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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. Chopin (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 rekompozicija (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, culturological, 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
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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 „Marche Funèbre“ („Laidotuvių maršas“) buvo traktuojamas
tarsi tramdomasis apynasris ir cikle nusviestas kitam autoriui 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. Mozarto styginių kvarteto A-dur (K464) partitūros dvasia.
Tai paliudytų kūrinius suartinę panašių intencijų burtažodžiai, 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 sukomponavo 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, kompozicinių 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 temomis (F. Liszt, S. Rachmaninov, F. Busoni, F. Mompou,
L. Godowsky), rekompozicijos su galūne „ana“ („Chopiniana“ – 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 formomis F. Chopino kūryba figūruoja dabarties kompozitorių 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 išpažįstantys vertybes kartu su į praeitį tolstančia F. Chopino
epocha bei jos kompoziciniais idealais. Kitoje pusėje nesidangstydama afišuojasi iš avangardo intelektinio konceptualumo 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 iškeliauja 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. Chopino, R. Schumanno, Lariso Moreano Gottschalko, F. Busoni, 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 portretas – paimtus klavesino ir vėlesnių epochų genijų opusų
„kūnus“ išniekino pats J. Cage’as, naudodamas „Fortran“
kompiuterio programų algoritmus ir prievarta kryžmindamas 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 apsidrausdamas replikavo: „Kai aš kuriu hepeningą, labiausiai stengiuosi 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 Schnebelis, 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 Denisovas, Arvo Pärtas ir kt.
Straipsnio autorės požiūris į „iš antrų rankų“ perparduotus kūnus ir jų atpažinimo būdus beveik sutapo
su M. L. Kleino (2005) raginimu nepasiduoti dabarties
lingvistų, antropologų, semiotikų ir menotyrininkų vilionėms analizuojant atsižvelgti į visus įmanomus semiotikos,
euristikos, hermeneutikos diskursus ir privalomai naudoti
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poststruktūralizmo, dekonstrukcijos metodus. Kaip pastebi monografijos „Intertekstualumas Vakarų muzikos
mene“ („Intertextuality in Western Art Music (Musical
Meaning and Interpretation)“, 2005) autorius M. L. Kleinas, 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 susiduria dviejų lietuvių kompozitorių tekstai – Juozo Gruodžio pjesė „A la Chopin“ (1920) ir Vidmanto Bartulio
„I like F. Chopin“ (2000). Išdėstant pjeses horizontalioje
laiko tėkmės ašyje aiškėja, kad viena nuo kitos kompozicijos 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 Skriabino viduriniojo laikotarpio muzikos Juozui Gruodžiui
pirmiausia buvo patraukliausia jo fortepijoninio repertuaro dalis. Jaunystėje tobulindamas savo skambinimo fortepijonu 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
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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 sonatos); 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 atskleidžia, 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 modernumą 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 didelis, 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 Musorgskiu“ (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: „Chopino 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 nacionalinius kompozitorius J. Gruodis dažniausiai nurodydavo
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M. Musorgskį, N. Rimskį-Korsakovą, kitus rusų kompozitorius, 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 modernizmas 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“ (Gruodis, 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: „Naudodamasis 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 laisvųjų ir kartu griežtųjų variacijų (temos formos ir harmoninio
plano išsaugojimo) ypatybės. Prieš herojišką akordinį
finalą (temos variantas) buvo kuriama fuga. Cikle įžvelgtume L. van Beethoveno 32 variacijų c-moll (faktūrinių,
ritminių aliuzijų), R. Schumanno „Karnavalo“, „Simfoninių etiudų“ (faktūros sluoksnių vešlumo, fortepijono aplikatūros, 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 pastebėti, kad net trys ciklo variacijos buvo siejamos su lenkų
muzika: XII variacija (Alla Polacca) sukurta polonezo
žanru, VII variacija buvusi mazurka. Nors VI variacija paties J. Gruodžio buvo pavadinta abstrakčia Adagio tempo
nuoroda, jos stilistinį identitetą kaip À la Chopin netrukus
įvardijo J. Gruodžio bendramokslis Leipcigo konservatorijoje 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 masyvaus 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 bandydamas prisiliesti prie F. Chopino stiliaus, J. Gruodis savo
variacijoje įdiegė tai, ką galėtume nusakyti M. Tomaszewskio (1996) susistemintomis ekspresyviomis semantinėmis F. Chopino muzikos idiomomis (Tomaszewski,
1996, p. 146–154): tai noktiurno, pianizmo ir nostalgijos
idiomos. Šis kompleksas maitino lyrinę, nostalgišką melodiją (b-moll), kupiną ankstyvojo lietuviško (šopeniško)
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brilliant stiliaus bruožų. J. Gruodis kūrė plačiai alsuojančią 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 intonacinio 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 „išprievartavęs 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 minkštais, šopeniškais laužytais arpeggio akordais, kurie buvo
J. Gruodžio dėstomi melodiškai, su nuolat išnyrančia
„minkšta“ tercija harmoninių figūracijų viršūnėse16.
Vienas F. Chopino besiplėtojančios noktiurniškos melodijos kaprizų neabejotinai buvo siejamas su įspūdingos
akordikos intensyviu harmoniniu procesu. Kartu turėjo
būti vykdoma kita privaloma F. Chopino noktiurnų harmonijos sąlyga – harmonijų individualizacijos pajauta,
manipuliavimas įstrigusiais akordų „veidais“ kartu su
jų funkcine tapatybe, išdėstymu, figūracija, aplikatūriniu-registriniu atspalviu ir ekstaziškas gėrėjimasis pačių
harmonijų skambesiu.
Galima numanyti, kad požiūryje į harmoniją, jos spalvinės paletės atskleidimą, įtampos formavimo būdus, kaip ir
pačios modernėjimo krypties numatymą, glūdėjo dar vienas
neafišuojamas F. Chopino ir J. Gruodžio kompozicinių vizijų 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 laikų „modernistu“, jis taipogi pergyvena savo evoliuciją.
A. Skriabinas, pradėjęs sekt ir tęst Šopeną ir Listą, sistemingai 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 sekusį ir tęsusį Skriabiną, iš esmės galėjo būti trūkstama
hormoninio proceso grandis tarp F. Chopino ir A. Skriabino harmonijų (akordų), kitaip tariant, transformacijos
grandis tarp F. Chopino harmonijos (F. Chopino akordo) 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. vyraujančią modernizmo harmoninės sklaidos kryptį.
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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 daugelį jo harmonijos konstantų, rodo faktas, jog antrajame
(kitose redakcijose – pirmame) „A la Chopin“ takte taikydamas F. Chopino noktiurnų stiliui ne mažiau būdingą
melodinio harmonijos atskleidimo metodą J. Gruodis
įdėjo tik 1935 m. Ludwiko Bronarskio „Harmonika Chopina“ apibūdintą vadinamąjį F. Chopino akordą (Bronarski, 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 būdingų 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.

„A la Chopin“ versus „I like F. Chopin (Sonata B Min)“

Dar Nikolajus Rimskis-Korsakovas buvo pastebėjęs du
svarbiausius F. Chopino kūrybos savitumus, sakydamas,
kad jame sutilpo „didžiausio melodisto ir genialiausio, originaliausio harmonizatoriaus talentas“21. Ir iš tiesų atskiro
akordo „kvapas“, ypatingas skambesio rafinuotumas buvo
stabilioji F. Chopino noktiurnų stiliaus dalis. Visą gyvenimą 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 mažas 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 emocinę 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 alteraciją, 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 tonais, 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 santykiams 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 figūracinės, 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 noktiurnus25 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 chromatizmus, pereinamuosius tonus, ypač apdainavimus,
plėtė ornamentų apimtis: iš negausių triolių, kvintolių
pereidamas į vėliau pernelyg stabiliai įsivyravusias sekstoles. 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 neakordinių 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 Šopenui, dalinamas ir neporiniai“ (Gruodis, 1965, p. 183).
J. Gruodis nedviprasmiškai pabrėžė F. Chopino ritminės
technikos esmę – metro kvadratiškumo įveikimą, nesutampančių ritminių piešinių vienalaikiškumą ir vertikalų
ritminių piešinių derinį.
Iš tiesų „A la Chopin“ pjesėje J. Gruodžiui galbūt
dar nepavyko prilygti F. Chopino neakordinių tonų ornamentų 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 muzikoje 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 accelerando 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 lietuviškos muzikos sąsajas, užsiminti apie jo įtaką M. K. Čiurlionio fortepijoninei muzikai arba minėti F. Chopino
sukurtą „Lietuvišką dainą“ („Piosenka litewska“), op. 38
(ž. lietuvių liaudies; litewskie słowa ludowe, tłum. L. Osiński) būtų nepakankama. F. Chopiną su Lietuva siejo kur kas
platesnis bendrumo laukas, Fryderyko Chopino aristokratiškos 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 reputacija 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 giminė 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 akcentus“ (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 minėta, 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. Tomaszewskis 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?
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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. Čiurlionio laiškų32 su ryškiomis vienišumo, svetimos aplinkos
ir kalbos, nesusikalbėjimo su Carlu Reinecke ir begalinio

„A la Chopin“ versus „I like F. Chopin (Sonata B Min)“

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 neakordinius 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, įdomesnio 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 pribręsti 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 Cerha, 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 autentiškai („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 nejaudino 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; JeanJacques’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, neprilygstamą 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 Milšteino, F. Chopinas jam jautė blogai slepiamą ironiją, net
antipatiją (Лист, 1956, p. 4).
Nėra likę patikimų liudijimų, kaip J. Gruodžio Variacijos B-dur buvo įvertintos Leipcigo konservatorijos profesorių. Tačiau šiek tiek žinoma apie kitų J. Gruodžio kūrinių
(Sonatos smuikui ir fortepijonui, „Pavasaris Berlyne“) sutikimą 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“ (Gruodis, 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 nominacija, 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 išsirutuliojo audiovizualinis spektaklis – instrumentinis teatras
(kaip jį pats apibūdino) dviem aktoriams ir fonogramai
„Mein lieber Freund Beethoven“ (1987). Scenoje stovėjo
išdarkytas fortepijonas, skambėjo elektronikos deformuoti 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 galbūt 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 postmodernizmo 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 – vizualusis, 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“,
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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 nenusakomas 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 Pasternakas, „vakarais nuo fortepijono atsikeldavo fenomenaliai
konkretus, genialus, santūriai ironiškas ir nuo rašymo
naktimis ir dieninių pamokų su mokiniais mirtinai nukamuotas ir pavargęs žmogus“ (Пастернак, 1970, p. 287).
Salone palikęs savomis improvizacijomis į transą įvarytą
sustingusią publiką, „jis nepastebimai nusėlindavo į prieangį, puldavo prie pirmo pasitaikiusio veidrodžio, ranka
nerūpestingai sušiaušdavo plaukus, ištaršydavo kaklaraištį
ir visas pasikeitęs grįždavo į svetainę, išdarinėdamas visokias 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 kiekvienu nauju I like opusu provokuoja, tyrinėja klausytojo
patiklumą, reakcijas, ir ne visada juo galima pasitikėti. Mat
už svetimos muzikos meilios glamonės V. Bartulio kūryboje 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“ (Gaidamavičiūtė, 2007, p. 35).
Rekompozicija „I like F. Chopin (Sonata B Min)“ 2
fortepijonams42 ir orkestrui atskleidžia tipišką postmodernizmo 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 (reverential – 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. Schönbergo kartos) susikurtų rekompozicijų ritualų.
Juk iš tiesų atrodo, kad F. Chopino medžiaga iš romantiško 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 begalinio melodijos atnaujinimo, papildymo, dar nuostabesnio
ornamentų pagražinimo ieškojimų aistra, sakytume, minimalizmui 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-kūrybinių 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 konstrukcijų. 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 gradacijas iki polėkio ekspresijos karščiu alsuojančios kulminacijos
Allegro maestoso
III šalutinė tema

Scherzo. Molto vivace
fragmentas

Lagano grazioso
1–6 skaitmuo

Molto vivace
7–59 skaitmuo

(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 – ypatingos „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 paprastai, 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, Mazurkoje 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 horizontuose – 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. Bartulį: „Visos natos F. Chopino – muzika mano“ (Gaidamavičiūtė, 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. Bartulis 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 – paskirstymo, „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:
Largo. Sostenuto
fragmentas

Allegro maestoso
baigiamoji partija

(diminuendo – morendo – dolce – dolcissimo)
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 melancholišką 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,
sekvencines 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, struktūriškai 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 šalutinės ir baigiamosios temų intonacinis-sintaksinis bend
rumas: sekvencinių bangų melodinėse viršūnėse įsikūrę
simetriški šuoliai (aukštyn) „paapvalinami“ chorėjišku
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sekundos kritimu (žr. priedai, 4a ir 7a pvz.). Minimalistiniam 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 melodikos 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 sekvencinių harmonijų aktyvumą. Kitaip tariant, V. Bartulis
elgiasi panašiai kaip J. Gruodis, taikydamas ekspresyvią
harmoninę priemonę – raiškų F. Chopino stiliaus signifikavimo ženklą (priedai, 4a, 4b pvz. aiškiai eksponuojamos
F. Chopino akordų sekvencinės grandys).
Pirmoji „metalinė“ konstrukcija apauginama F. Chopino Sonatos h-moll Scherzo. Molto vivace medžiaga, kuri,
beje, artima kai kuriems F. Chopino sukurtų baladžių epizodams, 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 išsitrauktoje jo kompozicinėje virtuvėje sudėliotoje schemoje, kurioje 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 Scherzo. 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 chromatiniai 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-fis V. Bartulis pasigamina savo it danguje kybančias „nustebusias“ intonacijas.
Atrodytų, tai itin elementarūs47 pasažai, tačiau kupini
F. Chopinui būdingo melodizavimo ir V. Bartulio repetityviai 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)

c)

4 pvz.
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d)

4 pvz.

Antrąją opuso konstrukciją – likusią zoną po masyvaus tutti – norėtųsi vadinti repriza, bet nauja F. Chopino 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, materialiai tirpstantį su slopstančiu garsu. Šią savo intenciją
jis nužymi ir F. Chopino partitūrose naudodamas garso
mirimo ženklus: diminuendo – morendo – dolce - dolcissimo. 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 nutįstantį romantiško Abschied šešėlį su minkštu šubertiškos
harmonijos (mažorinės T ir jos paralelės (VI) gretinimas)
šleifu (priedai, 7b pvz.). Gesimas plačiu emociniu diapazonu: 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 eksponuoja akivaizdaus minimalistinio paprastumo (semplice)
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būdu. Nuostabiausia yra bene tai, kad šio grožio taurumui
neprilimpa joks banalumo įspūdis. Masyvų skambesio grožio 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: „Muzika – 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 „morbidezza“ (it. „meilus švelnumas, delikatus subtilumas“)54
apsėdimui. Ilgesingo tirpimo, mirimo tylos gravitacijoje,
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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“ – Noktiurno 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 nominacine 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 prieraišumo 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 kompozicinių 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 kompozicinei tapatybei straipsnyje apibrėžiamas keliais jų talento
struktūros pastebėjimais: tai bendra kompozitoriaus
modernisto jausena, nuostata; viešas tautinės sąmonės
eksplikavimas muzikos kompozicijoje; panašus harmonijos 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 darbuose (1959, 1970). J. Gruodžio buvo tyrinėta ir įdiegta
rafinuota F. Chopino poliritmikos sistema ir taikyti ornamentikos 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 deformacijos nebuvimas ir viešas „meilės išpažinimas“ artimos
kūrybinės dvasios kompozitoriui. Disponuodamas „išsikirpta“ F. Chopino Sonatos fortepijonui Nr. 3 h-moll medžiaga 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. Schubertui, 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 sukryžmina du F. Chopino kulminacijų tipus (evoliucinę dramaturginę 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 „morbidezza“ apsėdimą. F. Chopino tekstui taikydamas aktualią
postmodernistinių technologijų patirtį, šiame opuse
V. Bartulis neperėmė daugelio XX a. II pusės rekompozicijų 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 požiūrį į genijaus muziką ir sutelpa po vertybiškai solidariais
À la Chopin, Hommage à Chopin, Musikalisches Opfer bei
I like F. Chopin logotipais.
Nuorodos
1

2

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.).
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.
Cit. iš koncerto programos: „HPSCHD“ for up to 7
harpsichords & up to 51 tapes (collaboration with Lejaren
Hiller).
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.).
Beje, J. Gruodžio pamėgtas F. Chopino „Laidotuvių maršas“
ir paties J. Gruodžio laidotuvių maršas iš jo muzikos dramai
„Šarūnas“ skambėjo per jo laidotuves.
1924–1925 m. J. Gruodžio straipsnis „Muzika ir „modernizmas“ 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 mokykloje, publikuota ten pat (Gruodis, 1965, p. 176–189).
„Kaip lietuvių tauta turi ugdyti savo muziką“ – brandžiausias J. Gruodžio straipsnis, kuriame išdėstoma jo kūrybinė
programa, buvo išspausdintas 1938 metais. Žr. J. Gruodis.
„Kaip lietuvių tauta turi ugdyti savo muziką“. In: Naujoji Romuva, 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).
Cit iš: Шопен в квадрате, No. 11, Москва: Классика – XXI,
2008, p. 78.
Laiške J. Bieliūnui kalbama apie J. Gruodžio Variacijas
fortepijonui B-dur. Žr. J. Gruodis. Kūriniai fortepijonui.
Vilnius: valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1960.
J. Gruodžio Variacijų B-dur natas žr. leidinyje: J. Gruodis.
Kūriniai fortepijonui. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros
leidykla, 1960, p. 98–126.
J. Gruodis. Kūriniai fortepijonui. Vilnius: Valstybinės grožinės literatūros leidykla, 1961, p. 9–12. Pjesės „A la Chopin“
rankraštį suteikė Balys Dvarionas, leidinį parengė Vytautas
Landsbergis.
Žr. Juozas Gruodis. A la Chopin. Smuikui ir fortepijonui.
Išleido J. Petronis. Kaunas, p. 1–7.
Žr. J. Gruodis. Jūratė ir Kastytis. Pirmasis paveikslas (Pajūryje), Nr. 7 „Pas de deux“. Klavyras, p. 53–57.
Žr. Ю. Груодис. Сюита для симфонического оркестра.
Партитура. Москва, Ленинград: издательство „Музыка“,
1966, p. 61–76.
Yra žinoma, kad F. Chopinas melodiją suvokė retoriškai ir
dirbdamas su mokiniais bei savo nebaigtoje „Fortepijono
metodikoje“ melodiją dažnai lygino su prasminga, sintaksiškai 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).
F. Chopino melodijos savybes 1945 m. taikliai apibūdino
Borisas Pasternakas, vadindamas ją „pagrindine išraiškos
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priemone, kalba, kuria F. Chopinas išdėstė viską, ką norėjo
pasakyti“, ir kuri, jo nuomone, buvusi „labiausiai „nesuklastota“ 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).
Kaip pažymi Algirdas Ambrazas, dažnas J. Gruodžio fortepijoninių 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).
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).
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 Chopina“. In: BCh 12, Kraków, 1970. Kaip mano V. Cukkermanas, 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.
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).
„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 Paryžiaus F. Chopinas džiaugsmingai sušunka: „Tik čia galima
sužinoti, kas yra dainavimas“ (Tomaszewski, 2001, p. 186).
Н. А. Римский-Корсаков. Воспоминания В. В. Ястребцева.
Т. 1, Ленинград: Музгиз, 1959, p. 203.
Cit. iš: Шопен в квадрате. No. 11, Москва: Классика – XXI,
2008, p. 81.
Cit. iš: ten pat, p. 24.
Apie tai plačiau žr. A. J. Ambrazas. „Die Harmonielehre
Sigfrid Karg-Elerts in ihrer Bedeutung für litauische Komponisten“. In: Deutsch-baltische musikalische Beziehungen:
Geschichte – Gegenwart – Zukunft, Bd. 11, Hrsg. von
A. Žiūraitytė und K.-P. Koch, Bonn, 2003.
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 minėtini: 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 tirpstančių 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/institutionalPublicationPublicView.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.
Savo sukurtos ornamentikos F. Chopinas niekam neleido
keisti kūriniuose. Griežtai įspėtas buvo net F. Lisztas, kuriam 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).
„Jei Chopinas taip nesišalintų ir nebūtų abejingas šlovei,
skirtingai nuo daugumos muzikantų, neabejotinai būtų jau
seniai pripažintas naujo fortepijoninio stiliaus arba naujos mokyklos pagrindėju“ („Musical World“, 1838) (cit. iš: Шопен в
квадрате. No. 11, Москва: Классика – XXI, 2008, p. 63).
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.).
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
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vardą Čartoriskiai gavo 1433 metais. Jie aktyviai dalyvavo
LDK politiniame gyvenime, garsėjo intrigomis ir politiniais žaidimais, buvo suartėję su Rusijos carais, o XVIII a.
antrojoje pusėje prisidėjo prie Abiejų Tautų Respublikos ir
Lietuvos valstybingumo žlugimo. Kita vertus, kai kurie giminės 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.
Natos iš: J. Gruodis. Kūriniai fortepijonui. Vilnius: Valstybinės grožinės literatūros leidykla, 1961, p. 9–12.
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).
Žr. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Apie muziką ir dailę.
Laiškai, užrašai ir straipsniai. Sud. J. Čiurlionytė-Karužienė,
Vilnius: Valstybinė grožinė leidykla, 1960; M.K. Čiurlionis. Laiškai Sofijai. Sud. ir parengė Vytautas Landsbergis,
Vilnius: Vaga, 1973.
Subtilių apdainavimų įvairovę, chromatizmus įvairiose
situacijose V. Cukkermanas įžvelgė dažnai telkiantis III–V
melodinių laipsnių zonose (Цуккерман, 1960, p. 87).
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 genijus“. 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).
Pasakojama, kad F. Chopinas skambinti fortepijonu mokė
apie 150 mokinių. Tai neabejotinai per daug, nes buvo madinga 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.
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 mėnesius (nuo spalio ar lapkričio iki gegužės) F. Chopinas paprastai 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 Kalkbrennerio, 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).
„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 melodinių 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 dažniausiai skambindavo jo padarytas italų operų transkripcijas
(Gioachino Rossini „Tarantelos“, Gaetano Donizetti seksteto
iš „Lucia di Lammermoor“ ir kt.).
Vidmantas Bartulis. Gaida. X Baltijos muzikos festivalis,
2001 m. spalio 17–25 d., p. 33.
Kai kurie kompozitoriai rekomponuodami kritiškai žvelgė į
savo pačių pasirinktus C. Debussy operos „Pelléas et Mélisande“, 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 „Berceuse“ Des-dur, op. 57, G. Ligeti savo „Hungarian Rock“
(1978) naudojo akordų ostinato.
„Galioja bendri meno – kaip žaidimo, kaip iliuzijos (iliuzionizmo) – 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, nesuderinamais dalykais…. Visa mano „muzika“ labai įtartina…“
(V. Bartulis) (Gaidamavičiūtė, 2007, p. 156).
„London and Westminster Review“ (1839) recenzentas rašė:
„Jei Chopinas nesijaučia apimtas įkvėpimo, jis niekada neimprovizuoja. 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, vibruojančios 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).
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 išpildavo 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“ (Gaidamavičiūtė, 2007, p. 107).
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Algirdas Martinaitis: „Per visokius pataisymus, perdirbimus,
redakcijas ir atsiranda nauji meilės pasireiškimai, pasikeitimai <…> 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. Martinaitis) (cit. iš: Gaidamavičiūtė, 2007, p. 274).
Cit. iš: Шопен в квадрате. No. 11, Москва: Классика – XXI,
2008, p. 28.
„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 racionaliai, 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).
V. Cukkermano minimas ir trečias F. Chopino kulminacijų
tipas „kulminacijos-sprogimai“ – staigus skambesio sustip
rinimas (Цуккерман, 1960, p. 64).
Kalbant apie melodikos ir harmonijos sąsają, būtina pasakyti,
kad ne visada F. Chopino harmonija tokia aštri, gąsdinanti
ir amžininkams atrodžiusi disonansiška. Iš tiesų nemažai išraiškingų 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.
Cit. iš: Linas Paulauskis. „I like Berlioz“: anotacija kompaktinėje plokštelėje „Zoom in 3“. Kompaktinės plokštelės
lankstinukas. Vilnius: LKS, 2004.
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, nusižiūrėtais, nusiklausytais būdais“ (cit. iš: Gaidamavičiūtė,
2007, p. 238).
Cit. iš: Шопен в квадрате. No. 11, Москва: Классика – XXI,
2008, p. 77.
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, devyniolikmetis 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 mokinius 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.
Cit. iš: ten pat, p. 11.
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 atskleidžianti 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).
„Morbidezza“ – viena M. Tomaszeweskio susistemintų
ekspresyvių-semantinių F. Chopino muzikos idiomų (Tomaszewski, 1996, p. 146–154).
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 reverential 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 structure of their talents: feelings and attitudes which were
common to both composers-modernists; public explication 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 harmonic 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
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of Chopin’s nocturnes, enriched it with idioms of pianism 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 insight 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 composition (loop technique, multiplication, massive collages,
transformations etc.), Bartulis approaches the relationship 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-dramaturgical 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 expression 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.

„A la Chopin“ versus „I like F. Chopin (Sonata B Min)“

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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„A la Chopin“ versus „I like F. Chopin (Sonata B Min)“

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