 
2004; „Krzysztof Penderecki. Musik im Kontext“, ten pat, 
2006; daugiau kaip 30 mokslinių straipsnių apie prancūzų, 
vokiečių ir lenkų muzikos istoriją (C. P. E. Bachas, L. van 
Beethovenas, C. Franckas, G. F. Händelis, M. Karłowiczius, 
F. Lisztas, F. MendelssohnasBartholdy, O. Messiaenas, 
I. Paderewskis, K. Pendereckis, R. Schumannas, R. Straus
sas, K. Szymanowskis ir kt.). Daugiausia S. Keymas tyrinėja 
stambių instrumentinių kūrinių formaliąją ir semantinę 
dramaturgiją. 

Straipsnis įteiktas 2009 02 25
El. p. keym@rz.unileipzig.de

Laura Lukenskienė (g. 1973) – Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos doktorantė. 1998 m. Baigė Vytauto 
Didžiojo universitetą, įgijo lietuvių etnologijos ir folkloris
tikos magistro laipsnį. Nuo 1996 m. Povilo Stulgos lietuvių 
tautinės muzikos instrumentų muziejuje dirbo tiriamąjį ir 
šviečiamąjį darbą. Skaitė pranešimus muzikologų ir mu
ziejininkų konferencijose. Domėjimosi sritis – pietvakarių 
Lietuvos muzikinė kultūra. 

Straipsnis įteiktas 2009 08 19
El. p. lauriuka@gmail.com

Vitalija Mockutė (g. 1985) – 2007 m. baigė Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos muzikologijos bakalauro 
studijas. Bakalauro darbo tema – „‚Nedvylikos sistemų‘ 
sklaida XX a.: mikrointervalinė lietuvių muzika“. Mokslinių 
interesų sritis: mikrointervalinių sistemų kaita, pritaikymas 
šiuolaikinėje lietuvių muzikoje. Publikavo muzikos kritikos 
straipsnių, recenzijų Lietuvos periodikoje.

Straipsnis įteiktas 2009 05 07
El. p. vitalijamock@yahoo.com

Eglė Šeduikytė-Korienė (g. 1971) – humanitarinių 
moks lų daktarė (LMTA, 2008), vargonininkė. Gimė mu
zikų šeimoje, vargonų meno tradicijas puoselėjusioje nuo 
XX a. pradžios. 1990 m. M. K. Čiurlionio menų mokykloje 
baigė fortepijono specialybę, 2001 m. – vargonų magistro 
studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 2003 m. jai 
suteiktas meno licenciato kvalifikacinis laipsnis. Dalyvavo 
vargonų meistriškumo kursuose Švedijoje, Vokietijoje, Olan
dijoje, Lietuvoje. Koncertuoja, dalyvauja vargonų muzikos 

festivaliuose, su VU Kamerinės muzikos ansambliu padarė 
įrašų Lietuvos radijui, nuo 2006 m. bendradarbiauja rengiant 
Jono Žuko vargonininkų konkursą, dirba Vilniaus universi
teto Kultūros centre. Dalyvauja mokslinėse konferencijose, 
kasmet skelbia straipsnius mokslinėje spaudoje. Mokslinių 
interesų sritis – XIX a. antrosios pusės–XX a. pirmosios pusės 
Lietuvos vargonų menas, profesinis vargonininkų rengimas, 
pedagoginiai ir metodiniai principai, bažnytinio ir koncerti
nio vargonavimo specifika.

Straipsnis įteiktas 2009 10 10
Tel. +37068759362
El. p. egle.korys@gmail.com

Gaël Tissot (g. 1982) – 2002 m. pradėjo studijuoti 
muzi kologiją Mirail universitete (Tulūza). Tuo pačiu metu 
konservatorijoje jis studijavo kompoziciją pas Bertrand’ą 
Dubedout ir fortepijoną pas FrançoisMichelį Rignolį, įgijo 
harmonijos, kompozicijos ir fortepijono diplomą. 2007 m. – 
kompozicijos rezidentūros studijos Tarptautiniame muzikos 
tyrimų centre Nicoje ir 3 mėn. studijos Kalifornijos univer
sitete Berk lyje. Jo muzika atliekama Prancūzijoje, Jungtinėse 
Amerikos Valstijose, Vengrijoje ir kitur. Už kūrinį „Affleure“ 
G. Tissot buvo apdovanotas premija Tarptautiniame elek
troakustinės muzikos konkurse („Concours international 
de musique et d’art sonore électroacoustique de Bourges“, 
Prancūzija). Tyrinėja elektroakustinę muziką, ypač K. Stock
hauseno elektroninę muziką. Nuo 2006 m. – muzikologijos 
doktorantas. Specializuojasi François Bayle’io elektroakusti
nės muzikos ir jos sąryšio su vizualiniais menais srityje. 

Straipsnis įteiktas 2009 02 02
Tel. +33 6 63 89 58 78
El. p. gael.tissot@laposte.net 
www.gaeltissot.com

Irena Višnevska (g. 1978) – Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos Etnomuzikologijos katedros absolventė, tęsia 
studijas magistrantūroje. 2006–2007 m. studijavo Varšuvos 
F. Chopino muzikos akademijoje pagal socrates-erasmus 
programos stipendiją. Dalyvavo tarpdisciplininėse muzi
kologų konferencijose: CIM’07 Taline (Estija) ir CIM’08 
Salonikuose (Graikija).

Straipsnis įteiktas 2009 03 03
Tel. +370864643637
El. p. irena_vishnevska@yahoo.com
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Degree of social sciences (educology) at Vilnius Pedagogical 
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Teikiamø publikuoti straipsniø reikalavimai, jø recenzavimo tvarka

Á þurnalà priimami tokios arba analogiðkos struktûros moksliniai straipsniai: ávadas, tyrimø tikslas, objektas, metodas 
ir metodikos, gauti rezultatai, iðvados arba apibendrinimas, nuorodos, naudotos literatûros sàraðas.

Prieð pagrindiná tekstà turi bûti anotacija, kurioje nurodoma: tyrinëjimo objektas, metodas (metodi kos), tikslas, 
iðdëstomi tyrimo rezultatai. Po to iðvardijami reikðminiai þodþiai. Anotacija turi bûti pateikiama lietuviø ir an  glø 
(vokieèiø) kalbomis.

Straipsnio pabaigoje turi bûti pateikiamos nuorodos ir literatûros sàraðas. Po literatûros sàraðo pateikiama san trauka. 
Jei straipsnis lietuviø kalba, santrauka raðoma anglø (vokieèiø, prancûzø) kalba; uþsienio kalba teikiamo straips nio 
santrauka turi bûti lietuviø kalba. Santraukos apimtis – 0,5–1 puslapis.

Straipsnio iliustracinë medþiaga (nuotraukos, grafikai, schemos, lentelës ir kt.) turi bûti nespalvota, geros kokybës 
ir tinkama reprodukuoti. Natø pavyzdþiai turi bûti parengti kompiuteriu.

Straipsnius galima teikti lietuviø ir pagrindinëmis uþsienio kalbomis. Apimtis neturëtø virðyti vieno spaudos lanko. 
Didesnës apimties straipsnio spausdinimo galimybë aptariama su vyriausiuoju redak toriumi.

Straipsnio autorius atskirame lape lietuviø ir anglø (vokieèiø, prancûzø) kalbomis turi pateikti trumpà savo moks-
linæ biografijà – nurodyti moksliná laipsná ir vardà, svarbiausius darbus, mokslinius interesus, darbovietæ, pareigas ir 
adresà.

Redakcijai pagal nurodytus reikalavimus parengtà straipsná autorius turi pateikti spausdintà ant balto tipinio A4 
formato popieriaus (1 egz.) ir pridëti kompiuterinæ laikmenà su straipsnio áraðu.

Pateiktà straipsná recenzuoja du redakcinës kolegijos paskirti mokslininkai. Laikomasi nuostatos, kad kiekvienas 
straipsnis turi turëti dvi recenzijas – vidinæ ir iðorinæ. Jeigu pateikto straipsnio problematika tarpdisciplininë, privaloma 
gretutinës mokslo srities ar krypties mokslininko rekomendacija.

Straipsnis spausdinamas gavus dviejø mokslininkø rekomendacijas.

Atmintinė autoriams 

Bibliografiniø nuorodø sistemos reikalavimai

„Lietuvos muzikologijai“ teikiamuose straipsniuose turi bûti laikomasi citavimo tvarkos ir bibliografiniø nuorodø 
sàraðo sudarymo metodikos. Redaktoriø kolegija vadovaujasi Osvaldo Janonio instrukcijomis, nurodytomis leidinyje 
Bibliografiniø nuorodø ir jø sàraðo sudarymo studijø bei mokslo darbuose metodika (pagal Lietuvos standartus LST ISO 
690 ir LST ISO 690-2). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. ISBN 9986-19-775-9). 

Nuorodose (iðnaðose) ir literatûros sàraðe bibliografiniai duomenys pateikiami originalo raðyba. Dokumentai kiri-
lica nelotyninami (netransliteruojami). Kinø, japonø, arabø ir kitø kalbø ðaltiniai nurodomi naudojantis atitinkamais 
transliteravimo standartais. Sulotyninti duomenys gali pakeisti vartotuosius originaliame dokumente arba papildy-
ti – tuo atveju suskliausti lauþtiniais skliaustais. Didþiøjø raidþiø raðyba turi atitikti nurodomo dokumento kalboje 
susiklosèiusià praktikà. Pagrindinis nuorodos ðaltinis iðryðkinamas kursyvu. 

Tekstinës iðnaðos áterpiamos á straipsnio tekstà lenktiniuose skliaustuose arba teikiamos kaip pastaba nuorodose 
darbo gale. Á tekstà áterptose iðnaðose nurodomas cituojamo teksto autorius arba antraðtë, iðleidimo metai ir – jei reikia – 
puslapis, pavyzdþiui, (Èiurlionis 1973, 51). Keliø autoriø leidinio nuoroda gali bûti trumpinama nurodant pirmojo 
autoriaus pavardæ ir priraðant „et al.“. Nuorodose teikiami bibliografiniai duomenys gali bûti nurodomi dvejopai. 
Pirmuoju atveju, pavyzdþiui: Tekstas ið Mikalojaus Konstantino Èiurlionio laiðkø Sofijai Kymantaitei-Èiurlionienei 
rinktinës leidinyje Èiurlionis, Mikalojus Konstantinas. Laiðkai Sofijai. Parengë Vytautas Landsbergis. Vilnius: Vaga, 
1973, p. 51. Antruoju atveju gali bûti teikiama vien tik bibliografinë nuoroda laikantis citavimo tvarkos ir literatûros 
sàraðo sudarymo metodikos.
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Literatûros sàraðas turi bûti iðdëstytas autoriø arba antraðèiø abëcëlës tvarka. To paties autoriaus darbai raðomi 
iðleidimo chronologine tvarka. 

Bibliografinës nuorodos sudaromos laikantis ðiø reikalavimø:
a) po autoriaus pavardës prieð vardà dedamas kablelis; po kiekvieno asmenvardþio dedamas kabliataðkis;
b) jei autorius neþinomas, nurodoma antraðtë (pavadinimas);
c) jei antraðtës nëra, ji keièiama pirmaisiais þodþiais, reiðkianèiais baigtinæ mintá; po jø dedamas daugtaðkis;
d) toliau eina antraðtë – straipsnio arba knygos pavadinimas (kursyvu) originalo kalba; 
e) prieð ðaltiná, kuriame iðspausdintas straipsnis, raðoma „In“ arba „Ið“; ðaltinio antraðtë iðryðkinama kursyvu.
f) jei esama antraðtës, t. y. antraðtæ paaiðkinanèiø duomenø (informacija apie leidinio tipà, þanrà, paskirtá, rengëjus), 

jie teikiami po antraðtës; prieð paantraðtæ dedamas dvitaðkis;
g) leidinio rengëjø (redaktoriø, vertëjø ir pan.) nurodyti neprivalu, taèiau jie gali bûti nurodomi po antraðtës;
h) bûtini bibliografijos elementai yra iðleidimo duomenys – originalo kalba raðomi duomenys: vieta, leidëjas, metai;
i) po leidinio iðleidimo vietos nuorodos dedamas dvitaðkis (kai leidëjas nenurodomas, dedamas kablelis); po 

dvitaðkio toliau raðomas leidëjas, esant keliems leidëjams – iðryðkintasis arba pirmasis leidëjas; po leidëjo ávardijimo 
dedamas kablelis;

j) toliau nurodomi leidinio metai; esant tæstiniø ar periodiniø leidiniø numeriø, tomø ir pan. nuorodoms, po 
leidinio metø dedamas kablelis; nesant ðiø duomenø, po leidinio metø dedamas taðkas, pavyzdþiui: 

Landsbergis, Vytautas. Geresnës muzikos troðkimas. Vilnius: Vaga, 1990. ISBN 5-415-00635-4.
Raèiûnaitë-Vyèinienë, Daiva. Vienbalsumas ðiaurës rytø Aukðtaitijoje: vëlesnës monofoninës dainos. Ið Lietuvos muzikologija. 
Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005, t. 6, p. 150–160.

k) toliau nurodomi leidinio dalies (pvz., straipsnio) puslapiai, pavyzdþiui:
Kramer, Lawrence. Perspektyvos: postmodernizmas ir muzikologija. Ið Goðtautienë, Rûta (sud.). Muzika kaip kultûros tekstas. 
Vilnius: Apostrofa, 2007, p. 124–160.

l) toliau áraðomas knygà, daugiatomius arba serialinius leidinius identifikuojantis standartinis numeris – ISBN, 
ISMN ar ISSN; po jø nuorodos dedamas taðkas; standartinis numeris neprivalomas nurodant knygø, daugiatomiø 
arba serialiniø leidiniø dalis (straipsnius ir pan.);

m) cituojant arba nurodant elektroninius dokumentus, bûtina nurodyti leidinio autoriø, antraðtæ, elektroniná 
adresà ir elektroninio leidinio þiûrëjimo datà, pavyzdþiui:

Paulauskis, Linas. Bronius Kutavièius: jeigu nëra paslapties – nëra ir muzikos. Ið Lietuvos muzikos link [interaktyvus]. 2005–2006, 
Nr. 11 [þiûrëta 2007 m. lapkrièio 5 d.]. Prieiga per internetà: <http://www.mxl.lt/lt/classical/info/251>. 
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