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Pratarmė
Jubiliejinę dešimties metų sukaktį 2009 m. paminėjusi mokslinių straipsnių rinktinė „Lietuvos muzikologija“ šiemet 

pasirodo solidžiu vienuoliktu tomu, kurio dvylika naujų publikacijų tęsia fundamentinius muzikos meno tyrimus. Tam 
tikra tomo emblema galėtume laikyti lenkų kompozitoriaus Fryderyko Chopino 200-ųjų gimimo metinių minėjimą. 
Bene didžiausias F.  Chopino muzikos žinovas, Krokuvos muzikos akademijos profesorius Mieczysławas Tomaszewskis, 
beje, ir mūsų žurnalo redakcinės kolegijos narys, dovanoja publikaciją „Fryderykas Chopinas ir tikėjimo klausimai“. 
Joje analizuojami F. Chopino religinės patirties, ilgainiui vertintos ir interpretuotos gana dviprasmiškai, aspektai. Kai 
kuriuose F. Chopino kūriniuose profesorius mėgina atskleisti religinį skambesį ir jį interpretuoja trimis skirtingomis 
religinės ekspresijos atmainomis: himniškąja, meditacine ir sentimentaliąja. 

Gražinos Daunoravičienės straipsnyje „A la Chopin“ versus „I like F. Chopin (Sonata B Min)“ gvildenamas Lie-
tuvos kompozitorių santykis su F. Chopino kūryba XX a. rekomponavimo praktikos ir požiūrio į „svetimą muziką“ 
pokyčių kontekste. Pasirinkusi J. Gruodžio stilizaciją fortepijonui „A la Chopin“ (1920) ir V. Bartulio orkestrinį opusą 
„I like F. Chopin (Sonata B Min)“ (2000), muzikologė analizuoja slinktį nuo pagarbaus romantiško prisilietimo iki 
postmodernisto darbo su preparuota medžiaga bei įrodo du skirtingus darbo metodus – komponavimą naudojantis 
stilistiniais F. Chopino muzikinės kalbos kompleksais ir semantinėmis idiomomis (J. Gruodis) bei minimalistinį 
manipuliavimą „iškarpyta“ F. Chopino kūrinio medžiaga (V. Bartulis). 

XX a. pirmos pusės lietuviškosios muzikos tyrimus pristato Gabrieliaus Aleknos studija „Vidiniai Vytauto Bacevičiaus 
muzikos kalbos ryšiai: dviejų kūrinių analizė“. Joje remiamasi dviem reprezentatyviais  šio kompozitoriaus opusais 
fortepijonui – „Ketvirtu žodžiu“, op. 31, ir Ketvirtosios sonatos, op. 53, pirma dalimi. Pasirinktų kūrinių tonaci-
niai ir formų aspektai nagrinėjami integruotu metodu – V. Bacevičiui būdingų muzikos elementų ir komponavimo 
technikų kontekste. Lauros Kaščiukaitės straipsnyje „Praeities muzikos adaptacijos lietuvių neoromantikų kūryboje“ 
pristatoma intertekstualumo teorija ir jos postulatų (J. N. Strauso, M. Tomaszewskio, M. Aranovskio, M. Jampolskio 
ir kt.) siūlomos „svetimo“ ir „savo“ tekstų santykių ir adaptacijų būdų klasifikacijos bei analizuojama nūdienos lietuvių 
kompozitorių neoromantikų (V. Bartulio, A. Martinaičio, M. Urbaičio, O. Narbutaitės) kūryba, atspindinti inteksto 
adaptacijos būdus nuo tikrų citatų iki vos atpažįstamų stilizacijų.

Lenkų muzikologė Marta Rzepczyńska straipsnyje „Medžiai, muzika ir išraiškos priemonės žvelgiant iš dualistinės 
perspektyvos ir remiantis integraliąja arbor-idea teorija“ gvildena medžio idėjos teoriją, sujungtą su V. Bacevičiaus 
amžininko Lenkijoje – kompozitoriaus Andrzejaus Panufniko (1914–1991) – kompozicinėmis intencijomis. Analizės 
objektu pasirinkusi jo kūrinį „Arbor cosmica“, autorė telkiasi į pastarojo komponavimo technikos detales ir iškelia 
kompozitoriaus eksploatuotą „trijų garsų ląstelės“ idėją. 

Šiame numeryje pristatomi du straipsniai, aktualizuojantys modernistinius tarpdisciplininius muzikos ir kitų sričių 
tyrimus. Mārtiņšo Viļumso studija „Kompoziciniai garsumo ir tembro erdvėlaikio kinezės atpažinimo aspektai“ ap-
taria svarbiausius tembro ir garsumo (intensyvumo) percepcinio atpažinimo ypatumus ir iškelia erdvės-laiko muzikos 
kūrybos procese sąvoką. Ryčio Ambrazevičiaus straipsnis „Laikas muzikos psichologijoje: nuo „sensorinio momento“ 
iki formos“ pristato šio muzikologo plėtojamus kognityvinės muzikos psichologijos tyrimus. R. Ambrazevičius gilinasi 
į esminius muzikinio laiko aspektus, analizuoja įvairių diapazonų trukmės suvokimą bei ritmo ir tempo suvokimo 
dėsningumus, grupavimo ir metro sąveiką. Pastaruosius reiškinius jis įtikinamai sieja su atminties struktūra, tipiškais 
jos lygmenų trukmės įverčiais ir mentalinės informacijos savitumais.

„Lietuvos muzikologijos“ XI tome rasime ir straipsnių diptichą, tapantį XIX–XX a. pr. Vilniaus muzikinio gyve-
nimo retrospektyvą. Tai Vidos Bakutytės („Yosefas Weinsteinas (Josifas Vinogradovas, 1866–1936): Haskalos siekių 
raiška vilniečio dainininko kūrybinėje biografijoje“) ir Leonido Melniko („Maksimilianas Šteinbergas: likimo ironija“) 
moksliniai tyrimai. V. Bakutytės straipsnio objektas – Haskalos idėjas atspindintis žymaus vilniečio dainininko Yosefo 
Weinsteino kūrybos kelias ir veikla turtingoje Vilniaus kultūrinio sambūvio erdvėje. L. Melnikas nagrinėja Vilniuje 
gimusio ir užaugusio XX a. pirmos pusės Rusijos kompozitoriaus ir pedagogo Maksimiliano Šteinbergo (1883–1946) 
kūrybinę veiklą, remdamasis istoriniais dokumentais rekonstruoja jo ryšius su N. Rimskiu-Korsakovu, I. Stravinskiu, 
D. Šostakovičiumi, pas jį studijavusiais S. Šimkumi, J. Tallat-Kelpša, J. Karnavičiumi, J. Žilevičiumi. 

Lietuvių muzikologijoje netyrinėtą mūsų šalies muzikinio paveldo sritį pristato pastarųjų metų Dariaus Kučinsko 
mokslinius tyrimus reflektuojantis straipsnis „Lietuviška muzika pianolai. Šaltiniai ir katalogas“. Tyrinėtojas susiste-
mina informaciją apie lietuviškos muzikos įrašus pianolai, jų atsiradimo aplinkybes ir dabartines saugojimo vietas bei 
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daro išvadą, kad muzika pianolai buvo ypač vertinga XX a. pradžios lietuvių, pirmiausia JAV lietuvių bendruomenės, 
muzikinio gyvenimo liudytoja. 

Vokiečių muzikologas Helmutas Loosas straipsnyje „Nuo idealybės prie realybės. Paradigmų kaita“ teikia apmąs-
tymų apie vokiečių – „poetų ir mąstytojų tautą“ bei mėgina sukurti „realistinį istorijos paveikslą“ kaip atsvarą idėjų 
istorijai. 

Etnomuzikologijos tyrimus „Lietuvos muzikologijos“ XI tome atveria Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Straipsnyje 
„Sutartinių giedojimas tarsi paukščių giesmė: gamtos ir kultūros santykis“ autorė analizuoja XX a. pirmoje pusėje 
užrašytus sutartinių giedojimo žodinius apibūdinimus, prilyginamus paukščių (gulbių, gervių ir kt.) balsams. Ji kons-
tatuoja paukščių balsų ir sutartinių intonavimo bei artikuliavimo ypatumų ryšį. 

Vaidos Naruševičiūtės straipsnyje „Marcinkonių apylinkių polkos stilius“ struktūrinės analizės metodu tiriamas 
lokalinis polkos stilius, objektu pasirinkus Marcinkonių apylinkių polką, vietinių žmonių dar vadinamą drabnuke. 

Žurnalo recenzijų skiltyje Judita Žukienė („Aktualus sugrįžimas, arba dar kartą apie Juozą Gruodį“) pristato ir aptaria 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos išleistą J. Gruodžio kūrybos tyrinėtojo ir puoselėtojo prof. Algirdo Ambrazo 
sudarytą knygą „Juozas Gruodis epochų sankirtose. Straipsniai. Atsiminimai. Dokumentai“ (2009).

Redakcinė kolegija
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Foreword
The collection of academic articles “Lietuvos muzikologija” that marked its tenth anniversary in 2009, comes out 

in an impressive eleventh volume this year. Its twelve new publications continue fundamental research into the art 
of music. The musicological commemoration of the bicentenary of the birth of Fryderik Chopin could, in a certain 
sense, be called the emblem of this volume. On this occasion, Professor Mieczysław Tomaszewski of the Cracow 
Academy of Music, the greatest and most profound expert of Chopin’s music (and a member of the editorial board of 
this magazine) contributed his study “Fryderyk Chopin and Issues of Faith” to the magazine. The study is concerned 
with the issue of Chopin’s religious experience that, with time, has received ambiguous interpretation and evaluation. 
The researcher attempts to reveal religious notes in some of Chopin’s works, interpreting it in three different kinds of 
religious expression: hymnal, meditational and sentimental. 

Gražina Daunoravičienė’s article “A la Chopin versus I like F. Chopin (Sonata B Min)” deals with the Lithuanian 
composers’ attitude to Chopin’s works in the context of the change in the practice of recomposition and “borrowed 
music”. The musicologist chose Juozas Gruodis’ stylisation for piano A la Chopin (1920) and Vidmantas Bartulis’ 
orchestral opus “I like F. Chopin (Sonata B Min)” (2000), in order to analyse the change from a respectful romantic 
touch to postmodernist work with prepared material. She proves that two different work techniques exist: composing 
using the stylistic complexes of Chopin’s musical language and semantic idioms (J. Gruodis) as well as minimalist 
manipulation with “cut out” material of Chopin’s composition (V. Bartulis). 

Gabrielius Alekna’s study “On the Interrelatedness in Vytautas Bacevičius’ Musical Language: Two Analyses” in-
troduces research in music in Lithuania in the first half of the twentieth century drawing on two representative piano 
works by the composer: “Quatrième mot”, Op. 31, and the first movement of Sonata No. 4, Op. 53. The tonal and 
form aspects of the works chosen are studied by an integrated method in the context of musical elements and the 
composition techniques characteristic of Bacevičius. Laura Kaščiukaitė’s article “Adaptations of Past Music in the Crea-
tion of Lithuanian Neo-Romantic Composers” the theory of intertextuality is introduced alongside its postulates (by J. 
N. Straus, M. Tomaszewski, M. Aranovski, M. Jampolsky and others) regarding the classifications of “borrowed” and 
“one’s own” text relationships and ways of adaptations. The author analyzes the works of Neo-Romantic Lithuanian 
composers (Bartulis, Martinaitis, Urbaitis, Narbutaitė) that present a wide spectrum of in-text adaptation ways from 
direct quotations to barely recognizable stylizations.

In her study, “Trees, Music and Intermedia from a Dualistic Perspective based Around the Integral Theory of 
arbor-idea” the Polish musicologist Marta Rzepczyńska deals with the theory of the idea of the tree linked to the com-
positional intentions of the composer Andrzej Panufnik (1914–1991), Bacevičius’ contemporary in Poland. Choosing 
his work “Arbor Cosmica” for the object of her studies, she concentrates on the details of his composition techniques 
and places emphasis the idea of “three-sound cell” which the composer employed.  

This volume presents two articles that actualise modernist interdisciplinary research into music and other spheres. 
Mārtiņš Viļums study “Compositional Aspects of Timbre and Loudness as the Recognition of Time-Space Kinesis” 
discusses the most important peculiarities of perceptual recognition of the timbre and loudness (intensity) giving 
prominence to the concept of space-time in the process of creation. Rytis Ambrazevičius’ article “Time in the Psychol-
ogy of Music: From ‘Sensory Moment’ to Form” introduces the research by the author into the cognitive psychology 
of music that he systemically conducts. This time, the essential facets of musical time are discussed; the perception 
of duration in different time scales, the regularities of the perception of rhythm and tempo, as well as the interaction 
between grouping and meter are analyzed. The musicologist links the phenomena discussed to the structure of memory, 
typical time values of its levels, and the peculiarities of mental information.

Volume XI of “Lietuvos muzikologija” also carries a diptych of articles, describing a retrospective of the musical 
life in Vilnius in the nineteenth and the early twentieth century: Vida Bakutytė’s (“Yosef Weinstein (Josif Vinogra-
dov; 1866–1936)): The Expression of Haskalah Aspirations in the Vilnius Singer’s Creative Biography”) and Leonid 
Melnik’s (“Maximilian Steinberg: Irony of Fate”) research. The object of Bakutytė’s research is the life and activities 
of the famous singer Yosef Weinstein that reflect the ideas of Haskalah in the context of the rich cultural space in 
Vilnius. Melnik’s study is concerned with the creative activities of Maximilian Steinberg (1883–1946), the Russian 
composer and educator who was born and grew in Vilnius. Drawing on the historical documents, he reconstructs his 
relations with N. Rimski-Korsakov, I. Stravinsky, D. Shostakovich, as well as his students S. Šimkus, J. Tallat-Kelpša, 
J. Karnavičius, and J. Žilevičius. Darius Kučinskas’ article “Lithuanian Music Recordings for the Pianola: Sources 
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and the Catalogue” introduces the latest scientific research into that part of the Lithuanian musical heritage that has 
never been researched before. Here the researcher systematises the information about the recordings of Lithuanian 
music for the pianola, how they were made and the places they are stored. He concludes that music for the pianola 
was an especially valuable part of the life of the Lithuanians, first and foremost, of the Lithuanian community in the 
USA at the beginning of the twentieth century. In his article “From reality to Reality. Paradigm Alternation” the Ger-
man musicologist Helmut Loos writes about the German nation as a “nation of poets and thinkers” trying to create 
a “realistic picture of history” as a balance to the history of ideas.

Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė writes about the research into ethnomusicology in the eleventh volume of “Lietuvos 
muzikologijos”. In her article “Specific Features of Performing Lithuanian Polyphonic Songs – Sutartinės: Singing as 
Birdsong” she analyses the verbal definitions of the singing of sutartinės, which were written down in the first half of the 
twentieth century and were compared with the voices of birds (swans, cranes). She claims that there is a link between 
the peculiarities of the intonation and articulation of the bird songs and the polyphonic songs. Vaida Naruševičiūtė, 
employing the method of structural analysis studies the local style of dancing the polka (called drabnukė by the locals) 
in the article “The Polka Style in the Surroundings of Marcinkonys”. 

The review column of the magazine carries Judita Žukienė’s article “Important Return or once again about Juo-
zas Gruodis” where she introduces the book edited by Professor Algirdas Ambrazas, who has been researching and 
promoting Gruodis’ works. The book entitled “Juozas Gruodis epochų sankirtose. Straipsniai. Atsiminimai. Doku-
mentai” (Juozas Gruodis at the Intersection of the Periods. Articles. Reminiscences. Documents) was published by 
the Lithuanian Academy of Music and Theatre at the end of 2009. 

The editors
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Mieczysław TOMASZEWSKI

Fryderykas Chopinas ir tikėjimo klausimai
Fryderyk Chopin and Issues of Faith

Anotacija
Straipsnyje nagrinėjama F. Chopino ir religinės patirties problematika, ilgainiui įgijusi gana dviprasmiškų vertinimų ir interpretacijų. 
Tarp 65 opusų ir tiek pat ineditų neaptiksime nė vienos sakralinio pobūdžio kompozicijos. Jokie šaltiniai nenurodo, kad F. Chopino 
muzika, bent jau sukurta brandžiuoju jo kūrybos laikotarpiu, būtų tiesiogiai skiriama ad maiorem Dei gloriam. Tik viename savo kūrinių 
Noktiurne g-moll, op. 15 Nr. 3, F. Chopinas nurodė vienos iš partijų pobūdį ir išraišką žodžiu religioso. Remiantis F. Chopino muzikos 
recepcijos istorijos teikamais duomenimis, straipsnyje mėginama išgirsti kai kurių jo kūrinių ar jų fragmentų religinį skambesį, aptariamos 
trys skirtingos religinės ekspresijos atmainos: himniškoji, meditacinė ir sentimentalioji.
Reikšminiai žodžiai: F. Chopinas ir religija, epistolinis palikimas, religinė ekspresija muzikoje, himniškoji, meditacinė, sentimentalioji 
muzika.

Abstract
The article deals with the issue of Chopin and religious experience, which, with time, has received rather ambiguous evaluations and 
interpretations. Only in one of his compositions Nocturne in G minor, op. 15 No 3 did Chopin designate the character and expres-
sion of one of the parts as religioso. Drawing on the data from the history of the reception of Chopin’s music, attempts are made in the 
article to find some allusions to religion in some of his compositions or their fragments. Three different trends of religious expression are 
discussed: hymnal, meditational and sentimental.
Key words: Chopin and religion, epistolary legacy, religious expression in music, hymnal, meditational, sentimental music.

„Jau savaitė, kaip nieko nesukūriau nei žmonėms, nei 
Dievui“

(iš Chopino laiško Tytusui Woyciechowskiui, 1828 XII 26).

Sakinys pamąstymui

Antrą 1828 m. Kalėdų dieną rašytame laiške Tytusui 
Woyciechowskiui šalia naujamečių ir vardadienio sveiki-
nimų Fryderykas Chopinas, kaip įprasta, pažeria Varšuvos 
meninio ir saloninio gyvenimo naujienų ir gandų, laisvai, 
be jokios sistemos susipinančių, papildytų keliomis žinutė-
mis apie tai, ką kuria. Ir staiga šioje epistolinėje sumaištyje 
cicer cum caule skaitome sakinį, priverčiantį susimąstyti: 
„Jau savaitė, kaip nieko nesukūriau nei žmonėms, nei 
Dievui“ („Od tygodnia nicem nie napisał, ani dla ludzi 
ani dla Boga“1). 

F. Chopinas mėgo būtent taip – netikėtai, tarsi nenoro-
mis – vienu ar keliais sakiniais užsiminti apie savo stipriau-
sius jausmus ir mintis: „[Kaip klostosi] mano gyvenimas? 
Priartėjau prie to, kas gražiausia“ („A moje życie? Jestem 
blisko tego, co najpiękniejsze“) – neklausiamas laiške iš 
Maljorkos netikėtai prisipažino Julianui Fontanai. Kitame 
laiške J. Fontanai, tik jau rašytame iš Noano, randame vis 
dar prasmingos egzegezės nesulaukusį sakinį: „Pasislėpki-
me ant po mirties“ („Schowajmy się na po śmierci“). O štai 

iš Škotijos draugui Wojciechui Grzymałai siųstame laiške 
F. Chopinas rašė: „Tuo tarpu mano kūryba kur dingo? O 
savo širdį kur išbarsčiau?“ („Tymczasem moja sztuka gdzie 
się podziała? A moje serce gdziem zmarnował?“2).  

Vis dėlto šis prisipažinimas 1828 m. Kalėdų laiške 
stebina ne tiek netikėtu pateikimo būdu, kiek turiniu. 
Ką turėtų reikšti formuluotė „nei žmonėms, nei Die-
vui“? Kad F. Chopinas kūrė „žmonėms“, netiesiogiai, 
bet expressis verbis nurodo jis pats. Sukūręs vieną savo 
šedevrų rašė: „Šiandien baigiau Fantaziją, ir [nors] 
dangus giedras, mano širdis liūdna, bet nieko baisaus. 
Jeigu būtų kitaip, gal mano gyvenimas nebūtų niekam 
reikalingas“ („Dziś skończyłem Fantazję – i [choć] niebo 
piękne, smutno mi na sercu – ale to nic nie szkodzi. Żeby 
inaczej było, może by moja egzystencja nikomu na nic się 
nie przydała“3). Turėjo būti reikalingas žmonėms, taigi 
jiems ir kūrė, šitaip suvokdamas savo gyvenimo tikslą 
ir prasmę. Bet kurti „Dievui“? Tarp 65 opusų ir tiek 
pat ineditų neaptiksime nė vienos sakralinio pobūdžio 
kompozicijos. Galbūt vėlyvuoju kūrybos laikotarpiu, 
1846 m., F. Chopinas iš tiesų sukūrė iki šiol nerastą Veni 
Creator, skirtą draugo, poeto Bohdano Zaleskio ir savo 
mokinės Zofijos Rosengardt tuoktuvėms. Tačiau jei ir 
taip, tai būtų išimtis. Tad kaip reikėtų suprasti jo 1828 m. 
parašytus žodžius? Nebuvo linkęs tuščiažodžiauti. Tie 
žodžiai turėjo ką nors reikšti. 
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Legendos kūrimas

Iškalbingas faktas: jokioje iš gausiai išleistų F. Chopino 
biografijų nemėginta paaiškinti šių žodžių. Kai kuriems 
biografams jie galėjo būti tiesiog neparankūs, diskreduoti 
kurį laiką pagrįstą teiginį ar nusistatymą dėl kompozito-
riaus ateizmo arba bent jau dėl religinės indiferencijos. 
Todėl ir stengtasi šių žodžių nepastebėti. 

F. Chopino kaip nejautrios religinei patirčiai asmenybės 
įvaizdį sukūrė ir visuotinėje sąmonėje įtvirtino Ferdynandas 
Hoesickas. Daugeliu požiūrių fundamentalios biografijos4 
autorius savo teiginius pagrindė daugybe argumentų, 
kurie skaitant pirmą kartą atrodo nenuginčijami. Tačiau 
įdėmesnė šaltinių, pasitelkiamų formuluojant argumen-
tus, analizė nušviečia šią problemą visai kita šviesa, nei to 
norėjo F. Hoesickas. Puikus biografas, iš anksto įsitikinęs 
dėl F. Chopino abejingumo religijai, iš pradžių pateikė 
šią tezę patvirtinančių argumentų, tačiau vėliau – taip 
pat ir jai prieštaraujančių faktų, deja, tik tam, kad juos 
diskredituotų nuostabą keliančia interpretacija. Pagaliau 
F. Hoesickas visiškai nepasinaudojo liudijimais, kurių 
nebuvo įmanoma nuginčyti.  

Pasak F. Hoesicko, F. Chopinas „labai anksti atsikratė 
motinos diegto religingumo“, paveiktas tėvo, „įsitikinu-
sio Voltero sekėjo“, bei kartos – „[tėvynės išvadavimo] 
žygdarbiui pasiryžusios ‘net ir nepaisant Dievo’“ – įtakos. 
Štutgarte „burnojo prieš jį“. Su „ponios Sand aplinkos 
demokratinių pažiūrų respublikonais doktrinieriais“ sutarė 
tik „religinio abejingumo, lydimo antipatijos Bažnyčios 
institucijai“, klausimu. Aptardamas F. Chopino santykį 
su Didžiosios emigracijos terpe F. Hoesickas teigia, kad 
kompozitorius „visiškai palaikė [joje tarpstančias], biogra-
fo nuomone, antikatalikiškas pažiūras“5.  

Susiduriame su daugybe, švelniai tariant, supaprasti-
nimų. Nuodugni kompozitoriaus laiškų ir jo amžininkų 
liudijimų nesutrumpintų tekstų analizė neleidžia sutikti 
nė su vienu iš minėtų teiginių, akivaizdžiai tempiamų ant 
biografo intepretacijos kurpalio. F. Chopinas iki gyveni-
mo pabaigos juto egzistencinį, dvasinį ir emocinį ryšį su 
motina. Jis sielojosi dėl tėvo mirties, bet tai nepaneigia 
fakto, kad beveik kiekvienai progai pasitaikius mėgino 
atsiriboti nuo Mikołajaus Chopino pasaulėžiūros; neper-
ėmė nei jo lojalistinių patriotinių pažiūrų, nei meninių 
nuostatų, artimų klasicistinėms Apšvietos idėjoms. Savo 
ruožtu susipažinus su tos epochos epistoliniu palikimu ir 
memuarais, neįmanoma sutikti su apodiktiška F. Hoesicko 
nuomone, kad, tarkime, Woltero proza ir Bacho muzika 
turėjo lygiavertės įtakos F. Chopinui6. Noras dokumen-
tais pagrįsti savo įžvalgas kartais nuveda biografą grynos 
fantazijos klystkeliais. Pavyzdžiui, jis be jokio pagrindo 
kompozitoriaus draugais pavadina kunigą Lamennais ir 
ministrą Mendizabalą. Pirmąjį – dėl antiklerikalinių pa-
žiūrų, antrąjį – dėl ultraliberalios veiklos. Ispanų ministras 

„pagarsėjo uždarydamas vienuolynus, konfiskuodamas 
bažnytinį turtą ir išvaikydamas vienuolynus“. F. Chopi-
ną biografas priskyrė „tiems, kas pritarė šiam radikaliam 
Mendizabalo žingsniui“, mat „savo draugo (sic!) edikto 
dėka atvykęs į Maljorką galėjo apsigyventi neseniai vie-
nuolių apleistame vienuolyne Valdemore, o tai jam buvo 
labai paranku“7. Čia pernelyg akivaizdžiai prasilenkta su 
laiškuose dokumentuota tiesa, tad nedetalizuosime.    

George Sand liudijimas

Greičiausiai biografui nebuvo parankus liudijimas, – 
taigi jo ir nemini, – kurį F. Chopino tikėjimo klausimu 
savo prisiminimuose expressis verbis8 pateikė svarbiausia 
iš liudytojų. 

Su laiko ir išsiskyrimo aplinkybių nenumaldyta pa-
garba ir susižavėjimu rašydama apie draugą, su kuriuo 
artimai pragyveno devynerius metus, George Sand jam 
pateikė tik vieną priekaištą: „užsidarymas katalikiškose 
dogmose“9. O paįvairindama pasakojimą apie savo ryšį 
su F. Chopinu pacitavo lakonišką jo frazę apie jos po-
žiūrį į tikėjimą. Anot rašytojos, F. Chopinas tam tikrose 
situacijose mėgo kartoti: „O, esu tikras, kad ji [iš esmės] 
myli Poną Dievą!“ („Ba, pewien jestem, że ona [w gruncie 
rzeczy] kocha Pana Boga!“10).

F. Hoesicko intepretacijoje panašūs kompozitoriaus 
pasisakymai galėjo liudyti jo esprit de contradiction. Bio-
grafas teigia, plačiau neaiškindamas tokios F. Chopino 
laikysenos priežasčių: „Būdamas su ponia Sand jos akyse 
stengėsi atrodyti geresnis katalikas, nei buvo iš tiesų“11.

Artimesnių ir tolimesnių bičiulių akyse

G. Sand liudijimas nėra vienintelis šaltinis, leidžiantis 
spręsti apie F. Chopino santykį su tikėjimu. Jo pirmajam 
biografui ir vienam iš tikrai artimų draugų ankstyvaisiais 
gyvenimo Paryžiuje metais Ferencui Lisztui šiuo klausimu 
nekilo jokių abejonių. Jis rašė apie F. Chopiną kaip apie 
„giliai religingą ir nuoširdžiai katalikybę išpažįstantį“12 
žmogų. Anglų biografas Frederickas Niecksas, remdamasis 
kompozitoriaus mokinių ir draugų liudijimais „iš pirmų 
lūpų“, priėjo prie panašios išvados, kad „Chopinas išsau-
gojo nesutrikdytą ryšį su Romos katalikų bažnyčia“13.

Cituoto F. Liszto pasisakymo tęsinys yra ypač reikš-
mingas, aiškinantis F. Chopino abejingumo religijai mito 
kūrimosi priežastis. Mat jis pabrėžia vieną esminių kompo-
zitoriaus būdo bruožų – jo diskretiškumą, polinkį vengti 
bet kokio vidinio gyvenime afišavimo. „Niekada apie tai 
nekalbėdavo, – rašė F. Lisztas, – savo tikėjimą pasilikdamas 
sau ir jo nedeklaruodamas. Galėjai jį ilgai pažinoti ir nė 
nenutuokti, kokios yra jo pažiūrios šia prasme“14.   

Tačiau artimiausieji dėl to neabejojo; anuomet buvo 
sakoma „artimi dvasia“. Matyt, neatsitiktinai jiems 
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priklausė ir Eugenius Delacroix, garsėjęs savo gyvu ti-
kėjimu15; Adolphas Nourrit, „tasai taurus menininkas, 
nuoširdus ir kone rūstus katalikas“16. Tokį jį matė F. Lisz-
tas, apibūdindamas artimiausius F. Chopinui asmenis. 
Kompozitoriui artimi dvasia taip pat buvo jaunystėje – 
Kazimierzas Brodzińskis, vėliau – Stefanas Witwickis ir 
Bohdanas Zaleskis, galiausiai – Norwidas.

Tyrinėdamas F. Chopino ir jo epochoje vyravusių filo-
sofijos srovių santykį, Władysławas Tatarkiewiczius priėjo 
prie išvados, kad „tik Brodzińskio, su kuriuo [Chopinas] 
bendravo jaunystės metais, ir Norwido, su kuriuo suar-
tėjo jau gyvenimo saulėlydy, filosofinės pažiūros, atrodo, 
buvo artimos jo gyvenimo ir kūrybos nuostatoms“17. 
Pasak W. Tatarkiewicziaus, „Brodzińskiui romantiškumas 
tebuvo poreikis filosofijai suteikti religingumo, poezijai – 
filosofijos, grožiui – tikroviškumo, o tiesai – grožio“18. 
O Norwidui grožis reiškė „tiesos ir meilės pavidalą“. 
W. Tatarkiewiczius savo išvadas, skeptiškas ir atsargias, 
apibendrina dviem sakiniais: „Jei kuri nors filosofija ar 
pasaulėžiūra savaime ir sutapo su Chopino gyvenimiška 
ir menine laikysena, tai tik emocine ir estetine prasme. O 
nuo garbinančių misticizmą ir moralizuojančių romantikų 
jis buvo nutolęs tiek pat, kiek ir nuo Apšvietos materia-
lizmo bei pozityvizmo“19.  

Moralinis stuburas

F. Chopinas tikrai nebuvo vienas tų „moralistų“, kurie 
savo gyvenimu ir kūrybos temomis skelbė moralines tiesas 
ir principus. Tačiau nuostabą kelia tai, kaip nedvipras-
miškai jo amžininkai įžvelgė kompozitoriaus asmenyje ir 
kūryboje moralinį stuburą. 

Jau pirmo F. Chopino viešo koncerto Varšuvoje 
recenzentas Maurycys Mochnackis palygino jo muziką 
su „teisingo žmogaus gyvenimu: jokio dvilypumo, falšo, 
perdėto efektingumo...“20

Savo įspūdžius susitikus su F. Chopinu Feliksas Men-
delssohnas-Bartholdy suformulavo sakiniu: „Man buvo 
malonu bendrauti su tikru muziku, o ne su tokiais pusiau 
virtuozais ir pusiau klasikais, kurie norėtų muzikoje su-
jungti dorybės orumą su nuodėmės malonumu“21.

F. Lisztas taip pat panašiai apibūdina F. Chopino elgseną: 
„Jis atkakliai vengė gyvenimo klystkelių“22. Pasak Balzaco, 
„Chopinas – tai angelas, Lisztas – tai demonas“; tai ne tik 
skamba efektingai, bet ir teikia peno apmąstymams. 

„Jo gerumas, jautrumas, kantrybė“ kėlė nerimą 
G. Sand, kuri su jai būdinga afektacija kadais rašė Pau-
linai Viardot: „Kelionėje savo dukterį patikiu Chopino 
globai, kaip patikėčiau ją Dievui, nes kalbant rimtai ir 
neperdedant Chopinas yra geriausias ir švariausias že-
mėje...“ (ir galantiškai pridūrė: „po Jūsų“23). Sophie Léo 
atsiminimuose F. Chopinas figūruoja kaip „labiau dvasinė 
nei kūniška esybė“24.

W. Grzymała, pasakodamas Augustui Léo apie pasku-
tines Sonatos b-moll autoriaus gyvenimo akimirkas, savo 
laišką baigia žodžiais: „Dabar, esame tuo tikri, jo siela yra 
pas Dievą ir toji siela bus didžiai mylima“25. E. Delacroix 
laiške W. Grzymałai prisimena „neprilygstamąjį genijų, 
kurio dangus pavydėjo žemei“26.

Žinoma, šie pasisakymai yra hiperbolizuoti, išsakyti 
su romantine egzaltacija ir padiktuoti akimirkos išskirti-
numo, bet jų tonas skamba švariai.

Tikinčiojo atvertimas

Nelabai maloniai nuskambėjo kunigo Aleksanderio 
Jełowickio27, sukilėlio, nuo 1841 m. Prisikėlimo kongre-
gacijos (zakonu Zmartwychwstańców) nario, kompozitoriui 
pažįstamo iš Paryžiaus emigracijos laikų, pagaliau F. Cho-
pino nuodėmklausio, pasakojimas apie paskutines kompo-
zitoriaus gyvenimo akimirkas, pateiktas jau praėjus kuriam 
laikui po jo mirties. Ar tam, kad galėtų išgarsėti tariamai 
„atvertęs“ genialų, visoje Europoje žinomą menininką, ar 
kad pelnytų pripažinimą ypač pamaldžiai nusiteikusiose 
bendruomenėse arba pagaliau savo kongregacijos akyse, 
A. Jełowickis aprašė ne tiek paskutines kompozitoriaus 
gyvenimo akimirkas, kiek savo pastangas, kelis mėnesius 
vedant „paklydusį nusidėjėlį“ doros kelio link. Jau pirmas 
šio grynai fariziejiško, detalizuoto, pateikto literatūrinės 
novelės forma teksto skaitymas kelia  šleikštulį ir abejo-
nes28. Vis dėlto kaip ši tonacija skiriasi nuo tos, kurioje 
paskutinį susitikimą su kompozitoriumi – prisiminimuose 
Baltos gėlės ir Juodos gėlės, poemoje Promethidion ir eilėse 
Chopino fortepijonas – įamžino Norwidas29.

Neverta stebėtis, kad kunigo A. Jełowickio didaktiš-
kosios „novelės“ publikavimas sukėlė reakciją ir atgarsius, 
visiškai priešingus tiems, kurių greičiausiai tikėtasi, ir taip 
įtvirtino klaidingą nuomonę. Taigi vis didesnį pagreitį įgijo 
interpretacija, pagal kurią F. Chopinas pradėtas laikyti 
ateistu, o jo nuodėmklausys – dvasininku, kuriam tik po 
daugelio bandymų pavyko, vos ne pasitelkus moralinį 
šantažą motinos asmeniu, priversti savo atgailaujantį 
nusidėjėlį priimti paskutinį patepimą30.

Ypač garsiai nuskambėjo Liberum veto – į kunigo 
A. Jełowickio tekstą iš karto sureagavo Aleksanderis 
Świętochowskis Peterburgo „Pravdoje“31, savo straipsnio 
paantraštėje parašęs: „Paskutinė sekcija, įvykdyta Chopi-
no sielai. Kunigo Jełowickio protokolas. Skirtumai tarp 
genialaus muziko ir...“ 

„Įprastiniai posakiai“? 

Menamos F. Chopino religinės indiferencijos klausimą 
naujaisiais laikais iškėlė vienas religijos filosofų, mėginda-
mas įvertinti ją nauju žvilgsniu, sine ira et studio, tekste 
išraiškingu pavadinimu „Fryderyko Chopino ‘religija’“32. 
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Šaltiniu, kuriuo remdamasis Nowickis priėjo prie išvados 
apie „racionalistinę didžiojo kūrėjo galvoseną“33 ir apie 
jo domesį vien „estetinei religinio kulto pusei“34, tapo 
F. Chopino laiškų tekstai. Iš tiesų, kaip suskaičiavo filoso-
fas, žodis „Dievas“ juose pavartojamas net 70 kartų, nors, 
anot jo, „daugiausia įprastiniuose posakiuose, tokiuose 
kaip ačiū Dievui, esu sveikas; duok Dieve; Dievas žino ir 
t. t.“35 Taigi žodis yra netekęs religinės prasmės. 

Įdėmesnis laiškų perskaitymas šiai tezei akivaizdžiai 
prieštarauja. Neįmanoma konvencionaliais „įprastiniais 
posakiais“ laikyti daugumos iš tų 70 F. Chopino kreipinių 
į Aukščiausiąją Instanciją. Keli pavyzdžiai: 

Iš Vienos šeimai: „Viliuosi, kad Ponas Dievas man 
padės – nesijaudinkite!“ (1829 08 08). „Ką manote 
apie generolo Dwernickio pergalę prie Stočeko? Kad tik 
Dievas ir toliau jam pagelbėtų!“ (1831 05 14). Iš Noano 
J. Fontanai: „Te Ponas Dievas tau atlygina už tavo mielą 
draugystę“ (1841 09 11). W. Grzymałai iš Paryžiaus: 
„Parašyk keletą žodžių apie savo sveikatą. O aš čia pasi-
melsiu“ (1842 04). Mariai de Rozières iš Orleano: „Dievas 
Tamstą palaimins...“ (1844 09 03). Solange’ai Clésinger iš 
Paryżiaus: „Tesaugo Tamstą Ponas Dievas“ (1847 11 24),  
iš Londono: „Telaimina Tamstą Dievas ir suteikia Ju-
dviem laimės“ (1848 06 30). Ignacy’ui Krzyżanowskiui 
iš Londono: „Tepadeda Tau Ponas Dievas Tavo darbuose“ 
(1848 07 05). Kamiliui Pleyeliui iš Londono: „Tesuteikia 
Tamstai Ponas Dievas laimės“ (1848 08 15). W. Grzymałai 
iš Calder House: „Te Dievas Tave saugo ir globoja...“ 
(1848 08 19), iš Johnston Castel: „Rašyk, ir tesaugo Tave 
Dievas“ (1848 09 09); iš Londono: „Pasaulis dabar sukasi 
ne pagal Dievo įstatymus...“ (1848 10 18). Seseriai Ludwi-
kai iš Paryžiaus: „Gal P. Dievui leidus viskas susitvarkys, 
bet jei P. Dievo valia bus kitokia, tai bent jau elkitės taip, 
tarsi Ponas Dievas laimintų“ („Może P. Bóg pozwoli, że 
będzie dobrze, a jeżeli P. Bóg nie da, to przynajmniej tak 
róbcie, jak żeby Pan Bóg miał pozwolić“, 1849 06 25). 
W. Grzymałai iš Paryżiaus: „Jau tiek ištvėrei, Ponas Dievas 
suteiks Tau stiprybės ir toliau“ (1849 07 10).

„Čia šito nežino...“ 

Išliko ir keli netiesioginiai liudijimai. Žinoma, jų, kaip 
šaltinių iš „antrų rankų“, reikšmė yra dalinė, bet jų igno-
ruoti negalima. Pomirtiniuose prisiminimuose, priklau-
sančiuose Stanisławo Koźmiano plunksnai, užfiksuotas jo 
susitikimas su kompozitoriumi Londone vėlyvą 1848 m. 
rudenį, prieš pat F. Chopinui grįžtant į Paryžių. S. Koź-
mianas užrašė tuomet F. Chopino pasakytus, greičiausiai 
pusiau rimtai, pusiau juokais, žodžius: „Baigiau savo 
viešus pasirodymus. Juk kaime yra bažnytėlė, tad duokite 
man likusioms dienoms kokį nors kampelį ir gailestingos 
duonos kriaukšlelę, o už tai jums griešiu himnus Lenkijos 
Karūnos Karalienės garbei“36.

Tikimybę, kad šis, pripažinkime, retoriškas pageida-
vimas yra nuoširdus, stiprina laiko aplinkybė. To meto 
F. Chopino egzistencinę tonaciją nušviečia žodžiai iš 
laiško W. Grzymałai: „Tuo tarpu mano kūryba kur dingo? 
O savo širdį kur išbarsčiau? Gerai, kad dar prisimenu, 
kaip gimtinėje dainuoja. Šis pasaulis nuo manęs tolsta“ 
(„Tymczasem moja sztuka gdzie się podziała. A moje serce 
gdziem zmarnował? Ledwie, że jeszcze pamiętam jak w 
kraju śpiewają. Świat mi ten jakoś mija“37).

Apie prieraišumą gyvybingai, nepaisančiai laiko tėkmės 
tradicijai, atsineštai iš gimtųjų namų ir tėvynės, byloja ir 
F. Chopino laiškų datavimo būdas: „Viena, pirmoji Kalė-
dų diena“ (1860), „Paryžius, Velykos“ (1845), „Šiandien 
Kūčios, patekėjo pirmoji Žvaigdelė. Bet čia šito nežino“ 
(1845), „Noanas, Sekminės“ (1846), „Paryžius. Šiandien 
trečiadienis, Pelenų diena“ (1847), „Londonas, Didysis 
penktadienis“ (1848).

Kiti liudijimai ir interpretacijos

F. Chopino religinės indiferencijos mitas, kuriam 
postūmį suteikė priešinga, nei tikėtasi, reakcija į įtartiną 
kunigo A. Jełowickio tekstą ir kurį įtvirtino tariamai 
pagrįsti F. Hoesicko argumentai, kartkartėmis išnirdavo 
F. Chopino biografistikoje tai ten, tai čia. Bet ne visur. 
Pernelyg reikšmingi buvo tiesioginiai liudijimai,  pirmiau-
sia G. Sand ir F. Liszto, bet taip pat F. Chopino mokinių 
ir lenkiškosios aplinkos draugų. Todėl nieko stebėtina, 
kad, pavyzdžiui, pirmasis F. Chopino lenkų biografas 
Marcelis Antonis Szulcas pavadino kompozitorių „gilaus 
tikėjimo, nepajudinamų religinių principų žmogumi“38. 
Taip parašė net ir žinodamas apie kompozitoriaus ryšio 
su prancūzų rašytoja istoriją ir pobūdį; tiesą sakant, apie 
tai žinojo visa Europa. 

F. Nieckso nuomonę, pagrįstą naujais liudijimais, 
jau minėjome39. Ja savo ruožtu rėmėsi Jamesas Huneke-
ris, išsakydamas ekstremaliai nuskambėjusį teiginį apie 
F. Chopiną: „Ramia sąžine galima jį pavadinti moralistu. 
<...> Išskyrus epizodą su ponia Sand, jo gyvenimas buvo 
be priekaištų. Jis neapkentė visko, kas žema...“40

Muzika kaip asmenybės raiška

Nebaigto „Skambinimo fortepijonu metodo“ užrašuo-
se aptinkame F. Chopino supratimo, koks santykis turėtų 
sieti kūrėją ir jo kūrinį, pėdsakų. Kompozitorius eskiziškai 
apibrėžė tris muzikos sąvokas. Anot jo, muzika yra: „Mūsų 
patirties išraiška garsais. Minties raiška garsais. Mūsų jaus-
mo pasireiškimas per garsus“41. Taigi jis pritarė tarp savo 
kartos menininkų vyraujančiai nuomonei, kad menas – tai 
asmenybės atspindys. F. Chopinui skirtoje monografinėje 
studijoje 1852 m. tai pačiai kartai priklausęs F. Lisztas, kal-
bėdamas apie šį F. Chopino kūrybos aspektą, tai epochai 
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būdinga kalba rašė: „Viskas, kas jam gulėjo ant širdies, 
išsakė savo kompozicijose, kaip kiti išsako savo maldose: 
išliedavo jose visas savo slapčiausias godas, nenusakomą 
liūdesį, neišsakytą širdgėlą (żal) – jausmus, kuriuos pamal-
džios sielos išlieja kalbėdamosi su Dievu. Savo kūriniuose 
išreiškė tai, ką anos sielos išpažįsta klūpodamos: aistros ir 
kančios paslaptis, kurias žmogus supranta be žodžių, nes 
žodžiais jų išreikšti ir neįmanoma“42. 

F. Liszto pažiūrų negalėtume pavadinti išskirtinėmis. 
Viename iš savo „Lettres d’une voyageur“, septintajame, 
kaip tik skirtame F. Lisztui, G. Sand rašė: „Taip, muzika – 
tai malda, tai tikėjimas, tai draugystė, tai stebuklingoji 
sandora“. Chopino muzikos klausytojai ir komentatoriai 
šį motyvą obsesiškai kartojo visą amžių. 

Religinė ekspresija, savaime suprantama, buvo pas-
tebima ne visuose kūriniuose. Labai aiškiai išsiskyrė 
kūriniai, pasižymintys tautiniu, erotiniu arba žaidybiniu 
charakteriu. Religinio pobūdžio refleksijas keliantys kū-
riniai – ir jų momentai – buvo išskirtiniai. Tik viename 
savo kūrinių Noktiurne g-moll op. 15 Nr. 3 F. Chopinas 
nurodė vienos iš partijų pobūdį ir išraišką žodžiu reli-
gioso43. Tačiau religioso tipo ekspresijos charakteristika 
F. Chopino muzikos recepcijos istorijoje girdima dažniau. 
M. A. Szulcas pastebėjo, kad „tikėjimo klausimais [Cho-
pinas] vengė tuščiažodžiauti“, bet „jo kūriniai, daugelyje 
epizodų kupini tokios religinės rimties, alsuoja tokiu 
giliu tikėjimu, kaip retai kurio iš mūsų kompozitorių“44. 
Janas Kleczyńskis, F. Chopino mokinės mokinys, vienoje 
iš [trijų – B. B.] paskaitų Apie Chopino kūrinių atlikimą 
(1879) netgi ryžosi daryti prielaidą, kad „be tikėjimo 
metafiziniais idealais tokių momentų nei suprasti, nei 
atlikti neįmanoma“45.

Šią problemą nagrinėja ir šiuolaikinė muzikologija. 
Walteris Wiora 1978 m. parašė studiją apie romantizmo 
eros kompozitorių religinio pobūdžio pasaulietinius kū-
rinius (ir jų momentus)46. Constantinas Florosas 1992 m. 
atliko Brucknerio simfonijų egzegezę, išskirdamas jų 
pasaulietinio ir sakralinio pobūdžio padalas47. 1993 m. 
tą pat atliko ir su Mahlerio simfonijomis, ieškodamas 
religinio turinio momentų48.

Religinės ekspresijos atmainos

Remdamiesi F. Chopino muzikos recepcijos istorijos 
teikamais duomenimis, pamėginkime išgirsti kai kurių jo 
kūrinių ar jų fragmentų religinį skambesį. Čia esti tam 
tikra pradinei klasifikacijai pasiduodanti įvairovė, nors 
ribos tarp nubrėžtų charakteristikų nėra labai griežtos. 
Taigi galima kalbėti apie tris skirtingas religinės ekspresijos 
atmainas: himniškąją, meditacinę ir sentimentaliąją. 

1. Himniškojo pobūdžio muzika pasižymi rimtimi ir 
iškilmingumu. Iš tiesų skambesiui būdingas ir tam tikras 

deklaratyvumas. Tačiau ne tas, kurį matome, pavyzdžiui, 
pakiliame polonezų maestoso. Išoriškumas čia santūrus. Vis 
dėlto aktualesnė savistaboje paskendusios bendruomenės 
nei individo savivokos raiška. Lyriškasis „aš“ čia ištirpsta 
vyraujančiame lyriškajame „mes“, kurį pabrėžia metras 
(C) ir dinamika. 

Tarp himniškosios ekspresijos kūrinių yra: 
Largo Es-dur. Kaip palyginti neseniai paaiškėjo, čia 

F. Chopinas harmonizavo pirmąją himno „Boże, coś 
Polskę“ („Dieve, kurs Lenkija“) versiją49:

1 pvz. Largo Es-dur, be opuso

Largo E-dur, arba Preliudas E-dur, op. 28 Nr. 9. Pasak 
Bohdano Pociejaus, tai „himniškojo pobūdžio“ kompo-
zicija; jos metroritminė eiga – „judėjimas“ – „yra tarsi 
išvestinė iš bažnytinių varpų siūbavimo“50:

2 pvz. Largo E-dur, op. 28 Nr. 9

Largo c-moll, arba Preliudas c-moll, op. 28 Nr. 20. 
Kūrinys, dėl ekspresijos pobūdžio skambantis rimties 
reikalaujančiose iškilmėse, dažnai – laidotuvėse. Mielai 
atliekamas tranksripcijų vargonams pavidalu, kartais 
pritaikomas ir vokalui su religinės tematikos tekstais 
(pavyzdžiui, „Stabat Mater“)51: 
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3 pvz. Preliudas c-moll, op. 28 Nr. 20

Vienas iš F. Chopino noktiurnų, nežinoma kuris, 
kompozitoriui sutikus buvo transkribuotas į vokalinį kū-
rinį. Noktiurno melodijai pritaikytas tekstas – tai himno 
„Tantum ergo Sacramentum: O salutaris“ fragmentas52.

2. Meditacinio pobūdžio muzika skiriasi nuo tik ką 
apibrėžtos himniškosios tuo, jog vertintina labiau kaip 
individo nei bendruomenės savimonės raiška. Visų mu-
zikos raiškos priemonių sąveika sukuria kontempliacijos, 
meditacijos, savistabos atmosferą. Recepcijos lygmeniu 
dažniausiai kalbama apie bažnytinio choralo faktūrą ir 
maldos funkciją. Jau ne largo, bet lento, dažniausiai su 
prierašu sostenuto, lemia choralinės giesmės naracijos 
charakterį piano arba sotto voce dinamikoje. 

Noktiurnas g-moll, op. 15 Nr. 3 (Lento languido e ru-
bato), jo vidurinė padala, pažymėta kaip religioso. Ji vadinta 
„choralu, kuris skamba kaip senovinė bažnytinė giesmė“ 
(H. Leichtentritt), malda (W. ir P. Rehberg: „nuoširdžia, 
suteikiančia kupinos pasitikėjimo ramybės“), choralu 
(W. Kirsch), „tam tikra muzikine meditacija“ (J. Huneker, 
C. Floros)53. Be to, šis noktiurnas buvo interpretuojamas 
kaip kūrinys, kurį menininkas parašė veikiamas egzisten-
cinės Hamleto problematikos54.

4 pvz. Noktiurnas g-moll, op. 15 Nr. 3 (religioso)

Noktiurnas g-moll, op. 37 Nr. 1 (Lento sostenuto), jo 
vidurinė dalis neturi jokio žodinio prierašo, bet akivaizdžiai 
panaši į Noktiurną g-moll, op. 15 Nr. 3 bei J. Kleczyńskio 
apibūdinama kaip „kaimo vargonais griežiama malda“55:

5 pvz. Noktiurnas g-moll, op. 37 Nr. 1

Fantazija f-moll, op. 49, toliau pateiktas epifaninio pobū-
džio fragmentas (Lento sostenuto, H-dur). Apibūdinamas, be 
kita ko, kaip malda (A. Molnár), meditacija (C. Schachter), 
„pamaldaus ir giedro tikėjimo giesmė“ (L. Augettant), cho-
ralas (A. Sychra, J. Samson) ir himnas (B. von Pozniak). 

6 pvz. Fantazija f-moll, op. 49 (epizodas H-dur)

Skerco cis-moll, op. 39, vidurinė dalis (Meno mosso, 
sostenuto, Des-dur). Dažniausiai apibūdinama kaip „pa-
kylėta malda“ (M. A. Szulc) arba „maldingas choralas“ 
(K. Wierzyński, T. Zieliński), kaip muzika, sukelianti 
„mistines asociacijas“ (A. Tuchowski)56.

7 pvz. Skerco cis-moll, op. 39 (trio)
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3. Sentimentalaus pobūdžio muzika. Žodis „sentimen-
talus“ čia reiškia ankstyvojo romantizmo jausmingumą ir 
neturi menkinamojo atspalvio. Šis muzikos tipas, regis, 
yra vaikystės prisiminimų pažadintų religinių jausmų 
atgarsis ir pėdsakas. Pasireiškia diskretiškai, per vos už-
čiuopiamas aliuzijas. 

Skerco h-moll, op. 20, trio dalis (molto più lento, 
H-dur), skambanti vien sotto voce. Tribalsėje faktūroje 
paslėpta naivi ir kartu subtili kalėdinės lopšinės melodija 
(„Lulajże Jezuniu“ / „Miegok, kūdikėli Jėzau“). Kūrinyje, 
kuriame vyrauja dinamiškas, o gal net demoniškas Presto 
con fuoco, trio atlieka prisiminimų pažadinto šeimos 
prieglobsčio funkciją.

8 pvz. Skerco h-moll, op. 20 (trio)

Dvasingumą spinduliuojantis pasaulis 

Josepho Haydno epochoje ne tik liturginių kūrinių, 
bet ir simfonijų bei kvartetų rankraščiai buvo žymimi 
raidėmis AMDG – ad maiorem Dei gloriam. Romantiz-
mas, suteikdamas balsą individualiems jausmams, šios 
konvencijos atsisakė57. Tiesa, jos atgarsiai pasireiškė vėliau, 
XX amžiuje, tačiau tik sporadiškai. Igoris Stravinskis ne tik 
savo „Psalmių simfonijai“, bet ir „Sinfonijai in C“ užrašė 
paantraštę: „composée à la gloire de DIEU“58. Henrykas 
M. Góreckis, klausiamas apie tai radijo ir televizijos po-
kalbiuose, sakydavo, kad viską kuria su šia intencija. 

Jokie šaltiniai nenurodo, kad F. Chopino muzika, bent 
jau sukurta brandžiuoju jo kūrybos laikotarpiu, būtų tie-
siogiai skiriama ad maiorem Dei gloriam. Tačiau daugelis 
argumentų patvirtina tezę, kad ši muzika tapo tiesiogine 
jo kūrybinės asmenybės raiška. Ir tokia būdama, ji ne tik 
liudija kompozitoriaus genialumą ir profesinį tobulumą, 
bet ir nurodo į jo vidinį pasaulį. O šis pasaulis persmelktas 
dvasingumo ir juo spinduliuoja. 

Kai kuriuose F. Chopino muzikos momentuose tam 
tikra šio dvasingumo rūšis, rezonuojanti su religija, nu-
skamba itin ryškiai. Tačiau didesnę reikšmę turi tai, kad 
visa preliudų, etiudų, baladžių, noktiurnų, mazurkų, 
polonezų, fantazijų ir sonatų autoriaus kūryba tarytum 
sako, kad jo vertybių pasaulyje svarbiausia vieta skiriama 
tiesai ir gėriui, grožiui ir meilei.  

„Jau savaitė, kaip nieko nesukūriau nei žmonėms, nei 
Dievui“. Ar šie žodžiai turėtų reikšti, kad buvo toks laikas, 
kai greta pasaulietinių kūrinių F. Chopinas kūrė – ar ketino 
kurti – sakralinę muziką? 

Kol nėra aptikta religiniais tekstais grįstų kūrinių pėd-
sakų, galime tik daryti prielaidą, kad bent jau dalį savo 
opusų F. Chopinas rašė su dvejopa intencija. Žinoma, tai 
tėra prielaida.  

Iš lenkų kalbos vertė Beata Baublinskienė 
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Summary

In Chopin’s letter written to Tytus Woyciechowski on 
Christmas Day 1828, besides New Year and name day 
wishes there is a sentence, which makes one think: “It is 
already a week when I have not written anything either for 
people or God.” This confession is surprising. What could 
the words “for people or God” mean? Create “for God”? 

Ferdynand Hoesick created and instilled in the gen-
eral thinking Chopin as a person who is unresponsive 
to religious experience. The well-known text by Father 
A. Jełowicki where he describes not so much the dying 
composer’s last moments as his efforts to lead the “lost sin-
ner” along the road of virtue over several months supported 
this. However, detailed analysis of the composer’s letters and 
unabridged testimonies of his contemporaries make their 
interpretations unacceptable. Memoirs of George Sand 
testify to the contrary; Ferencz Liszt wrote about Chopin 
as about a “very devote and sincere Catholic”; the English 
biographer Frederick Nieck drawing on the testimonies 
of composer’s pupils and friends “straight from the horse’s 
mouth” came to a similar conclusion that Chopin  had 
unbroken ties with the Roman Catholic Church. Chopin’s 
attachment to the still strong tradition after all those years, 
which he brought from home and motherland, is a proof 
of this. For instance, the way he dated his letters: “Vienna, 
first Christmas Day” (1860); “Paris, Easter” (1845): “It is 
Christmas Eve today, the first Little Star has come out. But 
they do not know this here” (1845); “Noan, Pentecost” 
(1846):”Paris. It is Wednesday today, Ash Wednesday” 
(1847); “London, Good Friday” (1848).

Chopin was not one of those “moralists”, who by 
their life and creative subjects proclaimed moral truths 
and principles. However, his contemporaries clearly saw 
moral strength in his personality and his music. Maurycy 
Mochnacki compared Chopin’s music with the “life of an 
honest man: no double-dealing, hypocrisy, exaggerated 
effectiveness ...” Felix Mendelssohn wrote: “I was happy 
to socialize with a real musician, not with those semi-
virtuosos and semi-classics, who would like to unite the 
dignity of virtue with the pleasures of sin.” Similarly, Liszt 
defined Chopin’s conduct: “He persistently avoided life’s 
traps”. In the memoirs of Sophie Léo Chopin figures as 
“a more spiritual, than a bodily creature”.

There is not a single composition of a sacral character 
among his sixty-five opuses and as many inedits. No sourc-
es point out that Chopin’s music, at least the compositions 
from his most mature period, was directly dedicated ad 
maiorem Dei gloriam. Only in one of his compositions 
Nocturne in G minor, op. 15 No 3 did Chopin designate 
the character and expression of one of the parts as religioso. 
Three different trends of religious expression are discussed 
in some of his compositions or their fragments: hymnal, 
meditational and sentimental.
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„A la Chopin“ versus 
„I like F. Chopin (Sonata B Min)“ 
Anotacija
Straipsnyje gvildenama Lietuvos kompozitorių santykio su Frederyko Chopino kūryba tema. Aktualizuojama F. Chopino stiliaus ir 
kūrybinės manieros samprata, ji gvildenama XX a. kompozitorių rekomponavimo praktikos ir požiūrio į „svetimą muziką“ pokyčių 
kontekste. Tyrimo objektu yra J. Gruodžio stilizacija fortepijonui „A la Chopin“ (1920) ir V. Bartulio orkestrinis opusas „I like F. Cho-
pin (Sonata B Min) (2000), rodantys slinktį nuo pagarbaus romantiško prisilietimo iki postmodernisto darbo su preparuota medžiaga 
manierų ir metodų. Analizė atliekama prieš akis turint F. Chopino muzikinės kalbos, formos dramaturgijos, smulkiųjų kompozicinių 
detalių, stiliaus, adoracijų, improvizacijos manieros, net gyvensenos momentų komentarų visumą, naudojant faktinę ir teorinę medžiagą 
(L. Bronarski, Z. Lissa, J. Ambrazas, M. Tomaszewski, J. Samson, V. Cukkerman, J. J. Eigeldinger, kt.) bei F. Chopino, J. Gruodžio ir 
V. Bartulio laikotarpių kultūrinius kontekstus. 
J. Gruodžio ir V. Bartulio opusų aspektinė analizė atskleidžia du savarankiškus ir nesutampančius požiūrius bei darbo metodus. Viena 
vertus, tai komponavimas naudojantis stilistiniais F. Chopino muzikinės kalbos kompleksais ir įdiegiant intuityviai įžvelgtus šio menininko 
muzikos ženklus (F. Chopino akordą), ekspresyvias semantines idiomas (J. Gruodis). Antra vertus, V. Bartulio orkestrinėje partitūroje 
minimalistiniu būdu manipuliuojant „iškarpyta“ F. Chopino Sonatos fortepijonui Nr. 3, h-moll, op. 58 (1844), medžiaga, sukurta re-
kompozicija (Nebenstück), jautriai atliepianti F. Chopino stilistiką ir egzistencinius muzikos dėmenis. 
Tyrime naudojami šie metodai: lyginamasis, teorinės rekonstrukcijos, intertekstualios analizės, kultūrologinis, kritinės interpretacijos ir kiti.  
Reikšminiai žodžiai: stilizacija, rekompozicija, semantinės idiomos, „A la Chopin“, „I like F. Chopin (Sonata B Min)“,  J. Gruodis, 
V. Bartulis. 

Abstract
The article deals with the attitude of Lithuanian composers to Chopin’s works, understanding of his style, the practice of imitation and 
recomposition. It also interprets the attitude of twentieth- century composition to the evolution of the concept of “borrowed music”. The 
object of research is Juozas Gruodis’ stylisation for piano A la Chopin (1920) and Vidmantas Bartulis’ work for orchestra I Like F. Chopin 
(Sonata B Min) (2000), which demonstrate changes from a reverential touch to the manners and methods of postmodernist work with 
prepared material. Analysis has been performed in the context of commentaries on Chopin’s musical language, dramaturgy of form, 
representative compositional details, style, adorations, manner of improvisation, even moments of life, employing factual and theoretical 
basis (L. Bronarski, Z. Lissa, J. Ambrazas, M. Tomaszewski, J. Samson, V. Cukkerman, J. J. Eigeldinger, etc.). 
Analysis of Gruodis’ and Bartulis’ opuses from the abovementioned aspects reveals two independent and completely different attitudes and 
working methods. On the one hand, it is composing, employing some complexes of Chopin’s musical language and intuitively perceived 
Chopin’s musical signs (Chopin’s accord), and expressive semantic idioms (Gruodis). On the other hand, in Bartulis’ orchestra score, 
which manipulates in a minimalist manner the “cut” material of Chopin’s Piano Sonata No 3 in B minor, Op. 58 (1844) a recomposition 
(Nebenstück) which subtly reflects existential components of Chopin’s music was created. 
Various methodological means have been applied in research: comparative, theoretical reconstructions, intertextual analysis, culturologi-
cal, critical interpretations, and other methods.  
Keywords: stilisation, recomposition, semantic idioms, A la Chopin, I like F. Chopin (Sonata B Min), Juozas Gruodis, Vidmantas Bartulis. 

Straipsnio pavadinime beveik atsitiktinai atsiradusi 
konstrukcija parodo kai kurias muzikos kompozicijos 
kryptis ir jų reikšmes. Prancūziškasis „à la mode de“ 
(liet. „sekant manierą, stilių“)1, praradęs elegantiškąjį 
prielinksnio kairinį kirtį ir susitraukęs iki trijų raidžių 
santrumpos, tarsi koks chameleonas mainosi į daugybę 
kartų per dieną elementariose situacijose pasakomą 
anglakalbį „I like“. Rafinuotos frazės virsmas tuo, kas 
asmeniška, ne itin išranku, kasdieniška ar buitiška, galėtų 
atliepti amžininkų pavyzdiniais laikomų meninių tekstų 
(vertų pamėgdžiojimo mokymosi, prisiminimo, pagarbos) 
likimus postmodernizmo kultūroje. Tokią transformaciją 

galima atsekti nuo L. Berio simfonijos laikų (1968). Tačiau 
norint ir gerokai anksčiau, pavyzdžiui, nuo Erico Satie 
laikų (1913), jo satyrinių pjesių fortepijonui „Embryons 
desséchés“ (1913), kur F. Chopino sonatos b-moll „Mar-
che Funèbre“ („Laidotuvių maršas“) buvo traktuojamas 
tarsi tramdomasis apynasris ir cikle nusviestas kitam auto-
riui į glėbį – pavadintas „La célèbre mazurka de Schubert“ 
(nors pats F. Schubertas nesukūrė nė vienos mazurkos!). 
Kito tais pačiais 1913 m. sukurto ciklo „Croquis et 
agaceries d’un gros bonhomme en bois“ (1913) pirmoje 
dalyje „Tyrolienne turque“ E. Satie jau „prekiavo“ lėtu ir 
„labai turkišku“ (très turc) maršu, kurio medžiagą lipdė 
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iš aliuziškai parodijuojamo W. A. Mozarto „Rondo alla 
Turca“ skiaučių. 

À la Chopin tradicija atėjusi iš įtakos, mokymosi, 
pagarbos, panašių modelių, pranokimo, net plagijavimo 
situacijų laikų. Juos priminti galėtų, pavyzdžiui, į L. van 
Beethoveno kvartetus A-dur (Nr. 5, op. 18, 1798–1800) ir 
a-moll (Nr. 15, op. 132, 1825) besismelkianti W. A. Mo-
zarto styginių kvarteto A-dur (K464) partitūros dvasia. 
Tai paliudytų kūrinius suartinę panašių intencijų burtažo-
džiai, net maldos, kaip antai L. van Beethoveno kvarteto 
Nr. 15, op. 132, trečiosios dalies (Molto Adagio–Andante) 
„Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, 
in der lydischen Tonart“ modelio priminimas B. Bartóko 
Koncerto fortepijonui Nr. 3 lėtojoje dalyje. B. Bartókas, 
regis, gerai žinojo, kad šią dalį L. van Beethovenas sukom-
ponavo kaip padėką Kūrėjui, pakilęs iš ligos. Ir B. Bartóko 
sveikata tuo metu buvo trumpam pagerėjusi po sunkios 
ligos, nuo kurios, beje, jis vėliau mirė. Taigi à la logotipo 
tikrasis „veidas“ apibendrintų pagarbaus požiūrio, kom-
pozicinių paralelių siekio ar panašių vertybių išpažintis. 
Tokios yra F. Chopino muzikos stilizacijos „à la Chopin“ 
(R. Schumann, P. Čaikovskij, L. Berkeley, J. Gruodis, 
O. Merikanto), meninės hipotezės „Hommage à Chopin“ 
(H. Villa-Lobos, B. Gogard, T. Leschetizky, E. Napravnik, 
L. Lang), ekspromtai, fantazijos, variacijos F. Chopino te-
momis (F. Liszt, S. Rachmaninov, F. Busoni, F. Mompou, 
L. Godowsky), rekompozicijos su galūne „ana“ („Chopi-
niana“ – M. Balakirev, A. Glazunov2), elegantiški pastišai 
(A. Honegger, F. Bendel) arba „Musikalisches Opfer“ 
pobūdžio opusai ir pan. 

Antra vertus, jau minėtą takoskyrą, priešpriešinančią 
neprognozuojamą, kartais paradoksalų santykį su praeities 
muzika, šįkart apibendrina Vidmanto Bartulio sukurto 
„I like“ žanro logotipas. „I like“ realybė, su nerūpestinga 
postmodernistine aplinka, atsako į klausimą, kokiomis for-
momis F. Chopino kūryba figūruoja dabarties kompozi-
torių meninių akipločių, inspiracijų ir viešam naudojimui 
atiduotos kompozicinės medžiagos pasiūlos rinkoje. 

Vertybinė ir egzistencinė jų tekstų takoskyra likimo 
požiūriu siūlo bent dvi pozicijas: vienoje pusėje atsiduria 
kompozitoriai, pripažįstantys svetimą poveikį, kuriantys 
pagarbią stilizaciją, taikantys panašius modelius ir išpa-
žįstantys vertybes kartu su į praeitį tolstančia F. Chopino 
epocha bei jos kompoziciniais idealais. Kitoje pusėje nesi-
dangstydama afišuojasi iš avangardo intelektinio koncep-
tualumo išvaduota kūrėjų sąmonė, nugalėjusi pagarbaus 
muzikos „daiktiškosios“ autorystės ribų peržengimo ir bet 
kokios deformacijos įžūlumo baimę. Šis santykis kur kas 
labiau egzekucinis ir „vartotojiškas“, nes pasidėti ant stalo 
genijų opusų kūnai šaltakraujiškai apžiūrimi, įvertinami 
ir preparuojami kone prozektoriumo maniera. Akiplotin 
patekę jų „gabalai“ po X kompozitoriaus pažastimi iške-
liauja į jo dvasinio pasaulio kūrybines dirbtuves. Ir čia 

jie pakartotinai perrūšiuojami, vartojami, tiražuojami, 
kol ima suktis jam priimtina forma (nuo dokumentinio 
tapatumo iki absurdiškai iškreipto santykio). Iš sumaitotos 
tokių opusų medžiagos dažnai sunku atpažinti buvusių 
autorių veidus. 

Pavyzdžiui, Ilinojaus universiteto Urbana Campus 
asamblėjos salėje 1969 m. 6000 žiūrovų parodytas Johno 
Cage’o ir Lejareno Hillerio performansas „Hpschd“ 7 
klavesinams, 51 kompiuterio generuotoms juostoms ir 
multimedijai (demonstruota 6400 skaidrių ir 40 filmų) – 
grupiniame W. A. Mozarto, L. van Beethoveno, F. Chopi-
no, R. Schumanno, Lariso Moreano Gottschalko, F. Bu-
soni, J. Cage’o ir L. Hillerio portrete. J. Cage’o sutikimas 
darbuotis, švenčiant šimtąjį universiteto gimtadienį, kilo 
iš nuoširdžios pačios idėjos paniekos, autoriui prisipažinus, 
kad jis visuomet niekinęs klavesiną, kuris jam panėšėjo į 
siuvimo mašiną3. Tai neatpažįstamų personažų portre-
tas – paimtus klavesino ir vėlesnių epochų genijų opusų 
„kūnus“ išniekino pats J. Cage’as, naudodamas „Fortran“ 
kompiuterio programų algoritmus ir prievarta kryžmin-
damas jos genus, pavyzdžiui, į W. A. Mozarto muziką 
(„Musikalische Würfelspiele“, K294d, fortepijono sonatas, 
fantaziją c-moll) implantuodamas L. van Beethoveno, 
F. Chopino, R. Schumanno, L. M. Gottschalko, F. Busoni, 
L. Cage’o ir L. Hillerio opusų ritminius modelius. Taip 
buvo sukurtas radikaliai abstraktus (suprematistinis?) ir 
neatpažinus grupinis kompozitorių paveikslas. 

Matydamas chaotišką jo rezultatą, J. Cage’as apsidraus-
damas replikavo: „Kai aš kuriu hepeningą, labiausiai sten-
giuosi nukreipti klausytojo dėmesį nuo to, kas padaryta 
ir kas neturėtų jam iš viso rūpėti. Nemanau, kad mums 
iš tiesų dar rūpi tų kūrinių teisėtumas (galiojimas). Mes 
domimės jaudinančia viso to patirtimi“4. Tokį svetimos 
medžiagos „mėsinėjimo“ metodą buvo suradęs J. Cage’as. 
Tačiau individualias darbo manieras ir technologijas 
susikūrė daugelis XX a. kompozitorių: anglai Michaelis 
Nymanas, Brianas Dennis, Christoheris Hobbsas, Gavinas 
Bryarsas, Robinas Greville’as Holloway’us, nuo L. van 
Beethoveno iki M. Musorgskio muziką yra implikavęs 
Michaelis Tippettas, įvairias muzikas – Dieteris Schnebe-
lis, Hansas Werneris Henze, Mauricio Kagelis, Helmutas 
Lachenmannas, George’as Crumbas, Johnas Cage’as, 
Philipas Glassas, R. Murray’us Schaferis, Peteris Ane 
Schatas, Louisas Andriessenas, A. Schnittke (J. S. Bacho, 
J. Haydno, L. van Beethoveno, F. Chopino, J. Strausso, 
E. Griego, P. Čaikovskio ir kitų muzikas), Edisonas De-
nisovas, Arvo Pärtas ir kt. 

Straipsnio autorės požiūris į „iš antrų rankų“ per-
parduotus kūnus ir jų atpažinimo būdus beveik sutapo 
su M. L. Kleino (2005) raginimu nepasiduoti dabarties 
lingvistų, antropologų, semiotikų ir  menotyrininkų vilio-
nėms analizuojant atsižvelgti į visus įmanomus semiotikos, 
euristikos, hermeneutikos diskursus ir privalomai naudoti 
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poststruktūralizmo, dekonstrukcijos metodus. Kaip pa-
stebi monografijos „Intertekstualumas Vakarų muzikos 
mene“ („Intertextuality in Western Art Music (Musical 
Meaning and Interpretation)“, 2005) autorius M. L. Klei-
nas, dažnai visos maksimalios pastangos virsta „rūgščia“ 
analitiko mina – natūrali transplantantų gyvybė ir tyrimo 
aistra ima blėsti teksto ryšių „vertimo“ paieškose. 

Todėl nagrinėjant dviejų lietuvių autorių kūrinius, 
pirmiausia  žiūrima, kaip jie suvokia F. Chopino fenomeno 
paslaptį, kaip inspiracija valdo jų stilizacijos įrankius, kas 
įstringa kompozitoriui tyrinėjant kitą kompozitorių iš 
labai artimo atstumo. Apibendrinant J. Gruodžio santykį 
su F. Chopinu, kreipiamas dėmesys į stilizacijos manierą ir 
individualias kompozicines įžvalgas. Vertikalioji analizės 
ašis (J. Kristeva, 1980) ir hermeneutinio lygmens paralelių 
kontekstas tampa svarbiausi nagrinėjant V. Bartulio kūrinį 
„I like F. Chopin. Sonata B Minor“ (2000). Žiūros centre 
atsidūrusi F. Chopino kūrybos referencijų žvalga lietuvių 
muzikoje neakcentuoja įvairiapusių įtakų, inertekstinio 
pobūdžio reinterpretacijų analizės, aktualizuojančių 
poststruktūralistinių idėjų ir požiūrių. 

Taigi straipsnyje F. Chopino muzikos akivaizdoje susi-
duria dviejų lietuvių kompozitorių tekstai – Juozo Gruo-
džio pjesė „A la Chopin“ (1920) ir Vidmanto Bartulio 
„I like F. Chopin“ (2000). Išdėstant pjeses horizontalioje 
laiko tėkmės ašyje aiškėja, kad viena nuo kitos kompozici-
jos nutolusios 80 metų – beveik keturiomis kompozitorių 
kartomis, panašiai kaip J. Gruodžio opusas nutolęs ir nuo 
F. Chopino gyvenimo laiko: 

Fryderyk (Frédéric) Franciszek (François) Chopin 
(1810–1849)

Juozas Gruodis (1884–1948), Variacijų fortepijonui 
B-dur (1920) VI variacija „A la Chopin“

Vidmantas Bartulis (1954), „I like F. Chopin (Sonata B 
Min)“ 2 fortepijonams ir simfoniniam orkestrui (2000).

Fryderyko Chopino ir Juozo Gruodžio susitikimas

Fryderyko Chopino muzika greta Aleksandro Skria-
bino viduriniojo laikotarpio muzikos Juozui Gruodžiui 
pirmiausia buvo patraukliausia jo fortepijoninio repertu-
aro dalis. Jaunystėje tobulindamas savo skambinimo forte-
pijonu įgūdžius, J. Gruodis pamažu artėjo prie techniškai 
sudėtingesnių ir dvasiškai artimų kūrinių. Kaip pastebėjo 
Jonas Viržonis, vargonininkaudamas Alantos Šv. Jokūbo 
bažnyčioje (1913) po rytinio pasivaikščiojimo J. Gruodis 
visada skambindavo įvairius etiudus (Ambrazas, 2009, 
p. 328). Jaltos sanatorijos laikotarpio liudininkas Kazys 
Nasvytis prisiminė, kad atvykęs į Jaltą (1916) J. Gruodis 
čia skambindavo F. Chopiną, A. Skriabiną. Nors, „techniką 
turėjo ne kažin kokią, be to, skambinant trukdę skausmai 
pirštuose“ (Ambrazas, 2009, p. 329), svečiams ir svečiuose 
J. Gruodis mėgdavęs skambinti F. Chopino Polonezą 

A-dur, op. 40 Nr. 1, ir kitus šio muziko kūrinius. Kartą 
savo mokiniui Juozui Karosui, vėliau vargonininkavusiam 
Alantoje, pagrojo ir F. Chopino Antrosios sonatos b-moll, 
op. 35 (1839), gedulingąjį maršą („Marche Funèbre“). 
J. Karosas prisipažino tuomet išgirdęs visai „ne maršą, o 
kažką panašaus į varpų skambėjimą...“ (Gruodis, 1965, 
p. 273). J. Gruodžiui toks mokinio prisipažinimas buvęs 
labai malonus5. Rastume ir kitų F. Chopino pagerbimo 
ženklų, pavyzdžiui, Kauno konservatorijos direktoriaus 
J. Gruodžio 1934–1935 m. ranka surašytoje baigiamųjų 
Fortepijono skyriaus egzaminų programoje. Joje buvo 
reikalaujama 4 balsų choralo transpozicijos arba lengvos 
pjesės, skaitymo iš lapo, ansamblio grojimo (pvz., trio so-
natos); iš kompozitorių J. S. Bacho, W. A. Mozarto, L. van 
Beethoveno, R. Schumanno, F. Chopino, F. Liszto kūrinių 
ir modernios kompozicijos (Ambrazas, 2009, p. 76). 

J. Gruodžio laiškai, pasisakymai, straipsniai6 atsklei-
džia, kas galėjo sieti F. Chopiną ir J. Gruodį kaip kūrėjus 
ir ką pastarasis įžvelgė ir vertino F. Chopino muzikoje. 
Su F. Chopinu J. Gruodį pirmiausia galėjo suartinti 
modernisto jausena ar būsena. F. Chopino muzikos mo-
dernumą J. Gruodis pabrėžė savo straipsnyje „Muzika 
ir modernizmas joj“ (1924–1925), kalbėdamas apie tą 
laiką, kai „žmonės dar nelabai žinojo vėlyvojo periodo 
L. van Betoveną, o F. Šuberto C-dur simfonijos rankraštį 
Šumanas ištraukė iš kertės“ (Gruodis, 1965, p. 158). Jo 
pasakoma net labai ekspresyviai: „O Šopenas buvo dide-
lis, užrėktas savo laiko „modernistas“ <...> „lygiai baisūs 
„modernistai“ buvo Šopenas, Šumanas ir Listas, kaip 
dabartiniams baisus koks nors Skriabinas, nes blogai žino 
šių laikų pereinamojo tipo kompozitorius, pradedant Mu-
sorgskiu“ (Gruodis, 1965, p. 158–159). Nors šie epitetai 
mūsų laikais skamba beveik neįtikimai, F. Chopino laikais 
jo muzikos erzinančio „baisumo“ mastą bene geriausiai 
atspindėjo tuometė anglų ir vokiečių spauda. 1843 m. 
„Dramatic and Musical Review“ recenzentas rašė: „Cho-
pino melodijos ir harmonijos klaikumas neišmatuojamas... 
Triukšmai, girgždesiai ir disonansai – štai tokius įspūdžius 
patiria muzikantas, pasiklausęs Trečiosios baladės, „Grand 
valse brillante“ (neaišku kurio – op. 18 ar trijų valsų iš 
op. 34 – G. D.), 8 mazurkų“. Net „Mondschein“ (L. van 
Beethoveno Sonatos fortepijonui Nr. 14 cis-mol, op. 27, 
Nr. 2) paantraštės autorius, poetas ir muzikos kritikas 
Ludwigas Rellstabas (1799–1860) savo įsteigtame „Iris 
im Gebiete der Tonkunst“ (1830–1841) F. Chopiną 
pristatė kaip „nepavejamą lenktynėse dėl ausis draskančių 
disonansų, iškankintų moduliacijų, nepakeliamai iškreiptų 
melodijų ir ritmo. Visa tai surinkta kartu, siekiant sukelti 
ekscentriškumo ir originalumo efektą <...>, bet visa tai 
nevertėjo įdėtų pastangų“7.

F. Chopiną ir J. Gruodį galėjo susieti ir požiūris į 
nacionalinę muziką. Nors kalbėdamas apie nacionali-
nius kompozitorius J. Gruodis dažniausiai nurodydavo 
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M. Musorgskį, N. Rimskį-Korsakovą, kitus rusų kompo-
zitorius, F. Chopino muzikoje jis jautė ir girdėjo modernų 
lenkų muzikos genijų. Atrodo, J. Gruodį skaudino gerai 
žinomas F. Chopino kosmopolitinis pareiškimas. Aršioje 
muzikos modernumo ir nacionalumo santykio diskusijoje 
su V. Bacevičiumi ir J. Kačinsku (str. „Muzika ir moder-
nizmas joj“), J. Gruodis karštai įtikinėjo: „Išrodo, lyg kad 
muzika, numetus tautinius rūbus, lieka kosmopolitinė, bet 
ne, ūpas kiekvienos tautos muzikoj pasilieka“. Bet čia pat 
dorai, su kartėliu pripažino: „Nors Šopenas yra pasakęs: 
„Muzika neturi tėvynės, jos tėvynė – visas pasaulis“ (Gruo-
dis, 1965, p. 165). Ir vis dėlto lenkiškasis F. Chopino 
muzikos segmentas, nuolatinis bendrumo su tėvynainiais 
jausmas („savo draugus aš vadinu lenkais“) (F. Chopinas) 
(Томашевски, 2001, p. 178), tėvynės kryptis („aš jau 
beveik viena koja pas jus“) (F. Chopinas) (Томашевски, 
2001, p. 178) ir jo muzikinės kalbos radikalus naujumas 
buvo tos dvi nepaneigiamos jungtys, esmingai atliepusios  
J. Gruodžio kaip kompozitoriaus pasiryžimą: „Naudoda-
masis moderniomis priemonėmis, stengiuosi būti lietuvių 
tautinis kompozitorius“ (Gruodis, 1965, p. 41).

Atvykęs į Leipcigo konservatoriją, J. Gruodis jau turėjo 
sukūręs tankios harmoninės kaitos ir tirštos, fortepijono 
aplikatūros požiūriu nepatogios, faktūros, savaip perkrautų 
„naujojo stiliaus“ opusų (Sonata fortepijonui Nr. 1 cis-moll 
(1919), Variacijos fortepijonui „Bernužėli, neviliok“ tema 
(1919). Tą patį rudenį (1920) J. Gruodžiui buvo duotos 
kurti naujosios Variacijos fortepijonui B-dur (1920). 
Laiške Maskvos konservatorijos laikų draugui, dainininkui 
J. Bieliūnui (1890–1955) iš Leipcigo 1920 m. lapkričio 
28 d. J. Gruodis taip aprašė variacijų kūrimo aplinką: 
„Mokinuosi Leipcigo konservatorijoje, profesorių turiu 
labai išsilavinusį (S. Krehlį (1864–1924) – G. D.), ir daug 
pas jį galima pasimokint – labai juo esu užganėdintas. <...> 
Dabar baigiu profesoriui variacijas, kurios, nors užduotis, 
bet geresnės jau už tas, kurias spausdina; aš jau rodžiau 
pirmąsias tris var(iacijas) profesoriui, jis pasakė „Aš labai 
užganėdintas tamstos variacijomis. Tokia pradžia, toliau, 
manau, nebus blogiau“ (Gruodis, 1965, p. 49–50)8. Kaip 
buvo toliau, galima spręsti iš variacijų visumos:

Juozo Gruodžio Variacijos B-dur fortepijonui 
(1920)

Tema Andante (B-dur)
I var. Moderato (B-dur)
II var. Allegro (B-dur)

III var. Allegro agitato (B-dur)
IV var. Andante (B-dur)

V var. Largo (B-dur)
VI var. Adagio, būsimasis „A la Chopin“ (b-moll)

VII var. Tempo di Mazurka (B-dur)
VIII var. Lento (B-dur)

IX var. Allegro moderato (B-dur)

X var. Allegro (B-dur)
XI var. Vivace (B-dur)

XII var. Alla Polacca (b-moll)
XIII var. Allegro non troppo, energico (B-dur)

Fuga (B-dur)
Tempo di Thema, trionfale (B-dur)

Mokomojoje užduotyje jungėsi charakteringųjų laisvų-
jų ir kartu griežtųjų variacijų (temos formos ir harmoninio 
plano išsaugojimo) ypatybės. Prieš herojišką akordinį 
finalą (temos variantas) buvo kuriama fuga. Cikle įžvelg-
tume L. van Beethoveno 32 variacijų c-moll (faktūrinių, 
ritminių aliuzijų), R. Schumanno „Karnavalo“, „Simfoni-
nių etiudų“ (faktūros sluoksnių vešlumo, fortepijono apli-
katūros, temos skandinimo į vidurinius balsus požiūriu), 
E. Griego Baladės g-moll (ritminių ir faktūrinių požymių) 
poveikį. Tema, kaip pridera variacijoms, standartiškos 
formos ir palyginti  paprasta. Joje išsiskiria vartojamas 
žemas VI dermės laipsnis ges (harmoninis mažoras), o tai 
J. Gruodžiui suteikė galimybę pasiekti didesnį harmonijų 
spalvingumą gana skurdokoje mažorinės tonacijos spalvų 
paletėje. Galbūt į žemąjį (minorinį) VI laipsnį J. Gruodis 
žvelgė jį simbolindamas, pvz., gal nužymėjo VI ir XII 
variacijos minorą (b-moll)? Kalbant apie šopenišką VI 
variacijos pradą (priedai, 1 pvz.), pirmiausia būtina paste-
bėti, kad net trys ciklo variacijos buvo siejamos su lenkų 
muzika: XII variacija (Alla Polacca) sukurta polonezo 
žanru, VII variacija buvusi mazurka. Nors VI variacija pa-
ties J. Gruodžio buvo pavadinta abstrakčia Adagio tempo 
nuoroda, jos stilistinį identitetą kaip À la Chopin netrukus 
įvardijo J. Gruodžio bendramokslis Leipcigo konserva-
torijoje Balys Dvarionas. Ir tai nebuvo šio ciklo išimtis, 
nes J. Gruodžio variacijose rastume ir kitų „portretinių“ 
įspūdžių, pavyzdžiui, gana šumanišką IV variaciją (trijų 
sluoksnių sandara, tema viduriniame balse, fortepijono 
faktūrinė aplikatūra) ir kitoje – V – J. Brahmso masy-
vaus akordiškumo pojūtį. Vis dėlto sąsają su konkrečiu 
portretu J. Gruodis vėliau pripažino tik VI variacijoje9. 
Naująją „A la Chopin“ antraštę jis naudojo tolesnėse pjesės 
redakcijose ir instrumentinėse versijose: tai apie 1921 m. 
sukurta turtingos faktūros transkripcija fortepijonui „A la 
Chopin“10, pjesė smuikui ir fortepijonui „A la Chopin“11 
(priedai, 2 pvz.), baleto „Jūratė ir Kastytis“ Pas de deux12, 
orkestrinės siuitos pjesė Nr. 4 „A la Chopin“13 (partitūros 
pavyzdys, priedai, 3 pvz.). 

Mokydamasis iš R. Schumanno „Karnavalo“ ir bandy-
damas prisiliesti prie F. Chopino stiliaus, J. Gruodis savo 
variacijoje įdiegė tai, ką galėtume nusakyti M. Tomas-
zewskio (1996) susistemintomis ekspresyviomis seman-
tinėmis F. Chopino muzikos idiomomis (Tomaszewski, 
1996, p. 146–154): tai noktiurno, pianizmo ir nostalgijos 
idiomos. Šis kompleksas maitino lyrinę, nostalgišką me-
lodiją (b-moll), kupiną ankstyvojo lietuviško (šopeniško) 
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brilliant stiliaus bruožų. J. Gruodis kūrė plačiai  alsuojan-
čią kantileną, plastišką, lanksčių kontūrų melodinę liniją, 
kurią nusėjo „grupetinėse bangose“ (V. Cukkermano 
sąvoka) skęstančiais minkštais šuoliais, sudėtingos ritmikos 
ornamentika ir bandančiomis „kalbėti“ intonacijomis14. 
Nors saistomas variacijų temos atraminių taškų intona-
cinio kontūro, J. Gruodis, matyt, pats savo kailiu iškentė 
visą šopeniškos melodijos despotizmą. Apie tokią  akistatą 
su savo susikurtąja melodija dar 1945 m. rašė Borisas 
Pasternakas, įsivaizdavęs patį F. Chopiną, kai „išprievar-
tavęs visą savo išradingumą, jis sekė paskui šitos reiklios 
ir pavergiančios esybės rafinuotumą ir pildė jos kaprizus, 
harmonizuodamas ir puošdamas“15. 

Noktiurno žanras apibrėžė melodijos ryšį su minkš-
tais, šopeniškais laužytais arpeggio akordais, kurie buvo 
J. Gruodžio dėstomi melodiškai, su nuolat išnyrančia 
„minkšta“ tercija harmoninių figūracijų viršūnėse16. 
Vienas F. Chopino besiplėtojančios noktiurniškos melo-
dijos kaprizų neabejotinai buvo siejamas su įspūdingos 
akordikos intensyviu harmoniniu procesu. Kartu turėjo 
būti vykdoma kita privaloma F. Chopino noktiurnų har-
monijos sąlyga – harmonijų individualizacijos pajauta, 
manipuliavimas įstrigusiais akordų „veidais“ kartu su 
jų funkcine tapatybe, išdėstymu, figūracija, aplikatūri-
niu-registriniu atspalviu ir ekstaziškas gėrėjimasis pačių 
harmonijų skambesiu.

Galima numanyti, kad požiūryje į harmoniją, jos spalvi-
nės paletės atskleidimą, įtampos formavimo būdus, kaip ir 
pačios modernėjimo krypties numatymą, glūdėjo dar vienas 
neafišuojamas F. Chopino ir J. Gruodžio kompozicinių vi-
zijų rezonansas. Minėdamas (ir skambindamas) F. Chopiną 
ir A. Skriabiną greta, J. Gruodis iš tiesų nujautė gelminę 
jų harmonijos bendratį, tai, kas buvo jau kur kas vėliau 
atskleista Zofijos Lissos darbuose (Lissa, 1959; 1970). 

1924–1925 m. straipsnyje „Muzika ir modernizmas 
joj“ J. Gruodis rašė: „Kaip pati muzika eina evoliucijos 
keliu, taip ir kompozitorius negimsta iš karto savo lai-
kų „modernistu“, jis taipogi pergyvena savo evoliuciją. 
A. Skriabinas, pradėjęs sekt ir tęst Šopeną ir Listą, sis-
temingai metai į metus žengė pirmyn ir pasiekė savo 
laikų zenito“17 (Gruodis, 1965, p. 159). Tai, ką mintyse 
galėjo turėti J. Gruodis, rašydamas apie F. Chopiną se-
kusį ir tęsusį Skriabiną, iš esmės galėjo būti trūkstama 
hormoninio proceso grandis tarp F. Chopino ir A. Skria-
bino harmonijų (akordų), kitaip tariant, transformacijos 
grandis tarp F. Chopino harmonijos (F. Chopino akor-
do) ir Prometėjo akordo. 1959 m. Z. Lissa konstatavo, 
kad F. Chopino ir A. Skriabino harmoniją skyrė vienas 
radikalus žingsnis – pamatinės septakordo ar nonakordo 
kvintos transformacija į tritonį. Būtent tritonis užkodavo 
A. Skriabino harmoninės sistemos T–D santykį ir kartu 
savo disonansiškumu įgarsino ir signifikavo XX a. vyrau-
jančią modernizmo harmoninės sklaidos kryptį.

a) vadinamasis „F. Chopino akordas“; b) D9 su seksta 
vietoj kvintos; c) D9 su pažeminta kvinta; d) nepilnas 
penkiagarsis Prometėjo akordas; e) pilnas šešiagarsis 
Prometėjo akordas (Tomaszewski, 1996, p. 139)

1 pvz. Pagal: Zofia Lissa, „Chopin i Skriabin. Studia nad 
twórczością Chopina“. In: BCh 12, Kraków, 1970 

Tai, kad analizuodamas ir grodamas F. Chopiną, 
J. Gruodis jau buvo savarankiškai pažinęs ir suvokęs dau-
gelį jo harmonijos konstantų, rodo faktas, jog antrajame 
(kitose redakcijose – pirmame) „A la Chopin“ takte tai-
kydamas F. Chopino noktiurnų stiliui ne mažiau būdingą 
melodinio harmonijos atskleidimo metodą J. Gruodis 
įdėjo tik 1935 m. Ludwiko Bronarskio „Harmonika Cho-
pina“ apibūdintą vadinamąjį F. Chopino akordą (Bronars-
ki, 1935) – D9 su seksta (dažniausiai melodijoje)18. Abu 
F. Chopino akordo variantus pristato pateiktos Z. Lissos 
akordų schemos (1 pvz.) du pirmieji akordai. Ludwikas 
Bronarskis yra pabrėžęs obertoniškumo svarbą F. Chopino 
harmonijoje, iškeldamas didžiulę septintojo obertono 
reikšmę19. Be abejo, septakordinės akordų formos labai 
svarbios F. Chopino muzikoje. Septimos yra viena bū-
dingų jo harmonijos spalvų. Kartais šiomis septimomis 
F. Chopinas leidžia gėrėtis, palikdamas jas neišspręstas, 
„pakabindamas“ daugtaškiais nusitęsusiomis fermatomis 
(Etiudas cis-moll, op. 25 Nr. 7). Tačiau manytina, kad 
F. Chopino harmonijos / akordo atveju reikėtų kalbėti 
apie visų 9 (net 10) obertonų svarbą, nes 8-asis obertonas 
iš esmės dubliuoja pagrindinį akordo toną (primą), 9-asis 
obertonas reprezentuoja noną (nonakordinės dominantės 
akordų formos labai populiarios F. Chopino muzikoje), 
o 10-asis obertonas dvejina akordo terciją. F. Chopino 
akordais J. Gruodis ne kartą manipuliuoja „A la Chopin“ 
struktūroje (žr. kvadratais apibrėžtus „Chopino akordus“ 
natose, 3a pvz.): ties plačios aplikatūros F. Chopino akordu 
pinasi gausūs ekspresyvūs neakordinių tonų ornamentai, 
ypač pražystantys finalinėje kadencijoje (tipiška vokalinės 
kadencijos su koloratūra situacija20):

2 pvz.
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Dar Nikolajus Rimskis-Korsakovas buvo pastebėjęs du 
svarbiausius F. Chopino kūrybos savitumus, sakydamas, 
kad jame sutilpo „didžiausio melodisto ir genialiausio, ori-
ginaliausio harmonizatoriaus talentas“21. Ir iš tiesų atskiro 
akordo „kvapas“, ypatingas skambesio rafinuotumas buvo 
stabilioji F. Chopino noktiurnų stiliaus dalis. Visą gyveni-
mą jis ieškojo savo harmonijų („Kai esu pakylėtas, jaučiuosi 
galintis sukurti savo asmeninį skambesį“ (F. Chopinas)22. 
Pati harmonijų ir skambesio spalvų paieška F. Chopino 
kūryboje buvo susijusi su noktiurno svajų laikui būdinga 
prietema ar tamsa, priverčiančia kompozitorių įsiklausyti 
ir girdėti kitaip, esmingiau ir giliau. Emmos Wepikowicz 
liudijimu, pati noktiurno dvasia F. Chopiną lydėjo nuo 
pat vaikystės: „Kai jis sėsdavo prie fortepijono, būtiniausiai 
gesindavo žvakes ir grodavo visiškoje tamsoje. Kartais ma-
žas F. Chopinas pašokdavo naktį ir fortepijonu užgaudavo 
kelis akordus. Tarnaitė buvo visiškai įsitikinusi, kad vargšas 
berniukas išėjo iš proto“23. 

Nors J. Gruodžio variacijų B-dur atskirose variacijose 
buvo laikomasi temos harmoninio plano, Adagio minkšta 
sąskambių kaita gyvai keičia harmonijų spalvą ir emo-
cinę potekstę. Prie pastebėtų F. Chopino ir J. Gruodžio 
kompozicinių požiūrių bendrumų priskirtinas ir gana 
artimas harmonijos lygmuo. Mat J. Gruodžiui, kaip ir 
F. Chopinui, buvo labai svarbus kiekvieno momento 
skambesys, harmonijos koloritas. F. Chopinas naudojo 
turtingos tonacijų periferijos (diatoninės ir chomatinės) 
akordiką, šalutinius laipsnius, taikė intensyvią altera-
ciją, buvo priartėjęs net prie tristaniškos harmonijos 
kompleksų (Noktiurnas f-moll, op. 55 Nr. 1, Etiudas 
c-moll, op. 25 Nr. 1, ir kt.), mėgo ir išplėtojo akordų ir 
tonacijų chromatinius santykius, ypač didžiosios tercijos 
atstumu. 

J. Gruodžio kūryboje drąsi, naujoviška ir gana moderni 
bei spalvinga harmoninė kalba buvo vienas pagrindinių 
jo kompozicinės kalbos segmentų. Jis mėgo įmantrią 
akordų struktūrinę sandarą (daugiaterciškumas, kvartinė 
struktūra), juos komplikavo alteruodamas, pridėtiniais to-
nais, stiprino jų disonansiškumą, net kūrė poliharmonijų 
kompleksus. Kitaip tariant, kaip ir F. Chopinas naktimis, 
J. Gruodis nuolat ieškojo įtaigių ir raiškių harmoninių 
junginių, jų pagrindu skleidėsi jo muzikos išraiškingumas, 
spalvingumas. Dėmesys harmonijos funkciniams santy-
kiams išplėstinės (chromatinės) tonacijos ribose, žaidimas 
grynomis harmoninėmis spalvomis, sąlytis su vokiškąja 
neoromantine kryptimi, ekspresionizmu, impresionizmu, 
Leipcigo konservatorijos funkcinės mokyklos atstovų 
įtaka24 J. Gruodžio kūryboje pažymima A. Ambrazo 
darbuose (Ambrazas, 2009, p. 86–91).

J. Gruodis „A la Chopin“ taikė dar vieną F. Chopino 
noktiurno žanro idiomą – melodiją skandino smulkiuose 
daininguose ornamentuose, kuriuose susijungė tiek figū-
racinės, tiek ritminės F. Chopino technikos ypatumai. 

Beje, šis ornamentinis momentas F. Chopino noktiurnų 
stiliui neabejotinai buvo svarbus, net parodomasis. Jo 
mokinys Karołis Mikulis liudijo, kad F. Chopinas labai 
mėgęs mokinių akivaizdoje skambinti Johno Fieldo nok-
tiurnus25 ir, tarsi parodydamas jų netobulumą, mokinių 
akyse juos taurinti, puošti improvizuodamas puikiausius 
ornamentus, kurių J. Fieldo noktiurnuose F. Chopinui, 
matyt, labai trūko26. J. Gruodis bandė sukurti subtilių 
ornamentų įvairovę.  Įvairiose situacijose jis taikė chro-
matizmus, pereinamuosius tonus, ypač apdainavimus, 
plėtė ornamentų apimtis: iš negausių triolių, kvintolių 
pereidamas į vėliau pernelyg stabiliai įsivyravusias seksto-
les. Ekspresyvūs ornamentai apraizgo ir plačius šopeniškus 
melodijos šuolius (žr. 5–7 taktus 3 pvz.). Šie ornamentai – 
grupetai ir apodžatūros (ilgasis foršlagas – G. D.), kaip 
prisimena K. Mikulis, F. Chopino buvo mokomi groti 
pavyzdžiais nurodant italų dainininkų dainavimo manierą 
(Niecks, 1888, Vol. 2, p. 184–185). Minkštų, purių ne-
akordinių natų šleifų (muzikinės F. Chopino noktiurnų 
esmės) semantiką papildo ir praplečia italų operinio bel 
canto stiliaus agogikos priemonės ir iš retorinės muzikos 
sampratos kylančios ritmikos formos. Ir J. Gruodžio „A 
la Chopin“ melodija skleidžiasi laisvai, alsuoja slystančia, 
neapibrėžtos ritmikos dalyba, o tai padeda maskuoti 
kvadratines struktūras. Beje, šios F. Chopino ritmikos 
ypatybės taip pat buvo paties J. Gruodžio pastebėtos, 
išanalizuotos, apie jas buvo kalbama Nepriklausomybės 
dešimtmečio minėjimo pranešime „Dabartinės muzikos 
reikalai“ (1928 02 16) Kauno konservatorijoje. J. Gruodis 
mokė: „Jei buvo ritmas dalinamas daugiausiai vieną į du, 
du į keturis ir t. t., gali būti, sakysim, pradėjus Šope-
nui, dalinamas ir neporiniai“ (Gruodis, 1965, p. 183). 
J. Gruodis nedviprasmiškai pabrėžė F. Chopino ritminės 
technikos esmę – metro kvadratiškumo įveikimą, nesu-
tampančių ritminių piešinių vienalaikiškumą ir vertikalų 
ritminių piešinių derinį. 

Iš tiesų „A la Chopin“ pjesėje J. Gruodžiui galbūt 
dar nepavyko prilygti F. Chopino neakordinių tonų or-
namentų rafinuotumui, įvairovei (mordentai, foršlagai, 
apdainavimai, įbėgančiosios natos, chromatizmai įvairiose 
situacijose), žinant, kad net ir kartodamas F. Chopinas, 
kaip paprastai, tirštino, improvizavo naujus ornamentus, 
stiprino jų ritminį neapibrėžtumą, intensyviai juos plėtojo  
arba net improvizavo naujus. Ypač sunku buvo pranokti 
F. Chopiną ritminio kontrapunkto požiūriu, kai jo muzi-
koje tarsi pradingdavo visus garsus subendravardiklinantis 
ritminis vienetas (binarinis dalijimas siejamas su triolėmis, 
kvintolėmis ir kt.) ir buvo perkeliama į aukštesniojo 
intuityvaus lygmens laiko santykių pagavą. Antra vertus, 
J. Gruodžio „A la Chopin“, taikant romantiškojo acce-
lerando ir rallentando priemones, atsiranda F. Chopinui 
būdingo rubato taikymo galimybė, plačiau – net šopeniško 
toucher bandymo prielaida27. 
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Beje, kalbant apie F. Chopino ir lietuvių kultūros lietu-
viškos muzikos sąsajas, užsiminti apie jo įtaką M. K. Čiur-
lionio fortepijoninei muzikai arba minėti F. Chopino 
sukurtą „Lietuvišką dainą“ („Piosenka litewska“), op. 38 
(ž. lietuvių liaudies; litewskie słowa ludowe, tłum. L. Osińs-
ki) būtų nepakankama. F. Chopiną su Lietuva siejo kur kas 
platesnis bendrumo laukas, Fryderyko Chopino aristokra-
tiškos manieros formavosi dvarų kultūros aplinkoje, kai dar 
vaikystėje į būsimą genijų atkreipė dėmesį ir jį rėmė lietuvių 
kilmės lenkų aristokratai – Czartoryskiai, Radzwillos ir 
kt. Su Lietuva Chopiną siejo emigracijoje gyvenę ir apie 
Lietuvą daug rašę lenkų poetai – A. Mickevičius (Adam 
Mickiewicz), Juliuszas Słowackis28. Buvo dar gyvesnių 
ryšių: yra žinoma, kad pas F. Chopiną mokėsi nemažai 
mokinių iš Lietuvos. Pabrėždamas, kad F. Chopino repu-
tacija kaip pianisto, kompozitoriaus ir pedagogo siekė labai 
plačiai, vardydamas mokinius iš įvairių šalių, trečioje vietoje 
Jean-Jacques’as Eigeldingeris (Eigeldinger, 2005, p. 9) mini 
mokinius iš Lietuvos, o paskui rikiuoja mokinius iš tokių 
šalių kaip Rusija, Čekija, Austrija, Vokietija, Šveicarija, 
Didžioji Britanija, Švedija ir Norvegija. 

Viena gabiausių ir talentingiausių F. Chopino mokinių 
buvo Marcelina Radziwiłł-Czartoryska (1817–1894), 
Mykolo Radvilos (Michał Radziwiłł) duktė, skambinti 
mokiusis Vienoje L. van Beethoveno mokinio C. Czerny 
klasėje ir pas F. Chopiną paskutiniaisiais jo gyvenimo 
metais. F. Chopinas ne kartą ją minėjo savo 1848 m. 
spalį–lapkritį rašytuose laiškuose. Marcelinos vyro gimi-
nė kilo iš LDK didikų, Gediminaičių dinastijos atstovų 
Čartoriskių29. F. Lisztas, E. Delacroix, A. Mickevičius ir 
kiti amžininkai Marcelinos Czartoryskos grojimą vertino 
kaip  labiausiai atspindintį F. Chopino grojimą. Albertas 
Wojciechas Sowińskis rašė: „Kunigaikštienė Marcelina 
Czartoryska, nuostabi atlikėja, panašu, yra paveldėjusi 
Chopino manierą, ypač frazuodama ir sudėdama akcen-
tus“ (Eigeldinger, 1986, p. 163). Jos koncertai Paryžiuje, 
Londone, Poznanėje, Lvove, Krokuvoje ir kitur visada 
tapdavo svarbiais kultūriniais vietos įvykiais. 

Nors J. Gruodis F. Chopino muziką pažino iš, kaip mi-
nėta, maždaug keturias kartas skiriančio kompozitoriaus 
santykio su kitu kompozitoriumi „atstumo“ (analizės ir 
skambinimo), sąlytis su kūrybine maniera bei stiliumi „A 
la Chopin“ iš tiesų glaudus. Kalbėdamas apie jį M. Tomas-
zewskis pabrėžė: „Jis (J. Gruodžio „A la Chopin“ – G. D.) 
nepateikia sensacijos: kūrinyje nematyti aiškaus skirtumo 
tarp paveldėtos kalbos ir kompozitoriaus kalbos; klausant 
tokios muzikos negirdėti atstumo ir kabučių“ (Toma-
szewski, 1996, p. 146). 

Dar vienas solidarumo ir pagarbos ženklas J. Gruodžio 
opuse atklysta iš vienos hipotezės mįslės: sunku numanyti, 
tačiau galbūt tarsi netyčia pabrėžti melodikos centrai f 
(žr. 3a pvz.) ir c (žr. 3b pvz.) paprastosios 2 d. reprizinės 
formos I ir II dalyse buvo J. Gruodžio noras signifikuoti 
F(ryderyk) C(hopin) inicialus30? 

3a pvz.

 
3b pvz.

Galbūt šią variaciją J. Gruodis sukomponavo ir tuo 
noktiurnui gimti derančiu „pilkosios valandos“ (lenk. 
„szara godzina“) laiku – prietemos, šviesos virsmo tamsa, 
kai įsiklausoma į savo sielą ir svajas. Toks laikas išvykusiam 
iš jaukių namų kompozitoriui galėjo būti prisiminimų, 
ilgesio, laiškų rašymo ir improvizavimo palaimos31 metas. 
J. Gruodžio laiškai iš Leipcigo visai neprimena M. K. Čiur-
lionio laiškų32 su ryškiomis vienišumo, svetimos aplinkos 
ir kalbos, nesusikalbėjimo su Carlu Reinecke ir begalinio 
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Druskininkų rojaus ilgesio nuotaikomis. Kaip stojiški, 
dalykiški, kasdienių reikalų ir užmojų kupini J. Gruodžio 
laiškai skiriasi nuo M. K. Čiurlionio Leipcige rašytų 
poetinių laiškų, taip jo pjesė „A la Chopin“ skiriasi nuo 
F. Chopino noktiurnų. J. Gruodžio dalykiškumas galbūt 
dar paliko pernelyg „plikas“ akordinių (harmoninių) tonų 
atramas ant metriškai aiškių takto dalių. Ypač žinant, kad  
F. Chopinas noktiurnuose iš pradžių ornamentus mėgo 
telkti V–III savo laipsnių zonose (beje, tai aiškiai stebima ir 
J. Gruodžio „A la Chopin“ pradžioje)33, apdainuoti neakor-
dinius tonus, pagalbinius tonus ir tik paskui ornamentika 
gaubti atraminius tonus (pvz., noktiurnai F-dur, op. 15 
Nr. 1; Des-dur, op. 27 Nr. 2; H-dur, op. 9, Nr. 3). 

Matoma tam tikro improvizacinio polėkio ir šopeniškos 
poliritmijos stoka (vis dėlto J. Gruodžio įdiegtas triolių ir 
sekstolių derinys yra pernelyg aiškaus binarinio ritminio 
santykio), F. Chopino stilizacijos krūviais nelygiavertės „A 
la Chopin“ formos dalys (silpniausiai trečiame ketvirtyje). 
Nematyti ir F. Chopino noktiurnų stiliaus lyrinei melodikai 
taip būdingų įbėgančiųjų natų (iš italų operos; „cercar la 
nota“ (it. „ieškoti natos“), sukuriančių trumpo atodūsio 
įspūdį, chorėjinių pabaigų su įbėgančiąja nata arba paruošta 
užtūra (Цуккерман, 1960, p. 91–95). Dar ryškesnio, įdo-
mesnio harmoninio proceso stygių gali paaiškinti griežtųjų 
variacijų požymiai, nes J. Gruodis kūrė išlaikydamas temos 
formą ir harmoninį planą, ir tai tapo savotišku harmoninės 
ekspresijos ir kūrybinės fantazijos apribojimu. 

Kita vertus, opusai, sukurti à la kompozicine maniera, 
siekia gana artimo santykio. Panašaus į tą, kuris kitados 
be didelių stilistinių traumų ar „kabučių“ galėjo baigti 
nutrūkusius tekstus, ką įvairiais laikais darė garsiųjų 
kompozitorių mokiniai ar amžininkai, nespėję pribręs-
ti transformuojančiam santykiui. Pavyzdžiui, Franzas 
Xaveras Süssmayris baigė W. A. Mozarto „Requiem“, 
A. Schönbergo operos „Mozė ir Aaronas“ II veiksmą pagal 
eskizus baigė jo mokinys Josefas Buferis. Panašią užduotį, 
atsisakius pačiam A. Schönbergui, atliko Friedrichas Cer-
ha, dirbdamas su Albano Bergo operos „Lulu“ trečiuoju 
veiksmu. Komplikuotesnį nutolusių kartų santykį rodo, 
pvz., Edisono Denisovo sukurta F. Schuberto oratorijos 
„Šv. Lozoriaus prisikėlimas“ restauracija. Antra vertus, 
reikia pripažinti, kad J. Gruodis gana subtiliai ir autentiš-
kai („be atstumo ir kabučių“ – M. Tomaszewski) pajautė 
F. Chopino noktiurno muzikos dvasią, jo romantišką 
melodiją, dainingą ir kaičią harmoniją.  

Ar J. Gruodžio bandymas rašyti „kaip F. Chopinas“ 
(stilizuota muzika) būtų galėjęs nors kiek patikti pačiam 
F. Chopinui? Greičiausiai ne. Jis abejingai žvelgė ne tik į 
savo laikotarpio kūrinius, bet ir į daugelį kompozitorių 
amžininkų (H. Berliozą, F. Lisztą, R. Schumanną), jo ne-
jaudino puikus paveikslas „Karnavale“, autoriui jis nejautė 
jokių sentimentų34. Dar daugiau, nors savo antrąją baladę 
F-dur op. 38 (1836) Chopinas dedikavo R. Schumannui, 

anot mokinių (L. Bronarskis nurodė apie šimtą; Jean-
Jacques’as Eigeldingeris – apie šimtą penkiasdešimt)35 

prisiminimų36, jo pamokose nieko nebuvo grojama iš 
R. Schumanno repertuaro, nėra liudijimų apie tokias 
užduotis (Tomaszewski, 2000, p. 187). 

Beveik kasdien F. Chopiną matydavęs F. Lisztas, kurio 
prieraišumas Fryderykui pranoko R. Wagnerio dvasinę 
ir fizinę giminystę, kuris dedikavo jam kūrinius ir dar 
37 metus po F. Chopino mirties apie jį rašė su patosu 
ir susižavėjimu (minėjo ypatingą jo grojimo manierą 
(rubato), unikalų koloritą, technikos tobulumą, nepri-
lygstamą toucher lengvumą ir skaidrumą)37, iš F. Chopino 
patyrė dvasinį šaltumą ar net vakuumą. Nors abu dažnai 
kartu koncertuodavo, „à mon ami Franz Liszt“ Chopinas 
dedikavo savo 12 etiudų ciklą op. 10 (1829–1832), jis 
niekada nerašydavo F. Lisztui laiškų. Pasak Jakovo Milš-
teino, F. Chopinas jam jautė blogai slepiamą ironiją, net 
antipatiją (Лист, 1956, p. 4). 

Nėra likę patikimų liudijimų, kaip J. Gruodžio Variaci-
jos B-dur buvo įvertintos Leipcigo konservatorijos profeso-
rių. Tačiau šiek tiek žinoma apie kitų J. Gruodžio kūrinių 
(Sonatos smuikui ir fortepijonui, „Pavasaris Berlyne“) suti-
kimą šioje konservatorijoje. Iš laiško J. Bieliūnui (Leipcigas, 
1922 11 14) sužinome: „Tai mano smuiko sonata turėjo 
konservatorijoj man nematytą nei Maskvos, nei Leipcigo 
konservatorijose pasisekimą. Visa klasė sujudo; profesorius 
(Paulius Graeneris – G. D.) ir smuikininkų klasę, ir raštinę 
nubėgęs sujudino (greitai ją grieš viešame koncerte čia). 
Tarp kitko, pasakė profesorius, jog seniai nepergyveno 
tokio džiaugsmo, kokį jis turėjo klausydamas tą veikalą. 
O jį ne tik nustebint, bet ir užganėdint sunku. Pats didelis 
kompozit(orius), o ir mokiniai iš visur privažiavę, prirašo 
ir sonatų, ir simfonijų, ir operų, ir kokių išsilavinusių ir 
talentingų yr! Ir nieko panašaus į šį atsitikimą nemačiau“ 
(Gruodis, 1965, p. 64). Po K. Binkio „Pavasaris Berlyne“ 
taip pat pasisekimas: „<...> taipogi furoras. Profesorius 
glostė kaip sūnų prisiglaudęs, sako „pilnas telento žmogus“. 
Pasisekė ir parašyt. Ką toliau, tą daugiau lietuviškoj dvasioj 
rašosi. <...> Su sonata nesitikėjau tokios sensacijos“ (Gruo-
dis, 1965, p. 64). Vėlesniame laiške J. Bieliūnui (Leipcigas, 
1923 05 02) J. Gruodis persako profesoriaus P. Graenerio 
žodžius: „Gaila, kad tamsta su savo talentu ne vokietis esi“. 
Ir su apmaudu priduria: „Jie viską sau norėtų pasiimt, tie 
vokiečiai...“ (Gruodis, 1965, p. 70). 

Dar kartą po 80 metų:
Fryderyko Chopino ir Vidmanto Bartulio 
susitikimas

Šiame jaudinančiame pasimatyme V. Bartulis prakalba 
angliškai, tvirtindamas: „I like F. Chopin (Sonata B Min)“. 
Verta aptarti, kaip radosi ši frazė ir kartu žanro nomina-
cija, nes žanro dvasioje yra įsispaudę nemažai V. Bartulio 
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manieros ir „I like“ pirmapradėse įsčiose signifikuotų 
momentų. Rašydamas „I like F. Chopin (Sonata B Min)“ 
anotaciją X „Gaidos“ festivalio lankstinukui (2000)38, 
V. Bartulis atskleidė „I like“ istoriją:

„Jos atsiradimas susijęs su personažu, kuris prašė 
neskelbti jo pavardės:

„Aš ir taip per daug žinomas“. Argumentas buvo 
svarus…

Viskas prasidėjo labai seniai, dar gūdžiais sovietmečio 
laikais. Mus kažkas supažindino ir Jis, sužinojęs, kad 
esu muzikantas, atsargiai ir tyliai paklausė: „Klausyk, 

kas tai yra Beethovenas?“ Bandžiau jam paaiškinti, bet, 
matyt, nevykusiai… Tada atsirado „Mein lieber Freund 

Beethoven“, bet Beethovenas Jo jau nebedomino…
Kartą, jau daug vėliau, mes kažkur važiavome Jo puikia 

mašina ir grojo radijas.
„Kas čia?“ – staiga sušuko Jis. „Bachas“ – atsakiau, ir 

tada Jis ištarė lemtingą frazę „I like Bach!!!“
Susitinkame mes retokai, bet kai tas įvyksta, Jis 

nepraleidžia progos pamaloninti manęs savo naujais 
atradimais.

Su baime laukiu frazės „I like Wagner“…“

I like užuomazgoje X personažui bandant paaiškinti, 
kas yra L. van Beethovenas, iš V. Bartulio sąmonės išsiru-
tuliojo audiovizualinis spektaklis – instrumentinis teatras 
(kaip jį pats apibūdino) dviem aktoriams ir fonogramai 
„Mein lieber Freund Beethoven“ (1987). Scenoje stovėjo 
išdarkytas fortepijonas, skambėjo elektronikos defor-
muoti L. van Beethoveno muzikos „gabalai“, pats L. van 
Beethovenas (V. Bartulis) scenoje veikė kaip pavyzdinis 
sovietinis tipelis: vilkėjo vatinuką, avėjo kerzinius batus, 
ryšėjo raudoną raištį ant rankovės. Parodijos gemalas gal-
būt susilietė su M. Kagelio anti-hommage „Ludwig van“ 
(1969–1970) idėja. Čia buvo plakami mikstai iš L. van 
Beethoveno opusų balsų, griaunami jų ritminiai santykiai, 
o tai, panašiai kaip J. Cage’o „Hpschd“, neatpažįstamai 
pakeitė jų sintaksę ir dar kartą įliejo ugnies į postmoderniz-
mo gimties diskusiją ir svarstymus apie pagarbą svetimam 
tekstui, autorystę, svetimo autoriaus kišimosi leistinumą, 
ekspresiją ir patį muzikos kūrinį39. 

I like žanro genetikoje buvo svarbus ir kitas – vizualu-
sis, vaidybinis intermedialus – momentas. Jame atsiskleidė 
paties V. Bartulio persikūnijimas, paradoksalios vaidybinės 
patirtys ir aktorystės talentas, nes kompozitorius kūrė 
ir savanoriškai kišosi į keisčiausias savo opusų atlikimo 
situacijas. Buvo tuo, kuo bet kuris kitas nenorėtų būti, 
pvz., gulėjo kaip numirėlis, pašarvotas karste („Amen“, 
1997), veikė kaip L. van Beethovenas („Mein lieber 
Freund Beethoven“, 1987), buvo nerealiai artistiškas 
operos dirigentas (opera „Pamoka“, 1993), vietinio teat-
riuko direktorius (opera-oratorija „Mozarto gimtadienis“, 

2006), performanse „Siūlas“ (1989) viešai kepė kvepiančią 
kiaušinienę. Būtina pastebėti, kad savo kūrinių struktūroje 
V. Bartulis mėgsta gaminti maistą, ir turiu pripažinti, jog 
skaniai (ne kartą ragavau)40. Iš šių istorijų randasi nenu-
sakomas bendrumas su F. Chopino meniniais polinkiais 
ir įvairiais intermedialiais nutikimais.

Kaip yra liudijama, F. Chopino meninis talentas 
skleidėsi įvairiopai: jaunystėje jis puikiai piešė, eskizavo 
šaržus, rašė eiles. Tačiau su V. Bartulio persikūnijimais 
labiausiai „susipliekia“ F. Chopino aktorinis talentas, jo 
nepaliaujamas potraukis improvizuotoms charakterinio 
komedijinio plano scenoms. Kaip rašė Borisas Pasterna-
kas, „vakarais nuo fortepijono atsikeldavo fenomenaliai 
konkretus, genialus, santūriai ironiškas ir nuo rašymo 
naktimis ir dieninių pamokų su mokiniais mirtinai nuka-
muotas ir pavargęs žmogus“ (Пастернак, 1970, p. 287). 
Salone palikęs savomis improvizacijomis į transą įvarytą 
sustingusią publiką, „jis nepastebimai nusėlindavo į prie-
angį, puldavo prie pirmo pasitaikiusio veidrodžio, ranka 
nerūpestingai sušiaušdavo plaukus, ištaršydavo kaklaraištį 
ir visas pasikeitęs grįždavo į svetainę, išdarinėdamas viso-
kias grimasas ir savo tragiška povyza pradėdavo vaidinti 
juokingas scenas (su savo kūrybos tekstu) apie žinomą 
anglų keliautoją, susižavėjusią naivią paryžietę ar seną 
vargšą žydą“41 (Пастернак, 1970, p. 287).

Iš filosofinės į psichologinę sritį persimetusi Alighieri 
Dante’s „Convivio“ („Puota“, 1304–1307) įžvalga „La 
Musica, (la quale) è tutta relativa“ („Visa muzika yra 
santykis“), neblogai įsiskverbia į postmodernios kūrybinės 
sąmonės požiūrio esmę. Tas santykis mįslingas ir dažnai 
nevienprasmiškai interpretuojamas. V. Bartulis su kie-
kvienu nauju I like opusu provokuoja, tyrinėja klausytojo 
patiklumą, reakcijas, ir ne visada juo galima pasitikėti. Mat 
už svetimos muzikos meilios glamonės V. Bartulio kūry-
boje gali slypėti nenuspėjamas, pašiepiantis, net geliantis 
žvilgsnis, ir ne tik į tave (ar save) patį, bet ir į pasikviestą 
kompozitorių (net į L. van Beethoveno ar J. S. Bacho 
muziką). „I like Bach“ (1995) V. Bartulis komentavo: 
„Tai yra požiūris, bet ne į Bachą, o į jo vartotojus ir save 
patį – kiek tas garsusis C-dur preliudas yra įgrisęs“ (Gai-
damavičiūtė, 2007, p. 35). 

Rekompozicija „I like F. Chopin (Sonata B Min)“ 2 
fortepijonams42 ir orkestrui atskleidžia tipišką postmoder-
nizmo Nebenstück meną. Tai perdėm asmeniška refleksija, 
marginalija, iškerojusi ant iškarpyto F. Chopino Sonatos 
fortepijonui h-moll natų teksto ir įkalinta savo įsteigtame 
žanre. Ji priklauso prie neabejotinų ir retų V. Bartulio 
„naujų meilės pasireiškimų“, „atvirų meilės įrodymų“ 
(A. Martinaitis)43, nes geros manieros, pagarbus (reveren-
tial – pagal M. Hyde’s klasifikaciją, 1996) prisilietimas jo 
išskirtinai dovanojamas tik kai kuriems „pažįstamiems“ 
(F. Schubertui, F. Chopinui). Tačiau XX a. pabaigoje net 
ir mandagus etiketas, preparuojant svetimus „kūnus“, jau 
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smarkiai skiriasi tiek nuo F. Chopino laiko įpročių, tiek 
nuo XX a. I pusės modernistų (I. Stravinsko ir A. Schön-
bergo kartos) susikurtų rekompozicijų ritualų. 

Juk iš tiesų atrodo, kad F. Chopino medžiaga iš ro-
mantiško pakylėtumo, begalinio melodijos plėtojimo 
adoracijos ir tam priderančių dramaturginių modelių 
aplinkos „I like F. Chopin“ situacijoje patenka į genetiškai 
svetimos estetikos ir technologijų aplinką. Juk F. Chopino 
stiliuje kartojimą (sekvenciškumą) aiškiai nustelbia begali-
nio melodijos atnaujinimo, papildymo, dar nuostabesnio 
ornamentų pagražinimo ieškojimų aistra, sakytume, mi-
nimalizmui priešinga pozicija. Bet afišuojant tokį abiejų 
požiūrių nesuderinamumą bene paradoksaliausia tai, kad 
tų itin darnių, kintančių, atsinaujinančių melodijų kūrimo 
procese jau atsirado minimalistinių kilpų (loop) vizijos, 
kurios sklido iš už uždarų F. Chopino kambario durų. Jų 
gimtį George Sand pastebėjo sudėtingų psichologinių-kūry-
binių kančių sąrėmiuose. Ji rašė: „Jis (F. Chopinas – G. D.) 
dienų dienomis užsisklęsdavo savo kambaryje, verkė, 
bėgiojo pirmyn ir atgal, laužydamas plunksnas, šimtus 
kartų kartodamas vieną ir tą patį taktą... Va taip jis galėjo 
paaukoti 6 savaites vienam puslapiui, galų gale užrašyti jį 
taip, kaip buvo apmetęs pirmą dieną“44. 

F. Chopino medžiaga V. Bartulio „iškarpoma“ dar savo 
viduje, pasiruošiant atskirų – didesnių ir mažesnių – savo 
kompozicijai naudingų detalių. O iš esmės tiek stambūs 
koliažiniai fragmentai, tiek ir visai smulkūs F. Chopino 
sonatos teksto „gabalai“ rekomponuojami repetityviniu 
principu: jie dauginami, multiplikuojami ir V. Bartuliui 
būdinga „statybine“ maniera montuojami prie dviejų 
priešpriešai sukryžmintų metalinių dramaturginių kons-
trukcijų. Jomis čia vadinami du F. Chopino naudoti 
kulminacijų modeliai, tipai45 – ilgas kresčenduojantis 
augimas (nuo ribinio piano iki visuotinio pilnaskambio 
tutti) ir katarsiška, tyli (dolcissimo ar delicatissimo) finalinė 
kulminacija. F. Chopino kūryboje pirmasis modelis rėmėsi 
tradicija, atsiradusia dar nuo Manheimo mokyklos laikų. 
F. Chopinas kūrė palaipsnę romantišką, veržlią ir svaigią 
skambesio bangą, kopdamas per įvairiausias garso gradaci-
jas iki polėkio ekspresijos karščiu alsuojančios kulminacijos 

(Sonata Nr. 2 fortepijonui b-moll, op. 35, Grave. Doppio 
movimento perdirbimas). 

Antra vertus, kur kas individualesnė ir rafinuotesnė 
F. Chopino kūryboje buvo minėta priešingybė – ypatin-
gos „tyliosios kulminacijos“ – mirštančios, silpstančios, 
efemeriškos ir labai šopeniškos su tyloje ištirpstančiu vos 
girdimu garsu, kaip tokią V. Cukkermanas mini Etiudo 
As-dur, op. 25 Nr. 1, pabaigą, žr. 11 taktų prieš pabaigą 
(Цуккерман, 1960, p. 64)46. Formos požiūriu aistringos 
dramos įtampos bangos ir kerinčios ekspresyvios kalbos 
kulminacijos (pirmasis kulminacinis tipas), kaip papras-
tai, įsikūrė F. Chopino opusų plėtojamosiose dalyse ir 
dinamizuotose reprizose (Barkarolėje Fis-dur, op. 60, 
baladėse Nr. 2 f-moll, op. 38, Nr. 3 As-dur, op. 47, Ma-
zurkoje e-moll, op. 41 Nr. 2, Noktiurne c-moll, op. 48, 
Nr. 1, ir kt.). Ir priešingai, jo antipodas – tyliosios lyrinės 
kulminacijos su melancholiškais arba šviesaus liūdesio 
tonais, tarsi ištirpstančios efemeriškuose skambesio hori-
zontuose – kūrinių reprizose ar kodose (tokia „mirštanti“, 
tirpstanti Noktiurno H-dur, op. 62 Nr. 1, repriza arba 
Etiudo As-dur, op. 25 Nr. 1, koda). 

„I like F. Chopin (Sonata B Min)“, panašiai kaip ir 
V. Bartulio „I like F. Schubert (Quintet C Maj op. 163 
Adagio) (1998), galima apibūdinti perfrazuojant V. Bar-
tulį: „Visos natos F. Chopino – muzika mano“ (Gaidama-
vičiūtė, 2007, p. 35). Atskiriant tai, kas yra „mano“ ir kas 
F. Chopino, jo Sonatos fortepijonui Nr. 3 h-moll, op. 58 
(1844), natose nesunku rasti paliktus dekompozicijos žirk-
lių randus. Apžiūrėjęs F. Chopino sonatos rūmą, V. Bar-
tulis išsikirpo medžiagą, beje, ne visada nuo svarbiausiųjų 
fasadų: tai stambi Scherzo citata – koliažas (1–60 t., žr. 
priedai, 5 pvz.); iš pirmos sonatos dalies Allegro maestoso 
kompozitorius pasiėmė šalutinės partijos trečiąją temą 
(priedai, 4a pvz.) ir baigiamosios partijos temą (priedai, 
7a pvz.), o iš Largo dalies – Sostenuto fragmentą (priedai, 
6a pvz.). Šios medžiagos ir jos panaudojimo – paskirsty-
mo, „sudžiaustymo“ ant suręstų struktūrinių konstrukcijų 
planas pateikiamas 1 schemoje. Schemos viršuje nurodomi 
F. Chopino Sonatos Nr. 2 h-moll medžiagos fragmentai, 
apačioje – V. Bartulio „I like F. Chopin (Sonata B Min)“ 
kompozicijos atitinkami fragmentai:

Allegro maestoso                     Scherzo. Molto vivace                     Largo. Sostenuto                     Allegro maestoso
III šalutinė tema                                fragmentas                                   fragmentas                          baigiamoji partija

 
Lagano grazioso                          Molto vivace                              (diminuendo –  morendo –  dolce –  dolcissimo)
1–6 skaitmuo                            7–59 skaitmuo                            59–66 skaitmuo                            66–69 skaitmuo 

1 schema
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Akivaizdu, kad žvalgydamasis po F. Chopino tekstą ir 
atsirinkdamas medžiagą V. Bartulis elgėsi kaip prisiekęs 
minimalistas, panašiai kaip Gavinas Bryarsas, Philipas 
Glassas, Michaelis Nymanas ir kt. Todėl, rodydamas savo 
skonį bei silpnybes ir neabejotiną būsimo darbo su svetima 
medžiaga nuojautą, priešingai nei J. Gruodis, V. Bartulis 
F. Chopino sonatos tekste iš tolo lenkė vešlų ir melan-
cholišką brillant melodikos tipą, romantiškas iš vidaus 
suvienytas melodijas, kur būtų keblu pasirinkti ir iškirpti 
atskiras intonacijas. Jis „išsikirpo“ fortepijoninio Scherzo 
stichiją, raiškius F. Chopino D9 harmonijų pliūpsnius, 
sek vencines dominančių bangas. Iš Allegro maestoso dalies 
pasiėmė elementarius krintančių sekundų motyvus, kur 
maža vokališkumo, smulkios koloratūrinės ornamentikos. 
Kitaip tariant, V. Bartulis F. Chopino sonatoje dažniausiai 
atsirinko tai, kas yra sintaksiniu požiūriu minimalu, struk-
tūriškai diskretiška ir nesipriešina fiziniam dauginimui. 

V. Bartulio pirštų atspaudus ant F. Chopino medžiagos 
bene geriausiai atspindi lėtosios „I like F. Chopin (Sonata 
B Min)“ formos dalys. Turima galvoje Scherzo centrą 
įrėminančios Lagano grazioso ir baigiamoji dalis nuo 59 
skaitmens („I like F. Chopin“ tempo dramaturgijos forma: 
lėta–greita–lėta). Specifinis lėtumas, ištęstumas, laiko ir 
erdvės ištempimas, įpūstas minimalizmo ozono prisotintas 
pauzių „oras“ tarp išsikirptos F. Chopino medžiagos natų. 
Kita vertus, abiem lėtosioms dalims būdingas tam tikras 
F. Chopino Sonatos h-moll Allegro maestoso trečiosios ša-
lutinės ir baigiamosios temų intonacinis-sintaksinis bend-
rumas: sekvencinių bangų melodinėse viršūnėse įsikūrę 
simetriški šuoliai (aukštyn) „paapvalinami“ chorėjišku 

sekundos kritimu (žr. priedai, 4a ir 7a pvz.). Minimalis-
tiniam vartojimui V. Bartulis atsirenka, sakytume, pačią 
F. Chopino vėlyvųjų noktiurnų manierą. Jais F. Chopinas 
pradėjo naujus eksperimentus su kūrinių melodijomis, 
bandydamas jas savaip „nuvainikuoti“ (pvz., Noktiurnas 
H-dur, op. 62 Nr. 1): net ir eksponuojant, ribodamas jų 
išskirtinumą, individualumą, pabrėždamas elementarių 
detalių (pvz., sekvencijų) pirmumą ir slėpdamas melodiją 
tarp palydinčiųjų balsų. F. Chopino Allegro maestoso melo-
dikos viršūnes V. Bartulis savo opuso dalyje Lagano grazioso 
savaip intensyvina, tarsi subtiliai melodizuoja. Neprideda 
jokios puošybos, bet ištempia erdvę ir taurina sekvencinių 
bangų viršūnes, stimuliuodamas šopenišką D9–D7 sekven-
cinių harmonijų aktyvumą. Kitaip tariant, V. Bartulis 
elgiasi panašiai kaip J. Gruodis, taikydamas ekspresyvią 
harmoninę priemonę – raiškų F. Chopino stiliaus signifi-
kavimo ženklą (priedai, 4a, 4b pvz. aiškiai eksponuojamos 
F. Chopino akordų sekvencinės grandys). 

Pirmoji „metalinė“ konstrukcija apauginama F. Cho-
pino Sonatos h-moll Scherzo. Molto vivace medžiaga, kuri, 
beje, artima kai kuriems F. Chopino sukurtų baladžių epi-
zodams, pvz., Pirmosios baladės g-moll fragmentui Es-dur. 
Dviejų fortepijonų F. Chopino Scherzo koliažų kanonai 
augina orkestro skambesį ir veržliu polėkiu išsiveržia tutti 
bangos stiprumu (priedai, 5 pvz.). Jos kompozicinį planą 
dar galima aptikti iš V. Bartulio rankraščių šūsnies išsitrauk-
toje jo kompozicinėje virtuvėje sudėliotoje schemoje, ku-
rioje jis modeliavo 2 fortepijonams išdėstytą Scherzo koliažų 
kanonų figūracinį judėjimą – 56 taktus nepertraukiamo 
judėjimo aštuntinėmis ir ryškią 4 akordų kadenciją:

2 schema. V. Bartulio „I like F. Chopin (Sonata B Min)“ medžiagos, 2 fortepijonų partijų (linijos su rodyklėmis), 
kadencijų (rutuliukai), naujos medžiagos (E8) išdėstymo autorinė schema (iš V. Bartulio asmeninio archyvo)
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V. Bartulio medžiagos išdėstymo plane matyti, kad 
laipsniškai slenkama per F. Chopino Scherzo medžiagą 
(M. K. Čiurlionio, O. Balakausko taikytas metodas), 
vis daugėjant kadencijų: A49 ir A50 (1–49 F. Chopino 
Scherzo koliažo taktai), B61 (1–60 taktai), C45 (16–60 
taktai), D21 (40–60 taktai). Rutuliukais V. Bartulis žymi 
išsikirptus kadencijos akordus (4) iš Scherzo. Molto vivace 
pabaigos. Šios kadencijos pamažu kaupiasi, tankėja ir 
pripildo orkestro partiją. 

Pavyzdys 4a pristato F. Chopino Sonatos h-moll Scher-
zo. Molto  vivace, t. 57–60 ir V. Bartulio „I like F. Chopin“ 
fragmentą Molto vivace (skaitmuo 35). Dar V. Bartulio 
opuso pradžioje išdauginamas F. Chopino nepretenzingos 
pereinančios dominantės (T6–D3/4–T) choraliukas iš 

Sonatos h-moll Allegro maestoso, t. 72 (jį ir jo naudojimą 
V. Bartulio „I like F. Chopin“ Lagano, grazioso, t. 43–48, 
žr. 4b pvz.). Minimalistiškai multiplikuojami ir chroma-
tiniai pasažai iš Allegro maestoso šalutinės partijos aplinkos 
(F. Chopino Sonatos h-moll Allegro maestoso, t. 68–69 ir 
V. Bartulio „I like F. Chopin“ Lagano, grazioso, t.  54–56, 
žr. 4c pvz.). O iš šalutinės partijos apdainavimo su „apvalia“ 
itališko pobūdžio kvintole cis-d-e-g-fi s V. Bartulis pasiga-
mina savo it danguje kybančias „nustebusias“ intonacijas. 
Atrodytų, tai itin elementarūs47 pasažai, tačiau kupini 
F. Chopinui būdingo melodizavimo ir V. Bartulio repe-
tityviai sutaurinti, jie tampa labai išraiškingi (F. Chopino 
Sonatos h-moll Allegro maestoso, t. 50–51, ir V. Bartulio „I 
like F. Chopin“ Lagano, grazioso, t.  13–15, žr. 4d pvz.):   

a)

b)

4 pvz. 

c)
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Antrąją opuso konstrukciją – likusią zoną po masy-
vaus tutti – norėtųsi vadinti repriza, bet nauja F. Cho-
pino medžiaga ją verčia laikyti koda. Nors, kita vertus, 
dėl intonacinio bendrumo ji supanašėja su ekspozicine 
Lagano grazioso padala. V. Bartulis modeliuoja ypatingą 
šopeniškos „tyliosios kulminacijos“ lauką – mažagarsį, ma-
terialiai tirpstantį su slopstančiu garsu. Šią savo intenciją 
jis nužymi ir F. Chopino partitūrose naudodamas garso 
mirimo ženklus: diminuendo – morendo – dolce - dolcissi-
mo. Tarpinę grandį tarp Scherzo koliažo ir kodos sudaro 
V. Bartulio plane žymimas fragmentas E8 (žr. 2 schemą), 
kurio medžiaga paimta iš F. Chopino sonatos Largo dalies, 
Sostenuto padalos (priedai, 6a, 6b pvz.). Sulig pasirodančia 
Sonatos h-moll baigiamosios partijos medžiaga suskamba 
koda, sukurta tarsi maksimalizuojant prietemoje nutįs-
tantį romantiško Abschied šešėlį su minkštu šubertiškos 
harmonijos (mažorinės T ir jos paralelės (VI) gretinimas) 
šleifu (priedai, 7b pvz.). Gesimas plačiu emociniu diapa-
zonu: nuo atsisveikinimo iki pasiektos palaimos, katarsio 
ir ramybės. Subtili ilgesingo mirimo ženklų įkrovos 
kulminacija I like kodoje pritvinkusi ramaus, minkšto 
prieblandos improvizacijos „kvapo“ ir organiškai sumišusi 
su kerinčia noktiurno dvasia. V. Bartulio opuse savaip 
stebina du dalykai – masyvus muzikos grožio idiomos 
eksponavimas, eskalavimas, viešinimas. Tokio lygmens 
grožio, kuris siektų prilygti W. A. Mozarto, G. Mahlerio 
simfonizmo katarsiui („Muzika tarsi būtų apnuodyta 
savo pačios grožio metastazėmis“ – apie „I like H. Berlioz 
(Lointaine)“ (2003) grožį sakė L. Paulauskis48. 

Nė kiek ne menkiau šiame fone viskuo persisotinusį 
dabarties ironišką personažą stebina iš pirmo žvilgsnio 
nesuvokiamas dar vienas F. Chopino ir V. Bartulio meno 
stebuklas. Įstabų Chopino muzikos grožį V. Bartulis, 
atrodytų, išstambina, „ištempia“ laike ir sąmoningai eks-
ponuoja akivaizdaus minimalistinio paprastumo (semplice) 

būdu. Nuostabiausia yra bene tai, kad šio grožio taurumui 
neprilimpa joks banalumo įspūdis. Masyvų skambesio gro-
žio eksponavimą ir banalumo įspūdžio nesusiformavimą 
galima būtų priskirti prie dar vienos keisto F. Chopino ir 
V. Bartulio dvasinės giminystės sąlyčio ir jų meno santapos 
mįslių49. Jakovas Milšteinas banalumo nebuvimą ten, kur, 
atrodytų, muzika turėtų skambėti banaliai, įvardijo kaip 
vieną nesuvokiamų F. Chopino kūrybos paslapčių. „Kaip 
tai pavyko, jam vienam težinoma“50. 

Kažkokiu nenusakomu būdu „I like F. Chopin (Sonata 
B Min)“ kodoje ne tik susilydo V. Bartulio ir F. Chopino 
dvasinių struktūrų panašumas, bet ir persismelkia pačios 
F. Chopino gyvenimo ir muzikos esmė. Atrodytų, plevena 
V. Bartulio nusiplėšta paties F. Chopino kerinčios, neskub-
rios, net delsiančios improvizacijos aura (A. G. Gide, 
1948), jo dvasinė ir net fizinė būsena51 – „jis visą savo 
gyvenimą buvo tarsi mirštantis“ (H. Berliozo įspūdis) 
(Томашевски, 2001, p. 178). „Aš galvoju, kad tai buvusi 
pernelyg subtili prigimtis (natūra) tam, kad gyventų 
mūsų šiurkštų ir sunkų žemiškąjį gyvenimą“ (George 
Sand)52. Įsiaudžia ir F. Chopino nebaigtoje „Fortepijono 
metodikoje“ paliktas išaiškinimas ar pritarimas: „Mu-
zika – minties išreiškimas garso būdu“; „mūsų jausmo 
išreiškimas garso būdu“; „išreiškimas mūsų požiūrio garso 
būdu“ (Николаев, 1980, p. 12). Į V. Bartulio partitūrą, 
atrodytų, įsiaudžia ir André Gide’o „Notes sur Chopin“ 
(1948) įspūdis apie F. Chopino skambinimą: „Jis visuomet 
pasilikdavo, atrodė, už garso pilnatvės ribos. Aš noriu 
tuo pasakyti: jis niekada fortepijonu neišgaudavo viso 
skambesio, tuo dažnai nuvildamas publiką, kuri manė, 
kad jos „išlaidos nepasiteisino“53. Kodą – miniatiūrą 
nerealiame noktiurno žanre su šiluma, sinteze ir lyrikos 
apibendrinimu V. Bartulis patiki šopeniškosios „morbi-
dezza“ (it. „meilus švelnumas, delikatus subtilumas“)54 
apsėdimui. Ilgesingo tirpimo, mirimo tylos gravitacijoje, 

d)

4 pvz. 
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sakralioje kodos ekstazėje bando įsikūnyti tikroji ἐπιφάνεια, 
„epiphaneia“ reikšmė, nes F. Chopinas „atskleidė mums tą 
Dievo pusę, kurią niekas kitas iki jo nesugebėjo parodyti“ 
(A. Gavrilov)55.

(P.S.) F. Chopino muzikos atbalsių girdėti ir kituose 
V. Bartulio fortepijoniniuose opusuose: „Ūkanose“ – Nok-
tiurno H-dur, op. 9 Nr. 3; „Auksinių debesų lietuje“ – 
Preliudo Des-dur, op. 28 Nr. 15. Pastarųjų dešimtmečių 
lietuvių muzikoje F. Chopino muzikos kerai įsigėrę kur 
kas plačiau: Onutės Narbutaitės „Rudens riturnelėje“, 
Leono Povilaičio „A la Chopin“, Teisučio Makačino 
„Paskyrime F. Chopinui“, Zitos Bružaitės „Dedikacijoje 
Frederikui“, „Bangos“, Jono Tamulionio „Fantaisie à 
la Frédéric“, op. 295, ir kt. Visiems jiems tinka I like 
F. Chopin nusiteikimas.

Du lietuvių autorių kompoziciniai tekstai savo nomi-
nacine semantika (A la Chopin; I like F. Chopin (Sonata 
B Min) gerai atspindi XX a. muzikos kompozicijoje per 
minimą laikotarpį vykusius pokyčius. Bendra santykio su 
inspiracija ir F. Chopino muzikos medžiaginiais pavidalais 
tendencija – slinktis nuo pagarbaus stilizacinio prieraišu-
mo iki postmodernistinės deformacijos bei naujo požiūrio 
galimybės ir rinkos pasiūlos. J. Gruodžio variacija „A la 
Chopin“ (1920) sukurta R. Schumanno „Karnavale“ 
Nr. 12 („Chopin“) naudojama portretinio eskizavimo 
maniera. J. Gruodžio opuso analizė paliudija jo kompo-
zicinių tyrinėjimų pastabumą, taiklų stilizacijos įrankių 
pasirinkimą, intuityvų ir individualų M. Tomaszewskio 
išskirtų ekspresyvių-semantinių F. Chopino muzikos 
idiomų potyrį. 

F. Chopino mentalinis artumas J. Gruodžio kompozi-
cinei tapatybei straipsnyje apibrėžiamas keliais jų talento 
struktūros pastebėjimais: tai bendra kompozitoriaus 
modernisto jausena, nuostata; viešas tautinės sąmonės 
eksplikavimas muzikos kompozicijoje; panašus harmoni-
jos elementų skambesio reikšmės suvokimas, koloristinio 
harmoninio proceso jautrumas; jausminis ir intelektinis 
kūrybos konceptualizavimas. Kokybiškas ir gilus buvęs 
individualus F. Chopino kūrybos pažinimas, J. Gruodžio 
patirtas pačiam skambinant F. Chopino kūrinius ir juos 
analizuojant. Dar kurdamas Variacijų fortepijonui B-dur 
šeštąją variaciją Adagio (vėliau „A la Chopin“, 1920), jis 
buvo savarankiškai išskyręs vėliau įvardytus vadinamuosius 
„F. Chopino akordus“ (L. Bronarski, 1935), pastebėjęs ir 
ne kartą rašęs apie harmonines F. Chopino ir A. Skriabino 
sąsajas, kurios vėliau teoriškai buvo įrodytos Z. Lissos dar-
buose (1959, 1970). J. Gruodžio buvo tyrinėta ir įdiegta 
rafinuota F. Chopino poliritmikos sistema ir taikyti orna-
mentikos formavimo metodai. Šeštojoje variacijoje Adagio 
(„A la Chopin“) J. Gruodis stilizavo šopeniško noktiurno 
dvasią, ją sodrino pianizmo ir nostalgijos idiomų ženklais, 
taip šiame opuse jam pavyko išvengti „stilistinių kabučių“ 
(M. Tomaszewski). 

V. Bartulio susikurto I like žanro ciklas apibendrina 
šio kompozitoriaus regimus praeities kūrėjų portretus. 
Jo įžvalgoje išryškėja postmodernistinis santykis, kuris 
svetimų tekstų požiūriu aktualizuoja rekompozicijos, 
Nebenstück kompozicinę manierą. Skiriamasis „I like 
F. Chopin (Sonata B Min)“ bruožas – vertybinės defor-
macijos nebuvimas ir viešas „meilės išpažinimas“ artimos 
kūrybinės dvasios kompozitoriui. Disponuodamas „išsi-
kirpta“ F. Chopino Sonatos fortepijonui Nr. 3 h-moll me-
džiaga ir manipuliuodamas tipiškais postminimalistiniais 
kompoziciniais metodais (loop technika, multiplikacija, 
masyvūs koliažai, transformacija), pagal savo vertybinį 
santykį su F. Chopino medžiaga ir stiliumi V. Bartulis 
priartėja prie J. Gruodžio stilizacinei manierai būdingo 
(Hommage à Chopin, Musikalisches Opfer) santykio. 
Asmeniška V. Bartulio refleksija, iškilusi virš iškarpyto 
F. Chopino Sonatos fortepijonui h-moll teksto ir įkalinta 
savo įsteigtame žanre, priklauso prie retų jo „atvirų meilės 
įrodymų“ (A. Martinaitis), pagarbaus prisilietimo, kuris 
dovanojamas tik kai kuriems „pažįstamiems“ (F. Schu-
bertui, F. Chopinui). F. Chopiną ir V. Bartulį suartina 
atvira grožio adoracija, nepersekiojantis banalumo šešėlis, 
ryškus melodisto talentas, kai kurie gabumų struktūros 
panašumai (vaidybinės patirtys ir kt.). 

„I like F. Chopin (Sonata B Min)“ V. Bartulis sukryž-
mina du F. Chopino kulminacijų tipus (evoliucinę dra-
maturginę kulminaciją ir tylią, „mirštančią“ kulminaciją) 
ir ant šios dramaturginės konstrukcijos minimalistine 
maniera sudėlioja iš F. Chopino Sonatos Nr. 3 h-moll 
pasirinktas medžiagas, savitai jas rekomponuodamas. 
F. Chopino dvasia šiame opuse plevena atliepus paties 
F. Chopino gyvenimo ir muzikos esmę: jo dvasinę, net 
fizinę būseną, neskubrios, delsiančios improvizacijos aurą, 
muzikos filosofijos apibendrinimą (kaip minties, jausmo, 
požiūrio išreiškimą garso būdu), šopeniškosios „morbi-
dezza“ apsėdimą. F. Chopino tekstui taikydamas aktualią 
postmodernistinių technologijų patirtį, šiame opuse 
V. Bartulis neperėmė daugelio XX a. II pusės rekompozi-
cijų įsteigtų ideologijų (J. Cage’o, M. Kagelio ir kt.) bei 
jų vertybinio deformuojančio santykio. Taigi straipsnyje 
aptariamos  skirtingu laikotarpiu lietuvių autorių sukurtos 
F. Chopino muzikos inspiracijos, kurios apibendrina po-
žiūrį į genijaus muziką ir sutelpa po vertybiškai solidariais 
À la Chopin, Hommage à Chopin, Musikalisches Opfer bei 
I like F. Chopin logotipais.

Nuorodos

1 Žr. The American Heritage Dictionary of the English Language. 
Fourth Edition by Houghton Mifflin Company. 2009. Žr. 
interneto prieigą: http://www.thefreedictionary.com/a+la 
(žiūrėta 2010 m. vasario 5 d.).

2 Kalbama apie Aleksandro Glazunovo 1892 m. sudarytą jo 
paties orkestruotų F. Chopino kūrinių siuitą „Chopiniana“, 
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op. 46, kuri N. Rimskiui-Korsakovui diriguojant buvo 
atlikta 1893 m. Vėliau (1908) jos pagrindu buvo kuriamas 
choreografinis variantas, o 1909 m. choreografas Michelis 
Fokinas S. Diagilevo grupei sukūrė vadinamąjį „baltąjį 
baletą“ „Les Sylphides“, rodytą Paryžiaus scenose. 

3 Cit. iš koncerto programos: „HPSCHD“ for up to 7 
harpsichords & up to 51 tapes (collaboration with Lejaren 
Hiller). 

4 Cit. iš: Composers. „Of Dice and Din“. In: Time, May 30, 
1969. Žr. interneto prieigą: http://www.time.com/time/
magazine/article/0,9171,840155,00.html (žiūrėta 2010 m. 
kovo 3 d.).

5 Beje, J. Gruodžio pamėgtas F. Chopino „Laidotuvių maršas“ 
ir paties J. Gruodžio laidotuvių maršas iš jo muzikos dramai 
„Šarūnas“ skambėjo per jo laidotuves. 

6 1924–1925 m. J. Gruodžio straipsnis „Muzika ir „mo-
dernizmas“ joj“ buvo užrašytas jo dienoraščio sąsiuvinyje 
„Mano mintys“, publikuotas tik 1965 metais (Gruodis, 
1965, p. 157–169). Paskaita „Šiuolaikinės muzikos reikalai“ 
buvo perskaityta 1928 m. vasario 16 d. Kauno muzikos mo-
kykloje, publikuota ten pat (Gruodis, 1965, p. 176–189). 
„Kaip lietuvių tauta turi ugdyti savo muziką“ – brandžiau-
sias J. Gruodžio straipsnis, kuriame išdėstoma jo kūrybinė 
programa, buvo išspausdintas 1938 metais. Žr. J. Gruodis. 
„Kaip lietuvių tauta turi ugdyti savo muziką“. In: Naujoji Ro-
muva, 1933, Nr. 1, p. 25–27 (Gruodis, 1965, p. 216–224). 
J. Gruodžio mirties dieną „Tiesoje“ (1948 04 16) paskelbtas 
paskutinis viešas jo pasisakymas „Muzika turi eiti iš liaudies 
liaudžiai“ (Ambrazas, 2009, p. 407–410). 

7 Cit iš: Шопен в квадрате, No. 11, Москва: Классика – XXI, 
2008, p. 78.

8 Laiške J. Bieliūnui kalbama apie J. Gruodžio Variacijas 
fortepijonui B-dur. Žr. J. Gruodis. Kūriniai fortepijonui. 
Vilnius: valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960. 

9 J. Gruodžio Variacijų B-dur natas žr. leidinyje: J. Gruodis. 
Kūriniai fortepijonui. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros 
leidykla, 1960, p. 98–126.

10 J. Gruodis. Kūriniai fortepijonui. Vilnius: Valstybinės groži-
nės literatūros leidykla, 1961, p. 9–12. Pjesės „A la Chopin“ 
rankraštį suteikė Balys Dvarionas, leidinį parengė Vytautas 
Landsbergis.

11 Žr. Juozas Gruodis. A la Chopin. Smuikui ir fortepijonui. 
Išleido J. Petronis. Kaunas, p. 1–7.

12 Žr. J. Gruodis. Jūratė ir Kastytis. Pirmasis paveikslas (Pajū-
ryje), Nr. 7 „Pas de deux“. Klavyras, p. 53–57. 

13 Žr. Ю. Груодис. Сюита для симфонического оркестра. 
Партитура. Москва, Ленинград: издательство „Музыка“, 
1966, p. 61–76.

14 Yra žinoma, kad F. Chopinas melodiją suvokė retoriškai ir 
dirbdamas su mokiniais bei savo nebaigtoje „Fortepijono 
metodikoje“ melodiją dažnai lygino su prasminga, sintaksiš-
kai dalia kalba, su minties struktūra, susidedančia iš įvairių 
frazių, atskirtų skyrybos ženklais. Viena talentingiausių 
F. Chopino mokinių Marcelina Czartoryska (mergautinė 
pavardė Radziwiłł) liudijo, kad F. Chopinas „visą meno 
teoriją pajungė siekdamas parodyti mokiniams analogiją 
tarp muzikos ir kalbos“ (Tomaszewski, 2001, p. 192). Kiti 
mokiniai percitavo F. Chopino žodžius: „Fortepijonas turi 
ne tik „kalbėti“, bet ir dainuoti ir kartu „išreikšti mintis, 
jausmus ir aistrą“ (Tomaszewski, 2001, p. 180). 

15 F. Chopino melodijos savybes 1945 m. taikliai apibūdino 
Borisas Pasternakas, vadindamas ją „pagrindine išraiškos 

priemone, kalba, kuria F. Chopinas išdėstė viską, ką norėjo 
pasakyti“, ir kuri, jo nuomone, buvusi „labiausiai „nesuklas-
tota“ ir stipriausia iš visų, kurias mes žinome. Tai ne trumpas 
kupletiškai pasikartojantis melodinis motyvas, ne operos 
arijos kartojimai, be galo balsu kartojantys vieną ir tą patį, 
bet laipsniškai besiplėtojanti mintis, panaši į prikaustančio 
pasakojimo eigą arba istoriškai svarbaus pranešimo turinį. Ji 
stipri ne tik savo poveikio mums požiūriu. Stipri ta prasme, 
kad jos despotizmą iškentėjo pats F. Chopinas savo kailiu 
<...>“ (Пастернак, 1970, p. 286).

16 Kaip pažymi Algirdas Ambrazas, dažnas J. Gruodžio forte-
pijoninių kūrinių transkripcijas provokavo tiršta ir nelabai 
pianistiška pastarųjų faktūra. J. Gruodžio fortepijoniniam 
stiliui buvo būdingas masyvumas, daugiagarsiai akordai, 
tanki jų kaita, plačios aplikatūros. A. Ambrazo teigimu, 
tokios fortepijono faktūros ypatybėms turėjo įtakos paties 
J. Gruodžio plaštakų sandara: jos buvo gana stambios su 
tampriais tarpupirščiais. Todėl J. Gruodžio fortepijoninė 
faktūra pianistams kelia atlikimo sunkumų (Ambrazas, 
1981, p. 282). 

17 J. Gruodis yra pabrėžęs Aleksandro Skriabino nuopelnus 
harmonijos plėtotei: „Skriabinas, nors pradėjęs šopeniškai, 
per savo trumpą amžių taip harmonijoj išsivystė, juog turėjo 
buvusioji muzika jam pasirodyt lengvu žaislu. Kiek didelės 
vertės yra jo kompozicijų turinys, pasakys ateitis; nors jis 
labai suprantamoj formoj reiškės, o talentai kalba aiškiai. 
Skriabino harmonijos, ritmai, aišku jau ir šiandien, kad 
užkariavo pasaulį ir žengia dar tolyn“ (Ambrazas, 2009, 
p. 97). A. Ambrazas pamini kelis J. Gruodį ir A. Skriabiną 
vienijančius harmonijos momentus: sistemingas padidintųjų 
trigarsių ir septakordų naudojimas, polinkis į daugiagarsius 
akordus, nuosekli alteracinės technikos plėtra, harmoninės 
vertikalės išsklaidymas į keletą faktūros sluoksnių ir kt. 
Esminiais skirtumais nurodo tai, kad J. Gruodis nesukūrė 
nuoseklios individualios harmoninės sistemos ir sąmoningai 
naudojo lietuvių liaudies melodikai būdingas dermes bei 
harmonijas (Ambrazas, 2009, p. 98). 

18 Žr. Ludwik Bronarski. Harmonika Chopina. Warszawa, 
1935; Lissa, Zofia. „Do genezy akordu prometejskiego 
A. N. Skriabina“. In: Muzyka, 1959, No. 2, p. 348; Lissa, 
Zofia. „Chopin I Skriabin. Studia nad twórczością Cho-
pina“. In: BCh 12, Kraków, 1970. Kaip mano V. Cuk-
kermanas, F. Chopiną labai traukė D7, skambantis nuo 
giliame, minkštame tarsi aksomas bose paimto Des tono. Šią 
aukščio poziciją jis laiko tam tikru F. Chopino skambesio 
ženklu, kuris figūruoja išsluoksniuotas, melodiškai išskleistas 
akordinėse figūracijose, kartais net įmantriose svarbiausio 
balso intonacijose (Цуккерман, 1960, p. 140). Jau 1829 
ar 1830 m. sukurtame pirmajame noktiurne (Noktiurnas 
b-moll, op. 9 Nr. 1) F. Chopinas atskleidė jo kerus ir vėliau, 
atrodo, su šiuo skambesiu nenorėjo skirtis.

19 7-ojo obertono reikšmę pabrėžė Ludwikas Bronarskis savo 
darbe „Harmonika Chopina“ (Warszawa, 1935). Jis pažymi 
ilgą septimos skambėjimą F. Chopino noktiurnuose b-moll, 
Des-dur, „Lopšinėje“, preliude G-dur (Bronarski, 1935, 
p. 215). Apie septimos neišsprendimą, jos „nepastovumo 
gesimą“ („задухание неустойчивости“) Poloneze-fantazijoje 
(įž. 5-as taktas) rašė ir V. Cukkermanas (Цуккерман, 1960, 
p. 141). 

20 „Nieko daugiau neveikiu, tik važinėju į teatrą“, – rašė iš 
Berlyno savo šeimai aštuoniolikmetis F. Chopinas 1828 m. 
rugsėjo 27 dienos laiške (Tomaszewski, 2001, p. 186). 
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1831 m. gruodžio 14 d. laiške savo mokytojui Varšuvos 
konservatorijoje Józefui Elsneriui (kuris po metų F. Chopiną 
pavadino „nepaprastu talentu“ ir „muzikos genijumi“) iš Par-
yžiaus F. Chopinas džiaugsmingai sušunka: „Tik čia galima 
sužinoti, kas yra dainavimas“ (Tomaszewski, 2001, p. 186). 

21 Н. А. Римский-Корсаков. Воспоминания В. В. Ястребцева. 
Т. 1, Ленинград: Музгиз, 1959, p. 203.

22 Cit. iš: Шопен в квадрате. No. 11, Москва: Классика – XXI, 
2008, p. 81.

23 Cit. iš: ten pat, p. 24.
24 Apie tai plačiau žr. A. J. Ambrazas. „Die Harmonielehre 

Sigfrid Karg-Elerts in ihrer Bedeutung für litauische Kom-
ponisten“. In: Deutsch-baltische musikalische Beziehungen: 
Geschichte – Gegenwart – Zukunft, Bd. 11, Hrsg. von 
A. Žiūraitytė und K.-P. Koch, Bonn, 2003.

25 Johno Fieldo sukurtų 18 noktiurnų ir panašaus pobūdžio 
romantinių pjesių (Andante) stiliaus ištakos susiformavo 
XIX a. pirmame dešimtmetyje, kompozitoriui viešint 
Rusijoje. Tarp stilistinių noktiurno žanro pradmenų mi-
nėtini: chromatiškai ornamentuota melodija, jausminga, 
jautri pedalizacija, specifinė melancholiška būsena. Ferenzas 
Lisztas, remdamasis rusiškais šaltiniais, išleido pirmąjį savo 
redaguotą J. Fieldo 18 noktiurnų rinkinį (Leipzig, 1859). 
Jo pratarmėje F. Lisztas rašė: „Beveik niekas neteikė jokio 
dėmesio šiai eolinei harmonijai, šių pusiau tvarių, ore tirps-
tančių ženklų švelniai, gedulingai ir rafinuotai melancholijai. 
Niekas nebuvo bandęs šio ypatingo stiliaus, niekas iš tų, 
kurie girdėjo patį Fieldą skambinant, netgi ypač iš tų, kurie 
buvo girdėję jo muzikines svajas tais momentais, kada jis 
pilnai paskęsdavęs inspiracijoje“. Cit. iš F. Liszto pratarmės 
J. Fieldo noktiurnų leidiniui anglų kalba 1859 m. (Leipzig: 
Julius Schuberth & Co., n. d. Edition Schuberth Nr. 140). 
Žr. interneto prieigą https://urresearch.rochester.edu/insti-
tutionalPublicationPublicView.action?institutionalItemVer
sionId=7370 (žiūrėta 2010 m. sausio 14 d.). Manoma, kad 
nemenką įtaką Johanno Nepomuko Hummelio, Friedricho 
Kalkbrennerio, Ignazo Moscheleso kūrybai darė ir J. Fieldo 
sukurti koncertai ir fantazijos fortepijonui.

26 Savo sukurtos ornamentikos F. Chopinas niekam neleido 
keisti kūriniuose. Griežtai įspėtas buvo net F. Lisztas, ku-
riam F. Chopinas, F. Nieckso teigimu, buvo įsakmiai liepęs 
groti tik taip, kaip jo parašyta, arba jo kūrinių visai negroti 
(Niecks, 1888, Vol. 2, p. 108). 

27 „Jei Chopinas taip nesišalintų ir nebūtų abejingas šlovei, 
skirtingai nuo daugumos muzikantų, neabejotinai būtų jau 
seniai pripažintas naujo fortepijoninio stiliaus arba naujos mo-
kyklos pagrindėju“ („Musical World“, 1838) (cit. iš: Шопен в 
квадрате. No. 11, Москва: Классика – XXI, 2008, p. 63). 

28 Emigracijoje gyveno ne tik F. Chopinas, bet ir daugelis lenkų 
poetų. Tarp emigrantų atsidūrė ir Juliuszas Słowackis, kurio 
kūryboje rasime lietuviškų temų, pvz., dramoje „Mindowe“ 
(„Mindaugas“, 1829), „Lietuvių legiono dainoje“ (1831), 
Vilniaus laikotarpio kūrybos romantika tvyro jo poemoje 
„Godzina mysli“ („Susimąstymo valanda“, 1833). Vilniaus 
baroko stilistikos poveikį J. Słowackio poetinei kalbai pažymi 
lenkų kritika; randama romantiškų Vilniaus laikotarpio 
motyvų (iš Viniaus išvyko 1828 m.). 

29 LDK didikų, herbo kunigaikščių Čartoriskių giminė 
kilo iš Gediminaičių dinastijos. Pirmasis buvo Algirdo 
(1296–1377), Gedimino sūnaus, ir Vitebsko kunigaikštytės 
Marijos sūnus Konstantinas Algirdaitis (apie 1330–1390), 
Voluinės Čartorisko seniūnas. Romos imperijos kunigaikščio 

vardą Čartoriskiai gavo 1433 metais. Jie aktyviai dalyvavo 
LDK politiniame gyvenime, garsėjo intrigomis ir politi-
niais žaidimais, buvo suartėję su Rusijos carais, o XVIII a. 
antrojoje pusėje prisidėjo prie Abiejų Tautų Respublikos ir 
Lietuvos valstybingumo žlugimo. Kita vertus, kai kurie gi-
minės atstovai nemažai nuveikė plėtodami švietimo sistemą. 
Pavyzdžiui, Onos Sofijos Sapiegaitės vyras Adomas Jurgis 
Čartoriskis (Adam Jerzy Czartoryski) 1825 m. įkūrė licėjų, 
dalyvavo 1830–1831 m. sukilime. Tai nulėmė Čartoriskių 
giminės tolesnį likimą – trėmimus, emigraciją bei dvarų ir 
žemių konfiskavimą. 

30 Natos iš: J. Gruodis. Kūriniai fortepijonui. Vilnius: Valsty-
binės grožinės literatūros leidykla, 1961, p. 9–12.

31 F. Chopino bičiulis pianistas ir kompozitorius Julianas 
Fontana rašė: „Jis turėjo įprotį <...> sėsti prie pamėgto 
fortepijono ir po dvi valandas ar daugiau groti fantazijas, 
pilnas pačių pakylėčiausių minčių, posūkių, figūrų ir pasažų, 
stulbinančių naujumu, dar daugiau – niekuo neprimenančių 
jo išspausdintų kūrinių. Tokia sklidina juose buvo įkvėpimo 
versmė, tokia laki vaizduotė, toks neišsenkamas kūrybinis 
talentas, kad viskas, ką jis užrašė ir sukūrė, buvo tik silpnas 
atšvaitas šių jo vakarais gimusių betarpiškų kompozicijų“ 
(cit. iš: Шопен в квадрате. No. 11, Москва: Классика – XXI, 
2008, p. 29).

32 Žr. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Apie muziką ir dailę. 
Laiškai, užrašai ir straipsniai. Sud. J. Čiurlionytė-Karužienė, 
Vilnius: Valstybinė grožinė leidykla, 1960; M.K. Čiurlio-
nis. Laiškai Sofijai. Sud. ir parengė Vytautas Landsbergis, 
Vilnius: Vaga, 1973.

33 Subtilių apdainavimų įvairovę, chromatizmus įvairiose 
situacijose V. Cukkermanas įžvelgė dažnai telkiantis III–V 
melodinių laipsnių zonose (Цуккерман, 1960, p. 87).

34  Remiantis M. Tomaszewskio nurodomu 1897 m. vasario 2 d. 
Georgo Mathiaso laišku Isidore’ui Philippui (Tomaszewski, 
2000, p. 187), F. Chopinas neatsakė į daugybę Roberto 
Schumanno susižavėjimo ir pagarbos ženklų. Atrodė, kad 
istorinis R. Schumanno ir F. Chopino susitikimas buvo 
daugiau mandagumo gestas, nes simpatijos sklido iš vienos 
pusės. Iš kurios – aiškiai parodė pirmosios R. Schumanno 
publikacijos antraštė: „Šalin, ponai, skrybėles, prieš jus ge-
nijus“. F. Chopino 28 opusų recenzijos buvo R. Schumanno 
paskelbtos „Neue Zeitschrift für Musik“ 1831–1843 metais, 
sukurtas asmeninis portretas „Karnavale“ op. 9 (1835), 
„Kreisleriana“ op. 16 (1838) buvo dedikuota „à mon ami 
F. Chopin“ (Tomaszewski, 2010, p. 187).

35  Pasakojama, kad F. Chopinas skambinti fortepijonu mokė 
apie 150 mokinių. Tai neabejotinai per daug, nes buvo ma-
dinga ir naudinga prisipažinti buvus F. Chopino mokiniu. 
Antra vertus, dauguma mokinių gavo tik kelias pamokas, 
mokėsi tik kelias savaites ir labai retai kuris mokėsi 4–5 
metus. Sužinojęs, kad mokinys jį vadina savo mokytoju, 
F. Chopinas replikavo: „Aš niekada jo nemokiau, bet jei 
jis nori ir jam naudinga juo būti, tebūnie. Tegu juo lieka“ 
(Moritz Karasowski. Friedrich Chopin. Sein Leben, seine Werke 
und Briefe. Dresden, 1877, Bd. 2, p. 98). Priimant mokinius, 
F. Chopinui buvusi svarbi paties mokinio motyvacija, jis 
nesiėmė mokyti vaikų ir pradedančiųjų.

36  Kaip rašo Jean-Jacques'as Eigeldingeris, mokytojo darbą 
F. Chopinas dirbo Paryžiuje 1832–1849 metais. Savo laiką 
F. Chopinas skyrė pusiau: kūrybai ir mokymui. Šešis mė-
nesius (nuo spalio ar lapkričio iki gegužės) F. Chopinas pa-
prastai per dieną priimdavo po penkis mokinius. Keldavosi 
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anksti, pamokas skirdavo iš ryto, jos trukdavo nuo 45 min. 
iki valandos. Tačiau galėjo užtrukti ir iki kelių valandų, ypač 
sekmadieniais, dirbant su gabiais savo mėgstamais mokiniais. 
Mokiniai paprastai turėdavo vieną pamoką savaitėje, rečiau – 
dvi, net tris. Tai priklausė nuo mokytojo galimybių, mokinių 
reikmių, jų talento ir nemenkai nuo finansinės būklės. Kai 
kurie mokiniai liudijo, kad F. Chopinas juos mokė veltui 
arba jiems yra skyręs daug papildomų pamokų (Eigeldinger, 
2005, p. 6–7). F. Chopino pamokos buvo paklausesnės nei 
tuo pat metu duodamos F. Liszto ar Friedricho Kalkbren-
nerio, be to, jos buvo gerokai brangesnės (mokestis įvairavo 
nuo 20 iki 30 auksinių frankų (Louis d’or, 1 svaro sterlingų 
ekvivalentas) (Eigeldinger, 2005, p. 7).

37  „Chopinas! Švelnus harmonijos genijus“ (Лист, 1956, p. 67). 
„Jam esame dėkingi už platesnes akordų išdėstymų formas, 
chromatines ir enharmonines įmantrybes, smulkių puošiančių 
natų grupes, vaivorykštės rasos lašais krintančias ant melodi-
nių figūrų“ (Лист, 1956, p. 66). F. Lisztas pabrėžė F. Chopino 
„begalinį poetinio talento žavesį“ <...>, neapčiuopiamą ir 
persmelkiantį tarsi <...> verbenos kvapas“ (Лист, 1956, p. 44). 
F. Chopino mokiniai iš gausaus F. Liszto kūrinių sąrašo daž-
niausiai skambindavo jo padarytas italų operų transkripcijas 
(Gioachino Rossini „Tarantelos“, Gaetano Donizetti seksteto 
iš „Lucia di Lammermoor“ ir kt.).

38  Vidmantas Bartulis. Gaida. X Baltijos muzikos festivalis, 
2001 m. spalio 17–25 d., p. 33. 

39  Kai kurie kompozitoriai rekomponuodami kritiškai žvelgė į 
savo pačių pasirinktus C. Debussy operos „Pelléas et Méli-
sande“, R. Wagnerio „Tristan und Isolde“ modelius. Kartais 
buvo pasirenkamas tik vienas kuris svetimo teksto lygmuo, 
pvz., iš Antonio Solerio „Fandango“ klavesinui (A. Solerio 
autoryste abejoja kai kurie tyrinėtojai), F. Chopino „Ber-
ceuse“ Des-dur, op. 57, G. Ligeti savo „Hungarian Rock“ 
(1978) naudojo akordų ostinato.

40  „Galioja bendri meno – kaip žaidimo, kaip iliuzijos (iliu-
zionizmo) – principai, kuriuos visą laiką turiu omenyje, 
iš to atsiranda laisvės pojūtis: absoliučiai viskas įmanoma, 
tik reikia gaminti „skaniai“… Gali žaisti viskuo: garsais, 
epochomis, stiliais, formomis ir kitais, atrodytų, nesuderi-
namais dalykais…. Visa mano „muzika“ labai įtartina…“ 
(V. Bartulis) (Gaidamavičiūtė, 2007, p. 156). 

41  „London and Westminster Review“ (1839) recenzentas rašė: 
„Jei Chopinas nesijaučia apimtas įkvėpimo, jis niekada neim-
provizuoja. Bet jei jums nusišypsos sėkmė ir jūs užtiksite jį 
kokią nors iš tokių laimingų dienų, jei pastebėsite jo įkvėpto 
veido mimiką, neįprastą jo pirštų, kuriuose, atrodytų, nėra 
sąnarių, bėglumą, jei įsiklausysite, kaip kenčia stygos, vi-
bruojančios jūsų ausyse dar ilgai po to, kai pianistas patrauks 
rankas nuo klaviatūros, pajusite, kad jūs bundate iš kažkokio 
sapno. Ir jūs klausite savęs – negi šitas išblyškęs ir smulkaus 
sudėjimo žmogus, kurį jūs matote prieš save, gali būti tuo pačiu 
žmogumi, kuris visiškai jus pavergė, užvaldė“ (cit. iš: Шопен в 
квадрате. No. 11, Москва: Классика – XXI, 2008, p. 30). 

42  V. Bartulis baigė Kauno J. Naujalio mokyklos fortepijono 
klasę. „Paskui gal aštuonerius metus sirgau „fortepijono 
alergija“. Vien pagalvojus, kad reikės kažką kurti fortepijonui 
(tai privaloma Konservatorijoje), mane nupurtydavo ir išpil-
davo šaltas prakaitas. <…> Visa laimė, kad tai praėjo. Net 
pradėjau jausti instrumentą, pasidarė aišku, kad nebūtina 
„prisodrinti“ šį galūnių garsais… Ko gero, galėčiau pasakyti, 
kad fortepijonas – mėgstamas instrumentas“ (Gaidamavi-
čiūtė, 2007, p. 107).

43  Algirdas Martinaitis: „Per visokius pataisymus, perdirbimus, 
redakcijas ir atsiranda nauji meilės pasireiškimai, pasikeiti-
mai <…> To ciklo (I like – G. D.) kūriniai – atviri meilės 
įrodymai muzikai ir kompozitoriams iš praeities. Per tai 
Bartulis kuria savo „vieno tikėjimo“ bendruomenę, kur šalia 
ir Schubertas, ir Berliozas, ir Bachas, ir Marlen Dietrich, o 
laikui gražiai bėgant atsiras ir dar naujų meilužių“ (A. Mar-
tinaitis) (cit. iš: Gaidamavičiūtė, 2007, p. 274). 

44  Cit. iš: Шопен в квадрате. No. 11, Москва: Классика – XXI, 
2008, p. 28.

45  „Kaip ir visa dramaturgija, intrigų dėstymas irgi turi savo 
prasmę… Svarbu, kokios apimties kūrinys… Be to, dar 
turi reikšmės kiek ir kokių intrigų jis yra „pakrautas“ tuo 
metu… Taigi jas ir dėstai, dozuoji: iš pradžių po tuputį, 
vėliau daugiau, visada palieki lemiamą dozę tam tikrai 
vietai (dažniausiai apie pabaigą)… Čia, aišku, labai kvailai 
skamba, ir apie tai rašydamas negalvoji taip šaltai ir racio-
naliai, kaip aš dabar pasakoju, bet intuityviai vyksta viskas 
maždaug taip… Aišku, kartais (ir dažnai) galvoji apie tai, 
bet ne tokiu „mėsinės“ principu... <…> Detalės atsiranda 
įvairiu laiku… Kartais nuo jų prasideda visas rutuliojimas, 
kartais jos atsiranda pakeliui…. Tik dar niekada nebuvo taip, 
kad jos atsirastų kaip pagražinimai, jau pasibaigus darbui“ 
(V. Bartulis) (Gaidamavičiūtė, 2007, p. 186).

46  V. Cukkermano minimas ir trečias F. Chopino kulminacijų 
tipas „kulminacijos-sprogimai“ –  staigus skambesio sustip-
rinimas (Цуккерман, 1960, p. 64).

47  Kalbant apie melodikos ir harmonijos sąsają, būtina pasakyti, 
kad ne visada F. Chopino harmonija tokia aštri, gąsdinanti 
ir amžininkams atrodžiusi disonansiška. Iš tiesų nemažai iš-
raiškingų temų (melodijų) F. Chopino sukurta gana paprasta 
harmonija, pvz., sonatos h-moll šalutinė partija, koncerto 
fortepijonui ir orkestrui f-moll šalutinė partija ir lėtoji dalis, 
koncerto fortepijonui ir orkestrui e-moll pagrindinės partijos 
lyriškoji tema ir lėtosios dalies tema, Etiudo E-dur tema, I 
ekspromto Trio, noktiurnai b-moll, fis-dur, Des-dur ir kiti, 
daugiausia jaunystėje, sukurti kūriniai.

48  Cit. iš: Linas Paulauskis. „I like Berlioz“: anotacija kom-
paktinėje plokštelėje „Zoom in 3“. Kompaktinės plokštelės 
lankstinukas. Vilnius: LKS, 2004. 

49  Apie V. Bartulį daugelio jo kūrinių atlikėjas Zbignevas 
Ibelhauptas rašo: „Romantikas, kuris stengiasi sustabdyti 
akimirką. Paima elementą, apžiūri jį iš visų pusių, lyg 
sustabdo laiką. Paima kokį nors kompozicinį elementą, jį 
išdidina, išgrynina, duoda atlikėjams pasidžiaugti, nesigėdija 
to parodyti, ir tuo jis absoliučiai unikalus. Tas jo visapusiškas 
žavėjimasis Chopino harmonijomis kalba apie žmogų, koks 
jis yra. Toks įspūdis, kad jis eina į pasaulį atvira širdimi, 
nebijodamas kad apspardys, apspjaudys… Mano nuomone, 
šiais laikais tai yra didžiulė drąsa. Jis įsileidžia į savo sielą, 
kai visi aplink apsišarvuoja technika, visais įmanomais, nu-
sižiūrėtais, nusiklausytais būdais“ (cit. iš: Gaidamavičiūtė, 
2007, p. 238). 

50  Cit. iš: Шопен в квадрате. No. 11, Москва: Классика – XXI, 
2008, p. 77.

51 Frederyko Chopino tėvai, amžininkai ir gydytojai matė 
nuo pat vaikystės muziką persekiojusią negandą. Kaip 
„trapų, menkutį, išpūsta krūtine, įdubusiais skruostais“ 
F. Chopiną vaikystėje apibūdino gydytojas Stephanas 
Helleris. Buvo baiminamasi, kad jis mirs anksti, kaip ir 
dauguma genijų. Gastroliuodamas Vienoje, devyniolikme-
tis F. Chopinas atsikosėdavo krauju, karščiavo, jį kankino 
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galvos skausmai ir nosies „užgulimas“ (žr. Sigitas Dumčius. 
Kuo sirgo Frédéricas Chopinas. Žymiosios muzikos ir teatro 
asmenybės: jų veiklos projekcija Lietuvos kultūroje. Vilnius: 
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009, p. 90–97). 
„Aš iškosėsiu savo sielą“ – namiškiams laiškuose ne kartą 
skundėsi F. Chopinas. Prancūzų aristokratė Marie d’Agoult 
rašė: „Net pono Chopino kosulys neįtikėtinai malonus! Jis 
visiškai nepakartojamas vyras, tik visą laiką kosi“ (cit. iš: 
Шопен в квадрате, No. 11, Москва: Классика – XXI, 2008, 
p. 21). Šie simptomai kartu su varginamais pilvo skausmais 
F. Chopiną kankino visą gyvenimą. 1837 m. išduotame 
pase keliauti į Britaniją dvidešimt septynerių genijus buvo 
apibūdinamas kaip šviesių plaukų, pilkai mėlynų akių, 
170 cm ūgio ir 43 kg svorio žmogus. Nenuostabu, kad jis 
niekada negrojo fortepijonu itin galingai, bet skambino itin 
subtiliai, rafinuotai, taikydamas savo neprilygstamą rubato 
ir toucher, sukurdamas pribloškiamą įspūdį klausytojams 
(žr.: E. J. Hipkins. How Chopin played. London: Dent, 
1937). Kartais po pasirodymo F. Chopinui nepakakdavo 
jėgų nueiti nuo scenos, o paskutinius ketverius metus mo-
kinius jis mokydavo gulėdamas lovoje. Buvo sakoma, kad 
F. Chopinas mirė nuo tuberkuliozės, bet dabar manoma 
(L. Majka, J. Gozdzik, M. Wit, C. Sieluzycki, J. Kuzemko, 
M. L. Margolis, A. K. Kubba, M. A. Young, A. K. Kubba, 
M. A. Young), kad greičiausiai jį pakirto tuo metu dar 
nežinoma genetinė liga – cistinė fibrozė, apie kurią byloja 
daugelis jį varginusių simptomų.

52  Cit. iš: ten pat, p. 11.
53  Virtuozų santykį su F. Chopinu jautriai apibrėžė André 

Gide: „Jie nesuvokia skirtumo, nes Chopinas išslysta iš 
virtuoziškumo visiškai ir taip subtiliai, kad publika netgi to 
nepastebi. <...> Kada Chopinas skambino fortepijonu, jis 
darė įspūdį, kad tarsi improvizuoja – atrodė, nepaliaujamai 
ieško minčių ir jas radęs kūrė vėl ir vėl. Ta pasigėrėjimą at-
skleidžianti maniera, šitas netikėtas polėkis, šitie kerai – viskas 
nepasiekiama, kai mums pateikia ne lėtai subrandintą kūrinį, 
bet kaip užbaigtą, nepertraukiamą visumą <...>. Svаrbu taip 
groti Chopiną, kad tai keltų impovozacijos įspūdį. Aš nenoriu 
tuo pasakyti: su „delsimu“, bet su tam tikru neužtikrintumu, 
ir bet kuriuo atveju jokiu būdu ne su tuo „užtikrintumu“, 
kurį suteikia greitas tempas“ (Жид, 1970, p. 289). 

54  „Morbidezza“ – viena M. Tomaszeweskio susistemintų 
ekspresyvių-semantinių F. Chopino muzikos idiomų (To-
maszewski, 1996, p. 146–154).

55  Cit. iš: Шопен в квадрате. No. 11, Москва: Классика – XXI, 
2008, p. 59.
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Summary

Two compositional texts by Lithuanian composers, 
separated by eighty years from one another and a similar 
time period from Chopin’s life (Chopin – Gruodis) reflect 
well the change in twentieth century composition over 
the period by their nominative semantics (A la Chopin; 
I Like F. Chopin (Sonata B Min). The common tendency 
of the relationship between inspiration and the material 
expressions of Chopin’s music is movement from reveren-
tial stylized attachment to the possibility of postmodern 
deformation and the music market supply. Juozas Gruodis’ 
variation A la Chopin (1920) was composed in the manner 
of portrait sketches created by Schumann in his “Carnival” 
No 12 (Chopin). Analysis of Gruodis’ opus demonstrates 
the power of his observation of compositional research, 
an accurate choice of stylization tools and intuitively 
perceived expressive semantic idioms of Chopin’s music 
later distinguished by M. Tomaszewski. The closeness of 
Gruodis mentality to Chopin’s compositional identity is 
defined in this article by several remarks about the struc-
ture of their talents: feelings and attitudes which were 
common to both composers-modernists; public explica-
tion of national identity in music; a similar understanding 
of the importance of the sounds of separate elements of 
harmony; the subtlety of colouristic harmonic process; 
the sensual and intellectual conceptualization of creative 
work equally. Performing Chopin’s works, Gruodis made 
deep personal ccompositional analysis of high quality. 
While writing A la Chopin (1920) he distinguished what 
later came to be called “Chopin’s accords” (L. Bronarski 
1935). He noticed and wrote more than once about har-
monic links between Chopin and Skryabin, which were 
later proved in theory in Z. Lissa’s books (1959, 1970). 
Gruodis researched and used Chopin’s refined system of 
polyrhythmic and the methods of the ornamentation 
technique. In Variation No 6 Adagio (later A la Chopin) 
of his Piano Variations B/flat major, he stylized the spirit 

of Chopin’s nocturnes, enriched it with idioms of pian-
ism and nostalgia, avoiding in this way obvious “stylistic 
inverted commas” (M. Tomaszewski). 

The portraits of past composers as Bartulis sees them 
are generalised by the genre of the cycle I Like. His in-
sight demonstrates post-modernist relationships, which 
actualize the compositional manner of recomposition 
(Nebenstück) in respect to borrowed texts. I Like F. Chopin 
(Sonata B Min) (2000) is distinguished by the absence 
of the deformation of values and a public “declaration 
of love” (A. Martinaitis) to the composer who is close to 
him in his creative spirit. Using the material “cut” from 
Chopin’s piano Sonata No 3 in B minor and cleverly 
manipulating typical postminimalist methods of compo-
sition (loop technique, multiplication, massive collages, 
transformations etc.), Bartulis approaches the relation-
ship which characterizes the stylized manner of a group 
of works (A la Chopin, Hommage à Chopin, Musikalisches 
Opfer). Bartulis’ personal reflexion that grew on the “cut 
out” manuscript of Chopin’s Piano Sonata in B minor 
and is contained in the style he created belongs to his 
“referential” (M. Hyde) touch which he gives only to some 
of his “acquaintances” (F. Schubert, F. Chopin). Chopin 
and Bartulis are brought close by an open adoration of 
beauty, the absence of platitudes, an outstanding talent 
for writing melodies and some likeness of the structure of 
their talents (acting experience and other). 

In I Like F. Chopin (Sonata B Min) Bartulis crossed 
two types of Chopin’s culmination (evolutionary-dram-
aturgical culmination and a silent “dying”one) placing 
on this dramaturgical construction the material “cut” 
from Chopin’s Sonata No 3 in a minimalist manner, 
recomposing it in his own way. In this work, Chopin’s 
spirit flutters resonating the essence of his life and music, 
his spiritual even physical state, the aura of the leisurely 
manner of improvisation (according to André Gide) and 
the generalisation of musical philosophy (as an expres-
sion of thoughts, feelings, attitudes expressed by sound). 
He felt Chopin’s obsession with morbidezza. Applying 
contemporary post-modernist techniques to Chopin’s 
text, in this piece Bartulis did not take over many of the 
ideologies created by recompositions of the second half 
of the twentieth century (J. Cage, M. Kagel, L. Hiller 
and others). Therefore, this article generalizes musical 
compositions written by the Lithuanian composers in 
various periods, which were inspired by Chopin’s music 
and demonstrate their attitude to it. They are comprised in 
logotype-masks such as A la Chopin, Hommage à Chopin, 
Musikalisches Opfer and I like F. Chopin and are reverential 
in their spiritual attitude. 
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Priedai

1 pvz. J. Gruodžio variacijos B-dur fortepijonui (1920), VI variacija Adagio (fragmentas)
 

2 pvz. J. Gruodžio pjesė smuikui ir fortepijonui „A la Chopin“
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Pvz. 3. J. Gruodžio Siuita simfoniniam orkestrui Nr. 1. Pjesė Nr. 4 „A la Chopin“
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4a pvz. F. Chopino Sonata Nr. 3 h-moll, op. 58, Allegro maestoso. Trečiosios šalutinės partijos tema reprizoje
 

4b pvz. V. Bartulio „I like F. Chopin (Sonata B Min)“, Lagano, grazioso, t. 17–23 



38

Lietuvos muzikologija, t. 11, 2010 Gražina DAUNORAVIČIENĖ

5 pvz. V. Bartulio „I like F. Chopin (Sonata B Min)“, Molto vivace (partitūros fragmentas, skaitmuo 35)
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„A la Chopin“ versus „I like F. Chopin (Sonata B Min)“

 6a pvz. F. Chopino Sonata Nr. 3 h-moll, op. 58, Largo

6b pvz. V. Bartulio „I like F. Chopin (Sonata B Min)“, Sostenuto (partitūros fragmentas)
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7a pvz. F. Chopino Sonata Nr. 3 h-moll, op. 58, Allegro maestoso. Baigiamoji partija reprizoje

7b pvz. V. Bartulio „I like F. Chopin (Sonata B Min)“, Dolce
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Gabrielius ALEKNA

On the Interrelatedness in Vytautas Bacevičius’ 
Musical Language: Two Analyses
Vidiniai Vytauto Bacevičiaus muzikos kalbos ryšiai: dviejų kūrinių analizė

Abstract 
An analysis of two representative piano compositions by Vytautas Bacevičius, Quatrième mot, Op. 31, and the first movement of Sonata 
No. 4, Op. 53, looks not only at tonal and formal aspects of each composition, but also examines how these aspects interact (or react) 
with other musical elements and compositional techniques peculiar to Bacevičius. This integrated approach allows one to recognize and 
appreciate a unique set of forces and interactions at work in each particular piece, resulting in (or springing from?) highly individual 
architectonic concepts. Controlling harmonic forces and their tonal implications is one of the principal challenges facing composers 
working in a post-tonal (or pantonal) idiom. In Quatrième mot, a sense of tonal center is controlled and varied by using harmonically 
neutral chordal structures. In the first movement of Sonata No. 4, the same objective is achieved by an extensive use of the fragmentation 
and rearrangement technique. While both of these devices have an effect of concealing a sense of tonal center, they are occasionally used 
by Bacevičius to achieve an opposite effect – to “construct” a tonal center (a traditional one in the Sonata, a binary one in Quatrième mot, 
the latter being accomplished by simultaneous processes, understood in the context of Evolutionsform). 
Keywords: Vytautas Bacevičius, piano, pantonal idiom, fragmentation, rearrangement, tonal definition, binary tonal center, mot, Evo-
lutionsform.

Anotacija
Dviejų reprezentatyvių Vytauto Bacevičiaus kūrinių fortepijonui Quatrième mot („Ketvirtas žodis“), op. 31, ir Ketvirtosios sonatos, op. 53, 
pirmos dalies analizėje nagrinėjami ne tik kiekvieno kūrinio tonaciniai ir formų aspektai, bet ir šių aspektų sąveika (ar reakcija) su kitais 
V. Bacevičiui būdingais muzikos elementais ir komponavimo technikomis. Toks integruotas metodas leidžia atpažinti ir įvertinti kiekvie-
name konkrečiame kūrinyje randamus unikalius jėgų ir sąveikų derinius, sukuriančius ypač individualius architektoninius sprendimus (ar 
iš tų sprendimų kylančius?). Harmonijos veiksnių ir jų tonacinių implikacijų valdymas yra vienas pagrindinių iššūkių, su kuriais susiduria 
kompozitoriai, kuriantys posttonaliu (ar pantonaliu) stiliumi. „Ketvirtame žodyje“ tonacinio centro pojūtis yra kontroliuojamas ir varijuo-
jamas naudojant neutralias akordų struktūras. Ketvirtosios sonatos pirmoje dalyje šis tikslas pasiekiamas plačiai naudojant fragmentacijos 
ir perstatymo techniką. Nors abi šios priemonės sukuria tonacinio centro pojūčio paslėpimo efektą, V. Bacevičiaus kūryboje jos kartais 
naudojamos, kad būtų pasiektas priešingas poveikis, t. y. „sukonstruotas“ tonacinis centras (tradicinis Sonatoje ir binarinis „Ketvirtame 
žodyje“, kur jis užbaigiamas paraleliai vykstančiais procesais, suprantamais Evolutionsform kontekste).
Reikšminiai žodžiai: Vytautas Bacevičius, fortepijonas, pantonacinė idioma, fragmentacija, perstatymas, tonacijos apibrėžtumas, binarus 
tonacijos centras, mot, Evolutionsform.

Introduction

After decades of relative neglect due to unfortunate 
political circumstances, the composer and pianist Vytautas 
Bacevičius has finally acquired recognition as one of the 
most important figures of Lithuanian musical culture. 
The centennial of Bacevičius’ birth in 2005 provided a 
significant impetus for studying and reviving his music. 
A number of monographic studies, articles, and confer-
ence reports have been published over the past decade. 
However, there is still a shortage of focused musicologi-
cal inquiry into Bacevičius’ musical language. The most 
comprehensive and in-depth work on this subject remain 
a bachelor’s and a master’s theses by the musicologist Eglė 
Gudžinskaitė, dealing with tonal and formal aspects1 of 
selected piano works. 

While indebted to Gudžinskaitė’s work, the author of 
this article believes that there is a great deal to be learned 
by a comprehensive, integrated, “holistic” analysis of 
Bacevičius’ musical idiom as revealed in specific composi-
tions. This approach would involve not only looking at 
tonal or formal aspects of a particular composition, but 
also examining how these aspects interact (or react) with 
other musical elements and compositional techniques 
peculiar to Bacevičius, resulting in highly individual archi-
tectonic concepts. The author believes that the key to the 
concept of each composition lies in finding a “matching” 
analytical approach, which would allow a unique set of 
forces and interactions in a particular piece to be properly 
understood and appreciated. 

The following analyses of two contrasting piano 
compositions by Bacevičius will attempt to highlight 
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an impressive range of compositional devices as well as 
a sophisticated originality and interrelatedness of the 
Lithuanian composer’s musical language. 

 
Quatrième mot, Op. 31

Managing harmonic forces and their tonal implica-
tions is one of the main challenges facing composers work-
ing in a post-tonal (or pantonal2) idiom. In Quatrième 
mot3, written in 1938, Bacevičius finds and goes on to 
masterfully exercising an imaginative and sophisticated 
means to vary and control a sense of tonal center and 
even to construct a binary tonal center, with the help of 
harmonically neutral chordal structures, in this case, an 
all-permeating augmented triad with an added ninth. 
Through a gradual transformation, an augmented triad 
acquires a new meaning: in its ability to combine two tonal 
centers a half-step apart, it embodies a new concept of 
the tonic chord. For the augmented triad’s newfound role 
as a binary tonic chord to be fulfilled, a parallel process 
of establishing two tonal centers half-step apart is taking 
place. Thus, the use of the augmented triad to embody 
either tonal ambiguity or a binary tonality (and a transfor-
mation from the first function to the second) encapsulates 
the architectonic concept of Quatrième mot. 

The type of form created by dynamic processes mov-
ing toward a certain goal, and projecting itself to both 
past and future musical events, has been described as 
Evolutionsform by Dietrich Mast in his study on Skriabin’s 
piano sonatas4, and suggested by Gudžinskaitė as a useful 
model in analyzing some Mots by Bacevičius. Quatrième 
mot is a perfect example of Evolutionsform. Its architectonic 
concept is defined by gradual transformations that bring 
together essential unifying elements of the composition 
in such a way that the meaning and direction of these 
transformations are properly understood only upon their 
completion.

In an important letter to Milda Kazakevičienė5, Vy-
tautas Bacevičius attributed Quatrième mot to a group of 
works whose style he called “new modernism.” According 
to him, these works are characterized by angular rhythms, 
varied articulation, and accents (primitivism), and influ-
enced by Prokofiev and Stravinsky. It might be added that 
the importance of a raised fifth (discussed below) and the 
style and texture of the composition’s first part suggest the 
influence of Skriabin as well. 

Quatrième mot unfolds in four distinct parts, which 
are set apart by the use of double bars (between parts A 
and B, and B and C), and different tempi (between parts 
B and C, and C and D). Gudžinskaitė’s work was most 
useful in identifying different types of formal structures 
of the individual parts6. Gudžinskaitė’s scheme of main 
tonal centers was adopted as well, although with consid-
erable adjustments (see example 1). The limitations of 
Gudžinskaitė’s analysis lie in its failure to identify any 
common threads running through the whole composi-
tion; each of the four part is viewed as a closed structure, 
without sharing any melodic, harmonic, or rhythmic ele-
ments with the other parts. Only the quickening tempo 
and some harmonic logic are credited with shaping the 
composition’s overall form7.

In fact, one particular sonority unifies the whole 
composition. It is an augmented triad with added tones, 
most often a major ninth. After firmly establishing itself 
at the beginning, this sonority appears at structural points 
throughout the piece. Because of the chord’s characteristic 
sonority regardless of its various enharmonic spellings 
and its harmonic context, it will be described throughout 
as an augmented triad, and not as a major triad with a 
raised fifth in its different inversions. Similarly, when an 
augmented triad appears with an added ninth, it will be 
called so, even though (because of the symmetry of an 
augmented triad) the added tone could be interpreted as 
a sixth, fourth, or second. This simplification will serve 

Part I Part II
Sections a b b1 a c c1 d e f f1
Measures 1-3 4-11 12-17 18-20 21-25 26-30 31-36 37-41 42-52 53-61
Tonal centers --- F (and E-flat)

Part III Part IV Coda
g g1 h i j j1 j2 h i i1

62-72 73-82 83-108 109-129 130-137 138-145 146-153 154-178 179-189 190-201
D B-flat – E-flat – E – B E – E-flat – B-flat – 

G-flat – E – B – E-flat 

Example 1. Quatrième mot, Tonal and formal structure
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the purpose of recognizing the chord’s identity and, 
consequently, its overarching significance. 

An augmented triad (hereafter marked <triad or 
<5) with a major ninth is firmly established at the very 
beginning of Quatrième mot. As can be seen in m. 1 
(ex. 2, mm. 1–7), an initial melodic ascent in the bass 
outlines an <triad, and the only new tone contributed 
by the right hand’s entrance is a major ninth (e-flat1). 
After being established as an initial sonority, an aug-
mented triad with a major ninth (hereafter called 
<5maj9) appears in section a (mm. 1–3, as shown in 
ex. 1) on every quarter-note except for two (see ex. 
2). In the following section b (mm. 4–11), the <5maj9 

continues to be used with great frequency: it appears 
in every measure, in most of them two or more times. 
The second case of a rare linear (melodic) appearance 
of an <5 is in m. 6 (ex. 2). It is ascending, just as in 
the opening measure, but this time it is a confident 
gesture in accented forte octaves, with a syncopated 
major ninth pulsating in the middle. After section 
b1 (a variant of b), and a recapitulation of the virtu-
ally unchanged section a, a new part B is announced 
(m. 21) with another upward sweep through an <5, 
again including a major ninth (ex. 3).

After being firmly established in the previous 
part, an <5 with a major (or minor) ninth is not 
encountered with such great frequency in the rest 
of part B (notably, it is totally absent in sections d 
and e, mm. 31–41). But when it does appear, it is 
presented in an articulated form, highlighted by 
voicing, dynamics, repetition, expression markings, 
rhythmic placement, and particular placement within 
phrases. For instance, after opening part B in m. 21, 
the <5maj9 is used in the second half of m. 23, where it 
is repeated twice (ex. 3). Then the whole five-measure 
phrase (mm. 21–25) is reiterated in a transposed and 
mirror-like form (mm. 26–30, same ex.). In sections 
f and f2, the <5, with either a major or minor ninth, 
appears most emphatically in recitativo sections (mm. 
45–47 and 55–56, see ex. 4 for the second of them). 
Here it is given in the outer voices and on downbeats, 
with most of its tones held through the measure. 
Perhaps not accidental, then, is also the use of the <5 
with added ninths on the only two chords in the whole 
B part that are marked fortissimo: the third quarter 
of m. 50 and the first quarter of m. 51 (taking into 
account G1 in the bass, same ex.). 

Example 2. Quatrième mot, mm. 1–7

Example 3. Quatrième mot, mm. 21–37
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Example 4. Quatrième mot, mm. 50–60

In part C (mm. 62–81), the <5 becomes an ostinato 
figure. In fact, two different <triads (based on the note 
d in the left hand, and on a in the right hand) turn into 
ostinato figures, unfolding simultaneously (ex. 5). The one 
based on d can be considered primary, because its bass 
also functions as the tonal center throughout the part. 
The simultaneous <triads provide the material for ostinato 
figures at the beginning of each of the two sections making 
up this part (in mm. 62-65 and mm. 75–76).

In part D, the <5 is as frequently complemented by a 
major seventh as by the expected major or minor ninth 
(see, for instance, m. 85 in ex. 6, or m. 109 in ex. 7). 

(Again, the added note is called a major seventh despite 
possible interpretations of it as an added fifth.) In this, 
by far the most expansive of all parts, the <5 is not only 
less well defined (with its variety of added tones) but also 
used more sparingly (reasons for this will be discussed 
below). For example, unlike in the preceding parts, 
which invariably opened with an <5, in part D the first 
appearance of this chord is delayed until the third measure 
(m. 85, ex. 6). When it is used, however, its placement is 
structurally significant. For instance, an <5 with a major 
seventh starts (m. 109) and ends (mm. 126–129) section 
i, in the latter case marked sfz and repeated twice (ex. 7). 

Example 6. Quatrième mot, mm. 78–94

Example 7. Quatrième mot, mm. 107–130Example 5. Quatrième mot, mm. 61–77
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Section j2 starts with <5maj9 (m. 146), and the same type 
of chord comes into full force on fortissimo downbeats in 
mm. 115 and 117 (same ex.), this passage reappearing 
later in mm. 186 and 188. 

The <5 functions differently in the coda (meno mosso, 
from m. 190, ex. 8). Here, a major or minor ninth is 
again the exclusive added element to the <5, and the 
aggregate sonority is present in half of the measures of 
the coda. To affirm its structural importance, the same 
<5 – E-flat/G/B (in its enharmonic variety) – is present in 
the thick harmonies throughout the last three measures 
of the composition.

Example 8. Quatrième mot, mm. 189–201

It is worth pointing out an ingenious connection 
between a defining sonority of the <5 and symbolism of 
the number four present in the title of the composition. 
Because of their symmetric construction (i.e., an <5 with 
E as its root is comprised of the same tones as <triads with 
A-flat or C as their roots), there are only four different 
augmented triads. It is undeniably symbolic and signifi-
cant that each of the four parts of Quatrième Mot begins 
with a different kind of <5. Their roots are, respectively, 
C#, C, D, and D#. 

After having gone through the piece examining the 
<triad’s numerous occurrences and their nature, we should 
stress its subtle and quite limited role in shaping the musi-
cal foreground. Except for the three cases of its linear use in 
parts A and B (mm. 1, 6, and 21, all mentioned above), the 
<5 functions exclusively as a vertical sonority. Moreover, it 
does not participate in harmonic progressions on a local 
or large-scale level. In most cadences the bass descends 
by either a second (see, for instance, mm. 57–58, ex. 4, 
and mm. 121–122, ex. 7), or a tritone (mm. 35–36, ex. 3, 
and mm. 200–201, ex. 8). The harmonic progressions 

connecting whole parts are more traditional, and also have 
no relation to the <5: the bass moves down by thirds: F to 
D (mm. 61–62, ex. 5) and D to B-flat (mm. 82–83, ex. 6). 
However, the <5 maintains an overarching significance 
at the very core of the compositional concept, as will be 
demonstrated later. 

But first, we should identify the tonal processes tak-
ing place in Quatrième mot. As illustrated in ex. 1 (and 
suggested by Gudžinskaitė8), the whole composition is 
organized around two tonal centers, or, rather, around one 
binary tonal center E-flat/E, which reveals itself gradually 
in the course of the music. Temporary tonal centers F and 
D, which dominate the middle parts B and C, respectively, 
double and symmetrically frame this binary tonal center. 
An extensive use in the last part of the keys B-flat and 
B (dominants of E-flat and E), as well as the harmonic 
sequence of the coda (ex. 1 and 8), reaffirms E-flat/E as 
the binary tonal center. 

As mentioned above, this tonal center emerges gradually 
as the music progresses. Unlike Gudžinskaitė, who sees “in 
A—(Ais? Fis?)”9 as the tonal center of part A, the author of 
this analysis feels that the extreme harmonic fluidity of this 
part defies any attempt to identify its tonal center. 

The first clear interplay between E and E-flat occurs 
in part B, in mm. 31–34 (ex. 3): first the middle voice 
(mm. 31–32) and then the bass (mm. 33–34) oscillate 
between E and E-flat (also note a revealing juxtaposition 
in the outer voices between these two pitches on the last 
quarter of m. 34). Even though a temporary tonal center F 
controls part B as a whole, E-flat emerges as an important 
tonal center functioning alongside F, at least from m. 
42 on (ex. 9). Sometimes E-flat even overshadows F as a 
dominant tone, as in mm. 51–55 (ex. 4). And where the 
harmony is clearly based on the note F in the bass, as in 
mm. 58–61, the interval E-flat/G is still an integral and 
stable part of the harmonic sonority (same ex.). 

Example 9. Quatrième mot, mm. 41–48
 
The shortest of all the parts, C, is tonally homogene-

ous, entirely controlled by the tonal center D. Compared 
with the harmonically undefined fluctuation of part A, the 
ambiguity of part B, and the total homogeneity of part 



46

Lietuvos muzikologija, t. 11, 2010 Gabrielius ALEKNA

C, the tonal procedures used in the final part D are more 
traditional. An intense process of establishing the binary 
tonal center E-flat/E is carried out through various means. 
The simplest of them is defining E-flat or E as well as their 
dominants B-flat and B through cadences. Examples in-
clude: mm. 83–84 (B-flat, ex. 6), mm. 92–94 (E-flat, ex. 6), 
mm. 124–129 (B, ex. 7), and mm. 119–122 (E, ex. 7). In 
the coda (mm. 190–201, ex. 8) this process speeds up and 
intensifies: almost all of it is supported by one of the four 
tonal “pillars” (E-flat, E, B-flat, and B) in the bass. 

There is a direct relationship between the degree of 
tonal definition and the use of the <5. Because of a tonally 
neutral quality of the <5, it is used sparingly in part D (the 
chord also does not start this part, unlike all the previous 
ones), in which the establishment of tonal direction and 
hierarchy is intensely carried out. And a great frequency 
of <triads in part A is directly connected to this part’s lack 
of tonal definition. 

In addition to cadences on E-flat and E (and on their 
dominants), the next step in creating an integrated binary 
tonal center in part D is a simultaneous appearance of the 
two tonal spheres. In m. 94 (ex. 6), and again in m. 165, 
we see precisely such a case: a cadence on E-flat in the left 
hand (ongoing from m. 92) coincides with a cadence on E 
in the right hand. An even greater integration of the two 
tonal centers, with profound implications for the piece as 
a whole, is heard in mm. 126–129 (ex. 7). Here, the right 
hand cadences on E-flat, while the left hand (already from 
m. 124) cadences on B (which belongs to the sphere of E 
as its dominant). The resolutions of both simultaneous 
cadences on sfz downbeats in mm. 127 and 129 (these 
downbeats involve the lowest note so far, B2) make up the 
augmented triad B–g–e-flat1 (same ex.). This chord repre-
sents the main tonal centers – E-flat and E (the note g being 
shared by both of them) – that come together through the 
dominating sonority of the piece! This way, the augmented 
triad acquires a new meaning: in its ability to combine two 
tonal centers a half-step apart, it embodies a new concept of 
the tonic chord. The “tonic” function of the <triad e-flat–
g–b is already anticipated in the recitativo sections in part 
B (mm. 45–47, ex. 9, and again in mm. 56–57), where 
this chord is for the first time clearly sustained throughout 
several measures. The same “tonic” triad e-flat–g–b is present 
in the harmony throughout the last three measures of the 
piece, thereby reaffirming its “tonic” function and complet-
ing the merger of two tonal spheres. 

This analysis does not intend to show that in this com-
position the <triad always represents a merger of two tonal 
centers. On the contrary, most of the time the <5 helps to 
avoid any tonal definition at all, as in part A. However, 
the <5 has the potential to encompass two tonal centers, 
and this potential is gradually realized, alongside the other 
gradual process of establishing a binary tonal center. Only 
when both of these processes are completed by merging 

into one another, can one understand, retroactively, 
their direction and logic. Thus, the use of the <triad to 
embody either tonal ambiguity or a binary tonality (and 
a transformation from the first function to the second) 
encapsulates the architectonic concept of Quatrième mot. 
The dynamics of moving towards a conceptual goal of 
higher complexity, which is at the heart of the composi-
tional concept of Quatrième mot, makes this work a fine 
example of previously mentioned Evolutionsform.

Sonata No. 4, Op. 53, 1st movement

It has been noted that Bacevičius uses a peculiar tech-
nique of repeating short, previously heard fragments in 
different order and, often, different pitch, as one of the 
means of building his musical forms. It could be called 
component replication and permutation10, fragmenta-
tion and rearrangement, or collage, mosaic, montage 
technique. This compositional procedure is present in 
Bacevičius’s compositions from all periods and in all 
genres, though to varying degrees. The process of fragmen-
tation and rearrangement (the terms used in this article) 
can fulfill different functions in relation to other musical 
elements and processes. The following analysis of the first 
movement of Sonata No. 411, written in 1952–1953, will 
attempt to reveal these varying relationships. In order to 
do that, one has to understand, firstly, the workings of 
the fragmentation/rearrangement technique as employed, 
quite comprehensively, in this sonata movement. Sec-
ondly, one has to ascertain other defining elements of the 
musical structure, including noting any tonally oriented 
sections of the piece, and to bring to light interactions 
among them. It is interesting to see how both the proc-
ess of fragmentation/rearrangement and a true motivic 
development unfold alongside each other and interact 
with each other in a variety of ways. After identifying 
tonally oriented areas, we can see how a rearrangement 
of pre-existing fragments influences tonal focus. While 
rearrangement of musical fragments functions most 
frequently as a means for concealing any manifestation 
of tonal center in a post-tonal work such as this is, this 
same technique is also used by Bacevičius to achieve an 
opposite effect – to “construct” a tonal center. 

In his letter to Juozas Žilevičius (1891–1985) – mu-
sicologist, composer, and the founder of the Lithuanian 
Archives in Chicago – Vytautas Bacevičius wrote that 
the form in his “… symphonies, sonatas, preludes and 
quartets, is traditionally classical, just slightly expanded, 
because I use three main themes instead of two, and 
the development section is much larger”12. However, 
Bacevičius’ sonata forms are not as classical as he claimed, 
and this analysis will reveal some original features of their 
motivic, harmonic, and tonal organization. His four piano 
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sonatas do have some features that betray his rigid and at 
the same time idiosyncratic concept of the sonata genre. 
All four of them have the same number and relationship of 
movements (fast–slow–fast), and many movements retain 
exactly the same tonal progression in the recapitulation as 
in the exposition (reminiscent of the Baroque da capo aria). 
Furthermore, unlike in his Mots and late Poèmes, in his 
sonatas Bacevičius clearly did not mind using repetition 
as one of the principal compositional devices.

In the first movement of his Sonata No. 4, a char-
acteristic to Bacevičius technique of fragmentation and 
rearrangement is used to a great extent alongside other 
techniques advancing the musical discourse. In this analy-
sis, we will see not only a whole range of these types of 
devices, but also different functions that they fulfill in 
relation to other musical elements. 

It is a trivial fact that repetition at the same or different 
pitch (i.e., transposition) is an essential element of any 
musical form: any coherent form is impossible without 
some repetition of previously heard material. Except for 
proponents of athematic esthetics (for example, the Czech 
composer Alois Haba, 1893–1973), no one has tried to 
banish repetition from musical forms. The way Bacevičius 
employs repetition in some of his compositions is, how-
ever, significantly different from its traditional use. 

Conventionally, it is a whole section or at least a phrase 
that is repeated at the same pitch. Bacevičius, however, 

often uses written-out repeats of passages as short as one 
measure, or even half a measure. Repeating a short passage 
immediately at a different pitch (i.e., sequence) is com-
monplace – it is one of the most common compositional 
techniques. Again, Bacevičius’ “sequences” are different 
in that they often occur over a distance, when an audible 
connection between relevant passages is lost (see ex. 10 for 
these and other devices, discussed below). But the follow-
ing characteristics of Bacevičius’ approach to repetition are 
even more significant and original. He extensively uses a 
fragmentation/rearrangement technique, which consists of 
repeating the original material, with parts (fragments) of it 
appearing in a different order. There is an infinite variety to 
this process: original sequences can be retained, but with 
certain fragments cut out, or new material inserted; or, the 
original order may be reversed, with fragments that came 
later in a passage placed earlier instead, and vice versa, 
again with or without new material inserted. Certain frag-
ments can appear more often than others, and the identity 
of a particular fragment is by no means fixed: with a new 
appearance, its longer or shorter version can be repeated. 
Resulting phrases and sections can in turn become primary 
material for new rearrangements. Fragments might reappear 
in the same section of the piece, or they might migrate to 
other sections. Taking into account that every fragment of 
original material can appear in transposition, the possibili-
ties for new rearrangements are innumerable.

Example 10. Sonata No. 4, 1st movement, mm. 106–129
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The way this infinite variety of rearrangements is put 
together is, however, fairly uniform. Fragments are pro-
duced by “cutting” vertically through all voices, usually 
along the bar line, and then placed next to each other in 
a different order, usually without any changes to the frag-
ments themselves. The whole process can be compared to 
a jigsaw puzzle that is assembled and disassembled in dif-
ferent ways, or to a “copy and paste” (or “cut and paste”) 
procedure in word processing. 

The development of the second theme (mm. 106–
129, ex. 10) can serve as a fine illustration of various 
rearrangement techniques. Measure 111 is an exact 
transposition of m. 109 up by a tritone, while the next 
measure (m. 112) is a transposition of m. 110, this time 
up by a minor third. Measure 117 (and the first eighth-
note of m. 118) is a transposition of m. 113 down a major 
second. The next fragment is longer, and is immediately 
followed by the fragment that originally came before it: 
mm. 118–120 are a transposed form (up a minor third) 
of mm. 114–116, and m. 121 is a transposition of m. 
109 down a minor third. The following two measures 
(122–123) are based on the material from the exposition 
of the second theme (see ex. 11). Thus, mm. 122–123 
are a transposition of mm. 21–22 up a tritone. The 
same fragment appears in mm. 125–126, but this time 
it relates to its original material by a minor second. The 
last two measures of this section (mm. 128–129) make 
a sequence on m. 109: the first of them (m. 128) repeats 
its original on the same pitch, while the second one (m. 
129) does it a fourth lower. As we see in this section, 
previously heard fragments can follow each other im-
mediately, or can be separated by connecting material 
(such as mm. 124 and 127); the connecting material 

can itself become part of the rearrangement mosaic, as 
happens with mm. 114–116. 

Because of the static quality on the elemental level, it 
has been noted that resulting structures should properly 
be described as variants, and not variations13. It is true 
that in some of Bacevičius’s compositions this process is 
substituted almost entirely for true motivic development. 
For instance, throughout the second movement of Suite 
No. 114, musical material keeps coming back in an original 
or transposed form, in an original or rearranged order. 
When passages of new material appear, they are invariably 
short and function as either transitions or cadences. 

However, in most other compositions, both the rear-
rangement and the motivic development unfold alongside 
each other and interact with each other in a variety of 
ways. Further analysis will show what interesting and un-
expected effects can be achieved by creatively rearranging 
preexisting fragments. 

But before approaching this topic, we should name 
some other characteristic traits of Bacevičius’s composi-
tional language and examine the ways in which those traits 
are present in this particular piece. Eglė Gudžinskaitė has 
noted15 the existence of certain common elements that 
permeate all themes and sections of individual movements 
in Bacevičius’s sonatas, thus unifying a composition. In 
the first movement of Sonata No. 4, there are two such 
elements: an interval and a motive.

The interval unifying the whole movement is a tritone. 
Its importance can be demonstrated by pointing out a whole 
range of functions it has. In mm. 76–79 (ex. 12), the tritone 
is not only part of many chords, but it also controls the 
harmonic progression in the bass: note the G to d-flat1 pro-
gression in the second half of m. 76, and similar progressions 

Example 11. Sonata No. 4, 1st movement, mm. 21–34
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in the following measures in this example. In mm. 46–47, 
two discrete harmonies related by a tritone (based on F# 
and C, respectively) are combined into one vertical sonority 
(the second quarter of m. 46 and the first quarter of m. 47); 
these same harmonies switch places in mm. 48–49 (ex. 13). 
An extensive use of tritones is instrumental in achieving 
one important objective in a post-tonal work such as this 
movement, namely, avoiding tonal definition. 

The motive unifying the composition takes on a vari-
ety of musical textures; it is more of a gesture or an idea 
than a specific combination of notes. Its primary form 
consists of an ascending and then descending (or vice 
versa) narrow interval of up to a minor third, often in 
two or more voices. It begins the piece in the right hand 
and is present throughout the entire opening, shown in 
example 14 (mm. 1-6, the main motive is circled). Be-
cause of the motive’s fluidity, the piece is far from being 

monothematic; used throughout, however, the motive 
assures that everything in the piece is perceived as “geneti-
cally” related. It is impossible and unnecessary to point out 
all the different transformations of the main motive, but 
the most important ones will be noted and illustrated by 
examples. For correspondence between subjects or sections 
and measure numbers, see the thematic and tonal graph 
in example 15 (T1, T2, and T3 indicate first, second, and 
third theme; “trans.” indicates transition). 

The first four notes of the second subject (starting 
with the downbeat in the left hand, m. 21: see ex. 11) are 
a form of the same motive. The three-note legato motive, 
appearing simultaneously in three voices two measures later 
(same ex.) is closer to the one heard at the very opening of 
the piece (seen in ex. 14). In the beginning of T3 (ex. 16), 
several forms of the main motive are combined for the 
first time. In the left hand alone, we can see the motive 
unfolding on two levels: 1) in each of the first two quarters 
of each measure, we can recognize the motive in the figu-
ration that first appeared in m. 33 (ex. 11); 2) on a larger 
scale of the whole measure (m. 66), the melodic passage in 
16th-notes ascending over a tritone and then descending 
to the initial note can easily be heard as an expanded ver-
sion of the main motive. The right hand at the same time 
plays the main motive in a straightforward chordal form 
using quarter-notes for beats 2–4 (see m. 66). A motivic 
transformation reminiscent of the left-hand part of the 

Example 13. Sonata No. 4, 1st movement, mm. 46–50

Example 12. Sonata No. 4, 1st movement, mm. 76–79

Example 14. Sonata No. 4, 1st movement, mm. 1–6

Exposition Development
T1 trans. a T2 trans. b T3 new material develop. of T2 develop. of T3
1-11 12-20 21-45 46-65 66-97 97-105 106-129 130-137
-- -- E-flat-- -- A--D (D)-- -- D[––G]--

Recapitulation Coda
T1 trans. a T2 trans. c T3 some of T2
138-146 147-155 156-181 181-193 194-202 203-218
-- -- E-flat-- --E E-- --E-flat (D#)

Example 15. Sonata No. 4, 1st movement, a thematic and tonal graph
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last example occurs in m. 78 (ex. 12). In this measure, 
the previously seen motivic figuration supports the main 
motive that unfolds through larger-level polyphony in the 
top notes of the figuration (e1–f#1–e1). It should be stressed 
that the cited passages are multiplied through repetition 
and transposition, and thus the main motive permeates 
the whole piece. Appropriately, the main motive ends the 
entire movement, this time stated in fortissimo octaves in 
the left hand, and in both directions: G#–A#–B–A#–G#, 
and then D#–C#–B1–C#–D# (mm. 216–218, ex. 17). 

The grandest transformations of the main motive are 
presented in transitions a and b (as referred to in ex. 15). 
In mm. 11–15, and immediately after this in mm. 16–20, 
the ascending-descending gesture is extended to four or 
five measures. Here this gesture encompasses not merely 
one or two intervals, but an entire texture in both hands 
that shifts up and down (ex. 18). The same expansion, 
though with totally different notes, happens in mm. 
58–62 in transition b (ex. 19). Despite varied melodic 

material, the broad up-and-down sweeping motion is 
unmistakably the most characteristic feature of these 
passages. Because of this, and also because they do not 
introduce new themes, these transitions seem to function 
as variations of the main motive. 

Example 16. Sonata No. 4, 1st movement, mm. 65–68

Example 18. Sonata No. 4, 1st movement, mm. 10–20Example 17. Sonata No. 4, 1st movement, mm. 216–218
 

Example 19. Sonata No. 4, 1st movement, mm. 57–63
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These two transitions have yet another function. Both 
of them make use of motives or whole fragments from 
preceding sections, while also anticipating textures of the 
following sections. At the beginning of transition a, a com-
pact and purely chordal form of the main motive (right 
hand of mm.11–12) takes part in the whole expansive 
gesture. Measures 18 and 19 are variants of mm. 5 and 7, 
respectively (both of them in shorter note values). At the 
same time, the texture of the following T2 is anticipated in 
the left-hand staccato in mm. 11–12 and 15–17 (ex. 18). 
In transition b, one example of a repeated fragment from 
the previous section is m. 57 (ex. 19, compare to m. 33, 
ex. 11). The texture of the ensuing T3 is anticipated and 
prepared by the introduction of continuous 16th-note 
movement in m. 60 (ex. 19). This combination of repeti-
tion, variation, and anticipation explains the organically 
connecting quality of these transitions, the quality so im-
portant in counterbalancing an often fragmented texture 
of other sections of the piece. 

After having described various unifying factors and 
compositional techniques used in the piece, the question 
might arise whether any tonal logic can be detected, and 
if so, how it interacts with the elements discussed. It has 
already been noted that an active role of a tritone in the 
harmonic progression helps avoid tonal definition. The 
same purpose is served by the two compositional devices 
discussed above – transposition and fragmentation/rear-
rangement. After an identification of some tonally ori-
ented areas, several examples will follow illustrating how 
the varying use of transposition and rearrangement affects 
the degree of tonal definition. 

Characteristic of Bacevičius’s piano music, the open-
ing has a quasi-improvisatory, searching quality that is 
marked with tonal uncertainty. (Similarly, as the previous 
analysis has shown, the opening part of Quatrième mot 
is tonally the least stable of all four parts.) The first half 
of T2 (mm. 21–35) is the first area that can be seen as 
tonally centered, in this case on E-flat (ex. 11 and 15). 
The next place where we detect an orientation towards a 
tonal center is the first phrase of T3 (mm. 66-68, ex. 16), 
with the bass progression a–d–e–A (three of these notes 
are also doubled by the top voice), clearly pointing to A 
as the tonal center. The third place is the cadence on D 
in m. 97 (ex. 20), which marks the end of the exposition 
and the beginning of the development. 

Example 20. Sonata No. 4, 1st movement, mm. 94–97

In the development section, T2 appears (ex. 10, 
mm. 106–129) in a much more tonally volatile manner, 
compared to its presentation in the exposition. It loses 
any affiliation with a particular center, and the devices 
of transposition and rearrangement play an essential role 
in this tonal breakdown. In the exposition, a shortened 
repetition of the first phrase of T2 two octaves higher 
(mm. 29–33) reinforced the tonal center of E-flat, while 
the use of transposition was postponed for fourteen 
measures (seen in ex. 11). In the development, however, 
T2 is rife with altered intervallic relationships right 
from its first measure (compare mm. 106–108 with 
mm. 21–23, ex. 11), and its first instances of transposed 
rearrangement occur as early as the sixth measure of 
the theme (mm. 111–112, discussed above). A sense of 
urgency and instability is enhanced by inserting short 
transposed fragments; for instance, m. 109 (derived 
from m. 25) returns four more times in this section 
(mm. 111, 121, 128, and 129), three of these times in 
transposed form. Thus, greater tension and tonal insta-
bility characterizing a traditional development section 
are achieved here by a denser and more disjunct use of 
transposition and rearrangement. Immediately follow-
ing T2, the short development of T3 is tonally more 
traditional (mm. 130–137, ex. 21). Though considerably 
chromaticized compared to its appearance in the exposi-
tion, it retains some tonal structure. Its first phrase can be 
heard in D (mm. 130–132), and this is then transposed 
to G (mm. 135–137). 

Example 21. Sonata No. 4, 1st movement, mm. 130–137
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As most of T1 and T2 returns unchanged in the 
recapitulation, so does the tonal center, E-flat. Most of 
transition c consists of new material (in addition to the 
pre-existing tritone) of a quasi-improvisatory nature. Its 
strikingly different texture evokes the image of a virtuoso 
cadenza (mm. 181–187). In mm. 186–193 (ex. 22), E is 
established as a tonal center, preparing the return of T3 
(from m. 194) in the same key – a fourth lower than in 
the exposition (same ex.). The manner in which the tonal 
center of E is carried out is, however, most unexpected and 
unique. Short fragments from different sections, all of the 
fragments retaining their original pitch position (without 
transposition), are pieced together here; a fleeting quality 
of E that they all have shared in their original contexts is 
strengthened here by “gluing” these tonally-related frag-
ments together, and thereby “constructing” a new tonal 
center. This procedure is contrary to the practice witnessed 
earlier in the piece, and indeed at the core of the style, 
namely, the use of fragmentation and rearrangement to 
conceal and avoid tonality. It is as if this particular case 
of rearrangement were the stylistic procedure in reverse: 
putting back together pieces of a puzzle that seem to have 
been scattered before. The coda (from mm. 203) is tonally 
volatile. However, since it cites fragments from T2, the 
ending in D# (enharmonically E-flat) is not unexpected 
(ex. 17).

Thus, the general scheme of tonal centers looks as fol-
lows: E-flat–A–D–[G]–E-flat–E–E-flat (compare ex. 15). 
It should be stressed that a scheme of tonal centers derived 
by taking into account only tonally identifiable passages 

is of a substantially different nature compared to a tonal 
scheme of a truly tonal composition. However, it still 
reveals a great deal about a compositional structure, since 
the degree of tonal definition is an important variable of 
the architectonics of the piece. The progression of tonal 
centers confirms the dominance in Bacevičius’s music of 
harmonies related by intervals of the minor second (as 
seen in the analysis of Quatrième mot) and the tritone16. 
In this sonata movement, its main center, E-flat, is 
framed and supported by the neighboring D and E. The 
importance of the tritone (E-flat – A) in the sequence of 
tonal centers adds another dimension to its defining role 
throughout the composition. Lastly, the tonal progression 
in the recapitulation and the coda – E-flat–E–E-flat – can 
also be seen as a projection of the main motive onto the 
large-scale structure. 

Conclusion

Controlling harmonic forces and their tonal implica-
tions is one of the principal challenges facing composers 
working in a post-tonal (or pantonal) idiom. Two analyses 
of representative compositions by Vytautas Bacevičius 
demonstrated two different sets of interactions at work 
addressing this challenge. In Quatrième mot, a perception 
of tonal center is controlled and varied by using harmoni-
cally neutral chordal structures (namely, augmented triads 
with added tones). In the first movement of Sonata No. 4, 
the same objective is achieved by an extensive use of the 
fragmentation and rearrangement technique. While in 
most cases both of these devices have an effect of conceal-
ing a sense of tonal center, they are occasionally used by 
Bacevičius to achieve an opposite effect – to “construct” 
a tonal center. In Quatrième mot, this is done by endow-
ing an augmented triad with a “tonic chord” quality to 
represent a binary tonal center, this transformation un-
derstood in the context of Evolutionsform. In the Sonata, a 
more traditional tonal center is “constructed” by “gluing” 
together short pre-existing fragments in such a way that 
vague tonal implications in each of the fragments are 
amplified in a resulting structure to a degree that a solid 
tonal center can be discerned. 

It is hoped that the methods of inquiry in these analy-
ses and the insights they produced will provide a useful 
template for further exploration of Bacevičius’ musical 
language.

Example 22. Sonata No. 4, 1st movement, mm. 186–196
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Santrauka

Po dešimtmečius trukusio tam tikro ignoravimo dėl 
nepalankių politinių aplinkybių kompozitorius ir pia-
nistas Vytautas Bacevičius pagaliau sulaukė pripažinimo 
kaip vienas svarbiausių Lietuvos muzikos kultūros vei-
kėjų. Šimtasis V. Bacevičiaus gimimo metinių jubiliejus 
2005 m. buvo stiprus jo muzikos studijų ir atgaivinimo 
akstinas. Per pastarąjį dešimtmetį paskelbta nemažai 
monografinių studijų, straipsnių ir konferencijų prane-
šimų. Tačiau kryptingų muzikinės V. Bacevičiaus kalbos 
muzikologinių tyrimų vis dar trūksta. Muzikologės Eglės 
Gudžinskaitės baigiamieji bakalauro ir magistro darbai, 
nagrinėjantys pasirinktų fortepijoninių kūrinių tonacinius 
ir formų aspektus, lieka išsamiausiais ir nuodugniausiais 
šios temos darbais. 

Ši dviejų reprezentatyvių V. Bacevičiaus kūrinių forte-
pijonui Quatrième mot („Ketvirtas žodis“), op. 31, ir Ke-
tvirtosios sonatos, op. 53, pirmos dalies analizė nagrinėja 
ne tik kiekvieno kūrinio tonacinius ir formų aspektus, 
bet ir šių aspektų sąveiką (ar reakciją) su kitais V. Bace-
vičiui būdingais muzikos elementais ir komponavimo 
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technikomis. Toks integruotas metodas leidžia atpažinti 
ir įvertinti kiekviename konkrečiame kūrinyje randamus 
unikalius jėgų ir sąveikų derinius, sukuriančius ypač indi-
vidualius architektoninius sprendimus (ar iš tų sprendimų 
kylančius?). Pasitelkus gausius pavyzdžius, šioje analizėje 
atskleidžiama įspūdinga kompozicinių priemonių įvairovė 
ir lietuvių kompozitoriaus muzikinės kalbos rafinuotas 
originalumas bei tarpusavio sąsajos. 

Harmonijos veiksnių ir jų tonacinių implikacijų 
valdymas yra vienas pagrindinių iššūkių, su kuriais 
susiduria kompozitoriai, kuriantys posttonaliu (ar pan-
tonaliu) stiliumi. Du fortepijoniniai kūriniai atskleidžia 
du skirtingus sąveikų, naudojamų šiam tikslui pasiekti, 
derinius. 1938 m. sukurtame kūrinyje „Ketvirtas žodis“ 
V. Bacevičius atranda ir meistriškai plėtoja vaizdingas bei 
rafinuotas priemones, jas naudoja tonaciniam centrui keis-
ti ir valdyti ar net binariniam tonaciniam centrui sukurti, 
pasitelkdamas harmoniniu požiūriu neutralias akordų 
struktūras. Tam jis naudoja ir pastaruoju atveju visur pra-
siskverbiančius padidintus trigarsius su papildoma nona. 
Laipsniškai transformuodamasis, padidintas trigarsis įgyja 
naują prasmę: dėl savo gebėjimo apimti du per pustonį 
vienas nuo kito nutolusius tonacinius centrus, padidintas 
trigarsis įkūnija naują tonikinio akordo sampratą. Kad pa-
didintas trigarsis atliktų naują binarinio tonikinio akordo 
vaidmenį, tuo pačiu metu vyksta paralelinis dviejų pusto-
niu besiskiriančių tonacinių centrų nustatymo procesas. 
Taigi padidinto trigarsio naudojimas tonaciniam nevie-
nareikšmiškumui arba binariniam tonalumui įkūnyti (ir 
perėjimas nuo pirmosios funkcijos prie antrosios) sudaro 
„Ketvirto žodžio“ architektoninę koncepciją. 

Forma, sukuriama dinamiškų procesų judėjimo 
tam tikro tikslo link ir besiskleidžianti tiek į buvusius, 
tiek ir būsimus muzikos įvykius, buvo apibūdinta kaip 
Evolutionsform Dietricho Masto atliktoje Skriabino so-
natų fortepijonui studijoje ir pasiūlyta E. Gudžinskaitės 
kaip tinkamas modelis kai kuriems V. Bacevičiaus „žo-
džiams“ analizuoti. „Ketvirtas žodis“ puikiai iliustruoja 
Evolutionsform principus. Kūrinio architektoninę koncep-
ciją apibrėžia laipsniškos transformacijos, sujungiančios 
esminius unifikuojančius kūrinio elementus taip, kad šių 

transformacijų prasmę ir kryptį galima tinkamai suprasti 
tik jas užbaigus. 

Ketvirtosios sonatos, sukurtos 1952–1953 m., pir-
moje dalyje V. Bacevičius valdo ir varijuoja tonacinio 
centro suvokimu, pirmiausia plačiai ir išradingai nau-
dodamas ypatingą techniką, skirtinga tvarka ir dažnai 
skirtingame aukštyje pakartodamas trumpus, anksčiau 
girdėtus fragmentus. Pastebėta, kad V. Bacevičius naudoja 
šią fragmentacijos ir perstatymo techniką (arba koliažo, 
mozaikos, montažo techniką) kaip priemonę savoms 
muzikos formoms kurti. Tokia kompozicinė tvarka, nors 
ir skirtingu laipsniu, matoma visų laikotarpių ir žanrų 
V. Bacevičiaus kūriniuose. Šios Sonatos dalies analizė 
rodo, kaip panaudojama fragmentacijos / perstatymo 
technika, ir atskleidžia kintančias sąsajas tarp fragmenta-
cijos / perstatymo proceso ir kitų charakteringų muzikos 
elementų bei procesų. Ypač įdomu stebėti, kaip tiek 
fragmentacija / perstatymas, tiek tikroji motyvų plėtotė 
atsiskleidžia greta ir sąveikauja tarpusavyje. Nustačius 
į tonalumą orientuotas kūrinio dalis, galima taip pat 
pamatyti, kaip ankstesnių fragmentų perstatymas daro 
įtaką tonaciniam centrui.  

Jei „Ketvirtame žodyje“ tonacinio centro suvokimas 
kinta dėl naudojamos neutralios akordikos, tai Sonatoje 
šis tikslas pasiekiamas plačiai naudojant fragmentacijos 
ir perstatymo techniką. Nors abi šios priemonės daž-
niausiai sukuria tonacinio centro pojūčio paslėpimo 
efektą, posttonaliuose kūriniuose, kuriems ir priklauso 
nagrinėjamos kompozicijos, V. Bacevičius šias priemones 
kartais panaudoja priešingam poveikiui pasiekti, t. y. 
tonaciniam centrui „sukonstruoti“. „Ketvirtame žodyje“ 
tai pasiekiama suteikiant padidintam trigarsiui „tonikinio 
akordo“ savybę būti binariniu tonaciniu centru. Sonatoje 
labiau tradiciškas tonacinis centras sukuriamas „sulip-
dant“ trumpus ankstesnius fragmentus taip, kad silpnos 
kiekvieno fragmento tonalinės implikacijos sustiprėja iki 
tokio lygio, jog naujoje struktūroje jau galima išskirti 
tvirtą tonacinį centrą. 

Tikimasi, kad šiose analizėse panaudoti tyrimo me-
todai ir gautos įžvalgos padės kaip naudingas tolesnių 
V. Bacevičiaus muzikinės kalbos tyrinėjimų modelis.



55

Lietuvos muzikologija, t. 11, 2010 

XX a. kultūros kontekste greta įvairių meno kūrimo 
technologijų ir tendencijų (struktūralizmas, minima-
lizmas, spektralizmas, etc.) išryškėjo intertekstualumo 
fenomenas, žymintis kūrėjų sugrįžimą prie preegzistuojan-
čios medžiaginės substancijos. Intertekstualumo teorijos 
tyrinėtojai (Rolandas Barthes’as, Michelis Foucault, Josep-
has N. Strausas, Michailas Bachtinas, Michaelis Leslie’is 
Kleinas ir kt.) laikosi bendros nuomonės, teigdami, kad 
kiekvieną naujai kuriamą tekstą veikia jau egzistuojan-
čios kūrybinės erdvės kontinuumas, t. y. „tekstų tinklas“ 
(M. Foucault, R. Barthes’as): „Intertekstualumo sąvoka 
tapo pasaulio ir savęs suvokimo ženklu šiuolaikiniam žmo-
gui, suprantančiam pasaulį kaip tekstą ir manančiam, kad 
viskas kažkada jau buvo pasakyta, o ką nors nauja galima 
sukurti tik mozaikos principu – dėliojant iš jau žinomų 
elementų“ (Melnikova, 2003, p. 5). Taip žvilgsnis į pra-
eities kūrybą, jos dvasines ir struktūrines apraiškas tapo 
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Anotacija
Žvilgsnis į praeities kūrybą, jos dvasines ir struktūrines apraiškas XX a. tapo kompozitorių savivokos ir mentaliteto dalimi, plačiai nau-
dojamu kūrinių komponavimo būdu ir reikšminga kompozicijos (ne tik muzikinės) analitikos problema. Pirmoje šio straipsnio dalyje, 
taikant istorinį, apžvalginį ir sisteminį metodus, pristatoma intertekstualumo teorija ir jos postulatų (J. N. Strauso, M. Tomaszewskio, 
M. Aranovskio, M. Jampolskio ir kt.) siūlomos „svetimo“ ir „savo“ tekstų santykių ir adaptacijų būdų klasifikacijos. Pastarosios mūsų 
buvo susistemintos į patikslintą tarptekstinių santykių sistematikų lentelę, kurios pagrindu tapo muzikologės A. Versekėnaitės disertacijoje 
(2006) pateikta inteksto adaptacijos būdų sistema. 
Antroje straipsnio dalyje, siekiant praktiškai patyrinėti, kaip anksčiau sukurta muzikinė materija funkcionuoja XX a. kompozicijose, šio 
tyrimo objektu, taikant analitinį, struktūrinį ir komparatyvistinį tyrimo metodus, buvo pasirinkta lietuvių kompozitorių neoromantikų 
(V. Bartulio, A. Martinaičio, M. Urbaičio, O. Narbutaitės) kūryba, konkrečiai tik toji jos dalis, kuri atspindi platų inteksto adaptacijos 
būdų spektrą (nuo tikrų citatų iki vos atpažįstamų stilizacijų). 
Reikšminiai žodžiai: intertekstualumas, intekstas, preegzistuojanti muzika, kvazicitata, mikrocitata. 

Abstract
The look at past creation and its spiritual and structural manifestations in the 20th century became part of composers’ self-perception and 
mentality, a widely used method of composition and a significant issue of composition (not only musical) analysis. In the first part of the 
article, by application of historical, review and systemic methods, the theory of intertextuality is introduced alongside its postulates (by 
J. N. Straus, M. Tomaszewski, M. Aranovski, M. Jampolsky and others) regarding the classifications of “borrowed” and “one’s own” text 
relationships and ways of adaptations. The classifications have been systemized in a revised table of systematic arrangements of intertextual 
relationships that is essentially based upon the system of the ways of in-text adaptation proposed by the musicologist Audra Versekėnaitė 
in her doctoral thesis (2006). In order to analyze how previously created musical material functions in 20th-century compositions, the 
author of this study has chosen works of Neo-Romantic Lithuanian composers (Bartulis, Martinaitis, Urbaitis, Narbutaitė) as the object 
of her research. Specifically that part of their works that presents a wide spectrum of in-text adaptation ways (from direct quotations to 
barely recognizable stylizations) has been examined employing analytical, structural and comparative research methods.
Keywords: intertextuality, intext, pre-existend music, quasi-quotation, micro-quotation.

kompozitorių savivokos, mentaliteto dalimi, plačiai nau-
dojamu XX a. kūrinių komponavimo būdu ir reikšminga 
kompozicijos (ne tik muzikinės) analitikos problema. 

Intertekstualumo kaip „svetimų“ tekstų egzistencijos 
„savuose“ tekstuose fenomeno požiūriu tyrinėjant mu-
zikinius opusus kone svarbiausias analitiko tikslas yra 
nagrinėti teksto ir jo elementų ryšius su kitais tekstais. 
O svarbiausia intertekstualumo sąlyga laikytina pirminio 
šaltinio transformavimas, meninis jo implikavimas į naują 
kontekstą ir naujų prasmių kūrimas. Taigi šis darbas grin-
džiamas intertekstualumo idėja, manant, kad anksčiau 
sukurta muzikinė materija naujame meniniame kontekste 
įgyja naują pavidalą, tačiau vis tiek išlieka atpažįstama.  

Atsigręžimas į ankstesnių epochų muzikinį paveldą 
tapo visuotiniu pastarųjų dešimtmečių reiškiniu. Daugiau-
sia jį lėmė tai, kad praeities kūrėjų palikimas XX a. kom-
pozitoriams, kaip knygoje „Remaking the Past: Musical 
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Modernism and the Influence of the Tonal Tradition“ 
(1990) rašo J. N. Strausas, tapo įkvėpimo šaltiniu, laiko 
jau patikrintu muzikinės vertės kriterijumi. Drąsu būtų 
teigti, kad bene visa XX a. muzika – naujai atgimusios 
praeities išraiška. Juk nuo XX a. 2 dešimtmečio pabaigos 
įsigalintis modernizmas ir ypač pokario avangardizmas 
ne kartą mėgino nukirsti paveldimos tradicijos ryšius ir 
atsižadėti visuotinai pripažintų muzikos kompozicijos 
vertybių. Be abejo, tokie siekiai reiškėsi nuosaikesnėmis 
arba radikalesnėmis muzikos formomis. Prisiminkime, 
pavyzdžiui, Arnoldą Schönbergą, kuris stengėsi išsaugoti 
baroko ir klasicizmo žanrus bei jiems būdingas formas, 
pripildydamas juos dodekafonine technika sukomponuo-
tos medžiagos (pavyzdžiui, 5 pjesės fortepijonui, op. 23, 
1920–1923, Variacijos orkestrui, op. 31, 1926–1928, III 
ir IV styginių kvartetai, 1927, 1936). Arba, priešingai, 
kompozitorių Pierre’ą Boulezą, garsiąsias jo „Structures I“ 
(1951–1952), su tradicijų tęstinumu jau neturėjusias 
nieko bendra. Taigi santykis su praeities muzika buvo 
įvairus, atsižvelgiant į simpatijas modernizmo idėjoms, 
asmeninius kompozitorių dvasinius dėmenis ar jų kūry-
binės manieros ypatybes. Anot tyrinėtojo J. N. Strauso, 
XX amžiaus kompozitoriai į naują muzikinį kontekstą 
įtraukia tradicinius elementus „ne iš kompozicinės tingi-
nystės ar vaizduotės stokos ir ne todėl, kad tie elementai 
dera jų posttonacinėje muzikinėje sintaksėje. Jiems tai 
būdas susijungti su praeities muzikiniu paveldu“ (Straus, 
1990, p. 1).  

Tik XX a. daugiatekstiškumo muzikos kompozicijoje 
fenomenas, kaip tam tikra kūrybinė pozicija, sužibo taip 
ryškiai. Tačiau praktikoje svetimos muzikos integravimas 
į savą muzikinę medžiagą aptinkamas gerokai anksčiau: ši 
muzikos komponavimo strategija pastebima jau XIII a. 
polifonijos meistrų kūriniuose, ypač motetuose ar XV a. 
kvodlibetuose. Kalbant apie senąjį motetą, intertekstua-
lumo aspektas jame atsiskleidžia dėl trijų skirtingų kalbų 
verbalinių tekstų. Kvodlibetas – muzikinis humoristinių 
bruožų turintis kūrinys, kuriame susipina kelios indivi-
dualios anksčiau sukurtos melodijos (šio žanro muzikos 
yra sukūrę XVI a. Wolfgangas Schmeltzlis, Ludwigas 
Senflis, XVII a. Francisco de Peñalosas ir kt.). Kvodlibeto, 
XIX a. išaugusio į popuri žanrą, pavyzdžių galima rasti ir 
klasikinės muzikos repertuare (kvodlibetas panaudotas 
J. S. Bacho „Goldbergo variacijų“ (1741) pabaigoje), ir 
šiuolaikinėje muzikoje (Aluno Hoddinotto „Quodlibet 
on Welsh Nursery Rhymes“, 1982). 

„Tūkstančio stilių“ rusų kompozitorius I. Stravinskis 
kartą prisipažino: „Aš bandžiau kurti naują XVIII am-
žiaus klasicizmą, naudodamas konstrukcinius klasicizmo 
principus“ (Straus, 1990, p. 4). Savituose I. Stravinskio 
perrašymuose (recomposing) atpažįstami baroko epochos 
šaltiniai: pavyzdžiui, Koncertas smuikui ir orkestrui in 
D (1931) remiasi J. S. Bacho Koncertu dviem smuikams 

ir orkestrui d-moll (1730–1731), opera „Palaidūno 
nuotykiai“ (1951) grindžiama W. A. Mozarto brandžių 
komiškų operų (tokių kaip „Visos jos tokios“, 1789) 
bruožais. Vis dėlto ne tik I. Stravinskio, bet ir kitų kom-
pozitorių, pavyzdžiui, K. Pendereckio („Juodoji kaukė“, 
1986, „Karalius Ūbas“, 1991), R. Strausso („Miestietis 
bajoras“, 1920), Ch. Iveso (Simfonija Nr. 4, 1910–1916), 
V. Bartulio („Palydžiu išvykstantį draugą ir mes pasku-
tinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario medžius“, 1981), 
O. Narbutaitės („Rudens riturnelė. Hommage à Fryde-
ric“, 1999, „Centones meae urbi“, 1997) etc. muzikoje 
šmėžuoja praeities muzikos šešėliai. Tokį „svetimų“ tekstų 
egzistencijos „savuose“ tekstuose fenomeną galėtume 
apibūdinti sąvoka intertekstualumas. 

Intertekstualumo teoriją pačiu bendriausiu pavidalu 
Irina Melnikova apibrėžia kaip „semiologinę, postruktū-
ralistinę skaitymo (suvokimo) arba teksto interpretavimo 
teoriją“ (Melnikova, 2003, p. 9). Intertekstualumo teorijos 
dėmesio objektu tampa tekstas, kuris yra „ne estetinis 
produktas, o ženklinimo veikla; ne struktūra, o struktūrą 
kuriantis procesas; ne pasyvus objektas, o darbas ir žai-
dimas; ne savyje uždarų ženklų visuma, kuriai suteikta 
prasmė ir kurią galima atkurti, o erdvė, kurioje nubrėžtos 
prasminių postūmių linijos. Teksto lygmuo yra ne reikšmė, 
bet Signifikantas semiotine ir psichoanalitine prasme“ 
(R. Barthes’as, 1985; Melnikova, 2003, p. 17). Vadinasi, 
intertekstualumo teorijos požiūriu nagrinėjamame tekste 
ypatingą reikšmę įgyja ne tekstas, bet jį formuojantys 
parametrai – struktūrą kuriantis procesas, žaidimas ar 
ženklinimas. Svarbi tampa ne pati teksto struktūra, o ją 
kuriantis procesas, t. y. kaip, kuo remiantis ir iš kokios 
medžiagos dėliojamas naujo teksto muzikinis audinys. 
Ne mažiau svarbios yra „žaidimo“ su implikuotu praei-
ties šaltinio fragmentu technologijos, taip pat taikymo 
psichologijos potekstės. Pavyzdžiui, A. Martinaitis pirm-
takų muzikinę medžiagą dažniausiai dėsto tarsi žaisdamas 
(teatro principu), nebijodamas rašyti kuo „kvailiau“ ir 
iki tam tikro lygmens „prasčiau“. O. Narbutaitė kūrinio 
„Winterserenade“ (1997) fleitai, smuikui ir altui audinį 
pina iš F. Schuberto dainos „Gute Nacht“ (iš ciklo „Die 
Winterreise“) motyvų. Radusi F. Schuberto motyvų 
rekomponavimo būdą (retrogradines motyvų formas), 
O. Narbutaitė kūrinį toliau komponuoja, diktuojama tam 
tikro formos kūrimo principo – kartojimo, apeliuojančio 
į posminę F. Schuberto dainos formą. Skirtingi darbo 
su „svetimu“ tekstu metodai dažnai sureikšmina paties 
kompozitoriaus motyvaciją, intenciją, kuria jis naudoja 
„svetimą“ tekstą. O priežasčių gali būti daugybė: išsisė-
musios „teminės medžiagos“ (eksponuojamos medžiagos) 
idėjų bazė, tradicijų tąsa, tolesnis jaudinančios ir girdėtos 
medžiagos disponavimas ar konversija, prisotinta savos 
išraiškos, „koketavimas“ su klausytoju, iš istorijos atmin-
ties klodų ištraukimas kažko mielo, ko norėtųsi klausytis, 
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veiksmas, pamėgta „knyga“ su savuoju muzikiniu turiniu 
iš namų knygynėlio lentynos ir t. t.  

Grahamas Allenas knygoje „Intertextuality“ (2000) 
teigia, kad tekstų, literatūrinių ar neliteratūrinių, skaitymo 
aktas nardina mus į tekstinių ryšių tinklą. Interpretuoti 
tekstą, atrasti jo reikšmę ar reikšmes reiškia surasti ir at-
skleisti tarptekstinius ryšius. Taip tekstų skaitymas tampa 
savitu judėjimo tarp tekstų procesu, o surasta reikšmė – 
kažkuo, kas egzistuoja tarp teksto ir visų kitų tekstų, su 
kuriais ji yra susijusi, ir persikelia iš nepriklausomo teksto 
į tekstinių ryšių tinklą (Allen, 2000, p. 1). Taip G. Al-
lenas aiškina teksto tapsmą tarptekstu, t. y. intertekstu. 
Intertekstualumo teorijos idėjas skleidę J. Kristeva ir 
R. Barthes’as tekstą taip pat laikė intertekstu. Kaip teigia 
I. Melnikova, „jų požiūriu, intertekstas yra tekstas, į kurį 
nurodo mūsų skaitomas tekstas, ir kartu – kiekvienas 
tekstas, nes kiekvienas tekstas suvokiamas kaip dialoginis 
M. Bachtino žodis, kaip atsakymas į kadaise pateiktą 
klausimą ir kartu – klausimas būsimajam atsakymui“ 
(Melnikova, 2006, p. 312).

Ženkliškumo, operavimo jau pripažintomis reikš-
mėmis ir prasmėmis pavyzdžių aptinkama ne tik mu-
zikoje ar literatūroje, bet ir kitose meno rūšyse: dailėje, 
architektūroje, fotografijoje ar kine. Anot G. Alleno, 
intertekstualumo požiūriu galima kalbėti ir apie kino, 
tapybos ar architektūros „kalbas“, kurios apima sudėtingo 
ankstesnių sistemų ir kodų kodavimo, priminimo, aido ar 
struktūros sukeitimo galimybes. Interpretuodami tapybos 
ar architektūros kūrinius, jo teigimu, mes neišvengiamai 
pasitikime gebėjimu interpretuoti tos tapybos ar archi-
tektūrinio pastato santykį su ankstesnėmis jų „kalbomis“ 
arba „sistemomis“. Vadinasi, filmai, simfonijos, pastatai 
ar paveikslai, taip pat kaip ir literatūriniai tekstai, nuolat 
„kalba“ vieni su kitais ir, žinoma, su kitų sričių menais 
(Allen, 2000, p. 174). G. Allenas, pavyzdžiui, mini, kad 
vėlesniuose japonų kino režisieriaus Akiros Kurosowos 
filmuose „Kraujo sostas“ (1957) ir „Pabėgimas“ (1985), 
modernioje kultūrinėje aplinkoje transformuojamos Wil-
liamo Shakespeare’o tragedijos „Makbetas“ (1603–1607) 
ir „Karalius Lyras“ (1603–1606). 

Šiuolaikinio meno patirtis vis dažniau pasirodo tam 
tikrose atgaminimo formose. Kino pramonė, rodos, yra 
priklausoma nuo klasikinių literatūrinių tekstų (lietuvių 
istorinio meninio filmo „Herkus Mantas“ (1972) scena-
rijaus autorių Saulių Šaltenį įkvėpė to paties pavadinimo 
Juozo Grušo pjesė). Šiuolaikinė tapyba pasitiki atpažįsta-
mais vaizdiniais iš praėjusių amžių paveikslų (čia galima 
būtų paminėti amerikiečių menininkės Barbaros Kruger, 
dirbančios su nuotraukomis ir žodžiais, vizualinius kūri-
nius – koliažus; šią autorę mini G. Allenas). Net šiuolai-
kinė literatūra atrodo esanti suinteresuota pamėgdžiojimu 
ir savitu žaidimu su ankstesnėmis istorijomis, klasikiniais 
tekstais ar seniai nusistovėjusiais žanrais, pavyzdžiui, 

romanu (J. Poulino novelėje „Volkswageno bliuzas“ 
(1984) pasitelkiant užuominas į literatūrinius tekstus 
reprezentuojama kelionė per Kanadą ir JAV; G. Alleno 
pavyzdys). Anot G. Alleno, šiuolaikinių meninės ir kul-
tūrinės „gamybos“ koncepcijų lauke vargiai galime kalbėti 
apie meninio objekto originalumą ar unikalumą (Allen, 
2000, p. 5), nes kiekvienas meno objektas yra suręstas 
iš jau egzistuojančio meno dalių, jų idėjų, medžiagų, 
poteksčių ir pan. Rodos, bet kokioje meno formoje 
galime rasti tokių pavyzdžių, kuriuose kūrėjai išreiškia 
palankumą ir susižavėjimą praeities kultūriniu palikimu. 
Bet kokie išsakyti asmeniniai jausmai ir darbai, susieti su 
protėvių kūryba, liudija jų reikšmių ir pačių tekstų įtakos 
troškimą. 

Intertekstinius ryšius nagrinėję tyrinėtojai (R. Barthes’as, 
H. Bloomas, J. N. Strausas, M. Tomaszewskis, M. Ara-
novskis ir kt.) mėgino įvardyti ir sisteminti tarpusavio 
sąveikų procese susidarančių „savo“ ir „svetimo“ tekstų 
santykių įvairovę. Jie pasiūlė autorines intertekstualių 
sąveikų klasifikacijas, kuriose aptinkame panašaus po-
būdžio tekstų dialogo apibūdinimus, nors jiems taikomi 
skirtingi terminai. Lietuvoje pirmasis bandymas „bendra-
vardiklinti“ intertekstualaus dialogo tipus buvo atliktas 
muzikologės A. Versekėnaitės. Išnagrinėjusi skirtingų 
požiūrių autorių (M. Aranovskio, M. Tomaszewskio, 
L. B. Meyerio ir U. Eco) darbus ir aptikusi tam tikrus 
bend rumus, ji susistemino inteksto panaudojimo gali-
mybes1. A. Versekėnaitės lentelė buvo integruota į mūsų 
siūlomą sistematiką kaip esminis pagrindas. Tačiau į mūsų 
akiratį patekus daugiau intertekstualumo teorijų, ji buvo 
pildoma ir plečiama (žr. lentelę prieduose). Ypatingą dė-
mesį norėtume skirti dviem lietuvių muzikologijoje (kon-
krečiai A. Versekėnaitės sistematikoje) dar nepristatytiems 
intertekstualumo teorijos tyrinėtojams M. Jampolskiui 
ir M. Riffaterre’ui, kurių klasifikacijose aptinkame tam 
tikrų inteksto adaptavimo būdų, neturinčių ekvivalentų 
kitų autorių sistematikose.   

M. Jampolskio intertekstualumo teorijos sampratų 
hierarchijoje randame tokias sąvokas kaip citata, hiper-
citata ir klaidinanti citata. Trumpai aptarkime, kaip jos 
apibrėžiamos ir kokius „savo“ ir „svetimo“ tekstų santykius 
apibūdina. M. Jampolskis citata vadina anomalinį teksto 
fragmentą, kuris savo ruožtu pažeidžia linijinę teksto 
plėtotę ir į tekstą integruojamas pasitelkus intertekstą. 
Vis dėlto tarsi lieka neaišku, kaip tiksliai šis tyrinėtojas 
suvokia citatą – M. Jampolskio pateiktas apibrėžimas to 
neparodo. Anot tyrinėtojo, „citata tampa hipercitata tuo 
atveju, kai vieno šaltinio nepakanka jai „normalizuoti“ 
teksto audinyje“ (Ямпольский, 1993, p. 68; Melnikova, 
2003, p. 43). Klaidinančia citata jis apibūdina teksto 
fragmentą, sukeliantį tam tikrą anomaliją, kurios jau ne-
įmanoma neutralizuoti, nes autorius sąmoningai nurodo 
į klaidingus šaltinius (Ямпольский, 1993, p. 68). 
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M. Riffaterre’as, nagrinėjęs teksto suvokimo ir skai  ty mo 
bei atitinkamai skaitytojo problemą, iškelia trečiojo teksto, 
t. y. interpretantės, sąvoką. Ją pirmasis pavartojo moksli-
ninkas Charlesas Pierce’as2. Semiotikas M. Riffaterre’as 
interpretantę traktuoja kaip ženklą, „išverčiantį“ teksto 
paviršiaus ženklus ir paaiškinantį, kas slypi teksto gelmėse. 
Idant galėtų tuos ženklus apibūdinti, jis skiria leksimi-
nes ir tekstines interpretantes. M. Riffaterre’o teigimu, 
leksiminės (lexematic) interpretantės – dvilypiai ženklai, 
„atstovaujantys“ kitam tekstui nagrinėjamame tekste ir 
kartu nurodantys pastarojo prasmę (Riffaterre, 1978, 
p. 81). Kaip vieną leksiminės interpretantės pavyzdžių 
M. Riffaterre’as pateikia Gérardo de Nervalio rinkinio „Les 
Chimères“ pirmojo soneto pavadinimą „El Desdichado“, 
kuris suponuoja slaptąją reikšmę: nuoroda į epizodą iš 
Walterio Scotto „Aivenho“. O tekstinė (textual) interpre-
tantė traktuojama kaip teksto, „pacituoto“ iš kito teksto 
arba nurodančio į kitą tekstą, fragmentas (Riffaterre, 1978, 
p. 81–82). M. Riffaterre’o siūlomas pavyzdys – Thomaso 
Sternso Elioto poema „Bevaisė žemė“. Čia randamos 
nuorodos į pasakojimą apie pirmąją Antonijaus ir Egipto 
karalienės susitikimą Williamo Shakespeare’o dramoje 
„Antonijus ir Kleopatra“. 

Pažymėtina, kad M. Riffaterre’o interpretantės sąvo-
ka I. Melnikovos knygoje gretinama su M. Jampolskio 
intertekstine citata, kuri apibūdinama kaip teksto tekste 
atmaina. Intertekstinės citatos sąvoką M. Jampolskis 
argumentuoja tekste esančiomis anomalijomis, kurios, 
neįgijusios svarios motyvacijos iš pasakojimo logikos, 
verčia skaitytoją ieškoti kito loginio paaiškinimo. Čia pri-
simename R. Barthes’o samprotavimuose (Barthes, 1981) 
ir U. Eco „atviro kūrinio“ poetikoje (Eco, 2004) iškeltą 
skaitytojo-suvokėjo vaidmenį intertekstualiame lauke. 
Kaip tik skaitytojas, kuris „žaidžia tekstą ir žaidžia tekstu“ 
(Melnikova, 2006, p. 309), yra atsakingas už teksto prasmę 
ir įžvelgiamas sąsajas su pirminiais šaltiniais. R. Barthes’o 
teigimu, būtent skaitymas paverčia kūrinį tekstu, ir tik 
skaitomas jis gali egzistuoti (Barthes, 1981). O kalbant 
apie autorių, jis eliminuojamas iš savo paties teksto. Taip 
R. Barthes’as skelbia „autoriaus mirtį“ – numarinęs tikrąjį 
teksto kūrėją ir vadindamas jį „popieriniu autoriumi“, jis 
sureikšmina kitą kūrinio autorių – skaitytoją, nuo kurio 
priklauso teksto egzistencija (Barthes, 1968).

Intertekstualumo aspektu nagrinėdami lietuvių kom-
pozitorių kūrinius, konkrečiai M. Urbaičio muzikinius 
opusus („Bachvariationen I“, 1985–1988, „Bachvariatio-
nen II“, 2000), susidūrėme su intekstų adaptacijų būdų 
stoka ta prasme, kad išsikristalizavusiems tarptekstiniams 
santykiams apibūdinti nepakako jau anksčiau pasiūlytų 
„svetimo“ ir „savo“ tekstų santykių klasifikacijų. Dėl šios 
priežasties nusprendėme M. Tomaszewskio klasifikaciją, 
kuri yra viena patogiausių ir dažniausiai naudojamų šia-
me darbe, papildyti siūlomais tarptekstiniais santykiais, 

atitinkančiais M. Urbaičio (tai galima būtų taikyti ir 
kitiems kompozitoriams) darbo su preegzistuojančia 
medžiaga pobūdį. Tai kvazicitata ir mikrocitata. Pastaroji 
itin artima vienai M. Tomaszewskio inkliuzyvinės muzikos 
atšakai, konkrečiai – tikrajai citatai, kai praeities muzikos 
šaltinis cituojamas originaliu pavidalu (Tomaszewski, 
1994, p. 64). Mikrocitata vadinsime ypač trumpas, bet 
reprezentatyvias svetimos medžiagos dalis – integruotas 
autentiškas intonacijas ar akordus. Kvazicitata laikysime 
netikslias citatas, t. y. paties kompozitoriaus papildytus 
ar savitai pratęstus implikuojamus intekstus. Pastebime, 
kad šis „svetimos“ medžiagos adaptacijos būdas gana 
artimai siejasi su J. N. Strauso motyvizmu (ankstesnių 
kompozicijų motyvinis turinys yra radikaliai stiprinamas, 
intensyvinamas; Straus, 1990, p. 17). Tačiau yra viena 
būtina kognityvinė mikrocitatos ir kvazicitatos sąlyga – tai 
jų atpažįstamumas. Abu mūsų siūlomi „svetimo“ teksto 
adaptacijų būdai funkcionuoja kaip tarpiniai M. Toma-
szewskio (arba atitinkamai M. Aranovskio) sistematikos 
elementai (žr. lentelę prieduose). Patys autoriai savo išskir-
tose klasifikacijose šių tarptekstinių santykių nenaudoja, 
tačiau, mūsų manymu, juos būtų galima sėkmingai įterpti 
ir taip papildyti tarpmuzikinių santykių galimybes. 

Taigi trumpai apžvelgę mūsų parengtą intertekstua-
lumo teoriją nagrinėjusių autorių siūlomų tarptekstinių 
santykių klasifikacijų lentelę matome, kad jų sistematikose 
galime įžvelgti tam tikrus bendrumus, net tapačias sąvo-
kas, nors jos, deja, ne visada reiškia tą patį tekstų santykį. 
Randame ir skirtybių, kurios anksčiau minėtų autorių 
intertekstinių santykių klasifikacijas apjuosia individu-
alumo ir išskirtinumo skraiste. Susisteminę tarpteksti-
nius praeities ir dabarties tekstų santykius, naudosimės 
lentele – kaip sąvokų hierarchija, intertekstinių santykių 
ekvivalentiškumą bei apibrėžtis paaiškinančia priemone ir, 
analizuodami konkrečius muzikinius kūrinius, taikysime 
jiems vieno ar kito autoriaus pasiūlytus inteksto adapta-
vimo būdų terminus ir jų apibrėžimus.   

Apžvelgus keletą intertekstualumo teorijos traktavimo 
ir interpretavimo variantų aiškėja, kad vienintelės, bendros 
visoms meno šakoms (ar kiekvienai atskirai) tarptekstinių 
santykių sistematikos iki šiol nėra. Dėl šios priežasties 
konk retaus teksto analizė intertekstiniu aspektu gali skir-
tis, nelygu individualaus suvokėjo patirtis, sukauptų žinių 
bagažas, net emocinė būsena: „Jeigu žmogui teko žiūrėti 
komediją tuomet, kai jis buvo nuliūdęs, jis žino, kad ja ne-
įmanoma gėrėtis. Maža to, jeigu po tam tikro laiko atsiras 
galimybė dar kartą pažiūrėti tą pačią komediją, tikriausiai 
šis žmogus vėl nepajėgs patirti pasitenkinimo, nes kiek-
vienas epizodas primins praėjusį liūdesį, t. y. skaitytojas 
„skaitys“ tekstą „neteisingai“ (Melnikova, 2006, p. 313). 
Vadinasi, intertekstinė kūrinio analizė priklauso nuo paties 
suvokėjo, atsakančio už naujos „prasmės kūrimą, vykstantį 
teksto recepcijos metu“ (Melnikova, 2006, p. 312). 
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Čia vertėtų prisiminti ir R. Barthes’o keliamas kūri-
nio ir suvokėjo vaidmens šiuolaikinėje muzikoje idėjas. 
R. Barthes’o manymu, „atlikėjas verčiamas būti partitū-
ros bendraautoriu, savitai ją papildyti. Kaip ir muzikos 
kūrinys, tekstas taip pat reikalauja iš skaitytojo veiklaus 
bendradarbiavimo. Kodėl daugelis nuobodžiauja skaity-
dami sudėtingą tekstą, žiūrėdami avangardinius filmus 
ar paveikslus? Žmogus nuobodžiauja, kai negali pats 
kurti teksto juo žaisdamas, išnarstyti jį dalimis ir paleisti 
jį veikti“ (Melnikova, 2003, p. 16). Ir R. Barthes’o, ir 
U. Eco kuriamoje atviro kūrinio poetikoje keliamas klau-
simas: „kas „atsako“ už teksto [literatūrinio ir muzikinio] 
prasmę – autorius („rašto subjektas“) ar skaitytojas, kuris 
žaidžia tekste ir žaidžia tekstu?“ (Foucault, 1980, p. 159; 
Jurgutienė, 2006, p. 309). Teksto prasmė formuojasi skai-
tant, todėl didelė atsakomybės dalis, atsakant į anksčiau 
iškeltą klausimą – kas atsakingas už teksto prasmę – tenka 
skaitytojui (teksto suvokėjui). 

Nors, kaip teigia H. Bloomas, pirminio šaltinio auto-
rius naujame meniniame kontekste „miršta“, tai nereiškia, 
kad išnyksta ir autorinis jo stilius – tam tikras pirmtako 
individualumo matas, implikuotas į naują tekstą, ne tik 
išlieka, bet ir įgyja naują prasmę. Taigi intertekstualumui 
nėra būdinga vienprasmė tekstų hierarchija. Priešingai, 
kiekvienas intertekstas panyra į savitą tekstiškumo ir ben-
drakultūriškumo būtį, tokiu būdu iš principo neigiančią 
unikalios kūrybos galimumą. Vis dėlto su šiuo teiginiu 
sutikti galime tik iš dalies – ne visa XX a. kompozitorių 
kūryba yra persmelkta preegzistavusios muzikos medžiaga. 
Kai kurie autoriai, pavyzdžiui, Johnas Cage’as ar Steve’as 
Reichas, susikūrė savitą, atpažįstamą stilistinį braižą, vi-
siškai nutolusį nuo praeities muzikos kanonų. 

Svarbu tai, kad praeities muzikos integravimo į naują 
muzikinį kontekstą strategijos skirtingai atsispindėjo ir 
realizavosi XX a. kompozitorių kūryboje. Dėl šios priežas-
ties konkrečių kūrinių analizėse dažnai taikomi skirtingų 
autorių išskirti intertekstiniai santykiai ir sąvokos. Tuo, 
kad intertekstinių santykių analizė yra gana kūrybiškas 
ir individualus procesas (nėra tam tikrų šablonų pačių 
kompozitorių santykiuose su svetimais tekstais ar nusta-
tytų analitinių algoritmų, kaip reikėtų nagrinėti svetimą 
medžiagą naujame muzikiniame audinyje), įsitikinti 
galime nagrinėdami konkrečias lietuvių neoromantikų 
kompozicijas. 

8-ajame dešimtmetyje debiutavusi ir „naująjį paprastu-
mą“ propagavusi kompozitorių karta – V. Bartulis, M. Ur-
baitis, A. Martinaitis ir O. Narbutaitė – ypatingą dėmesį 
skyrė kitokiam erdvės ir laiko pojūčiui, kūrėjo – kūrinio – 
klausytojo grandies sąlyčiui, vidiniam girdėjimui, tylos 
estetikai ir pan. Jie buvo apglėbti vienijančiu pavadini-
mu – neoromantikai (neoromantizmas – L. B. Meyerio 
sąvoka). Kad ir kaip tam priešinosi (ypač M. Urbaitis, 
kurio muzika gana sunkiai įspraudžiama į tuos rėmus), 

šis kartos pavadinimas greitai prigijo ir yra vartojamas iki 
šiol. Taigi lietuvių neoromantikų muzikoje, kuri tapo šio 
darbo analizės objektu, šmėkščioja praeities muzikos šešė-
liai, pasirodantys ir originaliu, ir modifikuotu pavidalais. 
Intertekstualumo požiūriu išanalizavus keletą šių kūrėjų 
kompozicijų, išsikristalizavo jų panašumai (akivaizdi kom-
pozitorių mokyklos įtaka – V. Bartulio ir A. Martinaičio 
kūryba siejasi bendrais inspiracijų šaltiniais, muzikos 
kalba, kūrybine laisve, „paveldėta“ iš mokytojo Eduardo 
Balsio, o M. Urbaičio ir O. Narbutaitės komponavimo 
technika daugiau paremta racionaliais, iš anksto apgalvo-
tais sprendimais, tai būdinga Juliaus Juzeliūno kūrybai) ir 
skirtybės (vienos kartos kompozitoriai skirtingai elgiasi, 
interpretuoja praeities muzikinę medžiagą, pastebima ir 
inspiracinių šaltinių įvairovė).

Viena iš praeities muzikos adaptacijų galimybių – ne-
tiesioginis anksčiau sukurtos muzikinės materijos funk-
cionavimas, kai pirminis šaltinis naujame muzikiniame 
kontekste dažniausiai egzistuoja aliuzijų arba stilizacijų 
pavidalu (pavyzdžiui, I. Stravinskio „Karaliuje Edipe“, 
1927, S. Prokofjevo Klasikinėje simfonijoje, 1916, A. Ho-
neggero „Karaliuje Dovyde“, 1921). Šiuo požiūriu plačiau 
panagrinėjome keletą A. Martinaičio kompozicijų („Ne-
baigtąją simfoniją“, 1995, „Serenadą panelei Europai“, 
1999, „Mirtį ir mergelę“, 1997, „Europos pagrobimą iš 
Lietuvos“, 2001) ir O. Narbutaitės oratoriją „Skiautinys 
mano miestui“ (1997), tačiau šiame straipsnyje išsamiau 
supažindinsime tik su viena iš minėtų kompozicijų.

A. Martinaičio „Nebaigtoji simfonija“ (1995) – vienas 
labiausiai vykusių ir dažniausiai atliekamų lietuvių simfo-
ninės muzikos puslapių. Kaip galima spėti iš pavadinimo, 
tai savitas paskyrimas „dainų karaliumi“ tituluojamam 
F. Schubertui, nors kūrinio partitūroje randame dedikaciją 
pirmajam šio opuso dirigentui Juozui Domarkui3. Sąsajos 
su F. Schuberto muzikiniu opusu akivaizdžios ir tuo po-
žiūriu, kad A. Martinaitis laisvai seka dvidale F. Schuberto 
kūrinio struktūra. A. Martinaičio opuso formą galėtume 
iliustruoti šia pavyzdyje pateikta schema4 (žr. 1 pvz.): 

I dalis:                          II dalis: 
a     b     c     d     e       a      b     a1            c      d      e      f
1 p.  7 p.  22 p.  28 p.  42 p.    46 p.  54 p.  61 p.  65 p.  71 p.  80 p.  85 p.  103 p.

Valkiriški šuorai       „Liūdnasis valsas“

                                     O. Messiaeno akordas

1 pvz. A. Martinaičio „Nebaigtosios simfonijos“ 
formos schema

A. Martinaičio muzikinis opusas prasideda „Valkirijų 
skrydžio“ iš R. Wagnerio muzikinės dramos „Valkirija“ 
motyvais (2 pvz.). „Energiją pakilimui į simfonijos aukštį 
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nugriebiau iš R. Wagnerio „Valkirijų skrydžio“. To ir 
užteko, kad būčiau nešamas virš Japonijos, atsidurčiau 
Šiaurės krašte netoli J. Sibeliuso „Liūdnojo valso“. Tai 
skrydis ratais, niekur ilgiau neužsibūnant – vos 20, 30 
sekundžių, minutė, ir kuo didesniu greičiu, kad klausytojas 
nesusivoktų, kur jis dabar yra“ (Gaidamavičiūtė, 1996, 
p. 27). Iš tiesų pirmieji „Nebaigtosios simfonijos“ taktai 
(1–24 t.) – tai R. Wagnerio muzika: furioziškas skrydžio 
judėjimas, kylantys trumpi valkiriški motyvai rodo stip-
rią R. Wagnerio muzikinės dramos įtaką. Lygindami 
A. Martinaičio kūrinį su pirminiu implikuojamu šaltiniu 
(R. Wagnerio „Valkirijų skrydžiu“), tikslių analogijų ne-
išvystame: A. Martinaičio kūrinio partitūra vizualiai čia 
labiau panaši į sonorinę juostą, o ne į aiškią romantinę 
faktūrą, kaip R. Wagnerio muzikinės dramos puslapiuose. 
Tačiau garsiniu, skambesio požiūriu šis panašumas, rodos, 
neįtikėtinas. Dėl tos priežasties, mūsų manymu, tikslinga 
būtų šį praeities ir dabarties tekstų komunikacijos santykį 
apibūdinti aliuzinio skolinio (L. B. Meyeris) terminu.

R. Wagnerio „Valkirijų skrydis“, 1–4 t. 

A. Martinaičio „Nebaigtoji simfonija“

2 pvz.

Pirmosios dalies b padaloje po valiūkiško „Valkirijų 
skrydžio“ prasiveržia „nekaltosios tercijos“ (A. Martinaičio 
sąvoka), atsiveria taškuoto ritmo padidintojo trigarsio, 
dažniausiai išdėstyto arpeggio principu, erdvė. Čia poli-
foninis raizginys pinamas pasitelkus mažųjų sekundų ir 
didžiųjų tercijų struktūras. Styginių instrumentų partijose 
ataidi ne menkiau taškuoti klasteriai, o pučiamuosiuose – 
trumpas ir žvitrus kylantis motyvas, signalizuojantis apie 
jau cituotą „Valkirijų skrydį“ ir persmelkiantis bene visą 
A. Martinaičio kompoziciją. Norėdami įvardyti minėtą 
motyvą, galėtume teigti, kad tai yra nuolat pasikartojantis 
skolinys iš R. Wagnerio muzikinės dramos. 

Analizuodami antrąją „Nebaigtosios simfonijos“ dalį, 
jos pradžią siejame su J. Sibeliuso „Valse triste“ (1920) iš 
muzikos Arvido Järnefelto dramai „Kuolema“ (1903, red. 
1911). Šis J. Sibeliuso prisiminimas, kaip ir kita svetima 
garsinė medžiaga, praplaukianti, pasak paties kompozito-
riaus, tarsi „kažkur“ girdėta muzika, nefunkcionuoja kaip 
konkreti citata (3 pvz.). Skausmingai daininga, šiaurietiško 
lėtumo prisotinta melodija, derinama prie lėtos, valsinės 
faktūros, atklydo iš A. Martinaičio muzikos Oskaro Mi-
lašiaus spektakliui „Migelis Manjara“ (1996 m. režisuotas 
Jono Vaitkaus). Šis lėtas ir kartu nostalgiškas valsas, kaip 
ir J. Sibeliuso kompozicijoje, paruošiamas įžanga, abie-
juose kūriniuose atliekama tembro požiūriu itin tinkamų 
styginių instrumentų. Kalbant apie savaip integruoto 
valso metrą, reikia pastebėti, kad J. Sibeliuso valsas kom-
ponuojamas 3/4 metru, o A. Martinaičio – 3/4 įžangoje 
laisvai kaitaliojamos su 4/4 (ir tai skamba „valsiškai“!), 
tačiau prasidedant dainingai melodijai nusistovi valsui 
įprastas trijų dalių metras. Valso melodija, čia skambanti, 
čia nutrūkstanti, nors ir rašyta paties „Nebaigtosios sim-
fonijos“ kompozitoriaus, taip pat turi panašumų su J. Si-
beliuso kūriniu: melodinės linijos sekundiniai ir terciniai 
poslinkiai bei kryptys beveik analogiškos suomių kūrėjo 
kompozicijai. Taigi, mūsų nuomone, A. Martinaičio ir 
J. Sibeliuso tekstų sankirtą galima būtų apibūdinti amal-
gamos ar derivacijos (M. Aranovskis) terminais. 

Viena vertus, šį praeities ir dabarties tekstų susikry-
žiavimą amalgama galima vadinti matant itin glaudų jų 
„sukibimą“. Rodos, „Nebaigtojoje simfonijoje“ A. Marti-
naičio ir J. Sibeliuso valsų neįmanoma atskirti – tai ypa-
tingas muzikinis vienis, kuriame nėra aiškios takoskyros, 
skelbiančios, kuris fragmentas yra lietuvių, kuris – suomių 
kompozitoriaus indėlis. Kita vertus, teisinga būtų manyti, 
kad J. Sibeliuso „Valse triste“ funkcionuoja kaip tam tikras 
pavyzdys, nuo kurio judama savos muzikinės medžiagos 
kūrybos link. Dėl šios priežasties čia tiktų derivacijos 
(M. Aranovskis) terminas, turintis (prisimenant mūsų 
sudarytą intertekstinių santykių lentelę) ekvivalentus 
M. Tomaszewskio (stilizuota muzika) ar L. B. Meyerio 
(parafrazė) klasifikacijose. Atsižvelgiant į M. Tomaszews-
kio apibrėžimą, reikėtų sakyti, kad antroje „Nebaigtosios 
simfonijos“ dalyje sąmoningai implikuojamos J. Sibeliuso 
valso stilistikos ypatybės, kurios natūraliai suvokiamos 
kaip svetima muzika. 

A. Martinaičio „Nebaigtoji simfonija“
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J. Sibeliuso „Valse triste“, 9–24 t.

3 pvz.

Apibendrinkime intertekstinius santykius, glūdinčius 
analizuojamoje „Nebaigtojoje simfonijoje“. Pirma, ypa-
tingas dėmesys šiame intertekstiniame lauke, panašiai kaip 
ir meninius tekstus interpretuojančiose hermeneutikos5 
arba recepcijos teorijose6, turėtų būti skiriamas analitikui 
ar klausytojui, t. y. skaitytojui-suvokėjui (R. Barthes’as, 
U. Eco). Klausydamas A. Martinaičio „Nebaigtąją simfo-
niją“, kaip ir bet kurį kitą intertekstualumo požiūriu galimą 
nagrinėti kūrinį, klausytojas kuria individualias muzikinio 
teksto prasmes, įžvelgia ir atseka sąsajas su pirminiu šalti-
niu. Taip analizuojama muzikinė struktūra jau neegzistuoja 
pati savaime, bet yra kuriama kitos struktūros atžvilgiu 
(M. Bachtino požiūris). Antra, atsižvelgiant į paties anali-
tiko ar klausytojo patirtį, galima ne viena intertekstinė to 
paties kūrinio interpretacija. Pavyzdžiui, tai, kad vienoje 
iš „Nebaigtosios simfonijos“ padalų skambančios didžio-
sios tercijos gali būti traktuojamos kaip „čiurlioniškos“, 
o pasipylusios sekstos – kaip „brukneriškos“7, priklauso 
nuo paties analitiko ir jo motyvacijos. Kaip interviu su 
muzikologe R. Gaidamavičiūte teigia A. Martinaitis, šioje 
kompozicijoje esančios tercijos žymi savitą jo paties atsis-
veikinimą su „gyvulizmo“ ritmika8 (pavyzdžiui, „Pradžios 
ir pabaigos knyga“, 1993–1996, arba „Septyni gyvulizmo 
priesakai“, 1995) ir perėjimą prie „nekaltųjų tercijų“, ku-
rios nebūtinai turi pranešti apie Mikalojaus Konstantino 
Čiurlionio vardą. Čia galėtume prisiminti, pavyzdžiui, ir 
Johanneso Brahmso Simfoniją Nr. 4 e-moll (1885), kurios 
pirmoji dalis grindžiama tercijų ir sekstų judėjimu. Jau pa-
tys pirmieji simfonijos taktai prasideda tercijomis medinių 
pučiamųjų grupėje. Žinoma, priešingai nei A. Martinaičio 
kūrinyje, J. Brahmso simfonijoje kaitaliojamos mažosios 
ir didžiosios tercijos, bet tai netrukdo galvoti apie tam 
tikrą aliuziją į J. Brahmso kompoziciją. Tokiu atveju 
tarsi galėtume sakyti, kad A. Martinaičio „Nebaigtojoje 
simfonijoje“ ostinatiškai kartojamos tercijos ir sekstos yra 
„bramsiškos“, nebūtinai „čiurlioniškos“. Taigi intertekstinis 
kūrinys atveria analitikui, rodos, begalinius ieškomų sąsajų 
su pirminiais šaltiniais klodus, leidžiančius pateikti ne vieną 
to paties kūrinio interpretaciją.       

Vis dėlto svetima muzika „Nebaigtojoje simfonijoje” 
integruojama ne originaliu, bet modifikuotu pavidalu, 
peraugančiu į savitą, intensyvią, protarpiais sakralumu 
alsuojančią A. Martinaičio kalbėseną. Ir nors visa šio 
kūrinio muzika skamba lyg „kažkur girdėta“, joje neran-
dame konkrečių citatų. Žinoma, išanalizavome tik pačius 
ryškiausius „savo“ ir „svetimo“ tekstų sandūros pavyzdžius. 
Kiti A. Martinaičio nurodomų autorių intekstai nėra 
lengvai įžvelgiami. Tai reiškia, kad šiam kompozitoriui 
nebūdingas tiesioginis citavimas, priešingai – jo kūriniuose 
vyrauja giluminis, aliuzinis „svetimos“ muzikos perėmimo 
pobūdis. A. Martinaitis meistriškai „apdoroja“ praeities 
muziką, neleisdamas jos dvasiai išnykti – ji išlieka paveiki 
ir gyvybinga, nors citavimo nematyti. 

Intertekstualumo kaip tam tikros kūrybinės pozicijos, 
santykio su praeities muzika kompozicinės technikos as-
pektu šiame darbe plačiau panagrinėsime kompozitorės 
O. Narbutaitės parafrazę „Winterserenade“ (1997). „Žie-
mos serenada“ – vienas tų kūrinių, kuriuose O. Narbutaitė 
atsigręžė į ankstesnių epochų menininkų palikimą. Anot 
pačios kompozitorės, trys kūriniai („Rudens riturnelė. 
Hommage à Fryderyc“, „Winterserenade“ ir „Mozart-
sommer“) – „tai sąmoningas kreipimasis į praeities kūrėjų 
muziką. Juk visais laikais kompozitoriai mėgdavo savo 
muzikoje „komentuoti“ kitų autorių kūrinius. Tik, žino-
ma, skirtingais laikais skirtingi kompozitoriai tai daro vis 
kitaip“ (Katinaitė, 2004, p. 22). Galime paminėti, pavyz-
džiui, lietuvių kompozitorių Mindaugą Urbaitį, kurio re-
kompozicijos, pavadintos „Bachvariationen“, grindžiamos 
J. S. Bacho Sonatų ir partitų smuikui solo (1703–1720) 
bei Šešių siuitų violončelei solo (1717–1723) muzikine 
medžiaga.   

O. Narbutaitės „Žiemos serenadoje“, priešingai nei 
„Rudens riturnelėje. Hommage à Fryderyc“, kur aptinka-
ma daugybė F. Chopino kūrinių fragmentų, kompozitorė 
tenkinasi vienu pagrindiniu skoliniu iš F. Schuberto mu-
zikinio palikimo skrynios. Tai daugelio atmintin įstrigusi 
daina „Labanakt“ („Gute Nacht“) iš ciklo „Žiemos kelio-
nė“ („Die Winterreise“, 1827). Kaip dar vieną praeities 
muzikos skolinį, savitai interpretuojamą O. Narbutaitės 
kūrinyje, būtų galima paminėti to paties kompozitoriaus 
baladę „Girių karalius“ („Erlkönig“, 1816).  

Prieš pradėdami nagrinėti „savo“ ir „svetimo“ teksto 
santykius, glūdinčius kūrinyje „Winterserenade“, at-
kreipkime dėmesį į analizuojamo kūrinio formą, kuri yra 
reikšmingas O. Narbutaitės muzikinio opuso visumos 
elementas. Lietuvių muzikologės A. Žiūraitytės teigimu, 
„pagrindinis, formą sudarantis principas – kartojimas, tarsi 
apeliuojantis į posminę F. Schuberto dainos formą, laisvai 
ją interpretuojant“ (Žiūraitytė, 2006, p. 58): 

A (Rubato flessibile. Dolcissimo) B (Presto) A1 B1
3 p. partitūroje9 7 p. 12 p. 15 p.
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Mūsų nuomone, dėl akivaizdžiai matomų dviejų stam-
bių tematiškai nekontrastingų blokų „Winterserenade“ 
formą galima būtų traktuoti kaip variantinę dviejų dalių 
arba fazių formą (A A1), kiekvienoje iš jų atskiriant tris 
gana skirtingas padalas: 

A A1
a (Rubato 
flessibile. 

Dolcissimo)

b 
(Presto)

c a 
(Rubato 
flessibile)

b(1) 
(Presto)

c1 (Coda)

3 p. 7 p. 9 12 p. 15 p. 18 (22) p.

O. Narbutaitės muzikinis opusas komponuojamas 
repetityvine technika, kartojant tapačias struktūras – 
mažos apimties diatoninius mažalaipsnius garsaeilius. Ši 
technika formuoja muzikinį „Žiemos serenados“ audinį, 
į kurį įaudžiami F. Schuberto dainos „Labanakt“ motyvai. 
Juos dėliodama kaskart vis kitaip, kompozitorė tarsi kuria 
savitą muzikinę dėlionę. Tačiau bandant atsekti šios dė-
lionės dėmenis pravartu prisiminti klasikinius medžiagos 
transformavimo būdus. 

Pirmasis segmentuotas motyvas10, griežiamas smuiko, 
dėliojamas iš kūrinio „krikštatėviu“ tapusios F. Schuberto 
dainos elementų, juos pateikiant vėžiniu principu (4 pvz.). 
„Peršviečiant rentgenu“, šio motyvo sudėtis atrodytų taip: 
smuiko partijos pirmasis motyvas = 31 t. + 30 t. + 31 t. + 28 – 
29 t. iš originalaus šaltinio, pateikti retrogrado pavidalu.  

O. Narbutaitės „Winterserenade“  

F. Schuberto „Labanakt“, 28–31 t. 
          
4 pvz.

Alto partijos pirmasis motyvas retrogrado principu 
dėliojamas iš vieno besikartojančio ir naujų dainos „La-
banakt“ fragmentų: pirmasis alto motyvas = F. Schuberto 
dainos 26 t. + 28 t. + 29 t. + 31 t. Vėliausiai skambanti 
fleitos melodinė linija lipdoma iš tų pačių fragmentų, 
įvairiais deriniais keičiant jų išdėstymo tvarką: 29 t. + 
26 t. + 28 t. + 31 t. 

Laikantis repetityvinės technikos ir retrogrado principo, 
panašiai dėliojami visi „Winterserenade“ a padalos moty-
vai, kuriuos skiria bene vienintelis dalykas – pasiskolintų 
fragmentų dėstymo tvarka. Lygindami šiuos du muzikinius 
tekstus matome, kad O. Narbutaitė savoje muzikinėje 
medžiagoje itin trumpus praeities muzikos fragmentus 
ne tik pateikia vėžiniu pavidalu, bet ir keičia jų ritminį 

piešinį: atsisako taškuoto ritmo, o aštuntinių natų vertes 
keičia šešioliktinėmis. Žinoma, iki šiol pateiktuose pavyz-
džiuose paminėjome tik keletą skolinių iš F. Schuberto 
dainos „Labanakt“: vėliau aptinkami ir nauji mikromo-
tyvai. 5 pavyzdyje matyti, kad sulig pirmuoju skaitmeniu 
prasidedančioje smuiko partijoje yra ne vien retrogrado 
pavidalu transformuotų F. Schuberto dainos motyvų: čia 
matomi ir originalaus pavidalo fragmentai (susidaro tam 
tikras motyvų sekos ritmas: vėžinis – originalus – vėžinis – 
originalus), o alto melodinėje linijoje vėžiniu principu 
modifikuoti motyvai jau visiškai išnyksta (6 pvz.). 

O. Narbutaitės „Winterserenade“

F. Schuberto „Labanakt“, 28–32 t. 

5 pvz.

O. Narbutaitės „Winterserenade“

F. Schuberto „Labanakt“, 28–32 t.

6 pvz.

Taip komponuodama praeities muzikos šaltinio moty-
vus, galiausiai kompozitorė priartėja prie originalaus savo 
pirmtako muzikinio teksto, kur pagrindiniai muzikiniai 
parametrai (garsų aukštis ir ritmas) lieka nepakitę (7 pvz.). 
Taigi O. Narbutaitė ne tik kūrybiškai perkuria pasirinktą 
muzikos šaltinį, bet ir laipsniškai juda tam tikra krypti-
mi: nuo F. Schuberto dainos motyvų transformacijų iki 
trumpų citatų – mikrocitatų.  

  

O. Narbutaitės „Winterserenade“

F. Schuberto „Labanakt“, 28–32 t.

F. Schuberto „Labanakt“, 39–41 t. 

7 pvz.
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O. Narbutaitė „Winterserenade“ partitūroje nurodo, 
kad ši kompozicija – tai parafrazė F. Schuberto11 dainos 
„Labanakt“ tema. Parafrazę, kaip vieną praeities muzi-
kos egzistavimo naujame kūrinyje būdų, yra nurodęs 
L. B. Meyeris, traktuodamas ją kaip praeities transfor-
mavimą į dabartį. Muzikologės A. Versekėnaitės studijoje 
teigiama, kad „parafrazę L. B. Meyeris suvokia kaip jau 
egzistuojančio kūrinio esminių savybių – medžiagos, 
temos, struktūros, stilistinio proceso – integraciją į naują 
kūrinį ar jo dalį, kai kompozicijos prasmė (ir reikšmė) 
yra akivaizdžiai šiuolaikinė“ (Versekėnaitė, 2003, p. 34). 
Visa tai galime pritaikyti analizuojamam O. Narbutaitės 
kūriniui: kompozitorė „skolinasi“ F. Schuberto dainos 
teminius darinius, kurie naujame kontekste „apdoroja-
mi“ šiuolaikinės komponavimo technikos (repetityvinės) 
būdu, bet kartu klausytojui paliekama galimybė atpažinti 
F. Schuberto stilių ir kai kurias įstrigusiais intonacijas. 
Vis dėlto tarp šių praeities ir dabarties muzikinių šaltinių 
susiformavęs tarptekstinis santykis geriausiai apibūdina-
mas analogiškomis praeities muzikos implikavimo būdų 
sąvokomis, kurios pateiktos M. Aranovskio ir M. To-
maszewskio klasifikacijose. M. Aranovskis tai vadina   
amalgama, o M. Tomaszewskis – retroversine muzika. Tai 
O. Narbutaitės kuriamo naujo muzikinio teksto ir inteksto 
(šiuo atveju F. Schuberto dainos „Labanakt“) samplaika, 
kai sudėtinga juos atskirti ir leisti veikti pavieniui. 

Kūrinio „Winterserenade“ b padala kontrastinga 
pirmajai. Tai nerimastingas epizodas, keliantis arklio ka-
nopų dundesio, vyraujančio F. Schuberto baladės „Girių 
karalius“ (1816) fortepijono partijoje, įspūdį. Iš pirmtako 
šaltinio lietuvių kompozitorė „skolinasi“ būdingą jo ritmą, 
todėl čia reikėtų pabrėžti, kad baladėje „Girių karalius“ 
vyraujančios triolės O. Narbutaitės kūrinyje funkcionuoja 
jau kaip ritminis intekstas. Ši dundesio aliuzija papildoma 
trumpais, skausmingais dainos „Labanakt“ motyvais – 
intonacijomis.    

C1 padalos pabaigoje piano skamba šios dainos for-
tepijoninės įžangos12 citata (M. Aranovskis, L. B. Mey-
eris – skolinys): augmentacijos paveikta, tačiau išlaikanti 
originalią F. Schuberto harmoniją ir itin artimą pirminiam 
šaltiniui pavidalą. 

O. Narbutaitė kūrinyje „Winterserenade“ yra įsismel-
kusi į kone visus jos muzikai būdingus elementus: formą, 
muzikos dramaturgiją, spalvą, ritmą ir savitą melodiką, 
šiuo atveju paveiktą F. Schuberto dainos. Reikėtų pabrėžti 
ir kompozicijoje derantį emocionalumą bei racionalumą, 
taip pat sudėtingumą ir kartu paprastumą. Panaudodama 
repetityvinę techniką, suteikdama laisvės atlikėjams13 
ir subtiliai perteikdama praeities muzikos dvasią sava 
kalba, kompozitorė sukūrė giliai į atmintį įstrigusį ir 
reikšmingą kūrinį. Intertekstualumo teorijos požiūriu 
O. Narbutaitės „Winterserenade“ svarbi dviem aspektais: 
viena vertus, įdomus yra kompozitorės sprendimas savą 

muzikinę medžiagą dėlioti iš praeities muzikos šaltinio 
motyvų, pateikiant juos retrogrado pavidalu; kita vertus, 
šis kūrinys puikiai tinka iliustruoti dinaminį tarptekstinio 
santykio modelį, kai judama nuo ankstesnio muzikinio 
opuso motyvų transformacijų trumpų citatų kryptimi 
(toks pat santykio su praeities muzika modelis matomas 
ir O. Narbutaitės kūrinyje „Mozartsommer“, 1991). 

Iš kitų naujųjų romantikų M. Urbaitis jau kūrybos 
pradžioje išsiskyrė radikaliai minimalistine estetika, kuriai 
įtakos turėjo amerikietiškos minimalistinės muzikos tradi-
cija. Pastaroji, kaip XX a. II pusėje atsiradusios amerikiečių 
eksperimentinės muzikos žanras arba dar kitaip vadinamas 
„naujasis paprastumas“ (angl. New Simplicity), paremta tam 
tikrais kompozicinės medžiagos vartojimo apribojimais 
ir grįžimu prie paprastesnių, palyginti su atonalumu ar 
serializmu, muzikos raiškos priemonių: konsonansinių 
sąskambių ir harmonijos, tolygaus ritminio pulso, muzi-
kinės medžiagos sąstingio ir itin lėtos jos transformacijos, 
nuolatinio muzikinių frazių ar motyvų kartojimo. 

Amerikietiškos minimalistinės muzikos tradicijos, 
tiesa, propaguotos „antrosios kartos“ kompozitorių14, 
lėmė tam tikras M. Urbaičio muzikos stiliaus ypatybes – 
grynumą, skaidrumą, vientisumą, discipliną. Pastarosios 
jo kūryboje radosi kone iš karto – 8-ajame dešimtmetyje 
debiutavęs kompozitorius kultūrinę visuomenę „stulbino 
ir net šokiravo radikaliai minimalistine estetika, nauja to 
meto lietuviškajai muzikinei aplinkai“15. Minėti minima-
listinės muzikos bruožai, nors jau nebe tokie asketiški, 
išliko ir vėlesnėje nuo 9-ojo dešimtmečio pabaigos kurtoje 
M. Urbaičio muzikoje, konstruojamoje remiantis atpažįs-
tamais praeities kompozitorių (pavyzdžiui, J. S. Bacho, 
W. A. Mozarto, J. Brahmso, A. Brucknerio, R. Wagnerio, 
A. Piazzolos ir kt.) muzikos fragmentais. Pats kompozi-
torius šį savo kūrybos metodą įvardija rekompozicija16, 
arba recycling (angl. pakartotinai naudojamas; grąžinamas 
į apyvartą), patikslindamas, kad tai „jau sukurtos muzikos 
pa(si)naudojimas dar kartą“17.  

Taigi M. Urbaičio rekompozicijos funkcionuoja kaip 
tam tikros ankstesnių muzikos kūrinių reprodukcijos, 
pažymėtos nūdienos technologijų ir kūrybinių idėjų 
prisilietimu. Anot M. Urbaičio, tai „galimybė perrašyti 
tą muziką savaip, suteikti jai kitokį skambesį, žinomus ir 
/ ar atpažįstamus motyvus kitaip jungti, naujai sudėlioti. 
Tie kūriniai atsirado iš siekio sukurti naują skambesį bei 
kitonišką, gal kiek neįprastą, netikėtą kūrinio sandarą 
juos analizuojant“18. 

Norėdami atskleisti, kaip praeities muzikos, konkrečiai 
J. S. Bacho, intekstai gali funkcionuoti kanono technika 
sukomponuotuose kūriniuose, patyrinėsime M. Urbaičio 
rekompoziciją „Bachvariationen I“ (1985–1988).

„Bachvariationen I“ keturiems smuikams (arba smui-
kui ir magnetofono juostai) paremtas J. S. Bacho Sonatų 
ir partitų smuikui solo (BWV 1001–1006, 1703–1720) 
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muzikine medžiaga. Tam tikri šių virtuoziškų ir techniškai 
sudėtingų kūrinių fragmentai M. Urbaičio kūrinyje daž-
niausiai savitai pakeisti – pailginti ir papildyti. Jie puikiai 
tiko M. Urbaičio minimalistinei komponavimo technikai, 
šioje kompozicijoje formuojamai vyraujančių kanonų ir 
imitacijų pagrindu. Pasirinkęs nuolatiniam kartojimui ir 
minimalistiniam plėtojimui pasiduodančius intekstus – 
„svetimą“ medžiagą, kompozitorius konstruoja individualią 
garsinę mozaiką, kaip jis pats apibūdina, rekompoziciją, 
ištisai pagrįstą „svetimos“ medžiagos dėliojimu (8 pvz.). 

Pirmiausia susisteminome į M. Urbaičio akiratį 
patekusius ir integruotus J. S. Bacho Sonatų ir partitų 
smuikui solo fragmentus. Akivaizdu, kad bene kiekvie-
nam M. Urbaičio kūrinio taktui galime rasti J. S. Bacho 
muzikos ekvivalentą. Mūsų sudarytoje lentelėje nurodyti 
konkretaus reinterpretuojamo J. S. Bacho kūrinio taktai. 
Ši gana detali informacija gelbsti išsamiau analizuojant 
M. Urbaičio kompozicijos partitūrą ir tiriant svetimos 
medžiagos skolinimosi, individualaus traktavimo ir per-
komponavimo ypatumus.

M. Urbaičio 
kūrinio taktai

J. S. Bacho 
kūrinio taktai J. S. Bacho kūrinys

J. S. Bacho 
kūrinio dalis Tarptekstinis santykis

1–39 1–3 Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona Kvazicitata / mikrocitata 

40–65 6–8 Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona Kvazicitata / mikrocitata

66–81 1–4 Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto Kvazicitata 

82–89  Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto Kvazicitata / stilizacija

90–93 1–2 Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto Kvazicitata

94–97  Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto Kvazicitata / stilizacija

98–101 1–2 Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto Kvazicitata

102–105  Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto Kvazicitata / stilizacija

106–109 1–2 Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto Kvazicitata

110–122  Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto Kvazicitata / stilizacija

122–144 7–8 Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona Citata 

145–148 4–5 Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona Citata

149–181 1–3 Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona Citata

182–229 5–21 Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona Citata

230–237 9–11 Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Presto Kvazicitata

238–245 67–70 Partita Nr. 3 smuikui solo E-dur, BWV 1006 Preludio Citata

246–254 25–26 Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro Kvazicitata

255–264 1–4 Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro Kvazicitata

265–270 1–2 Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro Kvazicitata

271–309 5–11 Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro Kvazicitata

310–315    

316–318 12 Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro Kvazicitata

319–330    

331–334 11 Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro Citata

335–375    

376–483 43–102 Partita Nr. 3 smuikui solo E-dur, BWV 1006 Preludio Citata

483–492    

493–500 1 Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro Kvazicitata / mikrocitata
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501–515 1–3 Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona Kvazicitata / mikrocitata

516–525 5–8 Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona Kvazicitata / mikrocitata

527–528 4–5 Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona Kvazicitata / mikrocitata

529–540 1–3 Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona Kvazicitata / mikrocitata

541–553 7–8 Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona Citata

554–568    

569–580 26–29 Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Giga Citata

581–606 161–176 Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona Citata

607–626 45–52 Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Fuga Citata

627–638 55–58 Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Fuga Citata / kvazicitata

639–662 25–28 Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro Citata / kvazicitata

663–668 3–6 Partita Nr. 3 smuikui solo E-dur, BWV 1006 Preludio Kvazicitata

669–674 10–11 Partita Nr. 3 smuikui solo E-dur, BWV 1006 Preludio Kvazicitata

675–714 13–35 Partita Nr. 3 smuikui solo E-dur, BWV 1006 Preludio Kvazicitata

715–726 1–4 Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro Kvazicitata

727–810  Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro Stilizacija

811–820 47–50 Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Fuga Citata 

821–830 168–170 Sonata Nr. 3 smuikui solo C-dur, BWV 1005 Fuga Kvazicitata

831–842 47–50 Sonata Nr. 1 smuikui solo g-moll, BWV 1001 Fuga Citata 

843–850    

851–865 29–32 Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro Citata 

866–875    

876–883 183–184 Sonata Nr. 3 smuikui solo C-dur, BWV 1005 Fuga Kvazicitata

884–907 9–20 Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona Citata / kvazicitata

908–921 229–232 Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona Citata / kvazicitata

922–949 69–76 Sonata Nr. 3 smuikui solo C-dur, BWV 1005 Allegro assai Citata / kvazicitata

950–975  Sonata Nr. 2 smuikui solo a-moll, BWV 1003 Allegro Stilizacija

976–1124  Partita Nr. 2 smuikui solo d-moll, BWV 1004 Ciaccona Stilizacija

8 pvz.

Apžvelgę mūsų sudarytą lentelę, galime pastebėti, 
kad šiame muzikiniame opuse derinami variaciškumo ir 
rondiškumo bruožai, kuriuos gana akivaizdžiai paliudija 
„svetimos“ medžiagos pasikartojimo ir net jos „apdoro-
jimo“ būdai. Pavyzdžiui, tam tikri implikuoti praeities 
muzikos fragmentai (žr. 9 pvz.) iliustruoja, kad tarp cituo-
jamų pirminio šaltinio motyvų M. Urbaitis dažnai įterpia 
savitai interpretuotų intekstų (taip susidaro rondiškumo 
elementų turinti grandinė: citata – interpretacija – citata, 
etc.). Rondiškumo bruožai matomi ir po tam tikro laiko 
pasikartojančioje muzikinėje medžiagoje – to pavyzdys 

galėtų būti pirmieji taktai iš J. S. Bacho kūrinio Ciaccona, 
kurie M. Urbaičio rekompozicijoje tarsi refrenas pakar-
tojami ne vienąkart (pavyzdžiui, 122–200 ir 501–550 
taktuose).   

Siekdami išsamiau patyrinėti „Bachvariationen I“ kaip 
rekompoziciją, sukomponuotą iš J. S. Bacho partitų ir 
sonatų smuikui solo nuoplaišų, į tam tikras tarptekstinių 
santykių grupes suskirstėme visus susikryžminusius pra-
eities ir dabarties muzikinių tekstų fragmentus. Vienuose 
jų ryškus autentiškų J. S. Bacho kūrinių citavimas, kituo-
se – M. Urbaičio prisilietimas ir savitas reinterpretavimas, 
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dar kituose – atitolimas nuo pirminio šaltinio. Taigi visus 
„savo“ ir „svetimo“ tekstų santykius sisteminame į išskirtas 
keturias grupes: tikrosios citatos (M. Tomaszewskis), kvazi-
citatos, mikrocitatos ir stilizuotos muzikos (M. Tomaszews-
kis). Svarbu paminėti, kad aiškių ribų tarp mūsų išskirtų 
klasifikacinių grupių nėra. Dėl šios priežasties galimos ir 
tarpinės, pereinamosios tarptekstinių santykių formos.

Pirmąją mūsų siūlomos M. Urbaičio elgesio su inteks-
tais strategijos (kaip sistematikos) grupę M. Tomaszewskio 
klasifikacijoje (Tomaszewski, 1994, p. 63) atitinka inkliu-
zyvinė muzika, reiškianti sąmoningai naudojamų citatų 
įtraukimą į pačią kūrinio struktūrą, tiksliau, inkliuzyvinės 
muzikos atšaka, t. y. tikroji citata. Taigi pirmoje mūsų 
sistematikos grupėje aptinkamos tokios praeities muzikos 
citatos, kuriose tiksliai „nurašomi“ gana ilgi fragmentai 
arba ištisi J. S. Bacho kūrybos puslapiai. Iš tiesų tokių 
intekstų vargu ar rastume daug, nes didžiuma jų yra 
modifikuoti, pažeidžiant kurį vieną muzikinį parametrą, 
pavyzdžiui, ištisinę J. S. Bacho muzikos plėtotę, kurią 
ardo M. Urbaičio sąmoningai įterpiamos pauzės. Kadangi 
toks inteksto integravimo pažeidimas M. Urbaičio kom-
pozicijoje gana dažnas, jis tampa šio kūrinio norma, todėl 
mes jį sąlygiškai ignoruojame ir tokius praeities teksto 
fragmentus traktuojame kaip tikrąsias citatas. 

Kaip tikrosios citatos grupės pavyzdį minime it savitą 
refreną19 M. Urbaičio kūrinio 122 takte cituojamą J. S. Ba-
cho Ciacconos medžiagą iš Partitos Nr. 2 (BWV 1004). 
Beje, citata čia (priešingai nei 1–65 taktuose) papildyta 
nauju, iki tol neskambėjusiu dviejų taktų motyvu, kūrinio 
pradžioje tarsi sąmoningai praleistu. Po šio motyvo citatos 
vyrauja Ciacconos muzika, 201–204 taktuose papildyta 
nauja, originalia J. S. Bacho muzikos fraze (9 pvz.). 
Pastaroji imitacijos principu atkartojama visų smuikų 
partijose, o vėliau skamba J. S. Bacho muzikinė medžiaga, 
M. Urbaičio pateikiama autentišku pavidalu. 

Vienas akivaizdžiausių ir tinkamiausių tikrosios citatos 
grupės pavyzdžių – tai pirmąkart M. Urbaičio kūrinio 
„Bachvariationen I“ 376–492 taktuose cituojama bene 
visa J. S. Bacho Partitos Nr. 3 smuikui solo (BWV 1006) 
Preludio dalis. Čia, priešingai nei kituose tekstų susikry-
žiavimuose, beveik nėra paties kompozitoriaus įterptų 
pauzių, todėl kone vientisa J. S. Bacho muzikos tėkmė 
ir kinetiška kanono technika kuria ypatingą ir ilgalaikį 
vientisumo įspūdį.  

Bene dažniausiai M. Urbaičio kūrinyje aptinkamos 
minimaliai modifikuotos (dažniausiai ritminiu aspektu) 
fragmentinės J. S. Bacho kūrinių citatos, mūsų siūlomo-
je sistematikoje apibrėžtos kaip kvazicitatos. Pastarajai 
sistematikos grupei priskiriame tokius intekstus, prie 
kurių yra prisilietęs – juos papildęs ar pratęsęs – pats 
M. Urbaitis. Kvazicitatos – tai tarp tikslaus citavimo ir 
praeities muzikinio teksto modifikacijų įsitvirtinę tarpiniai 
perėjimai. Tokiu kvazicitatų grupės pavyzdžiu galėtų būti 
1–18 taktuose M. Urbaičio opuse kartojamas trumpas 
chorėjinis akordinės faktūros motyvas, pasiskolintas iš 
Ciacconos. Šį intekstą į savą muzikinį audinį kompozitorius 
implikuoja originaliu pavidalu, tik prideda pagrindinės 
Ciacconos tonacijos (d-moll) tonikos akordą, kuris, kaip 
matyti pavyzdyje, originale pasirodo puse takto vėliau. 
Beje, antrojo smuiko partijoje šį trumpą motyvą M. Ur-
baitis eksponuoja savito retrogrado pavidalu, bet dėl 
akivaizdaus centriškumo (motyvo centre atsidūręs akordas 
apsuptas ritmiškai skirtingo d-moll kvintakordo) klausa 
šis retrogradas sunkiai suvokiamas. Šis pavyzdys taip pat 
galėtų iliustruoti ir trečiąją mūsų siūlomos sistematikos 
grupę – mikrocitatą, nes implikuojamas J. S. Bacho kūrinio 
fragmentas yra itin trumpas.      

Sulig 66-uoju „Bachvariationen I“ taktu prasideda 
J. S. Bacho Sonatos Nr. 1 smuikui solo (BWV 1001) 
motyvų transformacijos. Čia regime šiek tiek varijuotą, 

M. Urbaičio „Bachvariationen I“, 198–203 t.

M. Urbaičio „Bachvariationen I“, 208–215 t.

J. S. Bacho Partita Nr. 2, Ciaccona, 7–8 t.

9 pvz.
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t. y. tų pačių natų pakartojimu papildytą, keturių taktų 
frazę iš Presto dalies (10 pvz.). Vėliau (pavyzdžiui, lietuvių 
kompozitoriaus kūrinio 90–93 arba 106–109 taktuose) 
šis motyvas yra perpus trumpesnis. O tarp šių cituojamų 
motyvų M. Urbaitis komponuoja, rodos, paties pridėtus 
J. S. Bacho originaliuose šaltiniuose neatsektus motyvus, 
pagrįstus ta pačia komponavimo idėja ir melodinės lini-
jos judėjimu (arpeggio): kinta tik tonacija – J. S. Bacho 
g-moll tonikos motyvai transponuojami į c-moll tonaciją 
(82–89, 94–97 taktai ir t. t.). Taigi savitas M. Urbaičio 
reinterpretavimas šį intekstą leidžia priskirti mūsų siūlo-
mos sistematikos kvazicitatų grupei.   

Minėdami įdomesnius kvazicitatų grupės momentus, 
teigiame, kad „Bachvariationen I“ 122–229 taktuose 
pacitavęs gana didelį J. S. Bacho Ciacconos fragmentą 
M. Urbaitis keičia jį tiek ritmiškai, intonaciškai, tiek ir 
faktūros požiūriu kontrastingu epizodu, atklydusiu iš 
Presto dalies (Sonata Nr. 1 smuikui solo, BWV 1001). 
Šis J. S. Bacho epizodas kompozitoriaus yra minimaliai 
pratęsiamas, išlaikant pirminius muzikinius parametrus, 
tačiau savitai traktuojant jo muzikinį laiką ir erdvę. 
Mat kone visus cituojamus (pirmoji mūsų sistematikos 
grupė) ar modifikuojamus (antroji sistematikos grupė) 
ankstesniojo šaltinio fragmentus kompozitorius lineariai 
paslenka laike: jis sumaniai naudoja pauzes, kurios tarsi 
ardo nuolatinę J. S. Bacho muzikos tėkmę. Tęsdami kva-
zicitatų grupės pavyzdžių iliustravimą trumpai minime, 
kad 663–674 taktuose M. Urbaitis savitai reinterpretuoja 
J. S. Bacho Partitos Nr. 3 (BWV 1006) Preludio dalį. Čia 
kompozitorius svetimos muzikos motyvus integruoja ir 
originaliu, ir dermės požiūriu (mažorą keisdamas minoru) 
modifikuotu pavidalais. 

Kaip dar vieną tarpinę (tarp citatos ir stilizacijos) siste-
matikos grupę išskyrėme mikrocitatas. Jomis vadiname itin 
trumpus praeities muzikos šaltinio motyvus, apimančius 
kelis garsus ar akordus. Tokių pavyzdžių M. Urbaičio 
kūrinyje „Bachvariationen I“ yra vos keli: daugiausia tai 
pirmajame partitūros puslapyje (1–60 taktuose) pasitai-
kantys J. S. Bacho kompozicijų motyvai.

Pavyzdžiui, „Bachvariationen I“ 19–39 taktuose iš 
vieno naujo akordo (d-moll D5

6) M. Urbaitis formuoja 

gana ilgai plėtojamą motyvą, savo nepastovumu ir harmo-
ninius lūkesčius laužančiu neišsprendimu (panašiai kaip 
R. Wagnerio „tristaniška harmonija“) auginantį muzikinę 
įtampą. Vėliau (40–51 taktuose) lietuvių minimalistas 
grįžta prie originalaus Ciacconos pavidalo, cituoja 5–7 
taktus iš J. S. Bacho kompozicijos, taip itin priartėdamas 
prie savo pirmtako ir ankstesnio muzikos šaltinio. Taigi 
mikrocitatų grupei priskyrėme kone autentiškus arba 
minimaliai modifikuotus M. Urbaičio plėtojamus itin 
trumpus intekstus, perimtus iš J. S. Bacho kūrybos.   

Paskutinę mūsų siūlomos sistematikos, taikomos 
konkrečiai M. Urbaičio „Bachvariationen I“ kompozicijai, 
grupę sudaro tolesnį tarptekstinį santykį atspindinti stili-
zuota muzika (M. Tomaszewskis) arba jai ekvivalentiška 
derivacija (M. Aranovskis). Taigi šią mūsų sistematikos 
grupę sudaro tie „Bachvariationen I“ partitūros puslapiai, 
kuriuose ryškus M. Urbaičio atitolimas nuo autentiškų 
J. S. Bacho kūrinių fragmentų pavidalų. Čia kompozi-
torius kuria savą muziką, į kurią sąmoningai įtraukiamos 
ankstesniojo stiliaus ypatybės ir kurios traktuojamos kaip 
svetimos. Pavyzdžiui, pacitavęs trumpą J. S. Bacho Sonatos 
Nr. 2 smuikui solo (BWV 1003) motyvą, M. Urbaitis 
traktuoja jį kaip tam tikrą atspirties tašką arba pavyzdį, 
kurio pagrindu komponuoja „savą“ muziką („Bachvaria-
tionen I“ 335–376 taktai). Panašus M. Urbaičio elgesys 
su pirmtako muzikine medžiaga įžvelgiamas M. Urbaičio 
rekompozicijos 727–810 taktuose, kuriuose vyrauja 
arpeggio faktūros tipo motyvai, stipriai nulemti J. S. Ba-
cho Allegro padalos (Sonata Nr. 2) muzikos. Šio kūrinio 
medžiagos fragmentai skatina kurti panašią, bet jau indi-
vidualią muziką. Vis dėlto praeities kūrinio modelis čia 
atpažįstamas, nors susidarantis tarptekstinis santykis yra 
kur kas tolimesnis.

Smulkiau patyrinėjus M. Urbaičio „Bachvariationen I“ 
komponavimo priemones bei „svetimo“ ir „savo“ tekstų 
adaptacijų galimybes, išryškėjo keletas apibendrinančių 
pastebėjimų. Šis muzikinis opusas puikiai dera greta kitų 
lietuvių kompozitorių kūrinių, pavyzdžiui, O. Narbutai-
tės „Mozartsommer“ (1991) kompozicijos – autentiškos 
W. A. Mozarto garsų mozaikos. Pagrindinis dalykas, jun-
giantis šiuos du kūrinius, yra kompozitorių pasirinkimas 

M. Urbaičio „Bachvariationen I“, 61–69 t.   

   
J. S. Bacho Sonata Nr. 1, Presto, 1–4 t.  

 
10 pvz.
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disponuoti originalia pirmtakų medžiaga, savitai sudė-
liota naujame muzikiniame kontekste. Tokiu būdu abu 
kompozitoriai, naudodamiesi pirmtakų tekstų lobynais, 
racionaliai dirba su praeities muzikos šaltinių nuotrupomis 
ir komponuoja naują, kartu ir individualų muzikinį tekstą, 
persmelktą tam tikrais susiformuojančiais tarptekstiniais 
santykiais: rekompozicijoje „Bachvariationen I“ nuo ci-
tatos tolstama iki stilizacijos.

Preegzistuojančios muzikinės materijos implikavimo 
į naują meninį kontekstą galimybės labai įvairios. Vieni 
kūrėjai į savą muzikinį audinį integruoja originalų pra-
eities muzikos šaltinio fragmentą, kiti nuo jo nutolsta 
taip, kad atsekti pirminį šaltinį yra gana sunku. Žinoma, 
galimi ir tarpiniai minėtų galimybių variantai: pavyzdžiui, 
kelias nuo autentiškos praeities kūrinio citatos „savos“ 
muzikinės išraiškos link arba priešingai. Kaip tik pastarąjį 
dinaminį tarptekstinio santykio modelį, kai nuo praeities 
muzikinio teksto transformacijų judama iki citavimo, 
iliustruoja vienas iš M. Urbaičio muzikinių opusų (taip 
pat galime paminėti V. Bartulio „1750-ųjų liepos 17-osios 
viziją“, 1984).  

M. Urbaičio „Lacrimosa“ mišriam chorui a cappella – 
kūrinys, sukomponuotas pagal requiem žanrui būdingos 
sekvencijos „Dies irae“ paskutinio posmo tekstą20. Ra-
miai tekanti šio kūrinio muzika kuriama M. Urbaičio 
pamėgtomis minimalizmo priemonėmis: sekvenciškai 
kartojami nedideli, rodos, itin paprasti laipsniško judė-
jimo motyvai ir gamos pobūdžio struktūros. Saikingas 
muzikos raiškos priemonių naudojimas, kūrybinė švara, 
repetityviškumas – šie minimalizmo bruožai persmelkia 
ne tik analizuojamą muzikinį opusą, bet ir kitus M. Ur-
baičio kūrinius, pavyzdžiui, „Bachvariationen I“ (1988), 
„Bachvariationen II“ (2000) ar radikalųjį minimalistinį 
opusą „Trio“ (1982).

„Lacrimosa“ – žymiosios W. A. Mozarto „Lacrimosos“ 
iš „Requiem“ (1791) rekompozicija, savitas M. Urbai-
čio praeities kūrinio supratimas ir perkomponavimas. 
Glaustai pristatant svetimos muzikinės medžiagos fra-
gmentus, pasiskolintus iš W. A. Mozarto kūrinio, galime 
sakyti, kad M. Urbaitis savinasi orkestrinę „Lacrimosos“ 
partiją ir pagrindinę choro melodiją, analizuojamame 
kūrinyje pristatomą palaipsniui. Taigi M. Urbaičio 
„Lacrimosa“ pradedama itin trumpu (vieno takto) altų 
partijoje sekvenciškai kartojamu melodiniu motyvu, 
kuriam „akompanuoja“ bosų atliekama melodinė linija, 
W. A. Mozarto originale patikėta orkestrui. Pastaroji, ži-
noma, M. Urbaičio kūrinyje eksponuojama modifikuotu 
pavidalu, dažnai išlaikančiu tą pačią harmonijos seką. O 
kalbant apie altų partijos sekvenciškai plėtojamą melodinį 
motyvą, W. A. Mozarto kūrinyje sopranų partijoje galima 
rasti savotišką jo ekvivalentą.   

Lyginant šiuos du muzikinius fragmentus ir norint 
apibrėžti tarptekstinį jų santykį, gelbsti J. N. Strauso 

suformuota smulkių praeities muzikos elementų adapta-
cijų klasifikacija (Straus, 1990, p. 17), kurioje figūruoja 
tokie tekstų implikavimo būdai kaip marginalizavimas, 
centralizacija, suspaudimas, fragmentavimas, etc. Pirmajam 
iliustruotam pavyzdžiui argumentuoti labiausiai tiktų du 
tarptekstiniai santykiai, t. y. motyvizavimas ir centralizacija. 
Viena vertus, motyvizavimas – ankstesnių kompozicijų mo-
tyvinis turinys yra radikaliai stiprinamas, intensyvinamas 
(Straus, 1990, p. 17) – tinka argumentuojant konkretaus 
motyvo pasirinkimą ir jo sekvenciško plėtojimo pobūdį, 
t. y. tos pačios medžiagos stiprinimą, intensyvinimą. Kita 
vertus, šis sekvenciškai rutuliojamas motyvas originaliame 
šaltinyje nėra vyraujantis, tačiau nuolat kartojamas ir inten-
syvinamas M. Urbaičio kūrinyje jis atlieka kone vyraujantį 
vaidmenį. Būtent apie tai kalba J. N. Strauso klasifikacijos 
centralizacijos sąvoka – periferiški muzikiniai elementai 
tampa naujo kūrinio struktūriniu centru (Straus, 1990, 
p. 17). Taigi tokiu principu muzikinė medžiaga plėtojama 
visoje pirmoje M. Urbaičio „Lacrimosos“ padaloje (1–41 
taktai) ir apskritai visame kūrinyje. 

Antroje „Lacrimosos“ padaloje (41–72 taktai) kom-
pozicinė technika nesikeičia, tik eksponuojama muzikinė 
medžiaga tampa įvairesnė. Kaip ir ankstesnėje padaloje, 
čia iš praeities muzikos šaltinio kompozitorius atrenka 
lengviausiai kartojimo ir imitavimo technikai paklūs-
tančias archetipines struktūras, formuojančias bendrą jo 
rekompozicijos pavidalą. 

Šiose dviejose padalose muzika plėtojama ir melodiškai, 
ir harmoniškai. Minimalistinėmis, daugiausia repeticijų ir 
laipsniškų sekvencijų, priemonėmis plėtojami maži melo-
diniai motyvai ir trumpos, į gamą panašios struktūros – tai 
toji kompozicinė technika, kurią pasitelkęs M. Urbaitis 
kombinuoja savitą „Lacrimosos“ rekompoziciją. Nuolati-
nio plėtojimo muzika, rodos, kiekviename takte artėja prie 
autentiško W. A. Mozarto „Lacrimosos“ pavidalo, kurio 
pirmas konkrečias augmentuotas intonacijas, originale 
atliekamas orkestro, matome jau antrosios padalos pabai-
goje (69 taktas) antrojo soprano partijoje (11 pvz.).

Taip pabaigoje, trečioje M. Urbaičio rekompozicijos 
padaloje (73–84 taktai), kaip teigia muzikologė Jūratė 
Katinaitė, „iš šio mirgančio repetityvinio audinio išnyra 
autentiška W. A. Mozarto „Lacrimosa“ – tiek, kiek jos 
spėta užrašyti paties W. A. Mozarto. Švelnus ir atsargus 
W. A. Mozarto muzikos palytėjimas“ (Katinaitė, 2006). 
Aukščiau minėtuose taktuose autentišku pavidalu cituo-
jama W. A. Mozarto „Lacrimosa“, todėl šis tarptekstinis 
santykis neabejotinai įvardijamas citata (M. Aranovskis) 
arba tikrąja citata (M. Tomaszewskis). Kone pagrindinė 
šių dviejų muzikinių tekstų skirtybė yra ritminio piešinio 
kitoniškumas – M. Urbaičio kompozicijoje regime aug-
mentaciją, kuri vien tik klausant yra sunkiai suvokiama. 
Svetima, iš praeities atklydusi muzika M. Urbaičo kūry-
boje traktuojama kaip apgalvoto poelgio padarinys, todėl 
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nesunku daryti išvadą, kad W. A. Mozarto „Lacrimosos“ 
citatos nutraukimas ten, kur mirtis sustabdė Vienos klasi-
ko ranką, taip pat yra sąmoningas ir tikslingas. Kaip sako 
pats kompozitorius, tai „Hommage W. A. Mozart“. 

Apibendrindami analizuotą muzikinį opusą galime 
teigti, kad kalbėti apie tam tikrą tekstų susikryžiavimą šiuo 
atveju yra gan keblu. Tai, kad naujo („savo“) kūrinio pa-
grindu, kaip ir O. Narbutaitės kūrinyje „Mozartsommer“ 
(1991), tampa pirmtakų muzika, pabaigoje pasirodanti 
originaliu pavidalu (tikroji citata – M. Tomaszewskis), 
leidžia mums analizuoti šiuos kūrinius intertekstualumo 
aspektu. Kaip žinome, M. Urbaičio rekompozicija – tai 
perkomponavimas, naujas jau žinomos medžiagos patei-
kimas. Tačiau šis kūrinys ir savitas kompozitoriaus elgesys 
su „svetima“ muzikine materija tarsi pranoksta rekompozi-
ciją. Todėl, atsižvelgdami į tai, kaip kūrinį komponuojant 
kinta praeities ir dabarties tekstų santykis (nuo svetimos 
medžiagos „apdorojimo“ judama jos citavimo autentišku 
pavidalu link) ir paties kompozitoriaus ankstesnės muzikos 
reinterpretavimas, galime daryti prielaidą, kad M. Urbaičio 
„Lacrimosa“ – tai dinamiškas kompozicinės technikos 
variantas, kai nuo rekompozicijos einama citatos link. Itin 
panašaus principo, kalbant apie intertekstinę techniką, 
laikėsi ir V. Bartulis, komponuodamas čia minėtą „Viziją“ 
(1984): joje pirmtako intekstų buvo ne tiek daug (palyginti 
su M. Urbaičio „Lacrimosa“, kur vyrauja šio kūrinio citata), 
tačiau judėjimas nuo pirminio šaltinio transformacijų iki 
citatų V. Bartulio kūrinyje taip pat akivaizdus.   

Išvados 

Praeities muzikos integravimo į naujai kuriamą kom-
poziciją fenomenas tik XX a. pabaigoje–XXI a. pradžioje 
sužibo taip ryškiai, nors pirmieji šio reiškinio praktiniai 
pavyzdžiai aptinkami dar viduramžių epochoje. Skirtingais 
laikais skirtingi autoriai su preegzistuojančia materija elgė-
si vis kitaip: vieni jų (pavyzdžiui, V. Bartulis savo kompo-
zicijoje „I like J. S. Bach. Prelude C Maj“) į savą muzikinį 
audinį integruodavo visas anksčiau sukomponuotas pjeses, 

kiti (sakykime, A. Martinaitis kūrinyje „Nebaigtoji sim-
fonija“) – vos atsekamus jų elementus ar svarbias detales. 
Šiuo požiūriu plačiau panagrinėję lietuvių neoromantikų 
kūrinius, pastebėjome, kad skirtingi darbo su „svetima“ 
medžiaga metodai ir pobūdis atsispindi ne tik visos kartos, 
bet ir atskirų autorių, net atskirų kūrinių lygmeniu. Ver-
tėtų prisiminti, kad V. Bartulis ir A. Martinaitis – vienos 
kompozicijos klasės auklėtiniai (E. Balsio mokiniai), 
O. Narbutaitė ir M. Urbaitis – kitos (J. Juzeliūno). Tai 
skatina mąstyti apie skirtingas kompozicinių mokyklų 
patirtis ir pačių dėstytojų individualumą: kaip žinome, 
E. Balsys nevaržė savo klasės auklėtinių kūrybinės laisvės 
užmojų, o J. Juzeliūnui visad svarbesnė buvo racionali, 
iš anksto numatyta kūrinio komponavimo sistema ir 
disciplina. Šie skirtumai akivaizdžiai atsispindi lietuvių 
neoromantikų kūryboje: V. Bartulis ir A. Martinaitis kuria 
komponavimo laisve ir emocionalumu alsuojančius mu-
zikinius opusus, O. Narbutaitė ir M. Urbaitis dažniausiai 
remiasi apgalvota kūrinio struktūros forma ir racionaliai 
prižiūrimomis komponavimo galimybėmis. 

Lietuvių neoromantikų elgesys su praeities muzika taip 
pat individualus, turintis ryšių su kompozicinės mokyklos 
įdiegtomis žiniomis ir paradigmomis. Pavyzdžiui, O. Nar-
butaitės „Mozartsommer“ (1991) visa muzikinė medžiaga 
yra dėliojama vien tik iš originalių W. A. Mozarto kūrybos 
puslapių nuoplaišų, nors eksponuojamos pirmtako kūrinių 
mikrocitatos palengva išauga iki stambesnių atpažįstamų 
citatų. Toks naujo kūrinio komponavimo principas leidžia 
kalbėti apie stabilų darbo su „svetima“ medžiaga pobūdį 
(vien tik originalios medžiagos naudojimą), matomą šioje 
O. Narbutaitės pjesėje. 

Kalbant apie kitus analizuotus kūrinius, galima teigti, 
kad juose vyrauja dinamiškesnis tarptekstinių santykių 
modelis tiek darbo su ankstesne muzikine medžiaga, 
tiek santykio tarp modifikuotos praeities ir individualios 
dabarties muzikos prasme. Pavyzdžiui, O. Narbutaitės 
„Winterserenade“ (1997) sukomponuota iš savitai in-
terpretuotos pirmtako ir individualumu dvelkiančios 

M. Urbaičio „Lacrimosa“, 68–71 t.

W. A. Mozarto „Lacrimosa“ iš „Requiem“, 4 t.

11 pvz.
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kompozitorės muzikos. Intertekstualumo požiūriu šis 
kūrinys pasižymi savitu komponavimo būdu: F. Schu-
berto dainos „Labanakt“ iš ciklo „Žiemos kelionė“ (1827) 
motyvus kompozitorė į „savą“ muzikinį audinį integruoja 
retrogrado pavidalu ir įvairiais deriniais juos komponuoja. 
Vis dėlto toks santykis su praeities muzika nėra išlaiko-
mas visame kūrinyje: pradžioje retrogradiškai pateikiami 
F. Schuberto dainos motyvai vėliau cituojami originaliu 
pavidalu. „Winterserenade“ taip pat įžvelgiamas preegzis-
tuojančios medžiagos citavimo progresas „svetimo“ teksto 
kiekio augimo prasme – nuo smulkių motyvų judama 
ilgesnių cituojamų fragmentų link. 

Analizuodami M. Urbaičio rekompozicijas „Bach-
variationen I“ (1988) ir „Bachvariationen II“ (2000) 
susidūrėme vien tik su J. S. Bacho kūrinių (Sonatų ir 
partitų smuikui solo, 1703–1720, Siuitų violončelei solo, 
1717–1723) intekstais, kurių likimą postmodernistinio 
kanono technikos erdvėje lėmė pats M. Urbaitis. Anksčiau 
sukurtos muzikos taikymas kuriant bachiškąsias variacijas 
atsiskleidžia keliais lygmenimis: tiesioginiu citavimu, 
kvazi- ir mikrocitatų naudojimu. Pasitelkęs autentiškus 
bei modifikuotus pirmtako kūrinių fragmentus, M. 
Urbaitis lipdo savitą praeities muzikos koliažą, kuriame 
individualios, paties kompozitoriaus sukurtos muzikos 
praktiškai nėra.  

Priešingai nei M. Urbaitis, A. Martinaitis savo kūri-
niuose „Nebaigtoji simfonija“ (1995), „Serenada panelei 
Europai“ (1999), „Mirtis ir mergelė“ (1997), „Europos 
pagrobimas iš Lietuvos“ (2001) praeities muziką adap-
tuoja ne tiesiogiai cituodamas, bet aliuziniu lygmeniu. 
Anksčiau sukurta muzikinė materija čia funkcionuoja 
kaip konkretaus praeities autoriaus kūrybinio braižo arba 
kompozicijos aliuzija ar stilizacija. Panašaus santykio su 
pirmtako muzika savo oratorijoje „Centones meae urbi“ 
(1997) laikosi kompozitorė O. Narbutaitė. 

Kintančius tarptekstinių santykių modelius gerai 
iliustruoja ir V. Bartulio kūriniai „Palydžiu iškeliaujantį 
draugą ir mes paskutinį kartą žiūrime į apsnigtus vasario 
medžius“ (1981) ir „I like J. S. Bach. Prelude C Maj“ 
(1995), kuriuose „svetimo“ teksto transformacijos reiškiasi 
judėjimu nuo autentišku pavidalu implikuotų anksčiau 
sukurtų kūrinių fragmentų iki savitu kūrybiniu braižu 
pažymėtų modifikacijų. O kompozicijoje „1750-ųjų 
liepos 17-osios vizija“ (1984) V. Bartulis eina tarsi retro-
grado – priešingu keliu: nuo praeities muzikinio teksto 
modifikavimo iki originalaus jo pavidalo eksponavimo. 
Taip šios kompozicijos pabaigoje integruojama J. S. Ba-
cho choralo „Ich ruf zu Dir, Herr Jesu Christ“ citata, 
kai į naują meninį tekstą perkeliami kone visi pirmtako 
kūrinio parametrai. Panašaus pobūdžio kelias (autentiško 

praeities muzikos šaltinio implikavimo link) matomas ir 
M. Urbaičio kūrinyje „Lacrimosa“ (1991–1994). Čia iš 
praeities muzikos lobynų, konkrečiai W. A. Mozarto mu-
zikinio palikimo skrynios, atklysta jo „Lacrimosos“ dalies 
(iš „Requiem“, 1791) citata. Šiuo atveju vėl susiduriame 
su dinaminiu santykio su „svetima“ medžiaga pobūdžiu, 
kai nuo rekompozicijos judama prie citatos. 

O. Narbutaitės kūrinys „Rudens riturnelė. Hommage 
à Fryderyc“ (1999) taip pat reprezentuoja nepastovių 
tarpmuzikinių santykių būvį. Šiame kūrinyje gausu visko: 
repertuarinių F. Chopino kūrinių citatų, citatų aliuzijų, 
taip pat tolimesnių tarptekstinių santykių, tokių kaip 
amalgama (M. Aranovskis) ar derivacija (M. Aranovskis). 
Išanalizavę minimą O. Narbutaitės kompoziciją, susipa-
žinome su plačiu intekstų adaptavimo būdų spektru: tiek 
artimesnės, tiek tolesnės praeities ir dabarties tekstų ko-
reliacijos pavyzdžiai dėl savitos kompozicinės disciplinos 
dera tarpusavyje, tačiau, tenka pripažinti, nuolat juntamas 
F. Chopino muzikos stilius tirpdo O. Narbutaitės indi-
vidualumo žymes.  

Kiek plačiau susipažinę su intertekstualumo teorija 
ir šiuo požiūriu patyrinėję lietuvių neoromantikų kom-
pozicijas, susidūrėme su tarptekstinių santykių modelių 
sisteminimo problema. Mūsų akiratyje atsidūrę kūriniai 
atskleidė kone visą galimų tarpmuzikinių santykių paletę: 
nuo vien tik iš originalių praeities šaltinių dalelių kom-
ponuojamo naujo kūrinio iki vos atpažįstamų pirmtakų 
muzikinių opusų aliuzijų ir stilizacijų. 

XX a. profesionaliosios muzikos kūrėjai buvo ar-
timi tiek savo idėjomis, tiek jų realizavimu. A. Bergo 
(„Vocekas“, 1914–1922, Koncertas smuikui, 1935), 
A. Schönbergo (Pjesė fortepijonui, op. 11 Nr. 1, 1909, 
Koncertas styginių kvartetui, 1933) ar I. Stravinskio 
(„Fėjos bučinys“, 1928, „Pulčinela“, 1920) muzika buvo 
pažymėta praeities muzikos šešėliu. Daugiau ar mažiau 
visi buvo veikiami savo pirmtakų laimėjimų – vieni 
mėgino „prilygti tokiems aukštiems standartams ir įro-
dyti sau, kad gali būti teisėtu tos nenugalimos tradicijos 
įpėdiniu“ (Strauss, 1990, p. 8), kiti „pamatė, jog niekad 
neprilygs pirmtakams, vergiškai juos mėgdžiodami“ 
(Strauss, 1990, p. 8). Taip ne vienam kūrėjui praeities 
muzika tapo svarbiu atspirties tašku, ieškant individua-
lios „kalbėjimo“ manieros, pavyzdžiui, A. Schönbergui, 
arba savita kūrybinio braižo savybe, dažnai svyruojančia 
tarp profesionalumo ir kičo ribos, kaip A. Martinaičiui. 
Visi kompozitoriai, kūrę praeities muzikos stilių ar 
veikiami konkrečių kūrinių, pateikė dar vieną muzikos 
kūrinių komponavimo galimybę – kurti praeities muzika 
pažymėtus opusus, bylojančius apie turtingus ir gilius 
ankstesnės muzikos klodus.   
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Nuorodos

1  Ši sistematika paimta iš muzikologės A. Versekėnaitės stu-
dijos „Dies irae kaip intekstas: semantinės funkcijos XX a. 
muzikoje“. In: Lietuvos muzikologija, t. 4, Vilnius: Lietuvos 
muzikos ir teatro akademija, 2003, p. 32. 

2  Pirmąkart Pierce’as šią sąvoką panaudojo savo studijoje 
„Questions Concerning Certain Faculties Claimed for Man, 
Pierce on Signs“ (sud. J. Hoopes. The Unversity of North 
Carolina Press, 1991, p. 49).  

3  Šis Algirdo Martinaičio kūrinys sukurtas Lietuvos naciona-
linės filharmonijos simfoninio sezono atidarymui, kuriam, 
kaip žinoma, 1997 m. dirigavo Juozas Domarkas. 

4  Po kūrino formos padalas žyminčiomis raidėmis nurodomi 
partitūros puslapiai. 

5  Hermeneutika plačiąja prasme – tai tekstų interpretacijos 
teorija ir praktika. Kiekviena teksto interpretacija suvokiama 
ne kaip pirminės (autoriaus) prasmės atkūrimas, bet naujos 
prasmės sukūrimas, už kurią atsakingas teksto skaitytojas. 

6  Recepcijos teorija nagrinėja skaitytojo, t. y. suvokėjo, vai-
dmenį mene. Vienas šios teorijos pradininkų – Konstancos 
mokyklos atstovas W. Iseris (paplitęs jo veikalas „Skaitymo 
aktas. Estetinės veikmės teorija“, 1976).

7  Informacija iš kompaktinės plokštelės anotacijos. Lietuvos mu-
zikos informacijos ir leidybos centras, LCUCD001, 1997.

8  „Gyvulizmo“ ritmika – tai „ritminės užduotys, susijusios 
su asimetrija, kur nėra tolygiai plaukiančio grožio. Griežtus, 
idealius ritminius-melodinius apskaičiavimus pritaikiau 
baisiausiems gyvulizmams išreikšti. Muzikinė sistema tapo 
kalėjimu, o „palaida“, nekontroliuojama muzika atitiko 
laisvai skraidančių dvylikos brolių (garsų) sampratą“ 
(A. Martinaitis) (Gaidamavičiūtė, 1996, p. 26).   

9  Nurodome ne kūrinio taktus, o partitūros puslapius dėl 
konkrečios priežasties: „Winterserenade“ sutaktuotos tik 
kelios padalos, o kitose vyrauja atlikėjui suteikta laisvė. Todėl 
sudėtinga ištisai sunumeruoti taktus.  

10  Kaip pati kompozitorė nurodo kūrinio partitūroje, tarp 
atskirų segmentų daromos trumpos, laisvai pasirenkamos 
trukmės pauzės. 

11  Muzikos istorijoje yra žinoma, kad daug parafrazių F. Schu-
berto dainų, kartu ir W. A. Mozarto, R. Wagnerio, G. Verdi 
operų temomis yra parašęs vengrų kompozitorius ir pianistas 
F. Lisztas.  

12  Čia galime pacituoti muzikologą R. Taruskiną, itin susiža-
vėjusį šiuo O. Narbutaitės šedevru: „Dėl smulkių štrichų 
prisotintos faktūros ir į ilgalaikį sąstingį panardinančios 
nuotaikos kūrinys trunka triskart ilgiau nei originalas ir 
priverčia jį užmiršti iki pat pabaigos, kai atpalaiduojamas 
dėmesys pašnabždom cituojant F. Schuberto fortepijoninę 
įžangą“ (Taruskin, 2004, p. 69). 

13  Kūrinio partitūroje kompozitorė nurodo, kad kartojant 
bloką (motyvus) atskirų segmentų tvarka keičiama pačių 
atlikėjų nuožiūra [tai arka į aleatoriką – L. K.].

14  Amerikietiškojo minimalizmo tradicijos, veikiamos euro-
pietiškos muzikinės kultūros, ilgainiui transformavosi ir 
prarado savo pirminį grynumą. Taip 8-ajame dešimtmetyje 
išryškėjo „antrosios kartos“ kompozitoriai minimalistai 
(S. Reich, Ph. Glass, M. Torke, J. Adams, etc.), atsisakę 
kai kurių ankstyvojo minimalizmo technikos apribojimų, 
savo kompozicijose minimalizmo kompozicines priemones 
pradėję naudoti atsitiktinai arba papildę jas „lengvesnių“ 
muzikos žanrų detalėmis (Jasinskaitė-Jankauskienė, I. 

„Minimalizmas“. In: Muzikos enciklopedija, t. 2, Vilnius: 
Lietuvos muzikos enciklopedija, Mokslo ir encikolpedijų 
leidybos institutas, 2003, p. 444–446).     

15  Interneto prieiga: http://www.mic.lt/lt/classical/persons/
bio/urbaitis?ref=%2Flt%2Fclassical%2Fpersons%2F41. 

16  Rekompozicijos idėja – iš naujo perkurti, perorganizuoti ar 
naujai sudėlioti kitų kompozitorių jau sukurtas muzikines 
mintis. 

17  Lauros Kaščiukaitės pokalbis su kompozitoriumi Mindaugu 
Urbaičiu 2009 m. spalio 15 d.

18  Lauros Kaščiukaitės pokalbis su kompozitoriumi Mindaugu 
Urbaičiu 2009 m. spalio 15 d.

19  It savitas refrenas (svetimos medžiagos interpretavimo po-
žiūriu) originaliu pavidalu 606–638 taktuose imitaciškai 
cituojamas ir Fugos (iš J. S. Bacho Sonatos Nr. 2 smuikui 
solo, BWV 1003) fragmentas – techniškai sudėtingas ir 
virtuoziškas. Panašiai su „svetima“ muzikine medžiaga kom-
pozitorius elgiasi „Bachvariationen I“ 811–820 taktuose, kur 
skamba Fugos iš Sonatos Nr. 1 smuikui solo (BWV 1001) 
fragmentas, vėliau pakartojamas 831–842 kūrinio taktuose. 
Šį fragmentą M. Urbaitis „nurašė“ iš J. S. Bacho opuso tiks-
liai, nieko nepažeisdamas: išlaikytas ir garsų aukštis, ir lygių 
šešioliktinių ritminis piešinys.    

20  Sekvencijos „Dies Irae“ paskutiniojo posmo tekstas: 
Lacrimosa dies illa, Qua resurget ex favilla Judicantus homo 
reus. Huic ergo parse, Deus: Pie Jesu Domine, Dona eis 
requiem. Amen. 
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Summary 

A deeper analysis of Lithuanian Neo-Romantic works 
from the perspective of intertextuality has revealed that 
various methods of work with “borrowed” material and 
its nature are reflected not only at the level of the entire 
generation but also in separate authors and separate 
works. It is worthwhile remembering that both Bartulis 
and Martinaitis are alumni of the same composition class 
(led by Professor Balsys) whilst Narbutaitė and Urbaitis 
graduated from Professor Juzeliūnas’ class. This leads us 
to the conclusion about different experiences of the com-
positional schools and individualities of the teachers: it is 
known that Balsys did not restrain his students’ aspirations 
for creative freedom; on the contrary, Juzeliūnas always 
stressed the priority of a rational system and discipline of 
composition that is considered in advance. Thus, these 
differences are rather obvious in the works by the Lithua-
nian Neo-Romantic composers. Bartulis and Martinaitis 
create opuses that breathe compositional freedom and 
emotionality; Narbutaitė and Urbaitis usually follow a 
thought-out form of compositional organization rationally 
observing compositional possibilities. 

The treatment of the music of the past by the Lithua-
nian Neo-Romantic composers is also individual and 
relate to the knowledge and paradigms acquired in their 
compositional school. For instance, in Mozartsommer 
(1991) by Narbutaitė, the entire musical material is 
formed of the original snippets of music by Mozart though 
the exposed micro-citations of the predecessor later grow 
into larger recognizable citations. 

As regards other analyzed works, we can claim that 
they are dominated by a more dynamic model of in-
tertextual relationships both in the sense of work with 
previous musical material and in the relation between 
the modified past and individual modern music. For ex-
ample, Winterserenade (1997) by Narbutaitė is composed 
of the distinctively interpreted predecessor’s music and 
the clearly individual, composer’s own, music. From the 
perspective of intertextuality, this work is characterized by 
a specific compositional method: the motifs of Schubert’s 
song Gute Nacht from the cycle Die Winterreise (1827) are 
integrated by the composer in “her own” musical texture in 
retrograde shape alongside their combinatorial rearrange-
ment. However, such treatment of the music of the past 
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is not maintained throughout the whole piece: the motifs 
of Schubert’s song that are introduced in retrograde shape 
in the beginning are later cited in their original form. In 
Winterserenade we can also observe the citation progress 
of the pre-existing material in the sense of the augmenta-
tion of the quantity of the “borrowed” text – small-scale 
motifs in the beginning are in the long run replaced by 
longer cited fragments. 

In our examination of Urbaitis’ re-compositions 
Bachvariationen I (1988) and Bachvariationen II (2000), 
we were faced with the in-texts of Bach’s works (Sonatas 
and partitas for solo violin, 1703–1720, Suites for solo 
cello, 1717–1723) the fate of which in the space of post-
modernist canon techniques was determined by Urbaitis 
himself. The application of previously created music in 
Bach variations is revealed at three levels: by direct citation 
and the use of quasi- and micro-citations. Through the use 
of authentic and modified fragments of the predecessor’s 
works, Urbaitis models a specific collage of the music of 
the past that in fact does not contain any individual music 
created by the composer himself. 

On the contrary, in his pieces Nebaigtoji simfonija 
(Unfinished Symphony, 1995), Serenada panelei Europai 
(Serenade for Mistress Europe, 1999), Mirtis ir mergelė 
(Death and the Maiden, 1997), Europos pagrobimas iš 
Lietuvos (The Abduction of Europe from Lithuania, 2001) 
Martinaitis does not cite the music of the past directly 
but rather does it at the level of allusion. The previously 
created musical material functions here as an allusion to or 
stylization of a creative script or composition by a certain 
author in the past. 

Having got acquainted with the theory of intertex-
tuality in more detail and analyzed the above mentioned 
compositions of the Lithuanian Neo-Romantic composers 
from this perspective, we have encountered the problem 
of systematizing the models of inter-textual relationships. 
In our view, the works have revealed an almost complete 
palette of all possible inter-musical relationships: from a 
new work composed entirely of original bits of the sources 
created in the past to barely distinguishable allusions to 
or stylizations of predecessors’ musical opuses.
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Trees, Music and Intermedia from 
a Dualistic Perspective based Around 
the Integral Theory of arbor-idea
Medžiai, muzika ir išraiškos priemonės žvelgiant iš dualistinės perspektyvos 
ir remiantis integraliąja arbor-idea teorija 

Abstract
This article elaborates on the integral theory of arbor-idea and unites it with the idea of the Cosmic Tree from the musical work Arbor 
cosmica created by Polish composer Andrzej Panufnik (1914–1991), Dick Higgin’s conception of intermedia (1965), contemporary artistic 
research and the philosophical reflection of Ken Wilber (b. 1949) with the author’s research in musical theory and practice.
Arbor cosmica is a typical composition representing the main ideas of Panufnik’s system of composing. The idea of the diagram is a pre-
composing sketch of the work. The techniques of composing are grounded by the inspiration in the order of its mathematical meaning, 
the principles of symmetry, an artistic fascination by the geometrical forms, the beauty of the forms seen in the natural world, the type 
of symmetry observed in the organisms which is the composition of the cells (as in Panufnik’s idea of the three-note cell). The result of 
analyses and interpretation of Panufik’s work is a unity of elements ratio and emotion as well as the arbor-idea is in essence theory and 
practice, being the dialectical union and reflection of a holarchical world.
Keywords: arbor-idea theory, Andrzej Panufnik’s Arbor cosmica, analyses and interpretation, Cosmic Tree, contexts composing process, 
diagram, symmetry, dualism, intermedia.

Anotacija
Straipsnyje nagrinėjama medžio idėjos teorija jungiama su lenkų kompozitoriaus Andrzejaus Panufniko (1914–1991) kūrinyje „Arbor 
cosmica“ („Kosminis medis“) pristatoma kosminio medžio idėja, Dicko Higgino intermedijos koncepcija (1965), Keno Wilbero (g. 1949) 
šiuolaikinio meno tyrimais ir filosofinėmis refleksijomis bei straipsnio autorės muzikos teorijos ir praktikos studijomis.
„Arbor cosmica“ reprezentuoja tipines ir esmines A. Panufniko kūrybinės sistemos idėjas. Kūrinio pirminiu eskizu pasirinkta diagramos 
idėja. Komponavimo techniką inspiravo matematinių santykių eilės, simetrijos principai, menininko žavėjimasis geometrinėmis formo-
mis, taip pat gamtoje randamų natūralių formų grožis ir organizmams būdingi simetrijos tipai, sudaryti iš mažų ląstelių (analogiškai 
A. Panufniko „trijų garsų ląstelės“ idėja). A. Panufniko kompozicijos analizės ir interpretacijos rezultatas yra ratio ir emocijos elementų 
visuma, kur medžio idėja tampa teorijos ir praktikos esme bei dialektine pasaulio visuma ir atspindžiu.
Reikšminiai žodžiai: medžio idėjos teorija, Andrzejaus Panufniko „Arbor cosmica“, analizė ir interpretacija, kosminis medis, kūrybinio 
proceso kontekstai, diagrama, simetrija, dualizmas, intermedija.

 

On the arbor-idea
Introduction

The conception arbor-idea was developed from the 
theoretical research on music by the Polish composer An-
drzej Panufnik (1914–1991), realized between 2006 and 
2009. In the theoretical work, the author particularized 
Arbor cosmica as a musical work typical of the composer’s 
system and Panufnik’s own style of composing. The results 
of these structural analyses of his musical work were based 
on the principles of the composer’s system and on the 
large philosophical-cultural context of the philosophical 
and artistic conceptions of the Cosmic Tree. This theoreti-
cal research has inspired to continue the idea of the tree 
in a new musical creation; as a realization of the artistic 

experiment, developed from the pre-composed principles, 
designed in the diagram. Focusing on the question of the 
interactions between the media such as dance, music and 
video-art, dated 2007–2010, the artistic cooperation with 
French artist from the Company Trajectoire became the 
next step in realizing the arbor-idea. Circulating between 
different actions as theoretical work and artistic practice, 
the conception arbor-idea is in a way researching and 
experimenting. This idea of the tree, in the greater sense, 
with its ontological but also metaphorical senses expresses 
the union of two opposite elements – rational and emo-
tional. Looking past the postmodern diversity, they create 
a dualistic world. 

The basic objective of the article is to present the stages 
of realizing the concept of arbor-idea from the musical 
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work, by musical theory in artistic practice. The reflec-
tion in the form of the article regarding the questions of 
intermedia and the idea of the tree becomes the final stage 
of the arbor-idea conception. 

Arbor cosmica

Composed in 1983, Arbor cosmica1 of Andrzej Panufnik 
organically grew out of admiration and passion for trees. 
Panufnik was comforted by the individual beauty of trees 
and their variety of colors and shapes. As we read in the 
composer’s biography “Composing Myself ”, beauty, har-
mony, strength and order fascinated and inspired him. But 
the tree communicates to the composer something more 
than its sheer physical presence. Panufnik was inspired by 
the conception of the Cosmic Tree, which often appears 
in art and literature upside-down with the roots in heaven 
and foliage running into the earth (Panufnik, 1990, p. 
356; Panufnik, 1985).

The architecture of composition on the level of three-
element structures named by the composer as the cells in 
the construction of each Evocation and in formal design 
was derived from the idea of the Cosmic Tree. The com-
poser’s conception of musical construction is depicted in 
the diagram, expressed in the form of a tree. 

Ex. 1. The diagram of the composition Arbor cosmica 
(Panufnik 1985: composer’s note).

As explained by the composer, the “root” C-D-E flat 
shows the pattern of growth through the repetition of 
these three-note cells constantly transposed. From this 
chain of cells, (which constitutes the “trunk” of the tree) 
a triad is constructed with its two reflections. ... each 
evocation has its own tonal melodic line composed in a 
different key – always as a kind of counterpoint to the 
progression of the triads. Their melodic lines are based 
on a major scale (always with an augmented fourth and 
minor seventh), and are arranged in a circle of fifths, 
each Evocation ending with a simultaneous major-minor 
chord” (Panufnik, 1985, composer’s note).

Thinking about the composer’s individual style, we can 
state that Arbor cosmica is a typical composition represent-
ing the main ideas of Panufnik’s system of composing. In 
1968, Panufnik composed Reflections and on the example 
of this piano music piece, he explained the idea of the 
three-note cell. 

Contributing to this technique and the main idea of 
structuring, musical constructions of Panufnik compos-
ing since this moment, characterize the organic unity in 
the musical form. We should mention that during the 
musical narration in Panufnik’s works this triton-quart 
structure is transformed by the technique of inversion and 
transpositioning, as well in horizontal as vertical sense. The 
structure f-h-e was codified in 1968 but this idea of the cell 
has already been used before, in 1942 in the construction 
of the symphonic work Tragic Overture.

By the time, Panufnik was structuring other musical 
elements: rhythm, harmony, musical time and dynamics. 
He was fascinated by the mathematics and by its beauty 
of the geometrical forms. In the late seventies, the com-
poser had begun to create musical works inspired by the 
figures and the mathematical order with the idea of the 
symmetry of all these mathematical logics. This attitude 
of Panufnik’s mind was in the artistic dialog with the 

Ex. 2. The idea of the three-note cell in the piano work 
Reflections (Panufnik 1990: 324).
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reflection of the British poet Alexander Pope, who said 
that the main principle in Heaven is the order (Panufnik, 
1990, p. 326)

Panufnik explored the other idea – the arrangement 
twelve melodies of twelve Evocations in a circle of fifth – in 
the piano work Twelve Miniature Studies in 1947:

The symbol of twelve also plays an important role 
in Panufnik’s composing system. The mentioned Twelve 
Miniature Studies is a cycle of twelve etudes exploring 
various aspects of pianism. The number twelve symbolizes 
the whole, the totality and the cosmos. Panufnik’s Arbor 
cosmica is a composition of twelve parts called Evocations, 
for string orchestra or twelve string instruments: six vio-
lins, tree violas, two cellos and the contrabass.

Immersing in questions related to artistic inspiration 
and to bring closer for the meta-musical ideas, developed 
by the medium of sounds seems fascinating and worth 
going deeper into it. For this reason we should approach 
philosophical and artistic conceptions of the Cosmic 
Tree to present the piece of Andrzej Panufnik, not only 
on its ontological level, but also semiological. For this 
purpose we can connect Panufnik’s vision of art with 
philosophical reflections of Plotin, Martin Heidegger and 
Władysław Stróżewski and with the artistic conception of 
the Cosmic Tree in ancient art, traditional imaginations 
of the tree in different cultures and with artistic creations 
of Gustav Klimt, Frida Kahlo, Meinrad Craighead and 
Daniel Tousignant. 

The dualistic nature of the world from a 
philosophical perspective 

In Plotin’s explanation, the masterpiece is a collabo-
ration of the ideas containing two opposite orders: the 
material order and the metaphysical order. This reflection 
can be helpful as a key to interpret Arbor cosmica from a 
philosophical perspective. In this musical work, Panufnik 
reflected his own conception of the dualistic world. By 
the musical composition Arbor cosmica, the composer 
presented his philosophy of life but also provided the 
proof of his strategies of composing, the conception of 
the works of art and the universal values and ideas deeply 
rooted in the cultural context of Panufnik’s work.

In addition, the reflection of Martin Heidegger also 
explains the esthetical attitude of Andrzej Panufnik and 
his artistic conception of his musical work. This German 
existentialist observes the world in a manner similar to 
Plotin and Panufnik seeing its binary character in works of 
art, composed by the material elements and by “something 
else”. This something else is derived from the artist’s insight 
and the work of art – as an allegory – represents the some-
thing else (Heidegger, 1997, p. 9). We can interpret the 
something else as the values hidden in the work of art or as 
Heidegger’s “presentation of the world”. By the presenta-
tion of the world, the work of art illustrates its openness 
to the truth. However, the earth as the foundation and the 
source of the work of art became the metaphysical material 
in the hands of the artist. In addition, at the same time 
the work of art offers the basis to its “earth, permits earth 
being earth” (Heidegger, 1997, p. 31).

Ex. 3. Twelve Miniature Studies, the conception of the cycle, diagram (Panufnik 1974: 23).
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Combining these two esthetical conceptions we ar-
rive at the conclusion that what Heidegger explained by 
his conception of earth and presentation of the world in 
Panufnik’s musical work is attained from the form of the 
Cosmic Tree, uniting Earth with Heaven and interpreted 
by the dialectic unity of the theory and the composing 
practice, Panufnikian ratio and emotion2. As the continu-
ation of Martin’s Heidegger enunciation that the presen-
tation of the world is the essence of his work of art; we 
continue to see the philosophical-cultural universe of the 
Cosmic Tree as the basic context of the musical composi-
tion Arbor cosmica of Andrzej Panufnik.

Cosmic Tree: the contexts

The Cosmic Tree (arbor cosmica) belongs to the group 
of the mythological symbols of the Cosmic Axis (axis 
mundi) and as well as the symbol of the world pillar 
and Cosmic Mountain as known by the cultures all over 
the world as symbolic presentation of revival and of the 
density and increase of the cosmos3. (Marczewska, 2002, 
p. 49)

The oldest presentations of arbor cosmica dated from 
the antiquity. However, the idea of the Cosmic Tree has 
become very inspiring for modern artists and is a gener-
ally known symbol. 

In folklore, literature and in fine arts we find many 
examples of representation of the Cosmic Tree. In Celtic 
tradition, there were the apple trees growing from the 
center of the land of immortality (Marczewska, 2002, 
p. 40–141). In Ancient Babylonia, the Cosmic Tree was 
situated between Ocean and Heaven and symbolized the 
center of the Universe. The foliage of this tree represented 
the clouds and the fruit represented the stars. From the 
Ocean, grew the tree of Slavs. Inside its foliage two birds 
lived, which after time transformed into the devil and 
God – the creators of the dualistic world. This idea of 
the binary world is interpreted also in the Scandinavians 
vision of Yggrasil – a saint ash-tree. The eagle that lived 
in its foliage symbolized the spiritual power but below its 
roots, situated in the center of the cosmos, was hell where 
the wriggling serpent symbolizes the evil (Marczewska, 
2002, p. 49–53). 

In the context of Andrzej Panufnik’s musical works, 
it plays an important role in the conception of the tree 
upside-down symbolizing the general idea of developing. 
We find this conception of the tree for the first time in 
the Indian book Bhagawad-gita. Then it appears in Islam 
culture as a tree of happiness and in Hinduism as a tree 
upside-down with the elements: the air, the water, the earth 
and the fire as the foliage (Cirlot, 2006, p. 115–116).

The Cosmic Tree is an interesting reflection as one of the 
five elements of the universe. Taoists and the followers of 

the Confucianism as well as the Hindus believe that a tree 
is a divine being uniting other elements – the fire, the earth, 
the metal and the water (Wilkoszewska, 2002, p. 20). 

Analyzed by its formal structure Arbor cosmica as well 
as other trees is composed of three parts (the vertical sense) 
and two parts (the horizontal sense). Being the axis mundi, 
shows the structure of the world in three parts as the 
vertical sense and two directions in the horizontal plane. 
Being the synonym for the ancient tree of life4, tree of 
happiness, tree of immortality5, tree as an element of the 
world, and the golden tree or tree upside-down – contem-
porary cosmic trees express the postmodern personality’s 
nostalgia for the archaic virtues and values and traveling 
in the way of the Cosmos, to the Absolute, the Creator 
of the dualistic universe.

Arbor cosmica. On the strategies of composing 

In the composition Arbor cosmica, Panufnik reflects in 
his music as well as in the horizontal and vertical structures 
of the tree, the idea of symmetry and the cosmic order. 

Impressed by the logic of mathematical order and by 
the beauty of the geometry and the figures observed in 
nature, the composer shaped the musical material using 
the theory of mirror symmetry and rotation of elements. 
These two sources of inspiration, two worlds – math-
ematical and biological – can be helpful in explaining 
the three parts of the vertical structure and the two-part 
mirror form of Panufnik’s tree. Arbor comica as well as 
other trees represents this universal idea of the structur-
ing of the world. 

Using mathematical principles and theories, Panufnik 
created his individual style of composing characterized by 
the essentialism on the level of musical material and the 
simplicity of the following levels of the musical construc-
tion Arbor cosmica:

the cell,
the segment,
the part, 
the Evocation.

Consistently pre-composing the diagram in the form 
of the tree shows the logic of the musical construction in 
the macro sense. We can observe the issue of symmetry, 
rotation and cosmic order in different parts of three – 
from the roots to the foliage – as the determinants of the 
musical techniques as the principal methods and strategies 
of composing.

By constructing tree-layers in the musical work 
Arbor cosmica, Andrzej Panufnik reflects the idea of a 
real tree:

the roots: the layer of the tree-note cell h-c-f sharp
the trunk: the layer of the tree-note cell c-d-e flat
the foliage: the layer of the melody
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In conclusion, we can observe the presence of this tree 
layer of the sonority and the logic of the different relations 
between them; their place in the vertical structure of the 
musical construction and the function of the principles 
of composing, such as: 

the autonomy,
the coexistence,
the interpenetration,
the contrast,
the opposition.

On the horizontal structure of Arbor cosmica we ob-
serve an important role of the mirror symmetry as the 
way to compose:

the cell,
the segment,
the part, 
the Evocation,
the macro-form.

In Panufnik’s system of composing with the idea of the 
musical cell, the mirror symmetry as the main strategy is 
realized on these different levels:

melodic:

Ex.4. Symmetrical melodic cells of Evocation I.
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harmonic:

Ex. 5. The harmonic mirror in Evocation II.

rhythmical:

Ex. 6. The pattern of the rhythmical structures in Evocation VI. The idea of rotation following Alicja Jarzębska’s 
conception of rhythmic structure designs6.
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The technique of the montage of the symmetrical 
segments or parts is the basis of the horizontal structure 
of the musical construction Arbor cosmica. It is worth 
mentioning that twelve segments enclosed in two or 
three parts compose each evocation and that Evocation VI 
(where we find the realization of the idea of the rotation 
of the rhythmical cells) plays the role of the axis of the 
symmetry in the classical sense in musical architecture. 
Panufnik’s musical work reflects the ideas of symmetry 
but also the idea of dialectic and the conception of the 
Cosmic Tree. As the horizontal structure of the tree is com-
posed of two mirrored parts, thinking about Panufnik’s 
musical work in the philosophical sense we can say that 
Arbor cosmica symbolizes the coexistence of two opposite 
elements: rational and emotional and at the same time, 
the musical piece expresses this dualistic vision of Andrzej 
Panufnik’s world.

The fact that the composer presents the idea of the 
musical form of twelve Evocations in half-circle foliage 
of a tree also has its deep symbolical sense. Semicircle 
symbolizes the perfect order, divinity, immortality and 
wisdom. By the conception of the foliage, the half-circle 
and the role of the number twelve, we can find the sym-
bolic meaning of Andrzej Panufnik’s music. Twelve Evo-
cations for twelve strings reflect the order of the cosmos 
like twelve months of the year, twelve signs of the zodiac 
in a horoscope, twelve David’s stars or twelve Apostles in 
the Bible. Listening to Panufnik’s Arbor cosmica we try to 
discover not only the ontological but also metaphysical 
senses of Andrzej Panufnik’s work.

 

On the intermedia

The time we live permits us to experience being in the 
intermedial space, created in culture and during our social 
life. Existing between the media, the postmodern esthetics 
of intermedia eliminates in arts any limits or borders and 
simplifies communicating between the media. In interme-
dia, the communication is realized on different levels by 
different techniques and by the variety of the media. Inter-
media as a meeting on stage as well as the analogical media 
such as music, dance, literature and fine arts as the audio, 
visual and audiovisual digital arts creates a new perceptional 
attitude and constrains reading the senses of the intermedial 
narration hidden between the media and not necessarily in 
it. Also, the traditional methods of analyzing and interpret-
ing the arts in the intermedial sense, needs to be defined in 
a new way, focusing on the hybridism of art. 

Particularly intrigued by the notions of the conception 
of intermedia, we can justify its inception in the philo-
sophical and theoretical impressions, created toward the 
end of the 20th century. 

An important role concerning the research of the idea 
of intermedia was theorized by Yvonne Spielmann who 
defined intermedia as the phenomenon of exchange be-
tween the media. Spielamann has presented two types of 
the intermedial relationships between the different media: 
the dialogical type and the transforming type (Chmielecki, 
2009, p. 27, 49).

Polyphonic, poly-material, poly-loaded contemporary 
intermedia is often preceded by the varying prefixes of 
the word media such as: multi-, trans-, hipper-. As a true 
dialogue between the media, intermedia can be interpreted 
as a continuation of what was established in the 19th cen-
tury romantic conception of the correspondence of arts 
(correspondence des arts). There are theories on the corre-
spondence between Chopin’s, Delacroix’s and Baudelaire’s 
masterpieces. This idea of dialoging in the artistic realm is 
also characterized by the words of Robert Schuman who 
said that the esthetic of one’s art is the esthetic of the other’s 
art (Adorno, 1990, p. 33) and by the conception of the 
total artwork (Gesamkunstwerke) by Richard Wagner. The 
composer has developed the conceptions of the coexist-
ence of the media, the synthesis of all the poetic, visual, 
musical and dramatic arts and its techniques in the form of 
music drama, epitomized by his monumental four-opera 
cycle Der Ring des Nibelungen composed in 1876. It is 
worth remembering that the sources of the syncretism 
in arts date to the antiquity, when ars and techne were 
expressed by the conception of the antic theatre joining 
in poetry, dance, pantomime and music. However, despite 
these ancient origins of the intermedial character of art, the 
term intermedia was defined in the territory of vanguard 
actions in the 1960s. 

Andrzej Panufnik’s
Arbor cosmica

The idea of the 
Cosmic Tree 

as a representation 
of the dualistic world 

composed of the 
elements 

ratio and emotio

The idea of the 
Cosmic order and the 

philosophical 
and artistic contexts 
of the musical piece

 
AUTONOMY

COEXISTENCE
INTERPENETRATION

CONTRAST
OPPOSITION

The symmetry and the 
mathematical order 

in the classical meaning as 
well as the symmetry known 

from the natural world. 
Mirror symmetry and the 
rotation of the elements

Ex. 7. My theoretical diagram of the analysis and 
interpretation of Arbor cosmica. 
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In 1965, Dick Higgins, American poet, composer, 
performer, publisher, author of film scripts, theatre pieces 
and of theoretical papers, a relevant of Fluxus – the in-
ternational vanguard network of artists, composers and 
designers – was noted for blending different artistic media 
and disciplines published the essay where he characterized 
the concept of intermedia: 

“Much of the best work being produced today seems 
to fall between media. This is no accident. The concept of 
the separation between media arose in the Renaissance. The 
idea that a painting is made of paint on canvas or that a 
sculpture should not be painted seems characteristic of the 
kind of social thought – categorizing and dividing society 
into nobility with its various subdivisions, untitled gentry, 
artisans, serfs and landless workers – which we call the feu-
dal conception of the Great Chain of Being. This essentially 
mechanistic approach continued to be relevant throughout 
the first two industrial revolutions, just concluded, and into 
the present era of automation, which constitutes, in fact, a 
third industrial revolution” (Higgins, 2001, p. 49).

A year later, Higgins continued the reflection on in-
termedia in another article: 

“For the last ten years or so, artists have changed their 
media to suit this situation, to the point where the media 
have broken down in their traditional forms, and have 
become merely puristic points of reference. The idea has 
arisen, as if by spontaneous combustion throughout the 
entire world, that these points are arbitrary and only useful 
as critical tools, in saying that such-and-such a work is 
basically musical, but also poetry. This is the intermedial 
approach, to emphasize the dialectic between the media. 
A composer is a dead man unless he composes for all the 
media and for his world. 

Does it not stand to reason, therefore, that having 
discovered the intermedia (which was, perhaps, only pos-
sible through approaching them by formal, even abstract 
means), the central problem is now not only the new 
formal one of learning to use them, but the new and more 
social one of what to use them for? … We must find the 
ways to say what has to be said in the light of our new 
means of communicating” (Higgins, 1967).

By different artistic actions and by the theoretical 
works, Higgins emphasized the coherence of theoretical 
aspects and the artistic practice in the concept of the 
intermedia. By the idea of hyperrealism and happening, 
he created the decisive conception of intermedia. Higgins 
has developed decisive aspects of the contemporary art 
intermedia. In the context of the basic questions of this 
article, the idea of conceptualism expressed in the form of 
diagram as the pre-composing artistic sketch Intermedia 
Chart, plays an important role.

Ex. 8. The Intermedia Chart of Dick Higgins (Higgins, 
2001, p. 50).

Higgins’s diagram presents the conceptual coexistence 
of the media. In the origin each medium was separated 
from the other media but in this case they exist in coher-
ence as the “in between”7. We notice that in postmodern 
art, the influence of the sphere of intermedia context 
increases and has become particular and significant. Situ-
ated inside of the “in-between” of the theory and artistic 
practice, we have the possibility to observe as theory and 
artistic practice associate and as the original points of the 
entrance and escape of this relational sphere disappear. 
Then, after being in the eye of the storm, in this between-
ness, we become open to the understanding the meta-
senses of intermedia.

Round Tree partition

As the next stage of the arbor-idea there was an experi-
ment to reconstruct the musical piece omitting the results 
of the analyses and interpretation of Arbor cosmica. The 
process of re-composing began by creating the melodic 
structures, based on the one-note cell “c”. By utilizing the 
idea of symmetry in the Plato-Pythagorean meaning and 
by the symmetry observed in the natural world, notes were 
chosen for composing the scale of three or four notes in the 
cadre of one octave. Then focusing on the musical space, 
I have developed musical material into the registers of the 
piano keyboard. The rhythmic layer has been conformed 
to the melodic layer as well as the sound layer. Having 
an admiration for each note composed in the three-note 
structure, I have researched its own rhythm with its natu-
ral tension and resonance. Thereupon, I focused on the 
investigation of the dynamics, articulation and color.

Influenced by the vertical structure of the tree, I organ-
ized the musical form of three parts, characterized by three 
different colors, all obtained by the medium of the piano 
symbolizing the three spheres of the cosmos: Earth, Ocean 
and Heaven. In the second part, which plays the role of the 
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axis in the musical form, I directed my focus on research of 
the tones of the piano prepared. The glass, which covered 
the chords, changed the color of the piano’s sound. This 
strategy has served to express the idea of the tree being united 
with the Ocean. The first part, as the representation of the 
Tree with its divine elements as the third part became the 
musical representation of the Tree and the Earth. They are 
both based on the work of various sonorities of the differ-
ent registers of the piano keyboard, which has three main 
registers and the tree, alike. The musical color of the first 
part expresses the divine element, which unifies the feeling 
of childhood with the feeling of life in the future. The third 
part is a musical sign of the Earth, with the feeling of the 
present. Three tensions of time are expressed in the tree’s 
three parts of musical form, three registers and elements of 
the cosmos that are unified in the form of the tree. 

The horizontal structure of the tree along with the idea 
of mirror symmetry is conducted in my composition to cre-
ate the structures that compliment the three-part form.

The research on the conception arbor-idea developed 
into creating the piece on intermedia. The French artist 
of the Company Trajectoire whose works have been con-
centrated mainly on the idea of interaction between the 
different media and on the question of the territory in the 
large sense has commenced the artistic project based on 
questions discussed before and have started to experiment 
with artistic interactive creation. The artistic director of 
the Company Trajectoire – Sandrine Robin  – is a cho-
reographer and performer that developed an interactive 
experience between live music and dance and with the 
support of video. In this context, the interest in the notion 
of space, space in which to perform, which was already 
present at the start of the company’s work, has grown. It 
is expressed in many different ways revolving around three 
permanent features which are:

interaction between music and dance,
questioning the place of art in a given area,
the processes of composition and creation based 
upon the notion of the transversality of art.

Cooperating with an accordionist, Yann Bouillon and 
photographer, video-artist Richard Volante, Sandrine 
Robin has created the pieces corresponding in question 
of relation between different media.

Next, we have started to develop together artistic re-
search, inspired by the idea of the theory of the Cosmic 
Tree, and our interest on the interaction between dance, 
music and video in the way of improvising and compos-
ing. The main object of the project became to create Tree 
partition – the intermedia piece continuing the realization 
of the conception arbor-idea by our artistic cooperation. 
Influenced by the idea of diagram, which was already 
discussed in this article, Sandrine Robin has sketched the 
diagram of the piece:

Ex. 9. Diagram of Tree partition (Robin 2007).

The basic idea of the creation of Tree partition became 
the idea of the Cosmic Tree and such strategies of compos-
ing from the Andrzej Panufnik’s system as universal values 
make it possible to transpose in the realm of intermedium. 
Being the basis of artistic experimentation in the common 
interaction – between music (piano, accordion), dance 
and video – the diagram of the piece contains ideas and 
principles, as: 

the idea of the cell (developed from the essentiality 
and structuralism, 
the principles of the logic and symmetry (used 
in construction of the horizontal and vertical 
structures),
the rotation,
the coexistence,
the interpenetration,
the contrast,
the opposition,
the parallelism developed form the mirror sym-
metry, 
the autonomy.

As depicted in the diagram of the composition Arbor 
cosmica and the scheme of the analyses and interpretation 
of the musical work, being the third tie of the conception 
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arbor-idea, the diagram of Tree partition has also attained 
the form of a tree. 

The Panufnik’s idea of the three-note cell was reflected 
in Tree partition not only in the melodic, sonority or 
rhythmic layer but also on the other layer of the construc-
tion composed on intermedium music-dance-video. The 
structural thinking of the composer expressed by the form 
of the three-note cell have transformed in the project, 
toward the idea of essentiality in the following layers: 

space
weight
energy.

As stated by Sandrine Robin, [in Tree partition] 
“musical substance, both choreographic and visual are or-
ganised around the repetition of elements which, almost 
like living cells, interact and inter-relate together. With 
nearly organic organisation, we move from the simplest 
to the most complex. In a kind of playful intoxication, 
reality is perceived through the rules of composition 
common to music, dance and video. The different 
forms intermingle and combine together thus creating 
a subtle network of similarity and contrast. As much 
for the artists as the audience, it becomes a question of 
laying the groundwork for the freedom of interpretation 
in a game of construction/destruction” (Robin, 2007, 
choreographer’s notes).

Arbor-idea from a theoretical aspect

Traversing from the analyses, by the interpretation of 
musical composition arbor cosmic to the re-composing 
and creating the work for intermedia, we come back to 
the theoretical reflection on arbor-idea. Impersonating 
an Artist as Ecologist8, we have done research on the 
interdependence between “organisms” – Arbor cosmica 
and Tree partition and their “range” – in all theoretical, 
philosophical and cultural contexts. In the center of our 
research, we find the idea of the Cosmic Tree as the reflec-
tion of the Cosmos and the dualistic order of the world. 
The nature and the culture unifies in the form of a tree, 
which can be interpreted as the symbol of the idea of unity, 
as described by Ken Wilber9. The philosopher said that 
the cosmos is not dualistic but unified as one. It contains 
the different holons composed in the holarchical system. 
All beings come from nature so we should come back to 
nature and what is important to understand and to feel 
the body, the mind, the soul, and the spirit. In Wilber’s 
conception of the world, the spirit is the beginning and 
the end of the world.

Continuing this philosophical reflection, we can say 
that the intermedia that contains two elements –theory 
and practice, rational and emotional – has become a 
mirror of the holarchical world. In this sense, the holons 

which are a different media, with all the strategies and 
principles of coexistence of them, unifies with the Wilber’s 
philosophy in the common idea-arbor, in the way of ex-
perimentation and research toward the spirit:

Ex. 11. The final diagram of the arbor-idea.

Ex. 10. Wilber’s the Great Holarchy (Sattler, 2008, p. 3) 
and the conception of the four domains (Wilber, 1997).
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Conclusion

Polish philosopher Władysław Tatarkiewicz said 
that a work of art becomes the Art – being the re-con-
struction of something or re-realization of something, 
or composing the form, or the expression of the feel-
ings – if the work of art is able to impress or to affect or 
to shock (Tatarkiewicz, 2004, p. 61). After analyzing, 
re-constructing, re-realizing and expressing the feeling 
of the Cosmic Tree, concluding with the reflection on 
the arbor-idea, we return to what Tatarkiewicz said in 
1975 that we are on the ground uneven, we do not 
know what will happen in the future. However, it is 
like a river, which flows against the irregularities of the 
ground and the rocks, and finally the riverbed changes. 
Furthermore, sometimes the river comes back to its old 
direction and it continues to flow evenly and straight 
(Tatarkiewicz, 2004, p. 68). 

From the distant past toward today’s present moment, 
the intermedia is like the river flowing across the borders 
of time, space and cultural differences. In these times 
of postmodernism, the idea of the Cosmic Tree and art 
met again, in theory, on their path. Consummating the 
point; the interaction with music, dance, video and the 
contexts of the works of art, the conception arbor-idea 
unifies all these elements in a special character, being a 
special medium – intermedia. Being the medium-river, 
flowing endlessly in the direction of new techniques and 
new languages, the intermedia continues this search of 
spirit and of beauty, in the unity of the diversities.
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Santrauka

Sąvoką „medžio idėja“ (arbor-idea) išplėtojo lenkų 
kompozitorius Andrzejus Panufnikas  teoriniame muzi-
kos tyrime, atliktame 2006–2009 m. Šiame teoriniame 
darbe autorius išsamiai aprašė Arbor cosmica kaip muzi-
kinę kūrybą, būdingą kompozitoriaus sistemai ir savitam 
A. Panufniko komponavimo stiliui. Jo muzikos kūrimo 
struktūrinių analizių rezultatai pagrįsti kompozitoriaus 
sistemos principais ir plačiu kosminio medžio filoso-
finių ir meninių koncepcijų filosofiniu bei kultūriniu 
kontekstu. Teorinis tyrimas paskatino perteikti medžio 
idėją naujoje muzikinėje kūryboje, taip įgyvendinant 
meninį eksperimentą, parengtą pagal iš anksto sukurtus 
ir grafiškai išdėstytus principus. Susitelkus ties tokių 
išraiškos priemonių kaip šokis, muzika ir vaizdo menas 
sąveikomis, meninis bendradarbiavimas 2007–2010 m. 
su prancūzų menininku iš „Company Trajectoire“ tapo 
tolesniu žingsniu įgyvendinant medžio idėją. Arbor-idea 
sumanymas, kaip teorinis darbas ir meninė praktika, yra 
savaip eksperimentinis.   

Platesne prasme medžio idėjos ontologinės ir metafori-
nės prasmės išreiškia dviejų priešingų elementų – raciona-
lumo ir emocijų – sąjungą. Žvelgiant iš postmodernizmo 
perspektyvos, jie sukuria dualistinį pasaulį. 

Nuo tolimos praeities iki dabarties momento išraiš-
kos priemonės, tarsi upės srovė, liejasi už laiko, erdvės 
ir kultūrinių skirtumų krantų. Šiais postmodernizmo 
laikais kosminio medžio ir meno idėjų keliai teorijoje ir 
vėl susiduria. Grįžtant prie muzikos, šokio, vaizdo meno 
ir meno kūrinių kontekstų sąveikos, arbor-idea koncepcija 
suvienija visus šiuos elementus į specifinę kategoriją, spe-
cialią terpę – išraiškos priemonę, kuri tęsia sielos ir grožio 
paieškas šioje įvairovių vienovėje.
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Kompoziciniai garsumo ir tembro
erdvėlaikio kinezės atpažinimo aspektai
Compositional Aspects of Timbre and Loudness 
as the Recognition of Time-Space Kinesis 

Anotacija
Straipsnyje aptariami svarbiausi tembro ir garsumo percepcinio atpažinimo ypatumai, kurių pagrindu formuojami ir dekoduojami mu-
zikos kompoziciniai artikuliavimo procesai. Vidiniais skambesio aspektais (tembro ir garsumo) nagrinėjami suvokimo ir kompozicinio 
įgyvendinimo sąryšiai kaip erdvės ir laiko sąveikų išraiška kompoziciniams muzikos procesams atpažinti.
Reikšminiai žodžiai: tembras, garsumas, vidiniai skambesio aspektai, tembro ir garsumo artikuliacijos principai, muzikos erdvė, muzikos 
laikas, muzikos erdvės ir laiko sąveika, erdvėlaikis. 

Abstract
In this article, the basic principles of those aspects of loudness and timbre, which are essential for compositional articulation in musical 
context and implement the inside dimension of sounding space are explained. These principles as kind of time-space kinesis are crucial 
to the recognition of compositional processes.
Keywords: timbre, loudness, inside aspects of sonorousness, articulation principles of timbre and loudness, musical space, musical time, 
relationship between musical time and space, time space.

Muzikos kūrinys kaip garsų ir jų procesų suvokimas 
yra neišvengiamai nulemtas žmogaus laiko ir erdvės eg-
zistencinio būvio ir patirties. Erdvės ir laiko matmenys 
nėra nuo žmogaus suvokimo nepriklausomas derinys. Tai 
sisteminės struktūros mūsų patirčiai nusakyti. Erdvė, kaip 
objektų visuma, neatskiriama nuo laiko kategorijos (kaip 
objektų judėjimo joje) ir sudaro erdvės-laiko kontinuu-
mą (Bunnin, Yu, 2004, p. 652). Vertindamas bet kokius 
išorinio pasaulio reiškinius, žmogus pasikliauja pojūčių 
sistema, kuri išorinio pasaulio suvokimą nulemia trimis 
erdvės ir laiko dimensijų atpažinimo galimybėmis (Stein, 
Stanford, 1999, p. 574–575; Colby, 1999, p. 785–786; 
Фомин, 1993, p. 28). Tačiau vidinė mentalinė suvokimo 
dimensija, nors ir egzistuoja šalia fizinio pasaulio, turi 
atskirą erdvėlaikio universumą (Smithies, 2003, p. 55).

Logiška manyti, kad erdvės ir laiko sąveikos per-
cepciniai mechanizmai pasireiškia ne tik makro-, bet ir 
mikrolygmens analogija, t. y. erdvės pojūtį sukelia bet 
kokios rūšies elementų statika, o laiko pojūčio intensyvu-
mą graduoja šių elementų išraiškos ir kaitos aktyvumas, 
dinamika. Muzikinio erdvėlaikio atžvilgiu svarbu suvokti 
esminius principus, susijusius su žmogaus klausos ypatybė-
mis ir formuojančius suvokimo sistemą konkrečių sąryšių 
mechanizmais. Taigi šie principai turėtų būti aptinkami 
bet kokioje muzikoje ir išryškėti skambesio genotipiniu 
lygmeniu – garso mikrostruktūrinė specifika.

Kaip žinoma, akustinį signalą apibrėžia keturi pagrin-
diniai jo parametrai: dažnis, trukmė, amplitudė ir spektras. 
Klausa fizikinis garsas atitinkamai gali būti atpažintas kaip 
aukštis, trukmė, garsumas ir tembras (Sloboda, Cross, Dra-
ke, Parncutt, McAdams, 2001). Garso mikrostruktūrinių 
savybių raiškos specifiką kūrinyje nulemia komponavimo 
principai. Šie skambesio mikrodimensiniai aspektai afi-
šuojami tokiomis formos struktūromis kaip faktūra (garsų 
aukštis), instrumentuotė (tembras), dinaminis reljefas 
(garsumas) ir formos stadijiškumo, pulso ar trukmių 
elementais. Straipsnyje nagrinėjama tembro ir garsumo 
erdvėlaikio artikuliacijos ir atpažinimo aspektai.

Tembro erdvėlaikio kinezė

Tembro atpažinimas muzikoje siejamas su tokiais 
subjektyviai suvokiamais apibūdinimais kaip „garso ko-
kybė“, „garso spalva“, „garso ryškumas“, todėl jo reikšmė 
muzikoje nelengvai apibrėžiama. Tradicinėje muzikos 
teorijoje, kurioje analizės pagrindu remiamasi garsų 
aukščių ir jų trukmių santykiu, sintaksės principais, nėra 
tikslių sąvokų tembro reikšminėms savybėms apibūdinti. 
Vis didėjanti tembro svarba dabarties kompozitorių kū-
rybinėje estetikoje (pvz., H. Lachenmanno, H. Tulves, 
J. Harway’o, K. Saariaho, G. Grisey’o, T. Murailo ir kitų 
spektralistinės muzikos krypties sekėjų kūryboje), taip pat 
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ir mokslinis interesas (K. D. Martin, J. W. Beauchamp, 
Sch. Dubnov, R. Plomp ir kt.) lydimi būtinybės ištirti 
(remiantis šiuolaikinių technologijų galimybėmis) garso 
vidinių mikrostruktūrinių savybių įtaką žmogaus percep-
cinei sistemai. 

Tembro analizė ne visuomet siejama su realiais muzikos 
procesais, o jo erdvės ir laiko funkcijoms apibūdinti daž-
nai pasitelkiami klausos neišskiriami akustinių elementų 
santykiai, kurie suvokiami jau kaip garsą skleidžiančio 
objekto, kūno (pvz., instrumento) kokybė (Beauchamp, 
2007; Vickhoff, 2008; Martin, 1999; Dubnov, 1996). 
Todėl nekeliame tikslo aprėpti visas tembrui identifikuoti 
skirtas akustinių analizių, klausos mechanizmo procesų ir 
smegenų funkcijų sistemas. Mūsų tyrinėjimui svarbu api-
būdinti klausos išskiriamus kompozicinius tembro erdvės 
ir laiko artikuliavimo principus, svarbu atkreipti dėmesį į 
svarbiausius su šiuo kontekstu susijusius aspektus.

Tembras apibūdinamas kaip percepcinė savybė, pade-
danti atskirti instrumentus, net jei jais yra grojamas to paties 
aukščio ir garsumo tonas. Skirtingai nuo garso aukščio 
(aukštai – žemai), trukmės (trumpai – ilgai) ar garsumo 
(tyliai – garsiai), instrumento atpažinimą lemia tokie 
daugiadimensiniai tembro aspektai kaip „atakos kokybė“, 
„ryškumas“, „skaidrumas“ ir kt. (Rossing, 2002, p. 135).

Ir garso aukščiui, ir tembro percepcijos mechanizmui 
apibūdinti tinka „vietos“ ir „laiko“ kombinuoto modelio 
sistema1. Garsų aukštis priklauso nuo virpesių periodo, o 
tembro atpažinimas siejamas su spektrinėmis struktūromis 
ir harmonikų amplitudžių intensyvumu. Klausos sistema 
filtruoja informaciją ne linijiniu principu pagal spektrinę 
padėtį ar jo laiko struktūrą, bet kombinuotai integruoda-
ma erdvę ir laiką į vientisą koreliacinę sistemą2 (Plomp, 
2002, p. 19–25; Martin, 1999, p. 43–45, ir kiti).

Nors tembro suvokimas priklauso ir nuo garso aukščio 
(žemesnio tono tembras sodresnis, aukštesni tembrai ne-
girdimi daugiau nei 15–20 kHz) bei garsumo (stiprėjant 
garsumui atsiranda papildomų subjektyvių virštonių), 
principinės tembro atpažinimo galimybės išlieka dėl 
garso šaltiniui būdingos formantinės struktūros. Tembro 
formantinę charakteristiką lemiantis aspektas yra apibrė-
žiamas atsižvelgiant į energijos maksimumo padėtį tarp 
dalinių tonų. Tai vadinama „spektriniu centroidu“ (spectral 
centroid). Spektrinio centroido padėtis ir jo kitimas laike, 
keičiant aukštį ir garsumą, apibūdina instrumento ypatu-
mus, kurie yra natūralaus garso šaltiniui būdingi požymiai 
(Beauchamp, 2007, p. 45–50; Martin, 1999, p. 45, 47; 
Алдошина, 1999, p. 82–83).

Tembro savybėms atpažinti nemažą reikšmę turi ne tik 
jo spektrinė ekspozicija, bet ir pagrindinės garso formavimo 
stadijos – ataka, stacionari būsena ir pabaiga. Optimalus 
laiko tarpas garso charakteristikai suvokti yra 0,5–10 s3 
(Martin, 1999, p. 46). Schlomo’as Dubnovas garso spek-
trinės artikuliacijos ypatybes apibūdino keturiais esminiais 
tembro specifiką charakterizuojančiais veiksniais. Tai:

1) ryškumas (brightness) – vienas svarbiausių tembro 
atpažinimą lemiančių aspektų. Jo savybės pasireiškia 
spektrinės energijos centravimu;

2) spektrinė fliuktuacija (spectral flux) – pasižymi 
garso spektro pradžios virštonių įstojimu ir vėlesniu har-
monikų svyravimu, vibracija;

3) harmoniškumas (harmonicity). Šis parametras 
skirstomas į harmoninius spektrus (atitinka muzikinius 
tonus), neharmoninius spektrus (garsus, kurie sudaryti ne 
tik iš harmonikų, pvz., metalinis garsas) ir triukšmą;

4) garso ataka ir kitos ypatybės. Ataka yra garso pra-
dinė stadija, kai aukštis tiksliai nenusakomas ir sumišęs su 
triukšmo elementais (Dubnov, 1996, p. 8, 17).

Garsų harmonikų vertikalė atskleidžia tembro erdvinę 
dimensiją, pasižyminčią kiekybinėmis proporcijomis 
(harmonikų skaičiumi), o laiko aspektas gali būti akty-
vinamas kokybinės spektro kaitos pagrindu. Pirmiausia 
tembro harmonikų eilė atspindi erdvinę garsų aukščių 
išdėstymo analogiją. Tačiau ši vidinė erdvė yra interva-
liškai siaurėjanti pagal logaritmo funkciją. Sprendžiant 
tonų vertikalaus išsidėstymo proporcijas ir harmoninį 
sąskambį, mikrodimensiniai spektro struktūrų principai 
dažnai eksploatuojami ir varijuojami šiuolaikinių kūrinių 
kompozicijose. Tokios harmonijos organizavimo principų 
potencialas ypač atsiskleidžia spektralistinės muzikos kū-
rėjų estetikoje (G. Grisey’o, T. Murailo, H. Radulescu’o 
ir kt.), kai faktūros harmoninės struktūros praturtinamos 
inharmonijos, subharmonijos, filtravimo technikos, kom-
binatorinių tonų ir kitomis galimybėmis (Rose, 1996, 
p. 11–15). 

Antra, tembrinės spalvos atpažinimą lemia garso ata-
kos, dalinių tonų dažnio (garso aukščio įtaka), spektro 
ryškumo (spektrinio centroido), spektrinės fliuktuaci-
jos, harmoniškumo, amplitudės (garsumo įtaka) ir kitų 
elementų mikrodinaminė sąveika (Dubnov, 1996, p. 9; 
Beauchamp, 2007, p. 45–50; Алдошина, 1999, p. 72–85; 
Martin, 1999, p. 43–51). Visų šių parametrų sandara 
atskleidžia tembro vidinės erdvės netolygumą laiko 
perspektyvoje. Komponuojant faktūros transformacinius 
santykius ir dinamiką, tam tikri garso vidinių elementų 
formavimosi principai gali būti perkeliami į kūrinio 
makrostruktūrinius lygmenis. Tokių kompozicinių prie-
monių kaip interpoliacijos technika4, garso atakos paver-
timas ištisais triukšmo epizodais (G. Grisey'o „Périodes“ 
[1974]), spektrinės fliuktuacijos principų panaudojimas 
rekomponuojant faktūrines struktūras (G. Grisey'o „Mo-
dulations“ [1978], K. Saariaho „Verblendungen“ [1984]) 
ir kita parodo galimybes mikroskopinius garso erdvės-laiko 
aspektus transformuoti ir deformuoti į makrostruktūrinius 
formos sudarymo procesus. 

Trečia, spektro formančių padėtys ir šių padėčių 
amplitudinis intensyvumas (garsumas), mūsų manymu, 
gali sukurti tembro psichologinį spalvos-atstumo efektą. 
Akustikos dėsniai diktuoja, kad aukštų dažnių garsai 



89

Kompoziciniai garsumo ir tembro erdvėlaikio kinezės atpažinimo aspektai

gęsta greičiau (dėl didesnės trinties) (Ambrazevičius, 
1997, p. 5). Kadangi garsas paprastai yra nulemtas san-
tykio su konkrečia erdve ir vieta, dėl tiesioginio garso 
šaltinio ir jo atspindžių atsiranda psichologinė garsų 
atstumų percepcija (Vickhoff, 2008, p. 83; Chowning, 
2000, p. 1–6). Tad galima manyti, kad sustiprinant 
aukštąsias harmonikas atrodys, jog garsas yra arčiau. 
Tuomet aukštųjų harmonikų neturintis tembras sudarys 
didesnio atstumo įspūdį5. Tembro atstumo efektą su-
teikia jo harmonikų ryškumas. Nuotolinė garso padėtis 
analogiškai turėtų priklausyti ir nuo triukšmo (neregu-
liariųjų bangų) aukščio ir garsumo (būdingų konkrečiam 
garso šaltiniui).

Bendrai tariant, spektrinės konfigūracijos ypatu-
mai nusako tembro vidinę erdvinę padėtį. Tembrinius 
pakitimus, kurių trukmė fiksuojama klausos, siūlome 
traktuoti kaip gelminę, garso atstumą ir kokybę dife-
rencijuojančios erdvės, laikinę išraišką. Jeigu šių pasikei-
timų dažnumas viršija percepcinę zoną (100–200 ms), 
kinta tembro kokybė (Dubnov, 1996, p. 8): ilgėjant 
pasikeitimo laikui garso artikuliacija gali būti atlikėjo 
kontroliuojama (pvz., trilius, vibrato). Tad atsižvelgiant 
į transformacijos trukmę ir periodiškumą, tembro 
erdvėlaikio mikroartikuliacija įžvelgiama girdimų ir ne-
girdimų pakitimų sąveikoje. Kuo labiau ilgėja pakitimų 
laikas, tuo aiškiau giluminis tembro spalvos-atstumo bei 
transformacijos efektas išreiškiamas remiantis girdimu 
spektro mutacijos laipsniu:

1 schema6. Tembro erdvėlaikio kinezė

Šioje schemoje spektrinė erdvė vaizduojama kaip garso 
harmonikų diapazonas, spektrinis laikas – kaip šių aukščių 
dažnių pasikeitimo procesas (platėjantis ir siaurėjantis 
spektras), kai pagrindinis tonas lieka pastovus. Tembras yra 
blėstantis, jei jo spektrinis diapazonas mažėja. Kuo didesnė 
tono harmonikų apimtis ir jų ryškumas (aukštosios har-
monikos), tuo aiškiau, arčiau suvokiamas garsas. Spektri-
nio intensyvumo ir diapazono kaitos procesą akivaizdžiau 
parodo balso fonemų transformacijos spektrograma: 

1 pvz.7 Balso spektrinė transformacija

Šiame pavyzdyje matomas didėjantis ir ryškėjantis 
harmonikų laukas, kai keičiama kalbos padargų padėtis 
tariant fonemas N-O-A. Išliekant pastoviam tono aukščiui 
(keičiant fonemas garsumas šiek tiek stiprėja), dėl fonemų 
formavimo pasireiškia skambesio vidinės tolumo–artumo 
bei kintančios kokybinės percepcijos savybės. Jų pagrindu 
tono transformacijos, manytina, asocijuojamos su artėjan-
čiu ir ryškėjančiu garsu. 

Atsižvelgiant į instrumentų tembro artikuliacijų ir 
transformacijų galimybes (pvz., styginių instrumentų 
temb rai gali būti keičiami štrichų pagrindu, pučiamųjų – 
aplikatūros keitimo, įpūtimo ar liežuvėlio suspaudimo 
būdu, žmogaus balso – fonemų ir dainavimo pozicijų 
keitimo būdu ir kt.), net turint vieną garso šaltinį, įma-
noma manipuliuoti tembru įvairiais laiko dinamikos 
lygmenimis. Pagrindiniai tono „spalvą“ diferencijuo-
jantys būdai, mūsų manymu, išskiriami į tris tembrinio 
erdvėlaikio – statiško (stabilaus), periodiškai kintančio 
(pulsuojančio) ir laipsniškai kintančio (metamorfozinio) 
tembro kategorijas (žr. 2 pvz., p. 90). 

Šiuo pavyzdžiu iliustruojame smuiku atliekamo h tono 
tris artikuliacijos būdus. Pirmuoju atveju tonas atliekamas 
įprastu būdu (ordinario) ir pasižymi stabiliu tembru8. Jo 
harmonikų variacijos labai nežymios (virpesio periodai, 
kurių fazinė trukmė yra 41 ms ir kurie nesidiferencijuoja į 
stambesnes fazes) ir garso suvokiamasis tembrinis atspalvis 
iš esmės nekinta, todėl jo erdvėlaikio kinezė priskiriama 
ausyje negirdimam (kokybiniam) mikroskopiniam 
lygmeniui. Antras garsas artikuliuojamas periodiškai 
prislopinant stygą (dedant antrą pirštą kiek įmanoma 
arčiau griežiamo tono ir neprispaudžiant prie grifo – taip 
garso aukščio pakitimas vos juntamas). Tokiu būdu for-
muojamas dviejų elementų trilius – prispaustos (ryškesnio 
spektro) ir neprispaustos stygos (blyškesnio spektro) fazių 
seka. Šių fazių trukmė yra percepciškai identifikuojama 
(~190 ms), tačiau jų cikliškumas pasižymi kokybiniu ir 
kiekybiniu elementų kartojimo tolygumu. Pastarosios 
ypatybės pagrindu susikuria naujos būsenos mikroartiku-
liacinė tembro išraiška. Vis dėlto lyginant su vadinamuoju 
stabiliu tembru, spektriškai pulsuojančio tono kokybei 
atpažinti reikia daugiau laiko. Jo fazinė struktūra gali būti 
kur kas ilgesnė ir ryškesnė už pastovaus tembro spektrinius 
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santykius, o jo periodiškumas atlikėjo pastangomis9 gali 
būti labiau nesimetriškas. Visa tai suteikia tembrui ryš-
kesnę artikuliaciją, kurios suvokimą nulemia erdvės ir 
kokybės bei laiko ir kiekybės sąveikų percepcinis limina-
lumas (ribotumas)10 – suvokimas svyruoja tarp pastovios 
ir nepastovios būsenos identifikavimo. 

Antro pavyzdžio trečioje spektrogramoje pavaizduo-
tas kintantis tembras. Garso kokybės gradacijų procesas 
suskirstytas į keturias skirtingais štrichais išgaunamas 
fazes. Pirmąją fazę inicijuoja stiprus stryko prispaudimas 
prie stygos, o triukšmo efektas pratęsia garso ataką (tokio 
štricho panaudojimas garso pradžioje smarkiai iškreivina 
įprastas atakos proporcijas). Antroji fazė eksponuojama 
išgaunant garsą įprastu būdu (ordinario), po kurio seka 
spektrą transformuojantis perėjimas (trečioji fazė) prie 
štricho sul ponticcello (ketvirtoji fazė). Šiose stadijose 
atsiskleidžia laipsniškai atsirandančio (1–2 fazes) ir aukš-
tyn ryškėjančiomis harmonikomis (2–4 fazes) kintančio 
spektro specifika. Tembro aperiodiškos, reguliarumo ne-
sudarančios mutacijos, mūsų nuomone, akivaizdžiausiai 
išreiškia trukmės kokybinę dinamiką. Todėl tokį forma-

vimo procesą siūlome apibūdinti metamorfozinio tembro 
erdvėlaikio sąvoka.

Stabilų tembrą (mikroskopinį erdvėlaikį) apibū-
diname kaip garso šaltinio – instrumento atpažinimą; 
pulsuojantį tembrą (mikrociklinį erdvėlaikį) – kaip 
garso šaltinio kokybinę reartikuliaciją; kintantį tembrą 
(metamorfozinį erdvėlaikį) – kaip garso spalvos ir atstu-
mo nepastovumą. Šie artikuliacijos būdai taip pat gali būti 
integruojami tarpusavio sąveikoje ir sudaryti daugeriopas, 
tembrinį erdvėlaikį deformuojančias, koreliacines struktū-
ras. Kad pavaizduotume mikrociklinio ir metomorfozi-
nio tembro sąveikų artikuliacines galimybes, pateikiame 
pavyzdį iš Mārtiņšo Viļumso kūrinio „Simurg“ (2005) 
kameriniam ansambliui fragmento (žr. 3 pvz., p. 91).

Šiuo pavyzdžiu parodoma dviejų to paties garso (cis) 
tembrų kinezės samplaika. Metamorfozinio tembro 
dinamika įgyvendinama smuiko ir alto štrichais: ST – 
OSP – ST, ST – OSP – ST, ST – OSP (Vno.); SP – ST, 
O – OSP – O, ST (Vla.) ir 1 t. pirmojoje pusėje lengvi-
nant stryko prispaudimą (molto fl.)11. Po ryškaus tembri-
nio akcento SP (sustiprinama garso ataka ir aukštosios 

2 pvz. Tembrinio erdvėlaikio kinezės lygmenys
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harmonikos) spektras transformuojamas į švelnų (ST) 
ir skaidrų (Fl.) tembrą12, kuris pavyzdyje pažymėtas 
kaip regionas „A“. Plečiant harmonikų spektrą, tolesnė 
metamorfozinio erdvėlaikio dinamika realizuojama 
perėjimu į regioną „B“ (SP) ir regioną „C“ (Vno: ST, 
Vla: SP), nuo kurio prasideda dviem artikuliacijos būdais 
grindžiamas temb rinis kontrapunktas. Kadangi spektro 
transformacijos diapazonas platėja, o trukmė mažėja, jo 
erdvės ir laiko sąveika yra dinamizuojama.

Mikrociklinio erdvėlaikio artikuliacija koreliuoja 
su laipsniškai kintančio tembro išraiška ir kokybiškai 
išryškina transformacijos procesus. 1 t. tremolo štricho 
moduliacija į arcato irregolare (Vla.) pasižymi laipsniška 
pulsuojančio tembro deformacija. Periodiškumo nive-
liacija (kintantis atlikimo būdas įgyvendinamas neregu-
liaru tremolo) sustiprina tembrodinaminį13 akcentą ir 
priartina šio erdvėlaikio dimensiją prie kintančio tembro 
procesų. Antras šios mikrostruktūrinės dimensijos įvykis 

pasireiškia reartikuliaciniu šuoliu (trilius), sustiprinančiu 
metamorfozinę tembro kinezę (Vla., 2 t. antroji pusė). 
Iliustruojamojo fragmento garso intensyvumo dinamika 
sutampa ir išryškina tembro pakitimų fazes. Šiuo pavyz-
džiu norėjome parodyti, kad tembro vidinės savybės gali 
būti kontroliuojamos kompoziciniais metodais.

Suprantama, kad instrumentuotės ir įvairios šiuolaikinių 
kompozicinių technikų galimybės suteikia neišsemiamą 
tembrų gradacijų – sluoksniavimų, aktyvių ir pasyvių 
tembrų kinezės priešpriešinimų, kontrapunktikos ir panašų 
potencialą. Vis dėlto esminės tembro išraiškos priemonės 
turėtų būti taikomos ir faktūrai formuoti: instrumentuotė 
asocijuojama su objektų šaltinių „spalvų“ ornamentika 
harmoninės erdvės ir laiko ašyje (garsų aukščių poveikis), o 
jų tembrų pastovumas ir mobilumas sukuria tembrų erdvė-
laikio kinezę. Skirtingų tembrų stabilių spektrų sąlygomis 
garsų sonorinė-tembrinė erdvė bus statiška, tačiau esant 
kintančioms spektrinėms savybėms – nepastovi:

3 pvz. „Mikrociklinio ir metamorfozinio tembrų erdvėlaikio kinezė“. 
Mārtiņšo Viļumso „Simurg“ (2005) kameriniam ansambliui
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2 schema. Stabilių ir mutuojančių spektrų erdvė

2 schemoje juodi rutuliukai iliustruoja garsus; švie-
sesnis fonas prie rutuliukų arba „pėdsakai“ žymi garsų 
tembrinių pasikeitimų trukmę ir trajektorijas. Šviesi linija 
parodo erdvės ir laiko gelminės dimensijos sąveiką. Kaijos 
Saariaho kūrinio „Du cristal“ (1989–1990) simfoniniam 
orkestrui fragmento pagrindu iliustruojame stabilių ir 
mutuojančių tembrų kinezės mechanizmus (žr. 4 pvz.).

Šio pavyzdžio 6 taktų (toliau t.) epizode realizuojama 
monochromiška tembrų transformacija. Panašiomis 
tembro savybėmis pasižymintys styginiai instrumentai 
K. Saariaho artikuliuojami sinchroniškai keičiant štrichus. 
Visų tembrų erdvinė gradacija kompozitorės įgyvendina-
ma metamorfoziškos garsų spektrų mutacijos būdu, taikant 
štrichus sul tasto – normal (1–2 t.); normal – sul tasto – sul 
ponticcello – normal (4–6 t)14. 1–2 t. „matinio“ tembro 
ST (sul tasto) štrichų perėjimas į natūralų garso išgavimo 
būdą (N) inicijuoja aukštesnių harmonikų atsiradimą15. 
Šio epizodo stiprėjantis garsumas dar labiau išryškina 
skambesio spektrines savybes16. Ketvirto–šešto taktų temb-
rinė erdvė dinamizuojama taikant spektrų amplitudinius 
(centroidinius) svyravimus: pereinant į žemesnes harmo-
nikas (ST), kylant į aukštas harmonikas ir aštrų tembrą 
(SP) bei grįžtant į normalią poziciją. Kaip ir 1–2 taktuose, 
čia harmonikos prislopinamos ar išryškinamos ne tik štri-
chais, bet ir garsumu: perėjimas į ST lydimas slopstančio 
garsumo (mf) fono, o ties SP pažymima dinaminė tembro 
ir garsumo kulminacija (ff). Svarbu pastebėti, kad 2–3 
taktuose stabiliu tembru pasireiškianti erdvės dinamika 
yra kompensuojama tonų pokyčiais: daromi šuoliai a–es 
(Vln. I, I), įvedami nauji garsai e (Vln. II, I), c (Cb. I), f 
(Vln. II, II) ir glissando a–h+17 (Vln. I, II), h+ –b (Vln II, 
II), g- –ges (Va. II), h–d (Vc. I). Taigi antro trečio taktų 

4 pvz. K. Saariaho kūrinio „Du cristal“ (1989–1990) simfoniniam orkestrui mutuojančių ir stabilių tembrų kinezė
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garsų aukščių skambesio paviršiaus intarpas sąveikauja 
su skambesio vidinėmis (žr. 1, 4, 5, 6 taktai) tembro ir 
garsumo savybėmis (garsumo ypatumai aptariami antroje 
straipsnio dalyje). Stabilių tembrų ir garsų intensyvumo 
erdvė pasižymi tonų aukščių aktyvacija18, o stabilių aukščių 
erdvė – metamorfozine tembrų dinamika.

Aptardami garsų spektrinių savybių specifiką pagal 
K. Saariaho kūrinio „Du cristal“ fragmentą (žr. ketvirtą 
pavyzdį) pastebėjome, kad tembro parametras negali būti 
atskiriamas nuo tono aukščio, garsumo ir trukmės aspektų. 
Garso aukščio atžvilgiu tembras gali būti atpažintas kaip 
siauresnis ar platesnis, tamsus ar šviesus, sunkus ar lengvas. 
Tokią identifikaciją lemia fiziologinė ypatybė, kad klausa 
plačiau absorbuoja žemo tono spektrinį diapazoną, nes jo 
harmonikų santykiai ir ryškumas priklauso geriau girdi-
mai garsų aukščių sričiai. Aukštų tonų spektrai reiškiasi 
atvirkščiai – kai filtruojamas netolygus skambesio diapa-
zonas, vos juntamos aukštesnės harmonikos nebepatenka 
į girdimumo zoną (Алдошина, 1999, p. 82–83; Bissel, 
1999, p. 74–75; Orlov, 1992, p. 303). 

Kitas svarbus garso aukščio ir tembro sąveikų aspek-
tas matomas aktualizuojant šių parametrų proporcingai 
priešingus erdvėlaikio kinezės santykius. Įžvelgiamas toks 
dėsnis: kuo stipresnė garsų aukščių laiko dinamika (jų 
pasikeitimų greitis), tuo mažiau laiko lieka tembro kinezės 
potencialui atsiskleisti garso viduje. Garso intensyvumo 
dinamika (aptariama kitame skyriuje), atvirkščiai, palai-
ko ir išryškina tembro artikuliacijos galimybes. Tembro 
sąryšis su trukmės aspektu yra nulemtas garso savybių 
atpažinimo ir jo spektro svyravimo intensyvumo. Čia 
aktualus ne tik skambesio tęstinumas, bet ir atakos truk-
mė, kokybinių pasikeitimų dažnumas, galintis formuoti 
bangavimo ir pulso pojūtį (Martin, 1999, p. 46; Dubnov, 
1996, p. 8). Tembro erdvę deformuojantis laiko potencia-
las gali būti įgyvendinamas kaip tarpusavio sąveika tarp 
mikrociklinio-pulsuojančio ir kintančio-metamorfo-
zinio erdvėlaikio.

Garsumo erdvėlaikio kinezė

Skambesio intensyvumo suvokimas paprastai siejamas 
su garsų virpesių amplitudėmis, kurios klausa nėra tiesio-
giai išmatuojamos. Todėl garsų intensyvumui nustatyti 
naudojama santykinė logaritminė skalė (120 dB) nuo 
tyliausių girdimų iki skausmą keliančių garso bangų slėgio 
(Campbell, Greated, 2006). Žmogaus klausa pasižymi 
gebėjimu diferencijuoti garsų bangų intensyvumą, kuris 
nulemtas klausos aparato signalų filtravimo specifikos 
ir garsumo adaptacijos „akustinio reflekso“. Garsumo 
pojūtis priklauso ne tik nuo garso intensyvumo, bet ir 
nuo jo dažnio, spektrinės sudėties, trukmės, lokalizacijos 
erdvėje ir kitų savybių. Pavyzdžiui, 1000–3000 Hz garsus 
klausa skiria geriau nei kraštutinių diapazonų garsus19, o 

į intensyvius garsus, kurių trukmė neviršija 30–100 ms, 
klausa nesugeba reaguoti (t. y. nespėja įsijungti „akustinis 
refleksas“). 

Garsumui suvokti taip pat svarbi yra spektro intensy-
vumo suma, priklausanti nuo kritinio dažnių juostos pločio 
(critical bandwidth), kuris apytiksliai apima ⅓ oktavos 
vidurinių ir aukštųjų dažnių srityse. Jei kritinis šios juostos 
plotis viršija akustines ribas, garsumo pojūtis didėja net 
tuo atveju, kai bendras lygis lieka pastovus (Rossing, 2002, 
p. 109–110). Garsumo funkcija priklauso tiek nuo dažnių 
juostos pločio (garsas gali pasireikšti baltuoju triukšmu, 
siaurajuosčiu triukšmu, sinusiniu tonu ir kt.), tiek ir nuo 
garso atakos, jos atsiradimo trukmės (Skovenberg, Nielsen, 
2004, p. 3).

Garsų dinamikos suvokimo priklausomybė nuo laiko 
aspekto pasireiškia trukmėmis, kurios reikalingos garsumo 
adaptacijai ir kurių ribos nėra tiksliai konstatuojamos. 
Žinoma, kad ~100 ms trukmės užtenka garsui atpažinti, 
o garsui baigus skambėti, jo garsumo pojūtis dar kurį laiką 
nenutrūksta (vadinamas post-masking efektu)20. Garso 
intensyvumo ir jo percepcinės specifikos analizė siejama 
su gana sudėtingomis psichoakustikos ir garso inžinerijos 
sritimis, tačiau mūsų tikslas yra apibrėžti tokias skambesio 
dinamikos savybes, kurias galėtume analizuoti erdvės ir 
laiko kinezės identifikavimo požiūriu, pasitelkdami kom-
pozicinės formodaros ir muzikos partitūros pavyzdžius.

Mūsų nuomone, percepcinis garsumo erdvės ir laiko 
sąveikų aspektas labiausiai siejamas su žmogaus gebėji-
mu orientuotis erdvėje. Šis gebėjimas nulemtas klausos 
binaurinio21 garso signalų sumavimo erdvinei padėčiai 
nustatyti ir priklauso ne tik nuo šaltinio vietos, bet ir 
nuo erdvės, kurioje sklinda signalas (Skovenberg, Nielsen, 
2004, p. 3–4). M. Chowningo atlikti tyrimai rodo, kad, 
garso pločiui didėjant, jo atstumas sumažėja panašiai 
kaip ir artėjantis vizualinis objektas. Tokį perspektyvos 
aspektą mokslininkas apibūdina kaip bendrą klausos ir 
vizualinės percepcijos principą, kuris yra kompleksiškas 
išorinio pasaulio suvokimo derinimas. Nustatydamas 
sklandančio signalo garsumą ir padėtį erdvėje klausytojas 
daugiausia remiasi tembro spektrine kokybe (didinant 
garsumą spektrinis centroidas tolsta nuo pagrindinio 
tono) bei garsų reverberacija (padedančia identifikuoti 
garsų erdvinį kontekstą, kuriame girdimi signalai). Tačiau 
greta spektrinio centroido ir reverberacijos ypatumų in-
tensyvesnis garsas asocijuojamas su artesniu (Chowning, 
2000, p. 2–6). 

Garsumo siejimas su erdviniu atstumu, mūsų many-
mu, yra svarbus aspektas, kuris gali būti asocijuojamas su 
muzikoje vykstančiais dinaminiais skambesio procesais. 
Dinamikos užrašymas muzikoje iš esmės remiasi santy-
kiniais (dviem simboliais p, f) žymėjimais ir nepasižymi 
tikslios gradacijos galimybėmis (jos priklauso nuo atli-
kėjo ir klausytojo subjektyvaus garsumo suvokimo). Šis 
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intensyvumo žymėjimas daugiausia  priklauso nuo pačios 
kompozicijos konteksto. Siekiant išskirti arba nuslopinti 
tam tikrus faktūros sluoksnius ar melodines linijas, dėl 
dinamikos aspekto įmanoma diferencijuoti skambesio 
vidinės erdvės perspektyvą ir struktūrinių elementų ryš-
kumą. Čia matomas glaudus garsumo ryšys su tembru: 
intensyvesnis garsas turi ryškesnį tembrą (pasikeičia spekt-
rinis centroidas), o ryškesnis tembras gali būti asocijuoja-
mas su garsiau grojamu instrumentu (tai nepriklauso nuo 
jo realaus atstumo). Todėl manome, kad garsumo (kaip ir 
tembro) parametras turėtų būti priskiriamas prie vidinių 
skambesio aspektų. Tad garsumo erdvėlaikio, jo erdvinės 
perspektyvos dinamika būtų apibrėžiama intensyvumo 
dinaminiais procesais laiko ašyje:

3 schema

Šioje schemoje kaip amplitudinė erdvė vaizduojamas 
garso intensyvumas, amplitudinis laikas – intensyvumo 
pasikeitimo procesas (platėjanti ir siaurėjanti amplitudė). 
Suvokiamasis garsumas yra tolstantis, jei jo amplitudinis 
diapazonas mažėja. Kuo didesnis amplitudės plotis, tuo 
aiškiau, arčiau suvokiamas garsas.

Suprantama, kad skambesio dinaminių ir tembrinių 
savybių mikrostruktūrinės22 gradacijos grafiškai nėra 
leng vai perteikiamos ir akivaizdžiai konstatuojamos 
(kaip yra analizuojant garsų aukščių struktūras). Garsų 
intensyvumo hierarchiniai santykiai dažniausiai priklauso 
nuo formos logikos, faktūros formavimo struktūrinių 
reikšmių ir kt. Vis dėlto garsumo parametras gali būti 
eksploatuotas (kompozitoriaus panaudotas) kaip svari 
muzikos vidinės erdvės elementų konstrukcija, detali-
zavimo ir išryškinimo koncepcija. Skambesio dinami-
kos kompoziciniam sprendimui iliustruoti pateikiame 
fragmentą iš G. Ligeti Koncerto smuikui ir orkestrui 
(1990/1992) (žr. 5 pvz., p. 95). 

Šiame pavyzdyje iš G. Ligeti Koncerto smuikui ir 
orkestrui pirmųjų 18 taktų23 pateikėme tris fragmentus 
(1–3 t.; 7–8 t.; 17–18 t.), kuriuose galima įžvelgti tris 

pagrindinius muzikinės medžiagos plėtojimo aspektus: 
1) laipsnišką dinamikos auginimą (1 fragmentas); 2) 
faktūrinį išplėtimą kvintų struktūromis (2 fragmentas); 
3) dinaminę faktūros elementų akcentuaciją (3 fragmen-
tas). Taktuose tarp fragmentų (taktuose, kurie neįtraukti 
į pavyzdį) realizuojamas laipsniškas muzikinės medžiagos 
plėtojimas. Transformacijos rezultatai matomi pateiktuose 
fragmentuose (penktas pavyzdys).

Pirmosios stadijos plėtra realizuojama laipsnišku 
skambesio (solisto atliekamais ostinato garsais d, a) inten-
syvinimu, kai iš vos girdimų smuiko štrichų išryškinama, 
arba asociatyviai interpretuojant – iš „erdvinės gilumos“ 
priartinama garsų artikuliacija. Antruoju transformacijos 
etapu pasiekiamas platesnis, kvintų intervalais grindžiamas 
harmoninis laukas. Vientisos faktūros ir harmonijos tęsti-
numas, mūsų manymu, leidžia tokį procesą traktuoti kaip, 
pasitelkus faktūrą, prolonguojamą dinamiką. Faktūrinis 
praplėtimas čia gali būti suvokiamas kaip  išdidinto ir pri-
artinto sonorinio objekto detalė. Reikėtų atkreipti dėmesį 
į taikomą „klasikinę“ dinamikos intensyvinimo priemonę, 
į tai, kad papildomi instrumentai (Vl; Vl. 1; Va.; Va. 1) 
padidina ir bendrą skambesio intensyvumą.

Trečiame G. Ligeti Koncerto smuikui ir orkestrui 
fragmente solisto dinaminiais akcentais išskiriami pirmojo 
plano elementai (paryškinami marimbos tembro). Nepri-
klausomai nuo faktūros judėjimo logikos (pvz., slaptos 
polifonijos atveju logiška būtų akcentuoti kraštutinius 
garsus), čia tonais cis-h-ais-fis-e, pasitelkiant vien dinami-
ką, realizuojama savarankiška garsų sekos struktūra. Taip 
formuojami figūros ir fono (faktūros) erdvinės perspek-
tyvos santykiai. Beje, panašiai formuojama ir tradicinė 
erdvės komponavimo perspektyva tapyboje24.

G. Ligeti Koncerto smuikui ir orkestrui fragmentų 
pavyzdyje (Nr. 5) įžvelgiame, kad garsumo parametras 
gali būti kompozicinio sprendimo realizavimo pagrin-
das, kuriam kiti skambesio aspektai tarnauja formuojant 
muzikos vidinės erdvės perspektyvą. Pasitelkus garso 
aukščius, šiuo atveju varijuojama skambesio erdvės 
forma (harmoninis, faktūrinis „piešinys“), o dėl tembro 
sustiprinamas ryškumas-spalva (marimbos panaudojimas 
ir tembro kitimas smuiko štrichu akcentuojant garsą). 
Reikia pasakyti, kad nemažą reikšmę čia turi ir dinami-
kos panaudojimo būdai. Pirmajame fragmente garsumo 
artikuliacija įgyvendinama laipsniškai (atitinka tembro 
dinamikos metamorfoziniam aspektui25), antrajame – 
intensyvumo dinamika pasižymi stabilumu, trečiajame 
fragmente realizuojama pulsuojanti intensyvumo kinezė 
(atitinka pulsuojančio tembro aspektą26). Kadangi gar-
sumo parametrą nagrinėjame skambesio vidinės erdvės 
giluminiu aspektu, jo erdvėlaikio kinezės artikuliacijos 
galimybes būtų tikslinga diferencijuoti remiantis panašiu 
principu, kokiu išskyrėme tembro dinamines gradacijas 
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(žr. pirmą straipsnio skyrių). Tad pagrindiniai intensy-
vumo artikuliavimo būdai išskiriami į tris erdvėlaikio 
garsumo kategorijas: stabilaus (statiško), kontrastiškai 
kintančio (pulsuojančio) ir laipsniškai kintančio (modu-
liacinio) garsumo kategorijas (žr. 6 pvz., p. 96). 

Šiuo pavyzdžiu iliustruojame smuiku atliekamo garso 
e keturis artikuliacijos būdus, kurie klasifikuojami į tris 
garsumo erdvėlaikio kategorijas. Pirmasis atliekamas 

tolygiai braukiant stryku per stygą (legato) ir pasižymi 
statiška intensyvumo dinamika. Antrąjį ir trečiąjį atlikimo 
būdus (šeštame pavyzdyje) apibendrina kontrastiškai 
kintantis garso dinamikos išgavimo būdas: antrasis 
artikuliacijos būdas remiasi staigia garsų akcentuacija ir 
formuoja ritminį laiko dinamizacijos aspektą. Kaip pa-
stebėjo J. B. Krameris, dinaminis akcentas (stress accent) 
yra vienas ryškiausių atlikimo elementų, galintis keisti, 

5 pvz. G. Ligeti Koncertas smuikui ir orkestrui (1990–1992)
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formuoti ir deformuoti muzikinį ritmą ir struktūrų reikš-
minius santykius (Kramer, 1988, p. 88). Pulsuojančios 
dinamikos pavyzdžiu (intensyvumas graduojamas greitai 
keičiant stryko prispaudimo jėgą ant stygos), pasitelkiant 
garsumą, kaip ir periodiškai pulsuojančio tembro atveju 
(žr. pirmą straipsnio skyrių), pasiekiama nauja artikulia-
cijos kokybė. Ketvirtasis artikuliacijos būdas iliustruoja 
(šeštame pavyzdyje) laipsniškai (crescendo – diminuendo) 
kintantį garsumą.

Garsumu muzikoje dažniausiai pabrėžiamas inten-
syvėjantis ritmas, tembro ryškumas, melodinių linijų ar 
faktūros aktyvacija27. Įdomūs kompoziciniai sumanymai 
remiasi skambesio girdimumo mažinimo (diminuendo) 
trajektorijų paieškomis, kai formuojamos ilgos gęstančių 
garsų srautų kreivės ir garsai susilieja su tyla. Tokie yra A. 
Weberno subtilaus garsumo išretinti štrichų kontūrai, H. 
Lachenmanno išskaidytos dinaminės erdvės įtampų punk-
tyrai arba M. Feldmano tylių garsų eskiziškumas. Lūkesčiai 
ir klausos percepcinis nukreipimas vos girdimų garsų link 
sukuria savotišką psichologinį garsumo traukos išgyveni-
mą, kurio metu formuojasi erdvės-tylos ir minimalaus 
garsumo gradacijų įtampa. Klausos įtampos efektą taip 
pat turėtų sukelti labai tylių ir intensyvių garsų dinamikos 
santykiai. Tai reikštų, kad skambesio laiko kinetika šiuo 
aspektu labiausiai dominuoja garsumo ribinėse zonose, kai 
reaguojant į garsų dinamiką kinta suvokiamasis garsumo 
lygis tarp tylos, vos girdimo ir labai garsaus intensyvumo 
lygio, kai įsijungia klausos adaptacijos mechanizmas, o 

laiko greitis matuojamas intensyvumų pasikeitimų dažniu 
(žr. schemą Nr. 4). Lėtinant garsumų pasikeitimų dažnį, 
muzikinis procesas suerdvėja.

4 schema

Schemoje matoma garsinių objektų intensyvumo 
išraiška jų artumo ir tolumo aspektu. Šių santykių per-
cepcija generuoja įtampų zoną menamos (psichologinės) 
tylos (absoliuti tyla niekada nepatiriama28) lauke. Toks 
dinaminių objektų išdėstymas aptinkamas H. Lachen-
manno kūrinio „Acanto“ (1975–1976), J. Cage'o „Musik 
of changes“ (1951), P. Boulezo „Structures Ia“ (1952) ir 
kitose partitūrose. Schemoje Nr. 4 išreikšta kontrasto 
principo garsumo kinetika, tačiau gali būti ir laipsniška 
intensyvumo amplitudė:

6 pvz. Intensyvumo erdvėlaikio kinezės lygmenys
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5 schema

Laipsniška garsumo kinezė mikrostruktūriniu lyg-
meniu aptinkama I. Xenakiso kūrinio „Aurora“ (1971) 
partitūros fragmente, kur kiekviena styginių partija turi 
savo dinaminės bangos amorfinę amplitudę. K. Saariaho 
simfoniniame kūrinyje „Verblendung“ (1984) skambesio 
intensyvumo makroforma realizuojasi ilgu diminuendo – 
čia galime įžvelgti laipsnišką garsinę kinezę formos mastu. 
Kontrastinės skambesio dinamikos perėjimą į laipsnišką 
kinezę įžvelgiama G. Grisey'o kūrinio „Modulations“ 33 
atlikėjams (1977) partitūroje.

Įvairių kompozitorių estetinių nuostatų ir kompo-
zicinių technikų taikymo pavyzdžiai rodo, kad galime 
aptikti kraštutinius garsumo erdvės-laiko požymių 
įkomponavimo sprendimus: pradedant nuo visiškai 
statiškos intensyvumų muzikos (Ph. Glasso, S. Reicho, 
R. Mažulio minimalistinės kūrybos) iki kontrasto 
prin cipu grindžiamų dinaminių įtampų deklaruojamų 
kūrinių (P. Boulezo „Structures“ dviem fortepijonams 
(1952–1961), H. Lachenmano „Gran Torso“ (1972), 
Br. Ferneyhougho „Plötzlichkeit“ (2006), naujojo sudėtin-
gumo kompozicinių krypčių pavyzdžiuose ir pan.). Kaip ir 
tembro kinezės atveju (žr. pirmą straipsnio skyrių, schemą 
Nr. 2), garsumo kompozicinės faktūros dinamizaciją ga-
lime suskirstyti į dvi pagrindines muzikos vidinės erdvės 
organizavimo kategorijas – mutuojančių garsumų ir 
statiškų garsumų erdvę (žr. schemą Nr. 6).

6 schemoje juodi rutuliukai iliustruoja garsus; švieses-
nis fonas prie rutuliukų arba „pėdsakai“ pažymi hipoteti-
nes garsų dinaminių pasikeitimų trukmes ir trajektorijas. 
Šviesi linija parodo erdvės ir laiko gelminės dimensijos 
sąveiką. Tad esant skirtingų, bet stabilių intensyvumų 
garsams, muzikos dinamikos vidinė erdvė bus statiška. O 
esant laipsniškai ir kontrastiškai kintančio intensyvumo 
garsams, vidinė erdvė bus nepastovi.

Tembro ir garsumo artikuliacijai bene labiausiai tinka 
žmogaus balso ypatumai: keičiant burnos fonetinę padėtį 
ir balso stygų įtempimą kinta ir tono harmonikų santykiai, 
ryškumas ir intensyvumas. Taip pat įvairios galimybės 

atsiskleidžia šnabždesio (kontroliuoto triukšmo aspektas), 
vadinamojo „pusiau balso“ ar „viso balso“ modifikacijų 
pagrindu. H. Lachenmanno „Consolation II“ (1968) 16 
balsų partitūros fragmente galime matyti mutuojančių 
tembrų ir garsumų dinamikos perėjimą į statiškas jų 
erdvines savybes (žr. 7 pvz., p. 98).

Šio pavyzdžio pirmame takte suformuojamas tembri-
nis-dinaminis impulsas. Tembro kaitos intensyvumą lemia 
foneminės grupės M-B-O-A-U-M ir jos invariantų bei 
trukmės diferenciacija (sopranai, altai). Garsumo dinami-
ka pasireiškia p–sf ir netolygaus garso stiprumo santykiais 
foneminėje grupėje (pagal skambesio intensyvumą M-B-
O-A-U-M grupė generuoja stiprėjančią ir silpnėjančią 
dinaminę skalę (<‘>). Panašiu principu eksponuojama 
ir 2–3-čiuose taktuose esančių balsių, dusliųjų ilgųjų ir 
trumpųjų priebalsių, paryškinančių triukšmo tembro ir 
dinamikos akcentuaciją. Fonemų serijos elementą (M) 
pratęsia pirmojo tenoro partija (1–4 t.), kurio tembro 
ir garsumo parametrai yra pasyvūs ir jungiasi su ketvirto 
takto stabilių tembrų ir garsumų erdve. 

Reikėtų atkreipti dėmesį, kad garsumo artikuliacijai 
kiti garso parametrai tarnauja kaip papildomi, percepcinį 
intensyvumą išryškinantys ar slopinantys aspektai. Taip, 
pavyzdžiui, kylantis garso aukštis psichologiškai siejamas 
su energetiniu garso stiprėjimu, intensyvumu29 (Eitan, 
Granot 2004, p. 2–8), o vidutiniame registre skambantys 
tonai atrodo garsesni nei kraštutiniuose diapazonuose 
(Алдошина, 1999, p. 82–83; Orlov, 1992, p. 303); sod-
resnis tembras (turintis daugiau harmonikų) dėl didesnės 
spektro amplitudžių sumos pasireiškia kaip ryškesnis ir 
garsesnis signalo šaltinis (Skovenberg, Nielsen, 2004, 
p. 2, 3; Алдошина, 1999, p. 53–57; žr. šio skyriaus 
pradžioje); laiko aspektas koreliuoja su klausos garsumo 
adaptacijos specifika (žr. šio skyriaus pradžioje). 

6 schema
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Skambesio elementų sąveika formuoja sudėtingą garso 
parametrų koreliacinę sistemą ir muzikos kūrinio atžvilgiu 
yra sunkiai prognozuojama bei reikalauja išsamių tyrimų. 
Vis dėlto, atsižvelgiant į kūrinio kompozicijos specifiką, 
galime siekti nusakyti svarbiausius muzikos medžiagos 
artikuliavimo principus, kurie atitiktų esminius skambesio 
erdvėlaikio kinezės aspektus.

Apibendrinimai

Garsumo ir tembro parametrai psichologiškai pasižymi 
vidinėmis skambesio erdvės suvokimo savybėmis. Šie para-
metrai kaip erdvės ir laiko išraiška formuoja kompozicinės 
artikuliacijos ir jos atpažinimo pagrindą. 

Tembras suvokiamas kaip garso spalva, kurios ryškumas 
(spektrinė konfigūracija) sąveikauja su vaizdiniu objektu 
ir erdvinės perspektyvos percepcine iliuzija. Pagrindiniai 
tembro kompozicinio įgyvendinimo būdai išskiriami į 
tris – stabilaus (mikroskopinio erdvėlaikio), pulsuojančio 
(mikrociklinio erdvėlaikio) ir kintančio (metamorfozinio 
erdvėlaikio) tembro erdvės-laiko artikuliacijos kategorijas: 
1) stabilus tembras atpažistamas kaip instrumento (garso 
šaltinio) tembrinė specifika; 2) pulsuojantis tembras 

pasireiškia kaip girdima garso šaltinio mikroartikuliacija, 
reartikuliacija; 3) kintantis tembras identifikuojamas kaip 
garso aperiodiška spalvinė moduliacija.

Kuo stipresnė garsų aukščių laiko dinamika (jų pasi-
keitimų greitis), tuo mažiau laiko lieka tembro kinezės 
potencialui realizuotis garso viduje. Garso intensyvumas, 
atvirkščiai, palaiko ir išryškina tembro artikuliacijos ga-
limybes. Tembro ryšys su trukmės aspektu yra nulemtas 
garso savybių atpažinimo ir jo svyravimo intensyvumo. 
Tembro erdvę deformuojantis laiko potencialas gali būti 
įgyvendinamas kaip tarpusavio sąveika tarp stabilaus-
mik roskopinio, mikrociklinio-pulsuojančio ir kintan-
čio-metamorfozinio erdvėlaikio.

Pagrindiniai garsumo erdvėlaikio kinezės aspektai 
apibrėžiami muzikos vidinės erdvės perspektyvos ir 
ryškumo įkomponavimo galimybėmis. Garso intensy-
vumas gali būti artikuliuojamas stabilaus (pasyvaus), 
kontrastiškai kintančio arba laipsniškai kintančio 
garsumo dinamika. Išskiriami du erdvinės perspektyvos 
kompozicinio formavimo tipai: stabilių garsumų ir 
mutuojančių garsumų erdvėlaikiai. Tarp jų išsidėsto 
gausybė kompozicinėje praktikoje aptinkamų garsumų 
modeliavimo galimybių.

7 pvz.
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Nuorodos

1 „Vietos“ modeliu (H. von Helmholtz) garso aukštis aiškina-
mas spektro struktūros atpažinimo pagrindu: ausies sraigės 
pamatinė membrana identifikuoja spektrą ir per sraigės plau-
kelius elektrinius impulsus siunčia smegenims apie neuronų 
topografinę padėtį, kuri atitinka garso dažnių spektrinius 
komponentus. „Laiko“ modelis grindžiamas garso bangų ir 
jų uždarų fazių periodiškumo pagrindu. Smegenys fiksuoja 
gaunamų impulsų periodiškumą ir pagal jį nustato pagrindi-
nio tono dažnį (Scheirer, 2000, p. 19–22; Алдошина, 1999, 
p. 9–10). Smegenys išsaugo informaciją, gautą iš periferinės 
klausos sistemos, apie „vietos“ indikaciją (dažnių analizė), 
taip pat ir apie garso bangų formą (laiko analizė) (Rossing, 
2002, p. 84–85; Алдошина, 1999, p. 7–9).

2 Natūralus garsas nėra spektriškai pastovus laike. Jei spektro 
būsena nekinta (sintetinis garsas), jo suvokimui nepadeda 
dalis neuronų, atsakingų už tokius informacijos atnaujinimo 
procesus kaip natūralaus garso fazių – atakos, stacionarios 
būsenos ir pabaigos – kintamumas laike (Алдошина, 1999, 
p. 77).

3 Minimalus laikas, kuris reikalingas garso aukščiui suvokti, 
priklauso nuo tono aukščio: žemiems garsams reikalingas lai-
kas ~50 ms, aukštesniems (1–2 kHz) – ~15 ms (Алдошина, 
1999, p. 7).  

4 Interpoliacijos technika formuoja laipsnišką vieno harmo-
nijos spektro perėjimą į kitą (Rose, 1996, p. 11–15, Гризе, 
2000, p. 115–116). 

5 Tembro atstumo (timbral distance) sąvoka vartojama skirtin-
giems tembrams ar instrumentams apibūdinti (Beauchamp, 
2007, p. 274–281). Šiame straipsnyje tembrinis atstumas 
asociatyviai siejamas su garso spalvos ryškumu kaip ir ats-
tumu erdvėje.

6 Straipsnyje esančios schemos sudarytos M. Viļumso.
7 Straipsnyje esantys pavyzdžiai sudaryti M. Viļumso.
8 Nors natūralus tembras visuomet pasižymi virpesių perio-

dų invariantiškumu, jo pakitimai nėra tokie kontrastingi 
ir nesukuria ilgesnių fazinių skirtumų atstumų, kad būtų 
suvokiami kaip kokybiškai kintantis garsas (Beauchamp, 
2007, p. 45–50; Martin, 1999, p. 45, 47; Алдошина, 1999, 
p. 82–83).

9 Anot Sch. Dubnovo, jei garsų pakitimų greitis neviršija 
100–200 ms, jų struktūrą atlikėjas gali kontroliuoti (Dub-
nov, 1996, p. 8).

10 Percepcinį liminalumą (ribotumą) dažnai teoretikai aiškina 
kaip faktūros suvokimo procesus, kai skambesio įvykių di-
naminiai santykiai, jų pasikeitimų greitis ir vienalaikiškumas 
svyruoja ties girdimumo riba (MacKay, Strizich, Vickhoff 
2008, p. 260).

11 ST – sul tasto, O – ordinario, SP – sul ponticcello, OSP – tarp 
SP ir O.

12 ST štrichas slopina aukštų ir ryškių harmonikų atsiradimą, o 
Fl. lengvu stryko braukimu mažinami triukšmo elementai.

13 Šią sąvoką suprantame ne tik kaip garso intensyvumo, bet ir 
kaip tembro dinamikos sukurtą psichologinį akcentą. Šiuo 
atveju tembrodinaminis akcentas sustiprinamas ir kintančio 
tembro, ir jo mikroartikuliacijos būdu.

14 Toliau šių štrichų pavadinimus, kaip yra K. Saariaho parti-
tūroje, pateiksime sutrumpintu pavadinimu: sul tasto – ST; 
normal (itališką pavadinimą atitiktų žodis ordinario) – N, 
sul ponticcello – SP.

15 Aptariant šio kūrinio epizodo tembrines metamorfozes 
remiamasi išankstiniu žinojimu, kad štrichų gradacija nuo 
ST iki SP lydima vis aukštyn ryškėjančių harmonikų.

16 Didėjant garsumui atsiranda papildomos harmonikos 
(Алдошина, 1999, p. 82).

17 Ženklu „+“ toliau žymėsime tono alteraciją ketvirtatoniu 
aukščiau, ženklu „–“ – ketvirtatoniu žemiau.

18 Keičiant aukštį šiek tiek kinta ir spektrinis centroidas (Mar-
tin, 1999, p. 45, 47; Алдошина, 1999, p. 82–83).

19 Labai žemų (ypač žemiau negu 100 Hz) ir aukštų garsų 
stiprumą klausa silpnai identifikuoja, todėl didelis jų inten-
syvumas žmogui gali būti net žalingas (Алдошина, 1999, 
p. 53).

20 Алдошина, 1999, p. 40–41; Skovenberg, Nielsen, 2004, 
p. 2, 3.

21 Binaurinis garsų lokalizacijos mechanizmas pasireiškia 
žmogaus gebėjimu palyginti erdvėje sklandančio signalo 
atvykimo laiko ir intensyvumo skirtumus tarp dviejų ausų. 
Garsų lokalizacijai nemažą reikšmę turi ir atvykstančio 
signalo spektro binaurinis struktūravimas (Moore, 2006).

22 Čia galvoje turima ne visos formos dinamikos ir instrumen-
tuotės koncepcija, bet skambesio vidinių aspektų (garsumo 
ir tembro) panaudojimas muzikos medžiagos struktūriniam 
plėtojimui ir mikroartikuliacijai, kuri galėtų būti lygia-
reikšmė, o kartais net svaresnė kitų parametrų (pvz., garso 
aukščių) atžvilgiu.

23 Kad akivaizdžiau išryškėtų muzikos pasikeitimo procesai, čia 
iliustruojamos tik trys atkarpos iš ilgesnio (18 t.) kūrinio 
epizodo. 

24 Erdvės iliuzija plokštumoje sukuriama atitinkamais spalvų ir 
objektų dydžių deriniais. Šalti ir tamsūs tonai (pvz. mėlyna, 
violetinė spalva) vizualiai atrodo tolesni nei greta esantys šilti 
ir šviesūs atspalviai (pvz. raudona, geltona). Tokius spalvų 
panaudojimo būdus pradėta taikyti XVI a. kartu su linijinės 
perspektyvos principais. XIX a. pab.–XX a. spalvą ištobulino 
impresionizmo, postimpresionizmo, ekspresionizmo, abs-
trakčiojo ekspresionizmo, poparto ir kitų krypčių tapytojai 
(http://www.mokslai.lt/referatai/diplominis/tapyba-dailes-
pamokoje-puslapis2.html).

25 Žr. pirmą straipsnio skyrių „Tembro erdvėlaikio kinezė“.
26 Žr. pirmą straipsnio skyrių „Tembro erdvėlaikio kinezė“.
27 Dinaminio akcento (stress accent – J. B. Kramerio termi-

nas) vartojimas aptinkamas kone visų epochų kūryboje, 
ypač būdingas ir daugelio XX–XXI a. kompozitorių, pvz., 
I. Stravinskio, V. Lutoslavskio, P. Boulezo, J. Petraškevičio 
ir kitų, kūrybinei praktikai.

28 Absoliučios tylos nebuvimą J. Cage’as įrodė Harvardo univer-
sitete užsidaręs nuo triukšmo apsaugotame kambaryje. Vėliau 
A. Lucieras moksliškai patvirtino J. Cage’o teiginį, kad mes 
patys esame triukšmą skleidžiančios „mašinos“ (Gruodytė, 
2000, p. 46).

Z. Eitano ir R. Y. Granoto eksperimentai patvirtino, 
kad vieno skambesio aspekto pakitimas gali suteikti iliuzinę 
sąsają su kitų garso parametrų pakitimais, pvz., kylantys in-
tervalai asocijuojami su stiprėjančia dinamika, crescendo – su 
didėjančiu greičiu, garsų aukščių pakitimai – su judėjimo 
perspektyva bei kryptimi ir kt. Tačiau garsų procesų įvykių 
asocijavimas su kūno judesiais nėra tapatus fizikinio pasaulio 
principams – bipoliarūs (priešingi) procesai muzikoje ne 
visada siejami su simetriškai priešingomis asociacijomis. 
Pavyzdžiui, viena iš dinaminių crescendo išraiškų asocijuo-
jama su pagreičiu, tačiau diminuendo nėra suvokiamas kaip 
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sulėtėjimas. Jei muzikinių procesų nuslūgimas (žemėjantys 
garsai, diminuendo, ritardando) asocijuojamas su erdviniu 
nusileidimu, tai intensyvėjantys garsiniai įvykiai (crescendo, 
accelerando, net kylantys tonai) ne visada asocijuojami 
su erdviniu pakilimu (Eitan, Granot 2004, p. 2–8). Tad 
muzikinės erdvės komponavimas labiau grindžiamas ne 
binarinių opozicijų, o skirtumų principais, kurie ne visada 
yra vienareikšmiškai interpretuojami.
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Summary

Timbre and loudness parameters of sound as a psy-
chological awareness imply an inside perceptual spatiality 
of sonorousness. These parameters as kind of time-space 
kinesis are essential for compositional articulation.

One of the most important perceptual aspects of 
timbre can be described through the quality of sound, 
where its quality is integrated in listening process as a 
color of sound and brightness, and therefore psychologi-
cally correlates by perceptual illusion of the dimensional 
perspective of space. 

There are three basic categories of timbral employ-
ment for compositional articulation: the kind of stabile 
(microscopic time-space), pulsating (micro cyclical time-
space) and mutable (metamorphosical time-space) timbre. 
Stabile timbre recognized as a particularity of sound source 
(instrument); pulsating timbre can be described as a hear-
able micro articulation and rearticulation of the sound 
source; mutable timbre identified as kind of aperiodical 
modulation of sound-color. 

The deformation of timbral space as a development of 
compositional material can be employed by interaction 

between articulation possibilities of stabile, pulsating 
and mutual time-space.

Significant time-space properties of loudness kinesis 
(similarly to time-space aspects of timbral articulations) 
can be characterized as a dimensional perspective and 
clarity of inside space and build up various solutions for 
compositional accomplishment. Articulation of loudness 
involves stabile, abruptly alternating and gradually 
mutated possibilities of time-space differentiation. In 
the case of these possibilities, there are two compositional 
types of texture to organize spatial configurations of inside 
perspective: the time-space of stable and mutual musical 
textures of loudness. Relationships between these types 
emerge as the fundamental background for implementing 
various compositional solutions.  

The elements of sounding processes form a complex, 
multifarious correlation system of sound parameters and 
are quite heavily predictable in the context of musical 
piece. Therefore, it calls for further investigation. However, 
considering the specificity of a particular composition, 
there are possibilities to get closer to understanding the 
musical piece as a time-space kinesis, which grows up 
from the basic principles of peculiar articulations and 
relationships among the parameters of sound.
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Rytis AMBRAZEVIČIUS

Laikas muzikos psichologijoje: 
nuo „sensorinio momento“ iki formos
Time in the Psychology of Music: From “Sensory Moment” to Form

Anotacija
Straipsniu tęsiama kognityvinės muzikos psichologijos teorijų, koncepcijų ir tyrinėjimų apžvalga (apie konsonansą ir disonansą muzikos 
psichologijoje žr. Ambrazevičius, 2006) – šiuokart nagrinėjami esminiai muzikinio laiko aspektai. Aptariamas įvairių diapazonų trukmės 
suvokimas, jo kategorinis pobūdis, analizuojami ritmo ir tempo suvokimo dėsningumai, grupavimo ir metro sąveika, pateikiamos pa-
grindinių metro indukcijos teorijų anotacijos. Aptariami reiškiniai siejami su atminties struktūra, tipiškais jos lygmenų trukmės įverčiais 
ir mentalinės informacijos savitumais.
Reikšminiai žodžiai: trukmė, kategorizavimas, psichologinė dabartis, ritmas, tempas, psichologinis žingsnis, grupavimas, metro indukcija, 
muzikiniai akcentai, klausos sensorinė (atgarsio), trumpalaikė ir ilgalaikė atmintis.

Abstract
The paper continues an overview of theories, concepts and studies of cognitive music psychology (see the previous paper on consonance 
and dissonance; Ambrazevičius, 2006). This time the essential facets of musical time are discussed. The perception of durations in differ-
ent time scales and its categorical nature are discussed, the regularities of the perception of rhythm and tempo as well as the interaction 
of grouping and meter are analyzed, the main theories of meter induction are annotated. The phenomena discussed are related to the 
structure of memory, typical time values of its levels, and peculiarities of mental information.
Keywords: duration, categorizing, psychological present, rhythm, tempo, psychological pace, grouping, induction of meter, musical 
accents, aural sensory (echoic), short-term and long-term memory.

Kognityviniams muzikinio laiko tyrimams jau per 
šimtą metų, tačiau ypač didelio dėmesio jie sulaukė pasta-
raisiais dešimtmečiais. Empirinių muzikinio laiko studijų 
proveržį tikriausiai bent iš dalies lėmė naujos techninės 
galimybės – tapo nebesudėtinga matuoti ir analizuoti 
didelius „gyvo“ atilikimo laikinės informacijos kiekius 
(Krumhansl, 2000, p. 161–162; Clarke, 2004), atsirado 
arba tapo lengviau prieinamos sudėtingos tiesioginio sme-
genų veiklos tyrimo technologijos ir įranga. Sukauptoms 
žinioms apie muzikinį laiką apžvelgti skiriama nemažai 
vietos muzikos psichologijos straipsnių rinktinėse, en-
ciklopedijose, vadovėliuose ir t. t. (pavyzdžiui, Fraisse, 
1978; 1982; Dowling and Harwood, 1986; Clarke, 1999; 
Krumhansl, 2000; Snyder, 2000; Parncutt and Drake, 
2001; Justus and Bharucha, 2002; London, 2004, Jones, 
2009). Be abejo, ši žinija gali būti tik santykinai atskiriama 
nuo laiko suvokimo apskritai (Grondin, 2008).

Šiuo straipsniu nesistengiama aprėpti viso muzikinio 
laiko tyrimo lauko, kuris iš tiesų yra labai platus – tik gana 
lakoniškai susumuojamos esminės žinios. Pirma, kaip skel-
bia straipsnio paantraštė, nebeaptariamos formos „valdos“, 
antra, atsisakyta tam tikrų, sąlygiškai savarankiškų skyrių, 
prie kurių tikimasi sugrįžti ateityje. Iš jų pirmiausia mi-
nėtini šie: muzikinis laikas kaip atlikimo studijų objektas; 
muzikinio laiko biologija (neuropsichologija) ir muzikinis 
laikas žmogaus raidoje.

Trukmė

Dėl trukmės sąvokos, atrodytų, jokių neaiškumų 
neturėtų kilti. Pavyzdžiui, įvykio1 trukmė apibrėžiama 
labai paprastai – kaip laiko tarpas nuo įvykio pradžios 
iki pabaigos. Tačiau objektyvizuoti (suvokiamą) įvykio 
pradžią ir pabaigą iš tikrųjų nėra paprasta.

Garso pradžia ir pabaiga. Pagrindinė garso pradžios 
suvokimo problema – natūralių garsų, kurie objektyviai 
prasidėtų akimirksniu, nėra. Garsams būdinga trumpesnė 
(„kietesnė“) ar ilgesnė („minkštesnė“) ataka – laiko tarpas, 
per kurį garso amplitudė užauga nuo (idealiu atveju) 
nulinės iki didžiausios2. Jei ataka trumpa (žr. 1 pvz. vir-
šuje), įvertinti subjektyvią garso pradžią nėra sunku: ji 
atitinka tam tikrą laiko momentą atakoje, tačiau nesvarbu 
kokį – paklaida neišeina už klausos jautrumo ribų (žr. 
toliau apie trukmės diferencinę ribą). Užtenka tikslumo, 
jei tas momentas sutapatinamas su atakos viršūne. To-
kios atakos – energijos impulsu sužadinamų akustinių 
sistemų garsų (pavyzdys – „gnaibomieji“ ir mušamieji 
chordofonai, dauguma membranofonų ir idiofonų). Ta-
čiau jei ataka ilga (pavyzdžiui, griežiamųjų chordofonų), 
nustatyti subjektyvios garso pradžios momentą darosi 
sunkiau. Be to, tuomet garso pradžia ir suvokiamas garso 
atakos momentas nesutampa (1 pvz. apačioje), o kaip tik 
šie momentai (ne garsų prãdžios) ir naudojami suvokiant 
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ritmą. Suvokiamas atakos momentas (angl. perceptual 
attack time, PAT) nebūtinai sutampa su fizinės atakos 
viršūne, jis gana sudėtingai priklauso nuo garso kitimo 
fizinėje atakoje savitumų (Vos and Rasch, 1981; Gordon, 
1987, ir kt.).

  
1 pvz. Fortepijono (viršuje) ir smuiko (apačioje) garsų 
pradžios atkarpos (300 ms). Pažymėti suvokiami atakos 
momentai

Įvertinant garso pabaigą taip pat gali kilti klausimų. 
Ar ja laikytina santykinai stacionarios garso fazės (angl. 
sustain standartinėje ADSR garso gaubtinėje) pabaiga, 
ar laiko momentas, kai garso lygis nukrinta tam tikru 
standartiniu dydžiu (kaip antai 60 dB reverberacijos 
atveju), ar apibrėžiama dar kaip nors kitaip? Tačiau 
garso pabaigos įvertinimo tikslumas nėra toks aktualus 
kaip garso pradžios, nes, kaip matysime vėliau, daugelis 
muzikinio laiko reiškinių pagrįsti būtent laiko intervalais 
tarp garsų pradžių.

Temps courts, temps longs (tc, tl). Šių dviejų katego-
rijų skyrimas atspindi tam tikrą kokybinį šuolį muzikinio 
laiko skalėje. Trumpų ir ilgų trukmių dichotomijos įvar-
dijimas čia pateikiamas originalo kalba – pagal muzikinio 
laiko psichologijos klasiką, prancūzų mokslininką Paulį 
Fraisse (1911–1996). Jo empirinių tyrinėjimų duomeni-
mis, trukmės iki maždaug 400 ms (tc) nesuvokiamos kaip 
„tikros“, t. y. nėra aiškiai suvokiama laiko tėkmė tokiose 
trukmėse – tik jų grupavimas, laiko tėkmė garsų grupėje 
(Fraisse, 1982, p. 167, ir kt.).

Apytiksliai dukart ilgesnės trukmės jau yra „tikros“ – 
laiko tėkmė jose jau suvokiama. Svarbu, kad tc ir tl sky-
rimas yra kategorinis, jis labiausiai išryškėja šias trukmes 
gretinant (kaip minėta, daugmaž 2 : 1 santykiu)3. Vadi-
nasi, ritmas, sudarytas iš tc ir tl, turėtų būti suvokiamas 
ryškiausiai4. 

P. Fraisse mini dar vieną specifinę trukmę, susijusią 
su tc /tl diferenciacija – tai „indiferentiškumo intervalas“ 
(indifference interval); apie 600 ms (tokią pačią vertę 

gavo ir Wilhelmas Wundtas dar 1911 m.; pagal London, 
2004, p. 31). Tai tiksliausiai įvertinama trukmė: trumpes-
nes trukmes suvokiant linkstama pailginti, ilgesnes – pa-
trumpinti (Krumhansl, 2000, p. 160)5. Vėliau matysime, 
kad „indiferentiškumo intervalas“ yra logiškas „natūraliojo 
žingsnio“ rezultatas.

Trukmės diferencinė riba. Diferencinė riba (angl. 
difference limen, jnd – just noticeable difference; kitaip – 
pojūčių skirtumo slenkstis) – gerai žinoma ne tik garso 
suvokimo, bet apskritai suvokimo savybė. Tai mažiausias 
suvokiamas dirgiklių skirtumas. Mažiausias suvokiamas 
trukmių skirtumas sulaukė gana didelio tyrinėtojų dė-
mesio. Pateikiami įvairūs skaičiai – nuo 5–10 (Woodrow, 
1951) iki 2–3 (Povel, 1981) proc. Tai reiškia, kad trukmių 
nevienodumas pradedamas suvokti, jei tos trukmės skiriasi 
2–10 proc. Santykinė šių skaičių įvairovė paaiškinama 
nevienodomis eksperimentų sąlygomis: jei lyginamos izo-
liuotos trukmės, diferencinė riba aukštesnė, jei jungiamos 
ritminiame judėjime, – žemesnė. Be to, prisiminkime, kad 
tiksliausiai suvokiamos trukmės apie „indiferentiškumo 
intervalą“ (600 ms). Taigi gerokai trumpesnių ar ilgesnių 
trukmių diferencinė riba yra kur kas aukštesnė6. 

Ontologinė ir virtualioji trukmė. Čia panaudotos 
W. Jay’aus Dowlingo ir Dane’o L. Harwoodo siūlomos 
sąvokos (Dowling and Harwood, 1986, p. 182–185). 
Galima būtų sakyti ir paprasčiau: objektyvioji ir subjek-
tyvioji (suvokiama) trukmė. Apie tokių trukmių ryšius 
straipsnyje rašoma nemažai. Tačiau šiame skirsnelyje 
ontologinės ir virtualiosios trukmės skirtumai aptariami 
specifiniu – laiko tėkmės skirtumų – aspektu. Kai muziki-
nė medžiaga yra gerai, aiškiai organizuota, „subalansuota“ 
implikacijos-realizacijos (Narmour, 1990, 1992) požiūriu, 
(subjektyvusis) laikas eina greičiau (Clarke, 1999, p. 478). 
Kita vertus, bet koks pripildytas įvykių laikas (ir nemuzi-
kinis) eina greičiau, o „tuščias“ laikas slenka nepaprastai 
lėtai. Įdomu, kad žiūrint retrospektyviai viskas apsiverčia: 
užpildytas laikas prisimenamas kaip santykinai ilgas, laikas 
be įvykių – trumpas (James, 1890, p. 624). Šios bendros 
tendencijos tinka ir muzikiniam laikui.

Psichologinė dabartis. „Praktiškai suvokiama dabar-
tis – tai tarsi ne peilio ašmenys, o tam tikro pločio balnas, 
kuriame sėdėdami mes žiūrime į laiką pirmyn ir atgal“ 
(James, 1890, p. 609). Psichologinės dabarties trukmės 
įverčiai skiriasi nedaug – paprastai jie apima 2–5 sekun-
džių diapazoną (pagal Clarke, 1999, p. 476 – 3–8 s), bet 
ypatingais atvejais gali siekti ir iki 10 ar 12 s (Dowling and 
Harwood, 1986, p. 181). Be abejo, ši trukmė priklauso 
nuo dėmesio, klausomos muzikinės medžiagos ir paties 
klausytojo individualybės, tačiau psichologinės dabarties 
trukmė vis tiek išlieka apytiksliai apibrėžiama. Minėtos 
10–12 s – tai tik labai reti, netipiški atvejai. Iš esmės psi-
chologinės dabarties trukmė nepriklauso ir nuo žmogaus 
amžiaus (Dowling and Harwood, 1986, p. 181).
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Išsamesnių empirinių psichologinės dabarties tyrinė-
jimų pradininku tenka laikyti P. Fraisse. Ypač svarbus jo 
pastebėjimas, kad tipiškos muzikinių frazių trukmės yra 
2–5 s, t. y. atitinka psichologinę dabartį (Fraisse, 1982). 
Gerai pagalvojus tai ir neturėtų stebinti – muzikinėje fra-
zėje turėtų tilpti tai, kas vyksta „dabar“, ji suvokiama tarsi 
vienu ypu, prieinama atmintyje tiesiogiai, t. y. kaupiama 
trumpalaikėje atmintyje. Labai svarbi išvada: psichologinė 
dabartis yra iš esmės tai, ką apima trumpalaikė atmintis ir 
atitinka muzikinę frazę. Kitaip sakant, muzikinė frazė nėra 
grynai imanentinė muzikos savybė (lygiai kaip kalbos frazė 
nėra grynai imanentinė kalbos savybė) – ją, kaip struktūros 
elementą, nulemia atminties struktūra. Jei mūsų trumpa-
laikė atmintis būtų, tarkime, minutės trukmės, muzikos 
frazės irgi išsitęstų apytiksliai iki minutės.

Dar vienas įdomus momentas: jeigu apskaičiuotume, 
kiek (pagrindinių) ritminių vienetų sudaro tipišką mu-
zikinę frazę, paprastai gautume vadinamąjį „magiškąjį 
Millerio skaičių“ (7±2, t. y. tarp 5 ir 9; Miller, 1956)7. 
Šis skaičius – viena esminių suvokimo konstantų (dar 
vadinamas operaciniu vienetu). Tai informacijos vienetų 
skaičius, laikomas trumpalaikėje atmintyje8. Taigi dar 
kartą pagrindžiamas ryšys tarp trumpalaikės atminties ir 
frazės trukmės. Prie trumpalaikės atminties dar grįšime, 
kai bus aptariamas ritmas.

Labai trumpos trukmės. Jei trukmių seką sudaro 
trumpesnės negu 1/16 s (apie 60 ms) trukmės, jų jau nebe-
įmanoma suvokti kaip atskirų įvykių9. „Įdomu, kad tai tik 
šiek tiek viršija žmogaus fizinių galimybių ribą atlikti labai 
greitus veiksmus“ (Snyder, 2000, p. 162). Kitaip sakant, 
einant  trumpų trukmių link, žmogaus suvokimas patiria 
didelį kokybinį šuolį: trukmės, ritmo suvokimą keičia 
garso aukščio suvokimas, juk būtent žemiausius 16–20 Hz 
dažnio garsus mes jau girdime. Beje, tai įdomiai atliepia ir 
aido suvokimą: minima 50, 60 ar kiek didesnė trukmė – 
riba, kai gretimi garso atspindžiai jau imami suvokti kaip 
aido pakartojimas (pavyzdžiui, Rossing, Moore, and 
Wheeler, 2002, p. 537). Trumpiausias girdimas atskiras 
garsas, „sensorinis momentas“, – apie 2 ms (Licklider, 
1951); jis suvokiamas tik kaip spragtelėjimas, neturintis 
aukščio ir aiškios trukmės. Aukščio kokybę garsas įgyja 
palengva, trukmę didinant iki 50 ms (ten pat). Kita svarbi 
trukmė – „percepcinis momentas“ – apima apie 100 
ms ar kiek ilgiau. Tai riba, kai visa dinaminė informacija 
integruojama sensorinėje atmintyje, t. y. kad ir kaip per 
100 ms kistų dažnis ar stipris, visa tai suvokiama kaip 
vienas nekintantis, suvidurkintas garsas; padidinus stiprį 
ir proporcingai sumažinus trukmę, garso pojūtis nekinta 
(Spender and Shuter-Dyson, 1995, p. 403)10.

Labai ilgos trukmės. Kalbant apie trukmes, ilgesnes 
už psichologinę dabartį, dažnai pabrėžiama, kad jos yra 
ne suvokiamos, o įvertinamos (Fraisse, 1978, ir kt.). Ilga 
trukmė tarsi „subyra“ – mintyse mes imame ją skaidyti 

trumpesnėmis, skaičiuoti. Tarkime, girdime 1 : 2 santykio 
ritmą (pavyzdžiui, aštuntinė–aštuntinė–ketvirtinė) vidu-
tiniu tempu. Ir ritminės trukmės, ir jų santykiai aiškiai 
suvokiami. Tačiau jeigu trukmės būtų labai ilgos (kitaip 
sakant, tempas labai lėtas), pavyzdžiui, minutė–minutė–
dvi minutės, nei trukmių, nei jų santykių (kad pirmieji 
du garsai vienodi, o paskutinis garsas dukart ilgesnis) 
nebesuvoktume – norėdami nebent galėtume suskaičiuoti 
jas smulkesnėmis padalomis ir tuos skaičius palyginti.

Atminties struktūra ir kokybiniai šuoliai muzikinio 
laiko skalėje. Apibendrinant duomenis apie muzikinių 
trukmių suvokimą visoje definicijų ir reiškinių įvairovėje 
išryškėja paprastas kertinis dėsningumas: pagrindinius 
suvokimo skirtumus lemia atminties struktūra, skirtingi 
jos lygmenų mechanizmai. Labai trumpos trukmės pri-
klauso daugmaž sensorinės atminties sričiai (ar jos apatinei 
daliai), labai ilgos – ilgalaikės atminties sričiai. „Vidutinės“ 
trukmės, kurios, matyt, atitinka intensyviausiai smegenų 
naudojamą (muzikinio) laiko skalės diapazoną, priklauso 
trumpalaikei atminčiai.

Ritmas ir tempas

Ritmas ir trumpalaikė atmintis. Iš daugelio panašių 
ritmo apibrėžimų muzikos psichologijoje čia renkamasi 
Bobo Snyderio (2000, p. 159) siūlomas: „kai trumpalai-
kėje atmintyje įvyksta du ar daugiau įvykių, tai vadiname 
[laiko projekcijoje] ritmu“. Svarbūs du momentai: pirma, 
ritmiškomis plačiąja prasme laikomos bet kokios – taigi 
ir nereguliarios – įvykių sekos; antra, ritmas – tik tai, kas 
telpa trumpalaikėje atmintyje. „Šios sąvokos vartojimą 
aprašant didesniu masteliu laiko įvykius vertinu kaip 
esmiškai metaforą, nes jie priklauso jau muzikos formai“ 
(ten pat, p. 161). Taigi ritmas – tai, ką apima psichologinė 
dabartis (tik joje įvykiai jungiami tiesiogiai), kas prieinama 
sąmonei be lyginimo su ilgalaikės atminties informacija 
(tai jau atitiktų formą).

Tvinksnis ir pulsas. Tvinksnis – laiko momentas, 
taigi jis neturi trukmės. Paprastai tvinksnio sąvoka varto-
jama aprašant izochroninius procesus: kaip tik tvinksniai 
ir dalija laiką vienodais intervalais; tai suvokiama kaip 
pulsas. Taigi „tvinksnis yra ne pačios muzikinės [garsinės] 
„žaliavos“ savybė, o tam tikras jos suvokimo rezultatas. 
Pavyzdžiui, jeigu įvykiai ritmiškai kartojasi kas sekundę, 
bet kartais pakeičiami pauzėmis, tvinksnis suvokiamas 
kiekvieną sekundę – nesvarbu, ar jis sutampa su įvykiu, ar 
su pauze“ (Justus and Bharucha, 2002, p. 467). Taip pat 
jeigu garsų atakos išsidėsčiusios ne visai izochroniškai, tai 
suvokiama kaip tam tikri nesutapimai su tvinksniais, bet 
patys tvinksniai lieka reguliarūs ir mintyse „girdimi“ – net 
jeigu realaus fizinio įvykio tvinksnio momentu ir nėra. 
Aišku, jei šie nesutapimai labai dideli, tvinksnių ir pulso 
suvokimas kinta, silpnėja arba visai išnyksta.
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Tempas. Psichologinėse tempo (pulso greičio, tvinks-
nių skaičiaus per laiko vienetą) klasifikacijose minimos 
kelios būdingos reikšmės ar diapazonai. Pavyzdžiui, 
B. Snyderis (2000, p. 167–169) pateikia tokius skaičius11: 
vidutinis tempas – apie MM 100 ar kiek lėtesnis (suvo-
kiamas ir atkuriamas tiksliausiai), jį apimantis ryškiausio 
pulso diapazonas – apie MM 60–150 (dažniausiai nau-
dojamas, tempas suvokiamas ir atkuriamas gana tiksliai) 
ir šį apimantis naudojamų tempų diapazonas – apie 
MM 30–300 (už šių ribų išeinančių tempų beveik ne-
pasitaiko12, suvokiant tempą pulsą linkstama stambinti 
ar smulkinti). Vidutinio tempo reikšmė paaiškinama 
psichologiniu žingsniu.

Psichologinis (natūralusis) žingsnis. Natūralu tikėtis, 
kad tempui suvokti turi įtakos tam tikri mūsų garsinei 
aplinkai būdingi vyksmų tempai. Daugelio žmogaus rit-
mingų judesių (kūdikio žindimo, širdies plakimo, šokio, 
žingsnio) periodai yra apie 0,5–1 s trukmės (Krumhansl, 
2000, p. 160). Smalsumo dėlei apskaičiuokime savo žings-
nio tempą, kai einame nei per daug skubėdami, nei per 
lėtai. Labai tikėtina, kad žengsime kas 0,6–0,7 s (tempas 
85–100). Tai atitinka vadinamąjį „natūralųjį (psichologinį) 
žingsnį“ (angl. natural pace, psychological pace) ir drauge 
moderato, t. y. vidutinį muzikos tempą. Prisiminkime 
trumpalaikės atminties ir muzikinės frazės trukmės ryšį – 
įdomu, kad „natūralusis žingsnis“ yra vidutinio muzikinio 
tempo priežastis. Tai yra, jeigu įprastai žingsniuotume 
lėčiau, lėtesnis būtų ir mūsų muzikos moderato.

„Natūraliojo žingsnio“ idėja buvo diskutuojama jau 
XIX a., bet galutinai išsikristalizavo gerokai vėliau (Woo-
drow, 1951; Fraisse, 1978, 1982, ir kt.). „Natūraliojo 
žingsnio“ išraiškos – iš esmės analogiški spontaninis ir 
preferencinis tempai. Spontaninio tempo eksperimen-
tuose dalyvių prašoma ploti ar barbenti pulsą įprastu, na-
tūraliu tempu (Fraisse, 1957). Preferencinis tempas – kai 
dalyvių prašoma pareguliuoti tempą (pavyzdžiui, sulėtinti 
ar pagreitinti garso įrašą), kad rezultatas tempo požiūriu 
skambėtų kuo natūraliau.

Įvairūs autoriai pateikia šiek tiek nevienodus spon-
taninio ir preferencinio tempo eksperimentų rezultatus, 
pavyzdžiui, 600–750 ms, 380–800 ms, 400–900 ms 
(Snyder, 2000, p. 182; Krumhansl, 2000, p. 160; Parncutt 
and Drake, 2001). Jie priklauso nuo eksperimento sąlygų 
ir individualių savybių. Kai kurių individų spontaninis 
tempas atitinka 200 ms, kitų – net 1400 ms; jis yra 
gana stabilus (nekinta laikui bėgant; Krumhansl, 2000, 
p. 160). Tačiau dažniausiai spontaninio / preferencinio 
tempo vertės susitelkusios apie 600–700 ms. Pastebima 
tendencija „asimiliuoti“ kitokius tempus („natūraliojo 
žingsnio“ aplinkoje) – lėtesni tempai suvokiami kaip san-
tykinai greitesni ir atvirkščiai (Snyder, 2000, p. 181–182). 
Kadangi tempas tiksliausiai suvokiamas „natūraliojo žings-
nio“ aplinkoje, akivaizdu, kad nedidelis tempo kitimas 

aiškiausiai suvokiamas šiame diapazone (300–800 ms; 
Fraisse, 1967; pagal Parncutt and Drake, 2001).

Be abejo, „natūralusis žingsnis“ sietinas su minėtu 
„indiferentiškumo intervalu“ – šios sąvokos vartojamos iš 
esmės vieno ir to paties reiškinio specifiniams (trukmės ir 
tempo) aspektams eksplikuoti.

Ritminė trukmė. Kartais sakoma, kad ritmas apibrė-
žiamas garsų trukmių santykiais. Reikėtų šiek tiek patiks-
linti. Iš tikrųjų lyginamos ne garsų trukmės (laiko tarpai 
tarp garsų pradžių ir pabaigų), o, pažodžiui verčiant, „in-
tervalai tarp garsų pradžių“ (IOI – Inter-Onset-Intervals). 
Trumpumo dėlei čia jie vadinami ritminėmis trukmėmis. 
Ritmo suvokimą lemia ne fizinės garsų trukmės, o IOI 
(Krumhansl, 2000, p. 160; nuorodos Parncutt and Dra-
ke, 2001). Fizinės garsų trukmės gali būti ir trumpesnės 
(staccato), ir ilgesnės (legato užlaikant) už ritmines.

Kategorinis ritmo suvokimas. Kategorizavimas – pa-
matinis ne tik muzikos suvokimo, bet apskritai suvokimo 
reiškinys, padedantis sumažinti didžiulį informacijos kiekį, 
kol jis bus tinkamas suvokti, įsiminti ir generuoti (prisi-
minkime operacinio vieneto apribojimus). Čia nenagri-
nėjami bendrieji kategorizavimo principai ir dėsningumai 
(žr., pavyzdžiui, puikią apžvalgą Snyder, 2000, p. 81–93; 
lietuviškai apie kategorizavimą muzikoje – Ambrazevi-
čius, 1997, p. 6–9; 2008a, p. 45–48; 2008b, p. 83–84). 
Pereinama tiesiai prie ritmo kategorizavimo. Paulio Fraisse 
temps courts ir temps longs atspindi trukmės, t. y. absoliutųjį, 
kategorizavimą. O dabar kalbame apie ritmo, t. y. ritminių 
trukmių (IOI) santykių, reliatyvųjį kategorizavimą. Trum-
pam grįžkime prie diferencinės ribos: jei nukrypimai nuo 
tikslaus izochroniškumo neperžengia diferencinės ribos, jie 
iš viso nėra suvokiami. Peržengus tą ribą ritmo netikslumas 
jau suvokiamas, tačiau ne kaip ritmo schemos, o kaip ritmo 
atspalvio pakitimas13. Tai yra, ritmo kategorijos išlieka 
tos pačios, atitinkančios prototipinius ritmus (mechaniš-
kai tikslius, vaizduojamus kategorijų centriniais taškais). 
Įvertinta, kad įvykiui (atakai) paskubėjus ar pavėlavus net 
apytiksliai 1/8–1/4 pulso dalimi ritmo schema suvokiama 
nepakitusi (Snyder, 2000, p. 166)14. Tačiau jei tokie nuo-
krypiai yra sistemingi, jie sukuria muzikinio stiliaus pojūtį, 
palengvina muzikinės struktūros suvokimą, užkoduoja 
emocijas – trumpai sakant, daro muziką „gyvą“. Ši plati 
ir įdomi mikroritminių nuokrypių sritis sulaukė nemažo 
tyrinėtojų dėmesio kaip muzikos atlikimo studijų dalis 
(Sundberg, 1997; tyrinėjimų apžvalga Gabrielsson, 1999; 
„atlikimo taisyklės“ Friberg, Bresin, and Sundberg, 2006, ir 
t. t.); galbūt ateityje ją reikėtų aptarti atskiru straipsniu.

Dažniausiai naudojamas labai ribotas ritmo kategorijų 
skaičius. P. Fraisse skaičiavimais (1982), 80–90 procentų 
natų pasirinktuose penkiolikoje europinės muzikos kūri-
nių (ar jų dalių) nuo Ludwigo van Beethoveno iki Bélos 
Bartóko telpa dviejose kategorijose – 1 : 2 ar (rečiau) 
1 : 3 santykio.
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Savitai ritmo kategorizavimą iliustruoja ritmo genera-
vimo eksperimentai: sukelti (kategorijos tikslumu) tolygų 
ritmą žmogui yra gerokai lengviau negu netolygų (Fraisse, 
1982). Netolygų ritmą ir pakartoti sunku (Snyder, 2000, 
p. 180). Tai patvirtina stiprią ritminę žmogaus elgsenos 
prigimtį. Net prašant mušti nereguliarų, laisvą ritmą, 
pastebima tendencija jį kategorizuoti (dažniausiai priar-
tinti prie 1 : 1; ten pat; Fraisse, 1956, p. 29, ir kt.). Jeigu 
prašoma mušti tolygų ritmą, stebima ryškių dviejų modų 
skirstinio tendencija (ritminiai santykiai artimi 1 : 1, 1 : 2; 
Fraisse; 1956, p. 29–30, ir kt.); jos atitinka temps courts ir 
temps longs (200–300 ir 450–900 ms).

Kitas reiškinys, iliustruojantis kategorinį ritmo suvoki-
mą, – tendencija niveliuoti ritmines struktūras, suvokti jas 
supaprastintai. Įvairiais eksperimentais (pavyzdžiui, Fraisse, 
1982; Povel, 1981; Deutsch, 1986) parodyta, kad klausy-
tojai tiksliausiai pakartoja, atkuria ritmus, išreiškiamus pa-
prastais santykiais (pavyzdžiui, 1 : 1, 1 : 2). Sudėtingesnius 
ritmus linkstama keisti šiais paprastais. Pavyzdžiui, 4 : 5 
keičiamas į 1 : 1, o 4 : 9 – į 1 : 2 (ar bent jau artėja prie 
1 : 1, 1 : 2)15. Be to, ritmo atkūrimo tikslumas priklauso 
nuo tempo: paprasti ritmai gana tiksliai atkuriami įvairiais 
tempais, sudėtingesni – tiksliau tik „patogiais“ vidutiniais 
tempais (Collier and Wright, 1995).

Grupavimas ir metras

Laikantis B. Snyderio apibrėžimo, paliekančio ritmui 
trumpalaikės atminties sritį (Snyder, 2000, p. 159), toliau 
tektų nuosekliai aptarti ritmo organizavimo principus. 
Pagal jau senokai susiformavusią paradigmą „ritmo įvykiai 
yra organizuojami hierarchiškai dviem skirtingais būdais, 
žinomais kaip grupavimas ir metras“ (Parncutt and 
Drake, 2001; žr. ten ir šaltinių nuorodas). „Suvokimo 
požiūriu ritmas pasireiškia ir net gali būti apibrėžiamas 
kaip šių dviejų organizavimo formų derinys“ (ten pat). 
Tokie deriniai, kuriuose grupavimo ir ritmo momentai 
konkuruoja16 arba veikia lygiagrečiai (sustiprina vienas 
kitą), dalyvauja kuriant aukštesnę hierarchiją – tai jau 
priskiriama formai (Lerdahl and Jackendoff, 1983, žr. 

2 pvz.). Grupavimo ir metro sąveika atsispindi Fredo 
Lerdahlio ir Ray’aus Jackendoffo siūlomame muzikinių 
struktūrų interpretavimo taisyklių (suvokimo požiūriu) 
rinkinyje. Šias taisykles autoriai skirsto į absoliučiąsias ir 
ceteris paribus (t. y. išryškėjančias, kai visos sąlygos, išskyrus 
lyginamąjį aspektą, vienodos)17.

Subjektyvusis ritmizavimas. Tai paprasčiausias 
grupavimo lygmuo: net izochroninių identiškų garsų 
seką suvokiant linkstama skaidyti į grupes, dažniausiai 
po du ar keturis garsus, rečiau – po tris (Fraisse, 1982, 
p. 155–157). Subjektyviuoju ritmizavimu tai vadinama 
todėl, kad tokioje sekoje nieko objektyvaus, kas lemtų 
grupavimą, nėra. Kuo greitesnis tempas, tuo didesnėmis 
(turinčiomis daugiau garsų) grupėmis linkstama grupuoti 
(ten pat ir kt.). Ši tempo tendencija pastebima ir atvirkšti-
nėje užduotyje – kai prašoma barbenti ar pagroti įvairaus 
dydžio izochroninio ritmo grupes. Tačiau tempas ir grupės 
dydis nekompensuoja vienas kito – paprastai didesnės 
grupės, nors ir atliekamos greitesniu tempu, trunka ilgiau 
(Krumhansl, 2000, p. 161).

Objektyvusis ritmizavimas ir akcentai. Toks gru-
pavimas pasireiškia, kai izochroninių identiškų garsų 
seką nors kiek pakeičiame – pavyzdžiui, tam tikri garsai 
yra aukštesni, ilgesni, stipresni, kitokio tembro, kitokios 
artikuliacijos ar atskiriami pauzėmis. Tokie garsai žymi 
suvokiamų grupių arba smulkesnių jų padalų ribas18. 
Paviršiaus lygmeniu grupės atitinka trumpus motyvus, 
jungiamus į frazes, ir t. t.

Aptarkime įvairius objektyvaus ritmizavimo atvejus 
išsamiau. Tai padaryti turbūt patogiausia remiantis mu-
zikinių akcentų sistema. Žinome, kad garsas suvokiamas 
kaip akcentuotas – pabrėžtas, jeigu jis kuo nors (pavyz-
džiui, kuriuo nors iš ką tik minėtų parametrų) išsiskiria 
iš kitų garsų. Tokį percepcinį išskyrimą lemia kurios nors 
Geštalto taisyklės ar kelių taisyklių (artumo, panašumo, 
gero tęsinio ir t. t.) formuojamas grupavimas; tai bendra 
įvairioms psichinės veiklos sritims. Garso akcentas – garso 
svarbumo sinonimas. „Bet ką, kas įvykį daro svarbesnį už 
gretimus įvykius, arba kas patraukia klausytojo dėmesį į 
tą įvykį, galima laikyti akcentu“ (Jones, 1987).

2 pvz. Pagrindiniai F. Lerdahlio ir R. Jackendoffo toninės muzikos generatyvinės teorijos komponentai (McAdams, 1996, p. 269)
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Skiriamos trys akcentų rūšys – fenomeninis, struk-
tūrinis ir metrinis (Lerdahl and Jackendoff, 1983, 
p. 17–18). Fenomeninis akcentas sukuriamas, kai „įvykis 
gerokai skiriasi nuo gretimų įvykių, todėl yra suvokiamas 
kaip išskirtinis muzikiniame paviršiuje“ (Snyder, 2000, 
p. 170; 3 pvz. viršuje)19. Jis nepriklauso nuo vietos grupėje 
ar metro struktūroje. Struktūrinis akcentas iš dalies gali 
būti laikomas fenomeninio atmaina (kai išskiriantysis 
elementas – ritminė trukmė): grupės, atskirtos pauzėmis 
nuo kitų grupių, pirmasis ir paskutinysis garsai suvokiami 
kaip akcentuoti (ten pat; 3 pvz. viduryje). Jie nebūtinai 
turi atitikti metrinius tvinksnius. Ir izoliuoti garsai (t. 
y. kai grupę sudaro vienintelis garsas) suvokiami kaip 
akcentuoti; dviejų garsų grupėje stipresnis akcentas tenka 
antrajam garsui (Povel and Okkerman, 1981; Povel and 
Essens, 1985, p. 415). Metrinius akcentus įgyja garsai me-
trinių tvinksnių pozicijose (3 pvz. apačioje). Pavyzdžiui, 
kaip žinome, keturių dalių metras sukuria stipriausią 
akcentą pirmojoje pozicijoje, silpnesnį – trečiojoje, dar 
silpnesnį – antrojoje ir ketvirtojoje, dar silpnesnius – 
pusinėse (smulkesnėse) pozicijose ir t. t. Įdomu, kad 
metriniai akcentai – tarsi grįžtamojo ryšio reiškinys, juk 
percepciškai patį metrą generuoja fenomeniniai akcentai 
(žr. toliau)20.

3 pvz. Trys akcentų rūšys (Snyder, 2000, p. 171)

Metro metmenys. Metrą suformuoja šios sąlygos: 
izochroniškumas21, cikliškumas, hierarchinė tvinks-
nių struktūra. „Metras – pulso tvinksnių organizavimas 
į cikliškai besikartojančią akcentų struktūrą“ (Snyder, 
2000, p. 160). „Metras – hierarchinė tvinksnių struktūra. 
Pirmoji esminė metro charakteristika yra [pulso] izochro-
niškumas. <...> Antroji metro charakteristika – suvokiamų 

kirčių hierarchija: įvykiai, sutampantys su kai kuriais 
tvinksniais, suvokiami kaip stipresni ir ilgesni už kitus, 
net jeigu tie įvykiai akustiškai ir nėra pabrėžti“ (Justus 
and Bharucha, 2002, p. 467)22.

Dažnai teigiama, kad metras ne tiek suvokiamas, kiek 
indukuojamas, pabrėžiant, kad „metras yra konstruktas, 
neegzistuojantis pačiame dirgiklyje (<...> dirgiklio savy-
bių abstrakcija)“ (Clarke, 1999, p. 482). „Panašiai, kaip 
pulso tvinksniai, akcentų struktūra turi būti [suvokiant] 
indukuojama iš faktinių muzikos įvykių. Tai reiškia, kad 
suvokiant metrą yra daug galimybių atsirasti neviena-
reikšmiškumui“ (Snyder, 2000, p. 172), t. y. bent jau 
sudėtingesniais atvejais galimos kelios adekvačios metro 
interpretacijos (ten pat; Lee, 1991)23.

Kodėl reikia tokio konstrukto? Tai sąmonės „pa-
geidaujamas“ karkasas, lemiantis informacijos išteklių 
„ekonomiją“: „Pulso ir metro rėmai suvokiant laiką yra 
tas pat, kas darnõs ir dermės – suvokiant garso aukštį. Tai 
yra karkasai, padedantys susiorientuoti ir pajausti, „kur“ 
[laike] mes esame“ (Snyder, 2000, p. 174). Taigi ritmas 
yra tarsi „koduojamas metru“; tai nagrinėja kodavimo 
teorija, besiremianti laiko gardelės modeliu.

Metras kaip „ekonomiškiausia“ laiko gardelė. Pa-
nagrinėkime metro indukcijos mechanizmą. Paprastą jo 
aiškinimą jau prieš gerus du dešimtmečius pasiūlė olandų 
mokslininkas Dirkas-Janas Povelis (1984). Pradedama 
nuo pulso indukcijos. Teigiama, jog žmogaus vidinis 
„laikrodis“ gali generuoti įvairaus tempo pulsą, t. y. 
tam tikrą laiko gardelę, kuri gretinama su realiais garso 
įvykiais. Aiškiausias, su didžiausia tikimybe sukuriamas 
pulsas yra toks, kuris atitinka „ekonomiškiausią“ gardelę – 
tenkina šias sąlygas: pirma, kuo daugiau įvykių sutampa 
su tvinksniais, antra, kuo mažiau tvinksnių tenka „tylai“ 
(t. y. kuo mažiau tvinksnių atsiduria ne garsų atakose), 
trečia, kuo daugiau nesutapdintų su tvinksniais įvykių 
vis dėlto gardelėje yra lengvai apibrėžiami (Povel, 1984, 
p. 320). Patobulintame modelyje (Povel and Essens, 
1985) atsižvelgiama į struktūrinius akcentus. Įvedamas 
„nepataikymo į gardelę“ rodiklis:

C = W . t + n
24;

čia t – tvinksnių, tenkančių „tylai“, skaičius, n – tvinks-
nių, krintančių ant (struktūriškai) neakcentuotų įvykių, 
skaičius, W – svorio koeficientas (kiek kartų t tipo „ne-
pataikymai“ svaresni už n tipo). Kad būtų aiškiau, žr. 1 
ir 2 pavyzdžius 4 pvz. Pirmuoju atveju visi tvinksniai 
sutampa su struktūriniais akcentais, taigi ir t = 0, ir n = 0. 
Antruoju atveju n = 0, bet t = 2 (du tvinksniai nesutampa 
su jokiu įvykiu). Taigi antroji ritminė figūra indukuoja 
šiek tiek blankesnį (silpniau juntamą) metrą, vis dėlto 
nepalyginti ryškesnį negu likusios (trečioji ir ketvirtoji) 
ritminės figūros.
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4 pvz. Keturi ritmo pavyzdžiai (Jones, 2009, p. 82). 
Struktūriniai akcentai pažymėti akcento ženkleliais, 
pulsas – skrituliukais, pulso ir struktūrinių akcentų 
nesutapimai – žvaigždutėmis

Apibendrinkime: klausantis muzikos iš fenomeninių ir 
struktūrinių akcentų informacijos indukuojama metrinių 
akcentų struktūra. Metriniai akcentai nebūtinai idealiai – 
bet kuo geriau – turi atitikti fenomeninius ir struktūrinius 
akcentus (tai ir iliustruoja „ekonomiškiausios“ laiko 
gardelės modelis). Indukuota metrinių akcentų struktūra 
projektuojama į ateitį – ji tarsi girdima mintyse, netgi 
jei įvykių seka ir nutrūktų. Nauji įvykiai suvokiami 
indukuoto metro karkase. Jeigu nauji (fenomeniniai ir 
struktūriniai) akcentai prieštarauja metriniams, atsiranda 
metrinė įtampa (Snyder, 2000, p. 160–161; arba metrinis 
disonansas; Parncutt and Drake, 2001). Kuo silpnesnis 

tvinksnis hierarchinėje metro struktūroje, tuo stipresnę 
metrinę įtampą sukuria struktūrinis ar fenomeninis akcen-
tas to tvinksnio pozicijoje (Snyder, 2000, p. 176–177)25. 
Kai naujas akcentas sutampa su stipriu metriniu, metrinė 
įtampa staiga atslūgsta. Jeigu aptariamasis prieštaravimas 
labai ryškus, metro pojūtis gerokai susilpnėja arba gali būti 
ieškoma kitos, adekvačios metro struktūros.

Dinaminio dėmesio teorija. D.-J. Povelo laiko gar-
delės modelis nedetalizuoja metro indukcijos pradžios: 
imama visa ritminė figūra ir joje dėliojami metriniai 
akcentai, t. y. suvokiant metrą būtina žinoti visą ritminį 
piešinį. Tačiau iš savo patirties žinome, kad metrą bent 
jau apytiksliai nuspėti galima ir iš kelių pirmųjų garsų 
(Longuet-Higgins and Lee, 1982; Lee, 1991; čia turima 
galvoje anksčiau negirdėta ar ritmo požiūriu nepanaši į 
girdėtą muzika – priešingu atveju metras yra ne suvokia-
mas, o a priori žinomas). Šią laiko gardelės modelio spragą 
užpildo dinaminio dėmesio teorija (DDT; Large and 
Jones, 1999; Jones, 2009, ir kt.). Svarbu, kad ji paremta 
ne teorinėmis suvokimo abstrakcijomis, bet konkrečiais 
smegenų veiklos reiškiniais. DDT esmė iliustruojama 
5 pvz. (čia pasirinktas 2n dalių metras). Išsiskleidžiantis 
ritminis piešinys (žr. apačioje) aktyvuoja žemiausio ly-
gmens neuronų osciliacijas, atitinkančias dėmesio kitimą 
(pasirinktas periodas – 200 ms). Atkreipkime dėmesį, kad 
šios periodinės osciliacijos – savaiminis smegenų produk-
tas; išorinis ritmas jį tik paderina (palengva pakeičia fazę 
ir periodą)26. Be to, aktyvuojamos ir aukštesnio lygmens 
(ilgesnių periodų) osciliacijos – taip sukuriama hierarchinė 
metro struktūra. DDT patvirtinta įvairiais eksperimenti-
niais metodais (Jones, 2009, p. 86–87).

Šiek tiek panaši į DDT yra ankstesnė Neilo Toddo 
(1994) teorija – tik čia nagrinėjamos ne įvairaus lygmens 
dinaminio dėmesio osciliacijos, bet kognityviniai filtrai, 
integruojantys energiją įvairiose laiko skalėse.

5 pvz. Dinaminio dėmesio teorijos iliustracija (Jones, 2009, p. 84)
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Formos link. Nors teigiama, kad ritmo pojūtis atsi-
randa grupavimo bei metro sąveikoje ir siejamas su trum-
palaike atmintimi, čia reikia padaryti vieną išlygą: turimi 
galvoje paprastieji metrai. Ilgėjant metrinei struktūrai ji 
jau išeina už trumpalaikės atminties ribų, todėl skyla į 
smulkesnes padalas. B. Snyderis, pasirinkęs pavyzdžiu 
Šiaurės Indijos ragos metrinę struktūrą, kuri teoriškai 
gali siekti iki 108 tvinksnių, pažymi, kad tada metras jau 
laipsniškai patenka į formos sritį (Snyder, 2000, p. 180). 
Tai įdomiai patvirtina faktas, kad ritmas tokioje ilgoje 
struktūroje kartojant išlaikomas labai stabilus – priešin-
gai negu trumpų taktų ritmas, galintis varijuoti gerokai 
laisviau (ten pat). Tai reiškia, kad „ilgesniam“ sudėtiniam 
metrui aprėpti prireikia ilgalaikės atminties išteklių, todėl 
ritminis piešinys darosi schemiškesnis.

Tokiu perėjimu į formos „valdas“ ir derėtų baigti 
šį straipsnį paliekant formos reiškinių nagrinėjamuoju 
aspektu apžvalgą ateičiai.

***

Muzikinio laiko reiškinių įvairovę lemia laiko suvoki-
mo savitumai – pirmiausia kokybiniai suvokimo šuoliai ei-
nant laiko skalėje nuo labai trumpų iki labai ilgų trukmių. 
Jie tiesiogiai siejami su atminties struktūra. Kita vertus, 
nemažai muzikinio laiko reiškinių (ritmo kategorizavi-
mas, metro indukcija ir t. t.) yra mentalinės informacijos 
„ekonomijos“ rezultatas. Taigi bent jau esminiai muzikinio 
laiko reiškiniai ir sąvokos (ne dirbtiniai konstruktai) nėra 
imanentiniai muzikiniai – jie vienaip ar kitaip atsiskleidžia 
ir yra paaiškinami bendrajame psichologinių fenomenų 
kontekste.

Nuorodos

1 Gali kilti klausimas dėl paties garsinio įvykio apibrėžimo. Pa-
vyzdžiui, Bobas Snyderis įvykiu vadina „suvokiamą akustinės 
aplinkos pokytį“ (Snyder, 2000, p. 159) – šiuo atveju įvykis 
tapatinamas su laiko momentu. Tačiau vėliau iš konteksto 
paaiškėja, kad įvykiu laikomas santykinai pastovus akustinis 
suvokinys, t. y. įvykis tapatinamas jau su laiko intervalu. Vis 
dėlto su šia prieštara iš dalies galima susitaikyti: susitarkime, 
kad įvykį priskirsime laiko momentui, išskyrus tuos atvejus 
(kaip čia), kai kalbama apie akustiniu požiūriu santykinai 
pastovų elementą, jo pradžią ir pabaigą.

2 Iš tikrųjų amplitudė auga nuo foninės, be to, dažnai taip 
apibrėžtos atakos pabaigoje amplitudės augimas labai sulėtė-
ja. Todėl atakos trukmė įvertinama apytiksliai – pavyzdžiui, 
nuo 10 iki 90 proc. amplitudės maksimumo vertės (Peters, 
Boves, and van Dielen, 1986). 

3 B. Snyderis atkreipia dėmesį į analogiją su aukščio interva-
lais: „Atrodo, trukmės kategorizuojamos į ilgas ir trumpas 
labai panašiai kaip aukščio intervalai – į šuolius ir žingsnius“ 
(Snyder, 2000, p. 181).

4 Taigi pagal analogiją su psichoakustiniu garso aukščio 
aiškumu ar „stiprumu“ (pitch strength; Zwicker and Fastl, 

1999, p. 34–47) galima būtų kalbėti ir apie ritmo aiškumą. 
Apatinė tempo riba, kai ritmas (2 : 1) suvokiamas ypač 
aiškiai, būtų apie MM 75: tc = 400 ms, vadinasi, tl = 800 
ms; tokių trukmių skaičius per minutę 60/0,8 = 75.

5 Japonų tyrinėtojo Yoshitakos Nakajimos vertinimais mažos 
trukmės nuo 40 iki 600 ms suvokiamos prie fizinės trukmės 
pridedant pastovų, apie 80 ms „priedą“ (angl. supplement; 
vadinamoji supplement theory; Nakajima, 1987). Tačiau 
kitų tyrinėtojų rezultatai tai patvirtina tik iš dalies (Krum-
hansl 2000, p. 160).

6 Šiaip ar taip, garso trukmės suvokimas yra kur kas „grubes-
nis“ negu garso aukščio: kaip žinome, kai klausymo sąlygos 
gana geros, suvokiami net mažesni negu 1 proc. dažnio 
(keliolikos centų aukščio) skirtumai.

7 Paprastas aritmetinis pavyzdys. Tarkime, ritminio vieneto 
trukmė 600 ms (MM 100; apie vidutinio tempo ir „indife-
rentiškumo intervalo“ / psichologinio žingsnio ryšį žr. kitur 
šiame straipsnyje). Tada septyni ritminiai vienetai trunka 
4,2 s. Tai atitinka tipišką trumpalaikės atminties trukmę.

8 Dar pora operacinio vieneto raiškos iliustracijų: prisiminkime, 
kiek garsų sudaro („tipišką“) diatoninę gamą, kiek spalvų ga-
lėtume negalvodami, akimirksniu išvardyti (arba kiek spalvų 
vaikai piešia vaivorykštėje) ir t. t. Įsimenant seką linkstama ją 
skaidyti atkarpomis po 5, 8 (ar pan.) elementus – taip lengviau 
įsiminti (Dowling and Harwood, 1986, p. 180).

9 Tačiau jeigu trukmės tik kelios, jų percepcinis atskyrimas 
pasidaro smulkesnis. Dviejų garsų atakų nevienalaikiškumas 
suvokiamas, jei jas skiria 2–3 ms, jų eiliškumas suvokia-
mas, jei jas skiria 20 ms (Hirsh, 1959; Hirsh and Sherrick, 
1961).

10 „Percepciniu momentu“ paaiškinami greitų procesų suvo-
kimo pavyzdžiai (vibrato, tremolo, greito glissando-legato, 
foršlago ir kitų melizminių figūrų), pagrindžiamas adekvatus 
(deskriptyviosios) mikroritminės transkripcijos tikslumas 
(Ambrazevičius, 1997, p. 4–6). Žr. daugiau „percepcinį mo-
mentą“ atitinkančių būdingų suvokimo ir veiklos trukmių: 
London, 2004, p. 29.

11 Žr. taip pat T. L. Boltono (1894), Peterio Westergaardo (1975, 
p. 274), Richardo Parncutto (1994) ir kitų tyrinėtojų patei-
kiamus atitikmenis (pagal London, 2004, p. 28–29, 31).

12 Šis diapazonas dar vadinamas „egzistavimo regionu“, 
pažymint, kad lėtesni ar greitesni tempai kognityviniu po-
žiūriu neegzistuoja (nesuvokiami ar bent jau labai sunkiai 
suvokiami; Jones and Boltz, 1989).

13 Etnomuzikologams tai gerai žinomas reiškinys, transkripci-
jose žymimas mikrofermatomis. Beje, dėl skirtingų pateikėjo 
ir tyrinėtojo kategorizavimo sistemų kyla transkripcijos 
adekvatumo problemų (Ambrazevičius, 2008b ir kt.).

14 B. Snyderis aprašo tokį eksperimentą (2000, p. 181–183). 
Studentams buvo pateikti aštuoni ritmo pavyzdžiai (keturios 
ketvirtinės ir jų modifikacijos – kai trečiasis garsas nuosekliai 
vėlinamas per trisdešimt antrinę): 1/4–1/4–1/4–1/4; 1/4–9/ 
32–7/32–1/4; 1/4–5/16–3/16–1/4; ...1/4–15/32–1/32–1/4. 
Šie aštuoni pavyzdžiai buvo suvokti kaip trys skirtingi: 
keturios ketvirtinės (pirmasis ir antrasis payzdžiai); ketvirti-
nė–ketvirtinė su tašku–aštuntinė–ketvirtinė (trečiasis–šeštasis 
pavyzdžiai) ir ketvirtinė–pusinė–foršlagas–ketvirtinė.

15 Aišku, analizuojant tokių eksperimentų rezultatus, galima 
įžvelgti tam tikrų skirtumų tarp dalyvių, turinčių muzikinį 
išsilavinimą ir neturinčių jo. Tačiau dažnai pažymima, kad 
muzikai su didesnio ritminių kategorijų skaičiaus nusta-
tymo, sudėtingesnių ritmų atkūrimo ir kt. užduotimis 
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tvarkosi taip pat ar beveik taip pat sunkiai kaip ir nemuzikai 
(Murphy, 1966; Fraisse, 1982, ir kt.).

16 Grupės nebūtinai yra periodinės, nebūtinai jų ribos sutampa 
su metro apibrėžiamomis.

17 Vis dėlto pažymėtina, kad grupavimo ir metro santykis bei 
sąveika teoretizuojami ir empiriškai tyrinėjami remiantis 
daugiausia europinės akademinės muzikos (dažniausiai 
klasikos) pavyzdžiais. Šių tyrinėjimų įžvalgos nebūtinai 
tinka, tarkime, tradicinei įvairių tautų muzikai, pirmiausia 
neakcentinio metro pavyzdžiams.

18 Vienas pagrindinių metodų tyrinėjant garsų grupavimą – 
spragtelėjimų metodas: melodijos įrašas įvairiose vietose 
papildomas spragtelėjimais (impulsiniais garsais, angl. clicks) 
ir klausytojų prašoma tuos spragtelėjimus įsiminti (Sloboda 
and Gregory, 1980). Grupių ribos nustatomos pagal sprag-
telėjimų „migravimo“ tendencijas ir jų pamiršimo lygį.

19 Garso aukščio pokyčiu sukuriamą fenomeninį akcentą Jo-
sephas M. Thomassenas (1982), vėliau ir kiti mokslininkai 
(Huron and Royal, 1996) išplėtojo iki melodinio akcento 
koncepcijos. Pagal J. M. Thomasseno eksperimento rezul-
tatus įvertinti akcentų koeficientai (stiprumai), kuriuos 
įgyja atskiri garsai izochroniškų identiškų (besiskiriančių tik 
aukščiu) garsų sekose. Kitaip sakant, visais kitais (ne aukščio) 
atžvilgiais identiški melodinės linijos garsai suvokiami kaip 
nevienodai akcentuoti – nelygu, ar jie aukštyneigėje slink-
tyje, ar linijos viršūnėje ir pan. Žr. taip pat apie harmoninį 
akcentą (Dawe, Platt, and Racine, 1993; pagal Krumhansl, 
2000, p. 164).

20 Čia neaptariami jau atlikimo sričiai priklausantys dinaminiai 
ir agoginiai akcentai.

21 Prisiminkime, kad izochroniškumas čia suprantamas kaip 
indukuoto pulso periodiškumas, o ne kaip tikslus laikinis 
pačių fizinių įvykių reguliarumas.

22 Plačiau apie metro hierarchijas (ypač apie įvairių tvinks-
nių svorius) žr., pavyzdžiui, Snyder, 2000, p. 175–177; 
McAdams, 1996. Tokios hierarchijos patvirtintos eksperi-
mentiškai: klausytojai vertino muzikos pavyzdžių (ištraukų 
iš Bacho ir Mozarto kūrinių), nutrūkstančių ties įvairiais 
tvinksniais, išbaigtumą (Palmer and Krumhansl, 1987a, 
1987b). Nevienodi vertinimai atitiko metrinės hierarchijos 
prognozes. Kituose eksperimentuose klausytojų buvo pra-
šoma įvertinti tikrinamų tonų, įvedamų įvairiose metrinio 
ciklo pozicijose, tinkamumą, tyrinėjamas jų įsiminimas 
(Palmer and Krumhansl, 1990). Be to, įvykių statistika (natų 
dažnumas metro ciklo pozicijose) taip pat atitiko metrinės 
hierarchijos prognozes (ten pat; nagrinėti Bacho, Mozarto, 
Brahmso ir Šostakovičiaus muzikos pavyzdžiai).

23 Beje, taip metro indukcijos fenomenas leidžia pagrįsti ir 
etninės muzikos metro interpretacijų įvairovės galimybę 
(Ambrazevičius, 1997, p. 48–50).

24 Originale: C = (W *
-ev) + (1 * 0ev) (Povel and Essens, 1985, 

p. 417). Šis modelis vėliau tobulintas (McAuley and Semple, 
1999). Einant toliau, reikėtų atsižvelgti ne tik į struktūrinių, 
bet ir į fenomeninių akcentų įtaką formuojant metrą.

25 Tipiškas pavyzdys – sinkopė. Nestiprios metrinės įtampos 
pavyzdžiu gali būti laikoma antroji ritminė struktūra 4 pvz. 
Įvairaus stiprumo metrinę įtampą apžvelgia B. Snyderis 
(2000, p. 177–178). Sudėtingesnę metrinę įtampą sukuria 
keli vienalaikiai ritminiai judėjimai (pavyzdžiui, daugiabalsė-
je muzikoje): polimetras, poliritmas (išsamiau apie siūlomą 
jų skyrimą žr. ten pat, p. 187–188) ir nesutampančios tų 
judėjimų fazės (Parncutt and Drake, 2001). Metrinė įtampa 

nepainiotina su ritmine įtampa (Snyder, 2000, p. 161; ar 
ritminiu tankiu – pagal Dowling and Harwood, 1986, 
p. 185), būdinga laisvajam ritmui ir įvertinama įvykių 
skaičiumi per pasirinktą laiko vienetą. Plačiau apie tai žr., 
pavyzdžiui, Snyder, 2000, p. 161, 184–185, 189–190.

26 Šiam procesui įvardyti dažnai vartojama sąvoka entrainment 
(angl.). Tinkamo lietuviško atitikmens dar reikėtų paieškoti 
(pritraukimas? pririšimas? priderinimas?). „Entrainment – tai 
biologinis procesas, adaptyviai sinchronizuojantis vidines 
dėmesio osciliacijas su išoriniais įvykiais“ (Jones, 2009, p. 
83). Psichologijoje, muzikologijoje ir etnomuzikologijoje 
šis reiškinys tyrinėtas nemažai (žr., pavyzdžiui, Clayton, 
Sager, and Will, 2005, taip pat šio straipsnio komentarus 
specialiame entrainment skirtame žurnalo European Meetings 
in Ethnomusicology numeryje).

Literatūra

Ambrazevičius, Rytis. Etninės muzikos notacija ir transkripcija. 
Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 1997.

Ambrazevičius, Rytis. „Konsonansas ir disonansas muzikos 
psichologijoje“. In: Lietuvos muzikologija, 2006, t. 7, 
p. 6–19.

Ambrazevičius, Rytis. Psichologiniai muzikinės darnos aspektai. 
Jų raiška lietuvių tradiciniame dainavime. Kaunas: Techno-
logija, 2008a.

Ambrazevičius, Rytis. „Darnos ir ritmo „chromatizmai“ lietuvių 
liaudies dainose“. In: Lietuvos muzikologija, 2008b, t. 9, 
p. 182–195.

Bolton, T. L. „Rhythm“. In: American Journal of Psychology, 
1894, Vol. 6, p. 145–238.

Clayton, Martin, Rebecca Sager, and Udo Will. „In Time with 
the Music: The Concept of Entrainment and its Significance 
for Ethnomusicology“. In: European Meetings in Ethnomu-
sicology, 2005, Vol. 11, p. 3–75.

Clarke, Eric F. „Rhythm and Timing in Music“. In: The Psy-
chology of Music (2nd edition), ed. D. Deutsch. San Diego, 
London: Academic Press, 1999, p. 473–500.

Clarke, Eric F. „Empirical Methods in the Study of Performan-
ce“. In: Empirical Musicology. Aims, Methods, Prospects, eds. 
E. Clarke and N. Cook. New York: Oxford University Press, 
2004, p. 77–102.

Collier, Geoffrey L., and Charles E. Wright. „Temporal Resca-
ling of Simple and Complex Ratios in Rhythmic Tapping“. 
In: Journal of Experimental Psychology: Human Perception and 
Performance, 1995, Vol. 21, No. 3, p. 602–627.

Dawe, Lloyd A., John R. Platt, and Ronald J. Racine. „Harmonic 
Accents in Inference of Metrical Structure and Perception 
of Rhythm Patterns“. In: Perception and Psychophysics, 1993, 
Vol. 54, No. 6, p. 794–807.

Deutsch, Diana. „Recognition of Durations Embedded in 
Temporal Patterns“. In: Perception & Psychophysics, 1986, 
Vol. 39, No. 3, p. 179–186.

Dowling, W. Jay, and Dane L. Harwood. Music Cognition. 
Orlando [...]: Academic Press, 1986.

Fraisse, Paul. Les structures rythmiques. Louvain, Paris: Publica-
tions Universitaires de Louvain, 1956.

Fraisse, Paul. Psychologie du temps. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1957.

Fraisse, Paul. „Le seuil differéntiel de durée dans une suite 
régulière d’intervalles“. In: Année psychologique, 1967, Vol. 
67, p. 43–49.



111

Laikas muzikos psichologijoje: nuo „sensorinio momento“ iki formos

Fraisse, Paul. „Time and Rhythm Perception“. In: Handbook of 
Perception, v. 8, ed. E. C. Carterette and M. P. Friedman. 
New York: Academic Press, 1978, p. 203–254.

Fraisse, Paul. „Rhythm and Tempo“. In: The Psychology of 
Music, ed. D. Deutsch. New York: Academic Press, 1982, 
p. 149–180.

Friberg, Anders, Roberto Bresin, and Johan Sundberg. „Over-
view of the KTH Rule System for Musical Performance“. 
In: Advances in Cognitive Psychology, 2006, No. 2 (2–3), 
p. 145–161.

Gabrielsson, Alf. „The Performance of Music“. In: Psychology of 
Music (2nd edition), ed. D. Deutsch. San Diego, London: 
Academic Press, 1999, p. 501–602.

Gordon, John W. „The Perceptual Attack Time of Musical To-
nes“. In: Journal of the Acoustical Society of America, 1987, 
Vol. 82, No. 1, p. 88–105.

Grondin, Simon, ed. Psychology of Time. Bingley: Emerald 
Group Publishing Limited, 2008.

Hirsh, Ira J. „Auditory Perception of Temporal Order“. In: 
Journal of the Acoustical Society of America, 1959, Vol. 31, 
No. 6, p. 759–767.

Hirsh, Ira J., and Carl E. Sherrick. „Perceived Order in Different 
Sense Modalities“. In: Journal of Experimental Psychology, 
1961, Vol. 62, No. 5, p. 423–432.

Huron, David, and Matthew Royal. „What is Melodic Accent? 
Converging Evidence from Musical Practice“. In: Music 
Perception, 1996, Vol. 13, No. 4, p. 489–516.

James, William. The Principles of Psychology, v. 1. New York: 
Holt, 1890.

Jones, Mari Riess. „Dynamic Pattern Structure in Music: Recent 
Theory and Research“. In: Perception & Psychophysics, 1987, 
Vol. 41, No. 6, p. 621–634.

Jones, Mari Riess. „Musical Time“. In: The Oxford Handbook 
of Music Psychology, ed. S. Hallam, I. Cross, and M. Thaut, 
New York: Oxford University Press, 2009, p. 81–92.

Jones, Mari Riess, and Marilyn Boltz. „Dynamic Attending and 
Responses to Time“. In: Psychological Review, 1989, Vol. 96, 
No. 3, p. 459–491.

Justus, Timothy C., and Jamshed J. Bharucha. „Music Percep-
tion and Cognition“. In: Stevens’ Handbook of Experimental 
Psychology. V. 1: Sensation and Perception (3rd edition), ed. 
S. Yantis (volume ed.) and H. Pashler (series ed.), New York: 
Wiley, 2002, p. 453–492.

Krumhansl, Carol L. „Rhythm and Pitch in Music Cognition“. 
In: Psychological Bulletin, 2000, Vol. 126, No. 1, p. 159–
179.

Large, Edward W., and Mari Riess Jones. „The Dynamics of 
Attending: How People Track Time-Varying Events“. In: 
Psychological Review, 1999, Vol. 106, No. 1, p. 119–159.

Lee, Christopher S. „The Perception of Metrical Structure: Ex-
perimental Evidence and a Model“. In: Representing Musical 
Structure, eds. P. Howell, R. West, and I. Cross. London: 
Academic Press, 1991, p. 59–127.

Lerdahl, Fred, and Ray Jackendoff. A Generative Theory of Tonal 
Music. Cambridge: MIT Press, 1983.

Licklider, Joseph Carl Robnett. „Basic Correlates of the Audi-
tory Stimulus“. In: Handbook of Experimental Psychology, 
ed. S. Stevens. New York: John Wiley & Sons, 1951, 
p. 985–1039.

London, Justin. Hearing in Time: Psychological Aspects of Musical 
Meter. New York: Oxford University Press, 2004.

Longuet-Higgins, H. Christopher, and Christopher S. Lee. „The 
Perception of Musical Rhythms“. In: Perception, 1982, Vol. 
11, No. 2, p. 115–128.

McAdams, Stephen. „Audition: Cognitive Psychology of 
Music“. In: The Mind-Brain Continuum, ed. R. Llinás 
and P. S. Churchland. Cambridge: MIT Press, 1996, 
p. 251–279.

McAuley, J. Devin, and Peter Semple. „The Effect of Tempo 
and Musical Experience on Perceived Beat“. In: Australian 
Journal of Psychology, 1999, Vol. 51, No. 3, p. 176–187.

Miller, George A. „The Magical Number Seven, Plus or Mi-
nus Two: Some Limits in Our Capacity for Processing 
Information“. In: Psychology Review, 1956, Vol. 63, No. 2, 
p. 81–97.

Murphy, Lawrence E. „Absolute Judgments of Duration“. In: 
Journal of Experimental Psychology, 1966, Vol. 71, No. 2, 
p. 260–263.

Nakajima, Yoshitaka. „A Model of Empty Duration Perception“. 
In: Perception, 1987, Vol. 16, p. 485–520.

Narmour, Eugene. The Analysis and Cognition of Basic Melodic 
Structures: The Implication-Realization Model. Chicago: 
University of Chicago Press, 1990.

Narmour, Eugene. The Analysis and Cognition of Melodic Comple-
xity: The Implication-Realization Model. Chicago: University 
of Chicago Press, 1992.

Palmer, Caroline, and Carol L. Krumhansl. „Independent 
Temporal and Pitch Structures in Determination of 
Musical Phrases“. In: Journal of Experimental Psychology: 
Human Perception and Performance, 1987a, Vol. 13, No. 
1, p. 116–126.

Palmer, Caroline, and Carol L. Krumhansl. „Pitch and Temporal 
Contributions to Musical Phrase Perception: Effects of Har-
mony, Performance Timing, and Familiarity“. In: Perception 
& Psychophysics, 1987b, Vol. 41, No. 6, p. 505–518.

Palmer, Caroline, and Carol L. Krumhansl. „Mental Repre-
sentation for Musical Meter“. In: Journal of Experimental 
Psychology: Human Perception and Performance, 1990, Vol. 
16, No. 4, p. 728–741.

Parncutt, Richard. „A Perceptual Model of Pulse Salience and 
Metrical Accent in Musical Rhythms“. In: Music Perception, 
1994, Vol. 11, No. 4, p. 409–464.

Parncutt, Richard, and Carolyn Drake. „Psychology: Rhythm“. 
In: New Grove Dictionary of Music and Musicians, ed. 
S. Sadie. London, England: MacMillan, 2001, p. 535–538, 
542–553; cituojama pagal: http://www.uni-graz.at/richard.
parncutt/publications/PaDr01_Rhythm.pdf (žiūrėta 
2010 m. rugjūčio 16 d.).

Peters, Herman F. M., Louis Boves, and Ineke C. H. van Die-
len. „Perceptual Judgment of Abruptness of Voice Onset 
in Vowels as a Function of the Amplitude Envelope“. In: 
Journal of Speech and Hearing Disorders, 1986, Vol. 51, No. 
4, p. 299–308.

Povel, Dirk-Jan. „Internal Representation of Simple Temporal 
Patterns“. In: Journal of Experimental Psychology: Human 
Perception and Performance, 1981, Vol. 7, No. 1, p. 3–18.

Povel, Dirk-Jan. „A Theoretical Framework for Rhythm Per-
ception“. In: Psychological Research, 1984, Vol. 45, No. 4, 
p. 315–337.

Povel, Dirk-Jan, and Peter Essens. „Perception of Temporal 
Patterns“. In: Music Perception, 1985, Vol. 2, No. 4, 
p. 411–440.



112

Lietuvos muzikologija, t. 11, 2010 Rytis AMBRAZEVIČIUS

Povel, Dirk-Jan, and Hans Okkerman. „Accents in Equitone 
Sequences“. In: Perception and Psychophysics, 1981, Vol. 30, 
No. 6, p. 565–572.

Rossing, Thomas D., Richard F. Moore, and Paul A. Wheeler. 
The Science of Sound (3rd edition). San Francisco, Boston, 
New York [...]: Addison-Wesley Publishing Company, 
2002.

Sloboda, John A., and Andrew H. Gregory. „The Psychological 
Reality of Musical Segments“. In: Canadian Journal of Psy-
chology, 1980, Vol. 34, No. 3, p. 274–280.

Snyder, Bob. Music and Memory. An Introduction. Cambridge: 
The MIT Press, 2000.

Spender, Natasha, and Rosamund Shuter-Dyson. „Psychology 
of Music“. In: The New Grove Dictionary of Music and Musi-
cians, ed. S. Sadie, Vol. 15. London: Macmillan Publishers, 
1995, p. 388–427.

Sundberg, Johan. „Cognitive Aspects of Music Performance“. 
In: TMH-QPSR, 1997, Vol. 2–3, p. 21–27.

Thomassen, Joseph M. „Melodic Accent: Experiments and a 
Tentative Model“. In: Journal of the Acoustical Society of 
America, 1982, Vol. 71, No. 6, p. 1596–1605.

Todd, Neil P. McAngus. „The Auditory “Primal Sketch”: A 
Multiscale Model of Rhythmic Grouping“. In: Journal of 
New Music Research, 1994, Vol. 23, No. 1, p. 25–70.

Vos, Joos, and Rudolf Rasch. „The Perceptual Onset of Musical 
Tones“. In: Perception & Psychophysics, 1981, Vol. 29, No. 4, 
p. 323–335.

Westergaard, Peter. An Introduction to Tonal Theory. New York: 
W. W. Norton, 1975.

Woodrow, Herbert. „Time Perception“. In: Handbook of Ex-
perimental Psychology, ed. S. S. Stevens. New York: Wiley, 
1951, p. 1224–1236.

Wundt, Wilhelm. Grundzuge der physiologischen Psychologie. 
Leipzig: Engelmann, 1911.

Zwicker, Eberhard, and Hugo Fastl. Psychoacoustics. Facts and 
Models. Berlin, Heidelberg, New York […]: Springer, 
1999.

Summary

The overview of musical time includes the essential 
facets of the perception of duration, rhythm, and its 
constituents of grouping and meter. The discussion does 
not go further into the realm of form. The important 
and specific topics of musical time in performance, its 
biology (neuropsychology) and ontogenesis have been 
intentionally postponed.

Although the definition of duration is simple (the time 
interval between the beginning and the end of a sound 
event), the perception of duration is not trivial at all. For 

instance, perceptually the beginning of sound is often 
substituted with the perceptual attack which is reluctant 
to simple objectivization.

Elements of categorization (temps longs / temps courts 
and the demarcating “indifference interval” by Fraisse), 
and the “ontological”/”virtual” differentiation of duration 
are discussed. The relation between the length of musical 
phrase, psychological present (as one of the most impor-
tant durations in perception), and short-term memory 
(also exemplified by the “Miller’s magical number”) is 
stressed. Peculiarities of the perception of the durations 
significantly shorter or longer than psychological present 
resulting in the qualitative perceptual leaps (such as 
the one occurring at the “perceptual moment”) are also 
considered.

For the specification of rhythm, the attitude of Snyder 
is applied: “When two or more events take place within 
the length of short-term memory, we have what will be 
referred to as a ‘rhythm’” (2000, p. 159). Elements of beat 
and pulse are mentioned, and ranges of tempo are specified. 
The starting point for the discussion on these topics is the 
concept of psychological (natural) pace exemplified by the 
experiments with spontaneous and preferential tempos. 
Rhythmic categorization, the structure of the category, and 
the experiments (with generation and perception, includ-
ing rhythmical substitution and “assimilation”) revealing 
and demonstrating these phenomena are overviewed.

Rhythm is considered as the interaction of group-
ing and meter. Subjective and objective rhythmizations 
are distinguished. The latter is detailed with the help of 
Gestalt rules and three kinds of musical accents (phe-
nomenal, structural, and metrical). The metrical accents 
and their entirety – induced meter (more adequate term 
than “perceived meter”) – work as “feedback phenomena”. 
Conditions for meter (isochrony, cyclical repetition, and 
the hierarchical structure of beats) as well as the need of 
it (mental “economy” and “order” analogous to that of 
musical scale in perception of pitch) are explained. The 
process of metrical induction is illustrated by application 
of Povel’s concept of “the most economical time grid”. 
Confrontment with the established grid leads to “metrical 
tension” or “metrical dissonance”.

The overview ends with an introduction to the dy-
namic attending theory (Jones and others) as further 
development of the concept of metrical induction.
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of Haskalah Aspirations in the Vilnius Singer’s Creative Biography

Anotacija
Straipsnio objektas – žymaus vilniečio dainininko Yosefo Weinsteino (Josifo Vinogradovo) kūrybos kelias ir veikla, kurioje ryškiai atsispin-
di Haskalos idėjos. Glaudaus kultūrų sambūvio erdvė Vilniuje projektavo ne vien tam laikotarpiui būdingą vilniečio tautinę savimonę, 
bet ir jo kūrybinės brandos kelią. Šio dainininko biografija – akivaizdus to meto Vilniaus žydų menininko pavyzdys: gabus žydų šeimos 
vaikas iš regioninio centro išpopuliarėja su rusiška pavarde, XX a. pr. modernėjančioje visuomenėje atveria savo tautines ištakas, pelno 
pripažinimą Rusijos imperijoje ir pasaulyje.
Reikšminiai žodžiai: XIX a. pab.–XX a. pr., Lietuva, Rusijos imperija, Vilnius, muzikinis teatras, žydų kultūra, Haskala.
 
Abstract
The article is concerned with the creation of the famous Vilnius citizen, singer Yosef Weinstein (Josif Vinogradov), whose activities is a 
reflection of Haskalah ideas. As the area of the close coexistence, Vilnius designed both the characteristic national consciousness of the 
Vilnius citizens and their road to creative maturity. This artist’s biography is a typical example of a Vilnius Jewish artist of those times: a 
gifted Jewish child from a regional centre becomes popular with a Russian surname: opens his ethnic origins in the society of the begin-
ning of the 20th century which was getting modern and gains recognition in the Russian Empire and the world. 
Keywords: end of the nineteenth and beginning of the twentieth century, Lithuania, Russian Empire, Vilnius, musical theatre, Jewish 
culture, Haskalah.

 

XIX a. paskutiniųjų ir XX a. pirmųjų dešimtmečių 
Lietuvos, ypač jos pagrindinio miesto Vilniaus, muzikinė 
ir teatrinė kultūra – tema, teikianti tyrėjams atradimų 
galimybę. Glaudaus kultūrų sambūvio erdvė Vilniuje, 
kaip ir kai kuriuose kituose Rusijos imperijos miestuose, 
projektavo ne vien būdingą tam laikotarpiui menininko 
tautinę savimonę, bet ir jo kūrybinės brandos kelią. 

Menininko biografija kai kada geriau nei kiti epo-
chiniai pavyzdžiai gali būti ryškus laikotarpio atspindys. 
Vienas jų – Vilniuje gimusio ir kūrusio dainininko (bari-
tono) Yosefo Weinsteino, išgarsėjusio Josifo Vinogradovo 
pavarde, biografija. Pasaulinę šlovę pelniusio operos 
dainininko vardas, beje, kaip dar daugelio jo amžininkų 
vilniečių, nepelnytai pamirštas. Ir visai nekeista: kultūrų 
paribio ir paribio kultūrų miestų žmonės gyveno ir kūrė 
daugiasluoksnio, daugianario tautinio darinio (nebūtinai 
sumišusio) terpėje. Ateities kartos, šakodamosi tautinių 
savitumų keliais, skeldėjant šiam dariniui, kai ką iš jo pa-
likimo paėmė, kai ką ir prarado, kultūros istorikams laiku 
neparodžius deramo dėmesio vienam ar kitam kultūros 
reiškiniui, vienai ar kitai iškiliai asmenybei. 

Y. Weinsteino (Vinogradovo) gyvenimo ir kūrybos 
istorija būdinga to laikotarpio daugiakultūrio miesto 
žmogui: gabus žydų šeimos vaikas iš Rusijos imperijos 
regioninio centro išpopuliarėja su rusiška pavarde ir pelno 
pripažinimą Rusijoje bei pasaulyje, vėliau XX a. pr. mo-
dernėjančioje visuomenėje atveria savo tautines ištakas. 
Šio menininko veikla atspindi Haskalos idėjas – žydų 
meno ir mokslo sekuliarėjimo siekį, bendruomeninio 
uždarumo įveikimą, aktyvų dalyvavimą pasaulietiniame 
visuomeniniame gyvenime, neskatinant religinės asimi-
liacijos. Šių Europos žydų apšvietos postulatų plėtra, 
sklidusi iš Vokietijos, sustiprėjo Rusijoje XIX a. 6-ąjį ir 
7-ąjį dešimtmetį.

Tenka pastebėti, kad vilniečiui dainininkui gyvam 
esant jo nuopelnai buvo įvertinti ne tik gimtajame Vil-
niuje, bet ir visoje imperijoje bei pasaulyje. Būdamas 
trisdešimties, savo šlovės zenite, jis jau buvo minimas 
pirmuosiuose Rusijoje parengtuose enciklopedinio po-
būdžio leidiniuose: Sankt Peterburge išleistame „Slovarj 
sceničeskich dejatelej“ (1898)1, taip pat Kijeve pareng-
tame leidinyje „Ruskij teatr“ (1905)2. Y. Weinsteino-
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Vinogradovo pavardė yra Salomono Winingerio (Schlomo 
Winninger) septyntomyje „Große Jüdische National 
Biographie“ (1925–1936)3 ir netrukus po jo mirties 
publikuotame žinomiausiems chazanams (pamaldų si-
nagogoje vadovams-kantoriams) skirtame daugiatomyje 
„Die Chasanim Welt“ (1937, 1938)4. Netrukus apie jį 
rašyta Richardo Aldrigho knygoje „Concert life in New 
York 1902–1923“ (1941)5 ir Niujorke 1951 m. išleistoje 
Alfredo Sendrey „Bibliography of Jewish music“6. Tai rodė 
ir rodo jo amžininkų pripažinimą.

Puikią dainininko ir kantoriaus karjerą bei jos įver-
tinimą Vakarų Europoje ir Amerikoje liudija tai, kad 
dainininko nuotraukos įdėtos į žymių žydų kultūros 
veikėjų rinkinį „A Gallery of Great Cantors“7, taip pat į 
keturių dalių „Vilna Portraits“8, kuriame yra daug žinomų 
vilniečių, tokių kaip dramaturgas Peretzas Hirschbeynas, 
rašytojai Šolemas Aleichemas, poetai Moyshe Kulbakas, 
Abrahamas Sutzkeveris ir kt., o Y. Weinsteinas-Vinogrado-
vas čia vadinamas ne tik operos dainininku ir kantoriumi, 
bet ir žydų operos teatro steigėju. 

Tai, kad Vilniuje gimęs ir gyvenęs operos dainininkas 
bei chazanas ir šiandien prisimenamas Vakarų pasau-
lyje, rodo elektroninėje erdvėje pasirodantys leidiniai. 
Pavyzdžiui, 2002 m. parengtame „Freedman Catalogue 
Album“9 Y. Weinsteinas-Vinogradovas pristatomas kaip 
garsus Rusijos imperijos baritonas. 

Bet nei Lietuvos, nei Rusijos sovietmečio ar naujosiose 
muzikos enciklopedijose jo pavardės nėra. Tik Maskvoje 
1991 m. išleistame Arkadijaus Pružanskio dviejų dalių 
vardyne „Otečestvennyje pevcy“ (1991, 2000)10 randame 
trumpą menininko biografiją – joje trūksta tik dalies apie 
jo gyvenimą emigravus į Ameriką ir vietoj mirties datos 
ir vietos padėtas klaustukas. 

 Josifas Semionovičius Vinogradovas, iš tikrųjų Yosefas 
Weinsteinas, Salomono (Schlomo) sūnus, gimė 1866 m. 
(ar 1864) Vilniaus žydų šeimoje. Nuo aštuonerių jaunuolis 
giedojo su kantoriais profesionaliuose sinagogos choruose 
per pamaldas ir dainavo su jais viešuose renginiuose. Tuo 
metu Vilniaus sinagogos kantoriumi dirbo Chazanas Coo-
peris, 1886 m. išvykęs į Niujorką. Mokėsi Y. Weinsteinas 
Vilniaus mokytojų institute (ar Vilniaus žydų mokytojų 
institute?), dainavo jo chore. Tuomet į jį atkreipė dėmesį 
RIMD Vilniaus skyriaus muzikos mokyklos mokytojas, 
Kėdainiuose gimęs ir Leipcigo konservatorijoje studijavęs 
smuikininkas bei dirigentas Wolfas (Vasilis) Ebannas. Jis 
ėmėsi Y. Weinsteiną mokyti muzikos. Baigęs institutą, 
aštuoniolikmetis vilnietis išvyko į Odesą (1884). Paska-
tas pasirinkti šį miestą galime numanyti: Odesa garsėjo 
ilgametėmis operos meno tradicijomis. XIX a. viduryje 
kelis dešimtmečius čia dirbo italų operos trupės, kelerius 
metus iki miesto teatro gaisro 1873 m. veikė ir rusų artistų 
antreprizės. 1884–1887 m. išaugęs naujas miesto teatro 
pastatas buvo vienas gražiausių pasaulyje. Odesoje buvo 

gausi ir veikli žydų bendruomenė. Šiame mieste Y. Weins-
teinas kurį laiką mokėsi muzikos (galbūt privačiai), bet 
aplinkybės klostėsi ne taip, kaip tikėtasi. Po metų jis jau 
buvo Maskvoje. 

XIX a. pabaigoje Rusijos imperijoje vis dar nesant ga-
limybės žydams laisvai rinktis gyvenamąją vietą, muzikos 
studijų siekiančiam vilniečiui reikėjo ieškoti būdų, kaip 
įgyvendinti savo siekį. Be to, Haskalos idėjoms plačiau 
sklindant Rusijos imperijoje XIX a. paskutiniaisiais 
dešimtmečiais stiprėjo ir antisemitinės nuotaikos. Tikė-
tina, kad tuomet jaunuolis pakeitė pavardę į rusišką, nes 
abejojo, ar galės padaryti dainininko karjerą būdamas 
žydas. Analogiška prielaida pateikiama ir kai kuriuose 
šaltiniuose11. Tuo galima paaiškinti ir daugelio kitų to 
meto žydų menininkų pavardžių keitimą į rusiškas: ypač 
aktyviai tai darė scenos menininkai. Regis, tam nepriešta-
ravo Haskalos postulatai, toleravę integraciją į kitas kul-
tūras, kuri teatro pasaulyje buvo lengviau įgyvendinama, 
pasitelkiant  pseudonimą arba pakeistą pavardę. To meto 
Rusijos teatruose vaidinusių ar dainavusių žydų su savo 
tikrąja pavarde beveik nerandame.

1885 m. Y. Weinsteinas-Vinogradovas įstojo į Maskvos 
teatro mokyklą (Darjos Leonovos vokalo klasę), mokėsi 
ir pas prancūzų pedagogą (baritoną) Jeaną Lassalle’į, to-
bulino balsą Milane. 1886 m. lapkričio 27 d. Kazanėje jis 
dar kaip Weinsteinas atliko epizodinį lenkų pasiuntinio 
vaidmenį Michailo Glinkos operoje „Gyvybė už carą“. 
Šiame mieste buvo vienas didžiausių to meto Rusijos 
teatrų, turėjęs 1200 vietų žiūrovų salę. 1886 m. Rusijos 
miestai minėjo šios M. Glinkos operos sukūrimo pen-
kiasdešimtmetį. Tikėtina, kad spektaklis Kazanėje taip 
pat buvo jubiliejinis. Faktų sugretinimas leidžia daryti 
išvadą, kad vilnietis dainininkas dalyvavo vieno garsiausių 
antreprenerių Piotro Medvedevo trupės spektaklyje, kuris 
su savo trupėmis nuo 1874 m. dvidešimt metų rodė operas 
šiame mieste. 

Toliau studijuodamas Maskvoje Y. Weinsteinas-Vi-
nogradovas dainavo koncertuose. Čia buvo pastebėtas 
ir, 1887 m. susirgus vienam Maskvos didžiojo teatro 
dainininkui, pakviestas jį pakeisti ir dainuoti Ferando 
vaidmenį (boso partija) Giuseppe’s Verdi operoje „Tru-
badūras“. Sudaryta sutartis suteikė galimybę jam laikinai 
gyventi Maskvoje.

1887–1888 m. sulaukęs vos dvidešimt dvejų Y. Weins-
teinas-Vinogradovas su Vladimiro Liubimovo (tikr. 
Branthendler) vadovaujama operos trupe išvyksta gastro-
lių. Nors šios išvykos rezultatai istoriografijoje vertinami 
prieštaringai, pradedančio jauno dainininko biografijoje 
tai buvo profesinė sėkmė. V. Liubimovas buvo žinomas 
antrepreneris, dainininkas (tenoras ir baritonas), subūręs 
ne vieną stiprią operinę trupę Sankt Peterburge ir Maskvo-
je. Jo trupėje Tiflisyje (Tbilisis) karjerą pradėjo ir Fiodoras 
Šaliapinas. V. Liubimovo artistai gastrolinius spektaklius 
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rodė Vakarų Europoje ir Amerikoje, o jo trupei 1901 m. 
vaidinant Vilniuje, spektakliuose dalyvavo ir Y. Weinstei-
nas-Vinogradovas.

Šio antreprenerio suburtoje trupėje (1887–1888) 
vilnietis dainininkas pirmąsyk išbandė savo jėgas užsienio 
scenose atlikdamas pagrindines operų partijas. Artistai 
gastroliavo Berlyne (teatre „Victoria“ 1887 m. gegužę 
Y. Weinsteinas-Vinogradovas dainavo Antono Rubinstei-
no „Demone“), Kopenhagoje, Birmingame, Liverpulyje, 
Mančesteryje, Dubline (čia jis debiutavo atlikdamas Va-
lentino vaidmenį Charles’io François Gounod „Fauste“; 
jo partneriais scenoje buvo Abraomas Abramovas (bosas) 
ir Sofia Scalchi-Lolli (mecosopranas), Londone. Kai 
Londone susirgo trupės pirmasis baritonas Joachimas 
Tartakovas, Y. Weinsteinas-Vinogradovas jį pakeitė ir 
atliko pagrindinius baritono vaidmenis. Londono „Co-
vent Garden“ teko dainuoti Ch. F. Gounod „Fauste“ su 
operinio pasaulio žvaigždėmis Marietta Alboni ir broliais 
Janu bei Edwardu de Reszke’ėmis. 

Sulaukęs tokios profesinės sėkmės, Y. Weinsteinas-Vi-
nogradovas atvyksta dirbti į Vilnių. Ir tai nebuvo žingsnis 
atgal jo karjeroje. Šio pasirinkimo motyvai tampa aiškūs, 
žinant, kad Vilniaus miesto teatro vadovu tuo metu (nuo 
1887–1888 m. teatrinio sezono) dirbo garsus Rusijos 
teatro organizatorius Aleksejus Kartavovas, kurio veikla 
per keturis sezonus Vilnių išgarsino kaip operos miestą. 
Tuosyk Y. Weinsteinas-Vinogradovas dainavo Vilniuje du 
sezonus: 1889–1890 ir 1890–1891 metais.

Pradėjus dirbti Vilniaus miesto teatre, dvidešimt tre-
jų metų dainininko partneriais scenoje buvo talentingi 
menininkai: jo bendraamžis perspektyvus bosas Fiodoras 
Levickis (vėliau jis Kijeve studijavo pas Camille Everardi), 
koloratūrinis sopranas Marija Lubkovskaja (tobulinosi 
Milane, prieš atvykdama į Vilnių dainavo Tifliso (Tbilisis) 
operoje, paskui – Kijeve, Lvove, Maskvos italų operoje, 
Milano „La Scala“, pati vadovavo italų operai Odesoje), 
mecosopranas Sofija Nečiajeva (vėliau Maskvos didžiojo 
teatro solistė), pradedantis operos dainininko karjerą 
lankstaus balso baritonas Aleksejus Kruglovas (operos 
scenoje debiutavo 1888 m. Kazanėje; jo dainavimas ir 
aktorinė vaidyba žavėjo ir darė įtaką Fiodorui Šaliapinui), 
tenorai Jakovas Liubinas (tikr. Maškovič; po darbo Vil-
niuje dainavo Sankt Peterburgo Marijos teatre) ir Ivanas 
Alinskis (tikr. Pochvalinskis; Sankt Peterburgo Panajevo 
teatro ir kitų privačių teatrų artistas).

Vienas pirmųjų Y. Weinsteino-Vinogradovo pasirody-
mų Vilniaus scenoje buvo Georges’o Bizet operoje „Kar-
men“. Jo sukurtas Eskamiljo vaidmuo sutiktas palankiai, 
spaudoje buvo rašoma, kad „prabangus Vinogradovo 
baritonas – lobis mūsų trupei. Girdėjome, kad jis daina-
vo vienoje geriausių Londono operų“12. Iškart įvertinti 
fenomenali jo balso jėga ir platus diapazonas (be vargo 
dainavo viršutinę la), taip pat dramos aktoriui būdingas 

išraiškingumas, kuris kai kam atrodė kartais perdėtas, 
neįprastas operoje. 

1890 m. sausį Y. Weinsteinas-Vinogradovas su A. Kar-
tavovo Vilniaus miesto teatro trupės dainininkais apie 
mėnesį viešėjo Rygoje; iš pradžių vaidino privačioje rusų 
klubo „Улей“ scenoje, paskui – dideliame tūkstančio vietų 
salę turinčiame Rygos miesto teatre (vokiečių). Stipriam 
Y. Weinsteino-Vinogradovo balsui miesto teatro scena 
nebuvo per didelė: puikiai sekėsi dainuoti energingą ir 
temperamentingą Demoną A. Rubinsteino „Demone“, 
taip pat Kočiubėjų Piotro Čaikovskio „Mazepoje“13. 

Netrukus po pasirodymų Rygoje Y. Weinsteinas-Vi-
nogradovas su Vilniaus teatro operos artistais ir orkestru 
gastroliavo Varšuvoje ir dainavo baritono partijas P. Čai-
kovskio („Eugenijus Oneginas“ ir „Mazepa“), M. Glin-
kos („Gyvybė už carą“), A. Rubinsteino („Demonas“), 
A. Dargomyžskio („Undinė“) operose, rodytose Rusų 
scenos mėgėjų draugijos scenoje. 

Vilniaus spaudoje skelbiant 1890–1891 m. sezoną vai-
dinsiančią Vilniaus teatro operos trupės sudėtį, Y. Weins-
teinas-Vinogradovas (viešojoje erdvėje vartota vien ši 
pavardė) buvo pristatytas kaip Londono „Covent Garden“ 
artistas14. Dabar jo partneriais Vilniaus scenoje buvo dra-
matinis sopranas Nadežda Muranskaja (Sankt Peterburgo 
A. Kartavovo trupės ir Kazanės operos artistė, netrukus po 
Vilniaus – Maskvos didžiojo teatro solistė), tenoras Moi-
siejus Agulinas (tikr. Agulnik; tobulinosi Italijoje, dainavo 
Kijevo operoje), bosas Grigorijus Izmailovas (tikr. Itkin; 
iki Vilniaus dainavo Tifliso (Tbilisis) operoje), iš Kijevo 
operos dirbti į Vilnių atvykusi mecosopranas ir sopranas 
Giovanna Giubellini-Riadnova (žinomo italų tragiko Er-
nesto Rossi pusseserė ir tenoro Jevgenijaus Riadnovo žmo-
na). J. Riadnovas (tikr. Šulcas) taip pat dainavo Vilniaus 
trupėje (mokėsi pas C. Everardi, tobulinosi Milane, nuo 
1875 m. dainavo Bergame, Romoje, Marselyje, Vienoje, 
nuo 1880 m. – Sankt Peterburge, Kijeve, Tiflise (Tbilisis). 
Didelis šio sezono laimėjimas buvo tai, kad teatro orkest rui 
vadovavo čekų smuikininkas ir dirigentas, nuo 1880 m. 
gyvenęs Rusijoje, Václavas (Váša; Viačeslavas) Sukas, 
tuomet atvykęs iš Charkovo operos. Taigi Y. Weinsteinas-
Vinogradovas turėjo galimybę tobulinti savo meistriškumą 
stiprios sudėties trupėje gimtajame mieste.

1890–1891 m. sezoną Y. Weinsteinas-Vinogradovas, 
be minėtų vaidmenų, atliko Rigoleto partiją G. Verdi 
„Rigolete“ ir Amonasro partiją „Aidoje“. Svarbus sezono 
akcentas buvo A. Ponchielli opera „Džokonda“. Joje vieną 
sudėtingiausių soprano partijų, dainininkės Džokondos 
vaidmenį, atliko G. Giubellini-Riadnova, sėkmė lydėjo ir 
J. Riadnovą (Enzas). Šią operą Y. Weinsteinas-Vinogrado-
vas pasirinko savo benefisui 1890 m. lapkričio 30 d. Nors 
tuo metu operos buvo menkai lankomos, po šio spektaklio 
recenzentai sakė, kad „salė buvo pilna. Tai neįtikėtinas 
reiškinys šį sezoną“15. 
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Tas pats dainininkų ansamblis kūrė pagrindinius 
vaidmenis ir reikšmingose Vilniuje premjerose: G. Verdi 
„Otele“ ir A. Rubinsteino „Makabėjuje“. Sudėtingos dai-
nininkams ir orkestrui operos „Otelas“ su nerimu laukta, 
bet ji buvo puikiai atlikta ir kritikų įvertinta kaip „aukštojo 
meno pavyzdys“16. Apie Y. Weinsteino-Vinogradovo kurtus 
Jago („Otelas“) ir Judo („Makabėjus“) vaidmenis atsiliepta 
palankiai, konstatuojant, kad jo balsas labai stiprus ir 
atviras, bet turėta priekaištų aktorinei išraiškai. Čia reikia 
pasakyti, kad Y. Weinsteino-Vinogradovo vaidmenys, su-
kurti Vilniuje, buvo tik dainininko karjeros pradžia. Be to, 
priekabus vertinimas buvo drąsios to meto kritinio žodžio 
raiškos pavyzdys: pastabų sulaukdavo ir tokios žvaigždės 
kaip F. Šaliapinas, kuriam, sakykime, žinomas kritikas 
Julius Engelis po M. Glinkos „Gyvybė už carą“ spektaklio 
(1904 m.) prikišo „netikslų žemųjų natų intonavimą, kuris, 
deja, laikui bėgant neišnyksta, kaip tikėtasi“17. 

Išskirtinis vilniečio temperamentas ir artistiškumas 
nebuvo dažnas reiškinys operoje, todėl kritikų, itin ne-
sureikšminant, kartais galėjo būti apibūdinamas kaip 
„silpnoka vaidyba“. Kita vertus, uoli aktorinė raiška, 
ypač karjeros pradžioje, gal ir išties galėjo būti vertinama 
kritiškai. Profesinės brandos laikotarpiu Y. Weinsteino-
Vinogradovo atlikimo stilius Rusijoje, Vakarų Europoje 
ir Amerikoje laikytas aukšto artistinio meistriškumo 
pavyzdžiu: jis buvo gerai įvaldęs vaidmens niuansuotę, 
turėjo komiko talentą (tinkamai naudojo falcetą), buvo 
techniškas atlikėjas. 

 Kitą teatrinį sezoną (1891–1892) A. Kartavovas va-
dovavo Charkovo operai, su juo drauge išvyko ir geriausi 
Vilniaus teatro artistai M. Agulinas, Y. Weinsteinas-Vino-
gradovas, G. Izmailovas, dirigentas V. Sukas. 

Vilnietis Y. Weinsteinas-Vinogradovas, sėkmingai 
kopdamas į karjeros viršūnes, visuomet juo išliko. Dažnai 
lankydavo gimtąjį savo miestą. Bet jo talentas brendo mo-
bilaus teatrinių reikalų organizavimo sąlygomis imperijoje, 
dirbant įvairiose Rusijos ir užsienio scenose. Vilniuje jis 
buvo savas. Jį mėgo ir Charkove: šiame mieste jis dainavo 
ne tik A. Kartavovo (1891–1892), bet ir antreprenerio 
Aleksejaus Cereteli (1896–1897) trupėse. Du sezonus 
dainininkas buvo Kijevo operos artistas (1894–1896), 
vieną sezoną – Tiflise (Tbilisis, 1897–1898). Iškart po 
to – Nižnij Novgorode ir Saratove (antreprenerio Michailo 
Borodajaus trupėje). 1895 m. jis su italų trupe viešėjo 
Pietų Amerikoje. Tokiomis mobilios veiklos aplinkybėmis 
formuotas ir repertuaras: tai daugybė operinių vaidmenų – 
pagrindinės baritono partijos Nikolajaus Rimskio-Korsa-
kovo, A. Rubinsteino, Gioacchini Rossini, Ch. F. Gounod, 
P. Čaikovskio, G. Bizet, daugelyje G. Verdi operų. Jo 
partneriais scenoje buvo Nikolajus Bolšakovas, Nadežda 
Van-Brandt, F. Šaliapinas, Michailas Medvedevas. 

1898 m. Y. Weinsteinas-Vinogradovas dainavo Vilniu-
je su italų trupe, kuriai vadovavo Rusijos imperatoriškųjų 

teatrų artistas Ivanas Gordi (tikr. Gordijevskis), P. Čaikovs-
kio vertintas bosas, daugelį metų dirbęs Italijoje. Drauge 
čia dainavo bosas Francesco Rusconi, mecosopranas Cesira 
Pagnoni, žinomas dramatinis tenoras Gaetano Ortisi ir kt. 
Y. Weinsteinas-Vinogradovas kūrė Rigoleto, Amonasro 
vaidmenis.

Garsus Rusijoje ir užsienyje, vilnietis baritonas buvo 
gerai žinomas ir mėgstamas Sankt Peterburge. XX a. pr. 
jis dainavo Sankt Peterburgo naujajame vasaros teatre 
„Olimpija“ ir  Sankt Peterburgo „Naujojoje operoje“ 
(1903–1904), taip pat Nikolajaus II Liaudies namų 
operoje (1906–1907). 1904–1905 m. sezoną Y. Weins-
teinas-Vinogradovas dainuoja Maskvos teatro „Akvarium“ 
spektakliuose. Šis faktas dainininko biografijoje taip pat 
yra itin svarbus, nes Rusijos operos istorijoje tai buvo 
reikšmingas teatrinis sezonas18. 1904 m. spalio 1 d. teatro 
veikėjas Sergejus Ziminas po kelionės į Paryžių, Berlyną, 
Neapolį, Milaną, kur domėjosi teatro reikalų organiza-
vimu, atidarė Maskvos sode „Akvarium“ privatų teatrą 
„S. I. Zimino opera“. Jame dirbo geriausi Maskvos ir visos 
Rusijos menininkai: meno vadovu buvo kompozitorius 
Michailas Ippolitovas-Ivanovas, dirigavo Emilis Cooperis, 
Ivanas Palicynas (tikr. Jan Palice), vėliau (1915–1917) dai-
navo F. Šaliapinas, daugel metų Mattia Battistini ir kt.

XX a. pr. Y. Weinsteinas-Vinogradovas jau buvo visuo-
tinai pripažintas vienu geriausių Rusijos baritonų. Taip jis 
pristatomas ir prieš pasirodymus Vilniuje. 1901 m. čia 
viešint V. Liubimovo rusų operos trupei, jos viešnagės bai-
giamajame vakare Vilniaus baritonas dainavo Ruggero Le-
oncavallo „Pajacuose“ ir Pietro Mascagni „Kaimo garbėje“. 
Tuomet jo scenos partneriai buvo ir kitos žvaigždės: švedų 
dainininkė Alma Fostrem (tikr. Fohström), Rusijos impe-
ratoriškųjų teatrų solistai Medėja ir Nikolajus Figneriai. 

Atsiliepimai apie dainininką Rusijos sostinėse ir 
Vilniaus spaudoje buvo labai palankūs. Pavyzdžiui, po 
spektaklių Vilniaus botanikos sodo Vasaros teatre 1903 m., 
kai Y. Weinsteinas-Vinogradovas dainavo rusų operos 
spektakliuose (vadovas Grigorijus Šein), R. Leoncavallo 
„Pajacuose“, scenose iš P. Čaikovskio „Mazepos“ ir Alek-
sejaus Verstovskio „Askoldo kapo“, recenzentas rašė: „Po 
ilgos pertraukos girdėjome Vinogradovą, seniai vilniečių 
pamėgtą dainininką, išgarsėjusį toli už savo gimtojo miesto 
ribų. Jo baritonas, turime pripažinti, pakitęs dėl amžiaus 
<...> [dainininkas buvo tuomet vos trisdešimt septynerių! – 
V. B.], ne toks paklusnus atlikti partijos reikalavimus. Bet 
balsas vis dar galingas, puikios aukštosios natos, artistiš-
kumas <…> Ypač puikus buvo Kočiubėjus „Mazepoje“. 
„Pajacų“ prologo paskutinę dalį kartojo tris kartus“19. 

Kai kuriuos klausytojus jo ryškiai sukurti personažai 
net šokiruodavo. Vilniaus laikraštis „Vilenskij vestnik“ 
1905 m. perspausdino žinomo kritiko Semiono Krugli-
kovo atsiliepimą apie Y. Weinsteiną-Vinogradovą, kuris 
tuo metu nemažai laiko praleisdavo Vilniuje ir dainavo, 
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kaip minėta, Maskvoje teatre „Akvarium“, kur debiutavo 
Nelusko partija Giacomo Meyerbeerio operoje „Afrikietė“. 
Nelusko, Don Pedro laivą vairavusio ir sutikusio jūroje 
Vasco da Gamos laivą, pasiuntusio vietinius žmones, kurie 
išžudė visus europiečių laive, vaidmuo buvo įtikinamai 
suvaidintas. Negailint ne tik susižavėjimo, bet ir tam tikro 
sarkazmo bei būdinga to meto kritikui aštriakalbe maniera 
rašyta: „Tie, kas jį girdėjo anksčiau, tvirtina, kad dabartinis 
jo baritonas – tai pusė to, kas buvo prieš 10 metų. Aš jo 
negirdėjau tada ir sprendžiu iš to, ką girdėjau dabar <...> 
Griaustinis iš dangaus. Ir dabar Vinogradovo balsas – 
garsų jūra, beribio diapazono ir intensyvumo baritonas. 
Visa, kas jį supa, skęsta šitame balse. Ir dar šalia viso to 
net ne temperamentas, o ugnikalnis <…> Jis sukurtas 
tokioms partijoms kaip Nelusko, Amonasro. Klausyda-
mas Vinogradovo drebi iš baimės ir dėl tų, kurie drauge 
dainuoja, ir dėl savo ausų būgnelių. Ir turėdamas šitokią 
Dievo duotą jėgainę jis dar forsuoja, išrėkdamas kažkokiu 
pašėlusiu atviru būdu. Laukinis visu kuo – grimas, figūra, 
kostiumas. Vienintelis tikslas – įbauginti žiūrovą <...> Prieš 
jus būtybė rudu triko, su išdažytu kaip kaukė veidu, su 
dideliu pilvu, apaugusiu įvairiaspalvėmis plunksnomis, ir 
šita būtybė į jus nukreipia savo sienas griaunančios ir viską 
naikinančios jėgos garsus. Kas ramiai miegojo po tokio 
spektaklio? Užsimiršti galima buvo tik slogiame sapne: 
sapnavosi Nelusko. Baisesnio košmaro nėra“20. 

1905 m. pradžioje sėkmingai Vilniuje Geležinkeliečių 
būrelio salėje koncertavęs Y. Weinsteinas-Vinogradovas 
atliko Figaro kavatiną iš G. Rossini „Sevilijos kirpėjo“, 
Judo ariją iš A. Rubinsteino operos „Makabėjus“. Anonse 
dainininkas buvo pristatytas kaip vienas geriausių Rusijos 
baritonų, o koncerto recenzijoje rašyta, kad „J. Vino-
gradovas kaip visada dainavo ugningai. Bisui du kartus 
atliko Toreodoro ariją iš „Karmen“ ir tą vakarą turėjo 
triukšmingą pasisekimą“21.

Kuriantis Rusijoje dramos ir operos artistų bendri-
joms, kurios turėjo būti atsvara antreprizėms, t. y. labiau 
nepriklausomos ir nekomercinio pobūdžio, bet iš tikrųjų 
nedaug nuo jų tesiskyrė, tokių nemažai atvykdavo į 
Vilnių. 1907 m. Y. Weinsteinas-Vinogradovas dalyvavo 
čia viešinčios kooperatyvinės rusų operos scenos veikėjų 
bendrijos spektakliuose (valdytojas S. Čirikovas). Tais 
pačiais metais jis kitos rusų operos – Sankt Peterburgo 
ir Maskvos operų artistų bendrijos – trupės sudėtyje 
Vilniuje (vadovas M. Nesterovas) ne tik dainuoja, bet ir 
režisuoja spektaklius. Tuomet dainininkas, be kitų, atliko 
ir Amonasro vaidmenį G. Verdi „Aidoje“: Y. Weinsteinas-
Vinogradovas tuo metu jau laikytas vienu geriausių šio 
vaidmens atlikėjų. 

Sekdamas Haskalos idėjomis Y. Weinsteinas-Vino-
gradovas aktyviai dalyvauja labdaros renginiuose žydų ir 
ne tik žydų moksleiviams bei mokytojams paremti, daug 
laiko ir pastangų skiria jaunimo ugdymui, ypač žydų 

bendruomenės menkiau išsilavinusios dalies švietimui. 
XX a. pirmąjį dešimtmetį dainininkas beveik kasmet 
dalyvavo labdaros renginiuose: Vilniaus gubernijos žydų 
mokytojams ir mokyklų mokiniams (1901), neturtin-
giems moksleiviams (1902, 1907), neturtingiems dailės 
moksleiviams paremti (1908) ir daugelyje kitų. 

Žydų apšvietos paskatintas, Y. Weinsteinas-Vinogrado-
vas daug nuveikė, dirbdamas Vilniuje pedagoginį darbą, 
kuriame itin vertinga buvo jo didelė sceninio darbo pa-
tirtis. 1902 m. lapkritį įsteigus Rusijos imperatoriškosios 
muzikos draugijos Vilniaus skyriaus operinio dainavimo 
klasę (ketverių metų kursus), jis ima jai vadovauti. Mokslo 
metų pabaigoje  dainininkas su moksleiviais parengdavo 
spektaklių su dekoracijomis, pavyzdžiui, W. A. Mozarto 
„Užburtoji fleita“, G. Rossini „Sevilijos kirpėjas“, Danielio 
François Esprit Aubero „Fra Diavolo“. Mokiniams nepi-
giai kainavo mokslai – 80 Rb už vienų metų kursą, bet 
užtai juos baigusieji galėjo tikėtis, kad bus rekomenduoti 
teatrų antrepreneriams.

Y. Weinsteinas-Vinogradovas atnaujino pedagoginį 
darbą 1908 m. rudenį, kai ilgesniam laikui apsigyveno 
Vilniuje savo namuose Lukiškėse, Soldatskajos gatvėje 
(dab. Z. Sierakausko g.). Paskelbęs, kad nuo rugsėjo 1 d. 
„atnaujina dainavimo pamokas, mokydamas rimto operų 
repertuaro ir mise en scène“, nuosekliai dirba vokalo pe-
dagogu. Jį Vilniuje gerai žinojo visi, spaudoje apie jį vėl 
rašyta kaip apie vieną geriausių operos scenos atstovų, 
turintį puikią dainininko reputaciją. Tuo metu jis jau 
turėjo apie 20 metų darbo patirtį Maskvos, Sankt Peter-
burgo, Charkovo, Kijevo, Odesos, Rostovo prie Dono, 
Baku, Tifliso (Tbilisis), Tomsko, Irkutsko ir kitų Rusijos 
bei Vokietijos, Anglijos, Skandinavijos miestų teatruose 
ir koncertų salėse.

Prasidėjus tautiniam atgimimui visos Vilniaus tautinės 
bendruomenės aktyviai kūrė draugijas, rengė spekta-
klius ir koncertus. Tokioje veikloje aktyviai dalyvavo ir 
Y. Weinsteinas-Vinogradovas, atsiskleisdamas kaip tikras 
Haskalos atstovas. Svarbus veiklos baras jam tampa žydų 
bendruomenės lavinimas, švietimas. Be labdaringų kon-
certų ir kitokių renginių, paremiančių finansiškai žydų 
mokslą, dainininkas įsijungia į paplitusį tuo metu žydų 
emigracijoje švietėjų judėjimą – verčia į jidiš ne tik Vakarų 
Europos operinio repertuaro pavyzdžius, bet ir iš hebrajų 
į jidiš žydų liaudies dainas. Jis organizuoja Vilniuje žydų 
kultūrinius, švietėjiškus renginius ir pats juose dalyvauja. 
1908 m. lapkritį vadovauja Vilniaus žydų mokslo, lite-
ratūros ir meno būrelio rengtam A. Rubinsteino operos 
„Makabėjus“ pastatymui, renka chorą. 

1911–1913 m. vilnietis dainininkas ir pedagogas dai-
nuoja Londono žydų operoje. Ypatingas jo pasirodymas 
Vilniuje buvo 1913 m., sugrįžus iš Anglijos. Rugpjūčio 
18 d. Bernardinų sodo koncertų salėje jis dalyvavo labda-
ringame simfoninio orkestro koncerte, kurio lėšos buvo 
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skirtos žydų draugijai „Toiras Emes“ paremti. Tą vakarą 
Vilniuje pirmąkart skambėjo operų klasika jidiš kalba. 
Y. Weinsteinas-Vinogradovas pirmąkart Rusijoje jidiš 
atliko Figaro kavatiną iš G. Rossini „Sevilijos kirpėjo“ ir 
ariją iš pirmosios profesionalios žydų operos jidiš kalba 
Samuelio Almano „Karalius Ahazas“ („Melech Ahaz“). 
S. Almanas (1877–1947) – vienas žymiausių anglų ir 
žydų kompozitorių, žydų religinės ir pasaulietinės muzi-
kos autorius. Jis gyveno Anglijoje, emigravęs iš Rusijos į 
Londoną po pogromų Kišiniove 1903 m. Opera „Karalius 
Ahazas“ (1912) – pirmoji jidiš Grand Opera. Tuomet ji 
buvo gana kritiškai sutikta: galbūt pelnytai, nes ją atlikusi 
trupė taikėsi prie vargingų žydų emigrantų Londone. 
Opera pagrįsta mistiška Karaliaus Ahazo, Jothamo sū-
naus, istorija: veiksmas vyksta prieš mūsų erą, bet tai ne 
Talmudo siužetas. 

Dainavimas jidiš kalba tik patvirtina švietėjiškas 
Y. Weinsteino-Vinogradovo veiklos paskatas: jis stengėsi 
priartinti profesionalų pasaulietinį ir pasaulinį meną prie 
savo tautiečių, kalbančių jidiš, bei supažindinti su tuo, 
kas pasaulyje sukuriama šia kalba, kuri buvo tuo metu 
tiesiausias kelias į masių švietimą, nes suprantama įvairaus 
socialinio luomo gyventojams žydams Vilniuje ir emi-
gracijoje. Ypač tokios muzikos trūko Vilniuje. Mieste po 
1905–1906 m. įvykių vis gausėjo mėgėjiškų žydų trupių, 
kurios ilgainiui profesionalėjo. Daugiausia spektaklių rodė 
pusiau profesionalios trupės, jose dažnai pasirodydavo 
atvykę Londono ar Niujorko žydų teatro artistai, vaidinę 
daugiausia dramos spektakliuose. Šių trupių muzikinis 
repertuaras buvo labai negausus: nemažai menkaverčių 
vodevilių-operečių, pamažu gausėjo klasikinės operetės 
pavyzdžių. Prieškariu vaidino žydų pusiau profesionalios 
Moisiejaus Henferio, N. Lipovskio trupės, operetėse 
dainavo Niujorko ir Varšuvos teatrų dainininkė N. Ne-
roslavskaja. Tinkamai to laikotarpio žydų teatro padėtį 
apibūdina dramaturgas Schalomas (Scholemas) Ascha, 
viešėjęs Vilniuje: „Iki šiol žydų teatras buvo žydų masių 
kūdikis. Teatras todėl ir taikėsi prie šių masių. Inteligentija 
buvo nuošaly, nes teatras neatliepė jos poreikių. Taip kaip 
masės keičiasi, taip ir teatras pamažu keičia savo formas ir 
tai turi didelę ateitį“22.

Operinė muzika jidiš kalba tą vakarą Vilniuje buvo 
atlikta puikiai. Susirinkusi gausi publika sukėlė ilgas 
ovacijas, ypač padainavus jidiš Figaro ariją. Žiūrovai buvo 
sužavėti, bisavo ir plojo. Koncertas užtruko iki 00 val. 30 
min. Apie Y. Weinsteiną-Vinogradovą rašyta, kad jis, „kaip 
ir anksčiau, dainuoja puikiai, balsas skamba nuostabiai, 
nejaučiamas joks nuovargis“23. 

Savo sceninės veiklos dvidešimt penkerių metų su-
kaktį Y. Weinsteinas-Vinogradovas paminėjo Charkove 
1914 m. Netrukus jis grįžo į Vilnių, kur sausio 17 d. 
dalyvavo Vilniaus simfoninio orkestro organizuotame 
koncerte, kai orkestrui dirigavo Adamas Wyleżyńskis. 

Y. Weinsteinas-Vinogradovas atliko arijas iš operų „Ma-
kabėjus“, „Pajacai“ ir „Sevilijos kirpėjas“. Šiltai sutiktas 
klausytojų, penkiasdešimtmetis dainininkas daug dainavo 
bisui. Pažymėta, kad jo balsas toks pat „stiprus, gražus; 
jame neužgeso nuoširdumas ir šiluma <…> Atlikimui 
būdingi ypatingas temperamentas ir ekspresija“24. 

Tolesnis Y. Weinsteino-Vinogradovo gyvenimo ir kū-
rybos kelias pasuko daugeliui žydų tuomet būdinga vaga. 
Emigracijos į Ameriką paskatų galbūt buvo kelios: viena 
priežasčių galėjo būti lenkų okupacija Vilniuje ir pasie-
kiančios baimingos žinios apie galimus žydų pogromus 
Lenkijoje bei želigovskininkų Vilniuje. 

1920 m. Y. Weinsteinas-Vinogradovas, būdamas pen-
kiasdešimt ketverių, su koncertiniu turu išvykęs į Ameri-
ką, čia liko gyventi. Pagrindine jo veikla tapo kantoriaus 
pareigos. Dainininkas daug koncertavo, atliko pasaulietinę 
operų muziką ir žydų liaudies dainas, taip pat dainavo 
žydų teatre. Pirmiausia jis pasirodė 1920 m. Niujorko 
hipodrome, kuriame buvo 5000 vietų žiūrovams. Didelės 
salės – karo pratyboms skirti maniežai, hipodromai, cirko 
arenos – buvo populiarios koncertų vietos visame pasaulyje.  
Y. Weinsteinas-Vinogradovas klausytojus nustebino balso 
jėga. „The New York Times“ rašė: „Brandaus amžiaus dai-
nininkas iš Rusijos per savo pirmą pasirodymą Amerikoje 
vakar atliko tris operines arijas trimis kalbomis: Figaro 
kavatiną iš „Sevilijos kirpėjo“ jidiš, šnekamąja kalba, ku-
rios nemoka čia operos mėgėjai, bet gausi publika prašė 
kartoti. Taip pat buvo atliktos arijos iš P. Čaikovskio „Pikų 
damos“ rusų kalba ir G. Meyerbeerio „Afrikietės“ italų 
kalba. Dainininkas vidutinio ūgio, tvirto sudėjimo, turi 
neįtikėtinai jauną lankstų jo 48 metų amžiui [turėtų būti 
54-erių? – V. B.] balsą, didelės apimties ir stiprų, išskyrus 
gal tik aukštesnius pasažus. Jo komunikabili energija, 
nuoširdumas ir įgimtas humoras ypač patiko atliekamose 
Milnerio, Berdishevskio ir Bernsteino žydų liaudies daino-
se. Arnoldo Volpe’s orkestras akompanavo operų arijoms 
ir atliko Wagnerio, Čaikovskio, Musorgskio kūrinius. 
Pirmąkart buvo atliktas A. Volpe’s „Hebrew Intermezzo“ 
[„Hebrajų Intermezzo“ – V. B.]“25.

Pagrindine profesija užsienyje pasirinkęs garbingą kan-
toriaus darbą, Y. Weinsteinas-Vinogradovas šioje srityje 
daug nuveikė. Vienas įrodymų – jo portretas „Garsiausių 
kantorių galerijoje“. Y. Weinsteinas-Vinogradovas turėjo 
visas kantoriams būtinas savybes ir reikiamą išsilavinimą: 
jiems privaloma būti susipažinus su liturgija, stiprus bal-
sas, pageidautina iškili išvaizda, svarbios nepriekaištingą 
elgesį liudijančios charakteristikos, skatinamas jų darbo 
sinagogoje ir aktyvaus koncertavimo derinimas. 1922 m. 
jis koncertavo Kanadoje. Monrealyje pasirodymas labai 
gerai įvertintas, pažymint, kad daugeliui klausytojų dai-
nininko atlikimas „priminė Šaliapino dainavimo stilių“. 
Šiame mieste jis atliko arijas iš „Pikų damos“, „Sevilijos 
kirpėjo“ ir žydų liaudies dainas26.
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Kitais metais Toronte dainininko koncertą anonsavęs 
„Canadian Jewish Review“ rašė: „Toronto Benxmano 
choras su solistu Josefu Winogradoffu antradienį, lapkričio 
6 d., yra tikrai nepaprastas žydų muzikos įvykis. Koncer-
tas vyks viename brangiausių miesto teatrų „Standard“. 
Užsisakykite vietas iš anksto. Choras parengė labai gerą 
programą. Jos ypatingas kūrinys yra Ch. F. Gounod „Here 
by Babylon’s Waves“27.

Po kelerių metų pasisekimą pelnė Y. Weinsteinas- 
Vinogradovo pasirodymas su Josepho Cherniavskio 
instrumentiniu ansambliu Čikagoje 1926 m. vasario pra-
džioje. Šiame koncerte dainininkas atliko J. Cherniavskio 
„Kadiš“ („Mano kilmė“), apie kurį netrukus rašyta kaip 
apie Čikagoje „karščiausia“ naujiena tapusį kūrinį. Kom-
pozitorius parašė kūrinį pasirėmęs žydų malda Kadišu 
(aramėjų kalba reiškia „šventas“). Viena svarbiausių juda-
izme maldų buvo parašyta aramėjų kalba, tik su atskirais 
žodžiais bei baigtine fraze hebrajų kalba ir buvo skirta 
atlikti dešimčiai vyrų, kurie turėjo stovėti pasisukę veidu 
į Jeruzalę. Y. Weinsteino-Vinogradovo atliktas šis kūrinys 
padarė didžiulį įspūdį. „The Music Trade Review“ rašė: 
„Kaddish“ („Of My Ancestry“) panašus į tradicinį „Eli, 
Eli“, bet populiaresnis. Jį atlikęs operos tenoras [galbūt 
šis kūrinys skirtas tenorui; kai kurie baritonai atlikdavo ir 
tenorui skirtus kūrinius; arba tai gali būti klaida straips-
nyje – V. B.] Josephas Winogradoffas su orkestru sukėlė 
triuškinamą plojimų audrą“. Buvo parduota apie 2000 
šios dainos kopijų“28.

1922, 1924 ir 1926 m. Y. Weinsteinas-Vinogradovas 
buvo grįžęs į Europą. 1934 m. jis emigravo į Palestiną. 
Čia ir mirė 1936 m. 

Dainininko populiarumą ir pripažinimą liudija ne 
viena dešimtis jo atliekamų kūrinių įrašų, kurie buvo 
įrašyti XX a. pr. Rusijos ir Amerikos garso įrašų studijose. 
Dainininko biografija – būdingas to meto Vilniaus žydų 
menininko karjeros pavyzdys: gabus Vilniaus žydų šeimos 
vaikas iš regioninio centro išpopuliarėja su rusiška pavar-
de, XX a. pr. modernėjančioje visuomenėje atveria savo 
tautines ištakas, pelno pripažinimą Rusijos imperijoje ir 
pasaulyje. Y. Weinsteino-Vinogradovo gyvenimas, aki-
vaizdu, buvo paveiktas Haskalos – žydų apšvietos – idėjų, 
kurios XIX a. 6-ąjį ir 7-ąjį dešimtmečiais į Rusiją skverbėsi 
iš Vokietijos. Jų sekėjai siekė, kad žydai nesitenkintų vien 
tik religiniu švietimu, o suartėtų su pasaulietine kultūra, 
įsilietų į bendrą visuomeninį gyvenimą. Tai atsispindi ne 
tik dainininko asmeniniame karjeros kelyje (sekuliarėjimo 
siekis, vedęs už siaurų bendruomenės ribų), bet ir brandos 
bei pripažinimo sulaukus veikloje: žydų bendruomenės 
apšvieta (ilgametis pedagoginis darbas gimtajame mies-
te, labdara), pasaulinės ir pasaulietinės profesionalios 
kūrybos priartinimas (operinės muzikos vertimas į jidiš, 
kūrinių šia kalba atlikimas, žydų liaudies dainų vertimas 

iš hebrajų į jidiš, pasaulinės operinės muzikos, sukurtos 
jidiš, populiarinimas). 

Vilnietis Y. Weinsteinas-Vinogradovas – ryški artistinė 
asmenybė rusų ir žydų muzikinio teatro istorijoje. Jo kū-
ryba ir švietėjiška veikla – reikšmingas Lietuvos kultūros 
paveldo objektas, kurio ištyrimas ilgainiui dar pasipildys 
naujais faktais ir taps išsamiau pažinus.
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Summary

The article is concerned with famous Vilnius citizen 
singer’s Yosef Weinstein’s (Josif Vinogradov) creation. His 
activity is a reflection of Haskalah ideas. As the area of the 
close coexistence, Vilnius designed both the characteristic 
national consciousness of Vilnius citizens and their road 
to creative maturity. The artist’s biography in some cases 
can be a better and brighter example of contemporary 
times than any other epoch-making model. One of such 
examples is the biography of Yosef Weinstein, a singer 
(baritone).

The famous worldwide opera singer was born and 
educated in a Jewish family in Vilnius. He started sing-
ing in the choirs of professional cantors at a very early 
age. Having had an excellent education in Moscow from 
Russian (Darya Leonova) and French (Jean Lasalle) vo-
cal teachers he further fostered his talent in border cities 
(from the point of view of national cultures) – Vilnius, 
Kharkov, Kiev, Tiflis (now Tbilisi) Riga, and others. His 

name was known in Europe, America and Canada. He 
sang in the most famous theatre and concert halls such as 
London’s Covent Garden. His stage partners were lead-
ing singers Nikolay Bolshakov, Nadezhda van de Brandt, 
Fyodor Chaliapin, the brothers Jan and Edward de Reszke, 
Marietta Alboni, and Emil Cooper, a conductor.

Weinstein did not live in Vilnius permanently: he 
spent there about two decades during his younger days; 
later on, he sang in Russian and Italian opera companies 
and performances at the Vilnius city theatre where he did 
some educational work, and took an active part in charity. 
Being a representative of the Jewish Enlightenment along-
side his Russian and Western European opera repertoire 
he performed professional works by Jewish composers the 
lack of which was particularly felt in Vilnius. He was the 
first in the Russian Empire who performed the profes-
sional opera music in Yiddish. He also sang Jewish folk 
songs translated from Hebrew into Yiddish. 

The famous Vilnius citizen immigrated to America in 
1920 where he worked as a cantor and took active part 
in concerts in America and Canada, and sang in a Jewish 
opera. Weinstein immigrated to Palestine in 1934 and 
died there. 

This artist’s biography is a typical example of a Vilnius 
Jewish artist of those times: a gifted Jewish child from a 
regional centre becomes popular with a Russian surname; 
opens his ethnic origins in the getting-modern society of 
the beginning of the 20th century and gains recognition 
in the Russian Empire and the world. His voice was re-
corded at studios of Russia and America. Weinstein was a 
representative of Haskalah and at the same of the Russian 
cultural space, which was more open to the world at that 
time. The singer’s biography is a significant part of the 
Lithuanian cultural heritage.
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Maximilian Steinberg: Irony of Fate
Maksimilianas Šteinbergas: likimo ironija

Abstract
The article analyses and evaluates the artistic work of Maximilan Steinberg (1883–1946), a major figure of Russian musical culture of the 
first half of the XX century who was born and raised in Vilnius. The article focuses on a reconstruction, based on historical documents, 
of his connections with Rimsky-Korsakov, Stravinsky, and his pupil Shostakovich, as well as with notable Lithuanian musicians Stasys 
Šimkus, Juozas Tallat-Kelpša, Jurgis Karnavičius and Juozas Žilevičius. In the context of reviewing historical circumstances and Vilnius 
sources, an attempt is made to analyse the formation of specific traits of Steinberg’s personality, to point to views of art characteristic 
of him, and to trace the formation of his life philosophy. The article cites memoirs of both Steinberg and those who knew him closely, 
evaluates his place in the musical culture of the first half of the 20th century, and addresses views of Steinberg most often found in 
modern musicological literature.
Keywords: Steinberg, Rimsky-Korsakov, Stravinsky, Shostakovich, music of the first half of the 20th century, Lithuanian music, Vilnius, 
Lithuanian Jerusalem.

Anotacija
Straipsnyje analizuojama ir vertinama Vilniuje gimusio ir užaugusio įtakingo XX a. I pusės Rusijos kompozitoriaus ir pedagogo Maksimiliano 
Šteinbergo (1883–1946) kūrybinė veikla. Remiantis istoriniais dokumentais, rekonstruojami jo ryšiai su Nikolajumi Rimskiu-Korsakovu, 
Igoriu Stravinskiu, Dmitrijumi Šostakovičiumi, primenama apie pas jį studijavusius Stasį Šimkų, Juozą Tallat-Kelpšą, Jurgį Karnavičių, 
Juozą Žilevičių. Susiklosčiusių istorinių aplinkybių ir vilnietiškų ištakų kontekste aiškinami M. Šteinbergo asmenybės bruožai, meninės 
nuostatos ir gyvenimiškos filosofijos formavimosi dėsningumai. Straipsnyje pateikiami autentiški M. Šteinbergo ir jį artimai pažinojusių 
amžininkų atsiminimai, supažindinama su šiuolaikinių tyrėjų požiūriu į šį muziką, jo vietą XX a. I pusės kultūros procesuose. 
Reikšminiai žodžiai: M. Šteinbergas, N. Rimskis-Korsakovas, I. Stravinskis, D. Šostakovičius, XX a. I pusės rusų muzika, lietuvių 
muzika, Vilnius, Lietuvos Jeruzalė.

Introduction

Sociocultural influences are always brought forth by 
specific people who by their acts, deeds and thoughts create 
the conditions which color and drive not only their own 
lives, but the lives of those with whom fate brings them 
together. Influences of this kind are an important factor 
in musical work; furthermore, such influences come not 
only from thoroughly recognized masters but also from 
those whose names are not readily recognized, and whose 
art is less visible. In the process of creation of great music, 
the only important question is whether fate has placed 
one at the center in the place and time of such creation: 
being there, of itself, already distinguishes the musician and 
makes his contribution to art inarguable and significant. 

Maximilian Steinberg (1883–1946) should be thought 
of as among such musicians. During various periods of 
his life he was a confidant to Rimsky-Korsakov, Glazunov, 
Stravinsky, and Shostakovich. Thus Steinberg himself 
became a participant in the creative processes which make 
up the international history of great music. His personality 
and activity arouses our interest no least because of his 
pivotal role in the lives of such great musicians. 

Although the artistic interaction between Steinberg 
and his great contemporaries is well established, the nature 
of the interaction itself can nevertheless be assessed in 
various fashions. Many questions arise regarding Stein-
berg‘s true character and the role he played in the musical 
culture of his time. The answers to such questions, as a 
rule, reflect a fairly broad range of opinions. On the one 
hand, Steinberg is often described as very knowledgeable 
and erudite; on the other – based on these very same quali-
ties – he is deemed to be a conservative, a traditionalist, 
a musician although “far from talentless”, is nevertheless 
“hopelessly academic”1.

Most writing about the history of music of the first 
half of the 20th century, especially about Stravinsky and 
Shostakovich, tends to express a negative assessment of 
Maximilian Steinberg as a conservative and retrograde. 
However, many also note that Steinberg was a wonderful 
expert in his field. It is not my intent in this article to argue 
for or against either view. My goal is somewhat different: 
to try to find, in the environment in which Steinberg was 
formed and from which he emerged, an explanation for 
the controversial qualities in Steinberg’s creative aspect. 
In other words, I would like to find in the work of this 
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musician the connection with the cultural traditions of 
the city of his childhood and youth – Vilnius, then known 
as ‘Wilno’.

I. The Beginning of a Musical Path

Vilnius 
Maximilian Steinberg was born in Vilnius in 1883. 

His father, Ovsei (Ieshua, Ioshua, Osei, Hosea) Steinberg 
(1830–1908) was Russia’s most significant Hebraist, a 
scholar of Talmudic culture, and the author of research 
works in lexicography and Hebrew. Among his books 
published in Vilnius are The Hebrew and Aramaic Ety-
mological Dictionary to the Books of the Old Testament 
(1878), The Full Russian-Hebrew Dictionary (1880), and 
The Five Books of Moses (Pentateuch) with a word-for-
word Russian translation and commentaries (posthumous 
edition 1914). In his research he started from the idea of 
the common origin of languages, their inter-borrowings 
and development through the path of growing complexity. 
In his view, the sacred language of the Old Testament was 
at the root of all languages. This is how he formulated his 
scholarly views:

“The study of the root language of the Book of Books, the 
language which itself represents the most brilliant incarna-
tion of the creative spirit, the language which, with its 
wondrous technique and transparency of forms, appears 
to open to us the innermost secrets of the emergence of 
the word and to disclose before us the mysterious history 
of thought, the language which has had the most decisive 
influence on initial religious writing and then the very ways 
of thought of the educated peoples of Europe – the study 
of such a language cannot but be in the highest degree im-
portant for everyone who is interested in linguistic science 
and the history of human civilisation. This is why the study 
of the root language of the Old Testament from the outset 
has occupied and still occupies the best minds in the most 
civilized countries of the world”2. 

Ovsei Steinberg’s credentials were appropriate to 
his position. He was the inspector of the Vilnius Jewish 
Teachers’ Institute – the only educational institution in 
the Russian empire which prepared teachers for city Jew-
ish schools. Steinberg’s position (the only one of its kind 
in Russia) was second in importance only to that of the 
director (or dean), and its sphere of responsibility included 
issues of education and training for its students. The insti-
tute had a special function, since only its graduates could 
become teachers in city Jewish schools throughout Russia 
(these were under the jurisdiction of the imperial Minis-
try of national education). Education here presupposed 
not only an in-depth knowledge of Judaica, the Hebrew 

Bible (Tanakh) and the works of Jewish thinkers, but also 
faultless knowledge of Russian and excellent credentials 
in the natural sciences. Thus both the teachers of the in-
stitute and its leaders were the subjects of extremely high 
expectations. Ovsei Steinberg fully met these demands; 
his authority was unquestionable. 

Why such an in-depth presentation of the work and 
knowledge of the elder Steinberg? It is a key to under-
standing the environment in which his son, Maximilian, 
grew up. His father had an excellent education and was 
given to selfless academic research; although not reli-
giously Orthodox, he kept strong ties with the faith of 
his people. In his ambitions he completely fit into the 
stream of Haskalah, the Jewish enlightenment, which 
in many ways also formed the spiritual qualities and life 
philosophy of his son. 

The circle of the young Maximilian Steinberg was ori-
ented towards spiritual values, knowledge, and the desire 
to think through and understand the essence of phenom-
ena. Maximilian could not help but be steeped in these 
very values, all the more so since the family encouraged 
everything that had the potential to develop the intellect 
and to enrich the spirit. The younger Steinberg’s openness 
to perceiving spiritual phenomena served as an important 
factor in bringing him into the artistic world of music.

Music was an inalienable part of Vilnius’s cultural life. 
At the turn of the century a respectful attitude towards 
musicians could clearly be observed in Vilnius, which 
boasted many wonderful, highly-educated artists who 
graduated from both Russian conservatories and foreign 
musical educational institutions. In Vilnius they created 
the nurturing environment which gave a push for the 
development of so many extraordinary musical talents. 
For example: the renowned pianist Leopold Godowsky, 
who spent his childhood and youth in Vilnius. In his 
memoirs Godowsky emphasized that he never had “real” 
teachers and that he learned everything as an autodidact. 
All the same, he grew up in the Vilnius home of violin-
ist Louis (Chaim) Passinok, an alumnus of the Leipzig 
Conservatory. 

This is how Steinberg himself recalled his musical 
childhood in Vilnius:

“My youth was filled with music. In the city of Wilno ... 
music took pride of place. Already during the years in the 
gymnasium, i.e. in the beginning of the nineties of the 
last (19th) century, Wilno annually enjoyed Italian opera, 
which brought forth in concert world-class celebrities. In the 
summer in the city garden ..., in the large wooden theatre 
building there were stagings of Russian opera under the 
direction of Nezlobin3. The artistic level of this theatre was 
quite high ... In this theatre I first got to hear a whole series 
of prominent creations of operatic art”4.
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During Steinberg’s childhood and youth Vilnius was 
visited by quite a few top-flight musical stars. Concerts 
were given here by Anton Rubinstein, Alexander Siloti, 
Sergey Rachmaninoff, Josef Hofmann, Raoul Pugno, 
Alfred Reisenauer, Pablo de Sarasate, Eugène Ysaÿe, Karl 
Davydov, Leopold Auer, Fiodor Shaliapin, Leonid Sob-
inov and many others. Musicians who lived and worked 
in Vilnius were likewise of fairly high calibre. Concerts 
and lessons were given by graduates of the St. Peters-
burg Conservatory including the pianists A. Spasskaya 
and M. Treskin (the class of Rubinstein), the violinists 
S. Veinbren, K. Pushilov and Ilya Malkin (the class of 
Leopold Auer), and the cellist M. Veinbren (the class of 
Davydov). The Imperial Russian Musical Society ran a 
musical school, and there were several private musical 
schools as well. 

Steinberg grew up in an enlightened family where his 
passion for music was encouraged. He took music lessons, 
engaged in music-making and gave school concerts (one 
such solo violin recital took place in May 1901 and is 
mentioned in the history of Lithuanian music by Juozas 
Gaudrimas5). Everything argues that Steinberg’s child-
hood and youth were spent in musical surroundings of 
excellent quality. 

In 1901, having finished the First Vilnius Gymnasium 
with a gold medal, he was admitted to the natural sciences 
department of St. Petersburg University and – at the same 
time – to the St. Petersburg Conservatory. Leaving for 
the city on the Neva, where during the next six years he 
dutifully divided his time between the musical classes at 
the conservatory and the chemical laboratory of the uni-
versity, he took with him a brilliant humanities education 
received both in his family and in the gymnasium, as well 
as musical talent and youthful dreams of success, fame and 
happiness. Together with all those gifts, however, he could 
not have helped but bring a deeply hidden, subconscious 
historical memory of his Jewish ancestors. 

 

Saint Petersburg. Nikolay Rimsky-Korsakov
“Thus, I am at once a science student of the university and 
a modest pupil of the conservatory. Father is quite unhappy 
with this combination, finding that there is no need to “chase 
two birds at once” and, in any event, one must first get a 
general education and see what to do afterwards. However, 
I am unmoved – I have the possibility of becoming a pupil 
of Rimsky-Korsakov, before whom I feel an ever-greater 
awe, although I have yet to meet him,”6 wrote Steinberg 
in his memoirs.

Steinberg learned of the art of his future hero Rimsky-
Korsakov back in Vilnius. He studied the operas Sne-
gurochka and Sadko based on their piano scores (!), and 
they amazed him by their novelty and special, previously 
unheard of style. Even back then he came under the “desire 
no matter what to become a student of Rimsky-Korsakov 
and to learn for real the art of musical composition”7. 

Everything in the actions of the young Steinberg 
evidenced the consciousness of the choice made by him 
and a firm desire to achieve the goal he had set. And he 
succeeded full well. He began his studies at the conserva-
tory in the elementary harmony class of Lyadov, whereas 
two years later, in the fall of 1903 he was at last admitted 
to the counterpoint class of Rimsky-Korsakov; still later – 
his practical composition class. It is probable that in the 
same year he also met Glazunov and after a time began to 
audit his classes in reading in keys, later – instrumentation 
and orchestration8.

Steinberg’s desire to learn from Rimsky-Korsakov 
was easily explained. Rimsky-Korsakov was a completely 
legendary figure and had, at the time, tremendous fame. 
His activity was so multifaceted and wide, carried such a 
potential for further development, that even now, a cen-
tury later, it offers the ability to discover new, previously 
unappreciated facets. In this connection the renowned 
musicologist Richard Taruskin has noted with undis-
guised pleasure, in connection with the establishment of 
the authorship of the octatonic scale that spread in the 
music of the first half of the 20th century, that only now 
“European and American music theory has at last caught 
up with Rimsky-Korsakov”9. 

Describing his impressions of his first meeting with 
Rimsky-Korsakov, Steinberg admitted: “the stern visage of 
the tall old man with the oreole of world fame, the slightly 
dry tone of speech – all of this could only increase my 
anxiety”10. However, with the closing of the distance between 
pupil and teacher this impression gradually changed:

“A feeling of the greatest respect for a figure which at first 
glance was so stern and somewhat dry began to be supple-
mented by an emotion of great devotion and love, when it 
turned out that the external cover hid a tremendously soft 
and kind soul with sensitivity and sympathy towards the 
smallest setbacks of his pupils”11. 

Wilno, the Jewish Teachers Institute where Ovsei 
Steinberg worked (postcard from 1913)
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Steinberg became especially close to his professor in 
the wake of the student disturbances of 1905: in protest 
of the treatment of the students, Rimsky-Korsakov left 
the conservatory, and their lessons were transferred to the 
composer’s house at Zagorodny Prospect 28, apt. 39. Soon 
Steinberg began coming there not only for lessons (by the 
way, Rimsky-Korsakov continued to give home lessons 
to Steinberg even after returning to the conservatory). 
Steinberg became the constant participant of the famous 
musical evenings held at Rimsky-Korsakov’s place on odd 
Wednesdays of each month. These evenings gathered the 
flower of musical society of St. Petersburg. At Rimsky-
Korsakov’s house Steinberg also met his future wife (and 
the famed composer’s daughter) Nadezhda. Stravinsky’s 
Fireworks was written for the occasion as a wedding present 
to them. Incidentally, by allying himself through marriage 
to the family of the Rimsky-Korsakovs, Steinberg in a 
unique manner reinstated their connection to Lithuania, 
since it is known that the Rimsky-Korsakov line goes back 
to Venceslaus Korsak (Korsakas), who came to Russia from 
Lithuania in 139012 and, it seems, accompanied the princess 
Sophia (the daughter of Vytautas) for her marriage to the 
Muscovite duke Vasily (the son of Dmitry Donskoy). 

Rimsky-Korsakov took his pedagogic tasks extremely 
seriously and was quite tight with praise. “If once in a 
while I praise you in class, this doesn’t yet mean that I am 
all that ecstatic. Otherwise they start to ask in society: is 
it true that I have student so-and-so, who evinces all the 
signs of almost genius?”13 he admitted to his students. All 
the more meaningful, then, are the high marks shown by 
him to Steinberg, who was undoubtedly his most beloved 
student. The great musician was more and more certain 
in his high praise and did not conceal this. According 
to contemporaries, Rimsky-Korsakov “praised Steinberg 
extremely for his seriousness and conscientiousness”14, 
called him a “magnificent musician”15, someone “greatly 
gifted”16, and expressed certainty that “with respect to him, 
for his composing future there need not be any fear”17. 
Rimsky-Korsakov drew his certainty from rich pedagogic 
experience and lengthy observation of Steinberg, who, in 
his words, “as Glazunov, never wrote like a student and 
made every assigned work a composition of its own”18.

Decades later Igor Stravinsky, first a close friend of 
Steinberg, but later clearly not a well-wisher, remembered 
in interviews with R. Craft, with a clear dose of dissatis-
faction, how in those long-ago times Rimsky-Korsakov 
treated him and Steinberg: 

“Rimsky was careful then and later not to compliment or 
encourage with a loose use of the word “talent”. In fact, the 
only composer I ever heard him refer to as talented was his 
son-in-law, Maximilian Steinberg, who was one of these 
ephemeral, prize-winning, front-page types, in whose eyes 
conceit forever burns, like an electric light in daytime”19. 

The high value Rimsky-Korsakov placed on Steinberg 
and the trust in him turned into a special privilege – he was 
permitted to work together with the composer. Steinberg 
remembered that at the end of 1905 Rimsky-Korsakov 
turned to him with a “request to review the proofs of the 
piano and orchestral scores of The Legend [of the Invis-
ible City of Kitezh]. Need I say how proud I was to have 
been given such an important task by my favorite teacher? 
Later, toward the end of September 1906, I received 
from Nikolay Andreyevich as a gift that very proof of the 
orchestral score, and two months later – the just-printed 
piano score”20.

The experience of such cooperation was fully satis-
factory to Rimsky-Korsakov and was continued in the 
preparation of other works for publication. This is what 
Rimsky-Korsakov wrote in a letter of 28 March 1908 to 
his publisher B. Yurgenson in connection with another 
instance of such cooperation: 

“when the orchestral score [of the Golden Cockerel] is ready, 
not knowing how many author’s copies you normally give, 
I ask that you give me not less than two of them, since I 

A fragment of a manuscript of a study by Steinberg which 
shows handwritten remarks added by Rimsky-Korsakov. 
The manuscript itself is at The Russian Institute of the 
History of Arts in St. Petersburg
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must give one as a gift to my student, someone close to me, 
M. O. Steinberg, who always worked with me on the proofs 
of the piano and orchestral scores, and without whose help 
it could not be brought into adequate shape; I don’t have 
the right to offer payment to him for this work, and he will 
not want any”21.

Upon Steinberg’s graduation from the conservatory, 
Rimsky-Korsakov gave his student a brilliant, if character-
istically laconic, evaluation: “a diverse talent for composi-
tion; wonderful technical development; ability to work; 
knowledge of musical literature”22.

II. Shostakovich’s Controversial Teacher

Custodian of the Legacy of Rimsky-Korsakov
In 1907 Maximilian Steinberg completed university, 

and in 1908 – with a small gold medal - the conservatory. 
In that same year Glazunov, then the rector of the con-
servatory, invited Steinberg to become one of the teachers 
of that renowned school with a clear hint that Steinberg 
would inherit the teaching practice of both Rimsky-Korsa-
kov and his own. Steinberg had before him the possibility 
of a brilliant career. The premiere of his First Symphony 
was a sign of a kind. In the words of Richard Taruskin, 
“that evening, 18 March 1908, marked Steinberg’s official 
investiture as heir apparent to leadership of the New Rus-
sian School, a title to which he also, as Rimsky-Korsakov’s 
son-in-law-elect, had a familial claim”23.

Steinberg was lit by his first rays of fame, he was full 
of ideas and brainstorms born in the atmosphere of the 
“Silver Century”, in communing with extraordinary con-
temporaries – musicians, artists, writers, reformers of the 
theatre, amongst whom there were both the acknowledged 
followers of the settled traditions of national romanticism 

and the genius creators of Russian symbolism, modern-
ism and “the World of Art”. It would seem that his path 
was set – in the fog of the future there already loomed 
new opuses: symphonies (in total he created five of 
them, the first during his student years of 1905–1906), 
musical-theatrical pieces, and choir, vocal and chamber-
instrumental music. 

Steinberg’s choice, however, turned out to be some-
what different. Endlessly grateful to his teacher, who 
believed in him and who took him up into the circle of 
musical “unbelievers” of the time, Steinberg determined 
his duty to be in worshipping Rimsky-Korsakov’s legacy. 
He worked on the completion of several unfinished com-
positions of Rimsky-Korsakov. From the first days after 
the death of Rimsky-Korsakov and to the end of his life 
he paid great attention to the publication of pedagogical 
works of his teacher: many times he republished a “cor-
rected and supplemented” and “further corrected and 
supplemented” textbook on harmony24, which his men-
tor write back in 1886 (the last edition of this textbook 
during Steinberg’s life, issued in 1937, was already the 
sixteenth!25); in 1913 he published Rimsky-Korsakov’s 
capital work on orchestration26 (it is symbolic, that the 
second, repeat edition of this “last work”27 (in Steinberg’s 
words) of Rimsky-Korsakov came in 194628 – the year 
Steinberg himself died). 

The duty to keep safe and propagate the legacy of 
Rimsky-Korsakov, which never left Steinberg, seemed to 
unite both the feeling of awe before the teacher and the 
showing of loyalty by a member of his family “clan”. In a 
wondrous manner this duality, which became inseparable 
in the work of Steinberg, found its specific expression in 
the introduction of the first edition of the orchestration 
work of Rimsky-Korsakov, where the words of homage 
to teacher and father-in-law alternate with the expression 
of heartfelt gratitude to his widow (and mother-in-law 
of Steinberg): “... I want to express the deepest gratitude 
to Nadezhda Nikolayevna Rimskaya-Korsakova, who 
entrusted me with editing of this work and thus gave me 
the opportunity in even a small way to fulfill the sacred 
duty before the memory of the unforgettable teacher”29.

The key to understanding Steinberg’s mission of safe-
keeper of traditions is given in his editor’s foreword to the 
second edition of Rimsky-Korsakov’s Orchestration: 

“The editor was faced with a dilemma – whether to publish 
the book in the form in which it was first published, or to 
supply it with a series of more or less important additions 
in various sections which were little developed or not at 
all addressed by the author. After a certain amount of in-
decision I decided to leave the work of Rimsky-Korsakov 
untouched, on the one hand as a historical monument, and 
on the other as a guide which in its aspect has no equal in 

Left to right:  Igor Stravinsky, Nikolay Rimsky-Korsakov, 
Nadezhda Rimskaya-Korsakova (daughter married to 
Steinberg), Maximilian Steinberg, Katerina Stravinsky 
(wife of Stravinsky)
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the musical-pedagogic literature, since it is based on the 
creative experience of the author himself and on the samples 
of his own composition. An ‘automonograph’ of this sort is 
a document of a certain era and an expression of a certain 
creative method”30.

These words sound most fair and correct when ap-
plied to the question of editing a work which had already 
become, by the moment of its second publication, an 
important historical document. Unfortunately, Steinberg 
did not limit the application of this principle to a one-time 
publishing project. On the contrary, this gained the status 
of a life philosophy and a universal approach to work, 
expressing itself in an absolute orientation towards the 
safekeeping and scholarly conservation of existing accom-
plishments. This turn from the search for new possibilities 
of artistic self-expression to the mere variation and endless 
perfection of earlier, solidified ideas gelled in Steinberg 
fairly early, in essence prior to the time when he could 
find his own manner of artistic expression. In 1915 the 
well-known critic of the time, Yuliy Engel, wrote:

“Yesterday’s (sixth) symphonic gathering of the Russian 
musical society was opened by the dramatic fantasy for 
orchestra by Maximilian Steinberg. In this piece of the 
young Petrograd composer, student and son-in-law of 
Rimsky-Korsakov, there is dramatism, and fantasy, and 
good orchestral sound – and yet it does not belong to the 
company of those pieces which have their own visage, which 
one wants to hear again. This is like a trial, intermediate 
work before something more significant”31.

Steinberg never did take this last decisive step towards 
positioning his own individual artistic self, although he 
had seemed to have all the prerequisites for doing so. 
For him, the status of the safekeeper turned out to be 
fateful.

Not incidentally, Steinberg began to devote more and 
more time to teaching. He saw in it his mission and the 
richest field for his endeavors, and devoted himself entirely 
to it. He considered it his duty to transfer to students 
correct and tested knowledge – knowledge he perceived 
as the great gift of Rimsky-Korsakov. In the name of 
such knowledge he stopped experimenting; moreover, 
he dissolved himself in it. By the end of his life he wrote: 
“I consider myself the continuer of the school of my late 
teacher Nikolay Rimsky-Korsakov”32. 

Memoirs of his colleagues and students confirm the 
perception of Steinberg specifically in the high role of the 
keeper of traditions of Rimsky-Korsakov. “The true pupil 
of Rimsky-Korsakov, he did much for making eternal the 
memory of his great teacher”33, wrote Shaporin, while 
Kushnarev called him an “outstanding representative of 
the school of Rimsky-Korsakov”34. 

For almost four decades Steinberg was one of the 
leading pedagogues of the St. Petersburg (Petrograd/
Leningrad) Conservatory. He brought up an enormous 
number of students. Among them, as if in memory of his 
Vilnius childhood, were also the leading lights of Lithua-
nian musical culture – Stasys Šimkus, Juozas Tallat-Kelpša, 
Jurgis Karnavičius, and Juozas Žilevičius.  The Lithuanian 
cohort can also partially claim Joseph Achron, born in 
Lazdijai – a brilliant musician whom Arnold Schönberg, 
a great fan, called the “one of the most underestimated 
of modern composers”35. 

Undoubtedly, Steinberg’s most famous pupil was 
Dmitry Shostakovich. Shostakovich studied in his com-
position class from 1919 to 1925 and for some time also 
attended his classes in polyphony, musical form and in-
strumentation. Shostakovich later wrote: “I can consider 
myself fully a pupil of M. O. Steinberg”36.

Steinberg as Remembered by Shostakovich
Shostakovich’s studies with Steinberg began during a 

dramatic period of Russian history. However, neither the 
tragic events of social upheaval and civil war, nor hunger, 
nor the destruction which characterized this time, could 
cool the passion of the young musician and his fervent 
desire to absorb from his teacher deep knowledge and 

Edition M. P. Belaieff, Leipzig, 1912
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rich artistic experience. V. Bogdanov-Berezovsky, a close 
friend of Shostakovich and his fellow student in Steinberg’s 
class, remembered:

“We met in the class of Maximilian Oseyevich Steinberg 
during our first year in that winter of 1919–1920, when 
the conservatory building was not heated at all, classes were 
intermittent and during class everyone sat in hats, galoshes, 
gloves or mittens taken off only to write on the chalkboard 
a harmonization of a choral melody or to play a modulati-
on on the icy piano keys. The class, at first quite crowded, 
quickly melted, but the youngest of the students – calm, 
polite, steady with all in his demeanor, the modest boy in 
glasses – attended the classes always notwithstanding and 
was ahead of all in grades”37. 

What attracted Shostakovich to Steinberg, what was 
most important and what, in contrast, distanced them 
from each other? There are many very complimentary 
utterances by Shostakovich about his teacher, unambigu-
ously attesting to the high value Shostakovich placed on 
his mentor and the recognition of that mentor’s role in 
the process of his own artistic growth.

In the war years while in evacuation in Kuibyshev, 
Shostakovich related to Flora Litvinova: 

“You cannot imagine how much I gained at the Conser-
vatory from Professor Steinberg. He was severe, strict and 
demanding. At the piano we dissected the scores of the whole 
world of musical literature. Many students did not like his 
classes, they said that he dries out everything, dissecting 
harmony ‘down to each bone’, but at that time I too liked 
to dissect thoroughly, what is written there and how”38.

In 1956, a decade after Steinberg’s death, Shostakovich 
wrote of him, remembering his student years: 

“I studied with great enthusiasm, I would say even raptu-
rously. Everything that Steinberg taught me I took in gree-
dily, absorbing it like a sponge, all his pointers and advice. 
Steinberg expertly and sensitively inculcated good taste in 
his students. It is to him that I am indebted for learning to 
value and to love good music”39.

In a 1962 article for a collection dedicated to the 100th 
anniversary of his Alma Mater, Shostakovich also did not 
fail to bring up his teacher:

“Studies in the class of M. O. Steinberg were very interesting. 
In addition to going through the academic disciplines, in-
cluding composition, he greatly emphasized general musical 
development. In his class we played duets and analysed the 
form and instrumentation of the pieces played. Maximilian 
Osseyevich clearly and cogently explained everything that 
had to do with harmony, always pointed our attention to 

interesting places in the score in terms of harmony, spliced 
harmonic taste onto us, developed the ability easily and 
freely to play any modulation on the piano”40.

Shostakovich’s extant utterances speak not only of 
Steinberg’s exceptional professional competence, but also 
of his pedagogical gift. Musical teaching is not, of course, 
limited to the development of a pupil’s professional skills; 
an even greater measure of attention is paid to the develop-
ment of the pupil’s individual talent. A pedagogue need 
not and should not “bury” his student under an avalanche 
of information and various professional “tricks”. On the 
contrary, his goal is to teach the pupil how to make the 
right choices and to gain self-assurance while the pupil 
masters new and ever greater possibilities of artistic self-
expression. 

Steinberg was excellent in this respect, and Shosta-
kovich acknowledged as much when he emphasized the 
achievements of his mentor. On the nature of the com-
poser’s art, he wrote: 

“Self-assurance – far from simply a high opinion of one-
self – is rather a quality necessary for every composer. This 
quality is inculcated by degree. And here, the educators of 
the young play a significant role. ... I am so very grateful to 
my teachers, M. Steinberg and L. Nikolaev [Shostakovich’s 
piano teacher], who sensitively, skilfully brought forth in 
their students, including me, this wonderful sense of cer-
tainty in one’s powers”41.

One more quality of the pedagogic aspect of Steinberg, 
which was quite in accord with the musical orientation 
of Shostakovich, was his love of music-making. During 
Steinberg’s youth, Vilnius, the source of his musical roots, 
was clearly oriented towards performance art. As noted, 
it had many good professional musical performers and 
welcomed many more exceptional musicians on tour. As 
to composition, in this sphere the successes were rather 
more modest. It is natural that musical education in the 
first instance was oriented towards the development of 
performance skills. The results of such education can be 
judged based on the brilliance of Godowsky, Heifetz, the 
brothers Alexander and Mischa Schneider (famed musi-
cians of the Budapest Quartet); like Steinberg, they all 
made their start in Vilnius. 

Music-making skills from Vilnius were used by 
Steinberg throughout his life, determining important 
priorities in his future work. Steinberg conducted, was 
an excellent violinist, violist and pianist, as well as organ-
ist42. In his student days he visited Leopold Auer’s quartet 
class. While Rimsky-Korsakov was still alive, Steinberg 
performed on the viola in the household’s quartet with 
Rimsky-Korsakov’s sons and their friend N. Sheinin, or 
played the piano, either solo or in a duet (including with 
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Stravinsky), playing new works directly from the sheet 
and immediately discussing and assessing these. Until the 
end of his life he found joy in music-making, to which 
he also introduced his students. He often played with 
Shostakovich, introducing his student in this way to the 
classical literature. 

Possibly thanks to the hours spent with Steinberg, 
Shostakovich became convinced of the importance to 
the composer of comprehending music at the performing 
level. Later he would say: 

“Now in Conservatory classes they listen to the set pieces. 
This is also very important – to listen to wonderful conduc-
tors and performers. But something is lost in comparison 
to playing an arrangement of a symphony on the piano and 
the study of the score with one’s own eyes. The music you 
produce with your own hands and within your head and 
soul is incomparable with anything else”43. 

Shostakovich’s words form part of his reminiscences 
of the lessons taught by Maximilian Steinberg.

The Teacher’s View of his Pupil
Steinberg fully realized the great talent of his pupil and 

made maximum efforts in order to shore up this talent 
with knowledge and skills. Being a great pedagogue, he 
did not question the extraordinary gifts of his pupil even 
when the latter, in his creative searches, went beyond the 
usual frameworks. Even though Steinberg disapproved, 
in the end he did not challenge the right of his pupil to 
choose his own path. In 1926 in a review made at the time 
of the completion by Shostakovich of the conservatory 
program, he wrote:

“During the whole period of study at the conservatory 
Shostakovich was distinguished by a rare work ethic, 
reliability, and a responsible view of his duties. On the 
other hand, Shostakovich is undoubtedly the most ta-
lented of the young Leningrad composers. In the latter 
years he wrote several large compositions... These pieces, 
which evidence great technical maturity, are marked by a 
bright, fresh and individual talent. Some of these pieces 
are planned for publication..., whereas the Symphony will 
be played at the Leningrad academic philharmonic in a 
concert of the Association of Modern Music on the 8th of 
May of this year. Given his youth (he was born in 1906), 
it is to be hoped that in the future his artistic talent will 
blossom”44.

This evaluation, and especially the mention of the 
playing of the Symphony (this was Shostakovich’s legen-
dary First Symphony) needs a few additional comments. 
Steinberg wrote this document at a time when Shosta-
kovich’s big public successes were still a matter for the 

(near) future. By stating unequivocally that Shostakovich 
was the “most talented youthful composer in Leningrad”, 
Steinberg expressed his personal view and belief in the 
exceptional quality of his pupil and put the full weight 
of his authority in support of Shostakovich. 

On the other hand, Steinberg was never a man who 
remained on the sidelines. He took an active role in the 
artistic fate of Shostakovich and cared for him not only in 
respect of his artistic development and professional prepa-
ration but, not least, in respect of “pushing” his works. 

Having given full due to Shostakovich’s symphony, 
Steinberg did everything in his power to enable it to 
commence a performance life. He found the right 
solution and the right partner for the famed debut of 
his pupil by requesting help from the main conduc-
tor of the Leningrad philharmonic, Nikolay Malko. 
Steinberg shared with Malko not only the memory of 
study together in the class of Rimsky-Korsakov, but also 
a long-standing personal friendship. In his memoirs 

A fragment of a manuscript of Shostakovich’s Scherzo 
Opus 1 (dedicated to Steinberg); the fragment shows 
handwritten remarks added by Steinberg. The manuscript 
itself is at the Glinka State Central Museum of Musical 
Culture in Moscow
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Steinberg wrote about the arrival of Malko in Vilnius for 
a school-vacation visit in the summer of 1905, and about 
the photographs of Rimsky-Korsakov and Glazunov 
with gift autographs to their Vilnius pupil45. In Malko’s 
notes we find evidence of Steinberg’s request on behalf 
of Shostakovich: “Steinberg asked me to listen to the 
symphony of his pupil Shostakovich”46. What followed 
is well known: the 19-year-old composer’s symphony, 
played by Malko in 1926, was an overwhelming success 
and became the triumphal beginning of the “starry” 
path of its composer. As early as 1927 the symphony 
was conducted in Berlin by Bruno Walter, in 1928 in 
Philadelphia by Leopold Stokowsky, and in 1931 in New 
York by Arturo Toscanini. The push given by Steinberg 
truly had the effect of an avalanche of acclaim for the 
art of the new musical genius. 

The kind and friendly care by Steinberg resonated 
with Shostakovich, from whom we find many instances 
of gratitude and respect towards Steinberg.

Evidence of Shostakovich’s high opinion of his teacher 
can be found not only in his words, but in his actions. 
The dedication to Maximilian Steinberg of Shostakovich’s 
Scherzo in F# Minor for symphony orchestra – a piece 
nominated by Shostakovich as his Opus One – speaks of 
his extreme respect. This dedication is highly indicative, 
since (as the later research shows) Shostakovich exactingly 
and thoughtfully chose the composition as being “worthy” 
of being Shostakovich’s first opus47.

A Changing Relationship between Teacher 
and Pupil
Time changes people and their views. There is noth-

ing unusual in a gradual change in the character of the 
relationship between pupil and his professor, and likewise 
in the change in views of each other’s art. Much of what 
Steinberg did certainly could, with the passage of time, 
seem traditional, outdated, and irrelevant to Shostako-
vich. Therefore it is not surprising, for example, to read 
in the commentaries of Shostakovich’s close friend and 
long-time correspondent, Isaak Glikman, that “Dmitry 
Dmitriyevich had restrained feelings towards the art of 
his teacher, valuing him more for other qualities”48, or 
that “it pained Dmitry Dmitriyevich that in Maximilian 
Oseyevich – a man of great culture – there was such an 
adherence to the canons and rules, together with pedantry 
and something akin to an insular guild mentality”49. Shos-
takovich’s post-conservatory letters (in the Shostakovich 
Archive in Moscow) also contain many critical expressions 
of the former student about his teacher.

Changes that accompany the passage of time are an 
inevitable fact of our existence. In the case of Shostakovich 
and Steinberg it heralded an inevitable mutual distanc-
ing and an erosion of mutual understanding. Dmitry 

Shostakovich and Maximilian Steinberg came from en-
tirely different generations and emerged from principally 
different approaches to art. In this sense, their “artistic 
conflict” was programmed by time itself. It would indeed 
have been unlikely that the student prodigy remained 
within the scholastic framework of his teacher. Similarly, 
the teacher was unable to accede to the reform of the 
artistic traditions he held sacrosanct and had honoured 
throughout his life. 

Indeed, with time the “trajectories” of Steinberg and 
Shostakovich’s artistic activity continued to evolve and to 
cause a reassessment of their respective values. This was 
recorded in marvellous fashion in Shostakovich’s letter of 
18 October 1925 to B. L. Yavorsky, describing the then 
ongoing discussion around Shostakovich’s piano trio: 

“Two years ago, when I had just composed the trio, was a 
good time. I liked [the trio] very much, and savoured going 
through [learning] it with the musicians. Now, though, I 
do it without any psychic uplift. ... I told Steinberg that 
the trio is bad, that I do not like it anymore. Steinberg, 
though, responded to me thus: ‘it is not for you to judge 
what of yours is good and what is bad. [You are] too 
young still’”50. 

(The inevitable distance between the generations, and 
the concomitant misunderstandings, were also wonder-
fully expressed by Igor Oistrakh, who, during any heated 
discussion with his father and teacher, would say with a 
certain irony: “You learned from Stolyarsky …, whereas 
I – from David Oistrakh”51.)

According to Steinberg, a watershed in his relationship 
with Shostakovich was the piano cycle Aphorisms, com-
posed by the young composer in 1927, which became the 
“maximum expression of his new direction”52.  In 1936, 
speaking during the infamous discussion at the Leningrad 
Union of Composers, Steinberg said: 

“If I am not mistaken, this was the last time when I saw 
Shostakovich at my home. Before this, Shostakovich came 
over quite often and was treated as a son. When he came 
to me with Aphorisms, I told him that in these Aphorisms I 
did not understand a thing and this was alien to me. This 
was the last time when I saw Shostakovich at my place, 
after that Shostakovich did not come over... I suffered very 
deeply at such treatment by my best pupil, but this did 
not interfere with my being able to treat him completely 
objectively”53. 

The pause in contact between teacher and pupil lasted 
from 1927 to 1936. The events of this latter year, although 
not fully overcoming the cooling between them, neverthe-
less undoubtedly introduced a wholly new quality into 
their relationship.
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The Era of Stalin (‘Chaos Instead Of Music’)
Not merely the passage of time, but also specific time 

and place played a significant role in Steinberg and Shos-
takovich’s relationship. Their fate was to live in the era 
of Stalin, when people were broken, their lives mangled. 
Shostakovich felt the brutish essence of totalitarianism in 
full in 1936, when Pravda, the mouthpiece of Stalinist 
propaganda, published the article Chaos instead of Music, 
pouncing on his opera Lady Macbeth of Mtsensk District. 
This article was perceived as a rallying cry for what was 
to become a vilification of the composer. Isaak Glikman 
recalled:

“In all major cities as well as in Moscow and Leningrad, 
musical societies denounced not only Lady Macbeth, but 
along with it almost all other Shostakovich compositions ... 
this was a sign of the times. It seemed that even respected 
people lost all elementary dignity, lost all shame. ... it see-
med that Chaos instead of Music irreparably split in two the 
artistic life of Dmitry Dmitriyevich. The era of his deserved 
fame disappeared into eternity, and now there came another, 
merciless era, the gloom of which would eclipse the star of 
his extraordinary talent”54.

By attacking Shostakovich upon the signal of the au-
thorities, his colleagues were defending themselves: that 
is how life was. The instinct for self-preservation and a 
herd mentality drove people to partake en masse in state-
inspired campaigns of this kind. 

Maximilian Steinberg, though, behaved with excep-
tional courage and dignity. During a discussion of the 
Pravda article organized by the Leningrad Composers’ 
Union, intended to humble and crush Shostakovich, 
Steinberg did not distance himself from his pupil. 

Steinberg’s speech during the discussion is quite 
instructive. Although at the beginning he warned that 
he was speaking “impromptu” and would be speaking 
“somewhat chaotically”55, in fact he constructed his expo-
sition with great subtlety. His words contained not only 
a well-founded defense of Shostakovich, and not only 
disdain for the conformism of those whose criticism was 
built “on a lark”56, failing to supply a basis “on specific 
material required for every professional”57, but also a 
clear-sounding personal grievance regarding the changing 
artistic priorities and values of younger contemporaries.

Steinberg began his speech by noting that he “fully 
joined” the opinion of composer Petr Ryazanov, already 
voiced during the discussion, which turned out to be one 
of the few speaking about Shostakovich in a positive light. 
(A summation of Ryazanov’s speech: “Many both in musi-
cal and non-musical spheres have begun to speak about 
Shostakovich as a corpse, or rather as a living corpse. This 
is an unhealthy viewpoint, which we must oppose, and we 

must create all of the conditions so that Shostakovich – a 
composer alive, young, talented, sometimes erring – will 
receive the most favorable atmosphere for his growth, 
and so that our sensitive, comradely treatment will be a 
maximally generous soil for his growth”58). 

Steinberg thus indicated from his first words his po-
sition with respect to Shostakovich, and further clearly 
delineated his personal link with him, leaving no doubt 
in the listeners of his readiness to share the blow:

“Shostakovich is my pupil from alpha to omega, and, any-
way I have always viewed Shostakovich as my best pupil. I 
must say that Shostakovich’s drama is my personal drama. 
I would be a very bad teacher and would not fulfill the 
testaments of my teacher N. A. Rimsky-Korsakov if I were 
to be impassive in the face of all that my pupil is facing and 
suffering in his art”59.

As to the opera in question, Steinberg also did not find 
it necessary either to hide his high opinion of the work, or 
to keep silent about what called forth his disapproval:

“... I must say that having been at the dress rehearsal, I 
was greatly impressed, as during the premiere. Analyzing 
afterwards my impressions for the third and fourth time and 
having tasked myself with listening to the whole opera from 
beginning to end on the radio in order to completely and 
precisely determine my view, I came to the conclusion that 
the opera works as a whole, both artistically and musically... 
However, when we speak of the plot of “Lady Macbeth”... I 
personally did not understand why such a young composer, 
who was 26 at the time, could choose for his first creation 
such a plot, where there are no human beings, but only 
savages throughout”60.

In his statement Steinberg used the opportunity to crit-
icize Shostakovich for departing from artistic values close 
to Steinberg’s own.  However, in exculpation of his pupil 
he noted that the subject was “a youth who then was only 
20”61 and who, having graduated from the conservatory, 
came under an alien influence62.  By the way, in touching 
upon persons who, in his view, so influenced Shostako-
vich, Steinberg pointed to Ivan Sollertinsky, whom he did 
not particularly like and who was at the epicentre of the 
critical storm along with Shostakovich63.

At last, having outlined his most important posi-
tions, Steinberg tried to transfer the discussion from an 
ideological plane to a purely professional one, and at the 
end of his speech started a counterattack – accusing the 
newspaper Leningradskaya Pravda of having “falsified the 
status of things”64.  He finished with a clear subtext: “if 
we do not criticize with a basis in specific material, we 
risk undermining the desire of one or another composer 
to compose”65.
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In these difficult, fateful moments for Shostakovich, 
Steinberg went even further. Early in 1937 Shostakovich 
appealed for his help in securing a post at the Leningrad 
Conservatory and Steinberg quickly did everything in his 
power to help so that Shostakovich would at least find 
some firm ground beneath his feet.

On 6 January 1937, Steinberg noted in his diary: “On 
the 4th Mitya Shostakovich came to visit ... Wants to teach 
at the conservatory, since composition isn’t going [well 
now]. Let’s see what can be done.”66 Steinberg’s efforts were 
successful, and quickly. On 31 January he wrote again in 
his diary: “... came Mitya Shostak., wh. has been invited 
to teach orchestration”67.

Shostakovich’s acceptance as pedagogue into the 
Leningrad Conservatory did not merely give him a salary. 
In the totalitarian bureaucratic Soviet state of the time, 
the effect of obtaining this employment was laden with 
significance: prestigious teaching work in the respected 
and famed Leningrad Conservatory gave social status, 
and in the eyes of many served as a sign of Shostakovich’s 
readmission to normal artistic life. 

In an environment where Shostakovich was ostracized 
and publicly “branded”, when his works ceased to be 
performed (he had been forced to withdraw his Fourth 
Symphony from performance, for example), Steinberg’s 
continued friendship and assistance required considerable 
fortitude. It was after all a time when even the smallest 
demonstrations of sympathy towards the victims of per-
secution might be perceived by the authorities as a show 
of disagreement with their “general line”, putting in real 
danger not only the sympathiser himself but also family 
and friends. Steinberg was not immune from this peril. 
However, his sense of decency and honor could not let 
him act otherwise. 

Steinberg remained true to himself and was not pre-
pared to sacrifice his values. Various people who had run 
into him noted that he was a “man in the highest degree 
decent, a man of his word and honor” (B. Zagursky68), 
“a man of deep principles” (Yury Tiulin69), “a true Peters-
burger, always completely honest, honorable, noble, and 
not hypocritical” (Dmitry Tolstoy70). The situation with 
Shostakovich displayed these qualities clearly. 

By this time, no fair or rational person could fail to 
understand the criminal essence of the regime in power 
in Moscow. In 1935 it became legally possible to apply 
the death penalty to children who had reached the age of 
12. By 1937, the purges ceased to be “precision-aimed” 
and took over the whole country, becoming massive in 
character and affecting hundreds of thousands of people. 
By then, the central authorities had broadened the scope of 
the purges by setting quotas of repression for every region. 
Individuals were no longer named as targets; rather, the 
authorities simply set the numbers, by region, of those 

to be shot or imprisoned in the labour camps. (In their 
perverse eagerness to please, representatives of the local 
agencies of repression constantly requested the central 
authorities to increase these horrifying quotas.) This was 
the historical context of Steinberg’s action in employing 
Shostakovich.

Dmitry Shostakovich could not but see and feel all of 
this thoroughly. The moral lesson given by Steinberg to 
his pupil must have had its sobering effect. Relegated to 
the past were Shostakovich’s rapturous treatment of the 
“builders of the new world” and the feeling of conde-
scension towards the generation of his teachers fostered 
by closeness to such “builders”. In those years, it seems 
Steinberg had weighty reasons to complain that his pupil 
didn’t value the experience and knowledge received from 
the conservatory and that he betrayed the art of his teach-
ers. With pain Steinberg recalled a clipping from Pravda 
which mentioned that in a speech, Shostakovich stated 
that “in the Conservatory they only ever interfered with 
his composing”, and further made the naïve conclusion 
that to correct all this, “two or three Marxists-musicolo-
gists should be invited to the Conservatory”71.

1936 became the watershed year. Shostakovich now 
had occasion to experience in full how the moral principles 
of apologists for the new nomenclatura really worked in 
practice. Steinberg’s deeds contrasted strongly with their 
behaviour; his adherence to strong values of the past sud-
denly and unexpectedly put into stark relief the worthless-
ness and criminality of the “new way of thinking” fostered 
by the Stalinist regime. 

These events must only have strengthened Shostako-
vich’s respect for Steinberg. The same fear, pain and horror 
which had swept the country now became the inseparable 
companions of both the life and art of the great composer. 
Twenty years later, Isaiah Berlin, with whom Shostakovich 
stayed in 1958 when he received an honorary doctorate 
from Oxford University, wrote: 

“S.’s face will always haunt me somewhat, it is terrible to 
see a man of genius victimised by a regime, crushed by it 
into accepting his fate as something normal, terrified almost 
of being plunged into some other life, with all powers of 
indignation, resistance, protest removed like a sting from 
a bee, thinking that unhappiness is happiness and torture 
is normal life...”72

Steinberg and Shostakovich differed so much in so 
many things; nevertheless their fate turned out to be 
inseparable and their artistic divergences did not in the 
least affect their mutual respect and compassion. They re-
mained in close contact until Steinberg’s death in 1946. 

The death of his teacher turned out to be a difficult 
emotional upheaval for Shostakovich. Having learned 
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the sad news, he immediately travelled from Moscow to 
Leningrad and was by the side of Steinberg’s family dur-
ing the days when the musical world said goodbye to the 
deceased. Towards the end of the mourning ceremony 
held at the Leningrad conservatory, he came to the open 
casket and kissed the deceased73.

III. Conservatism and its Price

Steinberg’s Vilnius Origins and Certain Specifics 
of his Artistic Personality
Evidence from Shostakovich himself and from people 

close to him allow a glimpse of the way in which the 
composer perceived Steinberg. This evidence, however, 
does not relate all there is to know about Steinberg him-
self and the circumstances that directed his artistic path. 
The key concepts here – and those qualities most often 
mentioned by contemporaries – include a devotion to the 
past; conservatism; competence; knowledge; a preference for 
following traditions. 

Undoubtedly one of the most important factors in 
forming Steinberg’s character was his Jewish origin. At the 
turn of the 20th century, Vilnius – the city of Steinberg’s 
birth – was an unofficial capital of Eastern European Jews, 
called the “Lithuanian Jerusalem”. According to an 1897 
census, of the 154,532 inhabitants of Vilnius some 63,800 
were Jews. There were five synagogues, 90 prayer houses, 
two state Jewish schools, three private ones, as well as 110 
cheders74. Jewish cultural and religious traditions therefore 
naturally exerted a strong influence at that time. 

Vilnius was also the birthplace of the so-called Litvak 
branch, which played an important part in the religious 
heritage of European Jews. Rationality, authoritarianism 
and a fierce defence of traditions differentiated Litvaks 
from other European Jewry. In the 18th century they 
were even called mitnagdim, in Hebrew “those who do not 
agree”. Although the main meaning of this moniker came 
from their strict opposition to and separation from the 
Hasidic movement that was emerging among the Eastern 
European Jewry in the 18th century, in this word we can 
nevertheless find a deeper semantic meaning. 

Maximilian Steinberg grew up in the geographic center 
of Litvak religious and cultural tradition and absorbed its 
values. This might partially explain the emergent tendency 
in his work toward academism and his strict adherence 
to tradition. The unswerving faithfulness to and observ-
ance and defence of deeply absorbed artistic principles – 
characteristic of this musician and strengthening with 
time – completely fit into the religious context of the 
Litvak testaments. 

Alas, the flip side of such “loyalty” in artistic work 
was that Steinberg’s preferences fell more and more “be-
hind” contempory artistic reality. He was aware of the 

phenomenon and noted the growing divergences between 
his creative views and those artistic tendencies emerging 
among his younger contemporaries. Nonetheless he did 
not change his opinions. In a letter to Yazep Vitol of 26 
March 1928 Steinberg wrote rather bitterly: 

“Although I am far from considering myself a retrograde, 
and although I am always ready to accept everything that is 
valuable from the new, I nonetheless cannot digest so-called 
clean linearity, i.e a full rejection of any vertical common 
sense. […] it is left to us, students of Rimsky-Korsakov, to 
defend our positions vigorously, since in attacking us all 
methods seem to be fair game. It is understandable that in 
such an environment one gets little joy from teaching and 
sometimes one comes close to total despair”75.

As an aside, Steinberg’s conservatism showed itself not 
only in his musical taste. With time, the tendency to cling 
to the old became second nature to him. Isaak Glikman, 
who sometimes accompanied Shostakovich during visits 
to Steinberg, wrote: “I was struck by a certain decorum, 
neatness, measuredness that ruled in the house of the 
son-in-law of Rimsky-Korsakov. The precepts of the great 
composer were followed as something sacred, not only in 
Steinberg’s artistic conceptions, but, it seemed to me, in 
the everyday way of life of the household”76.

A Preference for Learning
Not only Steinberg’s conservatism, but also his prefer-

ence for deep, fundamental knowledge might be explained 
from the viewpoint of the values expounded in the milieu 
of Vilnius Jews. At its root was the same Litvak tradition 
which in every way rewarded “bookishness”; the interest 
towards in-depth study and the learning and interpreta-
tion of the texts of sacred books. “Learnedness” and a 
pull towards knowledge were viewed as unquestionable 
priorities and emerged as the reward of all forms of intel-
lectual and creative activity. 

Moreover, this tradition, common to Lithuanian Jews, 
was strengthened by the standing of the Steinberg family, 
which completely supported and encouraged education. 

The arrival of Steinberg in St. Petersburg and his educa-
tion in the capital’s institutions of higher education is likely 
to have had a significant influence on the musician’s values. 
The overarching quest for education and know ledge, so 
typical of Russian Jews at the turn of the twentieth century, 
arose not only from age-old religious traditions, but also 
through concrete socio-historical conditions. 

The Tsarist government’s policy towards the Jewish 
population was extremely hostile. Jews were categorically 
forbidden from living and working outside the so-called 
“pale of settlement”, where abject poverty and despair ruled 
due to overpopulation, the absence of elementary rights 
and the lack of opportunity for ambitious Jews to exercise 
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their potential. Education seemed the only option in solv-
ing the problem, since higher education gave one the right 
to choose one’s place of habitation (including beyond the 
“pale”) and sphere of work. However, this path was also 
made extremely difficult. The access by Jews to universities 
was strictly limited to a minuscule percentage of total stu-
dent enrollment; many legal barriers made life difficult. 

The right of the St. Petersburg and Moscow con-
servatories not to limit their intake of Jewish students by 
percentages (in contrast to universities) became one of 
the reasons why the profession of a musician gained such 
respect in Jewish circles. It offered a real chance to attain 
a more enlightened and financially-secure future; to feel 
like a free person and to escape from the pressure of the 
pale of settlement. 

Even here, though, Jewish students suffered a great 
deal. In his memoirs, Leopold Auer wrote of the humili-
ations inflicted by the authorities on his students, some of 
whom later became renowned violinists77. He also wrote 
about those who ultimately became “prominent figures 
in sciences and arts” if they were able to overcome such 
man-made obstacles and to finish their education78.

The more costly the education the more faith and hope 
attached to it. Knowledge, attained at such a heavy price, 
gained something of sacredness, and often a person was 
no longer capable of doubting such knowledge. 

A Weapon against Discrimination
Steinberg was in essence always more of a keeper 

and continuer than an explorer or destroyer. Such, it 
seems, was the cast of his character, such was his internal 
predisposition. However, in constantly returning to the 
concept of his dogmatism and conservatism and in striving 
to determine their roots, we inevitably touch again and 
again upon the issues of the prevailing environment. That 
environment ultimately strengthened and solidified these 
qualities in him and made him as he was. 

Steinberg lived during an eventful and complex era. 
Fate held many trials in store for him. Looking over his 
biography, it is clear how much his life matches the con-
text of its time.

In her wonderful work about Stefan Zweig (1881–
1942), a Steinberg contemporary, Hannah Arendt asserted 
that only great artistic success could serve as a means of 
establishing self-esteem for a Jewish intellectual, overcom-
ing anti-Semitism, whether overt or covert. “…[S]o that a 
Jew is taken for an equal, he needs no less than to obtain 
fame”79, wrote Arendt; “... the international society of 
the successful and famous turned out to be the only one 
where Jews were equal to all”80. Step by step Arendt follows 
Zweig’s efforts to establish himself on this “path”, later 
exposing the tragedy that was to see him lose everything 

that had been so hard-won. Something similar could be 
said about the fate of Maximilian Steinberg. 

Vilnius, the city within the Russian empire of Stein-
berg’s childhood and youth, was full of hostility to Jews. 
The well-known Russian writer Alexandra Brustein 
(1884–1968), a contemporary of Steinberg, also born in 
Vilnius and brought up in a family of Jewish intelligentsia 
(her father was the respected doctor Yakov Vygodsky), in 
her autobiographical trilogy The Road Goes into the Dis-
tance left unpalatable evidence of the ethnic intolerance 
that ruled there, inserting into the mouth of one of her 
characters the following wrenching words:

“Hereabouts – merciful Lord! – all are different, and all are 
going at one another! The Russians say: “It’s all the Poles 
muddying things!” The Poles then: “And what did the Rus-
sians come to us for? This was our kingdom here!” While 
the Lithuanians take offense: “It wasn’t a Polish kingdom 
here”, they say, “but ours – a Lithuanian one!” And as to 
the yids... apologies... everyone calls them so, and me as 
well... Well then, as to these Jews here, well they don’t really 
count for humans around here! Everyone treats them badly, 
for no reason...”81

Steinberg grew up feeling the hostility of his sur-
roundings. As with all of his people, the only thing he 
could counterpose to such hostility was the power of his 
knowledge and abilities. Through his talent, ambition and 
diligence, Steinberg reached great heights even while still 
very young: along with good will and much expectation 
of future achievements, he was accepted into the ranks 
of the great Russian composers of the time; he was taken 
into the family of Rimsky-Korsakov, and became the 
most authoritative scholar and continuer of the tradi-
tions of the school of his teacher. He experienced success 
and fame, and in 1914 took part in Diaghilev’s Saisons 
Russes in Paris and London, where his ballet Midas (the 
second part of the tryptich Metamorphoses) was staged 
by Mikhail Fokine with the legendary Tamara Karsavina 
in the lead. In his theatrical projects he worked together 
with Mstislav Dobuzhinsky, Leon Bakst, Nikolay Rerikh. 
Finally in 1915 he became a professor of the St. Petersburg 
Conservatory. 

The motor of his success could very well have been 
an internal desire, even if not entirely conscious, to over-
come an initial inequality derived from his Jewish origins 
and to become impervious to prevailing prejudices and 
meanness. 

Were such subconscious fears justified in Steinberg’s 
case? It would seem so, since a splash of hostility born of 
anti-semitism could appear from anywhere and from any-
one. Richard Taruskin identifies this as precisely the cause 
of the hostility of Stravinsky towards his erstwhile friend: 
“...no amount of success could ever assuage the envy a 
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musical scion of the Polish nobility felt toward this upstart 
Vilna Jew who had displaced him in Rimsky-Korsakov’s 
esteem and in his ménage. More than half a century after 
Rimsky’s death—and sixteen years after Steinberg’s own – 
that envy was still consuming him”82.

From this viewpoint, the instinctual desire by Stein-
berg to make himself safe from the possible excesses of 
anti-Semitism appears to be fully understandable and 
justified. The question, though, is how successful was the 
fulfillment of this desire. Alas, here Steinberg in many ways 
repeated the fate of Zweig as described by Arendt. Hav-
ing achieved all this success and fame, Steinberg quickly 
comprehended the instability and illusory nature of his 
seemingly unassailable position. 

Having begun his career so brilliantly, he was to see 
everything dear to him ruined. Contemporary artistic de-
velopment embarked upon a road that was unacceptable 
to him; the October Revolution transformed the prevail-
ing lifestyle, destroying with it the system of old values. 
Even the Conservatory ceased being the safe harbour 
where the spirit of order, so dear to him, had formerly 
prevailed (“...total chaos rules here at our Conservatory”83, 
he wrote in 1924 to Jazeps Vitols).

People close to Steinberg were leaving Russia. One was 
Jurgis Karnavičius (Karnovich), later a famous Lithuanian 
composer. Karnavičius was Steinberg’s friend from the 
Vilnius Gymnasium, later his student at the Conserva-
tory and still later his Conservatory colleague, with whose 
family Steinberg shared an apartment during the years of 
the Civil War. Karnavičius wrote to Steinberg that “logic 
and instinct are forcing people to emigrate when the earth 
ceases to produce bread; when the desire to work with 
music engenders only laughter”84.

Thoughts of leaving occasionally visited Steinberg as 
well. In 1921 he tried to ascertain whether it would be 
possible to move to Latvia, writing to Ya. Vitol, then the 
rector of the Riga Conservatory85. It is likely that the very 
thought of leaving Russia and starting over must have 
been exceptionally painful for Steinberg – the equivalent 
of an admission of failure. 

However, a further blow awaited him. It transpired 
that teaching in Riga was undertaken in the Latvian lan-
guage. (Similarly, knowledge of Lithuanian was needed 
for pedagogic work in Kaunas, where Karnavičius moved, 
changing his name from Karnovich to Karnavičius in the 
process. A special exemption from a minister permitted 
Karnavičius, only for one year, to communicate with 
students in Russian, which is why he “was studying [the] 
language very intensively”86.) 

Life continued, and the outer reaches of the Russian 
Empire ceased to consider themselves a part of Russia. 
The elites reverted to their own languages and further 
developed their own culture. Steinberg, who had brought 
up a whole generation of Baltic composers, ultimately was 
no longer wanted there. 

Steinberg sensed that he was gradually losing his 
hard-won positions, and this hurt him deeply. In a similar 
situation, as in the destruction of the model of the world 
built by himself for himself, Arendt saw the personal 
tragedy of Zweig. 

Fate played a cruel trick upon Steinberg. As his world 
collapsed around him, all that was left was to “barricade” 
himself in, to conceal himself in the memories of his past: 
to stay in the world of yesterday, which had promised so 
much but did not keep its promises. People sometimes 
become prisoners of the world they themselves create, 

Mstislav Dobuzhinsky, Costume Sketch of a Nymph for the Ballet Midas (Postcard, 1914)
Mstislav Dobuzhinsky, Costume Sketch of a God for the Ballet Midas (Postcard, 1914)
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though often they themselves do not realize it. They lack 
the courage and willpower to reject their own creations. 

At least Steinberg did not live to see the “campaign 
against cosmopolitism, formalism and the preponderance 
of the foreign in culture”, which brought back to life the 
evil ghosts of his childhood and youth. (The height of the 
War notwithstanding, in August 1942, a memorandum 
“On selecting and putting forward cadres in art” was cir-
culated amongst Stalin’s closest Party circle. It asserted that 
Soviet culture was run by “non-Russian people (mostly 
Jews)”, and within the list of these Jews there flashed 
the name of Steinberg amongst a constellation of such 
other musicians as David Oistrakh, Emil Gilels, Yakov 
Flier, Alexander Goldenweiser, Grigory Ginzburg, Roza 
Tamarkina, Samuil Feinberg, Samuil Samosud and many 
other similar “unreliable persons” 87.)

The labyrinth in which Steinberg found himself did 
not have an exit. The navigating strings, which used to pro-
vide some guidance, were torn. Artistic ideas highly valued 
by his teachers’ generation in his youthful compositions 
went into the faraway past. Education, independence of 
thinking, decency ceased being values which determined 
life in Stalin’s Russia. He remained as he was, but this only 
strengthened in him the feeling of being an outcast. All 
became different – art, people, life. Turning inwards, he 
also lived in a country which isolated itself from everyone, 
and fenced itself off from time itself. Space narrowed im-
measurably, and time stopped. The result could not help 
being inauspicious. “Steinberg’s position in the world of 
music, like that of the Soviet composers of his generation, 
became more and more provincial as his life went on”88, 
as a bitter result, as the sentence of fate, ring the words 
said about him by Richard Taruskin.

In Conclusion

History retains the names and heritage only of a se-
lect few, not of all. In this there is a measure of “justified 
unfairness”; it could not be otherwise. Rimsky-Korsakov, 
Stravinsky, Shostakovich undoubtedly belong to the select 
few; Steinberg, unfortunately, does not. However, nothing 
passes without trace. A human being is always a mystery, 
especially one as colorful and talented as Steinberg. Think-
ing of Rimsky-Korsakov, we remember his favourite stu-
dent, Steinberg, who was near him in the latter’s waning 
years and who dedicated himself to the safekeeping of his 
legacy. It is the same with Shostakovich: whenever Shosta-
kovich is mentioned, we also implicitly acknowledge the 
achievements of his teacher Steinberg. Had Maximilian 
Steinberg not been as he was, perhaps Dmitry Shostako-
vich could have turned out differently. The memory of 
Steinberg is also kept alive by the pieces dedicated to him: 
Stravinsky’s Fireworks; Glazunov’s Dramatic Overture 

The Song of Fate; Shostakovich’s Scherzo; Myaskovsky’s 
Eleventh symphony. All of these are landmarks that gave 
meaning to the life of a particular man and that today 
link great art to all of us. 

Steinberg’s fate is rather paradoxical. His name is 
often and justly mentioned in publications on the his-
tory of Russian music of the first half of the 20th century. 
The number of these mentions, however, does not at 
all compare to their quality. With rare exceptions, most 
of what is written about Steinberg has little foundation 
and clearly could be better. Moreover, when looked at 
closely, these materials usually leave one dissatisfied and 
frustrated: copied from publication to publication, criti-
cisms of Steinberg’s conservatism and academism appear 
to be more in the nature of following of a routine, or the 
duplication of set cliches, rather than being thoughtful, 
serious assessments. 

It is time to reject the superficial, one-sided view of 
the work and art of this clearly extraordinary musician. 
The moment has come to try to delve more intensely and 
deeply into what he did, how he lived, and why his life 
turned out as it did. Having done so, we will not only 
right a wrong, but will gain an understanding of the inner 
“springs” of the music of the 20th century, along with a 
deeper comprehension of important processes in the his-
tory of the last century.
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Santrauka

Muzikos kūryba neatskiriama nuo aplinkos, kurioje 
gyvena ir savo veiklą plėtoja menininkas. Sąlytis su aplinka 
lemia, kokiomis vertybėmis jis vadovaujasi, kokia jo pa-
saulio vizija, kokius meninės saviraiškos būdus atranda ir 
pasirenka. Kartais šis sąlytis yra darnus ir taikus, retsykiais, 
priešingai, lydimas konfliktų, nesupratimo, priešiškumo. 
Tačiau nei viena, nei kita nekeičia „energetinio“ jo po-
būdžio. Abiem atvejais stipriai išgyventas ir individualiai 
ištartas menininko žodis yra inspiruojamas sąlyčio su 
aplinka, atspindi kūrėjo skirtingai suvokiamą savo esybę 
jį supančiame kontekste. 

Aplinkos iššūkių įtaka menininko jausmų, minčių, 
pozicijų formavimuisi – įdomi mokslinė problema dar ir 
dėl to, kad kiekvienu atveju ji įgyja vis kitokią išraišką. 
Čia neįmanomi jokie universalūs visrakčiai, nes žmogaus 
likimas visada ypatingas ir nepakartojamas. Kita vertus, 
kaskart analizuodami šią problemą, atrandame nepaste-
bėtus reiškinių tarpusavio ryšius ir logines įvykių sekas, 
geriau imame suprasti tai, kas buvo anksčiau neaišku, 
gaubiama paslapties.

Kaip tik tokiu kampu mėginama žvelgti į Lietuvai 
menkai pažįstamą, bet su šiuo kraštu artimai susijusį 
kompozitorių ir pedagogą Maksimilianą Šteinbergą 
(1883–1946), menininką, kurio gyvenimas atspindėjo tra-
giškų istorinių lūžių laiką, o kūryba ir veikla – artimą ryšį 
su kai kuriais  garsiausiais XX a. muzikos meno kūrėjais.

M. Štein ber gas gi mė Vil niu je garsaus kalbininko ir 
judaikos specialisto Ovsejaus Šteinbergo šeimoje, augo 
intelektualioje, dvasingoje aplinkoje, kurioje vyravo žydų 
Apšvietos (Haskalos) idėjos. Mokėsi muzikos, dalyvavo 
koncertuose, daug skaitė, domėjosi teatru, aukso medaliu 
baigė gimnaziją. 1901 m. įstojo į Sankt Peterburgo uni-
versiteto Gamtos fakultetą, jį baigė 1907 m. Ne atsispyręs 
pa gun dai mu zi kuo ti, ly giag re čiai 1901–1908 m. mokėsi 
ir kon ser va to ri jo je. Čia jo pe da go gais bu vo Nikolajus 
Rims kis-Kor sa ko vas, Anatolijus Lia do vas, Aleksandras 
Gla zu novas. 

Gar sūs Sankt Peterburgo konservatorijos profesoriai 
ver ti no M. Štein ber go kom po zi ci nį ta len tą, iš sky rė jį iš 
kitų stu den tų, pra na ša vo jam didelę kūrybinę sėkmę. 
N. Rimskis-Korsakovas jį laikė gabiausiu savo mokiniu 
(pas šį pedagogą mokėsi daugiau kaip du šimtai muzikų, 
tarp jų pasaulinio garso kompozitoriai Igoris Stravinskis, 
Sergejus Prokofjevas, Otorinas Respigi ir kt.). Vi sa tai 
nu lė mė M. Štein ber go ap si spren di mą siek ti mu zi ko 
kar je ros, juo lab kad 1908 m., mažuoju aukso medaliu 
baigęs konservatoriją, jis bu vo pa kvies tas dės ty ti šioje 
pres ti ži nė je mu zi kos mo ky mo įstai go je (pro fe so riu mi 
tapo 1915 m. bū da mas trisdešimt dvejų). Pe rė męs iš mo-
ky to jų „Ga lin go jo sam bū rio“ mu zi ki nės es te ti kos tra di ci-
jas, M. Štein ber gas griežtai jų lai kė si sa vo kū ry bo je, sie kė 
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jas per duo ti mo ki niams. Su „Ga lin guo ju sam bū riu“ jis 
susijęs ir as me niš kai: 1908 m. M. Šteinbergas ve dė sa vo 
mo ky to jo N. Rims kio-Kor sa ko vo duk te rį Nadeždą. Šia 
proga I. Stravinskis, jo draugas ir bendramokslis, įteikė 
gražią dovaną – jauniesiems dedikuotą kūrinį „Fejer-
verkas“ (fantazija dideliam orkestrui „Feu d’artifice“, 
op. 4, 1908).

M. Šteinbergo muzikinis paveldas didelis ir įvairus. 
Jaunystėje jis buvo suartėjęs su rusiškojo modernizmo ir 
simbolizmo skelbėjais, bendradarbiavo su teatro refor-
matoriais, meninio sambūrio „Mir iskusstva“ („Meno 
pasaulis“) atstovais. Sergejaus Diagilevo užsakymu sukūrė 
baletą „Midas“, 1914 m.  įtrauktą į legendinių „Ballets 
Russes“ („Rusų baletas“) sezonų Paryžiuje ir Londone re-
pertuarą (baleto choreografiją parengė Michailas Fokinas, 
pagrindinį vaidmenį atliko Tamara Karsavina). Vis dėlto 
M. Šteinbergas buvo labiau susijęs su XIX a. pab. rusų 
muzikos tradicija nei su tuomet atsirandančiomis naujo-
mis kūrybinėmis tendencijomis. Toks vis akademiškesnis 
kūrybos pobūdis ne tik atspindėjo kompozitoriaus būdą 
bei estetines nuostatas, bet ir turėjo ryšių su litvakiškoje 
aplinkoje praleista jo vaikyste. Deja, polinkis į akademiš-
kumą ir nepalankia linkme pasisukusi istorinės raidos 
vaga susiaurino kompozitoriaus kūrybinių intencijų erd-
vę, neleido realizuotis daugeliui jaunystės sumanymų. 

Kone išskirtiniai M. Šteinbergo nuopelnai muzikos 
pedagogikoje. Suvokdamas atsakomybę dėl to, kad yra 
didžių savo mokytojų tradicijų tęsėjas, jis daug laiko ir 
energijos skyrė mokiniams. Beveik keturis dešimtmečius 

dės tęs Sankt Pe ter bur go (Le ning ra do) kon ser va to ri jo je, 
pa ren gė pui kių mu zi kan tų, tarp jų lie tu vių kom po zi to-
rius Juo zą Tal lat-Kelp šą, Sta sį Šim kų, Jur gį Kar na vi čių, 
Juozą Žilevičių. 

Garsiausas M. Štein ber go mo ki nys – XX a. mu-
zi kos kla si kas Dmit ri jus Šos ta ko vi čius, mokęsis pas jį 
1919–1925 m., vėliau gra žiai pri si min da vęs stu di jas, su 
dė kin gu mu ra šęs apie pro fe so riaus pa stan gas ug dy ti mu-
zi ki nę mokinių kul tū rą, la vin ti ne pri ekaiš tin gą jų sko nį, 
padėti jiems to bu lai įval dy ti kompozicinę techniką. 

Lai ky da ma sis tra di ci nių, net kon ser va ty vių kū ry bi nių 
nuo sta tų, M. Šteinbergas toli gražu ne visada  pri ta rė D. Šos-
ta ko vi čiaus ieš ko ji mams. Tačiau net ir nesutikdamas su tuo, 
ką darė mokinys, pašiepdamas ir aštriai kritikuodamas jį, 
M. Šteinbergas nesiliovė žavėjęsis D. Šostakovičiaus talentu, 
visokeriopai rėmė savo mokinį ne tik jam studijuojant, bet 
ir baigus mokslus. 1936–1937 m., įsisiautėjus stalininiam 
terorui, M. Šteinbergas gynė D. Šostakovičių, kai šis tapo 
įnirtingo ideologinio puolimo objektu, Rusijos muzikinę 
kultūrą sudrebinusio straipsnio „Sumbur vmesto muzyki“ 
(„Chaosas vietoj muzikos“) pagrindiniu veikėju. Sa vo mo-
kyto jui D. Šos ta ko vi čius de di ka vo pir muo ju opu su pa žy-
mė tą kū ri nį – sker co fis-moll sim fo ni niam or kest rui.

M. Šteinbergo veikla ir kūryba neatskiriama nuo 
litvakiškų dvasinių šaknų, turi aiškią vilnietišką žymę. 
Gimtasis kraštas, tėvų namai, mokytojai ir istorinės aplin-
kybės formavo M. Šteinbergo asmenybę – tokį jį pažino 
ir iškilieji amžininkai. Priartėjęs prie jų, Šteinbergas savo 
vardą įamžino XX a. muzikos istorijoje.
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Lietuviška muzika pianolai. Šaltiniai ir katalogas*

Lithuanian Music Recordings for Pianola: Sources and the Catalogue**

Anotacija
Straipsnyje siekiama susisteminti ir apibendrinti šiuo metu žinomą informaciją apie lietuviškos muzikos įrašus pianolai, nustatyti jų 
atsiradimo aplinkybes ir dabartines saugojimo vietas, įvertinti šių įrašų įtaką bendrai Lietuvos muzikinės kultūros istorijos raidai. Lygiag
rečiai siekiama aprašyti Lietuvoje esamus instrumentus – pianolas, identifikuoti jų pagaminimo datą, kada ir kaip jie pateko į Lietuvą 
ir kur šiuo metu saugomi. Daroma išvada, kad muzika pianolai nebuvo atsitiktinis reiškinys Lietuvos muzikinės kultūros istorijoje, tai 
ypač vertinga XX a. pradžios lietuvių, pirmiausia JAV lietuvių bendruomenės, muzikinio gyvenimo liudytoja, išsaugojusi iki mūsų dienų 
Lietuvos profesionaliosios muzikos pradininkų kūrybą. Tyrimai apibendrinami pirmą kartą sudarytu lietuviškos muzikos įrašų (ritinėlių) 
pianolai katalogu, kuriame suregistruotas 221 ritinėlis.
Reikšminiai žodžiai: mechaniniai muzikos instrumentai, pianola, lietuviškos muzikos įrašai, ritinėliai pianolai, muzikos archyvai.

Abstract
The aim of an article is to summarise and structure all currently available information about Lithuanian music records for pianola and 
to determine the context of origin and contemporary storage places. In parallel, the instruments found in Lithuania, i.e. pianolas, are 
described and the manufacture date thereof is identified including information when and how pianolas appeared in Lithuania and 
where they were stored at that time. The conclusion is made that music for pianola was not an accidental phenomenon in the history of 
Lithuanian music culture. Rather it is considered an especially important witness of the musical life of the Lithuanians at the beginning 
of the 20th century, particularly of the Lithuanian community in the USA, having preserved until nowadays the creation of professional 
music pathfinders. Research is summarised by the catalogue of Lithuanian music records (rolls) for pianola compiled for the first time 
and containing 221 pianola rolls.
Keywords: mechanical music instruments, pianola, Lithuanian music recordings, pianola rolls, music archive.

Įvadas

Lietuviškos muzikos įrašai pianolai iki šiol nėra ty
rinėti. Apie juos nieko neparašyta ir pastaraisiais metais 
išleistuose išsamiuose mokslo darbuose. Pavyzdžiui, 
2007 m. baigtoje leisti lietuviškoje „Muzikos enciklope
dijoje“ yra tik vienas straipsnis mechaniniams muzikos 
instrumentams1 ir vienas pianolai2, bet lietuviški įrašai 
pianolai (perforuoto popieriaus ritinėliai) neminimi. 
Panaši situacija ir su 2009 m. išleista „Lietuvos muzikos 
istorijos“ antrąja knyga, skirta Lietuvos Nepriklausomybės 
metams (1918–1940) ir nagrinėjančia visus to laikotarpio 
muzikinės kultūros raiškos aspektus, tačiau apie lietuviš
kos muzikos įrašus pianolai čia užsimenama tik vienu 
sakiniu – dainos buvo pritaikomos pianoloms3. Lietuviškos 
muzikos įrašai pianolai nėra įtraukti į baigiamą rengti 
visuotinį Lietuvos bibliografijos sąvadą, jie apskritai jokiu 
būdu kol kas nefunkcionuoja nei lietuviškoje muzikologi
joje, nei mūsų muzikinės kultūros savivokoje. 

Popieriaus ritinėliai su lietuviškos muzikos įrašais 
Lietuvoje yra retas reiškinys. Valstybiniuose muziejuose 
stokojant tokių įrašų ilgą laiką manyta, kad jų daugiau 
ir nebuvo ar neišliko. Kita vertus, sukaupta medžiaga 
neabejotinai leidžia teigti, kad tai buvo ne atsitiktinis 
reiškinys Lietuvos muzikos istorijoje, o ypač vertingas 
XX a. pradžios lietuvių muzikinio gyvenimo liudytojas. 
Tai patvirtina pirmiausia užsienio (JAV) valstybiniuose ir 
privačiuose archyvuose, bibliotekose ir muziejuose iki šiol 
saugomos dešimtys tokių ritinėlių. Pavyzdžiui, straipsnio 
autoriui 2006 m. lankantis Juozo Žilevičiaus ir Juozo 
Kreivėno lietuviškos muzikos archyve (Čikaga), atrasta visa 
dėžė su ritinėliais pianolai. Greta užsienietiškos muzikos 
čia buvo ir 16 lietuviškos muzikos ritinėlių. Kelis kartus 
didesnė lietuviškų ritinėlių kolekcija (96 ritinėliai) rasta 
Balzeko lietuvių kultūros muziejuje. Kai kurių ritinėlių 
čia saugoma po du ar net tris egzempliorius. 

2009 m. rudenį iš vieno žymiausių JAV pianolos atli
kėjų – pianolisto4 – ir kolekcionieriaus Bobo Berkmano 

* Straipsnis parengtas vykdant projektą, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP136/2010). Projektas įgyvendintas autoriui 
bendradarbiaujant su Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejumi (Vilnius), Los Andželo universiteto (UCLA) Etnomuzikologijos archyvu 
(Los Andželas, JAV), Lituanistikos tyrimo ir studijų centru (Čikaga, JAV) ir Balzeko lietuvių kultūros muziejumi (Čikaga, JAV).

** An article was prepared during a project funded by a grant (No. MIP136/2010) from the Research Council of Lithuania. This project was 
performed in cooperation with the Lithuanian Museum of Theatre, Music and Cinema (Vilnius), UCLA Ethnomusicology Archive (Los 
Angeles, USA), Lithuanian Research and Studies Center (Chicago, USA) and Balzekas Museum of Lithuanian Culture (Chicago, USA).
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sužinota apie nemažą lietuviškos muzikos įrašų rinkinį 
Kalifornijos universitete (UCLA)5. Internetinis aukci
onas www.eBay.com taip pat nustebino, kad čia iki šiol 
prekiaujama mums brangiais ir unikaliais (nerandamais 
jokiuose kituose archyvuose) lietuviškos muzikos įra
šais pianolai. Tokią situaciją galima paaiškinti tuo, kad 
Jungtinės Amerikos Valstijos XX a. pradžioje vyravo 
pasaulio rinkoje pagal instrumentų (pianolų) gamybą ir 
ritinėlių, kurie buvo tiražuojami milijonais, platinimą. 
Greta akademinės ir populiariosios to meto pasaulio 
muzikos buvo leidžiama ir etninių JAV bendrijų, tarp jų 
ir lietuvių, muzika6. 

Užsienyje apie 1920–1930 m. populiarumo apogėjų 
pasiekusios pianolos Lietuvoje plačiau nepaplito. Lemia
mos įtakos tam turėjo bendra ekonominė šalies situacija, 
menkas urbanistinis išsivystymo lygis ir tik besiformuo
janti muzikinė Lietuvos inteligentijos bendruomenė. 
Profesionalūs muzikai daugiau vertino natūralų muzika
vimą nei mechaniškai atliekamą muziką ir mieliau pirko 
įprastus pianinus nei pianolas. Kita vertus, pianolos buvo 
brangesnės ir sunkesnės (nepatogios transportuoti). Visa 
tai stabdė pianolų plitimą Lietuvoje, nesukėlė didesnio 
susidomėjimo naujais, nors ir lietuviškais, muzikos įrašais 
ir nuo pat pasirodymo Lietuvoje atliko tik pramogos ar 
vienkartinio susižavėjimo vaidmenį. Šiandien žinomi tik 
keli Lietuvą pasiekę instrumentai, kartu su jais – tik keletas 
lietuviškos muzikos įrašų pianolai. 

I. Šaltiniai Lietuvoje

Lietuvoje nei pianolos, nei ritinėliai joms niekada 
nebuvo gaminami. Žinomi tik bandymai prieškariu 
Kaune gaminti pianinus „Birutė“, o Vilniuje – pianinus 
„Lietuva“7. Pianolos į Lietuvą buvo atvežtos iš Vokietijos 
ar atplukdytos iš JAV. Apie pianolų prekybą Lietuvoje 
bene vienintelis liudijimas yra muzikos leidėjo Jono 
Petronio pasakojimas, 2001 m. užrašytas šių eilučių au
toriaus. J. Petronis 1933–1939 m. dirbo Juozo Karvelio 
prekybos namuose Kaune. Jis prisimena, kad vienu metu 
į parduotuvę iš Vokietijos buvo atvežtas savaime grojantis 
instrumentas: „Karvelis buvo toks pat muzikantas kaip ir 
aš [neturėjo muzikinio išsilavinimo – D. K.], bet mėgdavo 
„pavaidinti“. Turėjo krautuvėje tokią fisharmoniją, kuri 
pati grodavo įstačius velenėlį, reikėdavo tik minti peda
lus. Tai Karvelis atsisėsdavo prie fisharmonijos, mindavo 
pedalus ir „demonstruodavo“ instrumentą pirkėjams, 
vaidindavo, kad groja“8. Tolesnis šio instrumento likimas, 
deja, nežinomas, bet žinoma apie kitus instrumentus. 

LTMKM turi penkis automatinius instrumentus, 
naudojančius popierinius ritinėlius. Tai dvi fisharmonijos 
Angelus, firmų Aeolian Company (Niujorkas) ir Hupfeld 
(Leipcigas) pianolos bei „muzikinis stalelis“. Pastarasis 
priskirtinas prie muzikos automatų, ne prie pianolų, jis 

naudoja į knygos formą sulankstytą perforuotą kartono 
juostą (išgaunama 30 skirtingo aukščio garsų). Instru
mentas pagamintas XIX a. pab. firmos Zimmermann, 
pavadintas romantišku Piano Melodica vardu ir priklausė 
dr. Jonui Šliūpui9. Dvi automatinės firmos Angelus fishar
monijos, naudojančios perforuotą popieriaus juostą, taip 
pat yra tik pianolų pirmtakės. Tikrosios pianolos į muziejų 
pateko gana vėlai – amerikietiškoji Aeolian Company 
įsigyta 1983 m., vokiškoji Hupfeld pianola – 1988 m.10 
Žinoma, kad iki patekdama į muziejų amerikietiškoji 
pianola prieš karą stovėjo Padvarnikų dvare, Kėdainių r., 
o 1940 m. buvo įsigyta instrumentą muziejui perdavusio 
A. Markevičiaus tėvų ir pervežta į Ramygalą11. Instru
mento pavadinime nurodytas ne tik firmos vardas, bet 
ir pagaminimo vieta bei instrumento tipas – The Aeolian 
Company. New York. Metrostyle Pianola. Tai pneumatinis 
Duo-Art sistemos 65 garsų instrumentas, kuriuo galima 
groti tik jį pristūmus prie pianino ar fortepijono. 

Kada ir kur galutinai pagaminta firmos Hupfeld piano
la, keblu pasakyti – ji turi dviejų gamintojų vardus: Hupfeld 
ir Eugen Zadeck, Tilsit. Tradicinėje vietoje virš pirmosios 
oktavos nurodytas Tilžės gamintojo vardas, kairėje klavi
atūros pusėje – Hupfeld vardas, dešinėje – instrumento 
tipas: Phonola. Be to, instrumento viduje pritvirtintos dvi 
metalinės plokštelės: vienoje iškaltas instrumento nume
ris – 141832, kitoje – patentų išdavimo ar instrumentų 
kokybės tikrinimo šalis ir data (1 pvz.). Šioje patentų 
lentelėje nurodyta, kad Rytprūsiams patentas išduotas 
1925 m. gegužę. Vadinasi, pagrindinė firma Hupfeld 
pasitikėjo Tilžėje veikusia įmone ir jai suteikė teisę atlikti 
kai kuriuos baigiamuosius darbus (surinkti, derinti), leido 
naudoti savo firmos vardą ir platinti instrumentus12. Tiks
lesnės instrumento pagaminimo datos kol kas nepavyko 
nustatyti, nes firmos Hupfeld archyvai, kaip ir daugelio 
kitų Europoje instrumentus gaminusių kompanijų, nėra 
visi išlikę, tačiau, žinant, kad Hupfeld instrumentai buvo 
gaminti iki 1930 m., Vilniuje esančio instrumento datą 
galėtume apibrėžti 1926–1930 metais13.

Dar viena pianola, priklausanti Algirdui Jonušiui, 
yra Panevėžyje. Dabartinis jos savininkas instrumentą 
įsigijo apie 1993 m. iš kito žmogaus, kuris pianolą atvežė 

1 pvz. Firmos Hupfeld instrumento kortelė. Nuotrauka 
D. Kučinsko, 2010
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į antikvarinę parduotuvę. Apiplėšus parduotuvę tikslesni 
duomenys apie instrumento istoriją dingo, žinoma tik 
tiek, kad instrumentas į Lietuvą buvo atplukdytas iš JAV 
ir prieškariu stovėjo Obelių dvare14. Instrumento pavadini
mas nurodo, kad tai Niujorke firmoje Franklin pagaminta 
pianola. Ši firma buvo įkurta 1895 m. (nuoroda garantinėje 
emblemoje). Pradžioje ji gamino tik pianinus, vėliau, gavusi 
firmos Ampico licenciją, ėmė gaminti ir pianolas. Šis dviejų 
firmų bendradarbiavimas taip pat atsispindi įrašuose virš 
klaviatūros: įprastinėje vietoje ties pirmąja oktava užrašytas 
pagrindinės firmos (Franklin) pavadinimas, dešinėje kla
viatūros pusėje nurodytas dar vienas – The Ampico. Pagal 
Pierco pianinų atlasą nustatyta, kad Panevėžyje esanti pia
nola, kurios numeris 93695, pagaminta 1922 m. (2 pvz.)15. 
Įdomu, kad ši pianola turi didžiulį firmos Siemens (Vokieti
ja) elektros transformatorių ir variklį mechanizmui paleisti. 
Gali būti, kad jie prijungti vėliau, jau Lietuvoje, pakeitus 
mechaninių dumplių sistemą. 

Vis dar pasirodanti nauja informacija apie Lietuvo
je esančias pianolas dažnai būna netiksli, o patikrinus 
nepasitvirtina. Pavyzdžiui, 2009 m. vasarą lankantis 
LTMKM, muziejininkas P. Steponavičius prisiminė, kad 
vieną pianolą yra matęs Šiauliuose, pas muziką Sakalaus
ką. Deja, susisiekus su Sakalausku, paaiškėjo, kad jis turi 
tik elektrinius vargonėlius, bet ne pianolą. Taigi šiandien 
daryti bent kiek tikslesnių apibendrinimų, kiek apskritai 
į Lietuvą buvo įvežta ar joje parduota pianolų ir kiek šiuo 
metu jų yra likusių, nėra pakankamai duomenų.

Kartu su instrumentais Lietuvą pasiekė ir muzikos 
įrašai – ritinėliai pianolai. Jų nėra daug, dėl to jie ypač 
vertintini. Šiuo metu žinomos keturios vietos, kur sau
gomi lietuviškos muzikos įrašai pianolai. Tai dvi valstybės 
įstaigos (Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus bei 
Klaipėdos universitetas) ir dvi privačios kolekcijos (A. Jo
nušio Panevėžyje ir straipsnio autoriaus Kaune).

Greta kitų įrašų pianolai LTMKM saugomas tik vienas 
lietuviškos muzikos ritinėlis – Vinco Kudirkos „Tautiš
ka giesmė“. Pats ritinėlis pavadintas kitaip – „Lietuvių 
Himnas“ (US Word Roll Nr. 40535), o į muziejų pateko 
su dėžute, prie kurios priklijuota etiketė nurodo dar kitą 
ritinėlį – „Lietuva brangi“ (US Word Roll Nr. 41499). 
2009 m. pavasarį šis ritinėlis buvo perrašytas į skaitme
ninę laikmeną ir iš įrašo nustatyta, kad kūrinys įgrotas 
su papildoma įžanga bei koda, suformuota iš keturių 
paskutinių himno taktų. Kūrinys įgrotas be sustojimų 
du kartus (skirtas atlikti dviem posmams), pakartojime 
įvestas tremolo ir panaudotos dvi instrumento dinaminės 
gradacijos (Moliušytė, 2009, p. 28). Kūrinio faktūra, 
palyginti su V. Kudirkos harmonizacija, yra tirštesnė, 
vietomis įvesta daugiau pabalsių, užpildančių melodinės 
linijos pauzes, oktavomis dubliuojama boso partija. Visa 
tai daugiau būdinga pučiamųjų instrumentų orkestrui, tad 
gali būti, kad šis įrašas atliktas pagal Vincento Nickaus 

transkripciją, publikuotą 1914–1919 m. lietuviškų šokių 
rinktinėje, kurioje taip pat yra maršas „V. K. March“ 
[Vinco Kudirkos maršas]16 (Nickus, 1919). 

A. Jonušio kolekcijoje yra 70 ritinėlių pianolai. Dau
guma jų atspindi to meto populiariąją Europos muziką 
ir turi istorinę pažintinę reikšmę. Mums vertingiausia šio 
rinkinio dalis – 17 ritinėlių su lietuviškos muzikos įrašais. 
Tai kol kas didžiausia kolekcija Lietuvoje. Lietuviški riti
nėliai išleisti dviejų pagrindinių firmų – QRS ir US Word 
Roll. Juose įgroti lietuvių kompozitorių instrumentiniai ir 
vokaliniai (transkripcijos fortepijonui) kūriniai ar liaudies 
dainų aranžuotės pianolai. Kolekcijoje randame beveik 
visų to meto lietuvių kompozitorių pavardes: V. Kudirka, 
M. Petrauskas, Č. Sasnauskas, A. Kačanauskas, S. Šimkus, 
Jonas Žemaitis, A. Aleksandravičius, A. Vanagaitis. Aki
vaizdu, kad šią lietuviškos muzikos įrašų kolekciją (bent 
jau išlikusią jos dalį) surinko aistringas melomanas, gerai 
susipažinęs su besiformuojančios profesionaliosios lietuvių 
muzikos repertuaru. 

2009 m. vasarą muzikologė Danutė Petrauskaitė lan
kėsi muzikos kolekcininko Vytauto Strolios namuose JAV 
ir persiuntė į Klaipėdos universitetą didžiumą jo archyvo. 
Laiške straipsnio autoriui D. Petrauskaitė užsimena, kad 
„ten buvo ir nemažai įrašų pianolai“, iš kurių „pavyko 
išsiprašyti keletą ritinėlių pasiimti į Klaipėdą“17. Vis dar 
remontuojant šiam archyvui skirtas patalpas Klaipėdos 
universitete, jis nebuvo išpakuotas beveik metus18. Tik 
2010 m. birželį D. Petrauskaitė perdavė ritinėlių nuo
traukas. Vis dėlto detalesni V. Strolios archyve saugomų 
ritinėlių (tiek likusių Amerikoje, tiek ir persiųstų į Lietu
vą) tyrimai ir jų perrašymas į šiuolaikines laikmenas dar 
laukia ateityje.

2009–2010 m. straipsnio autorius internetiniame 
aukcione www.eBay.com įsigijo keletą lietuviškos muzikos 
ritinėlių pianolai. Kai kurie ritinėliai jau buvo žinomi iš 
kitų šaltinių, bet pavyko atrasti unikalių, kitur nesančių 
eksponatų. Daugiausia tai J. A. Žemaičio originalios kom
pozicijos ir aranžuotos liaudies dainos: „Du našlaičiai“, 
„Garnys“ (abi – QRS F9269), „Tegyvuoj mūs’ tauta“, „Visi 

2 pvz. Firmos Franklin instrumento numeris. Nuotrauka 
D. Kučinsko, 2009



142

Lietuvos muzikologija, t. 11, 2010 Darius KUČINSKAS

visi grybų raut“ (abi – QRS WF9270), „Kas man darbo“ 
(US 41495). Taip pat šiame rinkinyje yra religinių giesmių 
(to meto populiari Kalėdų giesmė „Angelai gied’ dangu
je“ – QRS WF7753), romansų (?) („Baltas kareivis“ – QRS 
F7650) ir lietuvių liaudies dainų („Atjok, berneli, vaka
re“ – Connorized 4297, „Oi, oi, oi“ – US 44540).

II. Šaltiniai Jungtinėse Amerikos Valstijose

Sukaupta medžiaga rodo, kad visi lietuviškos muzikos 
ritinėliai buvo įrašyti, pagaminti ir platinti tik Jungtinėse 
Amerikos Valstijose. Čia susibūrė didžiausia lietuvių 
bendruomenė, čia įsikūrė stambiausios pasaulio pianolų 
ir ritinėlių gamybos įmonės, tad neatsitiktinai šioje šalyje 
sukaupta ir daugiausia lietuviškų ritinėlių pianolai. Jų 
atrasta valstybės ir privačiuose archyvuose. Tai Lituanis
tikos tyrimo ir studijų centras, Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus (abu įsikūrę Čikagoje, Ilinojuje), Kalifornijos 
universitetas (UCLA – Los Andžele, Kalifornijoje), ALKA 
archyvas (Putname, Konektikute), likusi V. Strolios ar
chyvo dalis (Ferlone, Naujajame Džersyje). Vieną kitą 
lietuvišką ritinėlį pianolai turi AMICA ir MMD organi
zacijoms priklausantys nariai. 

Daugiausia lietuviškos muzikos įrašų pianolai rasta 
Čikagoje, kur nuo 1966 m. veikia Balzeko lietuvių kultū
ros muziejus19, o nuo 1981 m. duris atvėrė kelis archyvus 
sujungęs Lituanistikos tyrimo ir studijų centras20. Jam 
priklausančiame J. Žilevičiaus ir J. Kreivėno lietuviškos 
muzikos archyve iš viso yra 21 ritinėlis, tarp jų 16 ritinė
lių su lietuviškos muzikos įrašais. Tai firmų Connorized 
(1 ritinėlis), QRS (9 ritinėliai) ir US Word Roll (6 ritinėliai) 
produkcija (3 pvz.). Be ritinėlių, šiame archyve likusi viena 
lietuviško ritinėlio dėžutė ir dar viena lietuviško įrašo etiketė. 
Daugiausia (penki) ritinėliai yra su nurodytais J. Žemaičio 
kūriniais, po du ritinėlius skirta V. Nickaus, A. Kačanausko 
kūrybai, po vieną – V. Kudirkai („Tautiška giesmė“) (4 pvz.), 
A. Vanagaičiui, J. Židanavičiui (Seirijų Juozui), dar keturi 
ritinėliai skirti liaudies muzikai. Šiame archyve taip pat sau
gomas vienas firmos QRS 1925 m. (?) katalogų21. Čia tarp 
kitų (užsienietiškų) įrašų išvardyta 60 lietuviškos muzikos 
pozicijų (Nr. 7751–8782, kai kurie numeriai praleisti). 

Balzeko lietuvių kultūros muziejaus rinkinyje iš viso 
saugomi 107 ritinėliai, tarp jų 96 ritinėliai su lietuviškos 
muzikos įrašais (5 pvz.). Tai firmų Connorized (5), Victor 
Roll (4), QRS (41) ir US Word Roll (46) ritinėliai. Kai 
kurių ritinėlių yra po du ar tris, dėl to, skaičiuojant pagal 
pavadinimus, ritinėlių yra mažiau, tik 74. Pavyzdžiui, iš 
keturių firmos Victor Roll ritinėlių vienas turi dupletą, 
QRS – šeši ritinėliai turi dupletus, US Word Roll – devyni 
ritinėliai turi dupletus, o trys – tripletus.

Didžiumą Balzeko muziejuje saugomų lietuviškų 
ritinėlių sudaro liaudies muzikos įrašai – šokių ir dainų 
transkripcijos ir aranžuotės pianolai. Jos sudaro daugiau 

3 pvz. Firmos US Word Roll ritinėlis pianolai 44220 – 
J. A. Žemaičio „Mylėki Tėvynę“. J. Žilevičiaus ir 
J. Kreivėno lietuvių muzikos archyvas. Čikaga, JAV. 
Nuotrauka D. Kučinsko, 2006

4 pvz. Firmos QRS ritinėlis pianolai WF8173 – 
V. Kudirkos „Tautiška giesmė“. J. Žilevičiaus ir 
J. Kreivėno lietuvių muzikos archyvas. Čikaga, JAV. 
Nuotrauka D. Kučinsko, 2006

5 pvz. Ritinėliai pianolai Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje. Čikaga, JAV. Nuotrauka D. Kučinsko, 2006
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negu pusę visų čia esančių ritinėlių. Kiti – lietuvių 
kompozitorių originalūs kūriniai ir harmonizuotos bei 
aranžuotos liaudies dainos. Daugiausia čia saugoma 
J. Žemaičio (17) ir M. Petrausko (10) kūrybos įrašų. Po 
keletą ritinėlių skirta V. Kudirkos, V. Nickaus, S. Šimkaus, 
A. Aleksandravičiaus kūrybai. Čia taip pat yra trys religi
nės muzikos ritinėliai: giesmės „Gul šiandieną“, „Tyliąją 
naktį“, „Kalėdiniai varpai“ bei viena originali A. Aleksio 
„Giesmė į šv. Kazimierą“.

Žinoma, kad lietuviškų įrašų pianolai taip pat yra 
Putname (Konektikutas), kur nuo 1963 m. įsikūręs Ame
rikos lietuvių kultūros archyvas (ALKA)22. Kol kas šiame 
archyve saugomi ritinėliai pianolai nėra aprašyti ir ištirti. 
Informaciją apie ten saugomus ritinėlius pateikė archyvo 
direktorius Juozas Rygelis: „ALKOJE yra daug įvairios Jus 
dominančios medžiagos: ritinėlių, plokštelių, juostelių, 
gaidų. [Yra] Popierinių (muzikos) ritinėlių su skylutė
mis (langeliais), datuotų nuo 1916 m., kurių negalime 
patikrinti, nes nėra tam instrumento“23. Laiške paminėti 
1916ieji tikriausiai nurodo ne ritinėlio leidybos metus, 
bet muzikos sukūrimo datą. Remiantis ritinėlių numeraci
ja galima teigti, kad šis ir keletas kitų ritinėlių su nurodyta 
1916 m. data (F6186 – „Klumpakojis, Pakeltkojis“, Co
pyright by Vincent Nickus, 1916; WF6683 – Gustaičio
Aleksandravičiaus „Vyčių himnas“, © S. P. Tananewicz, 
1916) išleisti ne anksčiau nei 1920 m., kai užsienietiškos 
muzikos ritinėliai firmoje QRS pradėti žymėti raidėmis 
F (foreign, skirta instrumentinei muzikai) ir WF (word 
foreign, skirta vokalinei muzikai), o skaičių numeracija iš 
penkių skaitmenų pakeista į keturių, pradedant 6000uoju 
numeriu (Berkman, 2006, p. 364).

Dar viena institucija, turinti lietuviškų įrašų piano
lai, yra Kalifornijos universitetas Los Andžele (UCLA). 
2006 m. universitetas gavo didžiulę dovaną – per tūkstantį 
vienetų siekiantį kolekcionieriaus B. Berkmano ritinėlių 
rinkinį24. Šioje kolekcijoje yra 18 lietuviškos muzikos 
įrašų – 7 US Word Roll ir 11 QRS ritinėlių. Kai kurie jų 
dubliuojasi su kituose archyvuose saugomais ritinėliais, 
tačiau yra ir vienetinių egzempliorių: WF7765 – „Ak, 
myliu tave“ (ŠilelisAleksas, 1920), WF7770 – „Kur 
paliko ta jaunystė“ (J. Gudavičius), WF8700 – „Mylė
ki Tėvynę“ (J. Žemaitis), WF8712 – „Saulutė tekėjo“, 
WF8715 – „Karvelėli (Mano)“, WF8726 – „Pijonkėlės 
Valcas“ (Copyright by Vitak and Elsnic), WF8782 – „Ant 
Nemuno tilto“ (Copyright by Sajewski). Detaliau ištirti 
šiame fonde saugomus ritinėlius ir juose įrašytą muziką 
nėra galimybės – archyvas neturi nei instrumento, nei 
lėšų įrašams atlikti (vienintelį šios kolekcijos įrašą „Mer
guzeles“ (QRS F10087) B. Berkmanas įrašė ir paskelbė 
interneto svetainėje www.youtube.com (www.youtube.
com/watch?v=6EHtEL_7brg) 2010 m. gegužę).

Greta JAV valstybinių ir visuomeninių institucijų labai 
reikšmingi privatūs kolekcionierių fondai. Vienas jų yra 

kolekcionierius ir ilgametis firmos QRS darbuotojas B. 
Berkmanas (Bafalas, Niujorko valstija), kaip minėta, didžiu
mą savo kolekcijos dovanojęs Kalifornijos universitetui. Jis 
taip pat yra sukaupęs unikalią katalogų, žinynų, sąvadų ir 
kitos specialios literatūros apie muzikos įrašus pianoloms 
biblioteką. Pasak B. Berkmano, atskiras lietuviškai muzi
kai skirtas firmos QRS, daugiausiai išleidusios lietuviškos 
muzikos pianolai, katalogas niekada nebuvo išspausdintas. 
Reklaminiame 1925 m. QRS kataloge nurodyta, kad išleisti 
tik šių JAV etninių bendrijų katalogai: čekų (bohemiečių), 
vokiečių, vengrų, žydų, lenkų, švedų, graikų, italų ir ispanų 
(9 katalogai). Kitos etninės bendrijos turėjo tenkintis jų 
muzikai skirtais sąrašais bendrame firmos kataloge anglų 
kalba. Minima armėnų, belgų, kroatų, prancūzų, japonų, 
lietuvių, rumunų, rusų, slavų, slovakų, slovėnų, ukrainiečių 
muzika (12 sąrašų)25. Svarbu ir tai, kad kolekcionierius 
turi kelias rekonstruotas, suderintas ir puikiai veikiančias 
pianolas, o jo specifinė „pianolisto“ (pianolos atlikėjo) 
patirtis leidžia mechaniniam instrumentui skambėti ypač 
sklandžiai ir natūraliai. 

Kaip jau minėta, mums unikalių lietuviškos muzikos 
ritinėlių pianolai iki šiol galima įsigyti internetu (dau
giausia jų pavyko aptikti internetiniame aukcione eBay). 
Dažnai juos parduoda atsitiktiniai asmenys, persikėlę 
gyventi į naują vietą ir rūsyje ar palėpėje aptikę buvusių 
šeimininkų „palikimą“. Sistemingai kelis mėnesius (nuo 
2009 m. lapkričio iki 2010 m. sausio) tikrinus informaciją 
šiame aukcione pavyko atrasti penkis skelbimus, kuriuose 
iš viso buvo siūlomi 25 (!) skirtingi lietuviškos muzikos 
ritinėliai pianolai26. Tarp jų buvo ypač vertingų, nesančių 
nė viename šiuo metu žinomame archyve ar privačioje 
kolekcijoje. Devynis ritinėlius, paskelbtus lapkričio 3 d. 
(pardavėjas Tony Opalka), pavyko įsigyti šio straipsnio 
autoriui. Kitų ritinėlių likimas nežinomas.

Išvados ir katalogas

Apibendrinus visą šiuo metu sukauptą informaciją 
apie lietuviškos muzikos įrašus pianolai, apie Lietuvoje 
esamus instrumentus, galima teigti, kad lietuviškos mu
zikos įrašai pianolai buvo reikšminga ir svarbi lietuvių 
muzikinės kultūros dalis, jie atspindėjo pirmiausia JAV 
lietuvių bendruomenės muzikinius poreikius ir tradiciją, 
be to, šie įrašai, priskirtini prie senosios lietuviškos disko
grafijos, gerokai ją papildo ir leidžia nuodugniau tyrinėti 
pačią lietuviškos muzikos istoriją.

Lietuvoje žinomi tik keli instrumentai, atvežti iš 
Vokietijos ar Jungtinių Amerikos Valstijų. Jų būklė nėra 
patenkinama ir neleidžia instrumentų intensyviau naudoti 
atlikimui, todėl šiandien turime tik vieną ritinėlį, perra
šytą į skaitmeninę laikmeną – tai V. Kudirkos „Tautišką 
giesmę“ („Lietuvių Himnas“ – US Word Roll 40535). 
JAV archyvai ir muziejai yra sukaupę kelis kartus daugiau 
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lietuviškos muzikos įrašų pianolai. Tai suprantama, nes čia 
buvo pagrindinė pianolų ir joms skirtų ritinėlių gamybos 
ir platinimo vieta. Be to, iki šiol internetu platinami riti
nėliai, tarp kurių pasitaiko ir lietuviškų įrašų, teikia vilties, 
kad dar yra galimybė surinkti bent dalį unikalių įrašų, taip 
apsaugant juos nuo sunykimo ar praradimo. 

Kiek iš viso buvo įrašyta ir išleista lietuviškų ritinėlių 
pianolai, šiandien dar nenustatyta. Dalis ritinėlių minima 
firmų kataloguose, bet ne visi atrasti. Kiti, priešingai, 
buvo rasti archyvuose, bet neįtraukti į turimus katalogus. 
Šiandien iš viso jų suskaičiuota per du šimtus. Visi buvo 
įrašyti ir tiražuoti JAV kompanijose Connorized Song 
Words, Victor Roll, Vocalstyle, US Word Roll, bet daugiau
sia firmoje QRS (6 pvz.). Pastaroji ilgainiui tapo viena 
stipriausių ir ilgiausiai gyvavusių mechaninių muzikos 
įrašų kompanijų pasaulyje – apie tai, kad nutraukia veiklą, 
QRS paskelbė 2008 metų gruodžio 31 d. (Sommer, 2009), 
tačiau lietuvišką muziką leido tik savo klestėjimo metais 
(1920–1930 m.). 

Kai kurie įrašai buvo išleisti kelių firmų. Pavyzdžiui, 
firmos Connorized išleistos trys J. A. Žemaičio dainos („O 
Lietuva numylėta“ – 3887, „Suskintas kvietkelis“ – 3895, 
„Kas man darbo“ – 3908) buvo pakartotos firmų US 
Word Roll ir QRS, po vieną Vocalstyle („Stasys“ – 13236) 
ir Victor Roll („Per šilą jojau“ – 7004) ritinėlį pakartotinai 
išleido QRS firma. Pačioje firmoje QRS du kartus išleistas 
„Klumpakojis“ (F6186 ir F7772) ir „Ko liūdit, sveteliai?“ 
(WF6678 ir F7703), o bankrutavus firmai US Word Roll 
net 31 ritinėlį perleido kompanija QRS.

Kokie buvo lietuviškų ritinėlių tiražai, nėra žinoma, bet 
galima spėti, kad ritinėliai buvo tiražuojami tūkstančiais. 
J. Žilevičius savo vardyne užsimena, kad J. Žemaitis „tų 
rolelių išplatino dešimtis tūkstančių“ (Žilevičius, 1999, 
p. 301). Kitas klausimas – kada buvo atlikti įrašai ir išleisti 
ritinėliai. Vadovaujantis firmos QRS numeracijos sistema, 
galima teigti, kad lietuviški ritinėliai pianolai buvo gamina
mi tarp 1920 ir 1930 m. Kai kada ritinėlių leidimo metai 
nurodyti dėžutės etiketėje. Tačiau nereikėtų užmiršti, kad 
ši nuoroda, kaip jau minėta aukščiau, kartais žymi ne įra
šo, bet kompozicijos ar natų išleidimo metus. Pavyzdžiui, 
prie V. Kudirkos „Dėdienės“ (QRS–F6651) yra nurodyti 
1905 metai. Tai ne įrašo, bet natų leidinio data – 1905 m. 
P. Mikolainis pakartotinai išleido keletą V. Kudirkos pjesių 
fortepijonui, tarp jų ir polką „Dėdienę“27. Tad autorystės 
ženklelis (c) prie P. Mikolainio pavardės pirmiausia reiškia 
ne ritinėlio, bet natų leidinio pasirodymo laiką. 

Susisteminus esamą informaciją pirmą kartą buvo 
sudarytas lietuviškos muzikos įrašų pianolai katalogas. 
Grupuojant pagal leidėjus, kataloge suregistruota: 12 
firmos Connorized Song Word ritinėlių (13 kūrinių), 122 
firmos QRS ritinėliai (132 kūriniai), 83 firmos US Word 
Roll ritinėliai (91 kūrinys), 3 firmos Victor Roll ritinėliai 
(3 kūriniai), 1 firmos Vocalstyle ritinėlis (1 kūrinys). Iš viso 

6 pvz. Lietuviškos muzikos ritinėliai: QRS WF7285 
(A. Jonušio kolekcija, Panevėžys; nuotrauka 
D. Kučinsko), Connorized 4483 (V. Strolios archyvas, 
Klaipėda; nuotrauka D. Petrauskaitės), Connorized 3887 
ir QRS F10087 (abu – UCLA, Los Andželas; nuotrauka 
B. Berkmano)
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221 ritinėlis (240 kūrinių), be dublikatų – 181 ritinėlis 
(198 kūriniai) (Connorized – 9/10, QRS – 121/130, US – 
49/56, Victor Roll – 2/2). Ritinėliai kataloge sugrupuoti 
pagal firmas, pačios firmos išdėstytos abėcėlės tvarka, o 
ritinėliai firmų viduje išrikiuoti skaičių didėjimo tvarka. 
Prie kiekvieno ritinėlio nurodyta: gamintojo suteiktas 
numeris, etiketės metrika (autentiškas užrašas) – pavadini
mas, autorius, kiti asmenys, prisidėję prie įrašo (aranžuo
tojas, autorių teisių savininkas), išleidimo metai, literatūra 
(nuorodos į firmų katalogus), dabartinė ritinėlio saugo
jimo vieta ir egzempliorių skaičius, pakartotinis leidimas 
toje pačioje ar kitose firmose ir informacija apie prekybą 
internetiniame aukcione eBay. Trūkstama informacija (ir 
pozicija) praleista atskirai to nekomentuojant.

Straipsnio autorius nuoširdžiai dėkoja visiems, savo 
patarimais, informacija ir archyvine medžiaga padėjusiems 
geriau suvokti ir aprėpti lietuviškos muzikos pianolai 
kontūrus, ypač kolekcininkams Bobui Berkmanui (JAV) 
ir Algirdui Jonušiui, muzikologei Danutei Petrauskaitei, 
muziejininkams Pauliui ir Sauliui Steponavičiams, LTSC 
archyų direktorei Skirmantei Miglinienei ir lietuvių kul
tūros muziejaus direktoriui Stanley’iui Balzekui.

Santrumpos

AJ – Algirdo Jonušio archyvas, Panevėžys
AMICA – Automatic Musical Instrument Collectors‘ Associa

tion; JAV mechaninių muzikos instrumentų meistrų ir 
kolekcionierių draugija

BLM – Balzeko lietuvių kultūros muziejus, Čikaga
Connorized – Connorized Song Words, ritinėlių gamintoja
DK – Dariaus Kučinsko archyvas, Kaunas
KU – Klaipėdos universitetas (V. Strolios archyvas)
LTMKM – Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, Vilnius
LTSC – Lituanistikos tyrimo ir studijų centras, Čikaga
MMD – Mechanical Music Digest (www.mmd.com), interneto 

forumas, jungiantis daugiau nei tūkstantį pianolų meistrų 
ir muzikos pianolai melomanų iš viso pasaulio

QRS – ritinėlių gamintoja
QRS1922 – firmos QRS 1922 m. katalogas
QRS1925 – firmos QRS 1925 m. spalio mėnesio katalogas
QRS kat. – firmos QRS katalogas, esantis ŽKA, be viršelių, 

be datos
UCLA – University of California, Los Angeles
US – US Word Roll, ritinėlių gamintoja
US1926 – firmos US Word Roll 1926 m. katalogas (vol. XI)
Vocalstyle – Vocalstyle Song Roll, ritinėlių gamintoja
VR – Victor Music Roll, ritinėlių gamintoja
ŽKA – J. Žilevičiaus ir J. Kreivėno lietuviškos muzikos archyvas 

(LTSC padalinys), Čikaga

Nuorodos

1 Bičiūnas V., Karaška A. „Mechaniniai muzikos instrumen
tai“. In: Muzikos enciklopedija. Vilnius: Mokslo ir enciklo
pedijų leidybos institutas, 2003, t. 2, p. 402.

2 Bičiūnas V. „Pianola“. In: Muzikos enciklopedija. Vilnius: 
Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007, t. 3, p. 95.

3 Petrauskaitė D. „Lietuvių muzikinė veikla JAV“. In: Lietuvos 
muzikos istorija. Vilnius, 2009, p. 700.

4 Muzikantai, atliekantys ritinėliuose esančias dinamikos, tem
po, kitas nuorodas, anglosaksų šalyse vadinami pianolistais.

5 2009 m. spalio 26 d. B. Berkmano elektroninis laiškas 
straipsnio autoriui.

6 Berkman B. „Automatic music for the huddled masses – a 
sampling“. AMICA Bulletin. Vol 43, No. 6. Nov/Dec 2006, 
p. 360–376. Apie lietuviškos muzikos įrašus čia tik užsime
nama, kad jų būta.

7 Išliko du pianinai „Birutė“ ir vienas pianinas „Lietuva“. 
Viena iš „Biručių“ priklausė Ločeriams, 2008 m. pavasarį 
perduota Biržų krašto muziejui „Sėla“. Antroji „Birutė“ šiuo 
metu priklauso instrumentų meistrams Bazarams (Kaunas). 
Pianinas „Lietuva“ saugomas LTMKM Vilniuje.

8 Iš 2001 m. kovo 13 d. J. Petronio pasakojimo straipsnio 
autoriui. – Autoriaus archyvas.

9 LTMKM eksponatų inventorinė knyga, įrašas Nr. 49. 
Instrumentas įsigytas 1983 m. kovo 15 d. iš L. Kiauleikio 
(eksponatų priėmimo aktas Nr. 27). Instrumento nuotrauka 
paskelbta Muzikos enciklopedijoje, t. 2, p. 402.

10 Muziejaus inventorinės knygos įrašai Nr. 58 ir Nr. 57.
11 Instrumento apžiūros aktas be datos, pasirašytas V. Maknio, 

A. Gutauskienės ir E. Chadaravičienės. LTMKM, muzikos 
skyrius.

12 Tokią prielaidą 2010 m. sausio 26 d. pokalbyje išsakė mu
ziejininkas Paulius Steponavičius.

13 Pianolos muziejaus (Amsterdamas) direktoriaus Kaspero 
Janse’s 2010 m. vasario 3 d. elektroninis laiškas straipsnio 
autoriui: The Pierce Piano Atlas also lists European piano num-
bers, but it is not very complete in this respect. Many factories 
were closed and the archives destroyed, so it will be difficult to 
find these numbers now. Hupfeld instruments were built until 
c. 1930, so your Hupfeld piano dates from 1926–1930. It 
will not be possible to date it more exactly, except there may be 
some dates inscribed on keys or other parts of the piano itself. 
[Pierco atlasas taip pat pateikia Europos pianinų numerius, 
tačiau šiuo požiūriu nėra labai išsamus. Daugelis gamyklų 
buvo uždarytos, o archyvai sunaikinti, todėl dabar būtų 
sunku atrasti šiuos numerius. Hupfeld instrumentai buvo 
gaminami iki maždaug 1930 m., tad jūsiškis Hupfeld pia
ninas datuojamas 1926–1930 m. Nustatyti tikslesnę datą 
nėra galimybės, nebent kokia nors data būtų užrašyta ant 
klavišų ar kitų pianino dalių.]

14 Iš 2009 m. birželio 16 d. pokalbio su A. Jonušiu.
15 2009 m. spalio 24 d. Johno A Tuttle (JAV) elektroninis 

laiškas straipsnio autoriui. Šaltinis: Pierce, Bob. Pierce Piano 
Atlas. 10th ed., 1997, p. 128. 

16 Nickus, Vincent. Album Lithuanian dances for orchestra. 
Chicago, IL: V. Nickus, 1914–1919, p. 1.

17 2009 m. lapkričio 29 d. Danutės Petrauskaitės elektroninis 
laiškas straipsnio autoriui.

18 2010 m. gegužės 25 d. Danutės Petrauskaitės elektroninis 
laiškas straipsnio autoriui. Jame dar kartą užsimenama, kad 
V. Strolios archyvas neišpakuotas.

19 Balzekas Museum of Lithuanian Culture, vadovas – Stanley 
Balzekas, Jr, internetinis muziejaus adresas: http://www.
lithaz.org/museums/balzekas.

20 Internetinis centro adresas: http://www.lithuanianresearch.
org. Nuo 2009 m. lapkričio LTSC pirmininku išrinktas dr. 
Augustinas Idzelis.

21 Leidinys išliko be viršelių ir pirmųjų puslapių. Leidimo 
metai spėjami pagal kataloge išvardytų kūrinių sukūrimo 
metus.

22 Internetinis archyvo adresas: http://www.litua.com/lt/
zinynas/alka.
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23 2009 m. lapkričio 30 d. J. Rygelio elektroninis laiškas 
straipsnio autoriui.

24 Kolekcija saugoma Kalifornijos universiteto Etnomuziko
logijos archyve (http://www.ucla.edu). Ja rūpinasi archyvo 
direktorius Maureenas Russellis.

25 Nuoroda QRS 1925 m. katalogo viršelyje.
26  2009 m. lapkričio 3 d. buvo siūlomi 9 ritinėliai, gruodžio 

12 d. – 9, gruodžio 18 d. – 1, 2010 m. sausio 6 d. – 4, sausio 
10 d. – 2.

27 Daugiau apie V. Kudirkos leidinius fortepijonui žr. Žilevi
čius, 1950, p. 21–26.
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muzikos kregždė“. In: Aidai, 1950 m. sausis, p. 21–26.

Žilevičius, Juozas. Lietuviai muzikai Vakaruose. Žilevičiaus var-
dynas. Stickney, IL: Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla 
(Lithuanian Library Press), 1999.

Summary

Lithuanian music records for pianola and pianolas 
themselves have not been researched in Lithuania yet. 
Having reached the peak of popularity abroad in the 
1920s and 1930s pianolas did not spread in Lithuania 
more widely. This fact was determined by the general 
economic situation of the country and a poor urban 
development level, whereas the formation of the musical 

community of the Lithuanian intellectuals was just start
ing. For the time being, the very few instruments having 
reached Lithuania are known: some of them are stored at 
the Theatre, Music and Cinema Museum (two Angelus 
fisharmoniums, Aeolian and Hupfeld pianolas) and one 
instrument (Franklin) is in Panevėžys. Along with the 
instruments, music records, i.e. pianola rolls, also reached 
Lithuania. Four archives containing Lithuanian music 
records for pianola are known in the country. These are 
two state institutions (Lithuanian Theatre, Music and 
Cinema Museum, Klaipėda University) and two private 
collections (by Algirdas Jonušis in Panevėžys and by the 
author of the article in Kaunas). In the USA, Lithuanian 
records for pianola are kept at the Lithuanian Research 
and Studies Center, the Balzekas Museum of Lithuanian 
Culture (both operating in Chicago, IL), California Uni
versity (Los Angeles, CA), ALKA (Archive of American
Lithuanian Culture) Archive (Putnam, CT); some records 
are also found at V. Strolia Archive (Fair Lawn, NJ) and a 
few Lithuanian music rolls for pianola are at the disposal 
of the members of the MMD and AMICA. 

Information on the total number of the Lithuanian 
pianola rolls recorded and issued is not available. Some rolls 
are listed in the catalogues of companies, however, not all 
of them have been found. The situation with other rolls is 
opposite, i.e. they were identified in the archives but are not 
included in the available catalogues. Today, the number of 
rolls amounts to over two hundreds. They were recorded 
and issued by such USA companies as Connorized Song 
Words, Victor Roll, Vocalstyle, US Word Roll. However, 
the greatest amount was recorded and issued by the firm 
QRS. The catalogue compiled lists 221 rolls (240 compo
sitions) and 181 rolls without duplicates (198 composi
tions). In these rolls, the compositions of the Lithuanian 
authors of the professional music under development are 
recorded. These are pieces by V. Kudirka, M. Petrauskas, 
Č. Sasnauskas, A. Kačanauskas, S. Šimkus, A. Žemaitis, 
V. Nickus, A. Aleksandravičius, A. Vanagaitis and others. 
A great part (more than a half ) of records is dedicated to 
Lithuanian folk vocal and instrumental music. 

Lithuanian music records for pianola was a meaningful 
and important part of Lithuanian music culture. First, 
they represented the musical needs and traditions of the 
Lithuanian community in the USA. Besides, these records 
should be assigned to the old Lithuanian discography. 
They significantly supplement discography and allow for 
more detailed research of the history of Lithuanian music. 
Lithuanian music records for pianola found online auc
tions raise hopes that a possibility to discover unknown 
records is still available, whereas purchase or at least the 
registration whereof would allow partial preservation of 
the exhibits of the distinctive Lithuanian music tradition 
having formed at the beginning of the 20th century.
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C O N N O R I Z E D  S O N G 
WO R D S

3887
O Lietuva Numgleta
J. A. Zemaitis
UCLA (2 egz., antras – be 
dėžutės)
[tas pat: QRS WF8452, US 
41493]

3895
Suskintas Kvietkelis 
J. A. Žemaitis
BLM 
[tas pat: QRS WF7892, US 
41492]

3908
Kas Man Darbo
J. A. Zemaitis
ŽKA
[tas pat: QRS WF8481, US 
41495]

3990
Meiles Buckis
Lithuanian Polka
UCLA

4153
Ak Likie Sveika 
J. A. Žemaitis, 1924; arranž. 
Sam A. Perry
BLM

4159
MYLIU LIETUVA
1924
DK
[eBay aukcionas, 2009-11-03]

4291
UKiNiNKO PRiSAKyMAi
UCLA [originali kortelė 
nuplyšusi]

4297
AtJOK, BeRNeLi, vAKARe
DK

4345
RUTELIU DARZELIS
COPy. A. ANtPUSAte
[eBay aukcionas, 2010-01-06]

4358
SZeRK, teveLy BeRA 
ZiRgeLy 
© by A. Antpusatis
BLM, KU

4374
1. Važiavau Dieną 
2. Vai Žydėk, Balta Obelėle 
© A. Antpusatis
BLM

4375
Viernas kareivis 
© A. Antpusatis
BLM

4483
NEDLOS RITELI 
KU

Q. R . S .

F6186
KLUMPAKOJIS
No. 1 and 2
PAKELTKOJIS
Arr. By vincent Nickus
Copyright by vincent Nickus, 
1916
BLM, UCLA, ŽKA
L: QRS-1922, QRS-1925
[tas pat: QRS F7772 (2. 
Klumpakojis), US 12547 
(Klumpakojis polka)]

F6244
Žirgelis Šokis 
(pony dance)
BLM
L: QRS-1922
[tas pat: US 10466]

F6245
Aguonēlē Mazurka
(Poppy Mazurka)
vincent Nickus
© vincent Nickus
BLM, ŽKA
L: QRS-1922
[tas pat: US 10497]

F6318
Vengerka
BLM

F6333
1. Suktinis
2. Rūtų Darželis 
Polka
vincent Nickus
© Nickus
BLM (2 egz.), UCLA
L: QRS-1922 (2 kartus), QRS-
1925

WF6648
Pasisėjau Žalią Rūtą
BLM
L: QRS-1922, QRS-1925

WF6649
Lietuva
Muzika vincent Nickus
Žodžiai v. Kudirkos
© vincent Nickus
L: QRS-1922, QRS-1925

WF6650
Noriu Miego 
(M. Petrauskas)
BLM
L: QRS-1922, QRS-1925
[eBay aukcionas, 2009-12-12]

F6651
Dėdienė 
polka, v. Kudirka
© P. Mikolainis, 1905
BLM  (2 egz.)
L: QRS-1922, QRS-1925

F6652
Sudiev
mazurka, Dras v. Kudirka
L: QRS-1922, QRS-1925

WF6653
MEILE
Muzika A. Aleksandravičiaus
Žodžiai L. Šilelio
Copyright by A. Aleksis
L: QRS-1922, QRS-1925
[tas pat: US 40406]
[eBay aukcionas, 2009-11-03]

WF6673
Ne Del Taves Aš, Mergelé
Stasys Šimkus
L: QRS-1922, QRS-1925

WF6674
Saulelē Raudona
M. Petrausko
L: QRS-1922, QRS-1925

WF6675
Lopšiné
Stasys Šimkus
L: QRS-1922, QRS-1925

WF6676
Plaukia sau Laivelis
St. Simkus
L: QRS-1922, QRS-1925
[tas pat: US 43387]

WF6677
Siuntē Mane Motinēlē
M. Petrausko
L: QRS-1922, QRS-1925

WF6678
Ko Liudit, Sveteliai?
M. Petrausko
L: QRS-1922, QRS-1925 […
Svetaliai]
[tas pat: QRS F7703, US 
40613]

WF6679
Dovanojo
M. Petrausko
L: QRS-1922, QRS-1925

Priedas
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WF6680
Vai Aš Pakirsčiau 
M. Petrauksas
BLM
L: QRS-1922, QRS-1925
[tas pat: US 40612]

WF6681
Šiu Nakciały
M. Petrausko
L: QRS-1922, QRS-1925

WF6682
Už Šilingēli
M. Petrausko
L: QRS-1922, QRS-1925 [Už 
Šilingēlį]

WF6683
Vyčių Himnas 
ž. M. gustaičio, m. A. 
Aleksandravičiaus
© S. P. tananevicz, 1916
BLM
L: QRS-1922, QRS-1925 
[vyčių Hymnas]

WF6684
Skyniau Skynimėlį 
M. Petrauskas
© Jono M. tananevičiaus
BLM
L: QRS-1922, QRS-1925 
[Skyniau Skynimēlį]

F6778
VARPELIS
BLM, ŽKA (likusi tik dėžutės 
kortelė, pusiau nuplėšta)
L: QRS-1925 
[tas pat: US 10405]

F7217
Gegutis 
valsas
BLM
L: QRS-1925

WF7281
Prirodino Seni Žmonēs
Music by Mikas Petrauskas
© Mikas Petrauskas
AJ
L: QRS-1925

WF7282
Ant Kalno Karklai Siubavo
(Suvalkiečių Daina)
Mikas Petrauskas
© Mikas Petrauskas, 
MCMXXi
AJ, BLM (2 egz.)
L: QRS-1925
[tas pat: US 41774]
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WF7283
Oi Tu Jieva 
(Onuškis, Trakų Aps.)
Music by Mikas Petrauskas
© Mikas Petrauskas, 
MCMXXii
BLM (2 egz.), KU, UCLA
L: QRS-1925

WF7284
BIRUTE
 Mikas Petrauskas
© Mikas Petrauskas
AJ, BLM
L: QRS-1925

WF7285
Tautiškoji Daina
Music by Č. Sosnauskio
© Xavier Strumskis, 
MCMXvii
AJ, KU
L: QRS-1925

WF7286
Kur Bakūžė Samanota
ž. P. vaičaičio, m. S. Šimkaus
© X. Strumskis, MCMXvii
BLM (2 egz.)
L: QRS-1925 [Kur Bakuže 
Samonota]

F7642
Mana Brongaus
L: QRS-1925

F7643
Pade-Espan
valcas
Arr. By K. echtner
Pub. by georgi & vitak Music 
Co
L: QRS-1925
[tas pat: US 12276]
[eBay aukcionas, 2010-02-15]

F7644
Helenas
L: QRS-1925
[tas pat: US 12305]

F7649
Nekaltybe
valcas
L: QRS-1925

F7650
BALTAS KAREIVIS
DK [originali kortelė nuplyšusi]
L: QRS-1925
[eBay aukcionas, 2009-11-03]

F7651
„Jutelym“
L: QRS-1925 (priskirta prie 
lietuviškos muzikos)

F7653
Letuviu Quadrille
Lithuanian Quadrille

Pub. By georgi & vitak Music Co
UCLA (tik dėžutė)
L: QRS-1925

F7658
Keliaujantis Blekorius
MARCH POLKA
Music by [...] Weiss
© Fred Wer[...] MCMXXiv
ŽKA (tik dėžutės kortelė)
L: QRS-1925

F7665
Eisiu, Mamei Pasakysiu
Music by Mikas Petrauskas
UCLA
L: QRS-1925

WF7666
Laiškas Pas Tėvelį 
J. A. Žemaitis
BLM
L: QRS-1925 [Laiskas pas 
teveli]
[tas pat: US 41744]

WF7667
Pamylejau Vakar
L: QRS-1925
[tas pat: US 40460]

WF7680
Skamba Kankliai Ir Trimitai
Zeman Balsui-Suktinis
Music by Mikas Petrauskas
© Petrauskas
AJ
L: QRS-1925
[tas pat: US 43396]

WF7696
Suktinis 
(polka, Rastenio-Petrauskas, 
1922)
BLM
L: QRS-1925
[tas pat; US 10338 (2. Suktinis)]

WF7702
Bernužēli, nes’voliok
Mikas Petrauskas
© Mikas Petrauskas, 
MCMXXi
AJ, DK, UCLA
L: QRS-1925
[tas pat: US 42315]

F7703
Ko Liudit, Sveteliai?
L: QRS-1925
[tas pat: QRS WF6678, 
US40613]

WF7726
Tu Mergeliu Dainavimas
L: QRS-1925

WF7727
Lakštingalēlē
Al. Kačanauskas
AJ
L: QRS-1925

WF7728
Vai Varge, Varge
L: QRS-1925

F7751
Čigonelēs Polka
L: QRS kat.; QRS-1925 
[Cigoneles Polka]

F7752
Meilēs Sapnas
valcas
L: QRS kat.; QRS-1925

WF7753
Angelai gied’ danguje
DK
L: QRS kat.; QRS-1925
[eBay aukcionas, 2009-11-03]

WF7754
Gul šiandiena
BLM
L: QRS kat.; QRS-1925

WF7763
Tevynés Garbei (Lietuvos 
Maršas)
L: QRS kat.; QRS-1925

WF7764
Gēriau Dieną, Gēriau Naktį
Liaudies Daina
Al. Kačanauskas
UCLA, ŽKA
L: QRS kat.; QRS-1925

WF7765
Ak, Myliu Tave
Šilelis-Aleksis
© A. Aleksis, MCMXX
UCLA
L: QRS kat.; QRS-1925

WF7770
Kur Paliko Ta Jaunystē
J. gudavičiaus
UCLA
L: QRS kat.; QRS-1925

WF7771
Sią Naktelę
L: QRS kat.; QRS-1925 [Sip 
Naktele]
[eBay aukcionas: 
redriverdave196 /2009-12-12/]

F7772
1. Kepurinē 2. Klumpakojis
L: QRS kat.; QRS-1925 
[Kepurine]
[tas pat: QRS F6186 
(Klumpakojis), US 12547 
(Klumpakojis polka)]

F7783
Ilgējimas Tevynēs 
Maršas
L: QRS kat.; QRS-1925

WF7792
Leiskit Į Tēvynę
L: QRS kat.; QRS-1925 
[Lieskit i tevyne]

WF7793
Dul Dul Dudelē
BLM
L: QRS kat.; QRS-1925 [Dul 
Dudele]

WF7891
Lietuva Brangi
L: QRS kat.; QRS-1925
[tas pat: US 41499]

WF7892
Suskintas Kvietkelis
L: QRS kat.; QRS-1925 
[Suskintas Kvietelis]
[tas pat: Connorized 3895, US 
41492]

WF8109
STASYS
Daina-šokis
giros-vanagaitis
© Xavier Strumskis
AJ
L: QRS kat.; QRS-1925
[tas pat: vocalstyle 13236]

WF8110
Kareivių Daina
S. Šimkus
AJ, BLM (2 egz.)
L: QRS kat.; QRS-1925

WF8123
Šeriau Zirgelį
L: QRS kat.; QRS-1925
[tas pat: US 12705 (Paseriau 
Zirgeli)] 
[eBay aukcionas, 2009-12-12]

F8128
Svieto Pabaiga
Polka
BLM
L: QRS kat.; QRS-1925
[tas pat: US 10457]

F8129
Monapolo Polka
L: QRS kat.; QRS-1925
[tas pat: US 13059]

F8130
Vestuviu Polka
L: QRS kat.; QRS-1925

F8131
ONITES POLKA
Arr. By Win. Baluta
© W. H. Sajewski, 1924
BLM, ŽKA
L: QRS kat.; QRS-1925

F8147
Pasaka
L: QRS kat.; QRS-1925
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WF8172
Gerk, Gerk. Girtuokléli
Al. Kačanauskas
ŽKA
L: QRS kat.

WF8173
Tautiška Giesmé
Dr. v. Kudirka
ŽKA
L: QRS kat.
[tas pat: US 40535 – Lietuvių 
Himnas]

F8185
Tu Mano Mieliause
Polka
L: QRS kat.
[tas pat: US 12311]

WF8186
Jojau Diena
L: QRS kat.
[tas pat: US 40541]
[eBay aukcionas, 2009-12-12]

WF8405
Esu Ant Šio Svieto
L: QRS kat.
[tas pat: US 41501]

WF8406
Tyliają Naktį
BLM
L: QRS kat.

WF8416
Pas Motinēlę
Baniulio-Žemaitis
© J. A. Žemaitis, 1924
AJ, DK
L: QRS kat.
[eBay aukcionas, 2009-11-03]

F8417
Seirijų Mergelē
Polka
© Seirijų Juozas
ŽKA
L: QRS kat.

WF8423
Mylimas Bernelis 
( J. A. Žemaitis, 1924)
BLM
L: QRS kat.

WF8424
Vilniaus Kalneliai
L: QRS kat.
[tas pat: US 43691]

WF8437
KALeDiNiAi vARPAi
Xmas number
BLM
L: QRS kat.
[eBay aukcionas, 2010-01-06]

WF8447
Rųtų Darźeli
J. A. Žemaitis, 1924
BLM
L: QRS kat.

F8450
MARyte
valcas
UCLA
L: QRS kat.
[eBay aukcionas, 2010-01-06]

WF8452
O Lietuva Numylēta 
J. A. Žemaitis, 1920
BLM
L: QRS kat.
[tas pat: Connorized 3887, US 
41493]

WF8453
1. Kas Do Dyvai
2. Aš Išokau Į Kamarą
L: QRS kat.

F8466
Senelio Polka
L: QRS kat.
[tas pat(?): US 10450 (Dedukas 
Polka)]

F8467
Mano Milimiausia
Polka
L: QRS kat.

F8468
Rožytes Sapnai
valcas
L: QRS kat.

WF8480
Vai Kalba Žada
Folk Song
L: QRS kat.
[tas pat: US 41502]

WF8481
Kas Man Darbo
Folk Song
L: QRS kat.
[tas pat: Connorized 3908, US 
41495]

F8484
Linksmyle
Polka
L: QRS kat.

F8488
Lelija
Polka
L: QRS kat.

WF8489
Gana Broliai Mums Miegoti
J. Zemaitis
L: QRS kat.
[tas pat: US 41500]
[eBay aukcionas, 2009-12-12]

WF8498
Giesmē Į Šv. Kazimierą 
Kmitas-Aleksis; © A. Aleksis, 
1922
BLM
L: QRS kat.

WF8700
Mylēkie Tēvyne
J. A. Žemaičio
© Žemaitis
UCLA
L: QRS kat.
[tas pat: US 44220]

WF8709
Sudiev, Gimtine
L: QRS kat.
[tas pat: US 41391]

WF8712
Saulutē Tekējo
UCLA [originali kortelė 
nuplyšusi]
L: QRS kat.

WF8715
Karvelēli (Mano)
Al. Kačanauskas
UCLA
L: QRS kat.

WF8726
Pijonkelēs Valcas
Sweet violets–Waltz
© vitak & elsnic
UCLA
L: QRS kat.

WF8727
Melinas Dunajaus (Blue 
Danube Waltz)
valcas
L: QRS kat.
[tas pat: US 10453]

WF8730
Garbingas (Glorious)
Fox trot
L: QRS kat.

WF8740
Sudievu Tau (Farewell To 
Thee)
Marimba valcas
L: QRS kat.

WF8743
Sveiki Broliai Dainininkai
L: QRS kat.

WF8746
Kas Nuramys Man Širdele
valcas
J. A. Žemaitis
BLM
L: QRS kat.
[tas pat: US 41373]

WF8763
1–Plauk Dainele 
2–Lakštingalēle 
J. A. Žemaitis
BLM
L: QRS kat.

WF8764
1―Niekur Pievu
2―Anksti Ryta Keliau
J. A. Žemaitis
© Žemaitis
ŽKA
L: QRS kat.

F8782
ANt NeMUNO tiLtO
valcas
© Sajewski
UCLA
L: QRS kat.

WF8902
Man Tinka 
liaudies daina, Naruševičiaus-
Žemaičio
BLM
[tas pat: US 44243]

WF8989
Per Šilą Jojau 
polka
BLM
[tas pat: vR 7004]

WF9210
AS LietUvAite
J. A. Žemaitis
© J. A. Žemaitis
UCLA

WF9211
Pas Darželi Trys Mergelēs
J. A. Žemaitis
© J. A. Žemaitis
UCLA
[tas pat: US 41374]

WF9228
Kur upelis Teka
Where the Broklet Flows
Folk Song
Apolsky-Bukantis
© Apolsky & Bukantis
UCLA

WF9269
1. Du Našlaičiai
2. Garnys
J. A. Žemaitis
© J. A. Žemaitis
DK

WF9270
1. Tegyvuoj Mus’ Tauta
2. Visi Visi Grybu Raut
J. A. Žemaitis
© J. A. Žemaitis
DK
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WF9288
1-Lēk Sakalēli
2-Tolek Buvau Geras
J. A. Žemaitis
© J. A. Žemaitis
UCLA

WF9381
Man Pasaké
Karveliukas
vanagaitis-Kukaitis
ŽKA

WF9909
Ant Marių Krantelio
J. Roketis
UCLA

WF9910
Pavasario Saulute Šviečia
J. Roketis
UCLA
[eBay aukcionas, 2010-01-06]

F9930
Južinta
Polka
Louis vitak
© vitak-elsnic Co.
UCLA

WF9952
Močiute-Širdele
UCLA

F-10087
MeRgUZeLeS
Uolka
L. vitak
© vitak-elsnic Co.
UCLA

U S  W O R D  R O L L

10338
Lietuviskas Sokis
1. Noru Miego Saldus Miego
2. Suktinis
UCLA
L: US-1926
[tas pat: US 10459 (Noriu 
Miego Saldaus Miego), QRS 
WF7696 (Suktinis)]

10405
VARPELIS
valcas
D. Kudirka
AJ
L: US-1926
[tas pat: QRS F6778]

10449
Kokietka Pokla
L: US-1926

10450
Dedukas 
(polka)
BLM, UCLA [originali kortelė 
nuplėšta]

L: US-1926
[tas pat(?): QRS F8466 
(Senelio Polka)]

10451
Ispanų Šokis 
BLM
L: US-1926

10452
Dunajaus Bangos
L: US-1926

10453
Melinas Dunajaus
L: US-1926
[tas pat: QRS WF8727]

10454
Vejo Vestuves
L: US-1926

10455
Ant Bangu
L: US-1926

10456
Po Dugalviu Ereliu
L: US-1926

10457
Svieto Pabaiga 
BLM (3 egz.)
L: US-1926
[tas pat: QRS F8128]

10458
Barbora Polka
BLM
L: US-1926

10459
Noriu Miego Saldaus Miego
BLM (2 egz.)
L: US-1926 
[tas pat: US 10338 (1. Noru 
Miego Saldus Miego)] 
[eBay aukcionas, 2009-12-12]

10466
Zirgelis Sokis
v. Nickus
L: US-1926
[tas pat: QRS F6244]

10467
Vamzdelis
v. Nickus
L: US-1926

10497
Aguonėlė 
poppy, mazurka
BLM
L: US-1926
[tas pat: QRS F6245]

10544
Krakoviakas
L: US-1926

10545
Čigonėlė Polka
BLM
L: US-1926

11200
KARVELELIS
Kaimo polka
AJ, BLM (2 egz.)
L: US-1926

12276
Pade-Espan
valcas
L: US-1926
[tas pat: QRS F7643]

11293
Gegutas
L: US-1926

11494
SvAigZDeLiU LitAUS
Polka
BLM, UCLA

12305
Helenas Polka
L: US-1926
[tas pat: QRS F7644]

12309
Vamzdelis
Polka
L: US-1926

12311
Tu Mano mieliause
Polka
L: US-1926
[tas pat: QRS F8185]

12313
Marcele
Polka
L: US-1926

12339
Keturios Dainos
Polka
L: US-1926

12368
As Sia Nakti
Polka
L: US-1926

12382
Lastucka Polka
L: US-1926

12386
Secita Polka
L: US-1926

12390
Pampilionas intro: Letuviu 
Vesteviu
L: US-1926

12547
KLUMPAKOJiS POLKA
intro: Svilpis Maras
UCLA
L: US-1926
[tas pat: QRS F6186 
(Klumpakojis), F7772 (2. 
Klumpakojis)]

12550
Mojavas Vajnikas 
Polka
L: US-1926

12634
As Dureles Dundinau
Polka
L: US-1926

12635
Ducaty Polka
L: US-1926

12642
Pirmyn i Nanja Gyvemina
Polka
L: US-1926

12670
Tykiai Nemunelis Teka
Polka Mazur
L: US-1926

12705
Paseriau Zirgeli
Polka
L: US-1926
[tas pat: QRS WF8123 (Šeriau 
Zirgelį)]

12865
Oi, Mergele, Ar Miegi
BLM (2 egz.)
L: US-1926

13059
Monapolo Polka
L: US-1926
[tas pat: QRS F8129]

40404
Era Mano Brangi
S. Šimkus
AJ (be dėžutės), BLM
L: US-1926

40406
MEILE
Aleksandraviciaus
AJ, UCLA
L: US-1926
[tas pat: QRS WF6653]

40407
AK, MYLIU TAVE 
A. Aleksis
BLM, DK, UCLA
L: US-1926
[eBay aukcionas, 2009-11-03]
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40460
PAMyLeJAU vAKAR
BLM (2 egz.), UCLA
L: US-1926
[tas pat: QRS WF7667]
[eBay aukcionas, 2009-12-12]

40534
1. Nesigraudink, Mergužėle 
2. Einu Per Dvarelį
BLM
L: US-1926

40535
Lietuvių Himnas
BLM (3 egz.), LKtM (be 
dėžutės)
L: US-1926
[tas pat: QRS WF8173 – 
tautiška giesmė]

40541
Jajau Diena
M. Petrausko
L: US-1926
[tas pat: QRS WF8186]

40612
Vai As Pakirscian 
M. Petrausko
L: US-1926
[tas pat: QRS WF6680]

40613
Ko Lindit Sveteliai
M. Petrausko
L: US-1926
[tas pat: QRS WF6678, F7703]

41373
KAS NURAMyS MAN 
SiRDeLe 
J. A. Zemaitis
Copr. Zemaitis
BLM (2 egz.), UCLA
L: US-1926
[tas pat: QRS WF8746]

41374
PAS DARZELI TRYS 
MERGELES
J. A. Zemaitis
Copr. Zemaitis
AJ, BLM (2 egz.?), DK
L: US-1926
[tas pat: QRS WF9211]
[eBay aukcionas, 2009-11-03 ir 
2009-12-12]

41391
Sudiev Gimtine
Silelio and Zemaitis
L: US-1926
[tas pat: QRS WF8709]

41492
Suskintas Kvietkelis
J. Zemaitis
L: US-1926
[tas pat: Connorized 3895, 
QRS WF7892]

41493
O Lietuva Numylėta 
J. Žemaitis
BLM, UCLA [originali kortelė 
nuplėšta, naujai užklijuotoje 
ranka užrašyta – Lietuvoj]
L: US-1926
[tas pat: Connorized 3887, 
QRS WF8452]

41495
KAS MAN DARBO
J. Zemaitis
DK
L: US-1926
[tas pat: Connorized 3908, 
QRS WF8481]
[eBay aukcionas, 2009-11-03]

41499
LIETUVA BRANGI 
J. Zemaitis
AJ, BLM (3 egz.), LKtM (tik 
dėžutė), ŽKA
L: US-1926
[tas pat: QRS WF7891]

41500
Gana Broliai Mums Miegoti
J. Zemaitis
L: US-1926
[tas pat: QRS WF8489]

41501
Esu Ant Šio Svieto 
J. Žemaitis
BLM
L: US-1926
[tas pat: QRS WF8405]

41502
VAI KALBA ZADA
J. Zemaitis
AJ, BLM
[tas pat: QRS WF8480]

41744
Laiškas Pas Tėvelį 
J. A. Žemaitis
BLM
L: US-1926
[tas pat: QRS WF7666]

41770
1. JAUSK IR MYLEK 
2. SPRAGILU DAINELE 
Mikas Petrauskas
BLM, DK
L: US-1926
[eBay aukcionas, 2009-11-03]

41774
Ant Kalno Karklai Siubavo
M. Petrauskas
L: US-1926
[tas pat: QRS WF7282]

41776
Valia, Valuže 
M. Petrausko
BLM
L: US-1926

41780
Pauksteliui
L: US-1926

41977
Sia Nedele
L: US-1926

42315
BERNUZELI NES’ 
VOLIOK
ŽKA
L: US-1926
[tas pat: QRS WF7702]

43218
Internacijonalas
L: US-1926

43228
1. Ant Barikadu
2. Darbininku Marseliete
L: US-1926

43229
Varsaviete
L: US-1926

43240
1. Sukelkime kova
2. Viltis
L: US-1926

43385
Ginkim Sali Lietuvos
A. Alekis
L: US-1926

43387
Plaukia Sau Laivelis
BLM (2 egz.)
L: US-1926
[tas pat: QRS WF6676]

43396
Skamba Kankliai ir Trimitai
L: US-1926
[tas pat: QRS WF7680]

43677
1. Pas Mociute Augau
2. O Cia, Cia
ŽKA

43691
Vilniaus Kalneliai 
J. A. Žemaitis
BLM
[tas pat: QRS WF8424]

43697
1. Du Broliukai Kunigai 
2. eisim Broleliai Namo
BLM

43699
1. Kada Noriu, verkiu 
2. Per girią girelę
BLM

43857
Oi Tu, Rūta Rūta 
BLM (2 egz.)

43873
Strazdelis
BLM

44168
Muzika-muzika 
© Strumskis
BLM (2 egz.)

44220
MYLIKIE TEVYNE
J. A. Zemaicio
Copr., Zemaitis
ŽKA
[tas pat: QRS WF8700]

44243
MAN TINKA
Pub. Zemaitis
ŽKA
[tas pat: QRS WF8902]

44525
ŠALtyŠiUS
ŽKA

44540
Oi, Oi, Oi
Su Žodziais
DK

VI C TO R  M U S I C  R O L L

7001
Oi, Oi, Oi  
Su žodziais
BLM

7002
Šaltyšius 
Su žodžiais
BLM (2 egz.)

7004
Per Šilą Jojau 
Su žodžiais
BLM
[tas pat: QRS WF8989]

VO C A L ST Y L E  S O N G 
R O L L

13236
STASYS
(ONe StePH[AN] iN 
LitHUANiAN)
By ANtANAS 
vANAgAitiS
© [....] XAvieR StRUMSKiS
PLAyeD By OSgOOD 
AND BLACK
UCLA
[tas pat: QRS WF8109]
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Helmut LOOS 

Vom Idealen zum Realen. Ein Paradigmenwechsel
From Ideality to Reality. Paradigm Alternation
Nuo idealybės prie realybės. Paradigmų kaita

Abstract
Die Deutschen sehen sich gern als „Volk der Dichter und Denker“ und haben eine Musikwissenschaft als „Geisteswissenschaft“ hervor-
gebracht, die historischen Fakten, solange sie sich nicht auf bedeutende Kunstwerke beziehen, eine bemerkenswerte Gleichgültigkeit 
entgegenbringt. Welche Bedeutung einer breit angelegten Repertoireforschung gerade auch für die Moderne zukommt, wird an einer 
Bestandsaufnahme, der Sichtung vorliegender Untersuchungen umrissen. 
Stichwörter: Kunstwerk, Weltanschauung, Repertoireforschung, Musikleben, Repertoireforschung.

Abstract
The Germans like to call themselves a “nation of poets and thinkers”, who has developed a branch of science called the “humanities” in 
which historical facts if they are connected with important works of art are clearly ignored. What meaning comprehensive research in 
repertoire has retained until now is investigated by making inventory books of the research carried out. 
Keywords: work of art, viewpoint, repertoire research, musical life.

Anotacija
Vokiečiai mielai save vadina „poetų ir mąstytojų tauta“, išplėtojusia humanitarinius mokslus, kuriuose su svarbiais meno kūriniais ne-
susijusiems istoriniams faktams rodomas akivaizdus abejingumas. Kokia išsamių repertuaro tyrimų prasmė išlieka iki dabar, aiškinamasi 
inventorizuojant atliktus tyrinėjimus. 
Reikšminiai žodžiai: meno kūrinys, pasaulėžiūra, repertuaro tyrinėjimas, muzikinis gyvenimas.

Stolz bezeichnen deutsche Festredner gerade bei of-
fiziellen Anlässen ihre Landsleute gern als das „Volk der 
Dichter und Denker“, seitens deutscher Kulturkritiker 
wird von Zeit zu Zeit die Frage aufgeworfen: „Sind wir 
noch das Volk der Dichter und Denker?“1 Einen Hinweis 
auf andauernde geistige Produktivität bietet der Beitrag 
der Künste zur Moderne, der Kreativität unter Beweis 
stellt und unter dem Postulat des Fortschritts geistige 
Führerschaft und internationale Ausstrahlung belegt. Die 
Diskussion um dieses Thema ist unübersehbar, die positive 
Konnotation der Bezeichnung „Dichter und Denker“ 
absolut dominierend. Wenn 1917 in einer Kriegsrede die 
Forderung erhoben wurde, „Vom Volk der Dichter und 
Denker zum Volk der Tat“2, so vermag dies heute jeden 
möglichen Zweifel an der Richtigkeit des idealen Postulats 
nur abzuweisen und die Zustimmung nur zu verstärken. 
Der Ursprung dieses geflügelten Wortes ist jedoch weit 
weniger hochgestimmt, Johann Karl August Musäus 
hat 1782 in seinem Vorbericht zu den „Volksmärchen“ 
geschrieben: „Was wäre das enthusiastische Volk unserer 
Denker, Dichter, Schweber, Seher ohne die glücklichen 
Einflüsse der Phantasie?“3 Damit ist allerdings ein etwas 
abseitiger und versponnener Wesenszug angesprochen, 
der durchaus auch kritisch gesehen werden kann. Dem 

deutschen Idealismus war eine derartige Nähe zum Irra-
tionalen (Märchen) offenbar nicht fremd. 

In diesen Kontext, in den Kontext von „Musical Ide-
alism“, gehört auch der inmitten des 19. Jahrhunderts 
entstandene Begriff der „Geisteswissenschaften“, der 
bezeichnenderweise als Übersetzung von „moral siences“ 
(John Stuart Mill) aufkam und bekanntlich Wilhelm 
Dilthey dazu diente, einen eigenständigen Bereich von 
„Einzelwissenschaften des Geistes“ neben die Naturwis-
senschaften zu stellen. Musikwissenschaft entwickelte 
sich in dieser Zeit erneut zu einem universitären Fach, 
Grundlage dafür war der in der bürgerlichen Gesellschaft 
ungemein aufgewertete Rang der Musik als höchste der 
Künste spätestens bei Schopenhauer und das Selbstver-
ständnis des Staates als Kulturnation. Literatur und Musik 
galten zumindest in Deutschland als gleichrangig, war es 
doch neben der Philosophie gerade die Dichtung gewe-
sen, die der romantischen Musikanschauung den Weg 
gebahnt und die Aufwertung der Musik ermöglicht hatte. 
Musik als „Offenbarung“ ist nur eines der Stichworte, 
das in diesem Zusammenhang zu unterstreichen wäre. 
Mit ihrem „religiösen“ Grundzug setzte sich die roman-
tische Musikanschauung im Laufe des 19. Jahrhunderts, 
siegreich durch, sie erlangte eine nahezu unangefochtene 
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Monopolstellung und blieb – trotz Realismus, Neuer 
Sachlichkeit und Bauhaus – in Teilbereichen des Kunst-
lebens bis heute dominierend. Sie bildete schließlich 
auch die Grundlage der neuen Musikwissenschaft in 
Deutschland, die sich als Geisteswissenschaft um so selbst-
verständlicher dem „Land des Glaubens“ zuwandte, wie 
Hans Heinrich Eggebrecht das „Land der Musik“ in seiner 
Darlegung des Modells romantischen Musikdenkens, ei-
nem Zwei-Welten-Modell, mit den Worten von Wilhelm 
Heinrich Wackenroder benannte4. Musikwissenschaft als 
geisteswissenschaftliche Disziplin auf der Grundlage der 
romantischen Musikanschauung sah sich folgerichtig dem 
Wirken großer Geister verpflichtet, deren Genie angeblich 
Kunstwerke von Ewigkeitswert schuf und die Wissenschaft 
zur Bewahrung und Deutung der Vermächtnisse anhielt. 
Mit philologischer Akribie, wie sie sonst wohl nur der 
Bibelforschung eigen ist, wurden Gesamtausgaben großer 
Komponisten ediert, dabei brachte man insbesondere den 
Werken absoluter Musik eine Inbrunst entgegen, die mit 
religiöser Verehrung verglichen zu werden verdient. 

Das Kunstwerk im emphatischen Sinne, das dieser 
Auffassung bis in die Moderne entspricht, hat eine em-
phatische Kunstwissenschaft entstehen lassen, die ihre 
ganze Kraft in den Dienst der großen Sache stellt und 
kritische Distanz nicht zulässt. Die romantische Musi-
kanschauung mit ihrer strikten Trennung der Kunst als 
idealer Gegenwelt von der realen Welt lässt alles, was 
außerhalb der Welt des Geistes großer Komponisten liegt, 
sprich nicht zum inneren Gefüge großer Kunstwerke und 
ihren kompositionsgeschichtlichen Bezügen gehört, als 
zweitrangig oder gar irrelevant erscheinen. Die Heraus-
forderung allerdings, die Kunstwerke im emphatischen 
Sinne bestimmen zu können und zugleich deren Auswahl, 
das heißt: den maßgebenden Kanon rational begründen 
zu müssen, stellt die Wissenschaft vor schwerwiegende 
Probleme. Der Anspruch, den die aufgeklärte bürgerliche 
Gesellschaft zu erfüllen trachtete, basierte prinzipiell auf 
einer Weltsicht, die sich von den alten Religionen und 
ihren uneinsehbaren Glaubensgrundsätzen durch eine 
wissenschaftlich fundierte, damit unbezweifelbare und 
höherwertige Legitimation unterscheiden sollte. Es stellte 
sich jedoch heraus, dass dem Anspruch enge Grenzen 
gesetzt waren, wenn nicht gar von vornherein gesetzt sein 
mussten, zumal die Eigenart ästhetischer Erfahrung (das 
Schöne wird empfunden!) der religiösen recht nahe steht. 
Im Resultat führte das Dilemma, bewusst oder unbewusst, 
zur Schöpfung einer Kunstreligion, die verblüffende Pa-
rallelen zu den traditionellen Kirchen aufweist. Projiziert 
man beispielsweise den von der Musikwissenschaft mit-
verantworteten Kanon relevanter Kunstwerke auf die Ent-
scheidungsstrukturen der katholischen Kirche, so gleicht 
deren Tätigkeit der Dogmatik, wie sie von der Glaubens-
kongregation ausgeübt wird. Ohne die Bedeutung dieser 

Institution innerhalb einer Glaubensgemeinschaft in Frage 
zu stellen, wird die Fragwürdigkeit deutlich, eine solche 
Aufgabe der Wissenschaft zuzuordnen.

Wie schwer es fällt, eine Weltanschauung mit wissen-
schaftlicher Verbindlichkeit auf Dauer auszustatten, hat 
das Scheitern des Marxismus gezeigt. Dass gleichfalls auch 
eine wissenschaftlich verbindliche Musikanschauung ein 
Ding der Unmöglichkeit ist, will weniger einleuchten und 
bleibt weiterhin umstritten. Immerhin dürfte feststehen: 
Ähnlich wie im öffentlichen Diskurs der Idealismus höher 
geachtet worden ist als der Realismus, so genießen in der 
Musikwissenschaft geisteswissenschaftliche Forschun-
gen – etwa ästhetischer oder geschichtsphilosophischer 
Ausrichtung – ein weitaus größeres Prestige als akribische 
Analysen von Musik oder aufwendige Untersuchun-
gen zum Musikleben. Die ungebrochene Karriere des 
Musikdenkens Theodor W. Adornos, dem Empirie, so 
sehr er auf sie angewiesen sein mochte, in letzter Instanz 
verdächtig war, belegt eindringlich den hier gemeinten 
Sachverhalt. 

Im Gegenzug fragt es sich, ob es nicht längst an der 
Zeit wäre, ein Gegengewicht zu schaffen, das als „realis-
tisches Geschichtsbild“ von sich reden machen könnte. 
Es wäre die Aufgabe solch eines Geschichtsbildes, jenseits 
von Ideengeschichte die Lebenswelten der Vergangenheit 
zur Geltung zu bringen, das heißt: den musikalischen All-
tag – so gut es eben geht – ins Blickfeld der Forschung zu 
rücken. Dass dies angesichts der Breite und Fülle dessen, 
was „Musikleben“ genannt wird, kaum in vollem Unfang 
geschehen kann, etwa unter Berücksichtigung sämtlicher 
Sparten oder Arten von Musik, versteht sich von selbst. 
Darum werde ich mich auf Überlegungen konzentrieren, 
die mit der Geschichte von „Tonkunst“, dem Ausgangs-
punkt meiner Überlegungen, sehr eng verbunden sind. 
Im Folgenden wird die Repertoireforschung, die einen 
nicht zu unterschätzenden Beitrag zu einem „realistischen 
Geschichtsbild“ leisten könnte, in bezug auf sinfonische 
Konzertaufführungen näher interessieren. Dabei werden 
Aspekte von Vergangenheit und Gegenwart – history and 
modernism – ineinanderfliessen. 

***

Auf die Fragen „Was spielen die deutschen Orchester 
in dieser Saison?“, „Was spielten sie in der vergangenen?“, 
oder weiter ausgeholt: „Was spielten sie vor einem Dezen-
nium, was vor einem oder anderthalb Jahrhunderten?“ – 
auf diese Fragen weiß die Musikwissenschaft, wie sie seit 
ihrer Entstehung ausgerichtet ist, kaum eine Antwort 
zu geben, jedenfalls keine erschöpfende, ja nicht einmal 
eine hinreichende. Es handelt sich um Fragen, die man 
besser nicht stellen sollte, weil sie Verlegenheit hervor-
rufen. Immerhin liegen – heutzutage wie in früheren 
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Zeiten – umfängliche Nachschlagewerke vor, die den 
Umriss von „Musiklandschaften“ Deutschlands, Öster-
reichs oder der Schweiz zu erkennen geben, etwa für das 
deutsche Musikleben der seit 1986 herausgegebene „Mu-
sik-Almanach“5. Mühelos lässt sich hier ein Überblick zu 
den bestehenden Musikinstitutionen gewinnen, so auch 
die Mitteilung entnehmen, dass das deutsche Orches-
terwesen über 150 Theater-, Konzert- und Rundfunkor-
chester zählt. Aber die Peinlichkeit beginnt, wie schon 
angedeutet, sobald man das Segment der Konzertkultur 
näher durchleuchten möchte, um genau zu wissen oder 
zu studieren, was auf den Programmen stand6. Angesichts 
der Verlegenheit ist die Behauptung ist kaum übertrieben: 
Was in Teilbereichen des „Musiklebens“ eigentlich „lebt“, 
entzieht sich weitgehend unserer Kenntnis, erschließt sich 
jedenfalls nicht anhand bequem greifbarer statistischer 
Unterlagen. Folglich ist es nicht leicht, in Erfahrung zu 
bringen, welcher Grad an Modernität im Orchesterwesen 
der unmittelbaren Gegenwart herrscht; bestenfalls kann 
man sich in dieser Hinsicht punktuell auf einige Orien-
tierungsmarken verlassen, etwa für das Jahr 1990 auf den 
konzertstatistischen Beitrag von Günther Engelmann 
„’Versteinern’ die deutschen Orchester?“7, erschienen 
in der Zeitschrift „Das Orchester“, dem Verbandsorgan 
der Deutschen Orchestervereinigung; 1994 ließ Frauke 
M. Hess eine Untersuchung zur zeitgenössischen Musik 
im bundesdeutschen Sinfoniekonzert der achtziger Jahre 
folgen8, deren statistischer Teil aus den bekannten Grün-
den manche Wünsche offenläßt.

Indes – und damit berühren wir wiederum den 
schon bekannten heiklen Punkt – sind sich Nah- wie 
Fernstehende in ihrem Urteil über die bestehenden Kon-
zertinstitutionen im Grundsätzlichen einig. Was in den 
Reihenkonzerten der Orchester vonstatten gehe, so lautet 
die landläufige, Erfahrungstatsachen widerspiegelnde Mei-
nung, gliche einem Museum, das Klassik und Romantik 
zu seinem Inhalt mache, während Alte und Neue Musik 
eine kümmerliche Randerscheinung bilden, die durch 
die Existenz teilkultureller Szenen mit je eigenen Kon-
zertreihen, Festivals und Ensembles aufgewogen werde. 
Unstreitig hat das understatement seine Richtigkeit. Es ist 
jedoch nicht zu verwechseln mit einer wissenschaftlichen 
Evaluation, auf die sich das eingangs angesprochene „rea-
listische Geschichtsbild“ verlassen müsste. Es bedarf, um 
nicht im Absoluten stecken zu bleiben, unbedingt einer 
Ergänzung durch das Konkrete, das heißt: wünschenswert 
wäre der Seitenzweig einer intensiven programm- und 
repertoiregeschichtlichen Forschung9. Der Wissenschaft 
fehlt der Überblick über ein Ganzes, fehlt der Einblick 
in den geschichtlichen Wandlungsprozess der Institution 
Konzert aus der Perspektive der gespielten Werke. Und 
dieser Mangel hat Geschichte. Darauf wird zurückzu-
kommen sein.

Eine bemerkenswerte Ausnahme macht, zumindest 
im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, 
Schweiz), das Theaterwesen (Sprechtheater, Oper, Bal-
lett, Operette, Musical usw.), dessen Repertoire seit 
1896/97 beinahe lückenlos dokumentiert ist10. Hierbei 
handelt es sich allerdings mehr um eine Leistung von 
Bühnenverbänden oder der Theaterwissenschaft denn 
der Musikwissenschaft, die ihrerseits sowohl die syste-
matische Bestands aufnahme des Repertoires als auch 
weiterführende Spielplananalysen (mit entsprechenden 
historiographischen Folgerungen) vernachlässigte, ohne 
indes deren Bedeutung jemals im Ernst zu leugnen11.

Es wäre ungerecht, die Feststellung offenkundiger 
Versäumnisse in einen Vorwurf zu verwandeln, der mit der 
Musikwissenschaft streng ins Gericht geht. Ähnlich wie 
sich die Voraussetzungen plausibel machen lassen, unter 
denen die romantische Kunstanschauung, die Konzepte 
von Kunstreligion oder „Musical Idealism“ erfolgreich 
wurden, so müsste es auch gelingen, die Gründe darzu-
legen, warum ein realistisches Bild von Geschichte und 
Gegenwart so lange auf sich warten läßt. Naheliegend 
könnte die Hypothese sein, dass der unaufhaltsame Hö-
henflug von Kunstreligion per se gebot, ein Quantum 
an Realitätsverlust in Kauf zu nehmen, um sich selber 
eine umso bessere Überlebenschance zu garantieren. So 
gesehen war es geradezu ein Erfordernis, den Fakten des 
alltäglichen Musikgeschehens nicht allzu große Beachtung 
zu schenken.

Vielleicht geht diese Ansicht nun doch etwas zu weit! 
Denn es ließe sich daran erinnern, welch großen Wert 
die musikalische Fachpresse seit dem ausgehenden 18. 
Jahrhundert darauf legte, Nachrichten aufzunehmen, die 
ein Mindestmaß an Bodennähe versprachen, namentlich 
die aus Groß-, Mittel- und Kleinstädten des In- und 
Auslands zufließenden Städteberichte. Eben diese Kor-
respondentenberichte erweisen sich bis auf den heutigen 
Tag als ein bedeutender und unverzichtbarer Fundus, um 
den Bestand örtlicher Konzerteinrichtungen abzuschätzen, 
ihre innere Organisation kennenzulernen und nicht zuletzt 
auch Aufschlüsse zum Repertoire der gespielten Werke 
zu erhalten. Allerdings ließ die Musikjournalistik des 19. 
Jahrhunderts kaum ein weitergehendes Interesse erkennen, 
um die musikalische Topographie des Landes näher und 
vor allem systematisch zu erkunden. Die Nachwelt sieht 
sich somit dem ausufernden Meer lokaler Berichterstat-
tungen gegenüber, das sie zu schätzen und auszubeuten 
weiß, ohne darin hinlängliche Orientierung zu finden. Erst 
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts scheint dieser 
Mangel stärker bewusst geworden zu sein. Es ist sicher kein 
Zufall, dass der Musikgelehrte Friedrich Chrysander, der 
in der Musikwissenschaft als „der Begründer moderner 
methodischer Quellenforschung“12 gilt, als erster eine um 
Exaktheit bemühte soziographische Bestandsaufnahme 
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zum Musikleben seiner Zeit herausbrachte. Unter dem 
sprechenden Titel „Versuch einer Statistik der Gesang-
vereine und Concertinstitute Deutschlands und der 
Schweiz“13 publizierte er im Jahre 1867 die Resultate einer 
Umfrage in 110 Städten: eine nach Städten geordnete 
Dokumentation („Statistik“) entsprechender Aktivitäten, 
deren Ergebnisse über raschenderweise unkommentiert 
blieben. Seinem Ansatz folgend, erschienen in späterer 
Zeit beträchtlich erweiterte Bestands aufnahmen, vor allem 
diverse „Musiker-Kalender“ (1879–1943)14. In die Kette 
solcher Unternehmungen gehört schließlich auch das 1931 
unter der Ägide von Leo Kestenberg edierte „Jahrbuch der 
deutschen Musikorganisation“15, ein mit großem Aufwand 
recherchiertes Monumentalwerk, das erstmals auch die 
ökonomische Seite der Musikorganisation thematisierte16. 
All diesen Bestandsaufnahmen war es seit Chrysander 
gemein, dass sie die institutionelle oder organisatorische 
Ebene des Musiklebens transparent zu machen suchten 
und darüber hinausgehende Fragen, etwa nach den Spiel-
plänen oder dem Repertoire beiseite ließen.

Es ist bereits bemerkt worden, dass die musikalische 
Fachpresse, vor allem die sog. allgemeinen Musikzeit-
schriften ein Vorreiter in Bezug auf die Mitteilung oder 
Rezension von Spielplänen waren. Seit dem ersten Drittel 
des 19. Jahrhunderts stößt man in den Fachorganen hin 
und wieder auf umfängliche, größeren Zeiträumen gewid-
mete Programmstatistiken zu einzelnen Konzertinstitutio-
nen, etwa zur Hamburger Philharmonischen Gesellschaft, 
zu den Kölner Gürzenichkonzerten oder den Leipziger 
Gewandhauskonzerten. Angesichts ihrer Seltenheit wirkt 
der Abdruck solcher Zusammenstellungen „zufällig“, wie 
einer Laune des Augenblicks entsprungen. Auffallend ist 
durchweg die Beschränkung aufs Lokale, eine Einschrän-
kung, die Chrysander mit seinem „Versuch einer Statistik 
der Gesangvereine und Concertinstitute Deutschlands 
und der Schweiz“ wohltuend durchbrach. Auch wenn wir 
im Hinblick auf das 19. Jahrhundert umfassende Kon-
zertstatistiken entbehren müssen, so wissen wir doch, wie 
sehr sie von Zeitgenossen herbeigesehnt wurden. Einen 
ausgezeichneten Hinweis liefert Wilhelm Kienzls Aufsatz 
„Mahnrufe“ von 1885, aus dem ausführlich zitiert sei:

Es wäre ein sehr dankenswerthes und interessan-
tes Unternehmen von Musiktheoretikern, die auf so 
vielen wissenschaftlichen (zumal historischen) Gebie-
ten wichtige Anwendung der Statistik auch auf die 
Musik=Aufführungen auszudehnen. Natürlich müßte 
dies nur in großartigem Maßstabe geschehen, um einen 
wirklichen wissenschaftlichen Nutzen daraus ziehen zu 
können. Es müßten sämmtliche Concertprogramme 
aller Jahrgänge jeder nur halbwegs hervorragenden Stadt 
gesammelt und statistisch excerpirt werden, um eine 
Uebersicht über die Flut und Ebbe des musikalischen 
Geschmackes einzelner Völker und im Allgemeinen des 

Kunst=historischen Auf- und Abwärts ganzer Nationen 
und der Menschheit überhaupt zu erhalten. Da eine 
solche Aufgabe schon ob ihres ungeheuren Umfangs, 
ferner ihrer geisttödtenden Einförmigkeit (bezüglich des 
Sammelns) für Einen zu groß ist, so sollte in jeder Stadt 
sich ein Sammler finden, der alljährlich eine statistische 
Concert-Revue macht.

Dieselbe müßte vor Allem ein alphabetisches Ver-
zeichniß der Componisten mit Angabe der Anzahl der 
von ihnen in der betreffenden Saison öffentlich auf-
geführten Werke (gleichviel ob Symphonie oder Lied) 
enthalten, um zu sehen, in wie weit gewisse Tondichter 
in einer bestimmten Stadt über Gebühr gepflegt oder 
auch vernachlässigt wurden, um ferner zu sehen, ob bei 
einheimischen Componisten, das Wort ‚nemo propheta in 
patria‘ zutrifft oder nicht usw. Außerdem müßte über das 
Verhältniß der zu Gehör gebrachten Vocalwerke zu den 
aufgeführten Instrumentalwerken constatirt und in diesen 
Hauptgruppen wieder die Pflege der darin enthaltenen 
Combinationsarten […]. 

Welche Perspective giebt das für die künftige Mu-
sikforschung! Man sollte diesen Vorschlag ernstlich 
erwägen17.

Ein doppeltes Anliegen spricht aus dem „Mahnruf“. 
Kienzl plädiert für die Selbstvergewisserung in der Rea-
lität des Musiklebens und verspricht sich  – gleichsam 
als Nebeneffekt – eine Datensammlung für die künftige 
Musikforschung. Seinem Mahnruf sollte, wie man wohl 
schon ahnen kann, vorerst kein Erfolg beschieden sein.

Erst im angehenden 20. Jahrhundert konnten Kienzls 
Desiderate ansatzweise oder vorübergehend in Erfüllung 
gehen. So wurden etwa in dem von 1904 bis 1913 erschie-
nenen „Musikbuch aus Österreich“18, einem Handbuch 
zur Musikorganisation, die Konzertpläne von Wiener 
Musikinstitutionen ausführlich mitgeteilt. Einen Schritt 
weiter und auf Selbständigkeit bedacht gingen schließlich 
die als Periodikum edierten, heute nur noch in wenigen 
Exemplaren erhaltenen Mitteilungsblätter „Konzertpro-
gramme der Gegenwart“, die von 1910 bis 1919 in sieben 
Jahrgängen herauskamen19. Es macht an dieser Stelle 
wenig Sinn, weitere Mosaiksteine, die der Forschung 
nützlich sein können, aufzuzählen. Kostbare Mosaiksteine 
sind vorhanden, aber sich fügen sich letzten Endes bloß 
zu einem an wenigen Stellen glänzenden Fragment.

Vor dem hier geschilderten Hintergrund vermag deut-
lich zu werden, dass es kein geringes Wagnis war, wenn 
sich Rebecca Grotjahn dem Dissertationsthema zuwandte: 
„Die Sinfonie im deutschen Kultur gebiet 1850 bis 1875. 
Ein Beitrag zur Gattungs- und Institutionengeschichte“ 
(1998)20. In Ermangelung ergiebiger Vorarbeiten, vor 
allem auf dem Gebiet der systematischen Repertoirefor-
schung, sah die Autorin keinen anderen Ausweg, als sich 
vornehmlich auf die Ausschöpfung von Musikperiodika 
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einzulassen. Ihre Begründung lautete: „Ist die vorliegende 
Darstellung (…) einerseits auf Primärquellen angewiesen, 
mußte andererseits auf eine zeitraubende Suche nach 
den schwer zugänglichen (wenn nicht gar ganz und 
gar unauffindbaren) Programmzetteln der zahlreichen 
Konzertinstitu te andererseits jedoch verzichtet werden. 
Als Basis (…) wurden stattdessen Konzertkritiken und vor 
allem Saisonberichte gewählt, die in den überregionalen 
Musikzeitschriften regelmäßig abgedruckt wurden. Hinzu 
kamen einige lokalgeschichtliche Studien, die ausführliche 
Da ten zur Programmgestaltung enthalten“21. Verlegenheit 
spricht aus dem Ansatz dieser Arbeit, zu deren solider 
Grundlegung die Auswertung entlegener Quellenmateri-
alien erforderlich wäre, die in der gewünschten Fülle auf 
Anhieb nicht zur Hand sind. Die Erschwernisse haben 
zur Folge, dass die Autorin auf die Konsultation relevanter 
Quellen (Programmzettel, repertoirestatistische Angaben 
usw.) von vornherein verzichtet und sich notgedrungen 
auf die Musikpresse konzentriert – und damit einem 
Beitrag zur Konzert berichterstattung näher rückt als zur 
Institutionsgeschichte des Konzerts. Offenbar übersteigt 
die Repertoireforschung die Arbeitskapazität eines einzel-
nen; sie müsste von einem – in den Geisteswissenschaften 
ebenso seltenen wie notwendigen – Forscherverbund etwa 
nach dem Muster der RISM-Projekte geleistet werden.

***

Wagen wir von hier aus den Sprung in die Gegenwart! 
Europaweit ist bis in die jüngste Zeit eine breit fundierte, 
mit stadtgeschichtlichen Untersuchungen verbundene Re-
pertoireforschung nur in Ansätzen erkennbar. Immerhin 
liegt eine Fülle von älteren, aber auch neueren lokalge-
schichtlichen Untersuchungen oder institutionsgeschicht-
lichen Einzelabhandlungen vor, die sich vorzugsweise 
den gediegenen Konzertinstitutionen, Orchestern und 
Ensembles oder Sing- und Oratorienvereinen widmet 
und bisweilen auch zu repertoirestatistischen Fragen 
Stellung nimmt. Auffallend häufig handelt es sich beim 
einschlägigen Schrifttum um Festbücher aus Anlass von 
Jubiläen, die den Standards wissenschaftlicher Doku-
mentation nicht immer genügen. Schwerlich addieren 
sich die vorliegenden Ergebnisse zu einem zuverlässigen 
Gesamtbild. Selbst der in engeren Grenzen operierenden 
Regionalgeschichtsschreibung bereiten sie nicht geringe 
Schwierigkeiten, wenn nicht gar Zumutungen22. Über-
dies beschränken sie sich fast durchweg auf Ausschnitte 
aus der sog. Hochkultur, das heißt auf Segmente aus 
dem bürgerlichen Theater- und Konzertwesen. Kaum 
zu übersehen sind in diesem Zusammenhang die teils 
erheblichen Forschungsdefizite im Hinblick auf über-
greifende Studien zu den Institutionen der Kirchenmusik 
verschiedener Konfessionen oder zur populären Musik, 

namentlich der Tanz-, Militär- und Unterhaltungsmusik. 
Bezeichnend sind in diesem Zusammenhang nicht zuletzt 
auch Versäumnisse der Fachbibliographie, liegt doch 
Richard Schaals Fachbibliographie zur musikalischen 
Lokalgeschichtsforschung über ein halbes Jahrhundert 
zurück und hat bis auf den heutigen Tag Fortsetzung 
nicht gefunden23.

Näher besehen hat dennoch die lokalgeschichtliche 
Forschung nicht nur im Falle Leipzigs, worauf zurück-
zukommen sein wird, manche Trümpfe vorzuweisen. 
Vormalige Residenzstädte wie Dresden, Hannover, Kassel, 
München, Mannheim, Meiningen, Oldenburg, Stuttgart, 
Weimar oder Wien rückten von jeher ins Blickfeld der 
Forschung, so auch Bürgerstädte wie Breslau, Essen, 
Hamburg, Köln oder Frankfurt a. M., nicht zu vergessen 
die Metropole Berlin, deren Philharmonisches Orchester 
(gegr. 1882) von Peter Muck mit einer exzellenten Pro-
grammdokumentation bedacht wurde24.

Die Lage der deutschen Forschung findet Entspre-
chungen im westlichen europäischen Ausland, wobei 
abermals auffällt, dass angesichts einer unzulänglichen 
Erfassung der Gesamtsituation Einzelabhandlungen zu 
musikalischen Institutionen bedeutender Musikstädte 
die Ausnahme bilden.25 In der französischen Forschung 
ragen die repertoiregeschichtlichen Bestands auf nahmen 
zum Pariser „Concert sprituel“ (1725–1790)26 oder Stu-
dien zu Pariser Kammer musik gesellschaften im zweiten 
Drittel des 19. Jahrhunderts27 hervor; angekündigt ist 
seit mehreren Jahren eine großangelegte programmsta-
tistische Untersuchung zu drei Pariser Or chesterunter-
nehmen, „Le Concert Symphonique à Paris de 1861 à 
1914: Pasdeloup, Colonne, Lamou reux“, bearbeitet von 
Élisabeth Bernard. In England gab Simon McVeigh der 
Wissenschaft neue Impulse, indem er die Erforschung 
des Londoner Musik lebens auf neue, um Systematik 
bemühte Grundlagen stellte28; darüber hinaus befinden 
sich Beiträge zur musikalischen Topo graphie des Landes 
in Arbeit, wozu mittlerweile erste Resul tate zum Kon-
zertwesen vor liegen29. In der amerikanischen Forschung 
sind seit Jahrzehnten die Arbeiten des Historikers William 
Weber30 führend, der sich mit seinen musiksoziologischen 
oder sozialgeschichtlichen Untersuchungen zum euro-
päischen Musikleben des 18. und 19. Jahrhunderts, die 
u.a. den Me tropolen London, Paris und Wien gewidmet 
sind, einen Namen machte. Ein umfassendes Abbild 
der gegenwärtigen internationalen Zusam menarbeit in 
der westlichen Forschung bietet der 2002 erschienene 
Sammelband „Le concert et son public. Mutations de 
la vie musicale en Europe de 1780 à 1914“31. Zugleich 
beweist seine Konzentration auf Länder des Westens, dass 
Forschungen zur Musikkultur West- und Osteuropas noch 
immer eigene Wege zu gehen neigen und noch längst nicht 
in einem Maße zueinander gefunden haben, wie es mit 
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Rücksicht auf die Bewältigung der Sachfragen geboten 
wä re. Allerdings bleibt hier mildernd einzuräumen, dass 
die Voraussetzungen zur Forschung im osteuro päischen 
Raum unter den gegebenen politischen Bedingungen 
der Zeit vor 1989–1990 nicht eben günstig waren oder 
weiterhin nicht immer günstig sind32.

***

Kehren wir abschließend noch einmal zurück zu 
lokalen Größenordnungen! Im Unterschied zu der hier 
beschriebenen, auf bemerkenswerte Lücken hindeu-
tenden For schungssituation nimmt die Konzertstadt 
Leipzig in der Lokal- und Repertoireforschung eine 
unverkennbare Sonderstellung ein. Mustergültig ist die 
Konzerttätigkeit des Gewandhauses bzw. des Gewand-
hausorchesters nachgewiesen33, wie auch die übrigen 
lokalen Musik institutionen von der älteren wie jüngeren 
Forschung beharrlich beachtet, wenn auch nicht immer 
dokumentiert wurden34. Es ist zur Tradition geworden, 
dass Forschungen immer wieder auf die ausgezeichnet 
aufgearbeiteten Unterlagen zum Gewandhausorchester 
zurückgreifen, wenn sie sich detailliert zu repertoirege-
schichtlichen Fragestellungen äußern möchten, unschwer 
erkennbar an Erich Reimers Beitrag „Repertoirebildung 
und Kanonisierung. Zur Vorgeschichte des Klassik begriffs 
(1800–1835)“35. Was „Repertoire“ und „Kanon“ im 
angehenden 19. Jahrhundert bedeuten mögen, hat er 
einzig und allein im Blick auf Leipzig dargelegt. Es wäre 
zu fragen, inwieweit die Ergebnisse seiner Untersuchung 
verallgemeinerbar sind!

Trotz der vergleichsweise günstigen Ausgangssituation 
im Falle Leipzigs sind auch hier eklatante Defizite festzu-
stellen: Schon die Konzerte in der Leipziger Alberthalle 
oder die Programme der weltberühmten Thomaner sind 
bislang nicht erfasst und müssen anhand von Programm-
zetteln und Protokollbüchern der Präfekten recherchiert 
werden. Zugänglich sind die Quellen in der Thomasschule 
und im Stadtgeschichtlichen Museum Leipzig. Allein bei 
den Thomanern handelt es sich um über 3000 gedruckte 
Programmzettel aus der Zeit seit 1869 (handgeschrie-
bene Motettenbücher seit 1822). Außerdem bestanden 
zeitgleich neben den genannten Institutionen u.a. die 
Orchestervereinigung Euterpe (1824–1885), der Liszt-
Verein (1885–1902), die Akademischen Konzerte unter 
Hermann Kretzschmar (1890–1895) und das 1896 ge-
gründete Windersteinorchester36.

Zu bedenken ist weiter das Gesangvereinswesen, 
dessen Bedeutung vor allem im späten 19. Jahrhundert 
kaum überschätzt werden kann. Tatsächlich verfügte 
Leipzig über eine ungewöhnlich hohe Anzahl an Gesang-
vereinen. Das „Taschenbuch für deutsche Sänger 1864“37 
verzeichnet für Leipzig 24, mehr als für Berlin (22) oder 

Wien (17). Dies ist eine Momentaufnahme zur Situation 
der Männerchöre, entstanden im Zusammenhang mit 
der Gründung des Deutschen Sängerbundes im Jahre 
1862. Deshalb fehlen hier so bedeutende Chöre wie die 
Thomaner oder die Leipziger Singakademie, die zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts an den großen chorsymphonischen 
Aufführungen im Gewandhaus beteiligten; aber auch 
die Arbeitergesangvereine sind an dieser Stelle übersehen 
worden. Andere Chorvereinigungen existierten zum 
Zeitpunkt der Erhebung nicht mehr, wie der Singverein 
„Orpheus“ oder der „musikalische Tunnel“38, oder sie 
existierten noch nicht, wie der Leipziger Gausängerbund 
(1864), der Bach-Verein zu Leipzig (seit 1875)39 sowie 
der Schubertbund oder der Leipziger Lehrergesangverein 
(seit 1876).40 Über das Repertoire all dieser Musikver-
einigungen ist kaum etwas bekannt, eine Aufarbeitung 
steht aus.

Damit zeigt die Lokal- und Repertoireforschung ein 
doppeltes Gesicht: die an der Spitze angesiedelten Ge-
wandhauskonzerte haben intensivste Beachtung erfahren, 
während die übrigen Institutionen, die zur Konstruktion 
eines „realistischen Geschichtsbildes“ nicht minder wich-
tig sind, der ebenbürtigen Aufarbeitung harren. 

***

Abschließend braucht – aufs Ganze gesehen – kaum 
mehr betont zu werden, wie sehr es wünschenswert wäre, 
dass die repertoiregeschichtliche Forschung auf eine breite-
re Basis gestellt wird. Und es liegt angesichts der Tatsache, 
dass einzelne Wissenschaftler mit den zu bewältigenden 
Aufgaben entweder vollends überfordert sind oder mit 
ihren zeitaufwendigen Forschungen bestenfalls punktuell 
vorankommen, kaum fern, von einem Erfordernis für die 
künftige Forschung zu sprechen. Erinnert sei an dieser 
Stelle noch einmal an die methodischen Probleme der 
Arbeit von Rebecca Grotjahn. Was sie im Blick auf das 
Konzertwesen über die unzulänglichen Voraussetzungen 
der repertoiregeschichtlichen Forschung sagte, gilt eben 
nicht nur für den von ihr besprochenen Zeitraum von 
1850 bis 1875, sondern für die letzten beiden Jahrhun-
derte überhaupt. Dabei ist ferner nicht zu übersehen, dass 
sich die Autorin auf eine einzige, wenn auch umfassende 
Fragestellung konzentrierte, die sich auf die gattungs- und 
institutionsgeschichtliche Stellung der Sinfonie bezieht. 
Unschwer ließe sich ausmalen, was es heißen würde, die 
Fragestellung auf andere Gattungen und Arten der Musik 
oder andere Kulturräume auszudehnen. Und unschwer 
ließe sich ebenso absehen, mit welchen nunmehr poten-
zierten Problemen der Repertoireforschung der einzelne 
Wissenschaftler konfrontiert wäre.

Die hier immer wieder angesprochenen Lücken der 
Forschung lassen sich heutzutage leichter als in früheren 
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Zeiten überwinden, indem – ähnlich wie es die deutsche 
Rundfunkforschung zum Sendeprogramm der Weimarer 
Republik tat – EDV-gestützte Untersuchungsmethoden 
zur Anwendung gelangen. Es liegt im vordringlichen 
Interesse der Musikforschung, das bereitstehende innova-
tive technische Potential der Gegenwart gewinnbringend 
zu nutzen und in die Erforschung eines bislang beinahe 
undurchdringlichen Gebiets einzubringen, um die Re-
alitäten vergangenen Musiklebens stärker bewusst zu 
machen. Dazu gehören unbedingt auch die verschiedenen 
Konzepte der musikalischen Moderne, angefangen von 
der „Zukunftsmusik“ bis hin zur „Postmoderne“, die aus 
ihren je eigenen Zusammenhängen zu diskutieren, nicht 
gegeneinander auszuspielen sind.

Und zur Realität gehört letzten Endes auch jenes 
Umfeld der Musikrezeption, das eingangs unter den Stich-
worten „Volk der Dichter und Denker“, „Kulturnation“, 
„romantische Musikanschauung“ oder „Kunstreligion“ 
skizziert wurde. Lange Zeit war man gewohnt, mit eben 
diesen Stichworten die „musikalische Hauptkultur“ zu 
assoziieren. Indes weiß jedermann, dass die sogenannte 
Hauptkultur niemals die vorherrschende war – und auch 
heute nicht ist. Und weil wir dies sehr genau wissen, dürfte 
wahrscheinlich nichts dagegen sprechen, dass wir künftig 
der idealen Welt die kleinen Fakten der großen Realität, 
der Repertoireforschung oder musikkulturellen Urbanität 
zur Seite stellen. „Rethinking of Modernism“ bedeutet in 
diesem Sinne: Rethinking Musical Idealism and back to the 
facts, or go on to research. 
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Summary

According to a romantic viewpoint, which strictly 
separated art as the ideal world from the real world all 
that is outside the spiritual world of a great composer 
is not connected with the structure of a work of art and 
the historical circumstances of its composition.  Musico-
logy enjoys humanitarian research – pedantic analysis of 
music or complex investigation of musical life. However, 
the need arises to create a “realistic historical picture” to 
balance the history of ideas: to make the daily routine of 
musical life important and to return it to the range of visi-
on of research. Further, the article focuses on investigating 
repertoire related to concerts of symphony music.

There are many reference books, which contain 
comprehensive information at least about such “musical 
countries” as Germany, Austria or Switzerland. However, 
problems arise as soon as attempts are taken to study 
deeper a segment of the culture of concerts, to find out 
what music was performed at those concerts. 

True, some statistical data made by certain concert 
institutions on comprehensive programs for a long period 
of time beginning with the first half of the 19th century 
exist. However, they are rare, “chance” concert programs, 
which are limited to a certain locality, and it is impossible 
to draw reasonable conclusions. The situation essentially 
improved at the beginning of the 20th century with a 
periodical publication of collections of concert programs, 
but only for some time.

Currently, comprehensive repertoire investigation is 
taking first steps, and there are still gaps and unanswered 
questions. Nevertheless, successful local research in some 
German cities was noticed in other West European coun-
tries. Meanwhile, conditions for such research in Eastern 
Europe were unfavorable until 1989 and 1990 due to the 
political situation or are still unfavorable.

More detailed study of the experience of repertoire 
investigation in Leipzig revealed inequality: Gewandhaus 
concerts attract researchers’ interest, while other insti-
tutions, which are no less important for constructing a 
“realistic picture” still await equally close attention.

Santrauka

Pagal romantinį požiūrį, griežtai atskiriantį meną kaip 
idealų pasaulį nuo realaus, nesvarbu tai, kas yra už didžiojo 
kompozitoriaus dvasinio pasaulio ribų, kas nesusiję su 
meno kūrinio struktūra ir kompozinėmis istorinėmis jo 
aplinkybėmis. Muzikologijoje mėgaujamasi humanitari-
niais tyrimais – pedantiškomis muzikos analizėmis arba 
sudėtingais muzikinio gyvenimo tyrinėjimais. Bet atsiran-
da poreikis sukurti „realistinį istorijos paveikslą“ – kaip 
atsvarą idėjų istorijai: aktualizuoti ir tyrinėti muzikinę 
kasdienybę. Straipsnyje telkiamasi į repertuaro tyrimus, 
susijusius su simfoninės muzikos koncertais.

Daugybėje žinynų galima rasti informacijos bent jau 
apie „muzikinių kraštų“, tokių kaip Vokietija, Austrija ar 
Šveicarija, muzikinį gyvenimą. Sunkumų kyla mėginant 
analizuoti koncertų kultūros segmentą, išsiaiškinti, kas 
koncertuose buvo atliekama. Tiesa, nuo XIX a. I pusės 
galima aptikti kai kurių koncertinių institucijų išsamias, 
didelį laikotarpį apimančias programų statistikas, tačiau 
jos pernelyg retos, „atsitiktinės“ ir apribotos konkrečios 
vietos, todėl sunku daryti platesnes išvadas. XX a. pradžio-
je ėmus periodiškai leisti koncertų programų rinkinius, 
situacija pagerėjo, bet tik trumpai.

Šiuo metu Europoje išsamūs repertuaro tyrimai žengia 
pirmuosius žingsnius, tad neatsakytų klausimų ir spragų 
lieka dar daug. Vis dėlto atskirų Vokietijos miestų atvejai 
atskleidžia sėkmingus vietinius tyrinėjimus. Jie randa 
atgarsį ir kituose Vakarų Europos kraštuose. O prielaidos 
panašiems tyrimams Rytų Europoje iki 1989–1990 m. 
dėl politinių sąlygų buvo nepalankios arba vis dar yra 
nepalankios.

Detaliau panagrinėjus Leipcigo atvejį matyti, kad 
repertuaro tyrimai pasižymi savotišku dvilypumu: „Ge-
wandhaus“ koncertais mokslininkai nuolat domisi, o kitos 
institucijos, kurios yra ne mažiau svarbios konstruojant 
„realistinį paveikslą“, vis dar laukia lygiaverčių darbų.
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Sutartinių giedojimas tarsi paukščių giesmė: 
gamtos ir kultūros santykis
Specific Features of Performing Lithuanian Polyphonic Songs – Sutartinės: 
Singing as Birdsong

Anotacija
Straipsnyje įvairiais aspektais tiriami sutartinių giedojimo žodiniai apibūdinimai, užrašyti XX a. pirmoje pusėje. Daug kur jų atlikimas 
prilyginamas paukščių (gulbių, gervių ir kt.) balsams. Autorės manymu, giedojimo gretinimas su paukščių balsais nėra vien tik metafora. 
Keliama prielaida, kad tai taiklūs senųjų giedotojų pastebėjimai, atspindintys sutartinių intonavimo ir artikuliavimo ypatumus. Paukščių 
(gulbių, gervių, ančių, vištų, kūltupių, tutlių ir kt.) balsai, jų elgsena laikytini pirminiu modeliu, pagal kurį buvo kuriama lietuvių poli
foninės muzikos (vokalinės ir instrumentinės) sistema, žyminti perėjimą iš gamtos į kultūrą.
Reikšminiai žodžiai: sutartinė, paukščių balsai, tūtavimas, gulbė giesmininkė (Cygnus cygnus), gervė (Grus grus), dudutis (Upupa epops), 
inta(u)kas (Oenanthe oenanthe), vištų kudakavimas, akustinė akultūracija, gamta vs. kultūra.

Abstract 
This article examines various aspects of the nature of the words that characterize sutartinės singing, recorded in the first half of the 20th 
century. Most of them can be compared to various types of birdsong (swans, cranes, etc). The author’s opinion is that the proximity of the 
singing to birdsong represents more than just metaphor. The assumption is that the old singers’ precise observations reflect the intonation 
and articulation features of birdcalls. Birds (swans, cranes, ducks, hens, northern wheatears, hoopoes, etc) follow their leader in the calls 
they emit, and in their behaviour; and Lithuanian polyphonic music (both vocal and instrumental) was created along the same system, 
emphasizing the links between nature and culture.
Keywords: sutartinė, birdsong, tooting, whooper swan (Cygnus cygnus), crane (Grus grus), hoopoe bird (Upupa epops), wheatear (Oenanthe 
oenanthe), cackling of hens, acoustic acculturation, nature vs. culture.

 

XX a. pradžioje Lietuvos kaimuose jau nykstant 
kolektyvinei sutartinių giedojimo tradicijai, buvo už
fiksuoti tokie giedojimo apibūdinimai: Sutartines gieda 
arba tūtuoja. Sakydavo: kaip gražiai tūtuoja. Tūtuoja kaip 
gulbės [LLIM 328]; Trejinė. Kaip ir gulbės tūtuodavām 
[SlS 510; Užr. 1939 m.]; Keturinės dainos – senybinės. 
Aš, Rimšės parapijoj augdama, jau negirdėjau keturinių 
giedant, tik mes su motina giedodavom, tai žmonės labai 
klausydavo. Daina  – kaip gervių gargėjimas [SlS I, P. 734; 
Užr. 1936 m.]. 

Dažnai manoma, kad sutartinių giedojimo apibū
dinimai „kaip gulbė tūtuoja“, „kaip gervės gargsi“ tėra 
metaforos, atspindinčios senųjų dainininkų žavėjimąsi 
šiais paukščiais, jų kilnia išvaizda ir skleidžiamais garsais. 
Straipsnyje siekiama atskleisti tiesioginį sutartinių ryšį 
su paukščių balsais. Manytina, kad sutartinių giedojimo 
gretinimas su jais nėra atsitiktinis. 

Antai gulbės giesmininkės (Cygnus cygnus), perinčios 
Lietuvoje, balsas toli girdimas, panašus į trimitavimą (beje, 
Eurazijos gulbės giesmininkės yra giminingos Amerikos 
gulbėmis trimitininkėmis (Cygnus buccinators). Gulbės 
giesmininkės skleidžiami garsai primena sutartinėms 

1 pvz. Senosios rokiškietės gieda sutartines (SlS I: 224)

2 pvz. Gulbės giesmininkės
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būdingus trimitinius melodijos motyvus, o jų intensyvus 
išgavimas artimas sutartinių artikuliavimo estetikai. Ma
žiau tikėtina, kad dainininkai galėjo mėgdžioti mažosios 
gulbės (Cygnus columbianus) balsą, kuris yra skardus ir kiek 
panašus į gulbės giesmininkės balsą, bet labiau primena 
ne trimitavimą, o melodingą gagenimą.

Patyrinėjus paukščių balsų įrašus, galima teigti, kad 
sutartinių artikuliaciją ir gulbės giesmininkės balsą vienija 
ne tik trimitiniai melodijos motyvai, bet ir gana aštri, 
akcentuota vieno ir to paties garso arba kelių skirtingų 
garsų ataka. Sutartinių ir gulbės giedojimo bendrumą 
išreiškia ir liaudies terminas tūtavimas, lietuvių tradicinėje 
kultūroje nusakantis ne tik jau aptartus, bet ir daugelį kitų 
reiškinių. Šis terminas nusipelno atskiro dėmesio, taigi 
prie jo verta apsistoti. 

Tūtavimas lietuvių polifoninės muzikos tradicijoje reiš
kia atlikimo sinkretizmą: ir pūtimą (trimitavimą) ragais, 
daudytėmis (mediniais trimitais), skudučiais, ir giedojimą 
(nepamirštant ir sutartinių šokio). 

„Lietuvių kalbos žodyne“1 pateikiamos net 8 veiks
mažodžio tūtuoti reikšmės: 1) „pratisai rėkti, trimituoti 
(apie gulbes, gerves, žąsis ir kt.)“: „Atskrenda skrenda 
pulkas gulbelių, kaip jos gražiai tūtuoja“; „Tik senės žąsys 
ir žąsinai tūtuodavo kaip klarnetai“ (Antanas Miškinis); ║ 
„kvarkti, ūkti, pypti (apie varles, bites ir pan.)“: „Varlės 
vandenyje tūtúoja balsu“; ║ „šaižiai signalizuoti, pypsėti 
(apie mašinas)“; ║ „švilpti, ūžti (apie vėją)“; 2) „rėkti (apie 
dudutį Upupa epops)“: „Tututis tutúoja“; „Klausiaus, kaip 
sodne raiboji gegutė kukuoja, linksmai luputis [dudučio 
sinonimas] tutuoja“ (Jonas Biliūnas); 3) „gurgėti, burbu
liuoti, pūkščioti (apie alų)“: „Butelėlis striukakaklis jau 
nebetutuoja“ (iš liaudies dainos); 4) „dūduoti, trimituoti“: 
„Skudučiais, sakydavo, ir groja, ir tūtúoja“; „Čionykščiai 
lietuviai mėgsta skudučiuoti – tūtuoti“ (Vaižgantas); 
„Turit trūbomis trūbyti (tūtuoti)“; ║ „skleisti pratisą me
lodingą garsą (apie muzikos instrumentus)“; 5) „dainuoti 
(sutartines)“: „Kada užeidavo an seilės, tai ir tūtuodavom“; 
6) „raudoti (balsu)“; 7) „gerti“: „Gersim tūtúosim, niekam 
neduosim“ (iš liaudies dainos) ║ „girtauti, triukšmingai 

linksmintis“: „Gerai klega, turbūt, seniai jau tūtuoja“; 
8) „lėtai, sunkiai, vos ne vos vaikštinėti, slampinėti“: 
mįslė „Keturi tūtuoja, penktas šluoja (arklio kojos ir 
uodega)“.  

Prie tūtuoti dar reikėtų pridėti ir kitus tos pačios ša
knies veiksmažodžius: ati /tūtúoti „lėtai, sunkiai ateiti“: 
„Atitūtãvo kaip žąsys po lietaus“; iš /tūtúoti: 1) „išdūduo
ti“; 2) „kurį laiką dainuoti sutartines“; 3) „išgerti“: „Greit 
visą bačkelę ištūtuõs“; nu /tūtúoti: 1) „tūtuojant nuskristi, 
nulėkti“: „Gulbės per Pyvesą nutūtãvo“; 2) „sunkiai, vos 
ne vos nueiti“: „Kolei Kriaunõs nutūtavau , visai mane 
sulijo“; 3) „sunkiai nudirbti“: „Kolei, būdavo, rugių 
lauką nutūtúoji – ir sutemsta“; pa /tūtúoti: 1) „padūduo
ti“; 2) „duoti signalą tūtuojant“; 3) „sunkiai pagyventi, 
pavargti“; par /tūtúoti: 1) „tūtuojant parlėkti“: „Žąselės ir 
gulbelės tuojau partūtuos“; 2) „sunkiai pareiti“; pra /tūtúoti: 
1) „geriant, linksminantis praleisti kurį laiką“; 2) „pragerti, 
praleisti“: „Tiek pinigų paėmei ir teip greit pratūtavaĩ“; 
pri  /tūtúoti: 1) „pridūduoti“; 2) „prigerti“: „Pritūtavo pieno 
ir miega kap suvystytas“; 3) „daug prisikrauti, prisikaupti“; 
su /tūtúoti: 1) „imti rėkti, trimituoti, tūtuoti“: „Ir atskrido 
pulkas gulbių, gražiai sutūtãvo“; 2) „sudūduoti“; 3) „duoti 
signalą tūtuojant“; 4) perkeltine prasme „susitarti, susigie
doti“: „Jie teip ir sustūtãvo“; 5) „sugerti“: „Vaikas pusbonkį 
pieno sutūtãvo“; už /tūtúoti: 1) „imti tūtuoti, trimituoti“: 
„Toli užtūtavo gervės“; 2) „imti dūduoti“: „Išeidavom į 
kiemą ir užtutuodavom „Untytę“ [polifoninio kūrinio 
pavadinimas – D. R.-V.]; 3) perkeltine prasme „prisišaukti“: 
„Visą vakarą juokėsi, kol nelaimę užsitūtavo“.

Kaip matome, vyraujančios veiksmažodžio tūtuoti 
prasmės yra šios: „pratisai rėkti“, „pypti“, „ūkti“, „duoti 
signalą“, „trimituoti“, „giedoti sutartines“ ir pan. Dau
guma jų susijusios su kažkokio (pratiso) garso skleidimu. 
Įdomu, kad įvairios menamos žodžių tūta arba tūtuoti 
(šaknis *tūt- arba *tut-) formos sutartinėse aptinkamos 
kaip stabilūs refrenai (dažnai minėtus žodžius derinant 
su kitais žodžiais arba garsažodžiais): 

tūta (SlS 42, 613, 1625); tuta (SlS 325, 1267, 1660); 
tūta tūta (SlS 126, 592); tuta tuta (SlS 284, 1174); lioj tūta 
(SlS 125); tyti tuta (SlS 589); tūta metūta (SlS 588); 

rima tūto (SlS 163); rimo tūto (SlS 1587); rimo tuta 
(SlS 164); rima tuta (SlS 165); rymo tūto (SlS 487);

tūto (SlS 124, 308, 590, 590, 613, 1397, 1607, 1651, 
1675); tūto tūto (SlS 798); tuto (SlS 324); tuto tuto (SlS 
1212, 1398, 1600); ei tūto (SlS 589, 590); tūtoj (SlS 1290); 
tūto tatato (SlS 1626); tuto tuto tūto (SlS 574); vai čiūto 
tūto (SlS 889);

tūto tūtava (SlS 23); tūtā tūtava (SlS 510, 569, 574, 
591); tūto tūto tūtava (SlS 569, 698);

tūto, be tūto, tuto (tūto) (SlS 323, 325); tūto, (j)ei tūto, 
tūto (SlS 330a, b); tūto be tūto (SlS 649); tūto, tūto, tūto, 
be tūto (SlS 649);

tūto lylio tūto (SlS 57 1, 1657); tūto lylia (SlS 712, 
1658); tūto lylio (SlS 1656, 1657); tūtoi, tūto, lilitėla (SlS 

3 pvz. Savučių kaimo ragų pūtėjai pučia „Untytę“ 
(iš S. Paliulio asmeninio archyvo)
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1657); tūto tūto, tūto lylio (SlS 1233, 1437); tuto lilia (SlS 
1178); tūtava lyliava (SlS 712); ei tūto, tūtoj, ei lylio, lylioi 
(SlS 1299); tūto tūto tūtovo, lylio (SlS 1445); tūtā, tūtava, 
lylia (SlS 1659); oi lylia, tūtoj, liliūla, tūtoj (SlS 1473);

tutu (SlS 576); tūtū (SlS 577); tutū (SlS 613); tota tutu, 
tutu totata (SlS 614); tutū tatā (SlS 1213); 

tutai tutai (SlS 359); tutai, tutaitai (SlS 665);
tūto, tatatoj, bita ratutoj (SlS 650); tūta, tutoj, bite 

batutoj (SlS 651); tūto, tutoi, bite batuto (SlS 652); tūta, 
ratuota (SlS 1333); tūta, tūta, bitera tūta (SlS 1457); 

tūto tūto tūto valijo (SlS 1264); tūtavo valijõ (SlS 1264); 
tūto kadijo (SlS 1467);
toto leila, ladūto tūto (SlS 869); laduto tuto (SlS 1336, 

1338); ladūto dūto (SlS 1337); 
letuto (SlS 1278); tutūto lylio (SlS 1342); tatateli tutela 

(SlS 1407); 
sadūto tūto(j) (SlS 1442, 1618, 1619, 1622, 1682); 

tūto(j) sadūto (SlS 1442, 1531, 1545, 1618, 1619, 1622, 
1682); sadutyte tūto (SlS 1531); sadutoj, oi tuta (SlS 1545); 
eigi tūto, tūto, sadūto tūto (SlS 1621); tūtoi tatatoi (SlS 
1623); tūta tatatoi lylio (SlS 1623); 

tūta tūtela, tūta tūta (SlS 42); tuta, tutela tuta (SlS 
183); tuta tutela (SlS 1381);

oi tūta, oi tūta (SlS 828); ai tuto, be tuto (SlS 827); oi 
tuta, oi tuta, tūtala, tuta (SlS 114); oi tūta, oi tūta, oi tutela, 
tūta (SlS 256); oi tūto, oi tūtele (SlS 1378); ei tutala, tūtovo 
(SlS 1474); ai tuto, ai tutala (SlS 1385); jei tuteł, tūto (SlS 
1478); ai tuto (SlS 1574, 1576); ei tuta (SlS 1575); oi tūta, 
oi tūta, oi tutela, tūto (SlS 1583); jei tūto (SlS 1615); 

šalavilėli, tūto, palavijėli, tūto (SlS 1615); šalavilėli, ai 
tūta, palavijėli, ai tūta (SlS 1617);

lingo, lingo, lingo tūto, tūto, tūto (SlS 1503).
Viena vertus, panašūs garsažodžiai galėjo imituoti 

pučiamaisiais instrumentais – ilgais mediniais trimitais 
(ragais, daudytėmis) arba skudučiais – išgaunamus garsus 
(beje, tiesiog tūta liaudyje kartais vadinamas piemenų ra
gelis arba paprasčiausia švilpynė)2. Kita vertus, tūtavimas 
neabejotinai buvo „nusiklausytas“ iš gulbių (gervių). Apie 
tai liudija sutartinės „Apynys auga“ (SlS 510), turinčios 
refreną tūta tūtava, giedojimo apibūdinimas kaip ir gulbės 
tūtuodavom:

Apynys auga
Tėvelia klany,
Tūtā tūtāva,
Tūtā tūtāva.

Užsiauga 
Prie klanelia,
Tūtā tūtāva,
Tūtā tūtāva...

Šiuo atveju panašumo į gulbių tūtavimą (žr. sono
gramą)3 suteikia balsio a akcentavimas, išryškintas jambine 
formule ( ): 

5 pvz. Gulbės giesmininkės balso sonograma

Manytina, kad sutartinių tradicijoje ne tik vokalinės, 
bet ir instrumentinės polifoninės muzikos pirminiu šal
tiniu buvo paukščių balsai. Kaip žinoma, daugelyje tautų 
paukščių pavadinimai yra kilę iš jų balsų pamėgdžiojimų 
tam tikrais garsažodžiais4. Lietuvių kalboje ryškiu onoma
topėjinės kilmės pavyzdžiu galėtų būti dudučio (sinonimai: 
dudukas, tututis, kukutis, lukutis, luputis, luputys, tutlys, 
tutulis ir pan.5) (Upupa epops) pavadinimas. Jis kilęs nuo 
paukščio giesmės motyvo, sudaryto iš trijų garsų kartoji
mo su pertrūkiais. Tie garsai išreiškiami skiemengarsiais 
du-du-du (iš čia dudutis), tu-tu-tu (tututis) ir pan. Tai 
atsispindi smulkiojoje tautosakoje – paukščių pamėgdžio
jimuose, pvz., tutučio:

Petrai, Petrai, tu tu tu,
Žmonės aria, tu tu tu,
Ir akėja, tu tu tu,
Darže sėja, tu tu tu,
O tu drybsai, tu tu tu.

Garsažodinė dudučio (tutlio) vardo kilmė atskleidžia
ma vienoje iš etiologinių sakmių6:

Kitą kartą tutlys pasisolino iš griežės duonos. Paskui 
grąžino du kepalu. Griežė reikalauja trijų: tiek buvo imta. 
Liudininkų nėra. Ginčui spręsti pasirinko gegužę. Ta, neno-
rėdama supykinti nei griežės, nei tutlio, pareiškė:

– Aš, moteriškė, negudrią galvą teturiu, galiu suklysti. 
Neužilgo aš išperėsiu vaiką, tas užaugęs išspręs judviem bylą: 
jis, kaip vyriškis, bus gudresnis. 

Bet kad nepastatytų nė savo vaiko keblion padėtin, ji 
pati vaikų neperi – deda kiaušinius į kielės lizdą. O tutlys 
su grieže, laukdami bylos sprendimo, vis tvirtina: vienas – 
du du, antras – trys trys. O gegužė, juos gudriai nuvylus, 
pakukavus tankiai nusikvatoja.

„Tututis“ (kaip ir kiti paukščių vardais vadinti kū
riniai – „Untytė“ (Anas boschas), „Intakas“ (Oenanthe 

4 pvz. 
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oenanthe) ir pan.) – vienas biržiečių mėgtų skudučių 
polifoninių kūrinių. Beje, vienas iš gausių skudučių 
pavadinimų yra tūtuoklės (matyt, nuo garso išgavimo 
tūtuojant – mėgdžiojant paukščius arba pučiant tūtą – 
dūdelę). Be to, jau pats skudučių tembras tarsi imituoja 
paukščių balsus. Tipologiškai giminingų dūdelių garsus 
su paukščių balsais siejo ne tik lietuviai7. Antai rusai aiš
kino: „Как чибис – кугу, кугу – вот и кугикалки“ („Kaip 
pempė – kugu, kugu, – štai ir kugikalki“)8. Apie komių 
analogiškas dūdeles – kuima čipsany – buvo sakoma: 
„Balsai kaip kryžiasnapio, balsingos kaip gulbės“9. Beje, 
Permės gubernijos kaimuose komių daugiavamzdės fleitos 
jus’ pölian („gulbės dūdelės“) kadaise buvo daromos iš 
gulbės sparno plunksnų. Jos skambėjo kur kas geriau už 
žolės dūdeles. Kartais buvo pučiama ir žąsies plunksnų 
dūdelėmis10. Šio ir daugelio kitų skudučiuojamų kū
rinių partijos pagrįstos panašiais garsažodžiais, o patys 
instrumentai gavę atitinkamus pavadinimus, pavyzdžiui, 
Salamiesčio apylinkėse žinomi tokie skudučių komplekto 
vardai: 1) tututūtututis (tututis), 2) tūtutututis, 3) kvepas 
(dūchas, ūchas), 4) untutas, 5) untyta11 ir pan. 

Kai kurios šių polifoninių kūrinių ritmo formulės rodo 
tiesiogines sąsajas su jų „pirmtaku“ – tikruoju paukščiu. 
Pvz., palyginkime „Tutučio“, „Untytės“ ir kitų kūrinių 
vyraujančias ritmo formules:

7 pvz. 

su paukščio – tutučio (Upupa epops) – giesme12. Ją sudaro 
ritmo motyvai   13: 

8 pvz. 

ir  14:

9 pvz. 

kurių kiekvienas atskirai (arba abu drauge pakaitomis) 
kartojami su pertrūkiais daug kartų (beje, nuolatiniu to 
paties motyvo kartojimu kiekvienoje iš partijų pagrįsta 
visa skudučių polifoninė muzika). 

Skudučių kūrinio partitūroje šie skirtingi ritmointo
naciniai motyvai tarsi sujungti į vieną ilgesnį motyvą, kuris 
ne tik šiame15, bet daugelyje kitų instrumentinių polifoni
nių kūrinių yra tapęs ypač stabilia ritmo formule:

10 pvz. Bakšėnų „Tututis“

Šis pavyzdys rodo, kaip natūralūs paukščio skleidžiami 
garsai dėl ritmo ir aukščio koordinavimo tampa muzika – 
sudėtinga polifonine struktūra. Vis dėlto nepamirštamas ir 
pirminis šaltinis – paukščio giesmė. Skudučių pūtėjai, no
rėdami išlaikyti atmintyje sudėtingus polifonius kūrinius, 
naudojosi „oralinės notacijos“ sistema – pagal onomato
pėjinius paukščių balsų pamėgdžiojimus „užkoduotomis“ 
ritmoartikuliacijos formulėmis16. 

Dar vienas iš akivaizdžių paukščio balso akustinės 
akultūracijos pavyzdžių – polifoninis kūrinys „Intakas“. 
Iñtukas (sinonimai iñtukė, intakė, antukỹs, añtikas – tai 
onomatopėjinės kilmės liaudiškas kūltupio (Oenanthe 
oenanthe) pavadinimas17. 

6 pvz. Kukutis (Upupa epops).  Nuotrauka iš: http://www.
efoto.lt/user/naturalis 
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Jis atspindi šio paukščio aukštą pypsėjimą (lietuvių 
kalboje aukštą garsą geriausiai išreiškia balsis i), nuolat 
besikaitaliojantį su žemesniu čiauškėjimu (pastarąjį iš
reiškia dvigarsiai su dusliaisiais priebalsiais ta, ka18), žr. 
sonogramą19: 

12 pvz. 

Taigi turime onomatopėjinį paukščio pavadinimą 
in-ta(u)-kas, kuris skudučių kūrinyje (Šalnių „Intake“)20 
tampa stabilia ritmo formule   . 

13 pvz. Šalnių „Intakas“

Prie skudučiais pučiamų kūrinių čia nukrypta neatsi
tiktinai – tarp skudučiavimo ir sutartinių giedojimo esama 
glaudaus ryšio. Kaip jau minėta, ir giedojimas, ir skudu
čiavimas vadintas tūtavimu. Be to, giedojimas lygintas ir 

tiesiogiai su skudučiavimu, su pačia pūtimo artikuliacija: 
sakyta „reikia, kad sutartinės skudučiuotųsi“21. Taigi čia 
atskleistas skudučių ir paukščių ryšys neatskiriamas ir nuo 
sutartinių giedojimo.

Suprantama, kad kalbant apie sutartines – sudėtingą 
sinkretinę polifoninės muzikos sistemą – nereikėtų ieškoti 
tikslaus paukščių balsų imitavimo. Lietuvių tautosakoje 
galima išskirti keletą paukščių pamėgdžiojimo grupių: 
neverbaliniai-natūralistiniai, kurių beveik neįmanoma at
skirti nuo realių paukščio skleidžiamų garsų (jie išgaunami 
žmogaus balsu, specialiai „maskuojant“ jį, arba instrumentu 
– viliokliu, beržo tošimi, medžio lapu, žole ir pan.; apie šių 
pamėgdžiojimų paskirtį dabar detaliau kalbama nebus – tai 
atskira plati tema22); verbaliniai-semantiniai, tam tikrais 
skiemengarsiais (žodžiais) „atkartojantys“ paukščio giedo
jimo būdingas intonacijas, ritmiką; jie interpretuojami kaip 
paukščių „kalba“ – tam tikri fonetiniaileksiniai kompleksai, 
susiję su tikėjimais, draudimais ir pan.; simboliniai – visuoti
nai įsigalėje skiemengarsiai, suvokiami kaip simbolinė kon
kretaus paukščio „kalba“: gegutė – ku-kū; gaidys – kakarykū; 
kakariekū ir pan.; žasys – ga-ga; gir-gir; antys – kry-kry; kry-
pu-krapu ir kt. Simboliniai skiemengarsiai dažnai pasitaiko 
vaikų dainose ir pasakose su dainuojamaisiais intarpais (kaip 
refrenas – sustabarėjusi formulė); jų kalbinėsmuzikinės in
tonacijos dažniausia jau yra nutolusios nuo tikrųjų paukščių 
balsų, priartėjusios prie įprasto vokalo.

Prie tam tikros nusistovėjusios ritminėsartikuliacinės 
struktūros (muzikinių „simbolių“) pavyzdžių iš dalies 
priskirtina ir skudučiais atliekama polifoninė muzika, 
taip pat dalis vokalinių sutartinių, kuriose skamba refrenai 
kakariekū (gaidžio „kalba“), kudi-kudi, kud-kaka (vištos 
„kalba“) ir pan. 

Simbolinį gaidžio imitavimą tradiciniais skiemengar
siais kakariekū randame kelete sutartinių (SlS 351, 352, 
1402). Jose nėra natūralios gaidžio intonacijos – veržimosi 
(dažniausiai – aukštyn) akcentuoto paskutinio skiemens 
(kakariekū, kakaryko) link – imitavimo, plg. verbalinius
semantinius gaidžio pamėgdžiojimus „Kakalys grūd’“23 
ir „Kakariko“24: 

14 pvz. 

15 pvz. 

Su natūraliu paukščio balsu sutartinių gaidžio „pamėg
džiojimus“ sieja gal tik arkinė arba laužyta intonacija (beje, 
ji būdinga ir pasakų dainuojamųjų intarpų refrenams), pvz., 
„Kena ti gaideliai“ [SlS 351] ir pasakos intarpas [PDI 7]:

11 pvz. Kūltupis (Oenanthe oenanthe). P. Hacketto 
nuotrauka iš: http://www.birdforum.net/opus/Northern_
Wheatear  
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16 pvz. 

17 pvz. 

Vis dėlto vokalinių sutartinių skirti prie paukščių 
pamėgdžiojimo negalėtume. Čia minėti dainininkų 
apibūdinimai apie giedojimo ryšį su paukščiais laikytini 
aliuzijomis, susiejančiomis sutartinių giedojimą ne tik su 
konkrečių paukščių balsais (būdingais ritmoartikuliaci
niais motyvais), bet ir su jų elgsena, socialumu, įvairiais 
tikėjimais, vaizdiniais mitologijoje ir pan. Nenuostabu, 
kad dainininkų aliuzijos buvo nukreiptos didingų ir bal
singų paukščių, tokių kaip gulbė giesmininkė ir pilkoji 
gervė, link. 

Giedojimo ryšys su gervėmis vertas ypatingo dėmesio. 
Pilkoji gervė (Grus grus) – didelis, ilgakaklis, ilgakojis, 
grakštus, elegantiškų spalvų paukštis. Skvarbus gervių tū
tavimas danguje, skrendant trikampiais pulkais, – įprasta 
rudens detalė ir žmonių atmintyje nuo vaikystės įsirėžęs 
vaizdinys. 

Gervės gavo savo pavadinimą nuo jų ypatingo šūksnio, 
garsaus klykavimo. Lotynų kalbos žodis grus ir anglų kal
bos žodis crane, kaip aiškina E. Kleinas, yra etimologiškai 
giminingi žodžiai: crane iš viduramžių anglų k. (Middle 
English) crane, crone, vokiečių, viduramžių aukštaičių k. 
krone, sen. anglų k. cranoc, cornoc, vokiečių Kranich „ger
vė“ yra bendrašaknis su graikų geranos, kornų (Kornvalio), 
valų (Velso), bretonų (Bretanės) k. garan „gervė“, lotynų 
grus „gervė“, kilę iš indoeuropiečių garsažodinio pamato 
*gere- „kimiai surikti“.25 

Gervės yra itin „socialūs“ paukščiai, gyvenantys dide
liais pulkais. Per migraciją paukščiai keliauja V pavidalo 
pulku, kurio priešaky – tik beribis horizontas. Pirmau
jantis paukštis kartkartėmis užleidžia savo vietą kitam, 
užimdamas pulke kuklesnę vietą26. Antikos gyventojai 
šiame „žaidime“ įžvelgė svarbų atsakomybės pojūtį ir 
akivaizdų demokratijos simbolį27.

Toks gervių vadovo fukcijos perdavimas kitam paukš
čiui asocijuojasi su kanoniniu sutartinių giedojimo (iš 
dalies ir pūtimo skudučiais) principu: vedėjas, arba „rinkė
jas“, savo melodijos atkarpą „perduoda“ kitam (pastarasis 
laikinai tampa vedėju, perduodančiu melodiją dar kitam, 
ir t. t.), o pats kurį laiką ilsisi28. 

Gervių elgsenoje ir pačiame tūtavime galima įžvelgti 
ir daugiau „atspirties taškų“ sutartinių giedotojoms (be 
abejo, ir skudučių bei ragų pūtėjams). Apie tai galima 
spręsti iš šio gervių skrydžio aprašymo: „Išvykstantis pulkas 
triukšmingas, šūksniai girdėti iš labai toli. Gervės skrenda 
netoli viena nuo kitos, visuomet klykaudamos. Būdamos 
ant žemės, jos šaukia kitaip, tarsi pavojaus signalą: du 
garsus, kurių antrasis žemesnis. Grįžimas į tupėjimo 
vietą toks kaip ir iš ryto: gervės, kurios pagaliau nutūpė, 
klykauja, o atskrendančios joms atsako“29. Perskaičius šį 
aprašą nejučia kyla pagunda daryti prielaidą apie galimą 
gamtinę antifoninio (sutartinių keturinių?) giedojimo 
ir sekundos (gervių šūkčiojime girdėti klasteriai arba du 
gretimi garsai, žr. sonogramą30) – sutartinių grožio etalono, 
senųjų dainininkų supratimu, konsonanso – kilmę. 

19 pvz. 

18 pvz. Pilkosios gervės. M. Urbono nuotrauka iš: http://
commons.wikimedia.org/wiki/File:Common_Crane
Mindaugas_Urbonas1.jpg 
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Gal tokia prielaida ir naivoka, ir per daug tiesmuka 
(juk pilkosios gervės žinomos ne tik Lietuvoje – jos peri 
Europos ir Azijos šiaurinių dalių pelkėse, o polifonijos 
šiame plote esama tik kur ne kur), tačiau klausimas, ar 
polifoninis dainavimas yra unikalus žmonijos fenomenas 
(Is Polyphonic Singing Uniquely Human Phenomenon?), vis 
dar tebėra aktualus31. 

Kaip žinoma, gervių patinas ir patelė skleidžia skir
tingus garsus. Patino tuoktuvių balsas – labai garsus 
periodiškai kartojamas „krrruuu“. Patelė patinui atsako 
panašiu, tik žemesniu šūksniu. Bendravimo signalai, girdi
mi dažniausiai skrendant, – tai šūkčiojimai „krukrukru“ 
(žr. sonogramą32). 

20 pvz. 

Senovės dainininkams skirtingi patinų ir patelių sklei
džiami garsai galėjo asocijuotis su sutartinių giedojimu, pa
siskirsčius į dvi savarankiškas melodijų partijas, su bitonaliu 
jų derėjimu. (Beje, gervių klegėjime girdimas kelių gretimų 
garsų pynimasis ir trumpi žemyneigiai melodijos motyvai 
bei gana vykusiai jie „atkartojami“ vienoje iš sutartinių, 
apdainuojančių gervę; pvz., „Lioj, lylia, ka gervela“33). 

21 pvz. 

Norėtųsi atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką, rodantį 
gelminius, etimologinius gervių tūtavimo ir sutartinių 
ryšius Tai sutarimas. Prisiminkime, kad viena iš veiks
mažodžio sutūtúoti reikšmių yra „susitarti, susigiedoti“ 
(perkeltine prasme). Romėnų gramatikas S. Festas (Sextus 
Pompeius Festus) manė, kad žodis congruous ir panašūs 
vediniai kilę iš grues, iš lot. grus „gervė“34, akivaizdžiai nuo 
jos šūksnio skambesio, kurio pagrindu susiformavo žodžio 
congruence šaknis, iš lot. congruus; congruere „sutarti, 
susitarti“. Šis žodis atspindi nepaprastai koordinuotą ir 
kooperacinę elgseną, būdingą gervėms. Gervės išsisklai
do, ieškodamos maisto ir sukdamos lizdus, ir susitelkia 
skrisdamos arba migruodamos. Žodis congruent kilęs iš 
indoeuropiečių k. šaknies *ghreu „trinti, liestis“35.

Sutartinių tradicijoje kolektyvinis giedojimas (sku
dučių pūtimas) lygintas ir su gražiu paukščių giedojimu 
(gulbių, gervių, ančių, tutučių ir kt.), ir su chaotišku 
klegesiu (pvz., vištų)36. Pasakymas „kaip vištos kudakuo
ja“ (sinonimiški žodžiai: kudekuoja, kudėkakoja, kudoja, 
kuduoja ir pan.), beje, gali turėti kelias prasmes37. Viena 
vertus, jis atspindi pagrindinius sutartinių atlikimo 
bruožus: greitą „šokinėjimą“ nuo vieno garso prie kito, 
atskirų balsių akcentavimą (kai kurios sutartinės vadintos 
„kapotinėmis“)38, skirtingų melodijų ir tekstų skambesį 
vienu metu – bendrą klegėjimą39 [Trijos. Kaip ir vištos ir 
kudoja40; „<…> Ar linus rauna, tai ir kudoja41; Tos trijõs, 
keturiõs, kai iš tolo klausais, tai kaip vištos kudoja. Kai 
sutarydavo, regis, tai pagražu būdavo. Mano eilioj nebelabai 
begiedodavo42], kita vertus, – XX a. pasikeitusią muzikos 
estetiką, kitokį kaimo žmonių požiūrį į sutartines. 

Sutartinės aplinkiniams vis rečiau keldavo estetinį 
pasigėrėjimą. Sutartinių giedotojos pradėtos išjuokti: Kai 
pašidydavo, kad kaip vištos kudakuoja, tai iš vieno giedoda-
vo, – pasakojo Elzbieta Janavičienė, gimusi 1841 m. Kita 
giedotoja E. Bratėnaitė, g. 1852 m., sutartinių žinovui 
Stasiui Paliuliui net padainavo sutartinęparodiją, išjuo
kiančią giedotojų „kudakavimą“43, paaiškindama, kad 
taip dainuodavo zenkiai (bernai – D. R-V.), pasijuokdami 
iš mergų, sutartines giedančių44: 

22 pvz. 

Beje, pirmąją sutartinių parodiją, kurioje tarsi „kal
bamasi“ su višta, dar 1919 m. Pušaloto apylinkėse užrašė 
Adolfas Sabaliauskas: 

23 pvz. 

Tarp daugelio šiaurrytinės Aukštaitijos sutartinių pa
vyko aptikti ir šios parodijos „įkvėpimo šaltinį“ – vestuvių 
(svočios apgiedojimo) sutartinę „Svočiutėla visava visava“45 
(nors, tiesą sakant, būdingosios trimitinės intonacijos ir 
balso „šokinėjimas“ – savotiškas kudakavimas – tiktų 
parodijuoti ir bet kurią kitą to krašto sutartinę): 
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24 pvz. 

Dabar būtų sunku atsakyti į klausimą, kokiomis 
aplinkybėmis atsirado sutartinė „Vištela karkė“46, kurios 
priegiesmis – įprasti vištos „kalbą“ mėgdžiojantys garsa
žodžiai kudi kudi, kudi-ka-ka: 

25 pvz. 

Ar tai sutartinių „nemėgėjų“ kūryba – giedojimo 
parodijavimas, ar savotiška pačių giedotojų „autoironija“ – 
pasišaipymas iš savo keistoko klegesio giedant? Beje, šios 
sutartinės poetiniame tekste višta minima tik pirmosiose 
posmų eilutėse („vištela karkė“), o kintamosiose eilutėse 
vardijami įvairūs avižų ir miežių apdorojimo darbai. Me
lodija (ypač – metroritmika) artima darbo sutartinėms, 
turinčioms tradicinius refrenus (tatato, lingo rita, tatato, 
ar tau gražu ir pan.), pvz., „Kat, katinėli“ (verpimo)47, 
„Aviža praše“ (avižapjūtės):

26 pvz. 

27 pvz. 

Matyt, sutartinės apie vištą su jos kalbą imituojančiais 
refrenais kudy kudy, kude-kude ir pan. galėjo transformuo
tis iš darbo (avižapjūtės) sutartinių. Tokią galimybę rodytų 
analogiškas poetinis tekstas (SlS 196), kuriame refrenas 
nuolat kaitaliojamas: viename posme skamba kar-kar, 
kude-kude, kitame – tatata linga rita:

Vištela karkė
In avižų tarpe.
Kar-kar, kude-kude. 

Avižėlė meldė,
Kad gražiai pasėti, 
Tatata linga rita…

Panašų refreno persiformavimą iš tradicinio į „kudaka
vimą“ liudija ir kitas atvejis, atspindintis pašaipų požiūrį 
į sutartinių giedojimą. Dainininkas M. Juknys (Utenos 
aps.) prisiminė, kaip „bobos rugius pjaudamos kudakavo: 
viena boba ar merga dainuoja tik tuos žodžius: „Kas rūtelą 
pasėja?“ Kita jai atsako: „Sese rūtų pasėja“. Trečia saky
davo: „Ku dė ka ka ka!“ (2 k.) <...>. Kartais pritardavo ir 
ketvirtoji, tik ji be žodžių vis ūždavo: Ūūūūū... Mums 
toks dainavimas sukeldava daug juoka. Tada sakydavom: 
„Jau mūsų bobos kaip vištelas pradėja kudakuot!“48 Beveik 
identišką sutartinę „Kas rūtelą pasėjo“49 (išmokusi iš savo 
mamos) pagiedojo M. Urbonienė (Dusetų vlsč.), tik jos 
variante vietoj „kudakavimo“ kude ka ka ka tebėra tradi
cinis refrenas trijo ta ta ta. Taigi galima teigti, kad XX a. 
pradžioje sutartinių gretinimas su vištų kudakavimu reiškė 
jau nebe tam tikrus melodikos ir artikuliavimo ypatumus, 
bet klausytojams nebegražų, nebesuprantamą, chaotišką 
giedotojų klegesį. 

Įdomu, kad pietų Rusijoje apie nemokančius pūsti 
kugiklių (daugiavamzdžių fleitų, tipologiškai giminingų 
skudučiams) moterys sako: как лягушки в богне [болоте], 
так и вы граете (kaip varlės baloje, taip ir jūs grojate)50. 
Nemokšišką, nekoordinuotą grojimą kugiklėmis rusų 
tradicijoje atspindi padrikas varlių kvaksėjimas. Čia verta 
būtų prisiminti, kad savitą varlių kurkimą pavasarį lietu
viai vadina tūtavimu, t. y. visiškai taip pat kaip ir gulbių, 
gervių klegėjimą, trimitavimą ir sutartinių giedojimą. 
Tačiau sutartinių tradicijoje nei giedojimas, nei instru
mentų pūtimas su varlėmis negretinamas. Matyt, varlių 
tūtavimas vis dėlto atstovauja gamtos terpei, skirtingai nei 
ritmiškai labiau koordinuotas paukščių giedojimas, kuris 
kur kas artimesnis polifoninei muzikai, t. y. kultūrai. Bū
tent ritmas yra viena iš svarbiausių paukščio skleidžiamo 
garso charakteristikų, kurias gali suvokti žmogaus klausa 
(kitos – garso stiprumas, kokybė ir aukštis). Beje, čia kal
bame apie tam tikrą ritmo modelį, garso funkcionavimą 
laike – struktūrą, atspindinčią, kada paukštis išgauna garsą 
ir kada ne. Akustikos terminologija tai yra iš esmės tas 
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pats, kas garso „apvalkalas“ arba jo amplitudės diagrama 
laike51. Kaip žinome, ritmas (gr. rhytmos – darnumas, 
proporcingumas), apskritai kalbant, vienas pagrindinių 
organizuojančių elementų ir meninių priemonių ne tik 
muzikoje, poezijoje, bet ir architektūroje bei dailėje (jis 
ypač svarbus liaudies mene – ornamentikoje, kur laiko
mas pagrindine ornamento ypatybe). Tolygus kokių nors 
elementų (linijų, dėmių, spalvų, faktūrų, kontrastų, tūrių 
ir kt.) pasikartojimas, jų gretinimas ir kaitaliojimas teikia 
kūriniams harmoningumo ir dinamiškumo52.

Grįžtant prie sutartinių, jos, nepaisant glaudaus ryšio 
su paukščių giesmėmis, dainininkų suvokiamos kaip 
atstovaujančios jau nebe gamtos, bet kultūros sričiai. Tai 
rodo ir siekis giedojimą prilyginti grojimui instrumen
tais. Grojimas suvokiamas kaip „aukštesnė“ muzikavimo 
pakopa, sutartinių giedotojų siekiamybė. Tai liudija gana 
dažnas pasakymas grote groti: Seniau sutartines giedodavo, 
kaip grote grodavo, linus raudamos.53; Sakydavo moterys: 
pagiedosim kokią sutartinę. Kaip grote grodavo jos visos 
keturios. Bakšėnuos šokdavo grotines54, taip pat giedojimo 
prilyginimas skudučiavimui: Labiausiai sutartines giedo-
davo verpiant. Seniau giedodavo taip: kiek punktelių, tiek 
žmonių – penkiõs, šešiõs, dešimty, dvylikoj. Labai gražu 
būdavo, kaip skudučiais. Viena pradeda, tuoj kita pagauna, 
iš tos trečia, ir taip eina aplinkui, kiek tų giedotojų yra55; 
Dvejõs. Reikia, kad sutartinės skudučiuotųsi. Čia nėr sku-
dučiovimo – pasako dažnai, kai nesutariam56 ir pan. arba 
tiesiog muzikai. 

Dažnai „muzika“ apibūdinamas kolektyvinis sutartinių 
dainavimas, kai dainuodami visi gerai sutaria: Pasiutpolkė. 
Tekstas: „Ciūta ciutoj, ciūta ciutoj; eidami ratu aplink, sukasi 
gyvai, rankom pliauškindami ir dainuodami kas tik kokiu 
balsu gali: storu ar plonu ar kitonišku. Išeina gyva ir graži 
tartum koki muzika57; Dainuodavo mergaitės arba moterys 
suvėjimuose, o jeigu galėdavo įsitraukti vyrą kokį vieną ar 
du, kurie tik kartodavo „sorbinto“ storais balsais, tai būdavę 
gana gražu, lyg koki muzika58. Muzika Lietuvos kaimo 
žmogui (bent jau XX a.) paprastai asocijavosi su įvairiais 
gražiai skambančiais, tarpusavyje derančiais melodingais 
dalykais. Įvairiuose Lietuvos regionuose muzika, muzikėle 
vadinamas smuikas, armonika, kartais ir pats muzikantas, 
pvz., Žemaitijoje smuikininkas vadintas muzikėle59. Įsidė
mėtina, kad „muzikos“ terminu apibūdinami daugiausia 
bendraeuropiniai instrumentai, o archajiškieji lietuvių 
skudučiai bei ragai (mediniai trimitai) „muzika“ nevadi
nami60. Taip tarsi parodoma, kad skudučiai ir ragai, kaip 
ir sutartinės, dar netoli nutolę nuo gamtos – žymi gamti
nių garsų stichijos perorganizavimą į estetinę (muzikinę) 
veiklą, perėjimą iš gamtos į kultūrą. 

Galima teigti, kad dainininkų giedojimo palyginimai 
su paukščiais sutartinių tradicijoje reiškė ne tiek jų balsų 
imitavimą (t. y. natūralios gamtos atspindėjimą), kiek 
apibendrintą požiūrį į konkrečius paukščius, jų elgseną 

ir polifoninės muzikos sampratą (t. y. antrinį – kultūros 
pasaulį)61. Beje, opozicinį santykį gamta vs. kultūra (paukš-
čių balsai vs. sutartinės) šiuo atveju žymi tas pats žodis 
giesmė. Lietuvių kalboje žodis giesmė reiškia ir paukščių 
giedojimą, ir sutartinių, ir bažnytinių kūrinių bei himnų 
atlikimą62, tuo parodant tokią pat pagarbą visiems šiems 
reiškiniams. 

Pabandžius detaliau atskleisti sutartinių giedojimo ryšį 
su paukščių balsais, paaiškėjo, kaip netoli, viena vertus, ir 
vis dėlto kaip toli, kita vertus, lietuvių tradicinės polifoni
jos kūrėjai ir puoselėtojai nutolę nuo pirmapradės gam
tos63. Manytina, kad sutartinės iš visų lietuvių muzikinio 
folkloro pavyzdžių geriausiai įprasmina simbolinį virsmą 
iš gamtos į kultūrą, kuris atskleidžiamas per giedojimą: 
nuo paukščių balsų iki sutartinių. Semantiškai priešprie
šą paukščio giesmė vs. sutartinė būtų galima sugretinti su 
visuotinai paplitusiomis semantinėmis kategorijomis žalia 
vs. virta (ji labiausiai žinoma iš struktūralisto C. Lévi
Strausso darbų64) arba nuoga vs. aprengta (lietuvių mitinėje 
tradicijoje simboliu, ypač ryškiai brėžiančiu takoskyrą tarp 
gamtos ir kultūros, semiotikas Algirdas Julius Greimas pa
sirinko Kauką, kuris į savo jaukinimo vietą pasirodo nuo-
gas65). Būdama gamtos dalimi, paukščių giesmė, „įvilkta“ 
į tam tikrą drabužį (garsų aukščio ir ritmo koordinavimo 
sistemą – polifoninę muziką), tampa sutartine-giesme – 
sužmogintu, sukultūrintu produktu, kultūra. 

Manytina, kad minėtų paukščių (gulbių, gervių, ančių, 
vištų ir kt.) skleidžiami garsai galėjo daryti tiesioginę įtaką 
sutartinių artikuliacijai, garso estetikai (tikėtina, taip pat 
ir melodikai bei metroritmikai – tai ypač akivaizdu ins
trumentiniuose polifoniniuose kūriniuose), o jų elgsenos 
modeliai – polifoninės muzikos principų formavimuisi. 
Šiai prielaidai pagrįsti, be abejo, dar reikalingi išsamesni 
tyrimai, bendradarbiaujant su ornitologijos specialistais. 
Nuoseklūs paukščių giesmių tyrimai, galimas daiktas, ga
lėtų pasiūlyti raidos modelį mūsų sampratai apie žmonijos 
polifonijos ištakas. 

28 pvz. Jasiškių kaimo skudučiuotojai. Fotografavo 
P. Ločeris (iš S. Paliulio asmeninio archyvo)
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Santrumpos

LLIM – Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Pučiamieji 
instrumentai. Sudarė ir paruošė Stasys Paliulis. V., 1959.

LTR – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos 
rankraštynas.

PDI – Pasakos su dainuojamaisiais intarpais. Surinko ir parengė 
Jurgis Dovydaitis. V., 1997.

SIS – Sutartinės. Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos. Sudarė ir 
paruošė Zenonas Slaviūnas, t. 1, 2. V., 1958, t. 3. V., 1959.

Nuorodos

1 http://lkz.mch.mii.lt.
2 Kad buvo imituojami pučiamieji instrumentai, leidžia ma

nyti ir vienos iš sutartinių poetinis tekstas, kuriame minimas 
trimitavimas „auksinėmis triūbelėmis“ (SlS 484a).

3 Užr. Ruudas van Beusekomas XC57850 (http://www.xeno
canto.org/europe/species.php?query=gen:Cygnus+species: 
cygnus).

4 Pavyzdžiui, nivchų kalboje (nivchai – viena iš paleoazinių 
tautų, Sachalino salos ir vadinamojo Žemutinio Amūro 
gyventojai, priklausantys tungūzųmandžiūrų kalbų šeimai) 
žuvėdros, tilviko, gulbės, žąsies, gegutės, pelėdos pavadinimai 
yra onopatopėjinės kilmės (Крейнович, 1973, p. 105). 

5 Kraujelytė, 2005. 
6 Sakmė „Tutlio ir griežlės balsai“ užrašyta Veiviržėnų ap., 

Klaipėdos r. Užr. M. Bučnys 1937 m. (Kaip atsirado žemė…, 
p. 74).

7 Žodžio dūdelė etimologija rodo paraleles: senovės čekų dud, 
lenkų, čekų dudek, slovakų dudok – dudutis; senovės čekų 
dudu – „dudučio šauksmas“; panašios kilmės ir latvių šnek. 
dūdina „balandė“, kazachų duadak „didysis einis“ ir pan. 
Daugelio kalbų garsą mėgdžiojanti panašių įvardijimų kilmė 
patvirtina paprasčiausių švilpynių ryšį su paukščių balsais 
(jų imitavimu) (Apanavičius, 1992, p. 10).

8 Руднева, 1975, p. 141.
9 Žarskienė, 1993, p. 21.
10 Жуланова, 1997, p. 158.
11 LLIM, p. 413.
12 Užr. Ruudas van Beusekomas XC43634 (http://www.xeno

canto.org/species.php?query=sp:6016.00).
13 Užr. Matthias Feuersengeris XC49881 (http://www.xeno

canto.org/species.php?query=sp:6016.00).
14 Užr. Davidas Edwardsas XC24556 (http://www.xenocanto.

org/species.php?query=sp:6016.00).
15 Bakšėnų „Tututis“, LLIM, p. 123–124.
16 Beje, paukščių pamėgdžiojimai tam tikrais garsažodžiais vieno

je iš edukacinės pakraipos interneto svetainių (http://fernbank.
edu/Birding/phonetics.htm) siūlomi kaip priemonė, padedanti 
šiuolaikiniam žmogui suvokti įvairių paukščių skleidžiamų 
garsų ritmą, kokybę, aukštį ir tempą. Šie žodžiai (arba frazės) 
vadinami mnemonikomis – gudrybėmis, padedančiomis 
mums ką nors įsiminti. Vartotojui siūlomas visas paukščių 
„kalbos“ sąrašas, pvz.: chicki-tuki-tuck – vasarinė tanagra; tea-
kettle, tea-kettle, tea-kettle – Karolinos karetaitė; tzee, tzee, tzee, 
tzeeo – Amerikos raudonuodegė; Tika, tika, tika-swee, swee, 
swee-chay, chay, chay – Tenesio devynbalsė ir pan.

17 http://lkz.mch.mii.lt. Beje, išvardyti sinoniminiai pavadini
mai susiję su anties pavadinimu: protobaltų: *an̂t-i- c; 

indoeuropiečių etimologijoje: lietuvių: ánti-s; antuka ‘Scnep
fe’, añtuka-s „saxicola, oenanthe, kūltupis, Weisskehlchen“, 
dial. intuka-s, antika-s; ‘Steinschmätzer, Steinschnäpper’; 
sen. prūsų: antis ‘Ente’ (http://starling.rinet.ru/cgibin/
etymology.cgi?single=1&basename=/data/ie/baltet&text_
number=+++541&root=config).

18 Plg. anglų kalbos garsažodžius hweet ir chack-chack, kurie 
atspindi kūltupio (Northern Wheatear) „kalbą“. 

19 Užr. Ante Strand XC30443 (http:/ /www.xenocanto.org/
browse.php?query=Oenanthe%20oenanthe&pagenumber
=&order=taxonomy&view=3).

20 LLIM 84. Pateikėjo A. Latvėno pastaba: Intakas yra toks 
paukštis už žvirblį tvirtesnis. Jo kiaušiniai mėlyni. Čia pučiam 
taip, kaip intakas gieda: in-ts-ts-ts (LLIM, p. 392).

21 SlS 1179.
22 Antai etnomuzikologas Eduardas Aleksejevas teigia, kad ir 

paukščių pamėgdžiojimai balsu, ir instrumentaiviliokliai 
tampa „garsiniais medžioklės įrankiais“: medžiotojas juos 
naudoja kaip savotiškus akustinius „spąstus“ ir „kilpas“ 
(Алексеев, 1995, p. 33).

23 Pat. L. Bajoraitė, 89 m., gyv. Kaune, užr. Juškaitė 1980 m.; 
LTR 6070(79).

24 Pat. Ona Bluzmienė. Dainininkės pastaba: „A gaids’ ka gied’, 
tė saka: „Kakarikooo...! Tete Rygooo! Mam’ Bauskė“. On 
pabaigos jės teip nulaidž’ to sava balso“ (Linelius roviau, 
dainavau..., p. 207).

25 Klein, 1966, p. 364.
26 Vadovaujanti pulkui gervė „komanduoja“ balsu, tačiau, šiai 

pradėjus kimti, jos vietą užima kita gervė (Anne Wright, 
2008: http://www.constellationsofwords.com/Constellati
ons/Grus.html).

27 http://www.oiseauxbirds.com/articlecommoncranes.
html. N. Bouglouan tekstas ir fotografijos.

28 Beje, kanono – vijimosi, mokymosi iš „vyresnio“, imitavi
mo ir pan. – apraiškos daugelyje pasaulio tradicijų atlieka 
polifoninės muzikos atskirų balsų organizavimo, t. y. jų 
derinimo tarpusavyje, funkciją (apie tai plačiau žr. Račiū
naitėVyčinienė, 2001). 

29 http://www.oiseauxbirds.com/articlecommoncranes.html 
N. Bouglouan tekstas ir fotografijos.

30 Užr. Ante Strand XC28066 (http://www.xenocanto.org/
europe/species.php?species_nr2=511.10).

31 Tai viena iš temų, nuolat siūlomų tarptautiniuose tradicinės 
polifonijos simpoziumuose Tbilisyje (Gruzija) (http://www.
polyphony.ge/index.php?m=645&lng=eng).

32 Užr. Matthias Feuersengeris XC48092 (http://www.xeno
canto.org/europe/species.php?species_nr2=511.10).

33 SlS 109a.
34 An etymological dictionary of the Latin language…, p. 97.
35 Indo-European Lexicon, ghreu 460; The American Heritage 

Dictionary of Indo-European Roots by Calvert Watkins; cit. 
iš: Anne Wright, 2008 (http://www.constellationsofwords.
com/Constellations/Grus.html).

36 Jakutų pasakymas „žąsų ir ančių gagenimas“ vartojamas vie
nu metu neaiškiai kalbančių žmonių būriui arba kalbėjimui 
svetima kalba apibūdinti (Романова, 2000). 

37 Lietuvių kalboje veiksmažodis kudakuoti turi 2 reikšmes: 
1) „katėti, kadaguginti (apie vištas)“; 2) prk. „garsiai kalbėti, 
plepėti, klegėti“: „Supaisysi, ko bobos kudakúoja“ (http://
lkz.mch.mii.lt). 
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38 Yra keletas sutartinių (SlS 621, 196), kuriose tarsi specialiai 
pabrėžiamas giedojimo ryšys su vištų klegesiu. Jų refrenai – 
onomatopėjiniai vištų pamėgdžiojimai kudi kudi kudi-ka-ka 
ir pan. 

39 Kitose tradicijose esama šiek tiek kitokios „kudakavimo“ 
(angl. cackling, clucking ir kt.) sampratos. Antai serbųkroatų 
dainavimo tradicijoje dainavimas su „kudakuojamais garsais“ 
(clucking sounds) yra dviejų rūšių: sąmoningas ir atsitiktinis. 
Pirmuoju atveju „kvaksimi (kudakuojami)“ garsai naudo
jami kaip ornamentavimo priemonė; jie yra labai trumpi, 
falcetinio atspalvio, išgaunami specifine dainavimo technika. 
Antruoju atveju „kudakuojami“ garsai yra fiziologinio pro
ceso rezultatas. Tai garsą išgaunančių organų, naudojamų 
smarkiai juos įtempiant, t. y. dainuojant „visu garsu“, tam 
tikra funkcija. Šie „kudakuojami“ garsai niekada nenaudo
jami tyčia, apgalvotai. Jie gali pasitaikyti kaip fenomenas, 
lydintis viso garso dainavimą daugelio Vidurio ir Pietvakarių 
Europos tautų praktikoje. Abi kudakuojamo garso rūšys 
aptinkamos daugiausia (kai kuriose teritorijose – išimtinai) 
moterų dainavime, jų abiejų pasigendama spausdintuose 
rinkiniuose – transkripcijose (Yugoslav Folk Musik..., 1978, 
p. 77). Beje, skambinimo pianinu (fortepijonu) praktikoje 
taip pat žinomas „kudakavimo (kvaksėjimo)“ (angl. clucking) 
terminas, reiškiantis nesinchronišką skambinimą dviem 
rankomis arba visų akordo garsų išgavimą skirtingu metu.

40 Pandėlys, užr. S. Paliulis 1936 m. (SlS 233).
41 Pat. E. Savickienė. Užr. S. Paliulis 1937 m. (SlS 261).
42 Pad. Kotryna RasimavičienėVeščiūtė, g. 1856 m. Suvaizdžių 

k., Pandėlio vlsč. Užr. Stasys Paliulis 1936 m. (LLIM 268).
43 Paliulis, 1984, p. 93.
44 Paliulis, 1959, p. 413.
45 SlS 988.
46 SlS 621.
47 Pastaba: Verpiant, vakarojant (SlS 277).
48 LTR 1948(195).
49 LTR 1722(75).
50 Su šiuo pasakymu, anot kugiklių tyrinėtojos O. Veličkinos, 

galima sugretinti vieno iš pridainavimų šokiams ironišką 
tekstą: Ты, лягушка, лягушкина мать, научи меня в кугиклы 
играть! / Tu varle, varlių mote, išmokyk mane kugiklėmis 
groti! (Величкина, 2005, p. 166).

51 http://earbirding.com/blog/glossary.
52 http://www.daukantas.lt/edu/daile/Ars/liet_tautodaile/

ornamentika.htm; http://www.fructusartis.lt/contents/
coid,3271/RITMASORNAMENTASIRDEKORAS.

53 Pad. Vasiliauskas, g. 1847 m. Bakšėnų k., Salamiesčio apyl, 
Biržų aps. Užr. S. Paliulis 1932 m. (LLIM 119).

54 Pad. Jurgis Borisas, g. 1866 m. Bakšėnų k., Salamiesčio apyl., 
Vabalninko vlsč. Užrašė S. Paliulis 1932 m. (LLIM 5).

55 LLIM, 291.
56 SlS 1179.
57 LTR, 2071, 166.
58 LTR, 2071, 88.
59 Kirdienė, 2000, p. 40. 
60 Įdomu, kad panašiai ir rusų tradicinėje kultūroje žodis 

„muzika“ dažniausiai reiškia muzikos instrumentą, pirmiau
sia – pirktinį, fabrikinės gamybos (pavyzdžiui, armoniką arba 
balalaiką). Apie tai liudija tarp kaimo muzikantų paplitę 
pasakymai играть на музыке (groti ant muzikos), гармонь 
да скрипка – самая сильная музыка (armonika ir smui-
kas – geriausia muzika) ir pan. O tradiciniai isntrumentai, 

pasigaminti mažiausiomis sąnaudomis pačių muzikantų 
ir neturintys komercinės vertės, „muzikai“ priskiriami tik 
sąlygiškai (Величкина, 2005, p. 161). 

61 Kaip žinome, kultūros atsiradimas siejamas su natūralios 
gamtos ribų ir galimybių išplėtimu, sukūrimu to, kas iškyla 
virš gamtos. 

62 Mirčios Eliadės pastebėjimu, kai kuriose kalbose žodžiai 
„magija“ ir „giesmė“ (ypač „paukščio giesmė“) žymimi tuo 
pačiu žodžiu. Antai germanų kalbose „magija“ vadinama 
žodžiu galdr, kuris kilęs iš veiksmažodžio galan „giedoti“, 
ypač „giedoti paukščio giesmę“ (Элиаде, 1998, p. 79).

63 Šiai minčiai pailiustruoti galima pasinaudoti aliuzija į 
archajišką jakutų (vienos iš Sibire gyvenančių tungusų
mandžiūrų tautų) pasaulėžiūrą. Jakutų mite apie Eleją yra 
svarbus siužetas, pagal kurį Omogojus (vienas pagrindinių 
herojų), atsidūręs Ysyache, iš pradžių negalėjo suprasti 
žmonių kalbos: <...> naktį girdi jis: be perstojo gieda baltosios 
gervės, gagena gagaros, rėkia žąsys. Įsiklausius pasirodė, kad tai 
buvo nenumaldomas žmonių, susirinkusių į šventę, klegesys, 
kalbėjimas ir dainavimas. Omogojus nesupranta žmonių 
kalbos, nes žmonės, pasaulėkūros rituale iš naujo gimdami, 
iš pradžių kalba paukščių „kalba“, kaip „atėję iš gamtos“. 
Pasaulėkūros rituale gamtos gimimą žymėjo paukščių par
skridimas ir jų „kalba“, ir tik po to gimė žmonės ir „žmonių 
kalba“ (Романова, 2000, p. 41).

64 LéviStrauss C. The Raw and the Cooked. New York: Harper 
& Row Publishers, 1975 (http://www.brown.edu/Depar
tments/Italian_Studies/dweb/themes/heart/raw.shtml).

65 Perėjimas iš gamtinio būvio į kultūrinį, anot J. Greimo, 
„vyksta semantinės kategorijos nuoga vs. aprengta pagalba. 
Tai ne tik prijaukinimas, bet greičiau tikras kauko sužmo
ginimas (nes perėjimas iš laukinio į naminį vyksta visai 
kitokioje isotopijoje): aprengtas kaukas iš karto įsijungia į 
žmogiškąją visuomenę“ (Greimas, 1990, p. 45–46). 
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Summary

In the beginning of the 20th century we find these 
descriptions of the sutartinės singing practice: “How 
beautifully they toot. They toot like swans”; “The song 
was like the garbling of cranes”. It has often been thought 
that descriptions of sutartinė singing such as “like the toot
ing of a swan”, “like the croaking of cranes” were merely 
metaphors reflecting the singers’ appreciation of these 
birds – both for their appearance and for the sounds they 
emit. In this article, the author attempts to reveal a more 
direct link between sutartinės and birdsong. 

After examining recordings of birdsong we can state 
that the articulation of sutartinės and Whooper Swan 
songs have in common not only the trumpetlike melodic 

motifs, but also sharp, accented attacks on single repeated 
pitches or on several different pitches. Commonalities 
between sutartinė singing and swan song are also expressed 
in the folk usage term tūtavimas ‘tooting’. Tūtavimas ‘toot
ing’ in Lithuanian multivoiced musical tradition means 
both blowing (piping, trumpeting) on wooden trumpets 
(or on skudučiai– Lithuanian multipipe whistles), and the 
singing of sutartinės. The standard Lithuanian dictionary 
provides as many as eight meanings for the verb tūtuoti 
’to toot’. The dominant meanings of the verb tūtuoti are: 
“to call continuously”, “to pipe”, “to hoot”, “to give a 
signal”, “to trumpet”, “to sing sutartinės”, etc. Most are 
associated with the emission of some kind of continuous 
sound. Interestingly, various forms of the word tūtuoti are 
encountered as stable refrains: tūta; lioj tūta; tūta metūta; 
rimo tūto and so on. 

On the one hand, these related imitative words may 
have emulated the sounds produced by wind instru
ments – long wooden trumpets (horns, daudytės) and 
skudučiai. On the other hand, “tooting” is undoubtedly 
“borrowed” from swans and cranes. 

We might presume that birdcalls were a primary 
source for not only the vocal, but also the instrumental 
polyphonic sutartinė tradition. Some instrumental pieces 
are named for the bird, just as others are, such as Untytė 
(Wood Duck) or Intakas (Northern Wheatear). Just as in 
other instrumental compositions, many of the parts are 
based on similar onomatopoeic words, and the instru
ments used to play the pieces were given appropriate 
names. This excerpt demonstrates how natural birdsongs 
are coordinated rhythmically and tonally, and eventually 
becomes music – a complex polyphonic structure. 

Such digression to instrumental pieces for the skudučiai 
is not happenstance. There is a very close connection be
tween playing the skudučiai and singing sutartinės. Singing 
and playing skudučiai involves the same articulation. 

Naturally, when examining sutartinės – a complex, 
syncretic system of polyphonic music, – you should not ex
pect precise bird imitations. Nevertheless, we cannot label 
vocal sutartinės as birdcall imitations. The aforementioned 
descriptions by the singers alluding to the connection 
between singing and birds are to be considered allusions, 
linking the singing of sutartinės not only with specific bird
calls (characteristic rhythmicarticulation motifs), but also 
with their behavior, socialization, etc. It is not surprising 
that the singers’ allusions were focused on voiceful birds 
such as Whooper Swans and the Common Crane. 

The connection between singing and cranes is worthy 
of special attention. The transfer of function to another 
bird during the migrations can be associated with the ca
nonic principle of singing sutartinės: the lead singer “passes 
on” her piece of the melody to another, who temporarily 
becomes the lead singer, passing the melody to yet another. 
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Meanwhile the lead singer can rest. The author would likes 
to draw attention to another aspect that points to deep
seeded, etymological connections between the tooting of 
cranes and sutartinės – that is agreement. 

In the sutartinės tradition collective singing (and per
forming on skudučiai) has been compared to the beautiful 
songs of birds (swans, cranes), as well as to chaotic clacking 
(i.e., hens). The expression “cackling like hens” on the 
one hand reflects the main characteristics of performing 
sutartinės: quick “scampering” from one pitch to another, 
as well as distinct melodies and texts sounding at the 
same time. On the other hand, the 20th century brought 
a change is the aesthetic sense. People began poking fun 
at these singers. 

Consequently, in the singers’ minds sutartinės, despite 
their close connection to birdsong, are not representative 
of nature, but of culture. This is also evidenced by the 
aspiration to equate singing with playing instruments. 
Playing instruments is perceived as a “higher” form of 
making music, something towards which the singers 
strove. Singing was compared to playing on the skudučiai 

or they would simply compare it to music. Music for the 
rural resident of Lithuania (at least in the 20th century) was 
most often associated with various sonorous, harmonious, 
often melodious expressions. Notably, the term “muzika” 
referred to European instruments (a violin, a button ac
cordion), while archaic instruments such as skudučiai were 
not called “muzika”. This may signify that they, like the 
sutartinės had not yet alienated themselves from nature – 
it marks the transformation of elements and sounds of 
nature into an aesthetic (musical) endeavor; the transition 
from nature to culture. 

It would seem that the sounds emitted by the above
mentioned birds have directly influenced the articula
tion, soundproduction aesthetic (probably the melodic 
contour, the metrorhythms) in sutartinės while their 
models of behavior formed the basis for polyphonic music. 
Much more research in conjunction with ornithologists 
is needed to substantiate this postulation. Perhaps studies 
of animal duets and choruses could provide an evolution
ary model for our understanding of the origins of vocal 
polyphony. 
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Marcinkonių apylinkių polkos stilius
The Polka Style in the Surroundings of Marcinkonys 

Anotacija
Straipsnis skirtas beveik netyrinėtai Lietuvoje temai – tradicinio šokio stiliui. Tyrimo objektas – Marcinkonių apylinkių polkos stilius, 
vietinių žmonių dar vadinamas drabnuke. Straipsnio tikslas – struktūrinės analizės metodu ištirti lokalinį polkos stilių. Rezultatai – lie
tuviškos polkos stiliaus analizei sukurtas naujas metodas, kuriuo tyrinėtas Marcinkonių polkos stilius.
Reikšminiai žodžiai: polka, šokio stilius, šokio išmanymas, šokio struktūrinė analizė, motyvai, vertikalieji judesiai, muzikos ir choreo
grafijos ryšys.

Abstract
The article deals with the style of traditional dance, a topic almost unstudied in Lithuania. The polka style in the surroundings of 
Marcinkonys is investigated. The aim is to research one local style of the polka called drabnukė. Results: a new structural analysis method 
for Lithuanian polka was created and the style of the polka from the surroundings of Marcinkonys was revealed. 
Keywords: polka, dance style, dance knowledge, structural analysis of dance, motives, vertical movements, the connection between 
music and movements.

Įvadas

Šiais laikais tradicinės polkos stiliaus tyrimai yra ypač 
aktuali tema tradicijos perėmėjams, įvairių ansamblių 
nariams ir kitiems folklorinio judėjimo dalyviams, kurie 
stengiasi atkurti gyvavusią šokimo tradiciją, tačiau be 
išsamių tyrimų tai padaryti sunku. Lietuvoje yra mažai 
tradicinio šokio tyrinėtojų, trūksta liaudies šokių tyrimų1, 
nedaug kokybiškų vaizdo įrašų2, o gyvoji šokimo tradicija 
Lietuvos kaimuose jau išnykusi (randama tik pavienių 
žmonių, kurie dar gali pašokti tradicinę polką)3. Dėl 
šių priežasčių daugelis Lietuvos folklorinių ansamblių 
narių nemoka šokti polkos, sunkiai ji išmokstama. Net 
nuvažiavusieji į kaimus ir bandantys polką mokytis iš 
vietinių žmonių susiduria su sunkumais, kad polkos šo
kimo stiliaus perimti nepavyksta. Tai, ką šoka didžiuma 
folkloriniame judėjime dalyvaujančių žmonių, dažniausiai 
apibūdinama „valspolke“, teigiant, kad tai nėra „tikra“ 
tradicinė polka. Kaip alternatyva „valspolkei“ kai kurių 
liaudies šokio entuziastų iniciatyva plinta kitokios polkos 
mokymas tvirtinant, kad tai jau „tikra“ polka. Tačiau 
ar tikrai tėra tik vienas polkos šokimo būdas? Atrodo, 
pamirštamas svarbiausias dalykas, kad liaudies kūryba 
yra variantiška, todėl nėra „vienintelio“, o gali būti daug 
„teisingų“ polkos šokimo variantų.

Analizuojant šią problemą pavyko išsiaiškinti, kad 
tiek kai kurių folklorinio judėjimo lyderių taip aukšti
nama „tikra“ lietuviška polka, tiek peikiama „valspolkė“, 
tiek visi kiti lietuviškos polkos šokimo variantai yra tos 
pačios polkos skirtingi šokimo stiliai. Problema yra ne 

tiek polkos autentiškumas, kiek vieno ar dviejų šokimo 
stilių įsivyravimas tarp folklorinio judėjimo dalyvių, nors 
tradiciniame kaime šokimo stilių įvairovė buvo didžiulė. 
Jeigu iškeliamas vienintelis polkos šokimo būdas, o visi 
kiti atmetami, peršasi išvada, kad Lietuvos folklorinio 
judėjimo atstovams trūksta žinių apie tradicinę polką, jos 
šokimo kontekstą, stilių – to, kas pasaulio šokio tyrinėtojų 
vadinama šokio išmanymu (angl. dance knowledge). 

Šiuo straipsniu siekiama ištirti vieną lokalinį tradi
cinės polkos stilių, šokio struktūrą. Objektu pasirinktas 
Marcinkonių apylinkių tradicinės polkos stilius, vietinių 
vadinamas drabnuke. Tiriama vietovė – Varėnos rajono 
Marcinkonių kaimas ir apylinkės. Tokį vietovės pasirinki
mą lėmė tai, kad Marcinkonyse dar yra žmonių, galinčių 
ne tik papasakoti, bet ir pašokti bei pamokyti šokti kitus, 
taip pat ir čia šokamos polkos stilius, pasižymintis savitu
mu. Į tyrimą buvo įtraukti ir aplinkiniai kaimai, nes tarp 
jų pateikėjų pasitaikė moterų, atitekėjusių į Marcinkonis. 
Pasirinkta nedidelė teritorija ir dėl to, kad pastaruoju metu 
šokio antropologai ir šokio etnologai pabrėžia lokalinių 
tyrimų būtinybę, nes tik jie leidžia atlikti išsamesnę analizę 
ir gauti tikslesnes išvadas.

Siekiant susipažinti su tiriamos vietovės lokaline 
šokio tradicija, 2008–2009 metais atlikti lauko tyrimai 
Marcinkonių, Margionių ir Puvočių kaimuose. Polkos 
stiliaus analizei taip pat pasinaudota Lietuvos liaudies 
kultūros centro Liaudies kultūros archyvo vaizdo fondų 
bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos 
instituto Etnomuzikologijos skyriaus archyvo vaizdo 
fondų įrašais.  
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Tiriant tradicinės polkos stilių, svarbu išsiaiškinti 
kaimo šokėjų supratimą apie tradicinės polkos stilių ir 
variantiškumą, todėl daug dėmesio turi būti skiriama ne 
tik etic, bet ir emic požiūriui4. Analizuojant ir lyginant abu 
šiuos požiūrius straipsnyje pagrindinis dėmesys telkiamas 
į šokio struktūrinę analizę.

Šokio išmanymo tyrimai

Šokio išmanymas – tai vienas iš šokio kultūros ele
mentų, susidedantis iš verbalizuotos ir neverbalizuotos 
informacijos apie šokį5 (Felföldi, 2002). Viena svarbiau
sių problemų, su kuria susiduria šokio tyrinėtojai, ta, 
kad pateikėjams dažniausiai sunku (arba neįmanoma) 
verbalizuoti tai, ką jie pavadina žinojimu ir mokėjimu 
šokti. Iliustruodamas šią situaciją norvegų šokio tyrinė
tojas Egilis Bakka pateikė tokį pavyzdį: ar įmanoma koją 
susilaužiusiam žmogui, niekada nevažiavusiam dviračiu, 
paaiškinti, kaip išmokti važiuoti dviračiu, kad jis pasveikęs 
galėtų tai padaryti (Gore & Bakka, 2007, p. 94). 

Gana plačiai siūlomus metodus, kaip tirti šokio iš
manymą, aprašė vengrų šokio tyrinėtojas László Felföldi. 
Pagrindiniai metodai – filmavimas, interviu, pateikėjų 
autobiografijų analizė, pateikėjų komentarų žiūrint savo 
(ir kitų šokėjų) vaizdo įrašus fiksavimas, šokėjų stebėjimas 
ir filmavimas natūraliose ar specialiai sukurtose mokymo 
situacijose (Felföldi, 2002). Prancūzų šokio tyrinėtoja 
Georgiana Gore šokio išmanymui verbalizuoti, kaip ir 
L. Felföldi, siūlė analizuoti pateikėjų komentarus žiūrint 
savo šokių vaizdo įrašus, taip pat naudoti detalųjį interviu 
(angl. explicitation interview), kuriuo tyrėjas siekia patei
kėją sugrąžinti į tam tikrą praeities momentą (šiuo atveju 
šokio momentą), jį iš naujo išgyventi ir verbalizuoti (Gore 
& Bakka, 2007). 

Nors ir pritarė, jog interviu ir diskusijų metodai patei
kia įdomios informacijos, E. Bakka  pastebėjo, kad tokiu 
būdu gaunama tik dalis duomenų apie šokio išmanymą. 
Jo nuomone, svarbus ne tik pateikėjų požiūris, kuriam 
dažnai suteikiama pernelyg daug reikšmės. Reikia nepa
miršti ir paties šokio, jo judesių ir motyvų, turinčių savo 
reikšmes ir net jas kuriančių. Todėl E. Bakka tvirtino, kad, 
konstruojant akademinį šokio išmanymą, šokis turi būti 
fiksuojamas naudojant stebėjimo, fiksavimo ir analizės 
metodus (Gore & Bakka, 2007, p. 93).

Analizuojant Marcinkonių polkos stilių buvo panau
dota daug metodų: filmavimas, interviu, šokėjų stebėjimas 
ir filmavimas specialiai sukurtose šokio mokymo situa
cijose, šokio analizė. Ypač naudingas pasirodė pateikėjų 
pasakojimų ir žodyno apie šokius tyrimas (emic požiūrio 
išaiškinimas). Jo metu:

išryškėjo tradiciniai polkos mokymo / mokymosi •	
būdai (šokti išmoko patys arba padedami artimųjų; 
išmoko per suėjimus, vakarones); 

paaiškėjo, kad tradiciniame kaime polkos stilių la•	
biausiai lėmė ne tik neverbalizuotos informacijos per
ėmimas iš bendraamžių šokant drauge, bet ir šokimą 
koreguojantys komentarai – verbalizuota informacija, 
kurią šokėjams perduodavo bendruomenės nariai;
atsiskleidė polkos šokimo savitumai pateikėjų požiū•	
riu6. 
Pateikėjų vartojamų apibūdinimų apie gerą ar prastą 

šokėją, gerą ar prastą šokimą, vieno ar kito šokio šokimą 
analizė ne tik palengvino bendravimą su pateikėjais, bet 
ir padėjo pažinti tiriamą šokio kultūrą. Tai svarbu siekiant 
teisingai išskirti svarbiausius Marcinkonių polkos struk
tūrinius elementus. Tačiau vien pateikėjų žodyno tyrimo 
šokio stiliaus analizei neužtenka. Reikia pasitelkti šokio 
struktūrinės analizės metodą, kad būtų galima etic požiūriu 
išsamiai ištirti šokio motyvus, judesius ir žingsnius. 

Struktūrinės analizės metodų paieškos

Syllabus metodas
Lietuviškos polkos stiliaus tyrimams buvo išbandytas 

vadinamasis Syllabus metodas7. Tokį  pasirinkimą lėmė tai, 
kad metodą sukūrė Tarptautinė tradicinio šokio tyrinėtojų 
grupė prie Tarptautinės liaudies muzikos tarybos (Inter
national Folk Music Council, dab. International Council 
for Traditional Music) ieškodama universalaus metodo 
įvairių tradicijų šokiams tirti. Šiuo metodu, tyrinėdami 
atskirus šokių tipus, sėkmingai pasinaudojo įvairių šalių 
mokslininkai, o lietuvių liaudies šokių tyrimams jį kiek
viena savaip pritaikė Dalia Urbanavičienė, Raimonda 
Zalagaitytė ir Giedrė Saunoriūtė8.

Bandant Syllabus metodą taikyti lietuviškos polkos 
analizei, vis dėlto teko susidurti su įvairiomis problemo
mis9:

Pagal •	 Syllabus metodą pagrindinis dėmesys skiriamas 
žingsnių struktūrai analizuoti. Tyrinėjant lietuviškos 
polkos stilių, išsami žingsnių analizė taip pat yra viena 
svarbiausių, bet ne vienintelė. Svarbūs ir kitų kūno 
dalių judesiai, pavyzdžiui, rankų, liemens, galvos. 
Apie šią problemą rašė ir norvegų šokio tyrinėtojas 
E. Bakka10. 
Syllabus•	  metodas analizuoja šokio tik vieno atlikimo 
struktūrą, nepateikdamas kelių atlikimų palyginimų. 
Šokio vienetai įvardijami pagal tai, kokia seka jie 
susidėlioja atskirame analizuojamo šokio pavyzdyje, 
jie klasifikuojami į panašius, skirtingus ar su api
brėžtomis variacijomis, bet šokio atlikimo įvairovė 
nenurodoma11.
Motyvo apibrėžimo problema•	 . Pagal Syllabus svar
biausiu šokio struktūriniu vienetu laikomas motyvas. 
Jis apibrėžiamas remiantis žingsniais. O Marcinkonių 
kaimo polkoje (manytina,  taip pat ir kitų Lietu
vos vietovių polkose) svarbiausi dėmenys, iš kurių 
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formuojamas šokis, – sukimasis į dešinę ir sukimasis 
į kairę, kurie gali užimti nuo maždaug 2–4 iki 20 
ir daugiau taktų. Pagal Syllabus metodą tokie šokio 
dėmenys yra per dideli, kad galėtų būti laikomi moty
vais, jie būtų priskirti aukštesniam lygmeniui. Panašių 
sunkumų dėl motyvo apibrėžimo kilo ir R. Zalagaitytei 
bei E. Bakkai12. 
Syllabus•	  metodas skirtas tokiems šokiams, kuriuose 
didesnių vienetų ribos sutampa su mažesniųjų, taip 
susidaro aiškios ir tvarkingos struktūros. O nor
vegų senieji poriniai šokiai, vadinami bygdedans, ne 
visuomet gali sudaryti tokias tvarkingas struktūras13 
(Bakka, 2007, p. 106). Ši problema pasirodė aktuali 
ir analizuojant lietuvišką polką. 
Syllabus•	  metodu analizuojama tik viena motyvų 
seka šokyje, tačiau norvegų šokio tyrinėtojas E. Bak
ka pastebėjo, kad šokyje vienu metu lygiagrečiai gali 
vykti kelios motyvų sekos. Jis pavadino jas paralelinė
mis choreografinėmis linijomis (angl. lines of patterned 
movements)14. Šokant lietuvišką polką taip pat vienu 
metu dažnai vyksta kelios motyvų sekos – porinio 
šokio motyvai, žingsnių, rankų, liemens ar / ir galvos 
judesiai. Be to, dažnai pasitaiko, kad vienos poros 
atskirų šokėjų žingsnių struktūra yra nevienoda. To
dėl E. Bakkos iškelta kelių choreografinių linijų idėja 
pasirodė aktuali ir lietuviškos polkos analizei. 
Lietuvių tradicinių šokių tyrinėtoja D. Urbanavičienė •	
atkreipė dėmesį į dar vieną Syllabus metodo trūku
mą – ritminio sutapimo / nesutapimo traktavimą. 
Ritminis sutapimas pagal Syllabus yra tada, kai choreo
grafijos ir muzikos ritmas sutampa idealiai. Pavyzdžiui, 
jeigu choreografijoje yra stambesnės ritminės vertės 
( ), o muzikoje smulkesnės ( ), tai laikoma 
nesutapimu, nors pagrindiniai akcentai sutampa. 
Dažnai išradingi muzikantai grodami tarp pagrindinių 
akcentų įpina įvairių ritminių verčių pagražinimų. 
Pagal Syllabus tai būtų poliritmika, pagal lietuvišką 
tradiciją – ritminis sutapimas15. 
Pasaulyje yra daugybė skirtingų ir savitų šokio kultū

rų, todėl kai kurie etnochoreologai abejoja, ar apskritai 
įmanoma sukurti universalius šokio notacijos ir analizės 
metodus (Giurchescu & Torp, 1991, p. 4; Bakka, 2007, 
p. 110). Sunku nepritarti šiai šokio tyrinėtojų nuomonei, 
ypač turint omenyje lietuviškos polkos įvairovę bei susidū
rus su polkos notacijos ir analizės problemomis.

Norvegų šokio struktūrinės analizės metodai
Šio straipsnio autorei teko galimybė susipažinti su 

norvegų porinių šokių tradicija ir tyrinėjimais16. Pagrin
dus norvegų (skandinavų17) šokio analizės metodams 
sukurti davė 1961 m. JanPetterio Blomo straipsnis. Jame 
tyrinėtojas pristatė šokio analizės sistemą, kurioje žings
nių struktūra analizuojama pagrindinį dėmesį skiriant 

vertikaliesiems judesiams (Blom, 1961). Šis tyrimas buvo 
skirtas skirtingiems šokio dialektams išskirti bei šokio ir 
muzikos ryšiui analizuoti (Giurschescu, 2007, p. 16). 
Vertikaliųjų judesių struktūros tyrimus vėliau tęsė ir 
išplėtojo E. Bakka.

Norvegų šokio analizėje vertikalieji judesiai vadinami 
terminu svikt (norv. šuolis, atšokimas, lankstumas)18. Ver
tikaliuosius judesius lengviausia išskirti stebint šokėjų gal
vas. Jeigu žmogus šokio žingsneliu (pavyzdžiui, paprastu 
bėgamuoju) eitų šalia lentos, rankoje laikydamas kreidos 
gabalėlį, kuris liečia lentą, lentoje nubraižytų kreivę:  

Liaudies šokiams analizuoti norvegai yra sukūrę ne 
vieną, o kelis metodus, nes laikomasi nuostatos, kad kiek
vienam šokio tipui tirti reikalingas skirtingas, tam tipui 
pritaikytas metodas – tik taip pasirinktos priemonės ir 
sąvokos gali būti paprastos ir artimos tiriamai medžiagai19 
(Bakka, 2007, p. 105). Remiantis šiuo principu, buvo 
nuspręsta sukurti atskirą metodą, skirtą lietuviškos polkos 
stiliaus analizei.

Lietuviškos polkos struktūrinės analizės metodas
Pasinaudojant norvegų patirtimi, lietuviškos polkos 

analizei buvo pasirinkta:
lygiagretus muzikos ir choreografijos fiksavimas;•	
skirtingų judesių sekų (choreografinių linijų) išsky•	
rimas;
žingsnių struktūros analizė, atsižvelgiant į vertikaliuo•	
sius judesius.
Analizuojant polkos stilių pagal lietuviškos polkos 

analizės metodą, pateikiamos trys lentelės: bendrųjų šokio 
duomenų, bendrosios judesių charakteristikos ir detaliosios 
analizės. 

Bendrųjų šokio duomenų lentelėje (žr. 2a priedą) 
nurodoma šokėjų metrika, šokimo proga ir vieta, muzi
kantas, muzika (metras ir tempas), šokančių porų skaičius 
analizuojamame vaizdo įraše, choreografinis piešinys, 
poros judėjimo trajektorija, šokio atlikimo intensyvumas 
(kaip energingai pora šoka), vertikalieji judesiai. Atlikimo 
intensyvumo ir vertikaliųjų judesių parametrai turi iš 
anksto apibrėžtas vertes20. 

Šokimo stiliui analizuoti svarbu ir bendra judesių 
skirtingomis kūno dalimis charakteristika21. Tam patei
kiama bendrosios judesių charakteristikos lentelė (žr. 
2b priedą). Joje atskirai nurodomi vyro (V) ir moters (M) 
galvos, pečių, kūno, rankų (susikabinimo), kojų, pėdų 
judesių žodinė charakteristika ir apibendrinti judesiai, 
jeigu tokių yra. Poros susikabinimui fiksuoti naudojamas 
susikabinimo žymėjimas iš D. Urbanavičienės tradicinio 
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šokio fiksavimo metodikos (Urbanavičienė, 2000). Susi
kabinimo simboliai, jų reikšmės ir derinimo pavyzdžiai 
pateikiami priede (žr. 3 priedą). 

Išsami šokio analizė (vienos poros vieno vaizdo įrašo 
nuo šokio pradžios iki pabaigos, lygiagrečiai fiksuojant 
muziką ir choreografiją) pateikiama detaliosios ana-
lizės lentelėje (žr. 2c priedą), kurioje išskiriami keli 
sluoksniai: 

Muzikos analizė•	  nėra išplėtota, nes pagrindinis 
dėmesys skiriamas choreografijai. Išskiriami taktai, 
muzikinės frazės (didžiosiomis raidėmis nurodo
mos skirtingos muzikinės frazės ir  atskiros frazės 
pakartojimo numeris22), žymimas šokio motyvų ir 
muzikos frazių ribų sutapimas / nesutapimas (tam 
atskiroje eilutėje gali būti fiksuojama muzikos ritminė 
išraiška).
Choreografijos analizė•	 . Kaip jau buvo minėta, 
analizuojant lietuviškos polkos stilių svarbu ne tik 
žingsniai, bet ir poros motyvai bei kitų kūno dalių 
judesiai. Todėl poros motyvai, žingsnių motyvai, 
galvos, liemens, rankų judesių motyvai traktuojami 
kaip atskiros choreografinės linijos, analizės lentelėje 
kiekvienai linijai skiriant atskirą eilutę23. Galvos, 
liemens ir rankų judesių analizei naudojami du para
metrai – ritmas (R) ir judesiai (J) 24. Iš norvegų šokio 
analizės perimtas žingsnių struktūros analizės metodas 
(žr. 1 priedą) buvo papildytas D. Urbanavičienės 
tradicinio šokio fiksavimo metodikoje naudojama 
žingsnių žymėjimo sistema25 (Urbanavičienė, 2000). 
Detaliosios analizės lentelėje atskirai nurodomi vyro 
(V) ir moters (M) žingsniai bei vertikalieji judesiai 
(žr. 2c priedą). 
Kartais skirtumai tarp žingsnių arba perėjimai nuo 

vienokio prie kitokio žingsnio tokie menki, kad sunku 
pamatyti, kada jie įvyksta. Aišku, visuomet kyla klausi
mas, kiek tiksliai įmanoma užfiksuoti šokį (pavyzdžiui, 
kur tiksliai šokėjas padėjo koją, kokiu kampu pasisuko, ir 
t. t.), todėl stengtasi ne užfiksuoti visas smulkmenas, bet 
atrasti dėsningumus, svarbiausius dalykus. Dėl to detalio
sios analizės lentelėje pateikiami tik pagrindiniai žingsnių 
motyvai, o variantai nurodomi išnašose. Jeigu žingsnių, 
galvos, liemens ar rankų judesiai kartojasi, detaliosios ana
lizės lentelėje patogumo dėlei jie pakartotinai nežymimi 
(tik sutrumpintai nurodoma, kad kartojasi vienas ar keli 
ankstesni taktai26). 

Analizuojant lietuvišką polką buvo sudarytas galimų 
porinio šokio motyvų polkoje sąrašas27 (žr. 1 lentelę). 
Kiekvienam motyvui apibūdinti naudojami 2–3 para
metrai (pėdų padėtis, apsisukimų skaičius, trajektorija), 
atsižvelgiant į tai, ar tie parametrai nagrinėjamam mo
tyvui  aktualūs.  

Porinio šokio motyvai
s/d sukinys į dešinę
s/k sukinys į kairę
v/p „varymasis“ į priekį
v/a „varymasis“ atgal
M/r moteris apsukama po ranka
V/r vyras apsisuka po ranka
r porų ratelis
p jungiamasis motyvas
pr šokio pradžios motyvas
pb šokio pabaigos motyvas

1 lentelė

Lietuviškos polkos analizės metodas buvo sukurtas 
remiantis tik polka, bet lengvai gali būti pritaikytas 
ir kitų lietuviškų šokių stiliui tirti (pavyzdžiui, valsui, 
fokstrotui).

Marcinkonių polkos stiliaus struktūrinė analizė

Tiriant Marcinkonių apylinkių polkos stilių, buvo 
išanalizuota 15 polkos šokimo pavyzdžių iš 6 vaizdo 
įrašų, nufilmuotų 1992, 2006, 2008 ir 2009 m.28 Šiuo 
metu Marcinkonių kaime yra dvi poros, dar šokančios 
tradicinę polką, vietinių vadinamą drabnuke. Tai Juzefa 
ir Stanislovas Česnulevičiai bei Agota Pugačiauskienė ir 
Vytautas Kašėta29. Moterų, galinčių pašokti polką, yra ir 
daugiau, bet nėra vyrų. Tai didelis praradimas, nes juk 
nuo vyro daugiausia priklauso polkos stilius. Tradiciškai 
vyras ir moteris turėjo skirtingas funkcijas šokyje: vyras 
vadovavo šokiui, spręsdavo šokio eigą, o moteris turėjo 
mokėti paklusti, prisitaikyti. Seniau dažnai šokdavo ne tik 
mišrios poros, bet ir vien moterų, kurių viena atlikdavo 
vyro vaidmenį poroje. Tačiau analizuojant Marcinkonių 
polką daugiau dėmesio buvo skiriama vyrams – kaip šokio 
kūrėjams, o moterų šokimas poroje neanalizuotas (išskyrus 
vieną atvejį, kuris buvo pasirinktas dėl senumo – filmuota 
1992 m.).

Porinio šokio motyvai.  Marcinkonių polkos 
porinio šokio motyvus sąlygiškai galima suskirstyti į 
pagrindinius ir šalutinius. Toks suskirstymas atsirado dėl 
dviejų priežasčių:

Analizuojant atrinktus vaizdo įrašus pastebėta, kad •	
šokėjai visą laiką sukasi į dešinę arba į kairę. Kadangi 
beveik neįmanoma staiga iš vienos sukinio krypties 
pereiti į kitą, šokėjai dar padaro po keletą papildomų 
žingsnių, o kartais ir kitų judesių. 
 Pateikėjai, kalbėdami apie polką ir polkos šokimą, •	
patys paminėjo tam tikrus motyvus. 
Tie motyvai, kuriuos įvardijo patys pateikėjai, vadi

nami pagrindiniais, o judesiai, kurie šokėjams šokant gali 
atsirasti tarp pagrindinių, pavadinti šalutiniais motyvais. 
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Pagrindiniai motyvai. Marcinkonių polkos yra du pa
grindiniai motyvai: sukinys į dešinę ir sukinys į kairę30. 

Sukinys į dešinę. Pora sukasi į dešinę (pagal laikrodžio 
rodyklę). Patys pateikėjai šį motyvą vadino „sukimusi“. Vi
suose analizuotuose šokimo pavyzdžiuose, nufilmuotuose 
nuo šokio pradžios, polka prasideda sukiniu į dešinę. Mo
tyvo trukmė31 – nuo 7 iki 24 taktų, trajektorija – vietoje 
arba spirale32. Nuo sukinio į dešinę trajektorijos priklauso 
ir sukimosi greitis: sukantis vietoje, visą ratą šokėjai ap
sisuka per mažiau kaip 2 taktus, o sukantis spirale – per 
daugiau kaip 2 taktus. 

Sukinys į kairę. Pora sukasi į kairę (prieš laikrodžio 
rodyklę). Pateikėjai šį motyvą vadino „atsisukimu“ arba 
„sukimusi į kitą pusę“. Visuose analizuotuose šokimo pa
vyzdžiuose,  nufilmuotuose nuo šokio pradžios, sukinys į 
kairę niekada nepasitaikė polkos pradžioje. Pateikėjų teigi
mu, suktis į kairę („atsisukti“) reikia todėl, kad neapsisuktų 
galva visą laiką sukantis į vieną pusę (tačiau ne visi moka). 
Sukinio į kairę trukmė33 – nuo 5 iki 15 taktų34. Priešin
gai negu sukantis į dešinę, sukimasis į kairę dažniausiai 
vyksta spiralės trajektorija. Sukinio į kairę pusę greitis yra 
mažesnis negu sukinio į dešinę pusę: sukinyje į kairę visą 
ratą šokėjai apsisuka per daugiau kaip 2 taktus. 

Paprastai šokant sukamuosius šokius35 ir sukantis į 
dešinę pusę dešinė pėda būna tarp partnerio (ės) pėdų, o 
sukantis į kairę – kairė pėda. Tokia taisyklė Marcinkonių 
polkoje galioja tik sukantis į dešinę, o sukantis į kairę – 
beveik niekada (dešinė pėda išlieka tarp partnerio (ės) 
pėdų). Tai Marcinkonių polkos savitumas. 

Šalutiniai motyvai – tai tokie, kurie šokant gali 
atsirasti prieš, tarp arba po pagrindinių šokio motyvų. 
Šalutiniai motyvai skirstomi į šokio pradžios, jungiamuosius 
ir šokio pabaigos motyvus. Šalutiniai motyvai nuo pagrin
dinių skiriasi:

1) žingsnių kryptimi – pavyzdžiui, pagrindiniuose 
motyvuose visi žingsniai žengiami sukantis į dešinę arba 
į kairę pusę, o šalutiniuose motyvuose žingsniai paprastai 
atliekami ne sukantis, o žengiant vietoje, į priekį, į šoną 
ar atgal;

2) žingsnių ar kitų judesių pobūdžiu – pavyzdžiui, su
trepsima, smarkiau užsimojama sukabintomis rankomis;

3) padaugėja paralelinių choreografinių linijų – pa
vyzdžiui, liemeniu pasilenkiama į vieną ar kitą pusę, kai 
pagrindinių motyvų metu atskirų liemens judesių nėra.

Šokio pradžios motyvai – tai judesiai, atsirandantys 
prieš pirmąjį pagrindinį šokio motyvą. Kalbant apie šokio 
pradžią, pirmiausia reikėtų pastebėti, kad analizuotuose 
vaizdo įrašuose polka beveik niekada nepradedama šokti 
nuo pirmojo muzikos takto. Dažniausiai prasidėjus mu
zikai vyrai dar pasiklauso, pasidairo ir tik tada eina kviesti 
porininkės. Net tais atvejais, kai šokėjai jau stovi greta 
vienas kito scenoje laukdami muzikos pradžios, poros 
paprastai pradeda šokti tik po kelių (1–4, 5) muzikos 

taktų. Šokio pradžios motyvas dažniausiai trunka vieną 
taktą ar pusę, o kartais jo ir visiškai nebūna, nes vyras iš 
karto pradeda sukinį į dešinę. Atliekant šokio pradžios 
motyvą visada aktyvesnis yra vyras, bet ne moteris:

1) vyras iškviečia šokti arba parodo iniciatyvą susi
kabinti;

2) vyras dažniau negu moteris žengia žingsnį (ius) į 
priekį, į šoną ir t. t., o moteris dažniau žengia žingsnius 
vietoje arba apskritai vėliau (vienu ar dviem žingsniais) 
pradeda šokti;

3) kartais vyras akcentuoja šokio pradžią treptelėda
mas, pasilenkdamas į vieną ar į kitą pusę, pakratydamas 
sukabintas rankas.

Jungiamieji motyvai – tai judesiai, atsirandantys tarp 
pagrindinių šokio motyvų. Analizuojant Marcinkonių 
polkos vaizdo įrašus, jungiamieji motyvai buvo pastebėti 
po kiekvieno pagrindinio motyvo (išskyrus tuos atvejus, 
jeigu tai jau paskutinis šokio motyvas). Jungiamuosiuose 
motyvuose dažnai atsiranda papildomų vyro atliekamų 
judesių, kurių nėra pagrindiniuose motyvuose (pavyzdžiui, 
liemens ar galvos palenkimas, užsimojimas sukabintomis 
rankomis, sutrepsėjimas). Šiais judesiais vyras savo part
nerei parodo, kad šokyje kažkas keisis (pavyzdžiui, nagri
nėjamu atveju – sukimosi kryptis). Jungiamojo motyvo 
dažniausia trukmė – 1 arba 2 taktai. Paprastai jungiamasis 
motyvas atliekamas vietoje, kiek rečiau vyrui „varantis“ 
į priekį ir visiškai retai „varantis“ atgal. Trajektorija šiek 
tiek skiriasi atsižvelgiant į jungiamojo motyvo trukmę. 
Pavyzdžiui, „varymasis“ į priekį dažniau pasitaiko 2 taktų 
trukmės, daug rečiau 1 takto. 

Gali būti, kad tie jungiamojo motyvo variantai, kurie 
atliekami „varantis“ į priekį ar atgal, – tai visiškai (iki 
1–2 taktų) sutrumpėję „varymosi“ motyvo variantai. Taip 
galėjo nutikti dėl to, kad buvo įprasta geru šokėju laikyti 
tą, kuris sukasi, o tas, kuris tik „varinėjasi“, buvo laikomas 
nemokančiu šokti. Šis Marcinkonių polkos savitumas ypač 
išryškėja lyginant su kitomis Lietuvos vietovėmis. S. Pa
liulio aprašytoje Apaščios polkoje pagrindiniai motyvai 
yra sukinys ir ėjimas („varymasis“), kurie šiame šokyje 
buvo vienodai svarbūs, ėjimo motyvų būta net daugiau 
skirtingų variantų negu sukinio36. 

Šokio pabaigos motyvai – tai judesiai, kuriais baigiamas 
šokis. Šokti dažniausiai baigiama su paskutiniais muzikos 
akordais37. Analizuotuose vaizdo įrašuose nebuvo užfiksuota 
ryškių pabaigos motyvų. Marcinkonių polkos šokimas 
paprastai baigiamas tam tikrais sukinio į dešinę arba į kairę 
žingsniais. Šokio pabaiga retai akcentuojama, t. y. retai vy
ras treptelėdamas (ar kitokiais judesiais) parodo, kad šokis 
baigėsi. Kartais pora tiesiog „išsilaksto kas sau“. 

Žingsnių motyvai. Marcinkonių kaimo polka 
pasižymi žingsnių smulkumu ir nedidele amplitude (net 
pasitaikantys žingsniai su nušokimais). Kojos labai mažai 
atkeliamos nuo žemės, išskyrus tada, kai pašokinėjama 
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ant vienos kojos (kita koja tuo metu sulenkiama maždaug 
90° kampu). Vyrai dažniausiai šoka visa pėda, kartais net 
atrodo, lyg kojos būtų velkamos žeme – taip neaukštai 
jos atkeliamos. Moterys dažniausiai šoka ant puspirščių, 
kartais atsistodamos visa pėda. 

Detaliai buvo išanalizuoti tik vaizdo įrašuose užfiksuotų 
porinio šokio dviejų pagrindinių motyvų (sukinio į dešinę 
ir sukinio į kairę) žingsniai. Šalutinių motyvų žingsniai 
yra labai įvairūs, nes jie atsiranda atsitiktinai, nelygu susi
klosčiusios šokio aplinkybės. Dėl šios priežasties šalutinių 
motyvų žingsniai detaliai nebuvo analizuojami. 

Sukinio į dešinę žingsnių įvairovė kur kas didesnė 
negu sukinio į kairę. Įvairovė labiausiai pasireiškia, kai 
sukinys į dešinę atliekamas vietoje, nes tuomet naudojami 
dviejų ritminių grupių žingsniai38:

Pagal 
trajektoriją

Sukinys į dešinę Sukinys į kairę
Vietoje Spirale Vietoje Spirale

Ritminės 
grupės

I 

II –– –– ––

2 lentelė

Tai yra Marcinkonių polkos didžiausias savitumas, nes 
šalia būdingiausio lietuviškos polkos bruožo –  ritmo 
žingsnelio – atsiranda trižingsnis, kurio visi trys žingsniai 
turi vienodą ritminę vertę . Abiejų ritminių grupių 
žingsniai gali būti suskirstyti į dvi rūšis pagal žingsnių 
dydį ir kryptį, taip pat pasižymi skirtingais variantais 
pagal žingsnių pobūdį (dažniausiai paprastieji, kartais 
nušokamieji žingsniai). Spirale atliekamo sukinio į dešinę 
žingsniai yra tik įprastinės ritmikos ( ). Pagal žingsnių 
dydį ir kryptį jie yra dviejų rūšių, o pagal pobūdį papil
domai gali būti ir su treptelėjimais. 

Sukinio į kairę būdingiausia trajektorija – spirale (tik 
kartą sukinys užfiksuotas vietoje). Žingsniai įprastinės 
ritmikos ( ), jie gali būti suskirstyti į tris rūšis pagal 
žingsnių dydį ir kryptį, o jų pobūdis gali būti dvejopas – 
paprastieji (dažniausiai) arba nušokamieji.

Lyginant vyrų ir moterų žingsnius buvo pastebėta, 
kad moterų žingsniai dažniau pasižymi nereguliarumu, 
ypač šokio pradžioje. Taip atsitinka dėl antraeilio moters 
vaidmens šokyje, nes vyras sprendžia šokio eigą, žingsnių 
parinkimą, o moteris turi prie to tik prisitaikyti. Daž
niausiai šie nereguliarumai pasireiškia ritmikos įvairove. 
Pavyzdžiui, šokant V. Kašėtai ir A. Pugačiauskienei:

V. Kašėta            
A. Pugačiauskienė          

3 lentelė

Galima manyti, kad kuo ilgiau ir dažniau žmonės 
šoka poroje, tuo lengviau moteriai prisitaikyti ir nuspėti 
būsimus judesius. Tačiau net šokant J. Česnulevičienei 
su vyru S. Česnulevičiumi (kartu jie šoka daugiau nei 
50 metų), galima įžiūrėti nereguliarumų, atsirandančių 
bandant prisitaikyti. Pavyzdžiui:

S. Česnulevičius

J. Česnulevičienė    

4 lentelė

Reikėtų pasakyti, kad ritminių nesutapimų pasitaiko 
ne tik dėl to, kad moteris bando prisitaikyti prie vyro, 
bet ir todėl, kad žingsniai paprasčiausiai nesutampa, t. y. 
šokėjų žingsnių struktūra yra nevienoda. Pavyzdžiui, su
kinyje į dešinę pusę dažnai išsiskiria A. Pugačiauskienės ir 
V. Kašėtos žingsniai, ypač kai sukamasi vietoje:

V. Kašėta

A. Pugačiauskienė

5 lentelė

Vertikalieji judesiai. Marcinkonių šokėjų verti
kalieji judesiai neryškūs. Jie labiau matomi tais atvejais, 
kai šokama ne paprastaisiais, o nušokamaisiais žingsniais 
(vertikalieji judesiai išryškėja dėl pašokimo). Dažniausiai 
šokama per vieną taktą darant tris vertikaliuosius judesius 
(vertikalusis judesys daromas žengiant kiekvieną žingsnį). 
Retais atvejais yra kitokie vertikaliųjų judesių variantai. 
Pavyzdžiui, S. Česnulevičius sukinyje į kairę pusę daž
niausiai daro 2 vertikaliuosius judesius per vieną taktą 
(S T S). Pasitaiko, kad vyro ir moters vertikalieji judesiai 
nesutampa. Pavyzdžiui:

S. Česnulevičius kS dT kS dS kT dS
J. Česnulevičienė dS kS dS kS dS kS

6 lentelė

Rankų judesiai. Marcinkoniškiai šoka susikabinę 
labai tvirtai, šokėjų kūnai beveik liečiasi tarpusavyje. 
Tvirtai apkabina net moterys, kai šoka vietoj vyro. Toks 
susikabinimo būdas leidžia vyrui lengviau valdyti savo part
nerę (pavyzdžiui, greičiau ar lėčiau suktis, keisti sukimosi 
kryptį ir pan.). Marcinkonyse dažniausiai šoka susikabinę 
„valsiškai“ – vyras kaire ranka pečių aukštyje laiko moters 
dešinę ranką, o vyro dešinė ir moters kairė rankos uždėtos 
partneriui ant nugaros. Pateikėjai nurodė, kad jų tėvai dar 
kartais šokdavo sukabintas rankas iškėlę į viršų, bet jie patys 
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taip jau nebešoko. Atliekant lauko tyrimus teko matyti ir 
šokant susikabinus kitaip – abiejų partnerių rankos uždėtos 
partneriui ant nugaros / pečių / liemens39. 

Sukabintos rankos kartais „kratomos“ (judesys žemyn 
ir atgal į viršų), nors judesiai ne visada akivaizdūs. Atskirų 
šokėjų rankų „kratymas“ skiriasi: vieni „krato“ pastoviu 
ritmu, kiti – įvairiai. Pagal „kratymo“ ritmą galima išskirti 
keturis variantus, iš kurių tik vienas visiškai  nesutampa 
su vertikaliaisiais judesiais (vienam rankos judesiui tenka 
ne vienas, o du vertikalieji judesiai):

Rankų „kratymo“ variantai

var. Rankų 
ritmas

Rankų 
judesiai

Žingsnių 
ritmas

Vertikalieji 
judesiai

1. ž ž ž ž ž ž S S S S S S

2.     ž  ž ž  ž S T S S T S

3. ž ž ž ž ž ž S S S S S S

4. ž - ž - ž - S S S S S S

7 lentelė

Liemens judesiai. Šokant Marcinkonių polką 
liemuo dažniausiai išlieka tiesus. Atskiri liemens judesiai 
pastebėti tik šokant vyrams – jie pasilenkia į kairę ar į 
dešinę pusę atsižvelgiant į tai, kuria koja žengia pirmąjį 
takto žingsnį (dažniausiai motyvų pirmajame ar antrajame 
taktuose). Gali būti, kad toks elgesys yra susijęs su siekimu 
parodyti partnerei, jog šokyje kažkas keičiasi. 

Muzikos ir choreografijos ryšys buvo analizuo
jamas pagal muzikos frazių ir porinio šokio motyvų ribų 
bei muzikos ir šokio ritminį sutapimą / nesutapimą.

Buvo konstatuota, kad muzikos frazių ir porinio šokio 
motyvų ribų sutapimus / nesutapimus tikslinga analizuoti 
ne pagal pagrindinių šokio motyvų sutapimus su muzikinė
mis frazėmis, o pagal šokio motyvų ribas nurodančius jun
giamuosius motyvus. Pastebėta, kad Marcinkonių polkoje 
nėra klasikinio muzikos ir choreografijos sutapimo, nes ne 
visuomet nauja šokio dalis pradedama šokti nuo muzikos 
periodo pirmosios frazės pirmojo takto. 

Ritminis muzikos ir choreografijos sutapimas / 
nesutapimas buvo analizuojamas remiantis požiūriu, kad 
sutapimą parodo pagrindiniai muzikos ir judesių ritminiai 
akcentai, o smulkesnės ritminės vertės gali ir nesutapti. Iš
ryškėjo, kad pagrindiniai akcentai sutampa, nors pasitaiko 
ir poliritmika, ypač kai atliekamas savitas marcinkoniškių 
polkutės žingsnis  ritmu. Pavyzdžiui:

Muzika 2/4

Žingsniai
k

2/4
 

d             

8 lentelė

Toks choreografijos ir ritmikos nesutapimas Marcin
konių polkoje atsiranda, kai šokėjai sukinį į dešinę atlieka 
vietoje. Tuomet pastebimi ne tik ritmikos skirtumai, bet ir 
tempo (nes žingsnių periodas yra ne 3, o 2 žingsniai).

Buvo užfiksuotas ir kitoks poliritmikos atvejis: kai su 
muzikos ritmu ir tempu nesutampa tik moters žingsniai 
(jos žingsnių periodas apima 2 žingsnius), o vyro – su
tampa (jo periodas apima 6 žingsnius):     

Muzika40

Vyro žingsniai
k                      
d                         

Moters žingsniai
k     
d

9 lentelė

Šokio ir muzikos pradžia beveik niekada nesutampa, 
nes poros paprastai pradeda šokti tik po kelių muzikos 
taktų.

Išvados

Straipsnyje pateikta lietuviškos polkos tyrimams tin
kamo struktūrinės analizės metodo paieškos, vieno polkos 
stiliaus (drabnukės) iš Marcinkonių apylinkių tyrimas. 

Remiantis Syllabus ir norvegų šokio struktūrinės anali
zės metodais buvo sukurtas naujas lietuviškos polkos tyri
mams pritaikytas metodas, padėjęs atskleisti Marcinkonių 
polkos (drabnukės) įvairovę, atskirų šokėjų individualumą 
šokant. Paaiškėjo šios vietovės polkos stiliaus savitumai 
(kurie skiriasi nuo folkloriniame judėjime vyraujančių 
polkos standartų): yra tik du porinio šokio motyvai 
(sukinys į dešinę ir sukinys į kairę); vertikalieji judesiai 
labai neryškūs; sukabintos rankos gali būti „kratomos“ 
keturiais variantais; žingsniai pasižymi įvairove, smulku
mu, nedidele amplitude. Marcinkonių polkos didžiausias 
išskirtinis bruožas – be įprastinės ritmikos ( ) žingsnelio 
atsiranda trižingsnis, kurio visi trys žingsniai turi vienodą 
ritminę vertę . 

Marcinkonių apylinkių tradicinės polkos stiliaus perė
mimo bandymus labiausiai sunkina tai, kad nėra gyvosios 
šokio tradicijos, nemokama verbalizuoti šokio išmanymo 
ir nepakankamai domimasi šokio tradicija. Tokiu atveju 
dėmesys gali būti atkreiptas ne į svarbiausius šokio ele
mentus, nepastebėtas variantiškumas, improvizacija ir 
individualumas šokant. 
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Santrumpos

V – vyras;
M – moteris;
R – ritmas;
J – judesys;
Vk / Md – sukabintos (vyro kairė ir moters dešinė) rankos;
S – žingsnis su vienu vertikaliuoju judesiu;
T – tai žingsnis, kurio metu atliekama tik dalis vertikaliojo jude

sio, t. y. arba tik sulenkiami, arba tik ištiesiami keliai ir / ar 
nuleidžiamos, ar atkeliamos kulkšnys (šis judesys visuomet 
eina prieš arba po žingsnio su S vertikaliuoju judesiu);

d – dešinė;
k – kairė;
ž – judesys (palenkimas) žemyn;
v – judesys (palenkimas) į viršų;
p/k – palenkimas į kairę; 
p/d – palenkimas į dešinę;
vt – vietoje;
sp – spirale.

Nuorodos

1 Pavyzdžiui, lietuviškos tradicinės polkos, jos stiliaus ar varian
tiškumo iki šiol niekas išsamiai nėra tyrinėjęs. Tik Stasys 
Paliulis straipsnyje „Apaščios polka“ aprašė vienos Biržų 
krašto vietovės polką: apibūdino didelę šios polkos atlikimo 
įvairovę, atskleidė pagrindinius jos struktūrinius principus, 
pateikė skirtingus sukinio ir ėjimo („varymo“) dalių žingsnių 
ir susikabinimų variantus, įvairius šokio pradžios būdus ir 
nupasakojo nuotaikos ypatumus (Paliulis, 2002). Apibendrin
tai apie tradicinio šokio stiliaus problemas yra rašiusi Dalia 
Urbanavičienė nagrinėdama sceninio šokio įtaką autentiško 
šokio stiliui (išsamiau žr. Urbanavičienė, 1997, 1998).

2 Lietuvoje tradiciniai šokiai vaizdo įrašuose pradėti fiksuoti 
tik nuo maždaug 1990 metų.

3 Apie gyvosios šokimo tradicijos išnykimą ir priežastis išsa
miau žr. Urbanavičienė, 1997.

4 Dažniausiai tyrinėtojai ir pateikėjai, nors ir būdami tos 
pačios tautybės, priklauso skirtingoms kultūroms, todėl 
tam tikrą šokio kultūrą interpretuoja skirtingai. Ši emic / 
etic atskirtis kyla dėl abipusio subjektyvumo (išsamiau žr. 
Felföldi, 1999).

5 Kitus šios sąvokos apibrėžimus žr. Gore & Bakka, 2007; 
Bakka, 2007.

6 Iš žodžių, vartojamų šokimui apibūdinti, galima daryti 
išvadą, kad šokant polką vienas svarbiausių dalykų buvo 
sukimasis. Kalbant tiek apie vyrą, tiek apie moterį pastebėta 
daugiau prasto negu gero šokėjo apibūdinimų. Nurodant vyro 
gerą šokimą, didžiausią reikšmę turėjo tai, ar jis šoka mažais 
žingsniais, ar moka suktis vietoje ir atsisukti. Vyrui privalumo 
suteikdavo ir mokėjimas smagiai patrepsėti, „koją užmesti“, 
tinkamai merginą apkabinti ir ją vedžioti. Merginos šokimo 
vertinimas buvo labiausiai susijęs su mokėjimu prisitaikyti 
prie partnerio ir lengvai suktis.

7 Plačiau apie Syllabus metodą žr. Reynolds, 1974; Urbanavičie
nė & Zalagaitytė, 2005; Giurchescu & Kröschlová, 2007.

8 Išsamiau žr. Urbanavičienė & Zalagaitytė, 2005; Saunoriūtė, 
2006.

9 Patys Syllabus metodo kūrėjai ir daugelis pasaulio šokio 
tyrinėtojų pripažįsta, kad, nepaisant metodo vertės, jis yra 

ribotas ir labai susijęs su šokio kultūra, kuria remiantis buvo 
sukurtas. Plačiau žr. Koutsouba, 2007, p. 254, Giurchescu 
& Torp, 1991, p. 4.

10 Jo nuomone, Syllabus metodu išskiriami smulkiausi šokio 
vienetai (iki motyvų) remiantis žingsnių struktūra, o kiti 
veiksniai įtraukiami tik stambesniems šokio vienetams 
išskirti (Bakka, 2007, p. 105).

11 Šią problemą iškėlė ir E. Bakka pateikdamas pavyzdį: abc1 
ir abc2 nurodo, kad šis šokio fragmentas turi tris skirtingus 
motyvus a, b ir c, tie motyvai pakartojami, o c motyvas 
turi dvi variacijas c1 ir c2 (Bakka, 2007, p. 105). Pagal tokią 
sistemą būtų sudėtinga palyginti kelis to paties šokio išana
lizuotus pavyzdžius, ypač jeigu choreografija varijuoja, nėra 
griežtos struktūros, nes tie patys šokio dėmenys skirtinguose 
pavyzdžiuose galėtų būti skirtingai įvardijami.

12 Kadriliniuose šokiuose pagrindinė įsimenama šokio struk
tūrinė dalis yra ne motyvai, o figūros, kurias komponuojant 
sudaroma visa šokio struktūra (Zalagaitytė, 2005, p. 17). 
Trijų porų ratelyje, kuris 8 taktus sukamas pagal laikrodžio 
rodyklę ir 8 taktus prieš laikrodžio rodyklę, E. Bakkos 
nuomone, yra du grupiniai motyvai. Pagal Syllabus metodą 
tai būtų priskirta aukštesniam hierarchiniam lygmeniui, 
kaip ir lietuviškos polkos atveju, o motyvai būtų apibrėžti 
remiantis žingsnių struktūra. E. Bakkos nuomone, poros 
(ar grupiniai) motyvai ir žingsnių motyvai priklauso dviem 
atskiroms motyvų sekoms (Bakka, 2007, p. 106).

13 Porinio šokio ir žingsnių motyvų nesutapimo norvegų 
senuosiuose šokiuose pavyzdį žr. 1 priede.

14 Šokyje motyvai gali būti išreiškiami skirtingų kūno dalių 
judesiais (pavyzdžiui, kojomis ir rankomis), todėl vienu 
metu gali vykti kelios motyvų sekos, kurios gali būti priklau
somos arba nepriklausomos vienos nuo kitų. Kai judesių 
sekos vyksta vienu metu ir jų ribos sutampa, tuomet jos 
laikomos viena choreografine linija. Kai judesių sekos vyksta 
vienu metu ir jų ribos nesutampa, tuomet jos laikomos 
skirtingomis choreografinėmis linijomis. Kai du šokėjai šoka 
poroje, jų bendri judesiai taip pat gali būti laikomi viena 
choreografine linija. Tačiau šių šokėjų žingsnių struktūros 
gali būti skirtingos ir nepriklausyti vienos nuo kitų – tuomet 
jos laikomos skirtingomis choreografinėmis linijomis, kiekvie
na priklauso atskiram šokėjui (Bakka, 2007, p. 106).

15 Plačiau žr. Urbanavičienė & Zalagaitytė, 2005, p. 128.
16 2007–2008 m. Norvegijos mokykloje (Manger Folkohøg

skule) mokiausi norvegų liaudies šokių.
17 Kai kurios šios sistemos dalys buvo išplėtotos ir daugiau

sia naudotos tik Norvegijoje, kitos – įvairių Šiaurės šalių 
projektų metu bendradarbiaujant tyrinėtojams iš visos 
Skandinavijos (Bakka, 2007, p. 103).

18 Vieną vertikalųjį judesį norvegai apibrėžia taip: tai vertikalu
sis kūno judesys, atsirandantis sulenkiant ir ištiesiant kelius, 
kartu nuleidžiant ir atkeliant kulkšnis; sulenkiant – žmogaus 
kūno svorio centras šiek tiek nusileidžia, ištiesiant – pakyla 
(Bakka, 2007, p. 108–109).

19 Pavyzdžiui, norvegų bygdedans (senieji poriniai šokiai) anali
zuojami atskiriant porinio šokio ir žingsnių motyvus. Jiems 
apibūdinti parenkami tam motyvui ir šokio tipui reikšmingi 
parametrai, kurie turi iš anksto apibrėžtas vertes  (žr. pavyzdį 
1 priede).

20 Atlikimo intensyvumas gali būti įvardytas viena iš keturių 
galimų verčių (labai ramiai, ramiai, energingai, labai energin
gai); vertikaliųjų judesių parametras turi tris galimas vertes 
(neryškūs, ryškūs, labai ryškūs).
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21 Pavyzdžiui, galbūt kažkas visą laiką šoka pakreipęs galvą į 
kairę pusę; atsilošęs; prisikūprinęs, arti ar toli laikydamas 
savo partnerę, žengdamas visa pėda ar tik ant puspirščių ir kt. 
Šie elementai gali būti labai svarbūs apibūdinant individualų 
ir / ar lokalinį stilių.

22 Pavyzdžiui, A1 – frazė grojama pirmą kartą, A2 – antrą kartą, 
A3 – trečią kartą ir t. t. Tais atvejais, kai šokis užfiksuotas 
ne nuo pradžios, muzikinės frazės pradedamos žymėti nuo 
pirmos įrašytos, tarsi tai ir būtų pirmą kartą grojama frazė. 
Įprasto muzikinių frazių žymėjimo, kai nurodomi variantai 
(pavyzdžiui, A – frazė, o A1 – tos frazės pirmasis variantas, 
A2 – frazės antrasis variantas ir t. t.), atsisakyta.

23 Gali būti išskiriama ir daugiau atskirų kūno dalių judesių 
motyvų, jeigu jų analizuojamame šokyje yra.

24 Ritmas užrašomas natomis, o judesiai nurodomi iš anksto 
apibrėžtomis santrumpomis: p/k – palinkimas (palenkimas) 
į kairę; p/d – palinkimas (palenkimas) į dešinę; ž – judesys 
(palenkimas) žemyn; v – judesys (palenkimas) į viršų. Šis 
sąrašas gali būti išplėstas atsižvelgiant į judesių pobūdį.

25 Šios sistemos pagrindą sudaro ritminę trukmę nurodantys 
ženklai, papildyti įvairiais ženkleliais, reiškiančiais judėjimo 
kryptį arba pobūdį (žr. 4 priedą). Šie ženklai rašomi abipus 
linijos, kurios apačioje fiksuojami dešinės kojos judesiai, 
viršuje – kairės (žr. 5 priedą).

26 Tam naudojamas dvigubas dvitaškis, o tarp dvitaškių ra
šomas skaičius, kuris nurodo, kiek prieš tai esančių taktų 
kartojasi. Pavyzdžiui, :1: nurodo, kad kartojasi vienas prieš 
tai esantis taktas; :2: nurodo, kad kartojasi du prieš tai 
esantys taktai.

27 Šis sąrašas sudarytas remiantis išanalizuotais vaizdo įrašais ir 
interviu su pateikėjais iš Marcinkonių bei aplinkinių kaimų. 
Neatmetama prielaida, kad gali būti ir daugiau porų moty
vų, o ypač kitose Lietuvos vietovėse, todėl motyvų sąrašas 
ateityje gali būti papildomas.

28 Vieno polkos šokimo pavyzdžio analizę žr. 6 priede.
29 Pateikėjų duomenys: Juzefa Česnulevičienė – g. 1931 m., 

gyv. Varėnos r., Marcinkonių k.; Stanislovas Česnulevi
čius – g. 1929 m. Varėnos r., Noškūnų k., gyv. Varėnos r., 
Marcinkonių k.; Agota Pugačiauskienė – g. 1939 m. Varėnos 
r., Musteikos k., gyv. Varėnos r., Marcinkonių k.; Vytautas 
Kašėta – g. 1936 m., gyv. Varėnos r., Marcinkonių k.

30 Pateikėjų teigimu, anksčiau buvo ir daugiau porinio šokio 
motyvų (pavyzdžiui, „varinėjimasis“, vyro ar moters „persi
sukimas po ranka“, porų ratelis, merginos „permetimas per 
koją“), tačiau vaizdo įrašuose jie užfiksuoti nebuvo.

31 Čia neatsižvelgiama į tuos variantus, kai sukinys į dešinę 
pasitaiko šokio pabaigoje.

32 Vietoje labiau mėgsta suktis S. Česnulevičius, o V. Kašėta 
daugiau sukasi spirale ir tik šokdamas su J. Česnulevičiene 
sukasi vietoje.

33 Čia neatsižvelgiama į tuos variantus, kai sukinys į kairę 
pasitaiko šokio pabaigoje.

34 Panašiai kaip ir sukantis į dešinę pusę, S. Česnulevičiaus 
sukinys į kairę vidutiniškai trunka ilgiau negu V. Kašėtos.

35 Sukamaisiais šokiais vadinami XIX a. atsiradę šokiai – valsas, 
polka, fokstrotas ir kt.

36 Pavyzdžiui, Apaščios polkos aprašomi 8 sukinio variantai: lė
tesnis sukinys; greitėjantis sukinys; treptelint abiem kojomis; 
sukinys pritūpiant; sukinys vietoje; po vieną sukinį į dešinę 
ir į kairę; uksėjimas; švilpimas. Ėjimo variantų aprašyta 12: 
paprastasis, polkos žingsniu (be pašokimo); polkos žingsniu 
(pašokant); su treptelėjimu abiem kojomis; su siūbavimu; 

ant užkulnių; ranką kratant; su dainelėmis; merginos ranką 
kilnojant; vyras atbulas; kojas raitant; įvairiai (visaip) vari
nėjant. Išsamiau žr. (Paliulis, 2002, p. 342–347).

37 Buvo pastebėtas vienas atvejis, kai šokėjai baigė šokti vienu 
taktu vėliau, negu baigėsi muzika.

38 Ritminės grupės išskirtos pagal tai, kiek žingsnių šokėjas 
padaro per vieną polkos taktą. Ritminės grupės skiriasi ir 
periodais: pirmosios periodas – 6, antrosios – 2 žingsniai.

39 Pateikėjai pasakojo, kad taip susikabinus dažniausiai šokdavo 
„abraiską“ polką. Taip vadinama polka, kurios metu daromi 
dideli žingsniai (   ritmu), dažnai liuoksint ant dviejų kojų 
ir lakstant po visą „pirkią“ (t. y. kambarį).

40 Čia pasirinktas būdingiausias polkos ritmas.
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Summary

The article presents the method of folk dance structural 
analysis fitted to Lithuanian polka and examines one polka 
style (called drabnukė by the natives) from the surround
ings of Marcinkonys. 

A new method for researching Lithuanian polka style 
was created, which is based on Syllabus and the Norwegian 
folk dance structural analysis methods. The polka drabnukė 
style was revealed: there are only two couple dance motifs 
(turning to the right and turning to the left); vertical 
movements are very small; four versions of handclasp 
(the left hand of a man and the right hand of a woman) 
movements; steps are varied, very little and fine. The most 
unusual feature of this polka is rhythm  (i.e. three equal 
steps) which sometimes appear (instead of more common 

 polka rhythm) when the couples are turning to the 
right on the spot. It was stated that variations of polka 
style mainly depend on individual dancers.

Analysis and comparison of emic and etic viewpoints 
is important for the examination of polka style. Structural 
analysis of folk dance alone is not sufficient   – it is essential 
to reveal the dancers’ (emic) viewpoint (for example us
ing interview, investigating the dancers’ vocabulary and 
others) in order to distinguish fundamental units of the 
dance structure.
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1 priedas
Norvegų bygdedans analizės pavyzdys

Music 3/4 Couple dance motives Step pattern motives
Measure 
numbers

Fastening Actor Direction Auxiliary Number of turns Steps man Steps woman

1 Dancers wait
1 –
1 –
2 –
2 r/l B Forward LS LS
2 r/l B Forward RS RS
3 r/l B Forward LS LS
3 r/l M Clockwise Towards W ½ s RS
3 r/l M Backwards Facing W – RS LS
4 r/l M Backwards Facing W – s RS
4 r/l M Backwards Facing W – BS LS
4 r/l W Clockwise Under arm 3 s RS
5 r/l W Clockwise Under arm 3 s LS
5 r/l W Clockwise  Under arm 3 s RS
5 r/l W Clockwise Under arm 3 s LS
...

Šioje lentelėje atskirai analizuojami porinio šokio motyvai (angl. couple dance motives) ir žingsnių motyvai (angl. 
step pattern motives). Jie apibūdinami keliais parametrais, turinčiais iš anksto apibrėžtas vertes. Porinio šokio motyvai 
apibūdinami trimis parametrais: pirmasis apibūdina poros susikabinimą (angl. fastening), antrasis – šokėją, kuris 
yra aktyvus tuo momentu (angl. actor), trečiasis – kryptį (angl. direction). Lentelėje papildomai įvesti du stulpeliai: 
apsisukimų skaičiui (angl. number of turns) motyve fiksuoti ir papildomai informacijai (angl. auxiliary) nurodyti. 
Žingsnių transkripcijoms naudojami du parametrai: pirmasis nurodo, kuriai kojai tenka kūno svoris, antrasis – koks 
vertikalusis judesys atliekamas. 

Norvegų žingsnių struktūros analizėje išskiriami keli pagrindiniai vertikalieji judesiai: 
S (norv. svikt) – žingsnis su vienu vertikaliuoju judesiu; 
T (angl. transfer – svorio perkėlimas) – tai žingsnis, kurio metu atliekama tik dalis vertikaliojo judesio, t. y. arba 

tik sulenkiami, arba tik ištiesiami keliai ir / ar nuleidžiamos, ar atkeliamos kulkšnys. Šis judesys visuomet eina prieš 
arba po žingsnio su S vertikaliuoju judesiu; 

Ss – žingsnis su dviem vertikaliaisiais judesiais (Kaeppler & Dunin, 2007). 

2a priedas
V. Naruševičiūtės sudaryta bendrųjų šokio duomenų lentelė

Šoka šokėjų metrika, šokimo proga ir vieta
Groja vardas, pavardė, gyvenamoji vieta
Muzika metras, tempas
Šokančių porų skaičius 1, 2, 3, ....
Choreografinis piešinys nurodomas, jeigu šoka daugiau nei viena pora
Poros judėjimo trajektorija nurodoma, jeigu įmanoma išskirti 
Atlikimo intensyvumas labai ramiai, ramiai, energingai, labai energingai
Vertikalieji judesiai neryškūs, ryškūs, labai ryškūs
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2b priedas
V. Naruševičiūtės sudaryta bendrosios judesių charakteristikos lentelė

Galva V ar yra atskirų judesių (kokie?); kur pasukta; kur nukreiptos akys ir pan.
M

Pečiai V ar yra atskirų judesių (kokie?); įprastinė padėtis / pakelti / pakreipti (kaip?) ir pan. 
M

Liemuo V ar yra atskirų judesių (kokie?)
M

Susikabinimas B nurodomas poros susikabinimas, jis stabilus ar ne
V vyro rankų padėtys
M moters rankų padėtys

Kojos V kuria koja pradeda šokti; bendra charakteristika
M

Pėdos V žengiama visa pėda arba ant puspirščių; žingsnių dydis, atkėlimo nuo žemės aukštis ir pan.
M

2c priedas
V. Naruševičiūtės sudaryta detaliosios analizės lentelė

1. Muzika Frazė (Fr) A1, A2,.. B1, B2,..
Taktas (Tkt) ½, 1, 2, ... 
Ritmas (R)    ...

2. Poros motyvai pr, pb, s/d, s/k, p, ...
3. Žingsniai Vyro (V) Kairė koja (k)

     
Dešinė koja (d)

               
Vertikalieji judesiai (S) aS     kS     dS

Moters (M) Kairė koja (k)
                 

Dešinė koja (d)
      

Vertikalieji judesiai (S) aS     dS     kS
4. Galva Vyro (V) Ritmas (R)     ...

Judesiai ( J) p/k, p/d, ž, v, ...
Moters (M) Ritmas (R)    ...

Judesiai ( J) p/k, p/d, ž, v, ...
5. Liemuo Vyro (V) Ritmas (R)    ...

Judesiai ( J) p/k, p/d, ...
Moters (M) Ritmas (R)    ...

Judesiai ( J) p/k, p/d,  ...
6. Rankos

(Vk/Md)
Ritmas (R)    ...
Judesiai ( J) ž, v, ...

7. Papildymai
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3 priedas
Susikabinimo simboliai ir reikšmės pagal D. Urbanavičienės metodiką

4 priedas 
Žingsnių žymėjimo sistema pagal D. Urbanavičienės metodiką
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5 priedas
Žingsnių žymėjimo pagal D. Urbanavičienės metodiką pavyzdys

6 priedas
Vieno polkos šokimo pavyzdžio analizė pagal V. Naruševičiūtės metodą

Bendrieji šokio duomenys

Šoka Juzefa Česnulevičienė (g. 1931 m.) ir Stanislovas Česnulevičius (1929 m.) iš 
Marcinkonių k., Varėnos r., per polkos varžytuves Varėnoje (2006 11 17)

Groja Pranas Ulbinas, Varėna
Muzika 2/4; polka;   = 144
Šokančių porų skaičius 1
Choreografinis piešinys –
Poros judėjimo trajektorija Sukantis (s/d) juda po truputį linija į vieną pusę ir atgal (iš pradžių s/d po truputį 

judant, o vėliau s/k judant greičiau)
Atlikimo intensyvumas Energingai
Vertikalieji judesiai Neryškūs

Bendrosios judesių charakteristikos lentelė

Galva V s/d kartais juda, tačiau ritmiškų judesių nėra; kartais pasižiūri po kojomis; akys dažniausiai 
nukreiptos pro partnerės galvos dešinį šoną

M statiška, akys nukreiptos partneriui į veidą
Pečiai V įprastinė padėtis

M įprastinė padėtis
Liemuo V tiesus, atskirų judesių nėra

M tiesus, atskirų judesių nėra
Susikabinimas B labai arti vienas kito; kūnai (beveik) liečiasi dešinėmis priekių pusėmis; susikabinimas 

nesikeičia

V k: krūtinės aukštyje laisvai sulenkta ir laiko partnerės dešinę ranką; 
d: uždėta partnerei ant nugaros po mente

M k: šiek tiek įstrižai padėta vyrui ant nugaros pečių aukštyje
Kojos V šiek tiek sulenktos per kelius; pradeda šokti dešine koja

M pradeda šokti kaire koja
Pėdos V šokama visa pėda

M šokama ant puspirščių (batai su kulnais), o kartais visa pėda.
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Detaliosios analizės lentelė

1. Muzika Fr A1 A2 A3 A4-B1-B2 B3 B4

Tkt 4 1/2 1/2 1 1 1 1 3 12 2 1 1 1 4
2. Poros motyvai

V
 n

us
iim

a k
ep

ur
ę, 

nu
sil

en
ki

a M
, s

us
ik

ab
in

a, 
že

ng
ia

 k
el

is 
ži

ng
sn

iu
s i

r p
ra

de
da

 šo
kt

i. pr s/d {d/t; 12; vt, bet po truputį judant linija į vieną 
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5. Papildymai Sukantis su k koja tarytum labiau pasispiriama ir ji pakyla 
aukščiau, o d koja pritraukiama prie kitos kojos ir ant k 
kojos truputį pritupiama. Žingsniai nušokamojo pobūdžio, 
ypač M, kuri šoka tik ant puspirščių. V žingsniai kartais 
tarsi „dėliojami“, ypač k kojos, kuri dažnai statoma nuo 
kulno.

V sukimasis: 90°, 45°, 
45°. M taikosi prie V, 
todėl jos žingsnių dydis 
(ir sukimasis) įvairus, 
nors dažnai trečias takto 
žingsnis didžiausias. 
Šokis baigiamas sulig 
paskutiniais muzikos 
akordais. Pabaiga 
neakcentuojama.
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Nedaug Lietuvos muzikų sulaukė tokio išskirtinio 
muzikologų dėmesio – ne vienos konkrečiam asmeniui, 
jo kūrybai skirtos monografijos. Be daugiausia susido-
mėjimą kėlusios (ir vis dar keliančios) M. K. Čiurlionio 
kūrybos, itin gausiai tiek knygose, tiek spaudoje nagrinė-
jama Juozo Gruodžio veikla ir kūrybos braižas. Lietuvių 
muzikologijoje šis kompozitorius pripažįstamas lietuvių 
muzikos klasiku, ypač vertinami jo nuopelnai formuojant 
nacionalinę kompozicijos mokyklą, jis pelnytai laikomas 
šios mokyklos pagrindėju.  

Tačiau tokia samprata muzika besidominčiųjų są-
monėje susiformavo ne tik dėl paties lietuvių muzikos 
kūrėjo nuopelnų. Ją formavo ir lietuvių muzikologijos 
klasiko Algirdo Ambrazo asmenybė. Profesorius jau seniai 
vertinamas kaip atkaklus J. Gruodžio kūrybos tyrinėtojas 
ir puoselėtojas, stebinantis gebėjimu atrasti vis naujus pa-
sirinkto objekto1 tyrimo aspektus, šaltinius ar net faktus. 
Tokios kryptingos veiklos rezultatas – Algirdo Jono Am-
brazo sudaryta knyga „Juozas Gruodis epochų sankirtose. 
Straipsniai. Atsiminimai. Dokumentai“2.

Prieš pasirodant knygai būta ir skeptiškų nuomo-
nių, palydimų fraze: „Ir vėl apie Gruodį...“ Tačiau tiek 
kompozitoriaus veikla ir asmenybė, tiek sudarytojo (ir 
didelės dalies teksto autoriaus) profesinė kompetencija 
lėmė įdomų rezultatą3. Skeptiškumo nestokojanti frazė, 
skaitant knygą, transformuojasi į „dar kartą apie Gruodį“ 
ir pasipildo vertinimais „naujai“, „aktualiai“. Knygos pra-
tarmėje paaiškinama tokio leidinio atsiradimo motyvacija, 
pabrėžiami nauji tyrimo rakursai. A. Ambrazo teigimu, 
„keičiantis ideologijoms, kito ir J. Gruodžio vertinimo 
kriterijai, išryškėjo daug naujų, anksčiau nežinotų, kartais 
sąmoningai nutylėtų jo gyvenimo ir veiklos faktų“ (p. 8). 
„Leidinyje norėta atkurti kuo išsamesnį J. Gruodžio 
muzikinės veiklos vaizdą, pateikti kuo objektyvesnį jo 
kūrybos vertinimą to meto lietuvių ir pasaulinės muzikos 
kontekste. Siekta išvengti ir J. Gruodžio suherojinimo, 
todėl jis ir jo bendražygiai (S. Šimkus ir B. Dvarionas) 

Priedas
Supplement

Judita Žukienė

Aktualus sugrįžimas, 
arba dar kartą apie Juozą Gruodį

pristatomi su visais žmogiškais privalumais ir trūkumais“ 
(p. 8–9). Ši monografija tampa tam tikra J. Gruodžio 
veiklos ir kūrybos percepcijos revizija, išsiskirianti naujais 
faktais ir dokumentais. Pasirinktos tyrimo kryptys at-
skleidžiamos nuosekliai, kryptingai gvildenant įvairialypę 
problematiką. 

Pažymėtina visos knygos struktūra. Peržvelgus turinį, 
skleidžiasi savita veikalo dramaturgija: medžiaga ekspo-
nuojama ir nagrinėjama kryptingai, nuosekliai, pradedant 
nuo kūrėjo portreto (tiesiogine ir perkeltine prasme), 
tyrinėjami jo kūrybos niuansai, pristatomi kontekstai, ga-
liausiai vėl sugrįžtama prie portreto štrichų, atsispindinčių 
epistolikoje, kompozitoriaus tekstuose ir dokumentuose. 
Gausi dokumentinė ir tyrimų medžiaga struktūrinama, 
ją skirstant į pratarmę ir trumpą įžanginę informaciją, 
šešias dalis ir priedus.

Leidinys pradedamas svarbiausiomis J. Gruodžio gy-
venimo ir kūrybos datomis, bet jų apimtis (šeši puslapiai) 
ir faktų gausa skatina kvestionuoti patį pavadinimą. Tai 
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koncentruotai pateikti biografiniai duomenys ir kūrinių 
sukūrimo datos, atspindintys J. Gruodžio veiklos įvairia-
pusiškumą ir kūrybos raidą. Taip dar kartą trumpai pri-
menamas kūrėjo nueitas kelias (paminint mažiau žinomus  
gyvenimo faktus), bet eliminuojamas pavojus perpasakoti 
biografiją, sudaroma palanki terpė autoriams laisvai ope-
ruoti faktais, susijusiais su J. Gruodžio veikla.

Jau knygos pradžioje susikuriame / atkuriame vizualinį 
kūrėjo portretą. 16–39 puslapiai – tarsi savotiška nedidelė 
ekspozicija „J. Gruodžio gyvenimo kelias vaizduose“, iš 
kurios atgyja matyti ir visai nauji senų fotografijų vaizdai. 
Tad knygos įžanginė dalis – puiki kelionė į gerai žinomą, 
bet iš tiesų primirštą lietuvių muzikos klasiko gyvenimo 
faktologiją ir vaizdų pasaulį.

Didelę leidinio dalį sudaro Algirdo Ambrazo išsamūs 
tekstai, pasižymintys naujumu, objektyviu požiūriu ir 
plačiu kultūrinių kontekstų pateikimu. Kaip tik jie ir 
išryškina kai kurias J. Gruodžio gyvenimo detales, iki 
tol mažiau tyrinėtus kūrybos aspektus, kūrybinius ryšius, 
įtakas.

Kitų autorių straipsniai, kuriuose tyrinėjama J. Gruo-
džio kūryba ir muzikinė veikla, publikuojami antrame 
knygos skyriuje. Čia rasime ir jau anapilin išėjusių autorių 
(Juliaus Špigelglazo, Leono Povilaičio, Onos Narbutienės), 
ir iki šiol aktyviai dirbančių muzikologų Ritos Nomicai-
tės, Dariaus Kučinsko, Danutės Petrauskaitės, Gražinos 
Daunoravičienės mokslinių tyrimų rezultatus. G. Dauno-
ravičienės straipsnis „J. Gruodžio kompozitorių mokykla 
ir jos ištakos“ išsiskiria muzikologės tekstams būdingomis 
giliomis įžvalgomis, medžiagos gausumu ir aktualumu, 
tautiškos mūsų kompozitorių mokyklos paieškomis ir šių 
dienų situacijos analize.

Trečiame skyriuje „Informaciniai tekstai“ pateikiama 
papildomos, iki tol neskelbtos informacijos apie kompo-
zitorių (jo šeimą, sveikatą), jo kūrybos sklaidą, minėjimus 
ir pagerbimą šiandien (Kauno muziejų fonduose turimos 
medžiagos apie J. Gruodį apžvalgos).

J. Gruodžio kūrybos ir veiklos, jo indėlio į lietuvių 
muzikinę kultūrą tyrinėtojams itin vertingo peno teikia 

knygos trečiame–penktame skyriuose spausdinami kom-
pozitoriaus amžininkų atsiminimai, paties muziko tekstai, 
dokumentai ir korespondencija. Čia randame naujų duo-
menų, skaitytojas turi retą galimybę susipažinti su iki tol 
archyvuose gulėjusia medžiaga. Tarp J. Gruodžio rašytų 
straipsnių – ir lemtingasis „Muzika turi eiti iš liaudies 
liaudžiai“. Ši publikacija palydima knygos sudarytojo 
paantrašte „Paskutinis J. Gruodžio straipsnis, jo para-
šymo aplinkybės ir kontekstas“ ir  paaiškinančiu tekstu, 
komentarais, išsamiai atskleidžiančiais to meto situacijos 
dramatiškumą. Toks publikacijos pateikimas įsupa į to 
meto politinius ideologinius verpetus, kuriuose vyko šių 
dienų skaitytojui mažai suvokiamos batalijos, vertusios 
kūrėjus (o ir visus buvusios Sovietų Sąjungos piliečius) vos 
ne kasdien laikyti žmogiškumo egzaminus.

Bene vienintelė vieta „Juozo Gruodžio bibliografija 
(1984–2009)“ naujausiame veikale apie J. Gruodį galėjo 
būti šiek tiek informatyvesnė. Po tiek metų naudinga būtų 
vienoje vietoje paskelbti visą kompozitoriaus bibliografiją. 
Bet čia akivaizdus autoriaus sumanymas – skelbti tik naują 
ir naujausią informaciją apie J. Gruodį. Kita vertus, gal 
tai knygos sudarytojo ir daugelio tekstų autoriaus A. Am-
brazo bandymas provokuoti ateities kartų tyrinėjimus? 
Ar išvysime J. Gruodžio bibliografiją (2010–2035 m.) ir 
kokios apimties ji bus? 

Sprendžiant iš knygoje „Juozas Gruodis epochų san-
kirtose. Straipsniai. Atsiminimai. Dokumentai“  paskelbtų 
muzikologų straipsnių, mūsų muzikos klasiko darbai iki 
šiol nepraranda aktualumo, o publikuojama faktologinė 
medžiaga, straipsniai, dokumentai, atsiminimai ir laiškai 
skatina naujus tyrimus. 

Nuorodos

1 Kitas objektas – Juliaus Juzeliūno kūryba.
2 Išleista Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 
3 2010 metų Lietuvos kompozitorių sąjungos geriausių mu-

zikologinių darbų konkurse už lietuvių muzikinės kultūros 
tyrinėjimus (ir konkrečiai už šią knygą) Algirdui Ambrazui 
paskirta Onos Narbutienės premija.
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Teikiamų publikuoti straipsnių reikalavimai, jų recenzavimo tvarka
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išdėstomi tyrimo rezultatai. Po to išvardijami reikšminiai žodžiai. Anotacija turi būti pateikiama lietuvių ir an  glų 
(vokiečių) kalbomis.

Straipsnio pabaigoje turi būti pateikiamos nuorodos ir literatūros sąrašas. Po literatūros sąrašo pateikiama san trauka. 
Jei straipsnis lietuvių kalba, santrauka rašoma anglų (vokiečių, prancūzų) kalba; užsienio kalba teikiamo straips nio 
santrauka turi būti lietuvių kalba. Santraukos apimtis – 0,5–1 puslapis.

Straipsnio iliustracinė medžiaga (nuotraukos, grafikai, schemos, lentelės ir kt.) turi būti nespalvota, geros kokybės 
ir tinkama reprodukuoti. Natų pavyzdžiai turi būti parengti kompiuteriu.

Straipsnius galima teikti lietuvių ir pagrindinėmis užsienio kalbomis. Apimtis neturėtų viršyti vieno spaudos lanko. 
Didesnės apimties straipsnio spausdinimo galimybė aptariama su vyriausiuoju redak toriumi.

Straipsnio autorius atskirame lape lietuvių ir anglų (vokiečių, prancūzų) kalbomis turi pateikti trumpą savo moks-
linę biografiją – nurodyti mokslinį laipsnį ir vardą, svarbiausius darbus, mokslinius interesus, darbovietę, pareigas ir 
adresą.

Redakcijai pagal nurodytus reikalavimus parengtą straipsnį autorius turi pateikti spausdintą baltame tipiniame A4 
formato popieriuje (1 egz.) ir pridėti kompiuterinę laikmeną su straipsnio įrašu.

Pateiktą straipsnį recenzuoja du redakcinės kolegijos paskirti mokslininkai. Laikomasi nuostatos, kad kiekvienas 
straipsnis turi turėti dvi recenzijas – vidinę ir išorinę. Jeigu pateikto straipsnio problematika tarpdisciplininė, privaloma 
gretutinės mokslo srities ar krypties mokslininko rekomendacija.

Straipsnis spausdinamas gavus dviejų mokslininkų rekomendacijas.

Atmintinė autoriams 
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sąrašo sudarymo metodikos. Redaktorių kolegija vadovaujasi Osvaldo Janonio instrukcijomis, nurodytomis leidinyje 
Bibliografinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų 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 (išnašose) ir literatūros sąraše bibliografiniai duomenys pateikiami originalo rašyba. Dokumentai kiri-
lica nelotyninami (netransliteruojami). Kinų, japonų, arabų ir kitų kalbų šaltiniai nurodomi naudojantis atitinkamais 
transliteravimo standartais. Sulotyninti duomenys gali pakeisti vartotuosius originaliame dokumente arba papildy-
ti – tuo atveju suskliausti laužtiniais skliaustais. Didžiųjų raidžių rašyba turi atitikti nurodomo dokumento kalboje 
susiklosčiusią praktiką. Pagrindinis nuorodos šaltinis išryškinamas kursyvu. 

Tekstinės išnašos įterpiamos į straipsnio tekstą lenktiniuose skliaustuose arba teikiamos kaip pastaba nuorodose 
darbo gale. Į tekstą įterptose išnašose nurodomas cituojamo teksto autorius arba antraštė, išleidimo metai ir – jei reikia – 
puslapis, pavyzdžiui, (Čiurlionis 1973, 51). Kelių autorių leidinio nuoroda gali būti trumpinama nurodant pirmojo 
autoriaus pavardę ir prirašant „et al.“. Nuorodose teikiami bibliografiniai duomenys gali būti nurodomi dvejopai. 
Pirmuoju atveju, pavyzdžiui: Tekstas iš Mikalojaus Konstantino Čiurlionio laiškų Sofijai Kymantaitei-Čiurlionienei 
rinktinės leidinyje Čiurlionis, Mikalojus Konstantinas. Laiškai Sofijai. Parengė Vytautas Landsbergis. Vilnius: Vaga, 
1973, p. 51. Antruoju atveju gali būti teikiama vien tik bibliografinė nuoroda laikantis citavimo tvarkos ir literatūros 
sąrašo sudarymo metodikos.

Literatūros sąrašas turi būti išdėstytas autorių arba antraščių abėcėlės tvarka. To paties autoriaus darbai rašomi 
išleidimo chronologine tvarka. 
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Bibliografinės nuorodos sudaromos laikantis šių reikalavimų:
a) po autoriaus pavardės prieš vardą dedamas kablelis; po kiekvieno asmenvardžio dedamas kabliataškis;
b) jei autorius nežinomas, nurodoma antraštė (pavadinimas);
c) jei antraštės nėra, ji keičiama pirmaisiais žodžiais, reiškiančiais baigtinę mintį; po jų dedamas daugtaškis;
d) toliau eina antraštė – straipsnio arba knygos pavadinimas (kursyvu) originalo kalba; 
e) prieš šaltinį, kuriame išspausdintas straipsnis, rašoma „In“ arba „Iš“; šaltinio antraštė išryškinama kursyvu.
f) jei esama antraštės, t. y. antraštę paaiškinančių duomenų (informacija apie leidinio tipą, žanrą, paskirtį, rengėjus), 

jie teikiami po antraštės; prieš paantraštę dedamas dvitaškis;
g) leidinio rengėjų (redaktorių, vertėjų ir pan.) nurodyti neprivalu, tačiau jie gali būti nurodomi po antraštės;
h) būtini bibliografijos elementai yra išleidimo duomenys – originalo kalba rašomi duomenys: vieta, leidėjas, metai;
i) po leidinio išleidimo vietos nuorodos dedamas dvitaškis (kai leidėjas nenurodomas, dedamas kablelis); po 

dvitaškio toliau rašomas leidėjas, esant keliems leidėjams – išryškintasis arba pirmasis leidėjas; po leidėjo įvardijimo 
dedamas kablelis;

j) toliau nurodomi leidinio metai; esant tęstinių ar periodinių leidinių numerių, tomų ir pan. nuorodoms, po 
leidinio metų dedamas kablelis; nesant šių duomenų, po leidinio metų dedamas taškas, pavyzdžiui: 

Landsbergis, Vytautas. Geresnės muzikos troškimas. Vilnius: Vaga, 1990. ISBN 5-415-00635-4.
Račiūnaitė-Vyčinienė, Daiva. Vienbalsumas šiaurės rytų Aukštaitijoje: vėlesnės monofoninės dainos. Iš Lietuvos muzikologija. 
Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005, t. 6, p. 150–160.

k) toliau nurodomi leidinio dalies (pvz., straipsnio) puslapiai, pavyzdžiui:
Kramer, Lawrence. Perspektyvos: postmodernizmas ir muzikologija. Iš Goštautienė, Rūta (sud.). Muzika kaip kultūros tekstas. 
Vilnius: Apostrofa, 2007, p. 124–160.

l) toliau įrašomas knygą, daugiatomius arba serialinius leidinius identifikuojantis standartinis numeris – ISBN, 
ISMN ar ISSN; po jų nuorodos dedamas taškas; standartinis numeris neprivalomas nurodant knygų, daugiatomių 
arba serialinių leidinių dalis (straipsnius ir pan.);

m) cituojant arba nurodant elektroninius dokumentus, būtina nurodyti leidinio autorių, antraštę, elektroninį 
adresą ir elektroninio leidinio žiūrėjimo datą, pavyzdžiui:

Paulauskis, Linas. Bronius Kutavičius: jeigu nėra paslapties – nėra ir muzikos. Iš Lietuvos muzikos link [interaktyvus]. 2005–2006, 
Nr. 11 [žiūrėta 2007 m. lapkričio 5 d.]. Interneto prieiga: <http://www.mxl.lt/lt/classical/info/251>. 
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