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Kompoziciniai garsumo ir tembro
erdvėlaikio kinezės atpažinimo aspektai
Compositional Aspects of Timbre and Loudness 
as the Recognition of Time-Space Kinesis 

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

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

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

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

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

Tembro erdvėlaikio kinezė

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trečia, spektro formančių padėtys ir šių padėčių 
amplitudinis intensyvumas (garsumas), mūsų manymu, 
gali sukurti tembro psichologinį spalvos-atstumo efektą. 
Akustikos dėsniai diktuoja, kad aukštų dažnių garsai 
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gęsta greičiau (dėl didesnės trinties) (Ambrazevičius, 
1997, p. 5). Kadangi garsas paprastai yra nulemtas san-
tykio su konkrečia erdve ir vieta, dėl tiesioginio garso 
šaltinio ir jo atspindžių atsiranda psichologinė garsų 
atstumų percepcija (Vickhoff, 2008, p. 83; Chowning, 
2000, p. 1–6). Tad galima manyti, kad sustiprinant 
aukštąsias harmonikas atrodys, jog garsas yra arčiau. 
Tuomet aukštųjų harmonikų neturintis tembras sudarys 
didesnio atstumo įspūdį5. Tembro atstumo efektą su-
teikia jo harmonikų ryškumas. Nuotolinė garso padėtis 
analogiškai turėtų priklausyti ir nuo triukšmo (neregu-
liariųjų bangų) aukščio ir garsumo (būdingų konkrečiam 
garso šaltiniui).

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

1 schema6. Tembro erdvėlaikio kinezė

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

1 pvz.7 Balso spektrinė transformacija

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

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

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

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

vimo procesą siūlome apibūdinti metamorfozinio tembro 
erdvėlaikio sąvoka.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garsumo erdvėlaikio kinezė

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

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

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

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

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

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

3 schema

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

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

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

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

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

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

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



95

Kompoziciniai garsumo ir tembro erdvėlaikio kinezės atpažinimo aspektai

(žr. pirmą straipsnio skyrių). Tad pagrindiniai intensy-
vumo artikuliavimo būdai išskiriami į tris erdvėlaikio 
garsumo kategorijas: stabilaus (statiško), kontrastiškai 
kintančio (pulsuojančio) ir laipsniškai kintančio (modu-
liacinio) garsumo kategorijas (žr. 6 pvz., p. 96). 

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

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

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

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

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

4 schema

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

6 pvz. Intensyvumo erdvėlaikio kinezės lygmenys
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5 schema

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

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

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

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

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

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

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

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

Apibendrinimai

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

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

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

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

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

7 pvz.
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Nuorodos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


