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Pratarmė
Žurnalas „Lietuvos muzikologija“, remiamas įgyvendinant projektą „Periodinių mokslo leidinių leidyba“ VP1-3.2-

ŠMM-02-V-02-002, skaitytojams pristato leidinio XII tomą. Tęsiama tradicija nemenką jo dalį skirti lituanistikos aktu-
alijoms ir lietuvių muzikinės kultūros problematikos analizei. 

Šiame tome pirmą kartą muzikologijos diskurse taip išsamiai gvildenamos kelios naujos temos. M. K. Čiurlionio 100-
ųjų mirties metinių kontekstai iškėlė lietuvių meno ilosoijos darbuose kol kas menkai gvildentą didingumo (sublime) 
temą. Jonas Bruveris straipsnyje „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: didingumas“ daugelyje šio menininko estetinės 
patirties ir daugialypės kūrybos – muzikos, dailės, žodžio meno – briaunų didingumą įvardija kaip imanentinę savybę. 
Plėtodama muzikos diskurso semantinių-stilistinių vienetų (topos) tyrimą ir stebėdama kuriamas praeities muzikos seman-
tines igūracijas, straipsnyje „Pastoralizmo parafrazės lietuvių muzikoje: keletas semantinių interpretacijų topoi teorijos 
aplinkoje“ Rūta Stanevičiūtė atskleidžia platų kultūrinių tropų lauką. Semantinės interpretacijos ir Raymond’o Monelle’io 
išplėtotos muzikinių topoi teorijos aplinkoje analizuojama relektyvios nostalgijos raiška B. Kutavičiaus, O. Narbutaitės ir 
kitų lietuvių kompozitorių kūriniuose.

Danutė Kalavinskaitė straipsnyje „Bažnytiniai žanrai šiuolaikinėje lietuvių kūryboje: tarp bažnytinės muzikos paveldo 
ir atnaujintos liturgijos poreikių“ aptaria pastarųjų dešimtmečių bažnytinių žanrų genezę ir svarsto, ar šiuolaikinių lietuvių 
kompozitorių opusai tinka skambėti šiuolaikinėje bažnyčioje. Analizuodama šiuolaikinės religinės lietuvių kūrybos terpę ir 
Lietuvos katalikų bažnyčiose skambančią muziką autorė kartu brėžia bažnytinės muzikos kūrybos perspektyvą. Rimantas 
Astrauskas straipsnyje „JAV lietuvių muzikinio gyvenimo releksija pianolų muzikoje (1920–1930)“ apibendrina JAV 
lietuvių bendruomenės muzikinio gyvenimo liudijimus – muzikos įrašų pianolai repertuarą. Tyrėjas identiikuoja tokių 
kūrinių pavadinimus, jų autorius, kūrinių atsiradimo aplinkybes, įvertina įtaką Amerikos lietuvių populiariosios muzikinės 
kultūros ir tautinės savimonės raidai.

Greta M. K. Čiurlionio kūrybos, „Lietuvos muzikologijos“ XII tome specialus dėmesys skiriamas dviem estų kom-
pozitoriams – klasikinę tradiciją plėtojančio Erkki-Sveno Tüüro ir baltiškąjį sakralumą pasaulyje reprezentuojančio 
Arvo Pärto kūrybai. Kompozitorius ir muzikologas Kerri Kotta straipsnyje „Klasikinės formos archetipai kai kuriuose 
Erkki-Sveno Tüüro muzikos kūriniuose“ šio kompozitoriaus pastarojo dešimtmečio kompozicijas interpretuoja tradicinių 
formaliųjų archetipų –  sonatinio ciklo ir sonatos formos retorikos požiūriu. Ksenija Zamornikova ir Margarita Katunyan 
straipsnyje „Arvo Pärto „Fratres“ – muzikinė malda“ gėrisi šio kompozitoriaus muzikos sakraliu dvasingumu, grožiu ir 
tyrumu. Į A. Pärto sukurtą tintinnabuli techniką / stilių žvelgiama kaip į XX a. modernistiniu racionalumu persmelktą 
grigališkojo choralo ir Renesanso polifonijos aktualizaciją. „Fratres“ (1977) analizė atskleidžia A. Pärto kompoziciniam 
universalizmui būdingą epochų dialogą, naująjį modalumą ir paramuzikinius formodaros principus. 

Moderniu tarpdisciplininiu diskursu pasižymi Vitos Česnulevičiūtės straipsnis „Sonatos formos analogijos Vytauto 
Bložės ir Juditos Vaičiūnaitės eilėraščiuose“. Jame autorė kelia poetinių ir muzikinių formų paralelizmo bei analogijų 
dilemą, žvalgosi įrodomų sonatiškumo argumentų poetinės kūrybos plotuose. Pasitelkusi sonatinės plėtotės, funkcinių 
santykių ir formodaros struktūrinės darybos logikos ypatumus, lietuvių poetų eilėraščių pagrindu V. Česnulevičiūtė at-
skleidžia sonatiškumo apraiškų poezijoje įžvalgos galimybes. Kitą tarpdisciplininei muzikologijos problematikai aktualų 
diskursą pristato rainuotos muzikinių tekstų ženklinimo technikos, kodų šifrų ir jų perskaitymo būdų paieška Rimos 
Povilionienės straipsnyje „Muzikinio ir verbalinio menų sąveikos fenomenas: kriptograinės muzikos komponavimo 
praktikos aspektai“. Atskleidžiama ilgaamžė turininga kriptograijos praktika, pasireiškusi muzikos garso ir žodinio teksto 
sąveikomis, verbalinių ženklų implikacijomis į muzikos kompoziciją bei muzikiniuose tekstuose paliktų kriptograinių 
slaptaraščių mįslėmis. 

Reikšmingą „Lietuvos muzikologijos“ XII tomo straipsnių bloką sudaro organologijos problematikos publikacijos. 
Girėnas Povilionis straipsnyje „Vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla: meistro Nicolauso Jantzono fenomenas“ 
supažindina su Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos meistro Nicolauso Jantzono pastatytais barokiniais 
vargonais Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, aptaria nežinomų bažnyčių vargonų statytojų autorystės 
klausimus. Kartu išskiriama unikali šiam meistrui būdinga vargonų fasadų architektūra, registrų sandara, jų įsitvirtinimo 
Lietuvoje problematika. Fagotų tobulinimo procesas apžvelgiamas Žilvino Smalio straipsnyje „Fagoto konstrukcijos raidos 
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ypatumai“. Autorius įtikinamai atskleidžia, kaip „idealaus fagoto“ kūrimo intencija instrumento konstrukcijos modiikavi-
mo būdu suformavo dvi savarankiškas Heckel ir Bufet modiikacijas. Įrodoma, kad net šiuolaikinio fagoto konstrukcijoje 
paradoksaliai koegzistuoja akustiškai ir preciziškais skaičiavimais paremti elementai, taip pat akustiniu požiūriu iracionalūs 
atavizmai. Evaldas Vyčinas apibendrina naujausius etnologinius, kalbinius, archeologinius ir etnoinstrumentologinius 
duomenis apie Lietuvoje menkai tyrinėtus saviskambius instrumentus (idiofonus) ir juos naujai klasiikuoja, išplėsdamas 
ir paryškindamas bendrą idiofonų Lietuvoje vaizdą.

Gaila Kirdienė straipsnyje „Dzūkų smuikininkų repertuaras“ atskleidžia visos Dzūkijos ir atskirų jos kraštų repertuaro 
savitumą, apibrėžia pokyčių tendencijas. Ryškinamos senųjų Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos smuiku griežiamų apei-
ginių dainų, raudų ir šokių melodikos sąsajos ir pastebima, kad pastaraisiais dešimtmečiais liaudies smuikininkų repertuare 
vyrauja polkos, daugėja valsų ir individualios kūrybos dainų.

Žurnalo priede Ramunės Kazlauskaitės recenzijoje aptariama vokiškai parašyta lietuvių muzikos istorija, Jurgio Pa-
liaukos parengtame interviu pristatomos jubiliejaus išvakarėse pasakytos Ryčio Mažulio mintys.

Redakcinė kolegija
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Foreword
he 12th volume of the Lithuanian Musicology journal supported by the Lithuanian Science Academy project Publish-

ing of Periodic Science Journals continues the tradition of devoting a sizeable number of the pages to the issue of the latest 
research into Lithuanian philology and Lithuanian musical culture. In this volume, several new subjects irst appear in 
the discourse of musicology. he contexts of the centenary anniversary of Čiurlionis’ death raised the issue of until now 
hardly noticeable analysis of the sublime in Lithuanian art philosophical works. In his article Mikalojus Konstantinas 
Čiurlionis: he Sublime Jonas Bruveris deines the greatness of the artist’s aesthetical experience and multi-faceted crea-
tion – music, painting, and verbal – as an inherent quality. Expanding the analysis of semantic-stylistic units of musical 
discourse (topos) and observing the semantic igurations of music in the past, Rūta Stanevičiūtė reveals a wide ield of 
cultural tropes in the article Paraphrasing Pastoral in Lithuanian Music: Some Semantic Interpretations in the Context of 
Topoi heory. he representations of relective nostalgia in the compositions of Bronius Kutavičius, Onutė Narbutaitė 
and other Lithuanian composers are analysed in the medium of semantic interpretation and the musical topoi theory 
expanded by Raymond Monelle.

In her study Genres of Church Music in Contemporary Lithuanian Composers’ Works: Between the Heritage of Church 
Music and the Needs of the Renewed Liturgy Danutė Kalavinskaitė discusses the genesis of the church genres of the last 
decades trying to determine the suitability of the opuses by contemporary Lithuanian composers to be performed in 
churches. Analysing the medium of contemporary Lithuanian religious compositions and the music performed in Lithua-
nian Catholic churches the author also speaks about the prospects for church music. In his study he Musical Life of the 
Lithuanian Community in the USA as Relected in the Player Piano Music (1920–1930) Rimantas Astrauskas sums up 
the manifestations of the musical life of Lithuanian American Community – the repertoire of Lithuanian music rolls for 
player piano. he researcher identiies the titles of such compositions, their authors, the circumstances of their appearance 
and evaluates their impact on the development of Lithuanian American popular music culture and self-determination. 

Besides Čiurlionis’ creation, the 12th volume of Lithuanian Musicology is concerned with the oeuvre of two Estonian 
composers: Erkki-Sven Tüür, who is expanding the classical tradition, and Arvo Pärt, who represents Baltic sacrality in 
the world. he composer and musicologist Kerri Kotta’s Classical Formal Archetypes in Selected Works by Erkki-Sven 
Tüür interprets the compositions of the last decades by this composer from the point of view of traditional formal arche-
types – sonata cycle and sonata form. Kseniya Zamornikova and Margarita Katunyan in Arvo Pärt Fratres: he Prayer 
in Music – admire the sacral soulfulness, beauty and purity of the composer’s music. he authors view the tintinnabuli 
technique / style created by Pärt as the actualisation of the Gregorian chant and Renaissance polyphony saturated with 
twentieth-century modernist rationality. he analysis of Fratres (1977) reveals the dialogue of the epochs, new modality 
and the extra-musical principles of forming characteristic of Pärt’s universalism.

Vita Česnulevičiūtė’s Analogies of Sonata Form in the Poems by Vytautas Bložė and Judita Vaičiūnaitė stands out on 
the pages of Lithuanian Musicology by modern interdisciplinary discourse. he author raises the dilemma of parallelisms 
and analogies of poetic and musical forms and searches for the manifestations of sonata form in poetry. Another impor-
tant discourse is represented for interdisciplinary musicological issue is represented by the search for reined methods of 
marking musical texts, code ciphers and means of deciphering them in Rima Povilionienė’s Phenomenon of Interaction of 
Musical and Verbal Arts: Aspects of Cryptographic Practice in Music Compositions. he study reveals an old cryptographic 
practice that found an expression in the correlation between musical sound and verbal text, implications of verbal signs 
into music composition and the puzzles of cryptographic secrets let in musical texts. 

Studies devoted to the question of organology in this issue of Lithuanian Musicology make up a signiicant part of 
the publication. Girėnas Povilionis in his he Vilnius School of Late Baroque Organ Building: he Phenomenon of Master 
Nicolaus Jantzon writes about the Baroque organs built by the Nicolaus Jantzon, of the Vilnius Late Baroque Organ Build-
ing School, in Lithuania, Latvia, Poland, Belarus and Ukraine, also discussing the issue of authorship of unknown church 
organ builders. he article deines the unique features of the instruments by the master in terms of the architecture of the 
organ facades and the structure, origin and consolidation in Lithuania of the registers characteristic of Jantzon organs. he 
process of the perfection of the bassoon is reviewed in Žilvinas Smalys’ article he Evolution of the Bassoon: Tendencies and 
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Characteristics. he author convincingly demonstrates how the creation of the “ideal bassoon” formed two independent 
systems – Heckel and Bufet. It is proved that, paradoxically, even elements based on acoustically precise calculations as 
well as irrational atavisms from the acoustic point of view coexist in the structure of the contemporary bassoon. Evaldas 
Vyčinas in his article Idiophones in Lithuania. he New Aspect summarises the latest ethnologic, linguistic, archaeological 
and ethno instrumental data about idiophones that have been little researched in Lithuania and gives a new classiication, 
expanding a general picture of these instruments in the country. 

Gaila Kirdienė in her study he Repertoire of the Folk Fiddlers of the Dzūkai (Southeastern Lithuanians) tries to 
demonstrate the originality of the iddlers’ repertoire across Dzūkija and in its separate parts as well as to determine the 
tendencies of change. he links between old ritual songs, laments and dances in eastern Lithuanian and western Belarus 
emphasised. Attention is paid to the fact that during the last decades the folk iddlers’ repertoire has been dominated by 
the polka, with increasingly more waltzes, and songs composed by them. 

he journal’s supplements carry an interview with the composer Rytis Mažulis on the eve of his itieth birthday and 
Ramunė Kazlauskaitė’s review about a fragment of the history of Lithuanian music that was written in German. 

he editors
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Jonas BRUVERIS

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: didingumas
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: he Sublime

Anotacija

Tradicinės estetikos sąvokos, tarp jų ir didingumas, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kūrybos tyrinėjimuose pasitaiko labai retai; lietuvių 
estetikoje nėra tvirtos didingumo nagrinėjimo tradicijos. Straipsnyje siekiama parodyti, kad didingumas yra esminė M. K. Čiurlionio este-
tinės patirties ir visų jo kūrybos sričių (muzikos, dailės, žodžio kūrybos) savybė. Primenama didingumo idėjų estetikoje raida. Daugiausia 
remiamasi Imanuelio Kanto didingumo koncepcija, nes M. K. Čiurlionio didingos gamtos potyriai ir jo kūrybos vaizdiniai visiškai atitinka 
ilosofo teiginius, savo ruožtu padedančius įžvelgti M. K. Čiurlionio mąstysenos savitumą ir jo reikšmingiausių kūrinių prasmes. Detaliau 
apibūdinami kai kurie kūriniai, kurių objektas yra gamtos reiškiniai (jūra, kalnai, debesys, beribės erdvės ir pan.) ir į Dievo sukurtą pasaulį 
įsiterpusios žmogaus veiklos padariniai, ypač didelės apimties religinės ir pasaulietinės paskirties statiniai. Daugelio idėjų telkiniu laikomas 
vienas paskutiniųjų dailininko paveikslų „Rex“ (1909 m.). Jo prasmė apibūdinama 103 psalmės žodžiais: „Viešpats padėjo savo sostą danguose, 
ir jo karališka galybė visa valdo […]. Šlovinkite Viešpatį visi jo darbai visose jo viešpatijos vietose, šlovink Viešpatį, mano siela!“ 
Reikšminiai  žodžiai: didingumas, I. Kantas, gamta (vandenys, kalnai, debesys, erdvė), žaltys, žmogus, architektūra,  Dievas.

Abstract

Categories of traditional aesthetics (the sublime among them) can very seldom be found in the studies of M. K. Čiurlionis’ creative work; no 
lasting tradition of research of the sublime exists in Lithuanian aesthetics. he aim of the article is to explain the sublime as an essential feature 
of Čiurlionis’ aesthetic experience and of all kinds of his creative work (music, painting, literary works). he development of the ideas of the 
sublime is reminded. Research is mainly based on Kant’s conception since Čiurlionis’ perception of the greatness of nature as well as the images 
of his works entirely correspond to the statements of the philosopher that in their turn help to perceive the peculiarity of Čiurlionis’ way of 
thinking and senses of his most signiicant works. Several works related with the representation of the phenomena of nature (sea, mountains, 
clouds, boundless spaces, etc.), and results of the human activity (especially monumental buildings of religious or secular use) joined in the 
world created by God are reviewed in more detail. he picture Rex (1909), one of the last of Čiurlionis’ paintings is considered the junction of 
many ideas of the artist. It is characterized by the lines from Psalm 103: “he Lord has established his throne in the heavens, and his kingdom 
rules over all …. Bless the Lord, all his works, in all places of his dominion. Bless the Lord, o my soul!”
Keywords: sublime, Kant, nature (waters, mountains, clouds, space), snake, man, architecture, God.

„Du dalykai pripildo sielą vis naujo ir vis stiprėjančio 
susižavėjimo bei giliausio pagarbumo, kuo dažniau ir ilgiau 
apie juos susimąstome, – žvaigždėtas dangus virš manęs ir 
moralės dėsnis manyje. Nei vieno, nei antro man nereikia 
ieškoti ir tik tarti kaip apgaubtų tamsumos arba esančių už 
mano akiračio ribų; aš juos matau priešais save ir tiesiogiai 
juos sieju su savo egzistavimo įsisąmoninimu. Pirmasis 
prasideda nuo tos vietos, kurią aš užimu išoriniame juti-
mais suvokiamame pasaulyje, ir sąsają, kuriai aš priklausau, 
išplečia į neapžvelgiamą tolį su pasauliais virš pasaulių ir 
sistemų sistemomis, be to, dar jų periodinio judėjimo, jų 
pradžios ir tęsimosi beribiuose laikuose. Antrasis prasideda 
nuo mano neregimo Aš, manosios asmenybės, ir atvaizduoja 
mane pasaulyje, kuris iš tiesų begalinis, bet apčiuopiamas tik 
intelektu, ir aš pažįstu save susijusį su juo (o per jį ir su visais 
tais regimais pasauliais) ne tik atsitiktiniu ryšiu kaip ten, bet 
visuotinu ir būtinu ryšiu“ (Kantas, 1987, p. 186). 

Vartojant lietuvių estetikos ir menotyros didingumo 
(angl., pranc., it. sublime, vok. das Erhabene, lenk. wzniosłość, 
ček. vznešeno, rus. vozvyšennoje) sąvoką susiduriama su 

keblumais. Šiandien peržvelgę vieną kitą darbą, pamatytume 
tokį vaizdą. Imanuelio Kanto „Sprendimo galios kritikos“ 
vertime (filosofas pateikė ypatingos vertės didingumo 
koncepciją) sąvoka yra vadinama vieninteliu lietuviškai 
tinkamu (turinį atitinkančiu) didingumo vardu (Kantas, 
1991). Didingumas vartojamas Hanso Georgo Gadamerio 
tekstų vertimuose (Gadamer, 1999, p. 57); „Lietuvos muzi-
kologijos“ IV numeryje paskelbto Briano Boldto straipsnio 
pavadinime ir jo lietuviškoje santraukoje the Sublime irgi 
verčiamas kaip didingumas (Boldt, 2003, p. 16). Prieš keletą 
metų (metai nenurodyti) pasirodė „Baltų lankų“ parengtas 
antrasis (fotografuotinis) 1944 m. estetikos antologijos 
„Ties grožio vertybėmis“ leidimas. Joje išspausdinta Frie-
dricho Schillerio straipsnio apie didingumą („Vom Erhabe-
nen“) dalis; čia didingumas vadinamas kilnumu (Ties grožio 
vertybėmis, s. a., p. 338–347; Rapolo Serapino parašytoje 
F. Schillerio biograijoje nepasakyta, kad tai ne visas I. Kanto 
idėjų plėtotei skirtas F. Schillerio straipsnis; nepaminėta, 
kad yra ir kitas jo straipsnis „Über das Erhabene“). 

Įvadiniame prof. Vosyliaus Sezemano straipsnyje „Es-
tetinių teorijų apžvalga“ aptariama ir I. Kanto estetika (jo 
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tekstų antologijoje nėra), tačiau apie ilosofo didingumo 
koncepciją neužsimenama, nors ji priklauso I. Kanto es-
tetikos branduoliui. Apie I. Kanto didingumo sampratą 
nekalbama ir V. Sezemano „Estetikoje“. Jos puslapyje apie 
Edmundo Burke’o estetiką – terminologinė dviprasmybė: 
rašoma, kad E. Burke’as grožį priešino „kilnumo jausmui“, 
bet šio estetiko veikalo vertime vartojamas žodis „didingu-
mas“ („Mūsų didingumo ir grožio idėjų kilmės tyrinėjimai“; 
rašant originalo – tad ir vertimo – pavadinimą, praleistas 
žodis „ilosoinis“, vartojama daugiskaita; iš tiesų veikalas 
vadinasi „A Philosophical Inquiry into the Origin of our 
Ideas of the Sublime and Beautiful“; Sezemanas, 1970, 
p. 266). 

„Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ straipsnelyje apie 
E. Burke’ą the Sublime išverstas kaip taurumas ( Jasiulevi-
čienė, 2003, p. 638; E. Burke’as tevadinamas politiku ir 
politikos ilosofu). Šioje enciklopedijoje straipsnio apie 
didingumą nėra. Matyt, jį pakeičia straipsnelis apie kilnu-
mą, vadinamą „etine estetine savybe“ ir „estetinio idealo 
įsikūnijimu“ („Kilnumas“, 2006, p. 55). 

1978 m. išleistoje antologijoje „Poetika ir literatūros 
estetika“ paskelbta Pseudo-Longino traktato „Apie didingu-
mą“ ištrauka (vertė Leonas Valkūnas); traktatas pavadintas 
„Apie prakilnumą“ (Pseudolonginas, 1978, p. 102–106); 
keletas ištraukų paskelbta „Estetikos istorijos antologijos“ 
I tome (Estetikos istorija, 1999, p. 639–644; parinkti iškalbos 
mokslui, o ne estetikai būdingi teiginiai). Pasirodė ir visas šio 
iškalbos traktato vertimas. Vertėjas prof. Henrikas Zabulis jį 
pavadino lietuvių kalboje nesančiu žodžiu „Apie pakylėtu-
mą“ (Knygelė, 1997; tokio daiktavardžio nėra jokiame – nei 
1972 m., nei 1993 m., nei 2000 m. – „Dabartinės lietuvių 
kalbos žodyne“; veiksmažodis „pakylėti“ reiškia „šiek tiek 
pakelti“, iš jo padarytas daiktavardis negali nurodyti sąvokos 
turinio). Vengiant traktatą pavadinti taip, kaip jis vadinamas 
vertimuose į kitas kalbas (tai pirmame šio rašinio sakinyje 
išvardyti terminai), nebent labiau būtų tikęs vertėjo kartais 
vartotas „pakilumas“ (pvz., „yra penki vaisingiausi pakilios 
kalbėsenos šaltiniai“; Knygelė, 1997, p. 33). 

Algirdas Gaižutis didelėje estetikos istorijoje Pseudo-
Longino nenagrinėja, bet rašydamas apie E. Burke’o ir 
I. Kanto estetikos koncepcijas vartoja didingumo sąvoką 
(Gaižutis, 2004, p. 211, 223). Neeksplikuodamas termino-
loginės painiavos, ją referatyviai pateikia Juozas Mureika: 
„Pseudo-Longinas išrutuliojo pakylėtumo (didingumo) 
teoriją“, „I. Kantas apsiribojo grožio ir didingumo kategorijų 
analize“ (Mureika, 2006, p. 40), „daugybė ilosofų ir kitokių 
smalsių protų gvildeno gėrio ir grožio, grožio ir kilnumo [...], 
pakylėtumo ir didingumo santykius“ (ten pat, p. 57; taigi čia 
kilnumas, pakylėtumas ir didingumas lyg ir laikomi skirtin-
gais dalykais).  Władysławo Tatarkiewicziaus knygos „Šešių 
sąvokų istorija“ vertime wzniosłość išversta kaip taurumas 
(Tatarkiewicz, 2007, p. 210). „Estetikos enciklopedijoje“ 
vartojama didingumo sąvoka (Stoškus, 2010, p. 106). 

O juk kalbama apie vieną ir tą patį dalyką; galimas 
daiktas, kad svarbiausia painiavos priežastis – ypač I. Kanto 
pabrėžta dorovinių idėjų reikšmė didingumo potyriuose, 
taip pat ryškesnės didingumo tyrinėjimų tradicijos lietuvių 
estetikoje stoka. 

Raštuose apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį didin-
gumo speciiniu sąvokos pavidalu vartojimo beveik nepa-
sitaiko. Jos turinį, matyt, turėjo galvoje Vytautas Bičiūnas, 
kai rašė: „Paskendęs paveikslinių „sonatų“ kūrime, kurios 
darėsi kaskart vis subtelingesnės savo vaizdiniu trapumu ir 
ekstaziniu kilmingumu, jis jose atvėrė savo kilnią sielą“, ir jei 
ne ankstyva mirtis, kas žino, „į kokias dar neregėto grožio 
ir kilnybės dausas“ M. K. Čiurlionį būtų nuvedęs dvasinis 
jo progresas (Bičiūnas, 1927, p. 17; mini „visatos ir buities 
(tikriausiai turėtų būti būties – J. B.) didybę“, menininko kū-
rybą vadina „dvasios didybės vaisiumi“, p. 27, 28). Būdvardį 
(didingi meno kūriniai, didieji meno korifėjai, M. K. Čiur-
lionis „atskleidė begalinį grožį ir didingą žemės ir Visatos 
reiškinių prasmę“) ne sykį pavartojo Stasys Čiurlionis (Čiur-
lionis, Stasys, 1938, p. 9), kartais ir kiti. M. K. Čiurlionio 
paveiksluose pilna tradicinėje estetikoje minimų didingumo 
objektų (lyg iš paukščio skrydžio matomų begalinių erdvių, 
kalnų, gamtos galios vaizdų ir pan.), tačiau dailininko polin-
kis juos vaizduoti aiškinamas ne estetinėmis paskatomis: pa-
vyzdžiui, amerikietis, rusų meno žinovas Johnas E. Bowltas 
tai vadina rusų simbolizmui būdinga eskapizmo (bėgimo iš 
„šios žemės į padanges“, from ici-bas to l’azure; Bowlt, 1994, 
p. 2701), o Mindaugas Nasvytis – romantinio eskapizmo 
savybe, kurios forma esąs ir M. K. Čiurlionio egzotizmas 
(piramidės, aukšti kalnai, kokių Lietuvoje nėra; Nasvytis, 
1994, p. 285). Šie straipsniai paskelbti Stasio Goštauto su-
darytoje tekstų apie M. K. Čiurlionį antologijoje. Joje yra 
42 straipsniai, labai informatyvi sudarytojo kitos medžiagos 
apžvalga; nė vienas autorius didingumo nepasitelkia aiškin-
damas M. K. Čiurlionio pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą, tad 
neminimi ir pagrindiniai didingumo koncepcijos Europos 
estetikoje formuotojai Pseudo-Longinas ir E. Burke’as, du 
kartus (be nuorodų į idėjas) paminėtas I. Kantas. Didin-
gumo požiūriu M. K. Čiurlionio simfoninę poemą „Jūra“ 
nagrinėjo čikagiškis Enrique Alberto Arias (Arias, 2001). 
Tačiau straipsnyje klaidingai aprašomas didingumo idėjų 
susidarymas, jų pobūdis romantizmo estetikoje. Sakoma, 
kad  M. K. Čiurlionio „Jūros“ tikruoju įkvėpimo šaltiniu 
buvo Juodosios jūros platuma, beribiškumas (wastness), taip 
pat Friedricho Nietzsche’s veikalas „Šitaip kalbėjo Zara-
tustra“ bei Richardo Strausso simfoninė poema. Autorius, 
matyt, nežinojo M. K. Čiurlionio 1902 m. gegužės 3 d. 
laiško broliui Povilui (priminė pasivaikščiojimą Palangos 
pajūriu) ir 1908 m. rugsėjo 7–8  d. laiško, kur aprašomas 
tuomet patirtas audros įspūdis ir saulėlydyje virš jos kylan-
čių „Jehovos altorių“ stulbinamas grožis. Tad Juodoji jūra 
mažai kuo panašius įspūdžius begalėjo papildyti. Jokio 
bent kiek nuoseklaus jūros aprašymo nėra F. Nietzsche’s 
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veikale; neužsimenama apie paties M. K. Čiurlionio poemą 
aiškinantį tekstą. Bendrais abiejų poemų bruožais (tikriau – 
R. Strausso įtakos pavyzdžiais) laikoma: 

1) vargonų orkestre panaudojimas (minima ir Camille'io 
Saint-Saënso Trečioji simfonija, bet neminimi vargonai 
kai kurių Giuseppe's Verdi, Richardo Wagnerio operų, 
Charles’io Gounod „Fausto“, Jules’o Massenet „Manon“, 
Pietro Mascagni „Kaimo garbės“ partitūrose, Franzo Liszto 
„Fausto“, Gustavo Mahlerio Antrojoje simfonijose, dviejose 
irgi iki tol sukurtose Charles’io Widoro simfonijose – 
vargonai orkestre buvo jau gan įprastas dalykas; Vytautas 
Landsbergis mini 1903 m. sukurtą Felikso Nowowiejskio 
simfoninę poemą „Quo vadis“; Landsbergis, 1986, p. 72); 

2) kvartos-kvintos motyvas (kaip žinoma, tokios san-
daros, bet skirtingos krypties eigos bei funkcijų darinių yra 
ir kitų autorių partitūrose); 

3) R. Strausso poemos epizodo „Šokio daina“ ir „Jūros“ 
vadinamosios Santaikos temos paralelinių tercijų eigos 
panašumas ir 

4) F. Nietzsche’s didingumo samprata. 
Šių dalykų konstatavimas, paties žanro raidos, M. K. Čiur-

lionio biograijos ir panašūs aprašymai visai užgožia žadėtą 
temos nagrinėjimą. Didingumo kategorija nepasitelkiama 
puikiame Antano Venckaus diplominiame darbe baigiant 
Lietuvos konservatoriją („M. K. Čiurlionio „Jūra“, 1959, 
mašinraštis LMTA bibliotekoje), V. Landsbergio raštuose. 
Danuta Mirka „Jūroje“ mato išreikštą ontologinę Materijos 
ir Dvasios antitezę, kūrybinės dvasios simboliu laiko poe-
mos vėjo vaizdinį, nors pats M. K. Čiurlionis vėją vadina 
benamiu valkata, viską niokojančiu niekingu šakalu (Mirka, 
1997, p. 22, 24). Detaliai muzikos kalbos, formos, žanro 
savybių raidos Europos muzikoje kontekste ir pan. aspektais 
abi M. K. Čiurlionio simfonines poemas išnagrinėjo Stefa-
nas Keymas, tačiau – išskyrus muzikos tautiškumą – daugiau 
muzikos estetikos kompetencijai priklausančių klausimų 
neaptarė (Keym, 2010). 

Apie didingumą

„Muzikos estetika nėra populiari“; muzikams ji kelia 
įtarimą, kad tai abstraktūs, muzikos tikrovės nepasiekiantys 
plepalai, o publika ilosoines releksijas perleidžia žinovams, 
užuot su jų sunkumais vargusi pati. Taip Carlas Dahlhausas 
pradeda vieną savo knygų (Dahlhaus, 1978, p. 7). Nors ir 
mūsų dienų estetikoje atsiranda naujų (dažniau tradicinę es-
tetiką interpretuojančių) didingumo koncepcijų, jos iš tiesų 
gana retai taikomos konkrečių meno reiškinių analizei. 

Didingumo kategorijos ir daugelio iki šiol patvarių jos 
turinio aspektų estetikoje susidarymą sužadino atrastas 
Pseudo-Longino (nenustatyto I a. autoriaus) traktatas. 
Verčiant pažodžiui, jo pavadinimas būtų „Apie aukštumą“. 
Pagrindinis dalykas – aukštasis iškalbos mokslo stilius – 
nagrinėjamas pasitelkiant Homero, graikų dramaturgų, 

filosofų ir kitų raštų pavyzdžius. Šio stiliaus šaltiniais 
vadinama mąstymo branda, stiprus ir dvasingas jausmas, 
atitinkama prakilni žodinė išraiška, visumos sankloda „pa-
gal svarbą ir aukštį“ (Knygelė, 1997, p. 33; tarp pavyzdžių 
yra ir tokia Homero „Iliados“ ištrauka: „Didžiuliai kalnai 
ir miškai sudrebėjo, keteros aukštos, trojėnų pilis ir achajų 
laivynas, kai Poseidonas žemai nemirtingomis kojomis ėjo“ 
(p. 41), taip pat Šventojo Rašto eilutė apie pasaulio radimąsi 
iš Dievo žodžio: „Tepasidaro šviesa, ir pasidarė, tepasidaro 
žemė, ir pasidarė“ (ten pat, p. 43), o tokios kalbos poveikis 
apibūdinamas šitaip: „Mūsų siela, tikro pakylėtumo veikia-
ma, kažkaip natūraliai stiepiasi aukštyn ir, įgavusi išdidžią 
laikyseną, prisipildo džiaugsmo ir puikybės, tartum pati ji 
būtų pagimdžiusi tai, ką išgirdo“ (ten pat, p. 31). Traktato 
rankraštis buvo paskelbtas 1554, 1555 ir 1570 m., 1612 m. 
išverstas į lotynų, 1639 m. į italų, paskui į kitas kalbas. 
Vertimą į lietuvių kalbą lydinčiame dideliame straipsnyje 
„Veikalas ir jo epocha“ H. Zabulis neabejoja, kad su juo 
susipažinęs buvo (nors ir nemini) Motiejus Kazimieras 
Sarbievijus, „žymiausias ir neabejotinai originalus poetikos 
ir retorikos profesorius XVII a. Lietuvoje“ (Knygelė, 1997, 
p. 317). Straipsnyje neužsimenama apie Žygimantą Liauks-
miną, tikrai ne mažiau garsų retorikos profesorių, kurio 
pagrindinis traktatas „Praxis oratoria sive Praecepta Artis 
Rhetoricae“ 1648 m. pirmą kartą išspausdintas Braunsberge, 
paskui 14 kartų Miunchene, Frankfurte prie Maino, Kelne, 
Prahoje, Vienoje ir kt. Jame rašoma, kad aukštasis stilius yra 
„pakilus, iškilmingas, turtingas, didingas, audringas, veržlus, 
aistringas, rimtas, žodingas. Tai apimli žodžių ir minčių 
reiškimo forma, [vartojama kalbant] apie reikšmingus da-
lykus, kai oratorius tarsi apsigaubia karališku didingumu“ 
(Liauksminas, 2004, p. 73); toks stilius vartotinas „kalbant 
apie Dievą, dangų, žmogų, respubliką ir pan.“, o jo „pagrin-
dinė paskirtis – sujaudinti“ (ten pat, p. 77). Pažymėtina, kad 
tarp Ž. Liauksmino minimų graikų ir romėnų autorių yra 
ir Markas Fabijus Kvintilianas, veikale „Institutio oratoria“ 
nurodęs, kad iškalbos ir muzikos tikslas esąs tas pats – ža-
dinti tam tikrus klausytojo jausmus, aprašęs, kaip ir kokių 
muzikos savybių pažinimas gali padėti išugdyti gerą oratorių 
(Kvintiliano traktatas padarė nemažą įtaką Renesanso ir 
Baroko epochos muzikos retorikos teorijai). 

Aiškindamas, kas yra ir kaip veikia tai, kas didu, Pseu-
do-Longinas toli peržengia retorikai lyg ir pakankamų 
idėjų bei pavyzdžių ribas ir kai kuriais pasakymais kaip tik 
ir paskatina – šalia grožio – naujos didingumo kategorijos 
atsiradimą estetikoje. „Gamta nelaikė mūsų – žmogaus! – 
menku ir niekingu gyvūnu, bet, įvesdama mus į gyvenimą 
ir kosminę visatą kaip į kokias dideles žaidynes, idant bū-
tume visko jose stebėtojai ir garbės ištroškę varžovai, išsyk 
įskiepijo į mūsų sielas nenumaldomą ilgesį viso to, kas didu 
ir mūsų atžvilgiu labiau dieviška. 2. Todėl žmogaus užmojų 
įžvalgai ir mąstymui nebepakanka nė kosminės visatos, 
bet mintys dažnai peržengia net mus supančio pasaulio 
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ribas [...]. 4. Todėl mes, Dzeuse mano, prigimties vedami, 
žavimės ne mažais upeliais, nors jie ir skaidrūs, ir naudingi, 
o Nilu, Istru, Reinu, net dar daugiau – pačiu Okeanu. Mus 
labiau stulbina ne ta būtent mūsų žibinama ugnelė, nors ji ir 
skleidžia ryškią šviesą, o dangaus šviesuliai“ [Knygelė, 1997, 
p. 127; traktato vertėja į rusų kalbą pastebi, kad šio teksto 
mintis, matyt, būdinga visai graikų ilosoijai, nes Jamblichas 
ją priskyrė Pitagorui, o Ciceronas – Herakleitui (O vozvy-
šennom, 1966, p. 138)]. Pseudo-Longino traktatą labiausiai 
išpopuliarino Nicolas Boileau vertimas į prancūzų kalbą 
(1674) ir didingumo sampratą estetikos kategorijos linkme 
pakreipusios jo „Kritinės mintys apie kai kuriuos oratoriaus 
Longino pasažus“. Didingumo koncepciją itin išplėtojo 
Švietimo amžiaus anglų estetikai (Pseudo-Longino traktatas 
į anglų kalbą išverstas 1680, 1712 m.; 1739 m. vertimas 
iki amžiaus pabaigos išleistas 5 kartus; gamtos didingumo 
sampratai atsirasti padėjo kai kurių ilosofų kelionės į Alpes 
ir įspūdžių aprašymai); tarp jų darbų žymiausias yra minėtas 
E. Burke’o veikalas. Jame nuo Pseudo-Longino pastebimai 
nutolta. Detaliai apibūdindamas didingumo gamtoje ir 
mene šaltinius, savybes bei poveikius (nuostabą, pagarbą, 
tam tikrą baimingą „malonų virpulį“), E. Burke’as teigia, 
kad „visuomet, atviriau ar užslėptai, vyraujantis didingumo 
principas yra baimė“ (siaubas, terror; Burke, 1981, p. 58). 
I. Kantas vadina E. Burke’ą „žymiausiu tokių tyrinėjimų 
autoriumi“ (Kantas, 1991, p. 131), tačiau sako, kad toks 
„estetinių sprendimų empirinis aiškinimas visada tegul bus 
pradžia surinkti medžiagai aukštesnio lygio tyrimui“ (ten 
pat, p. 132). I. Kantas iš didingumo sampratos pašalina 
baimę kaip laisvos (nesuinteresuotos) estetinės žiūros kliūtį: 
„Kas bijo, tas visai negali spręsti apie gamtos didingumą, 
kaip apie grožį negali spręsti tas, kuris pasidavęs polinkiams 
ir potraukiams“ (ten pat, p. 113; I. Kantas apie meną kalba 
mažai; koncepciją grindžia gamtos reiškinių savybių ir 
poveikių tyrimu, nes „didingumas mene visada apsiriboja 
gamtos atitikimo sąlygomis“, p. 67). Skirtingai nuo gamtos 
grožio, susijusio su „objekto forma, kuri yra apribojimas“, 
„didingumą galima surasti ir beformiame objekte, kiek jame 
arba juo remiantis įsivaizduojamas beribiškumas ir vis dėlto 
mintimis pridedamas beribiškumo totalumas“ (ten pat, 
p. 96); todėl „gamtos grožio pagrindo mes turime ieškoti 
už savęs, o didingumo pagrindo – tik savyje ir mąstysenoje, 
kuri gamtos vaizdiniui suteikia didingumą“ (ten pat, p. 98). 
Taigi „didingu reikia vadinti ne objektą, bet dvasios nusitei-
kimą“, didinga yra tai, „kas vien pačia galimybe tai mąstyti 
įrodo esant sielos sugebėjimą, pranokstantį kiekvieną jutimų 
mastą“ (ten pat, p. 102–103; ilosofas skiria dvi didingumo 
rūšis – matematinį, begalybės, beribių erdvių, juslėmis neap-
rėpiamų apimčių, ir dinaminį – analogiškos galios reiškinių 
stebėjimo sukeliamą didingumą). 

Su I. Kanto koncepcija vienaip ar kitaip susijęs daugelis 
vėlesnių didingumo sampratų. Georgas Wilhelmas Frie-
drichas Hegelis pažymi, kad I. Kantas „labai įdomiu būdu“ 

atskyrė didingumą nuo grožio, ir rašo, jog „didingumas 
apskritai yra siekimas išreikšti begalybę, reiškinių pasau-
lyje nerandant objekto, kuris pasirodytų tinkamas tokiam 
atvaizdavimui“ (Hegel, 1986, p. 467). Nagrinėdamas 
absoliuto reiškimąsi jusliniu pavidalu, G. W. F. Hegelis 
didingumo sąvoką daugiausia taiko pirmajai, Rytų civili-
zacijų simbolinei meno formai bei jos architektūrai, kurios 
uždavinys esąs „neorganinę gamtą pertvarkyti taip, kad 
taptų dvasiai pritaikyta menine išore“; sunki mechaninė 
masė tebėra jos medžiaga, o formos – neorganinės gamtos 
formos, tačiau „sutvarkytos pagal simetrijos santykių sam-
pratas. [...]. Taigi architektūros būdu neorganinis išorės 
pasaulis išgryninamas, simetriškai sutvarkomas, pritaiko-
mas Dvasiai, ir Dievo šventovė, bendruomenės namai jau 
stovi gatavi“ [Hegel, 1986, p. 116–117; priminęs Pseudo-
Longino Šv. Rašto citatą, Hegelis rašo: „Dievas yra visatos 
kūrėjas. Tai yra aiškiausia paties didingumo apraiška“ (ten 
pat, p. 481)]. Arthuras Schopenhaueris didingumo teoriją 
vadino pranašiausia I. Kanto „Sprendimo galios kritikos“ 
dalimi (Schopenhauer, 1995, p. 715). Savo koncepcijoje 
jis išsaugojo I. Kanto terminus ir „jo teisingą klasiikaciją“, 
tačiau didingumo esmės aiškinime nepripažino „jokio 
moralinių releksijų ar scholastinės ilosoijos hipostazių 
dalyvavimo“ (ten pat, p. 298) ir, suprantama, rėmėsi sa-
vosios pasaulio kaip vaizdinio sampratos argumentais. 
Ankstesniuose raštuose didingumą pavadinęs aukščiausiu 
(kraštutiniu, extrem) grožio laipsniu, cituojamame veikale 
A. Schopenhaueris sako esant „daug didingumo laipsnių ir 
netgi grožio perėjimų į didingumą“ (ten pat, p. 294–295). 
Grožio ir didingumo atskyrimą kritiškai vertino Johannas 
Gottfriedas Herderis. Romantizmo laikais įsivyravo jų 
vienovės idėja. Johannas Friedrichas Herbartas rašė, kad 
„grožyje persvarą įgijus tam, kas didu, atsiranda didingumas“ 
(Johann Friedrich Herbart’s..., 1850, p. 73). Friedrichui 
Schellingui atrodė, kad tikrasis grožis visuomet yra didingas, 
o tikrasis didingumas – gražus, Émile'is Durkheimas didin-
gumą vadino grožio apogėjumi ir pan. Didingumo teorijose 
įprasta daugiausia pateikti galia ar didumu stulbinančios 
gamtos, taip pat panašų įspūdį keliančius architektūros, 
grožinės literatūros, vaizduojamųjų menų pavyzdžius – jie 
akivaizdžiausi, lengviausiai aprašomi. Tačiau Švietimo epo-
choje atsiradus didingumo sampratoms, į jų akiratį pateko 
ir muzika. Johannas Georgas Sulzeris „Visuotinėje dailiųjų 
menų teorijoje“ iškilmingų ir didingų dalykų išraiškai 
tinkamu sakė esant simfonijos žanrą (kalbėjo apie ikikla-
sicistinę simfoniją), didingumo pavyzdžiais laikė Georgo 
Friedricho Händelio odę „Aleksandro šventė, arba muzikos 
galia“, Christopho Willibaldo Glucko „Iigeniją“ („Iigeniją 
Aulidėje“, nes „Iigenija Tauridėje“ dar nebuvo sukurta). 
Ernstas heodoras Amadeus Hofmannas (jam muzika – 
romantiškiausias menas), Richardas Wagneris, pripažindami 
Josepho Haydno ir Wolfgango Amadeaus Mozarto kūrybos 
grožį ir vertę (daugiausia remiasi instrumentiniais veikalais), 
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muzikos raidos kulminacija laiko Ludwigo van Beethoveno 
kūrybą ir jai apibūdinti pasitelkia didingumo sampratą 
(tarp sparnuotų R. Wagnerio posakių yra ir 1841 m. sakinys 
„Tikiu į Dievą, Mozartą ir Beethoveną, taip pat jų sekėjus ir 
apaštalus“); L. van Beethoveno muziką Hectoras Berliozas 
apibūdino žodžiais kolosalu, didinga, patį kompozitorių 
vadino milžinu, titanu ir pan. Didingumas tapo ir roman-
tinės muzikos savybe. 

Apie I. Kanto ir šiek tiek apie pokantiškąsias didingumo 
idėjas čia užsiminta todėl, kad – pradedant straipsnio pra-
džioje pateikta I. Kanto „Praktinio proto kritikos“ pabaigos 
citata – M. K. Čiurlionio didingos gamtos potyriai ir jo kū-
rybos vaizdiniai visiškai atitinka, galima sakyti, iliustruoja, 
I. Kanto koncepcijos teiginius, savo ruožtu padedančius 
įžvelgti M. K. Čiurlionio dvasios sandarą, mąstyseną ir jos 
kūrybinių apraiškų prasmes (cituota pabaiga savaip sujungia 
pirmąsias I. Kanto „Kritikas“ su trečiąja jo ilosoijos sistemą 
užbaigiančia „Sprendimo galios kritika“). M. K. Čiurlionio 
supratimui, matyt, ne ką galėtų duoti modernizmo ir post-
modernizmo bei popkultūros tyrinėjimuose atsiradusios 
didingumo koncepcijos, pavyzdžiui, Adamo Krippso nuo-
monė, jog „hiphopo kultūroje esminis „kietumo“ (hardness) 
elementas (jis esąs getocentriškumo ir vyriškumo savybė) 
gali būti pavadintas „hiphopo didingumu“. Hiphopo didin-
gumas yra tirštų muzikos sluoksnių kombinacijų produktas“ 
(Kripps, 2000, p. 73). 

Paskatos, skonis

M. K. Čiurlionio kūrybos temų, idėjų, konkrečių kū-
rinių prasmių ištakų ar jų susidarymo paskatų bei įtakų 
paieškos jo skaitytose knygose yra dažnas dalykas. Jos būna ir 
gali būti randamos. Tačiau, viena, tokių poveikių stiprumo, 
tad ir atpažįstamumo laipsnis bei analogijų pobūdis gali 
smarkiai įvairuoti; antra, ne visuomet kokia analogija ar 
giminingumas sietinas su vienu autoriumi ir jo idėjomis – 
giminingumo plotas gali būti kur kas platesnis; trečia, tasai 
giminingumas anaiptol nebūtinai gali būti „knyginis“ – yra 
bendrosios kultūrinės, psichologinės estetinių reakcijų ir 
pan. patirtys. Štai prieš cituodamas M. K. Čiurlionio tikrai 
skaitytą Camille Flammarioną (mini pats) apie begalinių 
pasaulio erdvių didybę, V. Landsbergis pažymi, kad meni-
ninko lektūros nuorodose gali būti jas pateikusių asmenų 
atminties klaidų, nes ir pats buvęs suklaidintas: patikėjo 
S. Čiurlionio tvirtinimu, kad brolis studijavęs Rabindra-
nato Tagorės raštus (Landsbergis, 1976, p. 44). Patikėjo 
ir M. K. Čiurlionio gyvenimo ir kūrybos apybraižose 
pateikė jam giminingos dvasios R. Tagorės raštų ištraukų 
(Landsbergis, 1980, p. 154, 211), o paskui paaiškėjo, kad 
M. K. Čiurlionis negalėjo skaityti R. Tagorės, nes tuomet 
dar nebuvo jo vertimų. Tačiau suklaidintas neklydo, nes 
jo pateiktos M. K. Čiurlionio ir R. Tagorės paralelės rodo 
neabejotiną dvasios giminingumą. Beje, jis pastebėtas ir 

anksčiau: 1914 m. kovo 27 d. „Lietuvos žinios“ ir „Viltis“ 
pranešė, kad Stasys Šilingas Vilniaus „Rūtos“ draugijos 
salėje skaitytoje paskaitoje Jurgio Baltrušaičio poeziją (po-
etas tuomet dar nebuvo parašęs nė vieno eilėraščio lietuvių 
kalba, bet vienas kitas buvo išverstas iš rusų kalbos) lygino 
su R. Tagorės ir M. K. Čiurlionio kūryba („Lietuvos žinių“ 
informacijoje R. Tagorė neminimas).

V. Landsbergio pacituotos į lenkų kalbą išverstos 
C. Flammariono knygos „Dangus“ mintys tikrai artimos 
M. K. Čiurlionio „kosmograinių“ paveikslų vaizdams. 
Nemažai C. Flammariono minčių (iš 1893–1908 m. jo 
knygų vertimų rusų kalba) yra pateikęs Krescencijus Stoškus. 
Pasak jo, šio autoriaus vizijos apie mirštančias kosmines 
saules ir atsirandančius naujus šviesulius gali būti atrastos 
M. K. Čiurlionio „Saulės sonatoje“, „Juodosios saulės 
pasakoje“, „Pasaulio sukūrime“. K. Stoškus teigia, kad be 
C. Flammariono įtakos būtų sunku paaiškinti geocen-
triško pasaulėvaizdžio ribų peržengimą M. K. Čiurlionio 
tapyboje (Stoškus, 1977, p. 52). Šis astronomas galėjęs 
padaryti didžiausią įtaką M. K. Čiurlionio pasaulėvaizdžiui 
apskritai – be jo suromantintos astronomijos esą būtų 
sunku paaiškinti tokį pabrėžtiną menininko susidomėjimą 
kosminėmis temomis (ten pat, p. 53). K. Stoškus įžvelgia 
ryšį tarp šio astronomo keltos visatos humaniškumo idėjos 
(nepaaiškinta, kas tai) ir M. K. Čiurlionio pamėgto angelo 
motyvo ir sako, kad „Rojus“ (nutapytas 1909 m.) prime-
na tokias C. Flammariono eilutes apie Marso gyvenimą 
(C. Flammarionas beveik neabejojo, kad Marse egzistuoja 
už žemiškąją tobulesnė civilizacija): „Kokia panorama saulei 
tekant... Gėlės, vaisiai, aromatai, pasakiški rūmai kilo į viršų 
salose su oranžine augalija. Vandenys plytėjo kaip vaiskūs 
veidrodžiai, ir linksmos skraidančios poros leidosi sukdamos 
ratus ant šitų svaiginančių krantų... Mano kaimynė, kurios 
sparnai virpėjo iš nekantrumo, atsistojo savo švelnia koja 
and gėlių kuokšto...“ (ten pat, p. 52–53; taigi gyventojai su 
sparnais ir kojomis). Ši citata įdėta į 2001 m. M. K. Čiur-
lionio tapybos parodos Varšuvoje katalogą kaip jo „Rojų“ 
aiškinantis tekstas. Pridėtas ir papildomas komentaras: 
šiame paveiksle M. K. Čiurlionis esą nutolo nuo tradici-
nio religinio rojaus vaizdavimo, nes, jame nutapęs į dar 
aukštesnę viršūnę vedančius laiptus, parodė esant didesnio 
tobulėjimo galimybę (Čiurlionis, 2001, p. 106). 

Toks C. Flammariono įtakos sureikšminimas [neįtikėti-
na, kad gal net dvidešimtmetis M. K. Čiurlionis pasaulį dar 
įsivaizdavo „geocentriškai“, nebuvo girdėjęs apie Mikalojaus 
Koperniko heliocentrinę sistemą (nors sakoma jį studijavus 
net vadinamąją I. Kanto ir Pierre-Simono Laplace’o Saulės 
sistemos susidarymo teoriją), kol tik C. Flammariono dėka 
susidomėjęs kosminėmis temomis ėmė peržengti tokio 
visatos vaizdo ribas], ir tas „Rojaus“ komentaras yra dar 
vienas M. K. Čiurlionio kūrybą su panteizmu, teosoija ar 
beletristinėmis kosmologijomis bei kosmograijomis siejan-
čios ir daugelio svarbiausių jo paveikslų tradicines kultūrines 
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simbolikas bei biblinę tematiką ignoruojančios šiandienės 
dailėtyros pavyzdys. Dailininkas ir čia nuo religinės tradi-
cijos nenutolo, nes rojus yra pasaulio tobulumo simbolis 
ir paveikslo laiptai jo semantikos kontekste tegali vesti tik 
prie neregimo Viešpaties sosto, o pasakymas apie kaimynės 
švelnią koją tokiame kontekste skamba neskoningai. Šiame 
paveiksle yra sutelkti esminiai jo dailės elementai – gamtos 
grožio ir didingumo vaizdiniai, į Dievo sukurtąjį pasaulį 
įsiterpusios žmogaus veiklos simboliai, tarp jų vyrauja daž-
niausiai didingi, paprastai religinės paskirties statiniai. 

Pirmuosius paties M. K. Čiurlionio estetinių įspūdžių, 
meninio skonio paliudijimus randame jo laiškuose; duo-
menis papildo artimųjų ir amžininkų atsiminimai; daugelio 
idėjų paliudijimų gausu vadinamojoje jo žodžio kūryboje. 

M. K. Čiurlionio požiūryje į meno kūrybą susipina pa-
garba iš tradicinių vertybių pažinimo kylančiam mokytumui 
ir individualumo, naujumo siekis. Bičiuliui primena, kad 
norint išrasti naujas, pirma reikia gerai pažinti senas formas; 
pripažįsta studijų pas Carlą Reinecke naudą, bet guodžiasi 
dėl jo reikalavimo laikytis Carlo Marios von Weberio, Felixo 
Mendelssohno stiliaus. Vėliau su tikru romantiniu įkarščiu 
Soijai rašo, kad skarmaluota proza neįsiskverbs į jų namus, ir 
visas gyvenimas sudegs „ant Praamžino, Begalinio, Visagalio 
Meno aukuro“ (Čiurlionis, 1973, p. 86), bet neužmiršo prieš 
dvi savaites jai rašęs, kad daug darbo jų laukia ir didžiuojąsis 
jų galimybe „ką nors duoti žmonėms“ (ten pat, p. 73; tą 
ir darė). Požiūris į muzikos vertybes – kaip ir visų (ypač 
vokiečių) romantikų. Begalinis Johanno Sebastiano Bacho 
ir L. van Beethoveno garbinimas2. Su M. K. Čiurlioniu 
nemažai bendravęs Juozas Tallat-Kelpša rašo, kad mėgsta-
miausi kūrėjo kompozitoriai buvę J. S. Bachas, L. van Be-
ethovenas, R. Wagneris ir R. Straussas; didžiausiu vadino 
L. van Beethoveną, o J. Haydną apibūdino „kaip mandagų 
senuką, kuris nori patikti ponams“ (Tallat-Kelpša, 1938, 
p. 88). Dėl to nereikėtų krimstis. 1840–1841 m. sezono 
abonementinių koncertų apžvalgose R. Schumannas (pa-
sak Jadvygos Čiurlionytės, vienas mėgstamiausių brolio 
kompozitorių; Čiurlionytė, 1970, p. 192) J. Haydnui skirtą 
koncertą [atliktos „Pasaulio sukūrimo“ ir „Metų laikų“ iš-
traukos, Kvartetas, op. 76 Nr. 3 („Kaizerio kvartetas“), viena 
simfonija] apibūdino kaip varginantį: J. Haydno muzika 
dažnai atliekama, bet iš jos nieko nauja negalima patirti; 
„jis yra lyg įprastinis mielai ir dėmesingai priimamas namų 
draugas, tačiau gilesnio susidomėjimo dabarčiai nekelia“ 
(Schumann, 2011, p. 3; susižavėjęs aprašo paskiau įvykusį 
W. A. Mozarto, dar labiau – L. van Beethoveno muzikos 
koncertą). Pasak J. Tallat-Kelpšos, F. Mendelssohnas atrodęs 
M. K. Čiurlioniui pernelyg sentimentalus, Frédéricas Cho-
pinas – galintis greitai pabosti. Laiškuoe iš Leipcigo – gėrė-
jimasis patetinio pobūdžio romantikų veikalais [F. Liszto 
„Preliudai“, Piotro Čaikovskio VI simfonija (išskyrus 5/4 
metro dalį)]; H. Berliozo Fantastinė simfonija, R. Strausso 
poemos pirmiausia žavėjo instrumentuote. Ir – du tipingo 

didingumo potyrio pavyzdžiai. Gewandhause išklausytos 
G. F. Händelio oratorijos „Judas Makabėjus“ įspūdžius taip 
aprašė: pasirodo, „kad ir čia, šioje menkoje žemėje, šalia tie-
kos mažyčių dalykų yra taip pat kažkas kartu labai didinga 
ir stebuklinga“ (Čiurlionis, 1960, p. 31), o po R. Wagnerio 
„Dievų sutemų“ spektaklio rašė: „Negali suprasti, ką išgy-
venau – grįžau lyg sumuštas“ (ten pat, p. 95) – kasdienybės 
ir esminių būties idėjų priešprieša, pribloškianti jų meninės 
išraiškos galia.

Gamta: jūra, kalnai, debesys 

Pirmasis M. K. Čiurlionio pamatytas didingos gamtos 
reiškinys buvo Baltijos jūra, su Povilu (1901) ir Sofija 
(1908) pamatyti ir aprašyti tie patys jūros toliai „ir ta ne-
kalta žydrynė [...], ir sidabriniai rytmečiai ir snaudžiančios 
miglos“, ir „saulėlydyje kylantieji Jehovos altoriai“ , ir su 
jūros nekintamumu palygintas broliškųjų jausmų pasto-
vumas (Čiurlionis, 1960, p. 215) – chrestomatinis, ne sykį 
M. K. Čiurlionio kūryboje įkūnytas grožio ir didingumo 
potyrių pavyzdys (simfoninė poema „Jūra“, „Jūros sona-
ta“). Skaitė Liudviko Jucevičiaus vaizdelį „Baltijos jūra“ 
( Jucevičius, 1957, p. 391; tai rodo nuotaikų ir kai kurių 
posakių panašumas su M. K. Čiurlionio vaizdeliu „Jūra“, 
matyt, rašytu kaip programa tikėtam simfoninės poemos 
atlikimui Varšuvoje). Tiesioginės vaizdinės sonatos, for-
tepijono ciklo „Jūra“ ir poemos analogijos. Joje išplėtotos 
visos apimtys. Idėjų pradmenys – pirmuosiuose taktuose: 
daugiau kaip 4 oktavų skambesio erdvė, kvintos-kvartos 
motyvas (užpildo nejudrią dominantės akordo erdvę, tampa 
audringos jungiamosios temos pagrindu; ne sykį muzikolo-
gų svarstytą šio motyvo atsiradimą reikėtų sieti su Antono 
Brucknerio III simfonijos d-moll tokiu motyvu; toks – tik 
c-moll tonacijos – pradeda uvertiūros „Kęstutis“ pagrin-
dinę temą, o tuomet kurtos simfonijos d-moll – kaip ir 
A. Brucknerio simfonijos I dalies – tema pagrįsta melodiniu 
minoru). Poemos ritmikos kodas – liaudies dainos „Motule 
mano“ trečiojo takto ritmas (jo pradžioje sinkopė, po jos 
smulkesnės vertės); tokio ritmo yra 13 takte pasirodanti, 
V. Landsbergio žodžiais tariant, „audros ritmotemė“, tačiau 
toks ir šalutinės lyrinės temos ritmas. 17 takte pasirodo ir 
dainos gaidos citata; ji pirminiu ir augmentuotu pavidalu 
įpinama į šalutinę temą, paskiau į kitus darinius; citata, kaip 
ir vadinamoji dzūkiškoji tema, „Jūros sonatos“ Andante 
jūros dugno vaizdas, jos inalo MKČ ir laiveliai – žmogaus 
gyvenimo analogijos ženklai. O muzikai būdingos motyvų 
semantikos modiikacijos, M. K. Čiurlionio kontrapunkto 
pomėgiu aiškintina jų augmentacija ir diminucija persikėlė 
ir į jo paveikslų struktūras. 

Vandenys, viena stichijų, M. K. Čiurlionio kūryboje 
pasirodo įvairiais pavidalais. „Žalčio sonata“ yra tarp ypač 
sunkiai pasiduodančių semantinei (dažniausia grįstai nuo-
rodomis į žaltį lietuvių mitologijoje ir mitinę pasaką „Eglė 
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žalčių karalienė“) interpretacijai. Tačiau yra šiandien, matyt, 
neskaitomų, bet M. K. Čiurlionio (greičiausiai) skaitytų 
šaltinių. Skaitė Ewarysto Estkowskio knygą „Zbiorek rzeczy 
swojskich ku nauce i rozrywce dla młodzieży“ (1853; „Savų 
dalykų rinkinėlis jaunimo mokslui ir pramogai“; joje gausu 
žinių apie lietuvių mitologiją ir istoriją). 1894 m. Janas 
Karłowiczius savo redaguojamų leidinių serijoje „Wisły“ 
lietuvių ir lenkų kalbomis išleido Mečislovo Davainio-Sil-
vestraičio „Žemaičių padavimus“ [ J. Karłowicziaus sūnus 
Mieczysławas tuomet (kaip ir M. K. Čiurlionis) studijavo 
Varšuvos muzikos institute (harmoniją pas profesorių 
Z. Noskowskį)]. M. K. Čiurlionio dėmesį galėjo patraukti 
pasakojimas „Ažeras arba upie („Jezioro albo rzeka“)“: 
ežeras yra debesų dalis, gali nusileisti ant žemės, o puikius 
rūmus jame turintis valdovas (Wandenie diewajtis) gali 
išeiti į krantą ir pavirsti žalčiu ar gyvate. Susisieję su kitais 
tokie vaizdiniai galėjo sukurti sonatos vaizdus – išsirangiusį 
ant rūmų kolonados, išnyrantį iš vandens, skriejantį erdve 
žaltį. Greičiausiai M. K. Čiurlionis skaitė Teodoro Narbuto 
mitologijai skirtą „Lietuvių tautos istorijos“ I tomą (Ro-
muvos šventykloje istorikas mini vandenų dievą Atrimpą 
kaip karūnuotą žaltį, yra toks jo piešinys), tikrai skaitė Jó-
zefo Ignacy Kraszewskio „Vitolio raudą“ (buvo Čiurlionių 
bibliotekoje), kur išdėstyta visa Eglės istorija, o Romuvoje 
Krivių Krivaitis Vitolį supažindina su visais lietuvių dievais. 
Greičiausiai skaitė ir kitas J. I. Kraszewskio trilogijos dalis. 
„Mindauge“ Krivio Krivaičio kviestas Romuvoje apsilanko 
ir Mindaugas – aukuruose liepsnoja ugnys, išdėlioti dievų 
atvaizdai, tarp jų „dievaitis Aušlavis kaip didžiulis žaltys“ 
(Anaielas, 1843, p. 57); „Vytauto kovų“ paskutinės eilutės – 
Vytautas per Trakų pilies langą žvelgia į ežerą, mirksinčias ir 
gęstančias žvaigždes ir miršta nesulaukęs karaliaus vainiko 
(Anaielas, 1845, p. 389). Jei M. K. Čiurlionis ir neskaitė 
J. I. Kraszewskio Lietuvos istorijos raštų, rašytojo požiūrį į 
Lietuvos likimą galėjo perskaityti „Anaiele“: tikroji Lietu-
va – tai herojinių laikų, didžiųjų kunigaikščių pagoniškoji 
Lietuva; dėl Lietuvos nepriklausomybės praradimo kalta 
Lenkija: „Lietuva! O Lietuva! Kur tavo vaikai? Algirdas, 
Gediminas, Kęstutis, Mindaugas? < ...>. Kur tavo kariai? 
Tavo didvyriai, kur dievai? Kur didybė ir šlovė? Dabar tu 
Lenkijos tarnaitė! Ant rankų velki grandines! Davei jiems 
Poną ( Jogailą – J. B.); o už vieną lenkai davė tūkstantį, 
Dievą ir vienuolius, ponus ir nelaisvę“ (Anaielas, 1845, 
p. 295). Galbūt M. K. Čiurlionis sonatos inale karūnos 
nepasiekiančio žalčio simboliui suteikė visos istorijos dra-
mos reprezentanto matmenį...3 

M. K. Čiurlionio paveikslų kalnai, nuo jų viršūnių 
atsiveriančios erdvės yra stebinę ne vieną tyrinėtoją (tokių 
Lietuvoje nėra), skatinę jų vaizdus sieti su dailininko lan-
kymosi Kaukaze įspūdžiais. Tačiau tokius kalnus ir pers-
pektyvas matome jau „Laidotuvių simfonijoje“. Nei kalnų, 
nei kitų tradicinių didingumo objektų (Egipto piramidžių, 
Romos Šv. Petro katedros) nematė I. Kantas (gal buvo nuėjęs 

iki Aistmarių, bet Baltijos greičiausiai niekad nematė), 
tačiau sukūrė tobulą didingumo koncepciją. Tiesioginiai 
jusliniai potyriai nebūtini, užtenka žinojimo ir vaizduotės. 
M. K. Čiurlioniui estetinių įspūdžių kėlė tik Lietuvos gam-
ta – kitokios neaprašė, išskyrus Karpatus („nors ir neaukšti, 
bet labai melodingi“ (Čiurlionis, 1960, p. 198) ir Kaukazą. 
Kaukazo įspūdžių aprašymai – chrestomatiniai didingumo 
pavyzdžiai: „Mačiau kalnus, kurių galvas glostė debesys, 
mačiau ir išdidžias sniego viršūnes, kurios aukštai, viršum 
visų debesų, laikė savo spindinčias karūnas <...>. Prasigauda-
vome pro tokias pavojingas vietas, kad mano bendrakeleiviai 
balo, apsipildami šaltu prakaitu, ir drebėjo iš baimės“ (ten 
pat, p. 186–187). Jis nedrebėjo, – ne E. Burke’o, o I. Kanto 
didingumo atvejis. Reto reikšmingumo tekstai – „Laiškai 
Devodorakėliui“4. 

Nepaisant ir moteriškos giminės, mažybinių kreipinių 
(lenk. kalnas yra moteriškos giminės), tai laiškai gamtos 
didybę, galią, tvarumą, grožį simbolinančiam kalnui. Tai 
turbūt tas pats, ką Konstantinas sakė Povilui (į JAV išvyko 
1904 m.), jiedviem naktį klaidžiojant miške prie Mergeže-
rių: „Ei broliuk, kaip gerai jautiesi toje visatos begalybėje, 
toje aukščiausioje, galingiausioje žmogaus dvasios sferoje. 
Jūra, kalnai, miškai, upės ir dangus – tai broliai ir seserys, 
kuriuos galėtum apkabinti, myluoti ir kalbėti kaip su drau-
gais“ (Čiurlionytė, 1970, p. 209–210). Didingumo požiū-
riu ypač išsiskiria III laiškas: tarp beveik dangų siekiančių 
kalnų, jų spindinčių brangakmenių karūnų, virš žemės 
gyvenimo sumaištį ir triukšmą pridengiančių debesų stovi 
žmogus, žiūri ir laukia; nes pažadėjo, „kad auštant, karūnų 
gaisro akimirką, spalvų chaoso ir spindulių šokio akimirką 
uždainuos himną saulei. Himną Saulei!“ (Čiurlionis, 1997, 
p. 64). Vaizdas vertas palyginti su romantinio didingumo 
puikiausiu pavyzdžiu laikoma Casparo Davido Friedricho 
drobe „Klajūnas virš debesų jūros“ (1817). Giminingu gali-
ma laikyti ir paskutinę Hermanno Hesse’s „Stiklo karoliukų 
žaidimo“ sceną – Tito šokį kalnų ežero pakrantėje tekant 
saulei. Kaip M. K. Čiurlionio poetinio talento apraišką 
(didingumo nemini) tą laišką Vytautas Bičiūnas lygina (ci-
tuoja iš Igno Šlapelio rankraščio) su Adomo Mickevičiaus 
„Vėlinių“ III d. Konrado improvizacija (Lig aukštojo dangaus 
aš ištiesiu rankas / ir, ant žvaigždžių pirštus išmiklintus uždė-
jęs, / tarytum stikline armonika griežėjas, / himnus aš groju 
dausose, / suku žvaigždes sava dvasia, žr. Mickevičius, 1958, 
p. 176); užuominą apie tų tekstų nuotaikos panašumą sako 
radęs Stasio Šalkauskio rankraštiniame straipsnyje „Tautinės 
lietuvių idėjos reiškėjai“ (Bičiūnas, 1927, p. 18–19).

Įvairi kalno semantika paveiksluose. „Kalne“ (1905?) – 
pagrindinis peizažo elementas („tikras gamtos didingumo, 
grožio ir amžinybės simbolis“, Landsbergis, 1976, p. 136); 
„Pavasario sonatos“ Andante – malūnai ant kalnelių (daug 
dailininkų malūnus tapė ten, kad pagautų vėją), ramybės 
būsena (vienoda visų malūnų sparnų padėtis, ir to, kuris 
virš debesų užpildo visą erdvę); „Nojaus arka“ – Araratas, 
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liturgijos centras, axis mundi, kyla Nojaus deginamos aukos 
dūmai, Dievas atsiunčia susitaikymo ženklą (vaivorykštę); 
„Angelo preliudas“ – dangaus, žemės ir žmogaus veiklos 
simboliai (ant kalno sėdintis angelas, Dievo pasiuntinys 
tarpininkas tarp jo ir žmogaus, tiltai erdvėse – kilimas iš 
žemiškosios tikrovės į Tikrovę); „Pilies pasaka“ – aukštas 
kalnas (jo apačios nematyti), sienomis aptverta pilis simbo-
lina ten saugomų aukščiausių vertybių siekį ir ypač sunkų 
kelią prie jų; dangus pilnas saulės nušviestų debesėlių (vienas 
paveikslo kairės pusės apačioje panašus į žmogaus igūrą). 

Atsimindama Palangoje praleistas dienas, Soija rašo, 
kad M. K. Čiurlionis gyveno „gamtos grožyje pasinėręs, [...] 
kiekviena šakelė buvo jo studijų objektas“, mini ypatingą 
žavėjimąsi nuolat besikeičiančiais „paveikslais debesyse“ 
(apsvaigęs, „akimis tą dangaus stebuklą gerte gėrė“; Čiur-
lionienė-Kymantaitė, 1960, p. 327). Sakoma jį skaičius 
Johno Ruskino raštus, tik nežinia kuriuos. Tikrai skaitė juos 
apžvelgiančią Robert'o de la Sizeranne'o knygą „Ruskinas 
ir grožio kultas“ (tebėra Čiurlionių bibliotekoje), jos pra-
tarmę autorius užbaigia J. Ruskino idėjų gausos ir įvairovės 
palyginimu su jo pasakymu apie pamėgtąsias Alpių viršu-
kalnes: „žiūrint iš arti, atrodo chaotiškai, bet nuo jų tolstant, 
horizonte susidėsto į nepasiekiamą dangišką liniją, kuri juk 
yra visas pasaulis“ (Sizeranne, 1899, I, p. 7). J. Ruskino raš-
tuose M. K. Čiurlionis galėjo rasti jam itin artimų, kūrybos 
siekių teisingumą patvirtinančių ir įkvepiančių idėjų. Vieną 
didžiųjų savo veikalų „Modernieji tapytojai“ J. Ruskinas de-
dikavo Anglijos gamtovaizdžio dailininkams, vienas jo tiks-
lų – parodyti Josepho Mallordo Williamo Turnerio kūrybos 
vertę. I tomo II leidimo pratarmėje jis rašo, kad metų metais 
girdėjome vien kaltinimus, jog J. M. W. Turnerio darbuose 
trūksta tiesos, „kiekviena pastaba apie jų galią, didingumą ir 
grožį sulaukia vienintelio atsakymo: „jie nepanašūs į gamtą“ 
(he Electronic Edition, 2002, p. XLIII); tad ir dera įrodyti, 
kad „Turneris yra panašus į gamtą“ (toks kaip gamta). Peiza-
žisto pareiga esanti detaliai studijuoti gamtą, nes „kiekviena 
laukų žolė ir gėlė turi savo speciinį, ypatingą ir tobulą grožį, 
tam tikrą augimo vietą, išraišką ir paskirtį. [...]. Kiekvienas 
uolų, žemės, debesų pavidalas turi būti išstudijuotas vieno-
dai stropiai“ (ten pat, p. XXX). Veikale be skyrių, skirtų 
erdvės, dangaus, žemės ir t. t. tiesai, keli skirti „debesų tiesai“ 
(Of the Truth of Clouds), jų nuolat besikeičiančių formos, 
spalvų, tankio, apšvietimo ir panašiai įvairovei ( J. Ruskino 
mintį, kad debesų, kitaip negu žmogaus paveiktos žemės, 
peizažas visada susiklosto pagal grožio dėsnius, cituoja ir 
Sizeranne’as; Sizeranne, 1899, II, p. 49). Gamtos aprašymų 
išvada (pamoka) tokia: teisingai suvokiantis protas die-
viškosios išminties veikimą atpažįsta visuose reiškiniuose, 
regi tą pačią begalybę, didybę, galią, vienovę ir tobulumą 
paprastutėje pakrantėje ir yrančiame akmenyje, dangaus 
piliorių kilime ir žemės pagrindų svarume, molio liejinyje, 
išsibarsčiusiuose debesyse, dienos žvaigždės įsiliepsnojime 
(he Electronic Edition, 2002, p. 319). 

 

Žmogus 

Priminęs „Pasaulio sukūrimo“ ciklą M. K. Čiurlionį 
ketinus tapyti visą gyvenimą, S. Goštautas gluminančiu 
dalyku vis dėlto laiko tai, kad cikle nėra šeštosios, žmogaus 
sukūrimo, dienos; primena ne tik daugybę žmogaus pieši-
nių eskizuose, bet ir žodžius „piešiniai nesiseka“ 1904 m. 
balandžio laiške Povilui (Čiurlionis, 1960, p. 171). Toliau 
rašo, kad žmogaus nėra daugelyje M. K. Čiurlionio ciklų, 
sonatose, ir tai, jog nėra tokio žmogaus, svarbiausia priežas-
timi laiko Baltijos kraštų žmonėms būdingą įsitikinimą, kad 
žmogus yra nereikšmingas gamtos neaprėpiamos didybės 
akivaizdoje (Goštautas, 1994, p. 357–358).

Taip nėra; to nėra ir M. K. Čiurlionio kūryboje. Bet 
pirmiau – kiti pavyzdžiai. J. Ruskinas sako, kad detalus 
žmogaus formų (bruožų) vaizdavimas peizaže gali tapti 
pasibjaurėtinu (disgusting), o ne patraukliu; priimtinesnis 
žmogaus bendrų bruožų, minkštų atspalvių pavidalas (he 
Electronic Edition, 2002, p. 199). Sakoma, kad Friedri-
chas nebuvo stiprus žmogaus piešėjas (jam esą talkinęs 
bičiulis Georgas Friedrichas Karstingas) ir dėl to itin 
mėgo tapyti žmogų (kaip ir „Klajūne“) nugara į žiūrovą 
(Rückeniguren).

Galbūt priežastis kita. M. K. Čiurlionio paveiksluose 
sunku įsivaizduoti antropocentriškai nusiteikusį, vaizda-
vimo akimirką gamtovaizdį kažkaip konkrečiai „pergy-
venantį“ žmogų – jame jis dalyvauja kaip visos kūrinijos 
ją suvokianti dalis. Žmogaus sukūrimą M. K. Čiurlionis 
pavaizdavo 1904 m. diptiche „Rex“ (vitražo projektas) – 
Dievas nulipdo žmogų (laisvai kerojanti augalija tokia kaip 
„Pasaulio sukūrime“, nes Dievas liepė jai pačiai rastis), o 
antrajame paveiksle žmogus kala Dievo skulptūrą (abu tokie 
kaip pirmajame paveiksle) į tolį nusidriekusių, tvarkingai 
susodintų medžių eilės fone – į Dievo sukurtą pasaulį įsiter-
pusios racionalios žmogaus veiklos ženklas. Žmogus yra ir 
„Pasaulio sukūrime“ – jį liudija arfos, žmogaus pasidarytas 
Viešpaties šlovinimo įrankis5. 

Žmogus yra Žalčio sonatos Andante – stovi ant aukštos 
plynos uolos krašto ir žiūri į kitapus bedugnės (aukščio 
įspūdį sustiprina per ją skrendantis paukštis) stūksančią 
medžių guotais apsodintą uolą, į jį nukreipta trijų žvaigž-
džių šviesos pluoštų apšviečiamoje erdvėje skriejančio žalčio 
labai žmogiško veido bruožų galva. Vis dėlto didingoje trijų 
lygmenų (dangus, žemė, vanduo) erdvėje išdėstyti simboliai 
sunkiai (kone visose sonatose palyginti lengvai) pasiduoda 
susiejami į rišlią („siužetišką“) prasmių seką ir šia prasme 
sonatos semantika gali būti palyginta su absoliučiosios 
muzikos semantika.

Panašiai yra ir su (regis, niekieno neminimu) žmogumi 
„Vyčio preliude“ (paveiksle yra įvairaus dydžio stovyklų). 
Jis stovi ant statinio po raitelio kalaviju (visiškai tokį pat 
vytį Čiurlionis nutapė II dailės parodos plakato varpe), 
ranką nukreipęs ant krašto padėtos (irgi, berods, niekieno 
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neminimos) karūnos link – kuo aiškiausia istorinė simbolika 
į Vilniaus panoramą panašiame miesto fone. 

Ne sykį parodytas žmogaus veiklumas. Kelionės idėja. 
M. K. Čiurlionio žmogus nėra romantinis klajūnas, keliauja 
turėdamas aiškų tikslą. Menininko testamentu vadinama 
„Pasaka“ – jau pasenęs žalios kaip augalija spalvos ieškotojas 
kaitros nualintame mieste sako jaunam sekėjui: „Žvalgykis 
nuo aukštų bokštų, tai kelią pajusi“ (Čiurlionis, 1997, p. 43). 
Kelionė – minties tęsimasis laike, žodžio ir muzikos kūrybos 
savybė. Literatūrinis vaizdelis „Psalmė“: ilgos procesijos 
vedlys psalmių tekstams būdingais kreipiniais Viešpaties 
klausia kelio; jo tikslas – kad juo sekantieji išvystų ant „raus-
vų kalnų viršūnių, [...] fantastiškų kaip užburtų karalaičių 
rūmai“ Viešpaties išdėliotus ir dosniai eikvojamus stebuklus 
(ten pat, p. 54; panašios minties 1905 m. kompozicijos 
pieštuku eskizas – tolstanti procesija su vėliavomis ir bal-
dakimu). Minties tįsumas triptiko pavidalu, siuitai ir (ar) 
sonatai būdingi bruožai: padebesių triptikas „Karalaičio 
kelionė“, standartinė pasakos situacija – karalaitis (didvyris) 
palaiminamas pavojingai kelionei, jis privalo įveikti slibiną, 
kad patektų į pilį (simbolinė erdvė, ypatingų, sunkiai pasie-
kiamų vertybių buvimo vieta); tas pats „Karalaitės kelionėje“ 
– karalaitė (neteisingas pavadinimas, ji niekur nekeliauja) 
yra tasai aukštasis tikslas; „Mano kelias“ – kelias veda aukštų 
kalnų link, ant jų stovi (irgi III paveikslas) tokie simboliniai 
statiniai. Pastarųjų ciklų viduriniai paveikslai kontrastingu 
išraiškos trapumu „skamba“ lyg sonatos ciklo lėtosios dalys. 
Visur nuolatinis kilimas, aukštis – didingumo atributai. 

M. K. Čiurlionio žmogus gamtos akivaizdoje būna 
ilgesiu to, „kas didu ir labiau dieviška“, kas „susižavėjimo 
ir giliausio pagarbumo“ pripildytą sielą kelia aukštyn į 
„neapžvelgiamą tolį su pasauliais virš pasaulių ir sistemų 
sistemomis“, kurių vaizdai menininko paveiksluose liudija 
didingumo estetiniams potyriams būdingą religinį mat-
menį. Bet – ir veikla. Žmogaus veiklumo, kūrybos galią, 
apimtis ir prasmę M. K. Čiurlionio paveiksluose ypatingu 
būdu simbolina nepaprasti statiniai – erdvėse iškylantys 
bokštai, pilys, piramidės, tvirtovės, altoriai. Juos vaizduojant 
iškyla stiprus religinis matmuo, sujungiantis žmogaus veiklą, 
jo susikuriamą pasaulį su jam duotuoju, sukurtuoju ir su 
jo supratimu. Aukos, himno žanro simbolika. Paveikslas 
„Auka“ – ant laiptuotos piramidės ar zikurato (tai axis 
mundi, pasaulio ašis, liturginis centras) pakopos stovintis 
angelas stebi baltus ir juodus aukos dūmus (biblinis siuže-
tas), tarytum iš šviesulių sunerta elipsė simbolina evoliuciją 
ir involiuciją. „Rūtos“ teatro scenos uždanga – lietuvių 
pagonybės laikų apeiga: jūros pakrantė, didingas medis 
(irgi pasaulio ašis, liturginis centas), po juo aukuras ir au-
kojantis žynys, besimeldžiančių būrelis; ant aukuro šono 
nutapyti rašmenys – senovės liudijimas (mintis greičiausiai 
perimta iš T. Narbuto veikalo ir ten pavaizduotų rašmenų), 
uždangos kulisuose nutapyti folkloriniai stilizuoti pasaulio 
medžiai. Laiškas Devdorakėliui, Himnas saulei ir analogiška 

mintis paveiksle „Saulės pasveikinimas“ – eisena padangėse 
su vėliavomis saulės link; gyvūnijos vaizdas – iš „Pasaulio 
sukūrimo“ ciklo eskizo. Triptikas „Himnas“ (trys išlikusios 
poliptiko dalys): šoniniai paveikslai – suklupę angelai ir 
arfomis skambinančios antropomorinės būtybės, viduri-
niame didžiausiame paveiksle – virš Paukščių Tako soste 
sėdintis Viešpats, priešais jį angelų būrelis. Vienas paskuti-
nių M. K. Čiurlionio darbų didysis „Rex“ (1909) – esminių 
jo idėjų telkinys: Viešpats visatos sferų fone. Numanoma jo 
igūra visiškai persišviečianti, jo anksčiau vaizduoti, ikono-
graijos tradicijai būdingi žmogiškieji bruožai nebeįžiūrimi 
(aiškesni panašios kompozicijos graikos kūrinyje); iš aukuro 
kyla ne dūmai,  plieskia liepsna, religinio uolumo simbolis: 
„Viešpats padėjo savo sostą danguose, ir jo karališka galybė 
visa valdo [...]. Šlovinkite Viešpatį visi jo darbai visose jo 
viešpatijos vietose, šlovink Viešpatį, mano siela!“ (Ps 103, 
19, 22). 

Nuorodos 

1 Šio autoriaus tikslas buvęs išsklaidyti M. K. Čiurlionio vardą 
supančią mitologiją (Bowlt, 1994, p. 249), jis padarė tokią 
išvadą: „Čiurlionis buvo katalikiško skonio, dailininkas mė-
gėjas gerąja to žodžio prasme, kuris sąmoningai ir nesąmo-
ningai eksperimentavo su daugybe idėjų ir pagaliau neturėjo 
originalios, individualios estetinės sistemos. Todėl Čiurlionis 
dažnai primena kitus menininkus ir yra lengvai susiejamas 
su daugeliu sąjūdžių – realizmu, simbolizmu, abstrakčiuoju 
menu, siurrealizmu. Toks žongliravimas labiau abejotinas 
negu girtinas“ (ten pat, p. 267). Į knygą įdėtas ir šių eilučių 
autoriaus straipsnis „Čiurlionis ir romantizmas“ (pranešimas 
M. K. Čiurlionio gimimo 100-mečio konferencijoje); jame kil-
numas (didingumas) išverstas kaip nobility (ten pat, p. 411).

2 Vokiečiams jie ir tautiniai kompozitoriai. Pirmosios J. S. Bacho 
monograijos (1802) autorius ją užbaigia žodžiais, kad šis 
didžiausias muzikas „buvo vokietis. Didžiuokis juo, tėvyne. 
Didžiuokis ir būk jo verta!“ (Forkel, 1974, p. 127). Aptar-
damas knygas apie L. van Beethoveno stilių, H. Riemannas 
(M. K. Čiurlionio studijų Leipcige metais – Leipcigo uni-
versiteto profesorius, naujausios knygos apie XIX a. muziką 
autorius) Aleksandro Ulybyševo nuomonę pavadino „aklu 
Mozarto pervertinimu Beethoveno atžvilgiu“; Riemann, 
1901, p. 104). A. Ulybyševas [Oulibischeff, Ulibischeff 
(1794–1858), Rusijos valstybės pareigūnas, išsilavinęs mu-
zikas, tyrinėjo W. A. Mozarto kūrybą (rašė prancūzų kalba); 
pripažino jo absoliutų tobulumą, kritiškai atsiliepė apie L. van 
Beethoveno kūrybos vėlyvąjį stilių].

3 „Vitolio raudos“ fragmentą („Žalčio motė“) išvertė Karolina 
Praniauskaitė (išsp. L. Ivinskio 1859 m. kalendoriuje), visą 
poemą – Andrius Vištelis (savo – viršelyje parašyta J. I. Kra-
szewskio – lėšomis, 1881 m. išleista Poznanėje; pirmajame 
„Aušros“ numeryje Jurgis Mikšas jos reikšmę „mums kaipo 
Lietuwiams“ prilygino Homero poemų, Vergilijaus „Eneidos“ 
ir Senojo Testamento reikšmei tų raštų tautoms), dalį išvertė 
Faustas Kirša (1924), visą poemą – Povilas Gaučys (Čikaga, 
1977); kitos „Anaielo“ dalys į lietuvių kalbą neišverstos.

4 V. Landsbergis sako Čiurlionį juos adresavus bendrakeleivei 
Halinai Wolman, ši „buvo įkritus vienišam menininkui į 
širdį“, jai pritaikė tą vardą (Landsbergis, 1997, p. 12). Tačiau 
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pirmiausia kreipiamasi Kazbekėli, VII laiško kraupaus tvano 
vaizde bei vėliau ir Ari (tai Araratas, primenamas 40 dienų 
lietus – tiek ir truko Senajame Testamente aprašytą tvaną 
sukėlusi liūtis). 

5 Tai šiuolaikinės (ir M. K. Čiurlionio meto) arfos. Tačiau 
Šv. Rašte – palyginti itin dažnai šlovinimo psalmėse – minimų 
chordofonų vertimuose arfa yra bene visuomet pasitaikantis 
žodis [pavyzdžiui, 150 psalmės 3 eilutė: šlovinkite jį arfa ir 
lyra, praise him with the harp and lyre (arba with the psalte-
ry – arba with the luth – and harp), lobet ihn mit Psalter und 
Harfe, louez-le par la harpe et la cithare; Jano Kochanowskio 
eiliuotame Psalmyno vertime (jo tekstus M. K. Čiurlionis 
panaudojo pirmosioms choro kompozicijoms) – Chwalcie 
Pana i harfą, i regaly).
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Summary

The sublime was a constant feature of Čiurlionis’ 
aesthetic consciousness. he composer’s responses to the 
performance of Judas Maccabaeus by G.F. Händel and 
Götterdämmerung by Wagner were from the point of view 
of the sublime entirely typical (described in letters from 
Leipzig, 1901–1902). On the whole, Čiurlionis’ musical 
taste was similar to the views of romantic (mostly German) 
composers. he largest part of Čiurlionis’ legacy consists 
of works related to representation of nature and boundless 
grandeur of universe. he Baltic Sea was the irst mighty 
phenomenon of nature seen by Čiurlionis (school years at 
Count Oginski’s estate in Plungė, 1889–1893). In 1901, he 
spent the summer in Palanga with his brother Povilas. Seven 
years later Čiurlionis wrote to him (Povilas let for the USA 
in 1904): “Do you remember Palanga? …. Or our walks 
through the caressing, sparkling waves ... the approaching 
storm, its growing menace and power? Today Palanga looks 
diferent … and only the sea has remained what it used to 
be. he same fantastic, indescribable murmur … and the 

silvery mornings and the sleepy mists … As then, tall altars 
to Jehovah rise at sunset. Looking at them, Zosė and I were 
awestruck as you and I once were, my brother.” Such images 
of the beauty and sublimity of the sea are variously repre-
sented in the pictorial cycle Sea Sonata and other numerous 
paintings as well as in the piano cycle of small landscapes 
he Sea. hey were developed especially impressively in the 
orchestral poem he Sea, and described in the literary com-
position of the same title (composing the poem was begun 
on 8 December 1903). Art critics are oten astonished at 
bird’s eye views in Čiurlionis’ paintings since there are not 
any mountains in Lithuania suitable for the experience of 
so wide spaces and endless perspectives, and so the rise of 
such images in paintings is usually linked with Čiurlionis’ 
travel to the Caucasus [1905; there Čiurlionis gained new 
impressions later described in two letters and in Letters 
to the Little Devdorakėlis, examples of Kantian (but not 
Burkean) contents of the sublime]. However, direct sensitive 
experiences are not necessary, knowledge and imagination 
exists; high mountains and corresponding perspectives are 
painted in the cycle Funeral Symphony (1903). On the other 
hand, when wandering through the forests on a starry night, 
Čiurlionis once said to Povilas: “Well, brother, how good 
we feel in this ininity of the universe, in this highest, most 
powerful sphere of the human spirit.” 

On 28 November 1908, Čiurlionis wrote to Soija, his 
iancée: “While thinking about you, about the Sea, the Stars, 
I hear as a distant echo the words of the Psalm: “Come and 
behold ye the works of the Lord: what wonders he hath 
done upon earth” [Psalm 45(46), 9]. he composer used the 
words of this psalm for the 1899 choral composition. 

Čiurlionis’ look at the wonders of the divine creation is 
full of serene admiration and esteem. His literary compo-
sitions and paintings connected in one or other way with 
the ideas and images of the Holy Writ sometimes resemble 
its mental or visual quotations and radiate liturgical peace. 
Towers, castles, pyramids, altars and other buildings sym-
bolize the extent and power of a human creative activity. 
A special role is given by the painter to altars and images of 
ofering. Rex (1909): the transparent igure of the Lord on 
a background of cosmic spheres. His throne stands on the 
globe, and there is an altar in its centre. Smoke does not rise 
from the altar as usual: lame, a symbol of renunciation, of 
religious ardour, blazes from it. Čiurlionis’ sublime is both 
aesthetic and religious.
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Pastoralizmo parafrazės lietuvių muzikoje: keletas 
semantinių interpretacijų topoi teorijos aplinkoje
Paraphrasing Pastoral in Lithuanian Music: Some Semantic Interpretations in 
the Context of  Topoi heory

Anotacija

Straipsnyje gvildenami XX–XXI a. muzikos semantinio universumo tyrimo klausimai. Semantinei šiuolaikinės muzikos analizei pasitelkiama 
muzikos semiotiko Raymond’o Monelle’io išplėtota muzikinių topoi teorija. Plėtojant muzikos diskurso semantinių-stilistinių vienetų (topos) 
tyrimą, nagrinėjamos pastoralės parafrazės šiuolaikinėje lietuvių muzikoje. Straipsnyje siekiama atskleisti platų kultūrinių tropų lauką, pa-
sitelkiamą perkuriant praeities muzikos semantines igūracijas. Gilinantis į pastoralės topos sklaidą daugiausia dėmesio skiriama relektyvios 
nostalgijos raiškai lietuvių kompozitorių kūriniuose.
Reikšminiai žodžiai: pastoralė, topoi teorija, restoratyvi ir relektyvi nostalgija, šiuolaikinė lietuvių muzika.   

Abstract

In this article the author addresses the issues related to the research of the semantic universe in the music of the 20th and 21st centuries. he 
theory of musical topoi provided by Raymond Monelle is applied while conducting the semantic analysis of contemporary music. Within 
this context, the analysis of the semantic–stylistic units (topoi) of musical discourse is developed through the investigation of the pastoral 
paraphrases in contemporary Lithuanian music. he article aims to discuss the wide scope of cultural tropes employed in recreations of se-
mantic igurations of inherited musical gestures. While analyzing the articulation of pastoral topos, the author focuses on the representations 
of relective nostalgia in Lithuanian music.
Keywords: pastoral, topoi theory, restorative and relective nostalgia, contemporary Lithuanian music.

XX a. muzikos semantinio universumo tyrinėjimus 
linkstama laikyti alternatyva formalistinei šiuolaikinės 
muzikos analizei*. Vis dėlto šias, atrodytų, kontrastuojan-
čias praeito amžiaus muzikos tyrimo prieitis sieja pamatinė 
modernios muzikos savivokai problema – tradicijos įveikos 
ir perimamumo santykio klausimas. Verta pažymėti, kad 
net tais laikais, kai vyravo naujosios muzikos kaip tradicijos 
radikalios įveikos vaizdinys, muzikinės praeities ir dabarties 
sąveika buvo interpretuojama nevienareikšmiškai. Pavyz-
džiui, heodoras W. Adorno rašė, kad Naujosios Vienos 
mokyklos atstovai paveldėjo tradicijos prasmes, nors ir 
atsisakė remtis svetima muzikine medžiaga1. Kaip ir daugelis 
kitų naujosios muzikos ideologo verdiktų, kategoriškas tei-
ginys apie semantinius modernios muzikos ryšius su tradicija 
nusipelno išsamesnio nagrinėjimo. Pasirinktos temos svars-
tymus reikia pradėti nuo pastebėjimo, kad XXI a. muziko-
loginiams tyrinėjimams būdinga radikaliai priešinga žiūros 
pozicija, nei buvo suformuluota T. W. Adorno embleminėje 
„Naujosios muzikos ilosoijoje“: lyginant su technologinių 
transformacijų ištirtumu, semantinių XX a. muzikos saitų su 
tradicija analizės užima gana marginalią poziciją disciplinos 
lauke. Arnoldas Whitallas mano, kad chaotiškas modernios 
muzikos semantinio universumo vaizdinys yra susijęs su 
šiuolaikinei muzikologijai būdingomis konfrontacijomis, 

nagrinėjant teksto ir konteksto sąryšių klausimus2. Opo-
nuodamas kultūrinės muzikologijos atstovų pozicijai, kad 
muzikos teksto atvirumą vis naujoms interpretacijoms lemia 
„muzikos kaip kultūros multitekstualumas ir muzikinės 
signiikacijos nesubendrinamas kompleksiškumas“3, muzi-
kologas siūlo rinktis priešingą strategiją: gilinantis į tariamai 
subversyvias kompozicines iniciatyvas, chaotiškus tekstų ir 
kontekstų ryšius, siekti aptikti XX a. raidą įprasminančią 
semantinių kontrapunktų tvarką ir logiką4.

Plėtojant fundamentalių XX a. muzikos komponavimo 
raidai skirtų darbų autoriaus įžvalgas, verta pasiremti tomis 
teorinėmis prieitimis, kurios pateikia analitines strategijas 
ir interpretacinius įrankius, padedančius aptikti kintančius, 
tačiau apibrėžiamais ryšiais susijusius semantinių parafra-
zių ansamblius, o prasmės artikuliacijas leidžia nagrinėti 
visais muzikos lygmenimis, įskaitant ir struktūrą5. Šioje 
aplinkoje itin svarbi tampa Raymond’o Monelle’io išplėtota 
muzikinių topoi interdisciplininė analizės kryptis, susiejanti 
muzikologinius tyrinėjimus su socialine istorija, literatūra, 
populiariąja kultūra, ideologija ir kitomis disciplinomis6. 
Literatūros mokslų ir žanrinės sklaidos analizės inspiruotus 
klasikinės muzikos diskurso semantinių-stilistinių vienetų 
(topos) tyrinėjimus (Ratner, 1980; Agawu, 1991; Hatten, 
1994, 2004) R. Monelle’is susiejo su muzikos semantikos 
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teorija, siūlydamas išplėsti koncepto taikymo istorinę aprėp-
tį. Šis raginimas pagrįstas teorine nuostata, kad kultūrinių 
topoi dekonstrukcija ir yra muzikos signiikacijos pamatas, 
dar daugiau – pati muzikos prigimtis yra dekonstrukty-
vi7. Dėstydamas muzikinių topoi konceptualų modelį ir 
plėtodamas konkrečias juo paremtas muzikos analizes, 
R. Monelle’is teigė, kad kai kurios semantinės igūracijos ir 
gestai aptinkami kultūrinėse praktikose nuo XVI ligi XXI a. 
Iš tiesų muzikologo darbuose daugiausia selektyviai nagri-
nėjami medžioklės topos, karo topos ir pastoralė, pasitelkiant 
platų muzikos reiškinių ansamblį nuo Italijos madrigalų 
iki Claude’o Debussy, Vaughano Williamso ar Benjamino 
Britteno kūrinių. Apibendrindamas minimus tyrinėjimus, 
autorius kartu glaustai aptarė postmodernios muzikos se-
mantinių igūracijų klausimus, pagrįstai atsižvelgdamas ir į 
šiuolaikinei muzikai būdingus naujus topoi pasaulius. 

Nesileidžiant į išsamią svarstomos teorinės koncepcijos 
rekonstrukciją, verta pažymėti, kad ji skatina įdėmiau ištirti 
praeities muzikoje įsitvirtinusių semantinių igūracijų sklai-
dą šiuolaikinėse muzikinėse praktikose ir nuolat ieškoti dar 
neaptiktų topoi, įprasminančių naujas kultūrines patirtis. 
Remiantis R. Monelle’io išplėtota teorine koncepcija, kituo-
se straipsnio skyriuose svarstomos muzikologo pasiūlytos 
interpretacinės prieities perspektyvos, tiriant XX–XXI a. 
muzikos santykį su tradicija ir aiškinantis šį santykį artiku-
liuojančias semantines parafrazes ir kultūrinius tropus.  

Topoi ansambliai ir šiuolaikinė muzika

Sisteminant šiuolaikinėje muzikoje išplėtotus topoi 
rinkinius pastebima ta pati logika, būdinga novacijų ir 
tradicijos sąveikai muzikinėje kultūroje nuo XX a. pra-
džios. Kaitos naratyvas, akcentuojant naujumą, ir tradicijos 
peržengimo siekis lėmė didesnį dėmesį naujų semantinių 
igūracijų ir gestų kūrybai ankstyvojoje recepcijoje. Topoi 
išradinėjimą labiausiai paveikė muzikinės (garsinė medžia-
ga, kompozicinės technologijos) ir užmuzikinės (socialinės, 
technologinės, psichologinės ir kt. sritys) atvertys. Simp-
tomišku pavyzdžiu galėtų būti urbanizmo artikuliacijos 
akademinėje ir populiariojoje muzikoje, vienas tvariausių 
šiuolaikinės kultūros tropų. Pavyzdžiui, Julianas Johnsonas 
ankstyvąsias miestietiškos aplinkos reprezentacijas aptinka 
dar XX a. pradžios Arnoldo Schönbergo ir Antono Weber-
no kompozicijose, pasiremdamas šių kompozitorių kūrinių 
struktūrinių ypatybių ir modernių miestų topografijos 
homologijomis8. Tuo pat metu urbanizmo muzikinėms 
igūracijoms būdinga itin radikali transformacija tiek kū-
ryboje, tiek jos recepcijoje, kas, beje, nutiko ir su daugeliu 
kitų naujai suformuotų topoi. Tai tipiška ne vien tokios 
plačios aprėpties kultūriniams tropams, koks yra „miesto 
muzika“ (city life), bet ir speciiškesniems topoi, pavyzdžiui, 
mechaninės arba mašinistinės muzikos idiomoms. Pažymė-
tina, kad naujovių euforiją simptomiškai atspindėjo ir su 

paties naujojo amžiaus garbinimu susiję topoi, programiškai 
susipinantys su embleminio šiuolaikiškumo ideologija grin-
džiama Neue Musik koncepcija. Dar ankstyvųjų naujosios 
muzikos ideologų (Ferruccio Busoni, Paul Bekker, Heinrich 
Strobel, Hans Mersmann) darbuose poreikis ir galimybė 
atverti muzikoje laiko dvasią deklaruoti nubrėžiant aiškią 
distanciją su muzikine praeitimi per muzikinės medžiagos 
ir jutiminio patyrimo atnaujinimą ir išplėtimą. Naujojo 
amžiaus garbinimas suformavo nemažai muzikinių gestų 
ir topoi. Pavyzdžiui, Jacques’as Amblard’as atkreipia dėmesį 
į būdingą pradžios gestą Gustavo Mahlerio, Aleksandro 
Skriabino, Arnoldo Schönbergo, Dariaus Milhaud, Bélos 
Bartóko kūriniuose, pagrįstą kvartine harmonine progre-
sija, atmetančia tradicinės harmonijos „determinizmą“ 
– deklaratyvų „įžengimo“ į naują harmoniją ir pakitusią 
tikrovę simbolį9.  

XX a. recepcija (ir joje susiformavusių topoi pajauta bei 
supratimas) pakito išblėsus naujumo apologijai ir ja pagrįs-
tai imanentiškos, laipsniškos, vienakryptės, teleologinės 
muzikos evoliucijos vaizdiniui. Šitai paskatino tradicijos 
aktualizavimo tendencijas, o kartu ir ankstesnių amžių 
topoi sklaidos šiuolaikinėje muzikoje analizę. Šiuo požiūriu 
XX a. muzikoje išskirtinę vietą užima pastoralės topos. Pasak 
R. Monelle’io, nuo pat in de siècle laikų pastoralizmas „sa-
vaime buvo prarasto praeities pasaulio ženklas“, pasitarnavęs 
naujų nostalgijos objektų ir muzikinių igūracijų paieškai10. 
Šiuolaikinėje muzikoje su pastoralės topos susiję muzikinių 
priemonių kompleksai įsiterpia į daugybinius kultūrinių 
tropų ansamblius, formuojančius praradimo, ilgesio ir es-
kapizmo menines igūracijas. Tai būdingas topoi istorinėms 
transformacijoms procesas, kai signifikantas (signifier) 
išlieka nepakitęs ar šiek tiek įvairuojamas, bet smarkiai kei-
čiasi su juo koreliuojantys signiikatai (signiied), kultūrinės 
vaizduotės artikuliuojami objektai ir perkuriamų reikšmių 
kontekstai. Apibrėždamas naujojo pastoralizmo kontūrus, 
R. Monelle’is išskiria rekonstrukcinio pobūdžio muzikinius 
reiškinius, reprezentuojančius kultūrinėmis ikcijomis pa-
remtą modernų erotizmą (Claude Debussy) ir nacionalinės 
praeities idealizavimą (Vaughan Williams). „Moderni pas-
toralė – tai tobulumo atradimas nekaltybėje, tikro moralu-
mo atvertis atsakomybės stokoje, brandžios mistinės vizijos 
išraiška per jaunystės ir paprastumo alegoriją.“11 

Naująjį pastoralizmą galima apibrėžti ir kaip platesnio 
šiuolaikinio koncepto, plačios aprėpties kultūrinio tropo – 
nostalgijos – sudėtinę dalį. Toks susiejimas suteikia gali-
mybę aptikti pastoralinius motyvus šiuolaikinės muzikos 
kūriniuose, kuriuose oponuojama modernybės utopijoms 
ir idealizuojami represuoti ar marginalizuoti reiškiniai. 
Modernybei priešinamas Kitas (kitybė, kitoniškumas) 
gaivinamas pasitelkiant individualią patirtį ir kolektyvinę 
atmintį. Tokios paieškos ypač sustiprėja socialinių krizių, 
permainų ar traumų periodais. Trauminis dabarties išgyve-
nimas skatina idealizuoti ne vien šiuolaikinės civilizacijos 
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nutylėtas, į paribius nustumtas ar nuožmiai deformuojamas 
socialines sanklodas (pavyzdžiui, vadinamąjį valstietišką 
(rural) pasaulį), tikrovės dalis (gamta), patyrimo sritis 
(pavyzdžiui, metaizikos plotmė) ar žmogiškosios patirties 
periodus (vaikystė), bet ir šiuolaikinės kultūros vertybinė-
se hierarchijose nuvertintas muzikinės išraiškos formas. 
Minimos muzikinės raiškos kritinės reinterpretacijos yra 
susijusios su šiuolaikinės kultūros ar tiesiog XX a. kritine 
releksija: modernybės utopijos nuvainikavimo ilgą kelią ga-
lėtų simbolizuoti muzikinių kūrinių grandinė nuo G. Mah-
lerio „Das Lied von der Erde“ (1908) ligi Gerard’o Grisey 
„Quatre chants pour franchir le seuil“ (1998). Šį recepcijos 
virsmą taikliai apibūdina Svetlanos Boym pastebėjimas, kad 
„XX a. pradėjo futuristinė utopija ir užbaigė nostalgija“12. 
Žinoma, pastoralizmas formuoja tik nedidelę dalį tokių 
antiutopinių idealizacijų ir nostalgiškų reprezentacijų. 
Tačiau šiuo požiūriu svarbesnis yra tas aspektas, kad pasto-
raliniai motyvai patys yra tam tikrų platesnių šiuolaikinių 
kultūrinių konceptų simptomas. Ne mažiau svarbu ir tai, 
kokiu būdu su pastoralės topos susijusios muzikinės prie-
monės ar jų fragmentai yra perkuriami ir į kokius reikšmių 
kontekstus pakliūva. Todėl toliau nagrinėjamos pastoralės 
topos apraiškos šiuolaikinėje lietuvių muzikoje, mėginant 
aptikti tradicijos kritinės releksijos reprezentacijas ir pačios 
nacionalinės muzikos prasmių transformacijas. Pasitelkiant 
selektyvią paskirų topoi sklaidos lietuvių muzikoje analizę, 
siekiama išryškinti muzikinių kompozicijų semantinius 
ryšius ir interpretuoti jų formuojamą kultūrinių konotacijų 
lauką.          

Pastoralizmas ir nostalgijos reprezentacija 

Broniaus Kutavičiaus muzikoje

Lietuvių muzikos recepcija nestokoja paradoksų, ypač 
gilinantis į nacionalinės tradicijos tęstinumo releksiją ir 
analizę. Tiek istoriniuose tyrinėjimuose, tiek analitinėse 
studijose labiausiai plėtojami formalių ryšių tarp kom-
pozitorių ar kūrėjų kartų klausimai, pirmiausia paremti 
kompozicinių mokyklų ar kompozicinių technikų perima-
mumo analize, o paskiri kūriniai dažniausiai lokalizuojami 
apsiribojant individualia kūrybos biograija ir stilistine 
raida. Ši susiformavusi  nacionalinės tradicijos recepcija ir 
su ja koreliuojantys kritinės analizės būdai formuoja joje 
artikuliuojamų reikšmių ansamblių redukuojantį supratimą. 
Ryškius pokyčius šį dešimtmetį inicijavo intertekstualumo 
apraiškų lietuvių muzikoje tyrinėjimai, juos savaip paska-
tino svetimos muzikos parafrazių gausa pastarųjų dviejų 
dešimtmečių lietuvių kompozitorių kūryboje13. Tačiau šių 
analitinių studijų akiratin dažniausiai pakliūva akivaizdūs 
intertekstai, tokiu būdu nuošalėje lieka ne vien lietuvių 
muzikos ryšiai su platesne vakarietiška akademinės muzikos 
tradicija, bet ir nacionalinės tradicijos vidinės transformaci-
jos ir tęstinumo klausimai, paskirų kompozitorių kūrybos 

veikmės istorijos momentai. Tokia situacija darsyk patvirti-
na, kad interpretacinių bendruomenių kultūriniai įgūdžiai 
ir įpročiai turi nemažą įtaką muzikos kūrybos recepcijai, 
kurios procesuose muzikos kūriniams priskiriami topoi įgyja 
įvairuojančius prasmės efektus.

Kitokiai nacionalinės muzikos prasmių lauko releksijai 
neabejotinai galėtų padėti visuotinesnių kultūrinių tropų ir 
su jais susijusių muzikinių topoi raiškos analizė. Čia nagrinė-
jamos temos atžvilgiu pravartu aptarti keletą simptomiškų 
atvejų, kuriuose formuojami rekonstrukciniai praeities 
idealizavimo modeliai, interpretuojami praradimo ir ilgesio 
kultūriniai tropai. Radikalų lūžį lietuvių muzikos scenoje 
iksuoja kompozitoriaus B. Kutavičiaus istorizuojančia vaiz-
duote paremtos praeities rekonstrukcijos. Plačiausią atgarsį 
pelnė vadinamasis pagoniškųjų kompozitoriaus oratorijų ci-
klas („Panteistinė oratorija“, 1970; „Paskutinės pagonių ap-
eigos“, 1978; „Iš jotvingių akmens“, 1983; „Pasaulio medis“, 
1986) ir svarbiems valstybės bei kultūros istorijos įvykiams 
skirta monumentalių kūrinių serija (ciklas „Jeruzalės vartai“, 
1995; simfonija-oratorija „Epitaphium temporum pereun-
ti“, 1998; opera „Lokys“, 2000; sceninis diptichas „Ignis et 
ides“, 2003; ciklas „Pavasario linksmybės“, 2005, „Vasaros 
darbai“, 2006, „Rudens gėrybės“, 2007, „Žiemos rūpesčiai“, 
2008). Kompozitoriaus nacionalinės praeities evokacijos 
kritikų interpretuojamos pasitelkiant tokius apibūdinimus 
kaip „nekalta baltų vaikystė“ (Krzy sztofas Droba), „naujoji 
archaika, [...] siekianti tautinio identiteto ištakas“, „nepalies-
tos kultūros ieškojimas“ (Andrzejus Chłopeckis), „intuityvus 
Lietuvos pirmapradiškumo pažinimas“, „lietuviško ilgesio 
persmelktas epifaniškasis prarastojo Rojaus vaizdinys“, 
„muzikinė baltų kultūros studija, [...] persunkta kuriamos ir 
nuolat prarandamos, suplėšomos Lietuvos valstybės dramos 
skausmo“ (Gražina Daunoravičienė)14.  Remiantis S. Boym 
klasiikacija tokio pobūdžio kūrinius galima priskirti resto-
ratyvios nostalgijos (restorative nostalgia) tipui: „restoratyvi 
nostalgija pabrėžia nostos [grįžimą namo – R. S.] ir ragina 
atkurti prarastus namus bei užpildyti atminties plyšius [...] 
[čia] glaudžiamasi prie kolektyvinių simbolių ir sakytinės 
kultūros.“15 Ji mano, kad ši modernios nostalgijos forma 
„grindžia šiuolaikinius nacionalinius atgimimus“, plėtojant 
sugrįžimo prie ištakų siužetus ir siekiant „atkurti preities 
pasaulio tobulumą ir grynumą“16.

Pagoniškojo pasaulio rekonstrukcijai skirtuose kūriniuo-
se lietuvių kompozitorius drastiškai keitė įsigalėjusius nacio-
nalinės praeities atvaizdavimo būdus, plačiai paplitusius ne 
vien Lietuvoje, bet ir kitose nacionalinėse muzikos tradici-
jose. Praeitis čia ne idealizuojama, o veikiau reprezentuo-
jama pasitelkiant modernią didingumo (sublime) pajautą, 
eksponuojant „pamatinį [šios kategorijos] nesuderinamumą 
su mūsų patirtimi, kurios nepajėgia išspręsti nei praktinis 
protas, nei teorinis supratimas“17. Atkuriant „hipotetišką 
praeities akimirkų skambesį“ (Gražina Daunoravičienė) šis 
efektas pasiekiamas muzikinėmis priemonėmis, artimomis 
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modernaus egzotizmo (Igoris Stravinskis, Carlas Orfas) 
ir barbariškojo stiliaus (Béla Bartókas), taip pat istoriškai 
vėlesnėms minimalistinio ambiento ir naujojo dvasingumo 
idiomoms. Taigi praeities „tobulumas ir tyrumas“ rekons-
truojami kontroversiškai, kaip akivaizdi modernaus pastora-
lizmo inversija. Šis efektas sustiprinamas dažname kūrinyje 
pasikartojančiu kulminacijos tipu, kai įsivaizduojamam 
praeitį atkuriančiam homogeniškam muzikiniam audiniui 
priešinamas „kito pasaulio ženklas“, dažniausiai pasitelkiant 
vėlesnių kultūrinių tradicijų reminiscencijas ar inkliuzus18. 
Tokiu būdu praeities utopijos žlugimas įkoduojamas pačioje 
kūrinio struktūroje kaip atsikartojanti istorinė trauma.     

Restoratyvios nostalgijos tendenciją reprezentuojanti 
B. Kutavičiaus kūrybos dalis akivaizdžiai užgožia kitokias, 
idealizuojančias, praeities igūracijas kompozitoriaus muzi-
koje. Jose lietuvių kompozitorius pasitelkė vietinės ir tolimų 
kultūrų artefaktus ir įvaizdžius prarastų pasaulių reprezenta-
cijai, kurią galima susieti su S. Boym išskirtu kitu šiuolaikinės 
nostalgijos tipu – relektyvia nostalgija (relective nostalgia). 
Autorės žodžiais, „relektyvi nostalgija apsistoja ties algia 
[skausmo būsena – R. S.], ilgesiu ir praradimu, susitelkia į 
neužsibaigantį atminties kultivavimo procesą“19; „ji linksta 
į detalę, o ne į simbolį“20. Lietuvių kompozitorius šiai 
tendencijai atstovaujančius kūrinius dažniausiai išaugina 
iš praeities kultūrinių fragmentų, istorinių dokumentų 
nuotrupų, materialinės kultūros liekanų, tiesioginių ar ne-
tiesioginių liudijimų ir pan. Pažymėtina, kad aptariamose 
kompozicijose nesitenkinama nacionalinės kultūros area-
lu – kompozitoriaus vaizduotę įveiksmino senovės keltų, 
indų, japonų kultūriniai artefaktai ir kt. 

Šioje, daugiausia kamerinių, kūrinių grupėje specialią 
vietą užima negausūs vokaliniai ciklai, savitai koreliuojantys 
su R. Monelle’io išskirto naujojo pastoralizmo bruožais. 
Simptomiški aptariamos tendencijos pavyzdžiai – „Du 
paukščiai girių ūksmėj“ (Rabindranato Tagorės žodžiais) 
sopranui, obojui, pianinui ir fonogramai (1978) ir „Trys 
A. Mickevičiaus sonetai“ sopranui ir styginiams (1992). 
Du skirtingu laiku ir labai skirtingiems adresatams (turima 

omenyje užsakymo institucija, premjeros kontekstas, atli-
kėjai) parašyti B. Kutavičiaus vokaliniai ciklai yra panašios 
tematikos ir struktūros. Abiejų tematinė ašis – gyvenimo 
prasmę įkūnijančios meilės praradimas; neviltimi tampantis 
ilgesys; atmetimas / atsiskyrimas, peraugantis į egzistencinę 
netektį. Nors kantatoje pasakojama apie dviejų asmenų 
susidūrimą, o sonetuose ilgimasi Tėvynės, muzikinis reali-
zavimas, t. y. poetinių tekstų muzikalizavimas, leidžia kal-
bėti apie platesnį semantinį kontekstą, slypintį už intymios 
lyrikos pavyzdžių.  

Naujojo pastoralizmo aplinkoje „Du paukščiai girių ūks-
mėj“ – embleminė kompozicija, poetiniame ir muzikiniame 
lygmenyse telkianti gausias būdingąsias pastoralės topos 
ypatybes. Tačiau Arkadijos ilgesio ir modernaus erotizmo 
motyvai kūrinyje yra tik fonas talpiai Orfėjo mito metaforai, 
atkuriamai per laisvo ir mechaninio paukščių dialogo. Kūrė-
jo ir kūrybos / muzikos laisvės ir sąlygotumo konotacijoms 
išskleisti kantatoje pasitelkiami solistų – aukšto moteriško 
balso ir obojaus – tembrai, XX a. muzikiniam pastoraliz-
mui atstovaujančiuose opusuose itin dažnai įsimbolinantys 
paukščius. Pažymėtina, kad paukščių čiulbėjimo imitavi-
mas – vienas tvariausių pastoralinio „gamtos balsų“ atvaiz-
davimo būdų. Jis įsitvirtino kaip pastoralės topos indeksas. 
Vis dėlto B. Kutavičiaus kantatoje vengiama iliustratyvumo, 
būdingo daugeliui panašius motyvus plėtojančių praeito 
amžiaus kūrinių. Vaizdumo dėlei galima paminėti Igorio 
Stravinskio operą „Lakštingala“ (1914): čia pagrindinės 
solistės („laisvojo paukščio“) partijoje (sopranas) nevengia-
ma imituoti realios lakštingalos giedojimo, o šis efektas dar 
sustiprinamas gausiomis melizmomis, oktatoniniu koloritu 
ar, pavyzdžiui, gana tiksliai gamtos paukščio čiulbėjimą at-
kartojančia palydimąja leitos partija (1a pav.). B. Kutavičius 
renkasi priešingą kelią, veikiau pasitelkdamas struktūrinius 
paukščių čiulbėjimo principus, kuriuos perteikia per trumpų 
melodinių formulių repeticijas, trūkinėjantį frazavimą ir 
konstruktyvų pauzių vaidmenį, pastoralinį aido efektą ir 
panašias priemones (1b pav.). 

 

1 a pav. I. Stravinskio operos „Lakštingala“ (1914) I v., leitos partija (fragmentas)
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Kantatos „Du paukščiai girių ūksmėj“ III dalyje siuže-
tinė linija pasiekia kulminaciją, ją signalizuoja jau pirmo-
sios poetinio teksto eilutės: „Buvo vidurdienis, kai išėjai.“ 
Keliomis taupiomis priemonėmis kompozitorius atkuria 
ir lyrinės herojės gėlą, ir, atrodytų, jai radikaliai kontras-
tuojantį tikrovės foną. Vidudienis yra laikas, kai sukurtos 
tikrovės gausa ir pilnatvė išsiskleidžia, kai itin ryškiai matyti 
visos – prigimtinės ir antgamtinės – dovanos. Tokiame fone 
dar labiau išryškėja praradimo ir atmetimo būsena. Poetinio 
teksto sugestijuojamus įvaizdžius kompozitorius perteikia 
pasitelkdamas jo muzikai būdingą ikoniškąjį simbolizmą: 
„sproginėjantį“ saulės švytėjimą ir gamtos suvešėjimą – per 
šiek tiek varijuojamą instrumentinį pedalą, dažniausiai pa-
remtą „tuščios“ kvintos intervalu; o herojės gėlą ir atmetimo 
išgyvenimą – per repetityviškai plėtojamą, fragmentuotą 
melodinę liniją, suformuotą iš dviejų įsimbolintų interva-
lų – kvintos („tuštuma“) ir sekundės („skundas“), kurie kaip 
ornamentas pinami aplink pedališkai palaikomą atraminį 
g toną. Šios priemonės pajungiamos svarbiausiam kontrastui 
atskleisti: kontrastui tarp netekties masto ir kasdienybės 
fono, kurio įvaizdį savaip atkuria ir neįmantraus, tarsi namų 
muzikavimo, imitavimas. Muzikiniame audinyje šiam kon-
trastui atskleisti pasitelkiamos gėlos (pianto) ir pastoralės 
topoi būdingos priemonės: harmoninis ir ritminis papras-
tumas (modalumas, variantinis ostinatiškumas), emfatiškai 
lėtas tempas („rustika“), charakteringas pučiamųjų (obojus) 
tembrų naudojimas, krintančia sekunde paremti melodiniai 
gestai, vokalinis lamento21. Tokiu būdu idealizuojančiam 
gamtos atvaizdavimui (pastoralės topos) kontrastuoja skaus-
mo, ilgesio, praradimo išraiška (pianto) kaip egzistencinės 
individo būsenos emocinis indeksas (2 pav.).

Panaši tikrovės ir individo būsenos priešprieša ekspo-
nuojama ir „Sonetuose“. Pavyzdžiu pasitelksime „Trijų 
A. Mickevičiaus sonetų“ ciklo I dalį „Akermano stepės“. 
Poetinis tekstas čia atkuria vakarėjančio peizažo vaizdinį: 
gamta nurimsta, temstant viską užklojančioje tyloje lyrinio 
herojaus ausis iksuoja menkiausią garsą. Įsitempusi jo klausa 
desperatiškai trokšta išgirsti balsą – iš Lietuvos. Ilgesį keičia 
nusivylimas – solistės artikuliuojama poetinio teksto eilutė 
„nieks nešaukia...“ Atsižvelgiant į B. Kutavičiaus muzikos 
platesnį kontekstą, galima sakyti, kad vakaro simbolika 
kompozitoriaus kūryboje turi gana tvarų konotacijų lauką. 
Viena vertus, tai dienos įvykių ir darbų, kartu – ir gyvenimo 
tarpsnio apibendrinimo metas. Kita vertus, tai riba, perei-
nant į kitą – nakties – laiką, poilsio, drauge ir metaizinių 
akistatų metą. Šiame kontekste negalėjimas išgirsti Balsą 
įgyja gilesnį, antgamtinį, matmenį. B. Kutavičiaus muzikoje 
tai embleminė būsena, ypač dažnai naudojama kūrinių pa-
baigoje ar dalių kodose – įkoduojama poetiniame lygmenyje 
nurodama pastanga išgirsti balsą, patvirtinimą „iš anapus“, 
ir iliustratyviai atkurianti retorinę situaciją muzikos prie-
monėmis. Pirmame sonete įsiklausymas / lūkestis ir nusi-
vylimas / neišsipildymas perteikiamas vienodai – melodijos 
išnykimu, pasitelkiant Sprechgesang. Klausimo kontūras – ir 
vieno garso repeticija, imituojanti žingsnius (3 pav.). Nors 
šiame B. Kutavičiaus kūrinyje pastoralės topos bruožai nėra 
tokie akivaizdūs kaip anksčiau aptartoje kompozicijoje, čia 
susiduriame su gamtos mistiniu išgyvenimu ir antgamtės 
pėdsakų sukurtoje tikrovėje paieška. Ją nuspalvina ilgesio, 
kuriam nelemta išsipildyti, tragizmas. A. Whitallas manė, 
kad „pastoralės kaip panteistinės Gamtos–Dievo pasau-
lėjautos susiejimas su tragizmo perspektyva“ yra būdinga 

1 b pav. B. Kutavičiaus kantatos „Du paukščiai girių ūksmėj“ (1978) I dalis, soprano partija (fragmentas)
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2 pav. B. Kutavičiaus kantatos „Du paukščiai girių ūksmėj“ (1978) III dalis (fragmentas)
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3 pav. B. Kutavičiaus ciklo „Trys A. Mickevičiaus sonetai“ I dalis „Akermano stepės“ (fragmentas)
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šiuolaikinio pastoralizmo atmaina22. Jis išskyrė du skirtingus 
pastoralizmo ir tragiškos patirties sankirtos atvaizdavimo ti-
pus: viename pastoralė kaip nekaltybės įvaizdis sunaikinama 
tragedijos, kitame įvyksta jų susijungimas. Pateikti B. Kuta-
vičiaus kūrinių pavyzdžiai rodo, kad lietuvių kompozitorius 
aktyviai eksploatuoja abu aptartus pastoralinio idealizavimo 
ir egzistencinio tragizmo maišymo tipus, kartais juos net 
„suplakdamas“ ir šitaip siekdamas gauti moderniai pasau-
lėjautai būdingą didingumo (sublime) efektą. 

Selektyviai aptarta B. Kutavičiaus kūrybos semantinė 
aplinka leidžia teigti, kad tiek lietuvių kultūroje, tiek užsie-
nio recepcijoje iksuojami jo muzikos reikšmių ansambliai 
akivaizdžiai susiaurina kompozitoriaus muzikos konotacijų 
prasminį lauką. Teikiant pirmenybę išimtinai kompozi-
toriaus unikalumui ir universalizuojant kompozitoriaus 
muzikos pasaulio savitumą, apribojamos galimybės ištirti 
neeksponuojamas, iš kitų muzikos tradicijų ateinančias 
inspiracijas ir visuotinesnių kultūrinių tropų transformacijas 
jo kūryboje, o kartu aptikti pamatą B. Kutavičiaus paveldo 
bei veikmės istorijos vėlesnėje lietuvių muzikoje studijoms23. 
Pastarasis uždavinys ypač svarbus prisimenant išskirtinę 
kompozitoriaus muzikos vietą lietuvių kultūroje, kurią 
patvirtina ne vien paskirų jo kūrinių kaip XX a. kanoninių 
kompozicijų vertinimai, bet ir kelių jaunesnių kartų lietuvių 
kompozitorių prisipažinimai apie šio kompozitoriaus kū-
rybos patirtas įtakas. Kita vertus, topoi teorinis kontekstas 
leidžia susieti konkrečių įtakų ir intertekstualių nuorodų 
nesaistomus kūrinius į platesnį semantinį tinklą, padedantį 
interpretuoti tradicijos prasmių lauką. 

Pastoralės topos pakartojimai: 

nuo naujosios Arkadijos ligi balso metaizikos 

Išnagrinėsime keletą reprezentatyvių  XX a. pabaigos–
XXI a. lietuvių muzikos pavyzdžių, suteikiančių galimybę 
aptikti B. Kutavičiaus muzikoje išryškintų muzikinių 
gestų ir jų semantinių kontekstų vėlesnes reinterpretacijas. 

Remdamiesi anksčiau minėtais kultūrinės nostalgijos tro-
pais ir pastoralės topos, išskyrėme kelias muzikines igūra-
cijas, pasitelkiamas mistinei gamtos pajautai ir akistatų su 
transcendencija metaforoms įsimbolinti. Savita B. Kutavi-
čiaus gamtos (kaip mistinės tikrovės pajautos ir kultūrinės 
praeities evokacijos) idealizavimo būdo parafraze laikytina 
Ramintos Šerkšnytės kantata-oratorija „Saulėlydžio ir 
aušros giesmės“ Rabindranato Tagorės tekstais sopranui, 
mecosopranui, tenorui, baritonui, chorui ir simfoniniam 
orkestrui (2007). Šį kompozitorės kūrinį su B. Kutavičiaus 
kūryba sieja ne vien poetinė inspiracija, bet ir bendrasis 
igūratyvus rėmas – emocinių būsenų susiejimas su paros 
laikais. Imdamasi įprasminti lietuvių muzikos klasikui bū-
dingą gamtos pirmapradiškumo ir jos kaitos ciklų tvarumo 
simboliką, R. Šerkšnytė perkeitė nacionalinėje tradicijoje 
susiformavusius įvaizdžius. Toks interpretacinis veiksmas 
atliktas kuriant platų intertekstualių nuorodų tinklą į 
naujojo pastoralizmo idiomas, nesusijusias su nacionalinės 
praeities ir gamtos idealizavimu vietinėje tradicijoje. Prie-
šingai, gamta čia tapo pastoralės kaip modernios kultūrinės 
ikcijos parafraze, o muzikinis audinys pirmiausia kreipia į 
C. Debussy ir I. Stravinskio įsteigtas pastoralizmo idiomas 
ir vėlesnes jų transformacijas Olivier Messiaeno, Osvaldo 
Balakausko ir kitų kompozitorių muzikoje. Nacionalinėje 
tradicijoje išplitusių pastoralizmo apraiškų inversija ypač 
akivaizdi kantatos-oratorijos III dalyje („Rytas. Amžinasis 
rytas“). Joje pirmiausia poetiniame lygmenyje sugretinamos 
„reali tikrovė“ ir „metaizinė tikrovė“ („amžinybė“). „Re-
alusis“ rytas muzikoje perteikiamas naujojo pastoralizmo 
tradicijai būdinga repetitatyvine jubiliacija („paukščių 
čiulbėjimas“), pasitelkiant tokias priemones kaip speciinė 
„pastoralinė“ instrumentuotė (eksponuojant pučiamųjų 
ansamblius ir sureikšminant leitų ir obojaus partijas, me-
lodinius mušamuosius instrumentus), emfatiškai greitas 
jubiliacinis tempas (Allegro misterioso), tridalis metras, 
repetitatyvinis ostinatiškumas, polimodalumas ir kt. Čia 
sugrąžinama „nepaliestos tikrovės“, pirmapradės gamtos 

4 pav. R. Šerkšnytės kantatos-oratorijos „Saulėlydžio ir aušros giesmės“ (2007) III dalis, leitos partija (fragmentas)
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tyrumo ir tobulumo simbolika, kuriant distanciją su anks-
čiau aptartomis praeitam amžiui būdingomis pastoralizmo 
ir tragizmo sankirtomis. Lietuvių muzikinei tradicijai gana 
retą naujosios Arkadijos vaizdinį kompozitorė sustiprina per 
pastoralės topos itin emblemišką „gamtos balsų“ atvaizdavi-
mą, ikoniškosios imitacijos principais grįsdama su paukščiais 
tradiciškai asocijuojamų instrumentų partijas (4 pav.). 

Trečios dalies koda – „Amžinojo ryto“ muzikinis įvaiz-
dis – tampa kontrastu ligi tol eksponuotam intertekstualiam 
tinklui. Šis muzikinis fragmentas grindžiamas vienos natos 
repeticija, pasitelkiant Sprechgesang, ir fone suskambančia 
„sferų harmonijos“ imitacija. Manytina, kad tai yra būdingo 
B. Kutavičiaus muzikiniam žodynui gesto veikiausiai intui-
tyvi repeticija24. Vis dėlto šių pakartotų priešpriešų prasmių 
kontekstai įvairuoja. B. Kutavičiaus muzikoje susidūrimas 
su antgamtine paslaptimi visuomet nuspalvintas tragizmo, 
o R. Šerkšnytės kūrinyje transcendencijos akivaizdybė ap-
gaubiama paslapties šydu. Simptomiškas pats pasirėmimas 
iš tradicijos perimtu muzikiniu gestu: Slavojus Žižekas tokį 
svetimos muzikos skolinimąsi vadina trūkumo struktūra-
vimu, nuolatinio troškulio, kuris yra esmingas moderniam 
subjektyvumui, pėdsaku25. Verta paminėti analizuojamos 
kompozicijos ir plačiau R. Šerkšnytės kūrybos santykį  
su praeito amžiaus suformuotais nostalgijos tipais. Nors 
kompozitorės kuriamuose intertekstualiuose tinkluose 
akivaizdžios nuorodos į įvairias relektyvios nostalgijos 
reprezentacijas praeities kultūroje (ne vien muzikoje ir 
literatūroje, bet, pavyzdžiui, ir Andrejaus Tarkovskio nos-
talgiškame kinematografe), vis dėlto nostalgijos konceptas 
čia nėra eksponuojamas. Jis veikiau numanomas pačiame 
atsigręžime į XX a. kultūros „įsivaizduojamą muziejų“, 
oponuojant šiuolaikinės muzikos scenose tarpstančioms 
skaitmeninės muzikos utopijoms26.  

Relektyvios nostalgijos mechanizmai kaip pamatinis 
kūrybinis įrankis persmelkia kitos lietuvių kompozitorės 
Onutės Narbutaitės muziką. Atminties darbas (memory-
work) jos kūriniuose paremtas itin individualizuota ir selek-
tyvia tekstų tinklo paieška, pabrėžiant lietuvių kultūrinės 
tradicijos daugiakultūriškumą. Kritiškai permąstant pavel-
dėtas kultūrines tradicijas ir gaivinant praeitį, kompozitorės 
kūriniuose specialią vietą užima pastoralės idioma. Šį topos 
reprezentuojančios igūracijos ypač akivaizdžios O. Nar-
butaitės kūrinių cikle, dedikuotame muzikos klasikams 
(W. A. Mozartui, F. Schubertui, F. Chopinui)27. Greta to, 
kompozitorės muzikoje galima aptikti nemažai jos kom-
pozicijos mokytojo B. Kutavičiaus suformuotų muzikinių 
idiomų kritinės reinterpretacijos pavyzdžių. Pažymėtina, 
kad nors aptariamų kompozitorių kūrybos stiliai ryškiai 
skiriasi, O. Narbutaitės muzikai būdingos lietuvių muzikos 
klasiko transgresyvios parafrazės gali būti aptinkamos labai 
skirtinguose lygmenyse: nuo makrostruktūros ligi paskiro 
muzikinio gesto28. Simptomiškas makrostruktūrinės trans-
gresijos pavyzdys – „Symphonia prima. Angelus Domini“ 

dalis iš O. Narbutaitės kūrinio Tres Dei Matris Symphoniae 
mišriam chorui ir simfoniniam orkestrui (2004). Čia pa-
teikiama itin individuali anksčiau aptartos pastoralizmo 
ir tragizmo sankirtos versija, akivaizdžiai oponuojanti 
B. Kutavičiaus kūrybai būdingoms praeities evokacijoms 
ir metaizinio ilgesio reprezentavimui. O. Narbutaitės kūri-
nyje krikščioniško slėpinio artikuliavimas muzikos audinyje 
metaforizuojamas per daugiatekstualumą, tarsi žaidžiant 
skirtingomis klausymosi perspektyvomis. Toks muzikinio 
teksto komponavimo principas leidžia autorei nutolti nuo 
muzikinėje tradicijoje įsitvirtinusių Apreiškimo Marijai 
vaizdinių, dažniausiai siejamų su angeliškojo giedojimo 
idiomomis, ir sugrįžti prie pirminio evangelinio šaltinio 
suponuojamos pasakojimo kaip liudijimo matricos29. 
Vieną perspektyvą brėžia šiuolaikinės kultūros interteks-
tualus tinklas kūrinyje, kompozitorės papildomas įvairių 
literatūrinių tekstų (Raineris Maria Rilke, Umberto Eco, 
Bruno Schulzas) ir autorinių impresijų panorama autorės 
kruopščiai parengtoje anotacijoje. Muzikiniame audinyje šią 
žiūros / klausymosi relektyvią perspektyvą įkoduoja gau-
sios naujojo pastoralizmo ir kitų XX a. muzikinių idiomų, 
susijusių su mistinės pajautos reprezentacija (pirmiausia 
O. Messiaeno, Ch. E. Iveso, W. Lutosławskio, naujojo 
dvasingumo muzikinės srovės kūriniuose), reminiscencijos: 
nuo tipiškos „pastoralinės“ instrumentuotės (charakteringas 
pučiamųjų ir melodinių mušamųjų vaidmuo), emfatiškai 
lėtų („mistinių“) arba greitų „taškuotų“ („jubiliacinių“) 
tempų ir jų „kaktomušos“, pamatinio krintančios sekun-
dės vaidmens (pianto) ligi tipiškų „Apreiškimo trimitų“ 
epizodų (koresponduojančių su Ch. E. Iveso muzikiniais 
gestais), nepakeliamai lėto, „sustingusio“ tempo (sietino su 
O. Messiaeno muzikos idioma), metaizinį nerimą imituo-
jančios „klaidžiojančios faktūros“ ir kt. Kitą, rekonstrukcinę, 
perspektyvą O. Narbutaitės kūrinyje įkoduoja taupiai nau-
dojamas choras, kurio partija paremta grigališkojo choralo 
parafrazėmis. Šioje krikščioniškos tematikos muzikinėje 
dramoje jis atlieka antikinės tragedijos komentuojančio 
choro funkciją, būdingą ir pastoralizmo tradicijai, kartu 
tarsi siekiant atvaizduoti, o veikiau įspėti įvykių ir ženklų 
apreiškiamą ateitį anuomečio liudininko lūpomis, t. y. tarsi 
nežinant tolimesnės įvykių eigos. Yra ir trečioji, „muzikos 
mistikų“, perspektyva, sukuriama reminiscencijomis į 
Hildegardos von Bingen ir Johanno Sebastiano Bacho kū-
rybą. Taip krikščioniškas slėpinys relektuojamas trejopai: 
anapusybės įsiterpimo žmogus negali paaiškinti (pirmoji 
ir antroji perspektyvos), tačiau slėpinį gali kontempliuoti 
tas, kas priima pažadą, nes tai suteikia jam galių aptikti 
anapusybę epifaniškai (trečioji perspektyva)30. Įsiklausant 
į O. Narbutaitės muziką, ryškėja dar vienas prasminis 
sluoksnis: trijų perspektyvų heterofonija perskaitoma kaip 
dabartinės kultūros santykio su praeitimi metafora. Remian-
tis kompozitorės estetinių idėjų ir kūrinių analize galima 
teigti, kad jos muzikoje sugestyviai suponuojama nuostata, 
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jog praeities kultūros artefaktų neįmanoma tobulai pažinti 
ir paaiškinti, juos tik galima kontempliuoti per individualias 
patirtis, išlikusias detales (relektyvios nostalgijos tipas). 
Tokia individualaus tragizmo nuspalvinta pastoralinės 
tematikos reprezentacija ne vien pabrėžiamas oponavimas 
deklaratyviam praeities pažadinimui B. Kutavičiaus kūry-
boje, joje išplitusiam restoratyvios nostalgijos tipui, bet ir 
šalinamasi tos pat tematikos XX a. muzikinių opusų (pa-
vyzdžiui, R. M. Rilke’s inspiruoto Paulio Hindemitho ciklo 
„Das Marienleben“, 1922–1948), kuriuose siekta atsiriboti 
nuo subjektyvių meninių patirčių31.

Kaip minėta, O. Narbutaitės muzikoje galima aptikti 
ir kitokių paskiro muzikinio gesto pakartojimu paremtų 
B. Kutavičiaus muzikos parafrazių. Vaizdžiai tą atveria „Pas 
de deux“ ( Jacques’o Prevert’o žodžiais) mecosopranui ir vio-
lončelei (2006), savita „dainos be žodžių“ parafrazė. Didžią-
ją vokalinės partijos dalį vokalizuojamos dvi  raidės – „a“ ir 
„m“, žodžio „meilė“ (amour) likučiai (5 pav.). Iš sekundinių 
aimanos intonacijų į ilgus tęsiamus atodūsius išsiliejanti 
vokalizė tris kartus trumpam prasiveržia melodija: dukart 

trumpais post scriptum vokalo partijoje ir vieną kartą – ilgu 
apibendrinančiu violončelės monologu. „Pas de deux“ kon-
ceptualus branduolys – semantinė širdgėlos igūra (pianto), 
Vladimiro Karbusickio nuomone, išplitusi dar renesanso 
muzikoje susiejant šią emocinę būseną su aimaną („ach“) 
įsimbolinančiu melodiniu kontūru32. 

Kūrinio pabaigoje po ilgo violončelės monologo galima 
aptikti akivaizdžią aptarto B. Kutavičiaus pirmojo soneto 
Balso laukimo scenos parafrazę: poetiniame lygmenyje 
formuluojamas klausimas („Kas ten?“), tyla („Nieko“), – ir 
nevilties situaciją / lūkesčių neišsipildymą simbolizuojanti 
vienos natos repeticija, šįkart „imituojanti“ širdies dūžius 
(6 pav.). Minima kompozicija sugrąžina prie naujojo pasto-
ralizmo ankstyvosios idiomos – modernaus erotizmo, kurios 
plėtotei išskirtinę reikšmę turėjo balso (ir plačiau vokalinės 
technikos) kaip modernaus subjektyvumo indekso traktavi-
mas. Čia pravartu šiek tiek išplėtoti teorines įžvalgas. Vakarų 
ilosoinės metaizikos, individo tapatybės ir muzikinio 
vokalo ryšius tyrinėjęs Gary Tomlinsonas teigė, kad balso 
ir dainavimo reikšmę bei kultūrinį funkcionavimą apibrėžia 

5 pav. O. Narbutaitės „Pas de deux“ (2006) fragmentas
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„bendroji subjektyvumo įbalsinimo funkcija“ per dainavimą 
ir sykiu per supratimą, jog „dainavimas [...] yra veiksminga 
tiek metaizikos, tiek realios tikrovės patirtis“33. Šiuo po-
žiūriu esama modernios balso ir vokališkumo muzikinės 
reprezentavimo koreliacijos su kai kuriomis ilosoinėmis 
Balso kaip esaties metaizikos interpretacijomis (Barthes, 
1975, 2007; Dolar, 2006; Lyotard, 1998; Žižek et al., 2002). 
Sonetuose ir „Pas de deux“ eksponuojama embleminė situ-
acija, kai lyrinis herojus ilgisi Kito, yra ne vien metaizinės 
tikrovės ilgesio indeksas, bet ir modernaus individo egzis-
tencinės būsenos atvaizdavimas. Analizuodamas muzikos 
galias nusavinti balsą, Mladenas Dolaras pabrėžė, kad „toks 

gestas visuomet nevienareikšmis: muzika pažadina balsą ir 
jį maskuoja, imasi jį fetišizuoti, o kartu atveria plyšį, kuris 
negali būti užpildytas“34. Šis pertrūkis, plyšis (gap) supo-
nuojamas negalimybės reprezentuoti esantįjį (the present), 
modernaus subjekto išsisklaidymo. S. Žižekas subjekto 
desubjektyvizacijos procesus muzikoje sieja su melodijos 
„saulėlydžiu“ romantizme, kurių atbaigimo ženklu, jo nuo-
mone, tapo desubjektyvizuotas Sprechgesang A. Schönbergo 
„Gurrelieder“35. Jeanui-François Lyotard’ui modernus „de-
konstruotas vokalas“ yra transgresyvaus meno lūžio vienas 
ryškiausių pavyzdžių36. Šiame kontekste pažymėtina, kad 
abu aptariami lietuvių kompozitoriai tokias „dekonstruoto 

6 pav. O. Narbutaitės „Pas de deux“ (2006) fragmentas
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vokalo“ formas naudoja speciinėms subjekto atmetimo ir 
vienatvės (alienation) būsenoms įkoduoti. B. Kutavičiaus 
muzikoje atmetimo būsena išreiškiama per defragmentuotą 
melodiją, lūkestis – per Balso „iš anapus“ (kvazimetaizinio 
balso) paiešką. O. Narbutaitės atveju atmetimas išreiškiamas 
per negalią dainuoti, o artumo atributais tampa dalykai, 
kurių neįmanoma reprezentuoti muzikoje: šitaip vokalinės 
kompozicijos „Pas de deux“ poetikoje artumo atributas – 
nuoroda į lytėjimą, prisilietimą, sykiu muzikinėmis priemo-
nėmis atkuriant šios patirties fundamentalią stoką.  

Išvados

Analizuojant pastoralizmo parafrazes šiuolaikinėje lie-
tuvių muzikoje, atskleistas platus kultūrinių tropų laukas, 
pasitelkiamas praeities muzikos semantinėms igūracijoms 
adaptuoti ir perkurti nagrinėtose kompozicijose. Išgvildenus 
su pastoralės topos sklaida sietinus lietuvių kompozitorių 
kūrinius, reikia pažymėti, kad pastoralizmo apraiškos 
XX–XXI a. muzikoje nesitenkina modernaus erotizmo ir 
nacionalinės praeities idealizavimo tematika, su kuria naujo-
jo pastoralizmo kryptis dažniausiai tapatinama šiuolaikinės 
muzikologijos darbuose. Selektyvi B. Kutavičiaus, O. Nar-
butaitės, R. Šerkšnytės muzikos analizė leido išryškinti 
pastoralės tvarumą relektyvios nostalgijos tropo raiškoje ir 
atskleisti semantinius lietuvių kompozitorių kūrinių ryšius 
su užnacionaliniais akademinės muzikos pasauliais. 

Apibendrinant tyrinėjimą apie nostalgijos tropo ir 
pastoralės topos apraiškas lietuvių muzikoje, tikslinga 
nurodyti paradoksalų ryšį tarp kūrinio originalumo ir 
jo veikmės istorijos. Čia pirmiausia pravartu prisiminti 
Haroldo Bloomo teiginį, kad „didieji kūriniai visuomet 
yra [pirmtakų kūrinių] perrašymas arba revidavimas, jie 
pagrįsti (per)skaitymu, išlaisvinančiu erdvę sau pačiam 
arba atveriančiu naujus žinomų kūrinių išgyvenimus“37. 
Plėtodamas H. Bloomo įžvalgas, Kevinas Korsynas pa-
brėžė veikmės istoriją grindžiančius inversiškus atgarsius 
ir transgresyvias strategijas: „kompozicijos reikšmė gali 
būti tik kita kompozicija, pats kūrinys, ir ne kito opuso 
reikšmė, bet naujojo kūrinio kitoniškumas, atveriamas ir 
per pirmtako esamybę, ir per pastarojo stokos, nebuvimo 
igūraciją.“38 B. Kutavičiaus muzikos semantiniai ryšiai su 
O. Narbutaitės ir R. Šerkšnytės kūryba rodo įvairuojančias 
tradicijos aktualizavimo ir jos įveikos strategijas, taip pat 
suponuoja platų interpretacinių strategijų spektrą, gvilde-
nant šiuose procesuose konstruojamus prasmių pasaulius. 
Atsižvelgiant į S. Boym mintį, kad nostalgija padeda kaip 
pamatinė strategija ginčijantis dėl praeities ir konstruojant 
identitetą, šiame straipsnyje gvildenta problematika leidžia 
konstatuoti akivaizdžius identiteto pokyčius XXI a. lietuvių 
muzikoje. Ypač simptomiškas restoratyvios nostalgijos ten-
dencijos išnykimas iš muzikinės apyvartos, nors su kaip tik 
tokio pobūdžio atminties darbu (memory-work) tradiciškai 

ilgą laiką buvo siejamas praeities kultivavimas nacionalinėse 
tradicijose, ypač atgimimo, išsivadavimo, praeities traumų 
„išgydymo“ laikotarpiais.   

Praeities muzikos reinterpretacijoms analizuoti pasi-
telkta topoi teorija suteikė naujų strategijų nagrinėjant  tra-
dicijos kritinę releksiją šiuolaikinėje muzikoje ir gilinantis 
į XX–XXI a. muzikos semantinį universumą. Tikslinga 
pabrėžti, kad topoi (re)igūracijų analizė gali reikšmingais 
duomenimis papildyti šiuolaikinėje muzikologijoje išplėto-
tus recepcijos, muzikos kūrinių įtakos ir intertekstualumo 
tyrinėjimus. 
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Summary

he analysis of semantic relationship between the 20th-
century music and tradition is only marginally addressed 
in musicological research. While exploring the semantic 
universe of the past century, the author relies on theoretical 
approaches that provide analytic strategies and interpretive 
tools, helping to trace the variable, yet identiiably related 
ensembles of semantic paraphrases that allow the articula-
tions of the meaning to be analysed from the perspectives of 
all musical layers, including structure. Within such context, 
productive approaches are found in the interdisciplinary 
analysis of musical topoi developed by Raymond Monelle. 
Based on the conceptual model provided by music semiot-
ics, one may conduct a more thorough investigation into the 
articulation of the semantic igurations of the music from 
the past within the contemporary music practices and may 
continue searching for the yet undiscovered topoi that would 
give meaning to the new cultural experiences.   

he pastoral topos occupies a special place in the music 
of the 20th century. In contemporary music, the pastoral-
related complexes of musical means penetrate the multiple 
ensembles of cultural tropes, forming the artistic igurations 
of loss, longing and escapism. When drawing the outline 
of the new pastoralism, the musical phenomena of recon-
structive character are distinguished, representing modern 
eroticism based on cultural ictions (Claude Debussy) and 
the idealisation of the national past (Vaughan Williams). 
he new pastoralism might also be deined as an integral 
part of the wider modern concept and broader cultural 
trope – nostalgia. Such association allows to detect the 
pastoral motifs in contemporary music works, which oppose 
modern utopias and idealise the repressed or marginalised 
phenomena. Indeed, the pastoralism forms only a small 
portion of such anti-utopian idealisations and nostalgic 
representations. Yet, from this perspective, it is important 
to take into account that the pastoral motifs themselves rep-
resent a symptom of certain broader contemporary cultural 
concepts. No less important is the manner how the musical 
means associated with the pastoral topos are recomposed and 
what contexts of meaning do they fall into.
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With regard to the formation of reconstructive models 
that idealise the past and interpretation of the cultural 
tropes of loss and longing, the paradigmatic position in 
Lithuanian music belongs to the compositions by Bron-
ius Kutavičius. he widest response was triggered by the 
composer’s so-called pagan oratorio series and the works 
commemorating important state and events in the history 
of culture, which might be regarded as representing the 
type of restorative nostalgia. Here, the “perfection and 
purity” of the imaginary past are reconstructed contro-
versially, as an obvious inversion of modern pastoralism. 
Meanwhile, the paraphrases of pastoralism are most 
pronounced in the works representing the cultural trope 
of relective nostalgia. he latter tendency is especially 
evident in Kutavičius’ chamber music, where the musical 
means characteristic of the pastoral topos are employed to 
symbolise the wide circle of cultural ideas – from the myth 
of Orpheus to the pantheistic Nature-God worldview. 
Still, these works digress from the world of traditional new 

pastoralism imagery, oten creating the musical textures 
saturated with pastoral idealisation and existential trag-
edy. Original interpretations of modern pastoralism can 
be found in the works by Onutė Narbutaitė and Raminta 
Šerkšnytė, which also demonstrate the transformations 
of cultural images and musical gestures established in the 
national tradition by Kutavičius. he analysis of Lithuanian 
composers’ works attributable to the spreading of pastoral 
topos has revealed that the manifestations of pastoralism in 
the music of 20th and 21st century are not limited to the 
topics associated with modern eroticism and idealisation of 
the national past, i.e. the themes that modern musicology 
works oten associate with the trend of new pastoralism. 
Selective analysis of music by Kutavičius, Narbutaitė and 
Šerkšnytė allows to emphasise the sustainability of the 
pastoral within the expression of relective nostalgia trope 
and to reveal the semantic relations between the works by 
Lithuanian composers and the extra-national worlds of 
academic music.
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Įvadas

Kriptograinio1 muzikos komponavimo praktika – tai 
muzikinio ir verbalinio menų dialogas2, kurio koncepcinių 
svarstymų ištakos siejamos su antikiniuose šaltiniuose 
minimais poetais-muzikais (Amionu, Orfėju, karaliumi 
Dovydu ar Saliamonu3), formuojant universaliosios reto-
rinės kalbos tradiciją ir svarstant apie muzikinio mąstymo 
analogijų žodiniuose tekstuose požymius. Estetinį šių 
menų tarpdiscipliniškumo konceptą papildė menų sąveikos 
konstruktyvių ryšių ir bendrybių paieškos ir pagrindimas. 
Pavyzdžiui, analizuodamas Vergilijaus „Eneidos“ struktūrą, 
A. V. Rozionovas apibrėžė literatūros kūrinių muzikalumo 
dėmenį – Aukso pjūvio principu (tiksliau – Fibonacci 

Rima POVILIONIENĖ
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Phenomenon of Interaction of Musical and Verbal Arts: 
Aspects of Cryptographic Practice in Music Composition

Anotacija

Straipsnyje tiriami muzikos garso ir žodinio teksto sąveikos, pasireiškiančios verbalinių ženklų implikacijomis į muzikos kompoziciją (kai 
konkrečiam garsui pritaikoma atitinkama raidė), ilgainiui išsirutuliojusios į turiningą kriptograijos praktiką, aspektai. Muzikinio ir verbalinio 
menų sąveikaujančio fenomeno formavimasis atskleidžia šios tarpdisciplininės sąveikos ilgaamžį aktualumą, kurio įžvalgos aptinkamos dar 
Antikos mąstytojų darbuose, kriptograinės muzikos praktikos klausimas teoriniuose darbuose aktyviai pradėtas kelti XV a., paskelbtos įvairios 
muzikinės kriptograijos sistemos. Abipusės įtakos techniniai būdai analizuojami konstruktyviu pagrindu, siekiant išgryninti kriptograinius 
muzikos komponavimo būdus, atskleisti, kaip muzikos skambėjimu koduojamas žodinis tekstas, į garsus įkeliamos užslėptos prasmės, pranešimai. 
Straipsnyje teikiami muzikos kūrinių analitiniai pastebėjimai išryškina, kad muzikinis motyvas kaip garsinis kodas / šifras gali būti sudaromas: 
iš muzikinėje notacijoje įsitvirtinusių atskirų garsų raidinių ekvivalentų, raidžių ir muzikos garsų tiesioginių atitikmenų; arba pasitelkiant 
tradiciškai apibrėžtą muzikinę abėcėlę, garsų ir raidžių sistemą; taikant individualias paties kompozitoriaus sukurtas, sudarytas kodų sistemas.
Reikšminiai žodžiai: muzikinė kriptograija, tarpdiscipliniškumas, garsų ir raidžių kodai / šifrai, muzikinė anagrama, muzikinis pranešimas, 
skaitmeninė muzikos garsų abėcėlė, Morzės abėcėlė.

Abstract

he article researches the aspects of interaction between music sounds and texts that are expressed by the implications of verbal signs into 
music composition (when a respective letter is itted to the concrete sound) that have gradually evolved into wide practice of cryptography. 
he formation of the phenomenon of the interaction between musical and verbal arts reveals the relevance of this lasting interdisciplinary 
reciprocity that irst appeared already in the work of antiquity thinkers. he issue of cryptographic music practice was raised in theory in 
the iteenth century when various systems of musical cryptography were published. Technical ways of mutual interaction are analysed on 
a constructive basis in order to distinguish cryptographic means of music composition, to reveal how verbal text is coded in musical pitch/
sounds, how hidden meanings and messages are implicated into pitch/sounds. Analytical observations of musical compositions presented 
in the article demonstrate that a musical motif as an audio code/cipher can be composed of equivalent letters of separate sounds that 
have been established in musical notation, direct analogues of letters and pitches or employing the traditionally deined musical alphabet, the 
system of pitch and letter and applying individual code systems created by the composer himself.
Keywords: musical cryptography, interdisciplinarity, codes and ciphers of pitch and letter, numerical alphabet of musical pitches, anagram 
in music, message in music, Morse code

skaičių progresijos algoritmais) pagrįsta struktūrinė logika 
žodiniam tekstui suteikia skambesį4. Į antikinius pavyzdžius 
atsigręžta Renesanso rašytojų svarstymuose, diskutuojant 
apie muzikinio ir verbalinio menų estetines ir konstruk-
tyvias bendrybes. Anglų rašytojas George’as Puttenhamas 
(1529–1590) traktate „he Arte of English Poesie“ 1589 m. 
nurodė, kad svarbiausia poezijos savybė yra harmoningas 
kalbėjimas ir rašymas, pasiekiamas proporcijomis, perkel-
tomis iš muzikos meno5. homas Campionas (1567–1620) 
poetus vadino artem qui tractant musicam (lot. – kurie triū-
sia muzikos mene) bei teigė, kad pasaulis paremtas simetrija 
ir proporcijomis, kurios kyla iš muzikos ir pereina į poezi-
ją – čia simetrija ir proporcijos lemia eilėraščių metrinius, 
prozodinius parametrus6. XVI–XVII a., Baroko epochoje, 
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muzikinio ir verbalinio menų sąveika išsiskleidė retorinėje 
muzikos komponavimo tradicijoje praktikuojant retorinių 
igūrų, afektų kaip tam tikrų ženklų įkėlimą į muzikinį audi-
nį ir taip sukuriant „grynosios“ (t. y. instrumentinės, be vo-
kalinio teksto) muzikos naratyvą; tuo laikotarpiu apibrėžtas 
muzikinių-retorinių igūrų katalogas kaip priemonė kitaip 
klausyti muzikos partitūrą, gebėti garsų sąskambiuose išgirs-
ti / perskaityti tam tikrus ženklus / pranešimus7. Praktinėje 
erdvėje muzikinio audinio „įtekstinimo“, taikant konkrečias 
užšifravimo technikas, kryptis tapo išties patogiu kompo-
navimo būdu originaliems muzikos kūrinio sprendimams 
įgyvendinti ir atvėrė galimybę pasireikšti subjektyvioms 
kūrėjo intencijoms, taikomoms ne tik tradiciškai apibrėžtu, 
bet ir individualiu, subjektyviu aspektu. 

Muzikinės kriptograijos teoriniai aspektai ir 

praktinės implikacijos formos

Muzikinio ir verbalinio menų sąveikos nulemtas kripto-
grainės muzikos praktikos klausimas teoriniuose darbuose 
aktyviai pradėtas kelti XV a.8, bet dar X a. anoniminiame 
traktate „Dialogus de musica“ (autorystė priskiriama šv. 
Odui iš Kliuni, 878?–942) ir Boecijaus „De institutione 
musica“ aptinkami raidinės notacijos, skirtos garsų aukščių 
apibrėžimui ir praktiškai naudotos dar senovės Graikijoje, 
aprašymai (pagal Shenton, 2008, p. 69). Bene pirmuoju 
aktualiu muzikinės kriptograijos įrodymu laikytina garsų 
ir raidžių sistema, paskelbta 1602 m. modernios kriptogra-
ijos įkūrėju vadinamo Giovanni Portos (Giambattista della 
Porta, 1535?–1615) traktate „De furtivis literarum notis“ 

(1 pav., taip pat žr. 5 pav.9). Netrukus muzikinės kripto-
graijos variantų randasi ir kituose kriptograijai skirtuose 
darbuose: pirmąja kriptograijos enciklopedija vadinamos 
Gustavo Selenuso (knygų kolekcininko Braunšveigo-Liu-
neburgo hercogo Augusto, 1579–1666, pseudonimas) 
devintosios knygos „Cryptomenytices et Cryptographiae“ 
(1624) šeštame skyriuje dėmesys telkiamas į muzikos meno 
ir žodinio pranešimo sąveikos galimybes (2 pav.); su abėcė-
lės raidėmis sutapatintų konkrečių muzikos natų metodą 
1641 m. susistemino Česterio vyskupas J. Wilkinsas veikale 
„Mercury, or the Secret and Swit Messenger“ (Londonas, 
1641, 3 pav.). J. Wilkinso sistema tapo pagrindu 1670 m. 
traktate „Prodromo all’Arte Maestra“ italų mokslininko 
Francesco Lana Terzi (1631–1687) aprašytam muzikinės 
notacijos šifrui (4 pav.) ar vadinamajai harmoninei abėcė-
lei Philipo hicknesse’o (1719–1792) darbe „A Treatise 
on the Art of Decyphering, and of Writing in Cypher“ 
(1772). Surinkusi ir palyginusi įvai rių au to rių (A. Kircherio, 
C. Schot to, D. Schwen te rio ir G. Por tos) ty ri nė ji mų duo-
me nis, R. Tat low su da rė apibendrinančią to laikotarpio 
kriptograinių muzikos sistemų ska lę (6 pav.). 

1 pav. G. Portos muzikinės kriptograijos sistema (iliustr. iš: 
Sams, Grove)

2 pav. G. Selenuso traktato fragmentas (iliustr. iš: http://brandeisspecialcollections.blogspot.com/2008/05/three-books-of-
renaissance-cryptography.html, žiūrėta 2011 08 10)
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3 pav. J. Wilkinso muzikinės kriptograijos metodas (iliustr. iš: 
Bent et al, Grove)

4 pav. Muzikinės kriptograijos šifrai F. L. Terzi traktate (iliustr. 
iš: http://library.wustl.edu/units/spec/rarebooks/semeiology/

cryptography.html, žiūrėta 2011 08 10)

ut fa sol mi re

ut Q R S T U

sol W X Y Z -

fa A B C D E

mi L M N O P

re F G H I K

5 pav. J. B. Friderici muzikinės kriptograijos sistema (pavyzdys 
parengtas pagal: Sams, Grove)

6 pav. A. Kir che rio, C. Schot to, D. Schwen te rio ir G. Por tos 
muzikinės kriptograijos modelių susisteminimas (pavyzdys 

parengtas pagal: Tatlow, 1991)

Pasiūlyti originalūs komponavimo mechanizmai netru-
ko įsilieti į įvairialypį muzikinio komponavimo praktikos 
arsenalą. Kaip vienas pirmųjų aktualesnių muzikinės krip-
tograijos pavyzdžių minėtina garsų solmizacijos semantika 
Renesanso muzikoje: pavyzdžiui, garso „re“ (d) pabrėžimas 
/ išryškinimas muzikos kūrinio partitūroje buvo tapatina-
mas su „karaliumi“ – lot. Rex, garsas „sol“ (g) prilygintas 
„saulei“ – lot. Solis (pagal: Sams, Grove). G. Chewo ir 
R. Rastallo teigimu, užslaptintų muzikinės notacijos šifrų 
kaip tam tikros žinios perteikimo sistemingas taikymas 
muzikos komponavimo praktikoje aptinkamas XVII a. 
(pagal: Bent et al, Grove). Manoma, kad G. P. Telemannas 
(1681–1767), kurdamas oratoriją „Der Tag des Gerichts“ 
(„Atpildo diena“, TWV 6: 8, 1762), galėjo būti susipažinęs 
su vienu iš muzikinės kriptograijos modelių, nes kūrinio 
anotacijoje aprašė, kaip muzikos garsuose slaptais kodais 
galima „perskaityti“ apie ambasadorių ir generolų poelgius 
ir pareigas (pagal: Sams, Grove). 

Toliau straipsnyje pateikiami muzikinės kriptograijos 
pavyzdžiai, nustatyti konkrečių muzikos kūrinių struktū-
rose, skiriami į dvi grupes – susisteminus garsinio kodo 
sudarymo atvejus buvo apibrėžti du muzikos komponavimo 
praktikoje taikyti garsų / raidžių kodavimo / šifravimo prin-
cipai. Remiantis muzikos pavyzdžių nuo Renesanso epochos 
iki XX a. kompozicijų tyrimu išryškėjo, kad muzikinis mo-
tyvas kaip garsinis kodas / šifras gali būti sudaromas: 

1) iš muzikinėje notacijoje įsitvirtinusių atskirų garsų 
raidinių ekvivalentų, raidžių ir muzikos garsų tiesioginių 
atitikmenų; 

2) pasitelkiant tradiciškai apibrėžtą muzikinę abėcėlę, 
garsų ir raidžių sistemą; taikant individualias paties kom-
pozitoriaus sukurtas, sudarytas kodų sistemas.

1. Muzikos komponavimo aspektai taikant 

raidinius muzikinio teksto ekvivalentus 

Muzikinis motyvas kaip garsinis šifras / kodas gali būti 
sudaromas iš muzikinėje notacijoje įsitvirtinusių atskirų gar-
sų raidinių ekvivalentų, kaip antai: garsas do (c) – raidės „c“ 
ekvivalentas; re (d) – „D“; mi bemol (es) – „S“; mi (e) – „E“; 
fa (f) – „F“; sol (g) – „G“; la (a) – „A“; si bemol (b) – „B“; si 
(h) – „H“. Tačiau pastebima, kad muzikos praktikoje taikyti 
ir įvairesni to paties garso „įraidinimo“ būdai, pavyzdžiui, 
pagal prancūziškąją tradiciją garsą re galima „skaityti“ ir kaip 
raidę „R“, mi – ir kaip „M“, la – ir kaip „L“ ir pan. (Griiths, 
he Oxford Companion). 

Toks muzikos garsų kodavimo / šifravimo būdas dau-
giausia sietinas su individualių autografų „įrašymu“ muzikos 
kūriniuose. Kanonišku muzikinės personiikacijos pavyz-
džiu išskiriama J. S. Bacho kūryba, kurioje garsų motyvas 
b–a–c–h ypač boso partijoje aptinkamas itin dažnai, todėl 
veikiausiai buvo neatsitiktinis, o sąmoningas kompozito-
riaus siekis muzikos garsų kodais įrašyti savo pavardę. 
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Keturgarsis BACH kaip muzikinė kriptograma ryškų at-
gimimą patyrė romantikų kūryboje (R. Schumanno 6 fugos 
Bach tema; F. Liszto Fantazija ir fuga Bach tema; J. Brahmso 
Fuga as-moll vargonams; N. Rimskio-Korsakovo Variacijos; 
M. Regerio Variacijos ir fuga BACH tema) ir kompozitorių 
susidomėjimo neprarado XX a. muzikos erdvėje: šis garsų 
derinys implikuotas A. Schönbergo Variacijose orkestrui, 
op. 31; A. Weberno Styginių kvartete; transponuotas 
motyvas panaudotas Ch. Iveso „3 Pages Sonata“ pirmos 
dalies fugos atkarpoje; motyvas tapo improvizacijos pa-
grindu F. Poulenco kompozicijai „Valse-improvisation sur 
le nom Bach“; kaip tema skamba „Due Ricercari sul nome 
B-A-C-H“, op. 52; kaip repetityvinis motyvas aptinkamas 
A. Schnittke’s „Quasi Una Sonata“ partitūroje bei greta kitų 
kompozitorių monogramų įdiegta A. Schnittke’s Trečiojoje 
simfonijoje; motyvas skamba L. Dallapicollos fortepijoni-
nėje kompozicijoje „Quaderno musicale di Annalibera“ 
ir „Canti di liberazione“; BACH monograma aptinkama 
A. Pärto kūryboje. 

Roberto Schumanno (1810–1856) kūrybą personi-
ikuotos muzikinės kriptograijos aspektu galima vadinti 
enciklopedine: jo fortepijoninėse pjesėse inkorporuoti 
kodai SCHA, CAA, ASCH, ABEGG, garsų e–f derinys 
kaip Euzebijaus ir Florestano analogijos: „Variacijos Abegg 
tema“ (1830), kaip manoma, užkodavo muzikinę dedikaciją 
graienei Pauline’ai von Abegg; cikle „Karnavalas“ nuolatos 
„šmėžuojanti“ tema es–c–h–a – paties kompozitoriaus vardo 
(SCHumAnn) garsinis šifras, jo žmonos Claros Schumann 
(Wieck) vardo „įgarsinimas“ motyvu c–a–a (ClArA), o 
apie patį ciklą kompozitorius teigė, kad tai „nėra rimtas 
kūrinys, o tik žaidimas“ (cit. pagal: Daverio, 2002). Greta 
R. Schumanno dažnai nurodomas kitas romantizmo kūrėjas, 
domėjęsis ir praktiškai taikęs muzikinės kriptograijos tech-
niką savo kūryboje: remiantis biograiniais gyvenimo faktais 
manoma, kad Johannesas Brahmsas (1833–1897) Sekstete 
styginiams, op. 36 vadinamąjį „Agatos motyvą“ a–g–a–h–e 
įprasmino kaip „atsisveikinimą“ su bičiule Agathe’a von Sie-
bold (AgAtHE); Fugoje vargonams as-moll garsais b–a–h–es 
užkodavo savo paties vardą (BAHS). E. Samsas yra nustatęs, 
kad J. Brahmso muzikoje „šmėžuojantis“ motyvas gis–e–a 
gali būti „perskaitomas“ kaip garsinė Giselos von Arnim 
vardo transkripcija (Gis–E–La) (pagal: Sams, 1971).

Muzikos kriptografinių pavyzdžių turiningumu ir 
įvairove išsiskiria Edwardo Elgaro10 (1857–1934) kūriniai – 
1885 m. sukurtas duetas seserims Gedge'ms, kurio melodijoje 
kompozitorius „įrašė“ jų pavardę (garsų seka g–e–d–g–e). 
K. Joneso teigimu, oratorijos „Gerontijaus sapnas“ (1900) de-
monų chore E. Elgaras užšifravo jo muzikos kritikų pavardes; 
variacijos „Enigma“ (1899, angl. Enigma – „mįslė“) kupinos 
paslaptingų galvosūkių – variacijų pavadinimuose įrašyti 
raidiniai kodai, kuriuose, manoma, paslėpti kompozitoriaus 
ir jo draugų vardai (pagal: Jones, 2005; Sams, Grove). 

Tarp muzikinės kriptograijos taikymo XIX a. muzi-
kos kompozicijose pavyzdžių taip pat patvirtinti atvejai: 

A. Glazunovo Siuita fortepijonui „Sacha tema“, op. 2, 
sumanyta kompozitoriaus augintinio vardui „Saša“ „įgar-
sinti“; C. Cui Pirmasis skerco, op. 1, paremtas dviem garsų 
motyvais b–a–b–e–g ir c–c, užkodavusiais kompozitoriaus 
žmonos mergautinę pavardę BAmBErG ir jo paties inicialus 
César Cui; B. Smetanos kūriniuose galime aptikti autografą 
b–es (BS) (pagal: Sams, Grove).

Konkretaus muzikos garso susiejimas su atitinkama raide 
kaip personiikuoto autografo ženklas aptinkamas ir XX a. 
muzikoje. Itin dažnai šio laikotarpio muzikos kompozici-
jose „išskaitoma“ monograma – Dmitrijaus Šostakovičiaus 
(1906–1975) kodas. Jo vardo vokiškosios versijos raidžių 
monograma DSCH – d–es–c–h ne tik inkorporuojama 
paties autoriaus kūriniuose (muzikinis autografas paliktas 
Styginių kvartete Nr. 8, simfonijose Nr. 10 ir 15, Koncerte 
Nr. 1 smuikui ir Koncerte Nr. 1 violončelei ir pan.), bet 
ir inspiravo kitus XX a. kompozitorius savo muzikoje 
įamžinti rusų menininko vardą: motyvo d–es–c–h into-
nacinė struktūra plačiai išnaudota A. Schnittke’s „Preliude 
in memoriam Šostakovičiui“; motyvas skamba B. Britteno 
operoje „Lukrecijos išniekinimas“ ir proginėje kantatoje 
„Rejoice in the Lamb“; rusų kompozitorius E. Denisovas 
jam dedikavo kompozicijas DSCH bei Sonatą saksofonui; 
motyvas skamba D. Smirnovo antifonoje dviem smuikams 
DSCH. Kita įtakinga monograma, plačiai aptinkama XX a. 
muzikiniuose tekstuose, skirta H. Pauliui Sacherui11. Šios 
asmenybės 70-ojo gimtadienio proga dvylikai įvairių šalių 
kompozitorių (H. Holliger, L. Berio, W. Lutosławski, 
P. Boulez, H. Dutilleux, B. Britten, Ch. Halter, A. Ginas-
tera ir kt.) buvo užsakyta sukurti pjesę violončelei es–a–c–
h–e–d (SACHER) tema.

Tarp kitų muzikinių autografų XX a. muzikoje išskiria-
mi pavyzdžiai: A. Bergo Kameriniame koncerte užkoduotos 
Naujosios Vienos kompozitorių trejeto pavardės SCHBEG 
(Schoenberg), EBE (Webern) ir BEG (Berg); jo „Lyrinėje 
siuitoje“ aptinkami motyvai iš kompozitoriaus vardo ir 
pavardės bei jo mylimosios Hannos Fuchs-Robettin mo-
nogramų a–b ir h–f. D. Smirnovo teigimu, jo Trečiojo 
fortepijoninio trio „Tri-o-tri“ pagrindiniame garsų motyve 
d–es–e–f–a–(p)h jis užšifravo savo paties ir šeimos narių 
inicialus D S E F A (p). 

Lietuvių muzikoje aptinkami kriptograijos pavyzdžiai – 
tai M. K. Čiurlionio variacijų „Sefaa Esec“ (VL 258, 1904) 
temoje implikuotas Stefanijos Leskiewicz kriptograinis 
kodas (StEFAniA LESkiEwiCz), garsinė dedikacija kom-
pozitoriaus draugui dailininkui Bolesławui Czarkowskiui 
įrašyta variacijose „Besacas“ (VL 265, 1904–1905, Bo-
lESłAw CzArkowSki), spėjama, kad iš lenkiškos kompozi-
toriaus vardo transkripcijos MIkołAj konStAnty CzurlAniS 
atrinktas raidžių garsinis derinys e–as–a–c–as koduoja 
variacijų „Easacas“ (1906) garsines struktūras (Kučinskas, 
2004, p. 92, 108); A. Sacharovo monograma panaudota 
J. Juzeliūno pjesėje violončelei ir styginių orkestrui „Dė-
kojimas“ (1992). 
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2. Muzikinių abėcėlių, garsų ir raidžių sistemos

Muzikos kūrinio kriptograinis komponavimas, panau-
dojant muzikinius motyvus kaip garsinius kodus, gali būti 
įgyvendinamas naudojant apibrėžtą sistemą, t. y. pasitelkiant 
muzikinę abėcėlę kaip garsų ir raidžių ekvivalentų sistemą, 
kuri gali būti sukurta paties kompozitoriaus ar tradiciškai 
įsitvirtinusi ir eksploatuojama muzikos komponavimo prak-
tikoje (pavyzdžiui, viena iš tų, kokios buvo pasiūlytos dar 
Renesanso rašytojų darbuose, kelios jų straipsnyje pateiktos 
1–5 pav.). Vienu paskutinių tokios sistemos pavyzdžių buvo 
Michaelio Haydno (1737–1806), biografų teigimu, 1808 m. 
kompozitoriaus sukurta ir praktiškai naudota itin išbaigta 
muzikinių šifrų sistema, pritaikyta visoms 28 vokiškosios abė-
cėlės raidėms (žr. 7 pav.); tarp amžininkų ji vis dėlto nepaplito 
(pagal: Shenton, 2008, p. 72; Sams, Grove).

7 pav. M. Haydno muzikinės abėcėlės sistema (iliustr. iš: 
Shenton, 2008, p. 72) 

Ši tradicija atgaivinama XX a. pradžioje. Vienu pirmųjų 
kriptograinės kodų sistemos pavyzdžių šiuo laikotarpiu 
nurodomas Maurice’as Ravelis (1875–1937). 1909 m. kur-
damas fortepijoninį Menuetą J. Haydno mirties 100-osioms 
metinėms („Menuet sur le nom d’Haydn“), prancūzų kom-
pozitorius pastarojo vardą įamžino panaudodamas muziki-
nės kriptograijos sistemą 7 x 412 (žr. 8 pav.). Kitas bendros 
kriptografinės sistemos XX a. muzikoje panaudojimas 

sietinas su tarpukario prancūzų kompozitoriaus Alberto 
Rousselo (1869–1937) vardu, kurį 1929 m. jo jubiliejui 
dedikuotuose kūriniuose užkodavo F. Poulencas, A. Honeg-
geras, D. Milhaud, J. Ibertas. E. Samso teigimu, F. Poulencas 
kriptograiniam muzikos užrašymui naudojosi 8 x 3 sistema, 
A. Honeggero praktikuota kriptograinė sistema artima čia 
pristatytam M. Haydno variantui (žr. 9, 10 pav.). 

8 pav. M. Ravelio naudota muzikinės abėcėlės schema 
(kairėje, iliustr. iš: Sams, Grove) ir jo kompozicijos 
fortepijonui „Menuet sur le nom d’Haydn“ pirmieji taktai 
su kūrinio pradžioje pateiktu M. Haydno muzikiniu kodu 
(publikuota 1910 m., Durand & Cie., Paryžiuje)

9 pav. F. Poulenco naudota kriptograinė sistema (iliustr. iš: 
Sams, Grove)

10 pav. Originali A. Honeggero kodų sistema ir jos pritaikymas vardui ALBERT ROUSSEL koduoti (iliustr. iš: Sams, Grove)
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Gana išplėtotą kriptograinio muzikos komponavimo 
teoriją XX a. muzikos panoramoje pateikė ir praktiškai taikė 
Olivier Messiaenas (1908–1992). A. Shentono pastebėjimu, 
didžiuma prancūzų kompozitoriaus sukurtos muzikos jam 
pirmiausia turėjo ekstra / paramuzikinę reikšmę, kompozi-
torius siekė sukurti tokią muzikos kalbą, kuria būtų galima 
komunikuoti (jo vartotas pranc. terminas langage commu-
nicable, pagal: Shenton, 2008, p. 35, 69). Muzikinio komu-
nikavimo priemonę O. Messiaenas įgyvendino sukurdamas 
savąją raidžių transkripcijos į muzikos garsus sistemą, pagal 
ją kompozicijos vargonams „Méditations sur la mystère de la 
Sainte Trinité“ (1969) garsuose užkodavo citatas prancūzų 
kalba iš šv. Tomo Akviniečio „Summa theologica“. Detaliai 
aprašydamas šią sistemą kompozitorius nurodė raidžių abėcė-
lės pagrindu pasirinkęs vokiškąją muzikinių garsų abėcėlę a, b, 
c, d, e, f, g, h, o kitas raides sugretinęs pagal fonetines grupes. 
Kiekvieną raidę šioje abėcėlėje reprezentuoja ne tik garso 
aukštis, bet ir apibrėžta trukmė. Tą patį me todą O. Messiae-
nas panaudojo ir kompozi cijoje „Des canyons aux étoiles...“ 
(1971–1974) (Shenton, 2008, p. 79; Sams, Grove13).

Tarp kitų originalių kriptograinių sistemų autorių mi-
nėtinas rusų kompozitorius Dmitrijus Smirnovas (g. 1948), 
kūrinio styginių kvartetui ir varpui „Kанон памяти 
Cтравинского (Deum de Deo)“14 (1998/2001) garsuose 
užšifravęs I. Stravinskio vardą pagal originalią kriptograinę 
sistemą, kurią pritaikė ir „Metaplasm 1“, op. 135a (2002) 
komponavimo procesui (kompozitoriaus sukurtos muziki-
nės kriptograijos sistemos pavyzdys pateikiamas 14 pav.), 
o kompozicijoje „he Guardians of Space“ (1994) ekspe-
rimentavo su literatūrinio teksto anglų kalba perkėlimu į 
muzikos erdvę, tam sukūręs ne atskirų garsų, bet muzikos 
intervalų ir raidžių atitikmenų sistemą. 

Lietuvių muzikos panoramoje muzikinės kriptograijos 
sistemų aspektu minėtinas atvejis – tai Mikalojaus Kons-
tantino Čiurlionio (1875–1911) rankraščiuose aptiktas 
asmeninis kriptograinis lenkiškos abėcėlės ir muzikos garsų 
šifras, kuriuo savo paties vardo kodu kompozitorius pradėjo 
kurti „Kompozicijos“ eskizą (11 pav.) 15. 

11 pav. M. K. Čiurlionio sudarytos abėcėlės ir muzikos garsų 
pavyzdys (viršuje) bei taip ir neįgyvendintos „Kompozicijos“ 
eskizas (pavyzdys iš: Kučinskas, 2004, p. 84)

Numerologiniai abėcėlių kodai

Apžvelgtus kriptograinių kodų / šifrų ir jų sistemų 
pavyzdžius bei jų taikymo muzikos komponavimo procese 
būdus papildo ir kompozitorių manipuliacijas konstruk-
tyviais abėcėlių kodais iliustruoja dar vienas metodas – 
skaitmeninės abėcėlės taikymas. Raidiniams pranešimams 
koduoti muzikos tekste dažniausiai pasitelkiamas lotyniš-
kasis arba vadinamasis natūralusis skaitmeninės abėcėlės 
tipas (raidžių atitikmenimis yra skaičių eilė nuo 1, kai A = 
1, B = 2, ..., I / J = 9, ... U / V = 20, iki Z = 2416), rečiau – 
graikiškoji triguba sistema (raidžių atitikmenimis yra nuo 
1 iki 9, 10–90, 100–900). 

Abėcėlė kaip sistemiškas raidžių ir skaičių analogizavi-
mo modelis buvo viena optimalių priemonių originalioms 
muzikos idėjoms realizuoti. Abėcėle naudojantis į muzikos 
audinį taip pat gali būti inkorporuoti prasmingi tam tikrų 
žodžių junginiai, užšifruotos sentencijos, įkelti autografai, 
dedikacijos, pašlovinimai, padėkos, istoriograiniai duome-
nys, šventųjų vardai ir kita. Renesanso kūrėjams skaitmeninė 
abėcėlė tapo įrankiu konkrečius garsus susiejant su savo 
raidiniais ekvivalentais. XVI–XVIII a. Vokietijoje mate-
matinių galvosūkių kaip skaitmeninės abėcėlės šifrų įkom-
ponavimo į muzikinį audinį praktika buvo gana paplitęs 
reiškinys17. Skaitmeninės abėcėlės kodai buvo implikuojami 
ir kaip krikš čio niškųjų sim bo lių pras mė s, barokinėje muzi-
koje gausiai naudotų sakralių žodžių reikšmės, pvz., šventųjų 
žodžių numerologinės reikšmės, monogramos ir žodžių 
santraukos – abreviatūros, Kristaus ir kiti šifrai18. 

Anot R. Tatlow ir P. Griithso, Renesanso kompozi-
toriai J. Obrechtas, J. Ockeghemas, G. Dufay, J. des Prezas, 
Tinctoris skaitmenine abėcėle užšifravo muzikoje savo pačių 
vardus (Tatlow, Griiths, 2007) (šių kompozitorių vardų 
skaitmeniniai ekvivalentai pagal lotyniškąją abėcėlę: „Jacob 
Obrecht“ 9 + 1 + 3 + 14 + 2 ir 14 + 2 + 17 + 5 + 3 + 8 + 
19 = 97; „Ockeghem“ 14 + 3 + 10 + 5 + 7 + 8 + 5 + 12 = 
64; „Dufay“ 4 + 20 + 6 + 1 + 23 = 54; „Josquin des Prez“ 
9 + 14 + 18 + 16 + 20 + 9 + 13 = 99 ir 4 + 5 + 18 + 17 + 
5 + 24 = 88; „Tinctoris“ 19 + 9 + 13 + 3 + 19 + 14 + 17 
+ 9 + 18 = 121).

A. W. Atlasas, analizei pasitelkęs skaitmeninės abėcėlės 
kodų sistemą, Guillaume Dufay (1397?–1474) baladės 
„Resvellies vous et faites chiere lye“, sukurtos 1423 m. 
Viktorijos Lorenzo Colonnos (popiežiaus Martino V 
dukterėčios) tuoktuvėms su Carlo Malatesta, struktūroje 
pastebėjo sutapimus su šių asmenų vardais: baladės apimtis 
73 brevis sutampa su pavardės COLONNE gematriniu 
šifru (3 + 14 + 11 + 14 + 13 + 13 + 5 = 73); struktūriškai 
kompozicija skiriama į tris padalas, pirmojoje atkarpą su 
dainuojamu tekstu sudaro 71 garsas (gematrinis vardo 
MARTIN kodas); pirmosios padalos antros ir trečios frazių 
tenoro ir kontratenoro partijų garsų kiekis 87 (pavardės 
MALATESTA gematrinis kodas) (Atlas, 1987). 
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Skaitmeninės abėcėlės pranešimais „nusagstyta“ kone 
chrestomatiniu pavyzdžiu tapusi J. S. Bacho muzika. Rem-
damasis kompozitoriaus amžininko ir kolegos Picanderio 
(Christiano Friedricho Henrici, 1700–1764, pseudonimas) 
užrašais, F. Smendas teigė J. S. Bachą naudojus skaitmeninį 
natūralios lotyniškosios abėcėlės variantą (pateiktą aukščiau, 
nuo A = 1 iki Z = 24). Tai patvirtina rusų muzikologo 
A. Maikaparo pastebėjimai dėl Mišių h-moll „Credo“: 
dalies bendros taktų sumą 129 bei žodžio Credo kartojimą 
43 kartus galima pavadinti neatsitiktiniais19. Neatsitiktinį 
manipuliavimą skaitmeninės abėcėlės galimybėmis muziko-
je patvirtina ir Johanno Kuhnau (1660–1722) anotacija jo 
šešių sonatų ciklo „Biblinės istorijos“ (1700) pradžioje apie 
tai, kad šiame kūrinyje kompozitorius skaitmeniniais raidžių 
ekvivalentais užšifravo „Stephani“20 vardą21. Su šia sistema 
sietini ir klasicizmo laikotarpio pavyzdžiai. W. A. Mo-
zarto paskutinės operos „Užburtoji l eita“ interpretacijos 
variantas: pasitelkus skaitmeninę abėcėlę bei remiantis 
masoniškąja interpretacija analizuojamos ir iškeliamos šios 
operos potekstės – personažai sutapatinami su to laikotarpio 
politikais22. Johanno Christopho Faberio (1778–1846) 
devynių dalių kompozicijoje „Neu-erfundene obligate 
Composition“ aptinkamas vardo „Ludovicus“ kodas – po 
vieną vardo raidę kiekvienos dalies pradžioje muzikos garsais 
„ištaria“ trimito solo23, atitinkamai pirmos dalies pradžioje 
trimitas solo atlieka 20 garsų melodiją (raidės L atitikmuo), 
antros dalies pradžioje – 200 (raidė U) ir t. t. 

Vėlesnių epochų muzikos kompozicijose manipuliacijos 
skaitmenine abėcėle ir jos intergravimu į muziką silpnėja, 
mažiau intriguoja kompozitorius, bet iškyla susidomėji-
mas kita kriptograi ne sistema – Morzės abėcėlės24 kodų 
galimybės.

Morzės abėcėlės kompoziciniai sprendiniai

Žinoma, kad E. Elgaras domėjosi Morzės abėcėle, kurią 
pasitelkęs K. Jonesas mėgina „perskaityti“ anglų kompozito-
riaus variacijų „Enigma“ temos ritminį piešinį – muzikologo 
teigimu, kompozitorius šioje muzikinėje temoje užšifravo 
hamletišką svarstymą „I am – am I?“ (angl. – „aš esu – ar aš 
esu?“), atspindėjusį tuometę kompozitoriaus būseną, kriti-
nių atsiliepimų apie jo muziką išgyvenimus ( Jones, 2005). Ši 
universali abėcėlė XX a. muzikos komponavimo praktikoje 
tapo itin populiari dėl jai būdingo elementų kaitos ritmo. 
Pavyzdžiui, muzikos kūrinio ritminio parametro organi-
zavimas pagal Morzės abėcėlės sistemą suteikė galimybę 
Pierre’ui Boulezui (g. 1925) kompozicijoje septynioms 
violončelėms „Messagesquisse“ (1976) įrašyti dedikaciją 
P. Sacherui: „Sachero“ vardas, pasitelkus Morzės kodus, 
gali būti perskaitytas ritminiame piešinyje nuo 13 takto, 
šešių violončelių vertikalėje 118 takte (žr. 12 pav., pagal: 
Smirnov, 2005).

 

12 pav. P. Boulezo „Messagesquisse“ ir Morzės abėcėlės 
ritmu užkoduota „Sacher“ dedikacija (pavyzdys iš: Smirnov, 
2005)

Vokiečių eksperimentinės muzikos ir performansų kū-
rėjas Gerhardas Stäbleris (g. 1949) kūriniuose „Den Müll-
fahrern von San Francisco“ kameriniam ansambliui (1990) 
ir „O Muro“ vokalui ir dviem arba trims mušamiesiems 
(1992) Morzės abėcėlę panaudojo kaip muzikinio ritmo 
organizavimo priemonę: „O Muro“ panaudoti portugalų 
poeto Pedro Tierros du eilėraščiai, antrąjį, „Rosa“, kompo-
zitorius ne tiesiog citavo, bet perkodavo į Morzės abėcėlės 
simbolius ir literatūrinį tekstą atkūrė ritmo lygmeniu (pagal: 
Ehrler, 2000, p. 15). 

Manipuliacijos įvairiomis muzikos šifravimo galimybė-
mis itin savitos rusų autoriaus D. Smirnovo komponavimo 

13 pav. Morzės kodo dedikacija D. Smirnovo „Elegijoje“
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technikai. Pavyzdžiui, „Elegijoje“ violončelei solo, op. 74a 
(1997) ritminį akompanimentą sudaro garso C (didžiosios 
oktavos) nuolatinis kartojimas atitinkamais ritmo verčių 
dariniais, Morzės abėcėle šifruojantis jo mokytojo rusų kom-
pozitoriaus Edisono Denisovo (1929–1996) vardą: abėcėlės 
trumpojo elemento – taško analogu panaudota aštuntinė 
arba šešioliktinė ritminė vertė, brūkšnį atitinkamai pakeitė 
ketvirtinės, aštuntinės su tašku (žr. 13 pav.). 

Kone plačiausiai ši ritmo konstruktyvaus komponavimo 
technika išsiskleidžia D. Smirnovo bagatelėse fortepijonui 
„Ciphers“, op. 143 (2005), kurios tapo originaliu kripto-
grai nių kodų (į garsų erdvę perkeltų žodžių), skaitmeninių 
manipuliacijų (pavyzdžiui, Fibonacci skaičių) panaudojimo 
muzikos audinyje pavyzdžiu bei Morzės abėcėlės implika-
cijų rezultatu (žr. 14 pav.). 

Pirma pjesė „Invention (Morse-Bach)“ ir trečia pjesė 
„Morse-Music“ iliustruoja Morzės abėcėlės implikacijas ri-
tmo lygmeniu, kur perskaitome verbalius kodus „Bach J S“ ir 
„Music“. Pavyzdžiui, Baroko epochos kompozitoriaus vardo 
raides pirmoje ciklo pjesėje D. Smirnovas užšifravo pasitelk-
damas garsinį kodą b–a–c–h – kompozicija paremta išskirti-
nai tik šio keturgarsio motyvo permutacijomis. Bacho vardas 
taip pat užkoduotas ir atskiras raides eksponuojančiame 
ritmo piešinyje Morzės kalba (žr. 15 pav.). Konstruktyvų šio 

14 pav. D. Smirnovo ciklo fortepijonui „Cyphers“, op. 143 
(2005) titulinis lapas

15 pav. D. Smirnovo bagatelių „Invention (Morse-Bach)“ ir „Music“ ritmas, koduojantis pranešimus Morzės abėcėle (schema 
sudaryta remiantis natų pavyzdžiais iš: Smirnov, 2005)
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ciklo sumanymą iliustruoja trečioji bagatelė „Morse-Music“, 
ją D. Smirnovas sukomponavo kaip dvibalsį griežtą ritmo 
kanoną. Garsinio parametro konstrukcija paremta dvylikos 
garsų serijos (sudaryta išsiskleidžiančios vėduoklės princi-
pu a–b–g–gis–h–c–is–f–e–cis–d–es) originalo dešinėje 
rankoje ir serijos inversijos kairės rankos partijoje kanonu. 
Nustatyta, kad raidės C struktūriniam Morzės kodo blokui 
kompozitorius suteikė autobiograinę potekstę, parinkda-
mas keturių garsų derinį d–es–f–a kaip savo paties (DS) ir 
žmonos (EF) vardų garsinius atitikmenis (žr. 15 pav.).

Išvados

Muzikinio ir verbalinio menų sąveikaujančio fenomeno 
formavimasis atskleidžia šios tarpdisciplininės sąveikos il-
gaamžį aktualumą, kurio įžvalgos aptinkamos dar Antikos 
mąstytojų darbuose, o modernių muzikos kompozicijų 
analitiniai rezultatai įrodo kriptograinės muzikos idėjos 
adaptaciją ir moderniame garsų pasaulyje. Šios menų sąvei-
kos nulemtas kriptograinės muzikos praktikos klausimas 
teoriniuose darbuose aktyviai pradėtas kelti XV a., paskelb-
tos įvairios muzikinės kriptograijos sistemos (G. Portos, 
G. Selenuso, J. Wilkinso, F. L. Terzi, A. Kircherio, C. Schot-
to, D. Schwen te rio ir kt.), o pasiūlyti originalūs kompona-
vimo mechanizmai netruko įsilieti į įvairialypį muzikinio 
komponavimo praktikos arsenalą. Remiantis muzikos 
pavyzdžių nuo Renesanso epochos iki XX a. kompozicijų 
tyrimu straipsnyje susisteminti muzikinės kriptograijos 
pavyzdžiai. Diferencijuotos dvi muzikos kompozicijų gru-
pės pagal tai, kaip jų komponavimo procese taikomi garsų 
/ raidžių kodavimo / šifravimo principai. Pirmoje grupėje 
pristatyti atvejai, kai kriptograinis muzikos komponavimas 
paremtas garsų raidiniais ekvivalentais, naudojantis raidžių 
ir muzikos garsų tiesioginiais atitikmenimis. Nustatyta, 
kad tai itin plačiai taikoma individualių raidinių kodų – 
„muzikinių“ autografų, monogramų ir pan. implikacijoms 
į muzikos kompozicijos erdvę. Į antrą grupę sujungti pa-
vyzdžiai, kurių komponavimas pagrįstas įdiegiant garsų ir 
raidžių sistemą (ar tai būtų tradiciškai apibrėžtas, ar paties 
kompozitoriaus sukurtas modelis). Tuo remiantis aktu-
alizuota, kad kriptograinių kodų raiška XX a. muzikos 
partitūrose itin įvairi, moderniame muzikos garsų audinyje 
adaptavusi jau sukurtas muzikinės kriptograijos sistemas 
ir apibrėžtus komponavimo principus bei novatoriškas 
intencijas, pavyzdžiui, Morzės abėcėlės sprendinius, kurių 
pateikimas neatskiriamas nuo XX a. kompozitoriams itin 
savitų originalumo paieškų. Taip pat konstatuotina, kad 
straipsnyje aptarti komponavimo atvejai iliustruoja dvi 
analitinio interpretavimo kryptis pagal tai, kaip muzikos 
garsus koduojantys / šifruojantys elementai funkcionuoja: 
1) naratyviuoju / semantiniu aspektu – kaip simbolis, kau-
piantis tam tikrą prasmę, ir 2) konstruktyviuoju aspektu – 
kaip struktūruojantis garsų organizavimo būdas.

Nuorodos

1 Kriptograija (t. p. kriptologija, gr. κρυπτός – „paslėptas, slap-
tas“ + gr. γράφειν – „rašymas, raštas“) – pranešimo / žinutės 
užkodavimas / užšifravimas. Išskiriami du slaptojo rašto bū-
dai – kodavimo ir šifravimo veiksmai, kurių metu sukuriamas 
kodas – atsitiktinė raidžių / skaičių grupė / derinys, turintis 
tam tikrą prasmę, įprastam žodžiui / frazei suteikiant kitą 
reikšmę; šifras – sistemingas raidžių keitimas vietomis, kitomis 
raidėmis ar simboliais (Sams, Grove). 

 Dar senovės Graikijoje minėta tokių slaptų pranešimų 
praktika, pavyzdžiui, istoriko, rašytojo ir politikos vei-
kėjo Polibijaus (gr. Πολύβιος; lot. Polybius, ~203 m. pr. 
Kr.–~120 m. pr. Kr.) 40 tomų veikale „Visuotinė istorija“ 
aprašyta pranešimų šifravimo sistema – vadinamasis „Poli-
bijaus kvadrato“, jame kiekviena raidė prilyginama dviejų 
skaičių deriniui, susidarančiam raides sudėliojus į kvadratą 
(pagal: Polybius, Histories, kn. X, sk. 45). Pavyzdžiui, „Po-
libijaus kvadrato“ principu sudarytas lotyniškosios abėcėlės 
ir skaičių kvadratas:

1 2 3 4 5

1 A B C D E

2 F G H I/J K

3 L M N O P

4 Q R S T U

5 V W X Y Z

2 Anot Johno Wilkinso (1614–1672) ar Gottfriedo Wilhelmo 
Leibnizo (1646–1716), muzikinė kriptograija suvokta kaip 
universali dirbtinė kalba. Pavyzdžiui, prancūzų pedagogas 
Jeanas-François Sudre (1787–1862) 1817 m. sukūrė sutar-
tinių muzikinių kodų kalbą ir su savo mokiniais „bendravo“ 
grieždamas smuiku, minėtinas XIX a. pr. Paryžiaus aklųjų 
mokykloje vykęs smuiku griežiamų frazių „skaitymo“ ekspe-
rimentas (pagal: Sams, Grove); muzikos ir kriptograijos ryšiai 
buvo aktualūs ir taikyti Antrojo pasaulinio karo metais Britų 
šifravimo ir analizės tarnyboje, į kurią priimamiems kandi-
datams keltas reikalavimas mokėti skaityti muzikos kūrinio 
partitūrą (pagal: Kahn, D. he Codebreakers, New York, 1967, 
p. 563).

 Kriptograinės kalbos universalumą liudija ir slaptų pranešimų 
implikacijos architektūros kūrinyje. Pavyzdžiui, W. Hans-
mannas nustatė raidinius šifrus barokinių bažnyčių plokštu-
mos plano eskizuose – 1690 m. T. Goberto (1630–1708), 
Prancūzijos karaliui Liudvikui XIV tarnavusio Prancūzijos 
architektūros karališkosios akademijos nario, projektuose 
(išlikę architekto inžinieriaus kūrinių pavyzdžiai – tai Vitry-
de-Francois Dievo Motinos bažnyčios fasado, projektuoto 
kartu su architektais Faudeliu, Ch. Genuys ir J. G. Legendre 
[data nenurodoma], bei akveduko – Buco provincijoje 1683–
1684 m. statyto tilto su arkadomis – projektai) (pagal: http://
en.structurae.de/persons/data/index.cfm?ID=d002640, 
žiūrėta 2011 07 20). T. Gobertas sakralių pastatų planuose 
„įbrėžė“ simbolinę dedikaciją karaliui – plokštumoje matyti 
veidrodine simetrija sudubliuotų raidžių kontūrai, išsisklei-
džiantys į užrašą „Lovis le Grand“ (lotyniškoje abėcėlėje raidės 
u ir v yra tapatinamos): 
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 (iliustr. iš: Hansmann, Wilfried. Baukunst des Barock. Koeln, 
1978, p. 42)

3 Senovės graikų keliautojas ir geografas Pausanijas (Παυσανίας, 
gyvenęs II a. pr. Kr.) „Helados aprašymuose“ (Ἑλλάδος 
περιήγησις) pasakoja, kad Amionui, Dzeuso ir Antiopės 
sūnui, Hermio mokiniui ir pirmajam lyrininkui, grojant 
Hermio padovanota lyra, Tėbų miesto sienos iškilo pačios, 
užburti akmenys ir sijos sugulė į reikiamas vietas (pagal: 
Aleksandra Veličkienė. Antikos mitologijos žinynas. Vilnius, 
1995, p. 47; Pausanias. Helados aprašymai, kn. IX, sk. 5). Taip 
pat žr. „Whereupon it is fayned that Amphion and Orpheus, 
two Poets of the irst ages, one of them, to wit Amphion, 
builded vp cities, and reared walles with the stones that came 
in heapes to the sound of his harpe, iguring thereby the mol-
lifying of hard and stonie hearts by his sweete and eloquent 
perswasion. And Orpheus assembled the wilde beasts to 
come in heards to harken to his musicke, and by that meanes 
made them tame, implying thereby, how by his discreete and 
wholsome lessons vttered in harmonie and with melodious 
instruments, he brought the rude and sauage people to a 
more ciuill and orderly life [...]“ (pabraukta – R. P., cit. iš: 
Puttenham, 1589, p. 4: kn. I „he First Booke, Of Poets and 
Poesie“, sk. 1.3 „How Poets were the irst priests, the irst 
prophets, the irst Legislators and politicians in the world“), 
arba: „King David also & Salomon his sonne and many other 
of the holy Prophets wrate in meeters, and vsed to sing them 
to the harpe“ (pabraukta – R. P., cit. iš: Puttenham, 1589, p. 
6: kn. I „he First Booke, Of Poets and Poesie“, sk. 1.4 „How 
the Poets were the irst Philosophers, the irst Astronomers 
and Historiographers and Oratours and Musitiens of the 
world“).

4 A. V. Rozionovo analitiniai pastebėjimai atskleidė Aukso pjū-
vio santykį M. Lermontovo eilėraščių „Borodino“, „Mirštantis 
gladiatorius“, „Trys palmės“, poemos „Demonas“, A. K. Tols-
tojaus ar F. Schillerio poemų struktūroje (Poзенов, 1982, 
p. 124–129). N. Vasutinskio teigimu, A. Puškino eilėraščio 
„Batsiuvys“ bendrą 13 eilučių apimtį antra atkarpa – didaktinė 
alegorija-moralas – struktūrina atitinkamai Fibonacci skaičių 
santykiu po 8 ir 5 eilutes, o poemos „Eugenijus Oneginas“ 
paskutinę dalį vadina tobulos manipuliacijos Fibonacci skai-
čių logika įrodymu: kulminacija – Onegino prisipažinimas 
Tatjanai sutampa su šios dalies Aukso pjūvio matmenimis 
(pagal: http://www.goldenmuseum.com/0804Poetry_engl.
html, žiūrėta 2011 07 20).

5 „Of all which we leaue to speake, returning to our poeticall 
proportion, which holdeth of the Musical, because as we sayd 
before Poesie is a skill to speake & write harmonically: and 
verses or rime be a kind of Musicall vtterance, by reason of a 
certaine congruitie in sounds pleasing the eare, though not 
perchance so exquisitely as the harmonicall concents of the 
artiicial Musicke consisting in strained tunes, as is the vocall 
Musike, or that of melodious instruments, as Lutes, Harpes, 

Regals, Records and such like“ (išskirta – R. P., cit. iš: Putten-
ham, 1589, p. 53: kn. II „he Second Booke, Of Proportion 
Poetical“, sk. 2.1 „Of Proportion Poeticall“).

6 „he world is made by Simmetry and proportion, and is in 
that respect compared to Musick, and Musick to Poetry: for 
Terence saith speaking of Poets, artem qui tractant musicam, 
confounding musick and Poesy together“ (pabrėžta – R. P.; 
cit. iš: Campion, 1602: sk. 1 „he irst Chapter, intreating of 
numbers in generall“). 

7 Lietuvių muzikologijoje pastarajame dešimtmetyje minėtini 
komparatyvistiniai literatūros ir muzikos menų tyrimai: 
R. Brūzgienė paskelbė pastebėjimų apie hipotetines muzikos 
ir literatūros struktūrinių modelių sąšaukas (Brūzgienė, Rūta. 
„Muzika ir literatūra: formos ir tematizmo aspektai“. In: 
Literatūros ir kitų menų sąveika. Vilnius, 2005, p. 215–224); 
A. Raguckaitė atliko tyrimus apie intermedialų muzikos 
kūrinių analizės mechanizmą, aiškinantį žodžio ir muzikos 
sąveikos ypatumus (Raguckaitė, Agnė. „Vokalinė kompozi-
cija kaip integralaus medialumo reiškinys. Intermedialumo 
teorijos taikymas vokalinių partitūrų analizėse“. In: Lietuvos 
muzikologija, t. 6. Vilnius, 2005, p. 34–44); V. Česnulevičiūtė 
gilinasi į intertekstualumo ir intermedialumo teorijų taikymą 
tiriant muzikinės formos genezės ir mąstymo raišką literatūros 
ir poezijos opusuose, garsų mene tradiciškai apibrėžtos poli-
foninės faktūros aspektų rezonansus verbalinių tekstų struk-
tūrose, intonacinio proceso plėtojimo vieningumą abiejuose 
menuose  (Česnulevičiūtė, Vita. „Polifoninio mąstymo raiškos 
galimybės moderniojoje lietuvių poezijoje: nuo ostinato iki 
fugos“. In: Lietuvos muzikologija, t. 9. Vilnius, 2008, p. 150–
158; Česnulevičiūtė, Vita. „Muzika Alfonso Nykos-Niliūno 
„Dienoraščio fragmentuose“ ir „Praradimo simfonijoje“: in-
termedialus dialogas“. In: Lietuvos muzikologija, t. 6. Vilnius, 
2005, p. 45–60; Česnulevičiūtė, Vita. „Simfoninio mąstymo 
raiška Alfonso Nykos-Niliūno „Vasaros simfonijoje“. In: 
Literatūros ir kitų menų sąveika. Vilnius, 2005, p. 225–235). 
Išsamius muzikinės retorikos tyrimus atlikusios muzikologės 
A. Pister darbuose susisteminti retorinių igūrų implikacijų 
į muzikos audinį ir garsų „prakalbinimo“ rezultatai (Pister, 
Aleksandra. „Muzikos retorikos tradicija Johano Kuhnau 
„Biblinėse istorijose“. Kompozicinė praktika (II dalis)“. In: 
Lietuvos muzikologija, t. 7. Vilnius, 2006, p. 20–41; Pister, 
Aleksandra. „Muzikos retorikos tradicija Johano Kuhnau 
„Bib linėse istorijose“. Teorinis konceptas (I dalis)“. In: Lie-
tuvos muzikologija, t. 6. Vilnius, 2005, p. 6–33).

8 Vienas pirmųjų muzikinių šifrų aprašytas Londono britų 
bibliotekoje saugomame XV a. rankraštyje „Tractatus varii me-
dicinales“ (Sloane 351, f.15b) – tai penkių skirtingo aukščio 
garsų ir penkių kiekvieno jų variantų (pagal trukmę ir pan.) 
sistema (pagal: Sams, Grove; Shenton, 2008, p. 69–70).

 Britų muzikologas ir W. Shakespeare’o palikimo tyrinėtojas 
Ericas Samsas (1926–2004) atliko išsamią muzikos ir kalbos 
sąveikos bei ryšių romantizmo laikotarpio kompozitorių 
dainose analizę, ieškodamas muzikinio motyvo ir verbalinės 
prasmės analogų; tyrė R. Schumanno muzikoje aptinkamą 
šifrų sistemą, E. Elgaro kriptograinę „enigmą“ (Dorabelos 
kodą), paskelbė darbų apie J. Brahmso, E. Elgaro, R. Schu-
manno muzikinius šifrus (pagal: Sadie, Stanley. „Sams, 
Eric“. In: Grove Music Online. Oxford Music Online, http://
www.oxford musiconline.com/subscriber/article/grove/
music/24474, žiūrėta 2011 08 10).

9 G. Portos sudarytos lentelės modelis buvo adaptuotas ir 
aptinkamas vėlesniuose – D. Schwenterio (Steganalogia et 
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steganographia, Nuremberg, ~1620), F. Godwino (he Man in 
the Moone, or A Discourse of a Voyage hither, London, 1638), 
A. Kircherio (Musurgia universalis, Rome, 1650), C. Schotto 
(Schola steganographia, Nuremberg, 1655) darbuose. 1650 m. 
atitinkamą sistemą sukūręs Athanasius Kircheris muzikinės 
kriptograijos idėją perkėlė į orkestrą, pasiūlydamas keturių 
paeiliui einančių garsų ir šešių instrumentų derinių kodą: 
pavyzdžiui, pirmu instrumentu išgaunamas vienas garsas 
atitinka raidę A, du garsai – B ir t. t. (Sams, Grove). G. Portos 
lentelės pagrindu sudarytos išradingos šifrų sistemos paskelb-
tos 1685 m. publikuotame Johanno Balthasaro Friderici trak-
tate „Cryptographia, oder geheime Schriten“ (žr. straipsnio 
5 pav.).

10 Šis kompozitorius nurodomas kaip charakteringiausias į mu-
zikinę kriptograiją pasinėręs kūrėjas, jo laiškuose ir muzikos 
kūrinių rankraščiuose apstu kodų ir raidinių pranešimų. 
Pavyzdžiui, garsusis E. Elgaro šifruotas laiškas Dorai Penny 
(1897 m. liepa), vadinamasis „Dorabella“ šifras, nėra perskai-
tytas iki šiol:

 

 (iliustr. iš: http://listverse.iles.wordpress.com/2007/10/
elgciph.gif, žiūrėta 2011 07 20).

11 Paulius Sacheras (1906–1999), dirigentas, šiuolaikinės muzi-
kos rėmėjas, įvairių komitetų ir institucijų narys, įkūrė garsiąją 
Ciuricho muzikų kolegiją (Collegium Musicum Zurich), jo 
suburtas Bazelio kamerinis orkestras užsakinėjo ir atliko nau-
jus kūrinius (pavyzdžiui, parengė B. Bartóko, P. Hindemitho, 
I. Stravinskio, B. Martinu, A. Honnegero, L. Berio, E. Carte-
rio, C. Haltero, H. W. Henze’s, H. Holligerio, W. Rihmo ir 
kt. kompozicijų premjeras) ir t. t.

12 Beje, tą pačią sistemą M. Ravelis panaudojo ir 1922 m. muzikos 
kūrinyje, kriptograiniu kodu pagerbdamas kompozitorių 
G. Fauré; tą patį 1949 m. įgyvendino A. Baxas – pasinaudoda-
mas M. Ravelio kriptograine sistema savo kūrinyje „Variations 
on the name Gabrielfaure“ įgarsino G. Fauré autografą (pagal: 
Sams, Grove).

13 Autoriai nurodo ir cituoja O. Messiaeno kriptograinės siste-
mos aprašymą, remdamiesi paties kompozitoriaus anotacija 
kūrinio partitūros pradžioje: Messiaen, Olivier. Médidations 
sur la mystère de la Sainte Trinité. Paris: Alphonce Leduc, 
1973, pp. [iii–v]. 

14 Tarp pastarojo dešimtmečio lietuvių kompozitorių, prak-
tiškai adaptuojančių savo kuriamas kriptograines sistemas, 
minėtinas Marius Baranauskas. Pjesėje orkestrui „Kalbėjimas“ 
(2002) ir vėlesnėse kompozicijose kompozitorius naudojosi 
paties susikurta raidžių ir muzikinų elementų atitikmenų sis-
tema (taip pat žr. Janulytė, Justė. Muzikinių ir žodinių tekstų 
koegzistencijos aspektai XX a. II pusėje: nuo dichotomijos iki 
amalgamos. Bakalauro darbas, LMTA, Vilnius, 2004). 

15 Pjesė yra D. Smirnovo Mišių, op. 105 (1998) ciklo devintoji 
dalis, kurios transkripcija 2001 m. atlikta Sankt Peterburgo 
„eNsemble“ užsakymu. 

16 Šią abėcėlę R. Tatlow pateikia prieduose greta kitų 32 skaitme-
ninės abėcėlių variantų. Tai pirmas natūraliosios lotyniškosios 
eilės variantas, kurį savo darbuose užiksavo baroko laikotarpio 

teoretikai Ch. Rudolfas (1525), S. Jacobas (1565), J. Kuhnau 
(1700) (Tatlow, 1991, p. 131–138). Tą pačią abėcėlę mini 
T. Gravenhorstas, remdamasis G. Ph. Harsdörferio traktatu 
„Delitiae Mathematicae et Physicae“ (1651–1653) (pagal: 
Gravenhorst, Tobias. Proportion und Allegorie in der Musik 
des Hochbarock. Untersuchungen zur Zahlenmystik des 17. 
Jahrhunderts mit beigefügtem Lexikon. Europäische Hoch-
schulschriten. Reihe XXXVI Musikwissenschat, Bd. 138. 
Peter Lang, Frankfurt am Main, 1995, p. 50).

17 Pagal: Tatlow, Ruth. Bach and the Riddle of the Number Al-
phabet. Cambridge University Press, 1991; Wurm, Karl. „Ein 
hermeneutischer Versuch zu D. Buxtehudes Passacaglia in d 
BuxWv 161 und zu J. S. Bachs Präludium und Fugue C-dur 
BWV 547“. In: Musik und Kirche, 1984, Nr. 54, p. 263–271; 
Kee, Piet. „Zahl und Symbolik in Passacaglia und Ciacona“. 
In: Musik und Kirche, 1988, Nr. 58, p. 231–255; Kee, Piet. 
„Maß und Zahl in Passacaglia und Ciacona – Astronomie in 
Buxtehudes Passacaglia“. In: Ars Organi, 32. Jahrgang, Het 4, 
p. 232–241; Лобанова, М. Западноевропейское Музыкальное 
барокко: проблемы эстетики и поэтики. Москва, 1994.

18 Plačiau žr. Povilionienė, Rima; Daunoravičienė, Gražina. „Ba-
roko muzikos numerologija“. In: Muzikos kalba, t. 2. Vilnius, 
2006, p. 508–564.

19 Skaičius 129 alegoriškai simbolizuoja triskart giedamą Credo, 
Credo, Credo, nes 129 = 3 x 43, t. y. C + R + E + D + O = 3 + 
17 + 5 + 4 + 14 = 43 (pagal: Майкапар, А. „Тайнопись Баха“. 
In: Музыкальная жизнь, № 15. Москва, 1990, p. 24–26).

20 Baroko teoretikas muzikas Agostino Stephani (arba Stefani, 
1654–1728), jam priklauso teiginys „muzikos garsų pamatas 
yra Principiis der Arithmeticae“ (cit. iš: Musik: Geschichte 
ihrer Deutung. Orbis Academicus. Problemgeschichten der 
Wissenschat in Dokumenten und Darstellungen. Hrsg. Dr. 
Hermann Pfrogner, Verlag Karl Alber Freiburg – München, 
1954, p. 187). Gali būti, kad užšifruodamas jo vardą J. Kuh-
nau norėjo pabrėžti, jog A. Stephani teiginiai sutampa su jo 
mintimis apie matematinį muzikos pagrindą. 

21 J. Kuhnau anotacijos vertimas: „[…] jei kas nors išdrįstų ir 
panorėtų tą vardą sužinoti, tokiam smalsuoliui užduodu 
algebros galvosūkį (vok. Algebraische Problema) kaip lusus 
ingenii (kaip matyti, mano kūrinys yra tik žaidimas, ir nieko 
daugiau). Pirmiausia reikėtų žinoti, kad kiekvieną raidę pri-
lyginau skaičiui pagal raidės vietą abėcėlėje: A = 1, B = 2 ir 
t. t. [...] vardą suseksite tik atlikę teisingus apskaičiavimus“ 
(cit. pagal: Kuhnau, 1700). Atlikus kompozitoriaus aprašytas 
skaitmenines manipuliacijas buvo nustatyta kodas – skaičius 
88. „Biblinių istorijų“ tyrimas atskleidė, jog  šis skaičius turi 
įtakos viso ciklo konstrukcijai (detaliau kūrinio analizę žr.: 
Povilionienė, Rima: Prasminis ir konstruktyvinis skaičiaus 
principas baroko garsų mene. Bakalauro darbas, LMTA, 
Vilnius, 2001; taip pat Povilionienė, Rima. „Prasminis ir 
konstruktyvinis skaitmens principas baroko garsų mene“. In: 
Lietuvos muzikologija, t. 3. Vilnius, 2002, p. 17–40).

22 Pasitelkusi skaitmeninę abėcėlę tyrinėtoja M. I. Frese iden-
tiikavo operoje kompozitoriaus užšifruotus to laikotarpio 
„žozeiniškosios“ Vienos politinius veikėjus – tai masonų ložės 
magistras Ignacas von Bornas (Ignaz von Born), imperatorius 
Juozapas II ( Jospeh), austrų imperatorienė, Vengrijos ir Bo-
hemijos karalienė Marija Teresė (Maria heresa). Taip kom-
pozitorius veikiausiai muzikoje siekė prabilti apie tuo metu 
masonų ložės išgyvenamą krizę (pagal: Frese, Martha Ida. Wer 
war Sarastro, wer Tamino..? Die Zauberlöte als Allegorie zur 
politischen Szene im josephinischen Wien. Die Identiikation 
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der Hintergrundiguren mit Hilfe der Namenszahlensymbolik. 
Hohe Warte; Aulage: 1, 1998).

23 J. C. Faberis panaudojo lotynų abėcėlę A = 1, B = 2, C = 3 iki 
I = 9, K = 10 iki S = 90 bei T = 100 iki Z = 500, ji aptinkama 
J. Tabourot 1584 m. traktate. 

24 Sukurta dar XIX a. pirmojoje pusėje, Morzės abėcėlė tapo 
universalia įvairių sričių atstovų kalba. Pirmojo jos varianto 
autorius – Alfredas Vailis, Samuelio Morses elektriniam tele-
grafui ~1830 m. sukūręs kodą. Šiandien naudojamo Morzės, 
arba vadinamojo kontinentinio, kodo (Morzės abėcėlės) 
autorius – Friedrichas Clemensas Gerke, 1848 m. telegrafu 
pasiuntęs koduotą pranešimą iš Hamburgo į Kukshafeną. 
1865 m. Morzės kodas buvo standartizuotas Tarptautiniame 
telegraijos kongrese Paryžiuje. 

 Morzės abėcėlės pagrindas yra konstruktyvūs dviejų elemen-
tų – taško ir brūkšnio deriniai, kuriuose išryškėja atskirų ele-
mentų „ritmui“ savitas skaitmeninis dėsningumas: 1 elementą 
turinčių raidžių yra 2 (E, T), 2 – 4 (A, I, M, N), 3 – 8 (D, G, 
K, O, R, S, U, W), 4 – 16 (B, C, F, F, J, L, P, Q, V, X, Y, Z, Ä, 
Ö, Ü, Ch). Abėcėlės principas: vieno brūkšnio trukmė lygi 
trims taškams, intervalai tarp vienos raidės elementų lygūs 
vienam taškui, tarpas tarp raidžių lygus trims taškams, tarpas 
tarp dviejų žodžių lygus septynių taškų trukmei. Šiuo metu 
naudojama pasaulinio standarto Morzės abėcėlė: 
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Summary

he phenomenon of interaction between musical and 
verbal arts reveals the relevance of this long-lasting interdis-
ciplinary reciprocity that goes back to the work of antiquity 
thinkers, while the results of the analysis of modern com-
positions demonstrate the adaptation of the cryptographic 
musical idea in the modern world of sounds. he source of 
the conceptual consideration of the dialogue between these 
arts is linked to the poets-musicians mentioned in antique 
sources (Amphion, Orpheus, King David or Solomon); ap-
proximately at that time the tradition of universal rhetoric 
language began to form and deliberations of the features 
of the analogues of musical thinking in verbal texts started. 
Renaissance writers discussed the aesthetic and construc-
tive common traits of musical and verbal arts (e.g., homas 
Campion’s concept  artem qui tractant musicam – Latin 
“those who work in the art of music”; George Puttenham: 
the most important feature of poetry is harmonious speak-
ing and writing that is attained in proportions transferred 
from the art of music); in the Brogue period: rhetorical 
tradition of music composition, the creation of “pure” 
(i.e. instrumental, without vocal text) musical narration, a 
catalogue of musical-rhetorical igures. 

he issue of the practice of cryptographic music deter-
mined by the interaction between these arts was actively 
raised in theoretical works in the iteenth century and vari-
ous musical cryptographic systems were published (G. Porta, 
G. Selenus, J. Wilkins, F. L. Terzi, A. Kircher, C. Schot t, D. 
Schwen te r etc.). he pitch and letter system published in the 
1602 treatise by Giovanni Porta (Giambattista della Porta, 
1535?–1615) De furtivis literarum notis, see Example 1), who 
is deemed the founder of modern cryptography, can be con-
sidered the irst real proof of musical cryptography. Soon the 
suggested original composition mechanisms found their way 

into the diverse stock of the practice of musical composition. 
he examples of musical cryptography presented in the arti-
cle that were discovered in the structure of concrete musical 
pieces/compositions, are divided into two groups. Ater the 
cases of the formation of sound code had been systemised two 
pitch/letter coding/ciphering principles of music composi-
tion that were practically applied were deined. On the basis 
of research into musical examples from the Renaissance until 
twentieth-century compositions it became clear that a musical 
motif as a pitch code/cipher can be formed: 

1) From separate pitch letter equivalents, pitch and 
letter direct equivalents that have been used in musical 
notations; 

2) Employing a traditionally deined musical alphabet, 
pitch and letter system; applying individual code systems 
created by the composer.

It has been established that the implications of indi-
vidual letter codes – “musical” autographs, monograms, 
etc. – are rather widely applied in music composition; also 
that the expression of cryptographic codes in the scores of 
twentieth-century music is rather diverse and has already 
adapted the existing systems of musical cryptography as 
well as the deined composition principles and innovative 
intentions in the texture of modern pitches, for example, 
the solutions using of Morse code the presentation of which 
is inseparable from the search for their own originality by 
twentieth-century composers. Drawing on the existing 
research into musical compositions it is possible to assert 
that the composition cases analysed in the article illustrate 
two trends of analytical interpretation according to how 
the pitch coding/ciphering elements function: 1) narra-
tive/semantic aspect as a symbol carrying a certain meaning 
and 2) the constructive aspect as a organisational means of 
structuring pitch.   
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Sonatiškumo principo bendrybių su verbaliuoju pasau-
liu ištakas sieja universalioji retorinės kalbos dispozicijos 
(dispositio) schema1. Atsižvelgiant į Johanno Matthesono 
veikale „Der Vollkommene Capellmeister“ (1753) išdėstytą 
retorinės kalbos formą2 ir daromas analogijas su dispoziciniu 
sonatos formos padalų išsidėstymu, sonatos formos ekspo-
zicijoje exordium atitinka įžangą, propositio – pagrindinės 
temos dėstymą, partitio – jungiamąją partiją, tractatio, kuris 
sudarytas iš conirmatio ir confutatio, atitinka šalutinę ir 
baigiamąją partijas, o peroratio atstovauja baigiamiesiems 
ekspozicijos dariniams (Pister, Žukienė, 2006, p. 94–96). 
Galbūt neatsitiktinai, ieškodami literatūrinių sonatos 
formos analogijų, tyrinėtojai3 Calwinas Brownas (1948), 
Leonidas Feinbergas (Фейнберг, 1973), Rūta Brūzgienė 
(2004) dažnai šią formą grindžia jai būdingais teminiais 
santykiais, formuojančiais formos medžiagą, jos dispozicinę 
dialektiką ir funkcines dalių sąsajas. Iš esmės tai yra teisingas 
požiūris, kita vertus, ne visada išsamus ir įtikinantis. Mat 
šiuo atveju dėmesys telkiamas į vieną pagrindinių sonatos 
formos aspektų – teminę dramaturgiją, bet  praleidžiamas 
kitas lygiareikšmiai svarbus ir speciinis šios formos bruo-
žas – tonaciniai santykiai. Klasicizmo muzikos kompozicijos 
kanonas ir praktika sonatos formos sampratoje pirmenybę 
teikė kaip tik tonaciniams, o ne teminiams santykiams ir 
juos traktavo kaip antstatą virš intencionaliai suformuoto 
tonacinio strateginio plano. Kalbant apie sonatos formą 
apibrėžiančių teminių arba harmoninių ypatumų sureikš-
minimą, pasak Marko Evano Bondso, iš esmės visi klasikinės 
sonatos formos teoriniai apibūdinimai, nors ir egzistuoja 

Vita ČESNULEVIČIŪTĖ

Sonatos formos analogijos Vytauto Bložės 
ir Juditos Vaičiūnaitės eilėraščiuose
Analogies of Sonata Form in the Poems by Vytautas Bložė and Judita Vaičiūnaitė

Anotacija

Straipsnyje gvildenama sonatos formos analogijos poezijoje problematika. Aptariami svarbiausi sonatinės logikos ir plėtotės ypatumai, funk-
ciniai dalių santykiai. Aktualizuojama sonatos formos struktūrinės priklausomybės harmoninei ir teminei sferai problematika. Pasitelkiant 
Vytauto Bložės ir Juditos Vaičiūnaitės eilėraščių interpretacijas, atskleidžiamos sonatiškumo apraiškų poezijoje galimybės.
Reikšminiai žodžiai: sonata, sonatiškumo analogijos, eilėraštis, tema, tonacija, veiksmažodis, Vytautas Bložė, Judita Vaičiūnaitė.

Abstract

he article deals with the topic of analogy of sonata form manifestation in poetry. It discusses speciic features of the sonata such as processes 
of development and correlation of large-scale functions within the sonata form. It also interprets the attitude to the issues of structural point 
of thematic material and tonal organization. On the basis of the interpretation of the poems by Vytautas Bložė and Judita Vaičiūnaitė I will 
try to reveal the possibilities of the compositional principles of the sonata form.
Keywords: sonata form, analogies of the sonata, poem, theme, tonality, verb, Vytautas Bložė, Judita Vaičiūnaitė.

įvairiausios skirtingos interpretacijos4, pabrėžia, jog tona-
cinis planas atlieka svarbiausią šios formos struktūravimo 
funkciją (Bonds, 1991, p. 31). Tai, kad sonatos formos 
interpretacijos geba sukelti diskusijas, sietinas su formos 
struktūrinės priklausomybės harmoninei ar teminei sferai 
problematika, pasak autoriaus, liudija sonatiškumo sąvokos 
apibrėžties ribotumą5 (Bonds, 1991, p. 32). 

Kokie speciiniai bruožai galėtų pateisinti sonatos for-
mos ar sonatiškumo principų egzistavimą muzikos kūrinyje? 
Charlesas Rosenas klasicizmo sonatos formos raidos procesą 
suvokia kaip jos evoliuciją tonacinės sistemos pagrindu, 
tarsi siekiant suformuoti harmoniškai apibrėžtą ir temiškai 
identiikuojamą tonacinių santykių ir jų galimybių kanoną6. 
Pasak Jekaterinos Ručevskajos, temų skambėjimas skirtingo-
se tonacijose ekspozicijoje ir reprizoje, tonacinė ir kokybinė 
tematizmo transformacija reprizoje nėra sonatos formos pre-
rogatyva. Tonacinis formos valdymas praktiškai aptinkamas 
daugelyje tonalios muzikos formų (paprastojoje ar sudėtinė-
je trijų dalių, rondo, rondo-sonatoje ir pan.). Sonatinis temų 
plėtojimo principas, būdingas perdirbimo padalai, taip pat 
persmelkia daugelį klasicizmo ir romantizmo formų. Šiuos 
reiškinius – tonacinę tematizmo priklausomybę, plėtotę / 
perdirbimą, ištisinį vystymą dažniausiai priimtina aiškinti 
kaip sonatinio principo įtaką kitoms formoms (Ручьевская, 
1998, p. 249). Autorė pabrėžia, kad pagrindinis vaidmuo 
čia tenka ne pačios sonatos formos įtakos sferai, bet epochai 
būdingų bendrųjų ir charakteringų pasaulėvokos, mąstyse-
nos dėsnių, vienaip ar kitaip persmelkiančių visas muzikos 
formas, raiškai. 
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Ši pozicija įtraukia ir ekspozicijos bei reprizos tonacinių 
santykių klausimą: TD–TT tonaciniai santykiai susiforma-
vo dar ikiklasicistinės sonatos senojoje dviejų dalių formoje7. 
Klasicistinė sonatos forma tiesiog akumuliavo ir „suvirino“ 
šiuos principus. Taigi, pasak autorės, akivaizdu, kad sonatos 
formos esmė yra ne tai, kas ją suartina su kitomis formomis, 
o tai, kas ją išskiria (Ручьевская, 1998, p. 250). 

Šiuo atveju būtų įdomu aptarti Jurijaus Tiulino siūlo-
mas sonatos formos išskirtinumo ypatybes. Muzikologas 
teigia, kad kaip tik „dinaminės sąsajos“ (динамическое 
сопряжение)8, o ne kontrastuojančio priešpriešinimo prin-
cipas lemia sonatos formos tematizmo ir funkcinio dalumo 
(dalių) prieštarą, kuri yra esminė sonatos dramaturgijos ypa-
tybė (Тюллин, 1974, p. 31). Toliau J. Tiulinas pabrėžia, kad 
sonatiškumo principą pirmiausia pagrindžia pats plėtotės 
procesas (formodara), nulemiantis visumos ir dalių struk-
tūrą, teminės medžiagos vyksmą, skirtingų „veikėjų“ (temų) 
išsidėstymą / pasiskirstymą, jų moduliacinius ryšius ir 
tonacinius santykius. Anot autoriaus, sonatos formos esmė 
glūdi procesualumo ir kompozicijos struktūros santykyje. 
Pastarąjį reprezentuoja vienintelė formos visumą lemianti 
dalis – sonatos ekspozicija (Тюллин, 1974, p. 251). 

Sonatiškumo speciiką apibrėžia ir dar vienas aspek-
tas – genetinė kontrastingų temų vienybė. Klasikinis, 
romantinis kanonas (romantizme – monotematizmas) 
dažnai buvo grindžiamas „Adomo kaulo“ principu9, t. y. 
šalutinės temos išvedamos iš pagrindinės elementų. Kitaip 
tariant, po gerai matomu išoriniu kontrastu slypi genetinė 
temų giminystė10. 

Turint omenyje muzikos kalbos medžiagą ir ją anali-
zuojančius įrankius, ekspozicijos sureikšminimas muzikos 
kūrinyje nesukelia nesusipratimų, galinčių iškreipti kano-
ninę sonatos formą. Tačiau su šia problema susiduriame 
bandydami įžvelgti sonatiškumą poetinėse formose. Anot 
C. Browno, dažnai net kontrastuojančios temos, užiksuo-
tos eilėraščio pradžioje, formos procese neįgyja sonatos 
ekspozicijai ir reprizai būdingų teminių funkcijų. Anot 
autoriaus, „jei remtumėmės tik pradžios temų „pasirody-
mu“, tuomet beveik kiekvienas Petrarkos sonetas galėtų 
pretenduoti į sonatos formos analogiją“ (Brown, 1948, 
p. 169). Pridurtume ir tai, kad ieškodami sonatos formos 
ar sonatiškumo analogijų poezijoje, sumenkinę speciinius 
dalių funkcinius ir tonacinius santykius, šią formą rastume 
daugelyje eilėraščių, kuriuose užkoduota tridalės muzikos 
formos analogija11. 

Ieškant retorinių schemų atitikčių, muzikinį sonatiš-
kumą, sonatos formos ypatumus grindžiančių analogijų 
poezijoje, derėtų prisiminti tai, kas vadinama sonatinio 
principo / sonatiškumo universalijomis (prototipais), t. y. 
temų priešpriešos / prieštaros principai tonaciškai kontras-
tingoje ekspozicijoje ir šio kontrasto panaikinimo reprizoje 
ypatybės bei ištisinės teminės plėtotės kokybė (Григорьева, 
2004, p. 10–11). Analizuojant eilėraštį ir žvelgiant į jį per 

sonatos formos analogijos prizmę, kiekvienas iš šių principų 
išryškėja kaip formą struktūruojantis ar formodaros ypaty-
bes lemiantis principas. 

Vienas iš svarbių sonatos formą lemiančių principų 
tenka temų eksponavimo etapui. Muzikinės temos feno-
meno kaip prasmingo struktūrinio-generuojančio darinio 
ir muzikinės sintaksės priemonėmis grindžiamos analogijos 
eilėraščio / poetinėje medžiagoje dažniausiai neįmanoma 
įvardyti. Kitaip tariant, temos sąvoką apibrėžiant kaip per-
soniikuotą ją sudarančių ar pripildančių sintaksės elementų 
rinkinį (elementai hierarchiški, turi savo leksiką, savo darną, 
ritmiką, subordinaciją, akcentus-centrus, prasmes, „dydžių“ 
išsidėstymą ir t. t.), eilėraščio (ypač modernaus) meninės 
formos prigimtyje atitikmens funkcionavimo klausimas 
susiduria su rimta problema. Muzikinės temos analogijos 
įžvalga eilėraštyje yra komplikuota ir sunkiai įvardijama, 
nes muzikoje temos materija struktūriškai diskretiška. Ją 
apibrėžia ir „personažiškos“ pradinės intonacijos, vadinama-
sis „galvos motyvas“ (vok. Kopfmotiv), ir muzikinės kalbos 
elementai (ritmika, harmonija, melodinis kontūras ir kt.), 
ir sintaksinių darinių (frazė, sakinys, periodas) hierarchinė 
tvarka bei sekos teleologiškumas. Struktūrinių muzikinės 
temos ribų analogijos paieškas moderniojoje poezijoje api-
brėžia prasminis poetinio teksto dalumas. Svarbu, kaip mes 
apibūdinsime, įžvelgsime, suvoksime tą „temą“ poezijoje. 

Verbaliniame tekste „temos“ sąvoka pirmiausia sietina 
su žodžių semantika, jų kuriamu emociniu, jausminiu 
parametru, todėl temos tapatumo abiem sritims ženklų 
greičiausiai reikėtų ieškoti fragmentiškumo lygmenyje. 
Manytume, kad teminio motyvo (Kopfmotiv) sąvoką ei-
lėraštyje atitiktų stiprus, akcentuotas semantinis motyvas, 
o teminės sferos struktūravimo / komponavimo analogiją 
atspindėtų semantiškai sąveikaujančių teminių motyvų 
sąsajos. Tokiu būdu temos analogija, leidžianti struktūruoti 
ir analizuoti poetinę formą, turi būti išvedama, suformu-
luojama iš tam tikrais semantiniais motyvais pagrįstų pras-
minių darinių. Tokio pobūdžio „temos“ poetiniame tekste 
atitikmens muzikinei temai pagrindas glūdi recepcijos 
lygmenyje. Muzikinėje formoje teminiam motyvui labai 
svarbi jį apibrėžianti generatyvumo funkcija, t. y. iš temos 
koncentrato tolesnėje formoje skleidžiasi jos „energetiniai“ 
prasminiai-stuktūriniai atomai, tema inicijuoja tą sklaidą, 
joje slypi generatyvumo energija, galų gale – transformuoti, 
modiikuoti, net atvirkštiniais tapę elementai formuoja 
opuso meninį tekstą. 

Muzikinė tema atpažįstama kaip darinys, sudėliotas iš 
motyvų (submotyvų) sintaksinės hierarchijos, harmoninių 
slinkčių, ritmo igūrų ir kitų muzikinės kalbos dėmenų. O 
poetiniame tekste poetinės kalbos gramatikos pagrindu 
„tema“ formuojasi per reikšmines žodžių sąsajas ir suvokia-
ma kaip semantinis darinys. Poetiniame kūrinyje „tema“ gali 
būti įvardijama ir apibrėžiama kaip semantinis substratas, 
kaip receptyvus tam tikrų žodžių, žodžių sąsajų ir iš jų 
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gimstančios interpretacinės kokybės semantinis darinys. 
Tad peršasi išvada, kad „temos kūną“ kaip dramaturgiškai 
savarankišką prasminį formos vienetą poezijos kūrinyje su-
montuoja skaitytojas, temą – kaip analogiją pripildydamas 
iš receptyviai suvokiamų ir temai priskiriamų motyvų. Mu-
zikinės temos ir temos poezijoje (eilėraštyje) struktūrinės 
identiikacijos analogija yra sukuriama / suformuojama ne 
pirminio, o retroaktyvaus skaitymo metu. Taip „temos“ 
poezijoje ir muzikoje atitikmens galimybę daugiausia lemia 
kognityvinė ir recepcinė analogija. 

Norint atpažinti tam tikras muzikos kalbos analogijas, 
būtina daugiasluoksnė eilėraščio analizė, pradedant nuo 
semantinių teksto segmentų analizės ir baigiant „muzikine“ 
jų interpretacija. Muzikos tekste tema, egzistuojanti kaip 
atpažįstamas darinys, yra užpildyta tam tikrais medžiaginės 
struktūros ir prasminio koncentrato atpažinimo dėmenimis. 
Poetinio teksto interpretacija, siekianti atskleisti muzikinės 
formos ir jos raiškos analogijas, susiduria su daugialypės 
reikšmės problematika. Anot Paulo Ricoeuro, remiantis 
pirminių ir antrinių reikšmių santykiu literatūroje, reikš-
mės išplėtimas atveria naujas galimybes apibrėžti literatūrą 
semantiniu požiūriu. Antrinės reikšmės – tarsi suvokiamus 
objektus gaubiantis horizontas – atveria kūrinį keliems per-
skaitymams. Šiuos perskaitymus nulemia reikšminės nuoro-
dos, glūdinčios potencialios reikšmės, supančios semantinį 
kūrinio branduolį, periferijoje. Bet šias nuorodas pirmiausia 
reikia įspėti, tik tada jos gali valdyti interpretavimo procesą 
(Ricoeur, 2000, p. 92). Kūrinio formos kaip proceso klau-
simas neatskiriamas nuo reikšmės ir prasmės kategorijų. 
Michaelas Rifaterre’as reikšmės ir prasmės terminus vartoja 
samprotaudamas apie dvipakopę skaitymo prigimtį. Anot 
M. Rifaterre’o, prieš pasiekdamas prasmę, skaitytojas turi 
įveikti mimezę, taigi pirmoji teksto dekodavimo stadija yra 
euristinis skaitymas, nes per šį skaitymą suvokiama reikšmė. 
Antroji stadija yra retroaktyvus skaitymas, kurio metu 
vyksta antroji interpretacija. Pasak M. Rifaterre’o, reikš-
mės vienetai gali būti žodžiai, frazės ar sakiniai, o prasmės 
vienetas yra tekstas (Hawthorn , 1998, p. 270).

Kadangi muzikinės temos analogiją visu požymių ap-
imties tūriu poetiniame tekste struktūriškai pateisinti yra 
sudėtinga, manytume, kad teminės sferos ribas, dramatur-
ginį jos savarankiškumą argumentuotai nulemti ir pagrįsti 
leistų „tonacijos“ fenomeno atitikties kriterijus. Tačiau kyla 
klausimas – kas gi poezijoje vadintina tonacija? Abiem, tiek 
muzikos, tiek poezijos, sritims būdinga tai, kad, nepaisant 
sintaksės medžiagiškųjų skirtumų, jos elementų ekspozi-
ciškumas ir priklausomybės ryšiai yra nulemiami funkcinio 
mąstymo operacijų, kaip antai opozicijų: veiksnys – tarinys 
kalboje, tonika – dominantė funkcinėje harmonijoje. Šie 
pastebėjimai aktyvina Boriso Kaco pateiktą tonacinės ana-
logijos poezijoje metodą12.

Klausimą, kas poezijoje gali būti prilyginta tonacijai, 
ypač paaštrina sonatos formos konstrukcijos specifika. 

Anot Eimo Etkindo (Эткинд, 1985, p. 405), nei žodžiai, 
nei ritmas tonacijos savybių neturi. Tačiau leksikos, žodžių 
junginių, sintaksės, ritminių ir stroinių igūrų funkcijos 
yra gana tolimos tonaciniams muzikos dėsniams13. Pasak 
B. Kaco, aišku, kad žodžio mene tapatybės tonacijos feno-
menui nerasime. Tonacinė organizacija galima tik muzikos, 
t. y. garsų santykių, srityje. Tačiau autoriui pavyksta sufor-
muluoti išvadą, teigiančią, kad tonaciniai sonatos formos 
santykiai literatūrinėje muzikos formos analogijoje turėtų 
būti pakeisti kitų elementų santykiais. Ir ne bet kokiais, o 
speciiškais ir reikšmingais tik poetinei medžiagai, taip pat 
kaip tonaciniai santykiai būdingi tik muzikinei medžiagai 
(Кац, 1997, p. 39). 

Literatūrologas B. Kacas rado ir įrodė tonacijos reiški-
nio analogiją poezijoje. Anot tyrinėtojo, speciiškas ir tik 
žodžio menui būdingas bruožas yra veiksmažodžio laiko 
formos. Todėl analogiški tonaciniams sonatos formos san-
tykiams poezijoje gali būti veiksmažodžio laikų santykiai. 
Pavyzdžiu pateikiame B. Kaco analizuojamo Aleksandro 
Puškino eilėraščio „Menu akimirką žavingą...“ („Я помню 
чюдное мгновенье...“) schemą. Autorius schemiškai parodo 
eilėraščio analizės14 kaip sonatos formos analogijos per laiko 
/ tonacijos plano prizmę rezultatą:

1 schema. Aleksandro Puškino eilėraščio „Menu akimirką 
žavingą...“ sonatos formos analogija laiko / tonacijos 
požiūriu (pagal Кац, 1997, p. 50)

Kita vertus, B. Kaco aktyvinta tonacijos kaip laiko idėja 
sklandė jau 1924 m. teorinėje mintyje. Tai Paul-Emile 
Cadilhaco teorija apie kompozicines simfoninio romano15 
ypatybes, išdėstyta jo simfoninio romano „La pastorale“ 
(Paris, 1924) įvade. Be to, rašytojas pabrėžia struktūri-
nę temų ir  ritmų svarbą. Dėmesį patraukia šis fragmen-
tas: „Muzikoje yra garsaeiliai ir mažorinės bei minorinės 
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tonacijos; tonacijos in G, in C, in D ir t. t. Literatūra taip 
pat jas turi: idėja gali būti suprantama kaip mažorinė ar 
minorinė, laikai – esamasis, esamasis atliktinis, būtasis – yra 
tikrosios tonacijos. Dauguma rašytojų naratyvą pasakoja 
tik viena tonacija. Alphonse Daudet turbūt yra vienintelis, 
tame pat skyriuje, puslapyje, net pastraipoje naudojantis 
tris naracijos laikus. Simfoninio romano autorius tai ir 
turėtų daryti“ (Brown, 1948, p. 174). Taigi pabandysime 
suformuluoti ir analizuodami eilėraščius parodyti galimus 
tonacinės sistemos ir literatūros „laikų“ sistemos tapatumus, 
padėsiančius pagrįsti sonatiškumo apraiškų poezijoje įro-
dymą. Aptartoji laikų idėja reikalauja tolesnės ir detalesnės 
plėtotės, laikų zonų išplėtimo, spiečiaus subtilesnių veiks-
mažodinių formų, kuriomis itin kūrybiškai manipuliuoja 
šiuolaikiniai poetai. 

„Dabartinės lietuvių kalbos gramatikoje“ skiriamos 
trys pagrindinės veiksmažodžio laiko formų grupės: esa-
masis, būtieji ir būsimasis laikas (Ambrazas, 2006, p. 290). 
Plėtodami P.-E. Cadilhaco tonacinio ekvivalento kalboje 
idėją, manytume, kad moduliacingumą ar vadinamuosius 
nukrypimus (laikinus tonacijų pokyčius tonalioje muzi-
koje), t. y. tonacinių pokyčių / kaitą lemiančiomis arba 
pagrindžiančiomis analogijomis, galėtų reprezentuoti ir 
tokios gramatinės kalbos formos: 

sudėtiniai laikai;•	

dalyvis;•	

laiko prieveiksmis (žodžiai pasakantys laiką, metą, •	

kuriuo kas būna, yra, vyksta, darosi, atsitinka; tas laikas 
gali būti suvokiamas kaip momentas ir kaip tam tikras 
tarpas (Ambrazas, 2006, p. 425–426);
veiksmažodiniai vediniai (iš veiksmažodžių padarytus •	

priesaginius veiksmažodžius galima suskirstyti į penkias 
darybos kategorijas: tai kartotiniai, priežastiniai, trun-
kančios rezultatinės būsenos, mažybiniai ir akimirkos 
veiksmažodžiai (Ambrazas, 2006, p. 396).

Veiksmažodžio laikų santykiavimo aspektą taip pat 
galėtų papildyti erdvėlaikio (t. y. erdvės ir laiko parametrų 
eilėraštyje sąveikavimo prasminiai ryšiai) sąvoka. Kitaip 
tariant, poetinio teksto erdvėlaikis / erdvėlaikiai (kurie 
susiformuoja semantiniu aspektu) gali pagelbėti aiškinant 
teksto tonacinio (laikų) plano analogijų įžvalgas. 

Galbūt visos šios tarpinės gramatinės formos galėtų 
turėti funkcinių panašumų į moduliacijos ar nukrypimo 
bei „moduliuojančių akordų“ praktiką tonacinės sistemos 
harmonijos teorijoje. Žinoma, šie panašumai gali būti tik 
sąlygiški, nepretenduojantys atitikti sudėtingos moduliacijų 
sistemos muzikoje. 

Pagrindą ieškoti tokių asociacijų suteikia tai, kad, pavyz-
džiui, dalyvis apibrėžiamas kaip neasmenuojamoji veiksma-
žodžio forma, kurią su veiksmažodžiais sieja veiksmažodinis 
kamienas, reikšmė ir rūšies (veikiamosios ir neveikiamosios) 
bei laiko kategorijos (Ambrazas, 2006, p. 354). Tai, jog 

dalyvis turi laikus (veikiamieji dalyviai yra keturių laikų, 
neveikiamieji – trijų), minėta laiko / tonacijos analogija 
leistų šią išvestinę gramatinę formą sieti su nukrypimo ar 
moduliacijos procesais. Laiko prieveiksmiai, kuriems bū-
dinga žymėti laiką ir vyksmą, laiko / tonacijos sferoje galėtų 
atlikti laiko / tonacijos patikslinimo, tonacinės semantikos 
ar tam tikrų jos elementų sustiprinimo funkciją. 

Prieš imdamiesi sonatos formos analogijos paieškų 
poezijoje, pateiksime eilėraščio „harmoninės“ analizės 
pavyzdį, kuriuo norime pabrėžti laiko / tonacijos analogi-
nį pagrįstumą. Tai Juditos Vaičiūnaitės eilėraštis „Baltoji 
naktis“16, parašytas netgi ne vienu laiku, tačiau pretenduoti 
į sonatiškumą jis negali. Pateikiame eilėraščio tekstą:

1   Būsiu tave išsibūrus,
2         nes šitaip nebūna,                   a              
3   būsiu lyg žvaigždę tave į                                          
4         į širdį priėmus,  – 
5   žydi baltoji naktis
6        trim baltais bijūnais,
7   žiūri baltoji naktis 
8         iš juodmedžio rėmų.                   b
9   Žvelgia baltoji naktis
10       iš sublizgusios upės,
11  sunkias baltoji naktis
12       pro alksnių kamienus, – 
13  būsiu ištirpus tavy,
14        į tave įsisupus,
15  būsiu prie tavo krūtinės a¹
16        lyg būčiau namie.

1 pav. J. Vaičiūnaitės eilėraštis „Baltoji naktis“ (Vaičiūnaitė, 
2005, p. 465)

Nors eilėraštis dvistrois, trijų dalių formos analogiją 
jame lemia pakartojimas (repriza, bet tai nėra da capo repri-
za, tik truputį dinamizuota, kiek pakeista repriza), laikų / 
tonacijų kaita, aiškiai sąveikaujanti su semantiniu išskirtųjų 
dalių kontekstu. Pirmoji (a) dalis ir repriza (a¹) atstovauja 
vidinei lyrinio subjekto būsenai, kurios semantinė raiška 
kuriama per veiksmažodžio formą, o „atliekama“ sudėtiniu 
būsimuoju atliktiniu laiku:

a  a¹
būsiu išsibūrus (1)17 būsiu ištirpus (13)
būsiu priėmus (4) (būsiu) įsisupus (14)

Sąryšingos semantiškai yra 1–2 ir 15–16 eilutės, jų ryšį 
lemia laikų semantika veiksmažodinių formų vartojimo 
požiūriu:

a a¹ 
išsibūrus (1) būsiu (15)
nes šitaip nebūna (2) lyg būčiau (16)  
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Taigi 15–16 eilutėse būsimasis laikas jungiamas su ta-
riamąja nuosaka (modalumu), reiškiančia galimą veiksmą. 
Šiose eilutėse išreikšta „galimybės“ semantika yra užkoduota 
minėtose pirmosios dalies 1–2 eilutėse. Analizuodami pir-
mąją ir reprizinę eilėraščio dalis suformuluotume tokią jas 
jungiančią reziumę: tai, ko nebūna, galima išsiburti / susi-
kurti, kad būtų, visuomet būtų, kai tik panorėsi. Vidurinėje 
eilėraščio dalyje randame tarsi šios galimybės patvirtinimą: 
tai esamasis laikas ir „baltosios nakties“ erdvėlaikis – vyks-
mas vidinėje lyrinio subjekto srityje. Teminiu požiūriu vi-
durinėje dalyje plėtojama pirmosios dalies, vientisos teminės 
sferos medžiaga. Tad nei eilėraščio laikų kaitos procesas, nei 
teksto dramaturgija šiame eilėraštyje sonatiškumo ženklų 
neatskleidžia.

Remdamiesi sonatos dalių funkciniais, laiko / tonacijos 
ir teminiais santykiais, sonatos formos analogiją galime 
įžvelgti Vytauto Bložės eilėraštyje „Vaistinė“, parašytame 
1977 m.18 Pateikiame eilėraščio tekstą: 19

I strofa
1 iš visų, iš visų pusių
2 kur takai susikryžiuodami bėga per visą pasaulį
3 važiuoja vežimai į vaistinę  Įžanga
4 eina žolės į vaistinę
5 per gyvačių nuodus, per dilgėles, per smėlį

II strofa
6 ir sėdi 

7 raganius, kūrendamas ugnį, virdamas katile
8 gamtos gyvybės lašus
9 iš gėlių, iš lapų, iš šaknų, iš tikėjimo
10 į ugnį, į vandenį, į šviesą
11 į voratinklį, į šikšnosparnį, į mėšlą
12 kur vaikai bėga    
13 šlubi ir be kojų      
14 ir kur senutė prisikelia
15 iš vaiduoklių

III strofa
16 sėdi mano tėvas

17 buteliukų vargoninkas
18 groja klarnetu, o gyvatė
19 raitosi šnypšdama apie taurelę
20 mano tėvas, nebeužuodžiantis, apkurtintas kvapų
21 kaip ir aš, gimęs vaistinėj
22 vaistinėj ir užaugęs
23 išbarstytas į krūveles miltelių 
24 suvyniotas į miltelius
25 ir arkliams sugirdytas

IV strofa
26 džiovintų rupūžių šikšnos, apmušti foteliai
27 dvaro rūmuose, iš kur
28 ateina iš paveikslų išlipę senoliai
29 nebeužmiegantys
30 šlubuojančia atmintimi
31 sumaišydami savo išvaizdą
32 su paveikslais, jų rėmuose
33 ateina, skųsdamiesi
34 cicilikuojančiu vaistininku
35 gydančiu tiktai kumečius
36 o dvaro parketo vaiduokliuose
37 neįžiūrintis antkapių viešpatavimo
38 nesuprantantis jų kalbos
39 savo mandolina išskambinantis receptus

V strofa
40 ne ne! – šaukdami jie sugrįždavo į paveikslus
41 sumaišydami sienas, neturėdami kompaso
42 rodančio laiko kryptį
43 su migdomaisiais milteliais

VI strofa
44 tėvas išgerdavo kofeino, pasikurdavo vaistinėj krosnį
45 ir kalbėdavo su tais 
46 kurie sirgdavo nepagydomai

VII strofa
47 aš vėl buvau gimęs    
48 ir kiek paaugęs
49 ir klausydavausi tarp gėlių vazonų
50 kaip piestoje trindavo miltelius, tepalėlius
51 ir kaip žmogus prieidinėdavo išpažinties
52 arba atvesdavo gyvulį jos prieiti
53 ir kaip tėvas jiems atleisdavo 
54 jų vaistus

VIII strofa
55 lotynų kalba kalbėdavosi tarp savęs
56 nuo Kapitolijaus kalvų žvelgiantys hipodromai
57 šundaktariai ir pribuvėjos
58 savo kalba su ligoniais
59 magijos galia apverčiančiais jų gyvybę

IX strofa
60 tarp dviejų peilių
61 gulėjus kruvina širdis
62 pašokusi ir ėmusi plakti
63 spirite, kurio žmonės negėrė
64 tik šalta ugnim degindavo 
65 kaukoles

X strofa
66 po nuodų A ir B spintomis
67 šnarėdavo žmonių gyvenimas
68 tarp urvų, pelių ir kurmių pėdom
69 iki mėnulio ciklo
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XI strofa
70 prabėgo daug metų
71 jau įstiklino langus kapuos
72 mano tėvo nežino ši žemė
73 jis pasidavė su visais
74 sugalvodamas sau savo gyvenimą
75 ir nusikalstamą gydymą
76 tų kurie žuvo

XII strofa
77 jų nebėr, tų kurie žuvo                            p. p. 
78 nei dvaro paveiksluose, nei kumetyne
79 nei brolių kapuos
80 nei vėliavoj viršum beržo

XIII strofa
81 iš lėto girgžda laikas
82 supamojoj kėdėj prieš ugnį
83 kurią jo rankos užkūrė   
84 išvalydamos dūmtraukius
85 skyrybų sienose

XIV strofa
86 aš vaikas šliaužiu per grindis
87 iki vaistinės durų
88 kur žvangteli skambučiu atidaromos ir uždaromos
89 mano prisiminimų kopėčios
90 į gandralizdį, iš kur aš

91 nežinau, iš tos leitos
92 virš fotelio sužeistiesiems                            š. p. 
93 putojančio vandenėlio
94 bėgančio iš gelmės buteliuko ironijoje
95 aš kalbu dar tik lotyniškai
96 laikomas buteliuke
97 kol mane ir vėl sugirdo
98 sergančiam arkliui

XV strofa
99 vaistine, vaistine, vaistine
100 iš tavo magijos, iš tavo širdies, iš piktumo
101 auga šaknelės ir žolės
102 lašai ir tepalėliai
103 ir tavo tvarsčiai pertvarsto  kaukolę

XVI strofa
104 iš jo atimtas kaulų kryžius
105 Golgotoje
106 iš jos atimtas invalidumas
107 leitos muzikoje   

XVII strofa
108 aš patetiškas piemenėlis apžiūrinėjau žmonių žaizdas
109 kaimo vaistinėje

110 ir tik dabar visi žuvusieji 
112 man prisikelia

XVIII strofa
113 tebedega tėvo pakurta ugnis
114 laikas supasi savo kėdėje
115 o mes ar tebesame?

 
2 pav. V. Bložės eilėraštis „Vaistinė“ (Bložė, 1990, p. 233–
237)

Eilėraščio pirmąją strofą laikytume įžanga – čia tarsi už-
koduota teminės sferos – vaistinės – erdvė, kurioje vyksta ar iš 
kurios išsirutulioja tolesnis eilėraščio „gyvenimas“, t. y.: „iš visų 
pusių [...] važiuoja vežimai į vaistinę / eina žolės į vaistinę.“ 

Manytume, kad argumentuojant „pagrindinę partiją“ 
labai svarbu matyti ir pagrįsti ją:

a) retoriškai – kaip svarbiausią konstatuojamą tezę ir
b) generatyviai – kaip energetinį impulsą, kuris toliau 

reguliuos, inicijuos ir vairuos poetinį procesą bei produkuos 
jo aktyviuosius prasminius atomus.

Eilėraščio pagrindinė partija galėtų apimti II ir ne visą III 
strofas, kur pagrindinės temos, t. y. tėvo teminės sferos, mo-
tyviniams akcentams atstovautų 6–7 ir 16–18, 20 eilutės:

6 ir sėdi 
7 raganius, kūrendamas, ... virdamas 
8 gamtos gyvybės lašus

[9–15...]
16 sėdi mano tėvas 
17 buteliukų vargonininkas 
18 groja klarnetu, o gyvatė
19 raitosi šnypšdama apie taurelę
20 mano tėvas, nebeužuodžiantis, apkurtintas 

3 pav. Pagrindinės partijos teminės sferos motyviniai 
akcentai V. Bložės eilėraštyje „Vaistinė“

Semantiniai tėvo motyvo variantai (raganius, buteliukų 
vargonininkas), atskleisti ekspozicijos pagrindinėje partijoje, 
leis atpažinti tėvo teminės sferos motyvinių sąsajų plėtotės 
pavidalus temų perdirbimo dalyje ir nustatyti pagrindinės 
partijos grįžimo momentą reprizoje. 

Įdomu tai, kad pavyzdyje atsirandantis praleidžiamų 
eilučių tarpas [...] yra reikšmingas ir funkcionalus kūrinio 
formos epizodas. Šių (9–15) eilučių semantika eilėraščio 
formos procese (temų perdirbime) bus variantiškai plėto-
jama, transformuojama, suponuos naujų motyvų radimąsi. 
Todėl manytume, kad tai svarbi pagrindinės partijos padala, 
funkciškai suformuojanti ir leidžianti įžvelgti paprastąją 
tridalę pagrindinės partijos struktūrą20:

II strofa
6 ir sėdi 
7 raganius, kūrendamas ugnį, virdamas katile         a
8 gamtos gyvybės lašus
9 iš gėlių, iš lapų, iš šaknų, iš tikėjimo
10 į ugnį, į vandenį, į šviesą
11 į voratinklį, į šikšnosparnį, į mėšlą
12 kur vaikai bėga                    b 
13 šlubi ir be kojų      
14 ir kur senutė prisikelia
15 iš vaiduoklių
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III strofa
16 sėdi mano tėvas
17 buteliukų vargoninkas
18 groja klarnetu, o gyvatė                a¹
19 raitosi šnypšdama apie taurelę
20 mano tėvas, nebeužuodžiantis, apkurtintas kvapų

4 pav. V. Bložės eilėraščio „Vaistinė“ ekspozicija: 
pagrindinės partijos tridalė forma

Analizuodami teminės sferos procesą matome, kad tai 
paprastoji trijų dalių reprizinė forma. Pirmojoje formos 
dalyje (a) teminiu akcentu tampa raganiaus motyvas, 
kurį galėtume traktuoti kaip Kopfmotiv – iš šio motyvo 
simbolinės semantikos formuojama teminė sfera, o jos 
plėtotė inicijuoja ir suformuoja vidurinės dalies radimąsi. 
Šioje dalyje tarsi sužinome, iš ko ir kaip gaminami „gamtos 
gyvybės lašai“ (iš gėlių, iš lapų, iš šaknų, iš tikėjimo į ugnį, 
į vandenį, į šviesą, į voratinklį, į šikšnosparnį, į mėšlą) ir 
kokia galėtų būti jų paskirtis (vaikai šlubi ir be kojų, senutė 
prisikelia iš vaiduoklių). Nors ir transformuotas, raganiaus 
motyvas (tėvas – buteliukų vargonininkas) reprizoje atpa-
žįstamas dėl semantiškai sąveikaujančių teminių motyvų 
raiškos (čia galime įžvelgti minėtą „temos“ generatyvumo 
funkciją). Iš simbolinio raganiaus motyvo užkodavimo atsi-
veria visos motyvinės temos jungtys, t. y. raganiaus motyvo 
veikos detalizavimas. Teminės sferos procesualumą, kuriame 
įžvelgiame trijų dalių reprizinęs struktūrą, galime pagrįsti 
ir laiko / tonacijos analogijos aspektu:

Formos dalys a  b a¹
Laikai es. l.; pus-

dalyviai 
(nukrypimo 
funkcija)

prielinksnių 
konstrukcijos 
iš, į (sietinos su 
nukrypimu) ir 
es. l.

es. l. ir neveikia-
mosios rūšies 
dalyviai (nukry-
pimo funkcija)

2 schema. V. Bložės eilėraščio „Vaistinė“ pagrindinė 
partija – trijų dalių formos analogija

Kitoje 21 eilutėje (III strofa) pasirodo naujas „veikėjas“ – 
„aš gimęs vaistinėj“. Taigi įvedamas naujas teminės sferos 
akcentuotas motyvas „aš“ ir semantiškai jam priklausantis 
naujos teminės sferos motyvų kompleksas. Teminę sferą „aš“ 
traktuoti kaip šalutinės partijos pasirodymą leidžia su šio 
motyvo pasirodymu atsirandantis dramaturginis kontrastas 
(tėvas-aš) ir laiko / tonacijos pokytis. Kita vertus, šalutinė 
tema – „aš gimęs vastinėj“ padaryta iš „Adomo kaulo“, t. y. 
vaistininko temos. Čia pasiteisina Adolfo Bernhardo Marxo, 
Rudolpho Réti, Hanso Kellerio idėjos, kad klasikinėse tona-
liose formose šalutinės partijos medžiaga yra gaminama iš 
pagrindinės fragmento ir po matomu, išoriniu, pagrindinės 
ir šalutinės partijų kontrastu slypi genetinė temų giminystė. 

Atkreipiame dėmesį į veiksmažodžio formą „gimęs“, nes 
iki šiol skaitėme esamuoju laiku. Šis veiksmažodis žymi su-
dėtinį atliktinį laiką, tačiau šio laiko priklausomybė kuriam 
nors vientisinių laikų (esamajam, būtiesiems ar būsimajam) 
nėra patikslinta, kitaip tariant, atskleista. Šalutinėje partijoje 
(21–25 eil.) randame šiuos veiksmažodius: gimęs, užaugęs, 
išbarstytas, suvyniotas, sugirdytas (pastarieji trys priklauso 
neveikiamosios rūšies sudėtiniam laikui, taip pat nepriskirti 
kokio nors vientisinio laiko priklausomybei). Tokia priklau-
somybė atsiranda temų perdirbimo dalyje:

21 […]  ir aš, gimęs vaistinėj
22 vaistinėj ir užaugęs
23 išbarstytas į krūveles miltelių 
24 suvyniotas į miltelius
25 ir arkliams sugirdytas

5 pav. V. Bložės eilėraščio „Vaistinė“ šalutinė partija

Temų perdirbimo dalyje randame laikų kaitos procesą 
tarp esamojo, būtojo dažninio laikų ir sudėtinių laikų bei 
dalyvių (eilėraštyje laikų / tonacijų kaitos procesas išskirtas 
kursyvu). Analizės temų perdirbimo dalies pagrįstumą pa-
tvirtina ne tik laikų kaita, bet ir temų bei motyvų plėtotės, 
variantinių ryšių procesas.  Išskirsime kai kuriuos teminės 
plėtotės momentus:

Tėvo-vaistininko tema, jos elementų pasklidimas ir jos plėtotės variantai:

Ekspozicija   Perdirbimas
17 buteliukų vargoninkas        →     39 savo mandolina išskambinantis receptus
18 groja klarnetu

7 raganius, kūrendamas ugnį     → 44 tėvas [...], pasikurdavo vaistinėj krosnį

7 [... ], virdamas katile   → 50 kaip piestoje trindavo miltelius, tepalėlius
8 gamtos gyvybės lašus  51 ir kaip žmogus prieidinėdavo išpažinties
9 iš gėlių, iš lapų, iš šaknų, iš tikėjimo  52 arba atvesdavo gyvulį jos prieiti
  53 ir kaip tėvas jiems atleisdavo 
  54 jų vaistus 
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Be abejo, eilėraščio temų plėtotės dalyje randasi ir daug 
paskirų motyvų, medžiagiškame audinyje susietų nema-
tomomis arba „išardymo veiksmui“ nepasiduodančiomis 
gijomis. Išskirtieji teminės plėtotės pavyzdžiai ir rodyklės, 
nukreipiančios į perdirbimo dalį, parodo, kaip iš pagrindi-
nės temos, jos Kopfmotiv, perdirbime pasklinda išvestiniai 
elementai ir pagrindžia generatyvumo ir „Adomo šonkau-
lio“ sklaidos idėją. 

Eilėraščio reprizą traktuotume kaip dinamizuotą. Mu-
zikos formoje dinamizuota repriza atlieka dramaturgiškai 
kokybinio rezultato funkciją21. Kartais muzikoje pagrindinė 
partija pradedama ne pagrindine tonacija, kaip įvyksta ir 
V. Bložės eilėraštyje („tariamosios reprizos“ šešėlis): repriza 
pradedama būtuoju laiku, taigi ne pagrindiniu laiku / to-
nacija, tačiau esamasis (pagrindinės partijos ekspozicijoje 
laikas) tarsi sušmėžuoja (nežino, girgžda), o aiškiai įtvirtina-
mas su šalutinės temos grįžimu reprizoje (tai, beje, atitinka 
klasikinės sonatos formos kanoną). Pakinta pagrindinės 
partijos ekspozicijoje teminę sferą formavusių motyvinių 
ryšių elementai, bet jų semantika atpažįstamai susišaukia 
su ekspozicija:

Ekspozicija Repriza

raganius – sėdi virdamas 
gamtos gyvybės lašus

tėvas – susigalvojęs sau savo 
gyvenimą ir nusikalstamą gydymą

sėdi tėvas – kūrendamas 
ugnį, nebeužuodžiantis, 
apkurtintas kvapų

laikas – girgžda supamojoj kėdėj 
prieš ugnį, kurią jo rankos 
užkūrė

6 pav. V. Bložės eilėraščio „Vaistinė“ pagrindinės partijos 
teminės sferos ryšiai ekspozicijoje ir reprizoje

Skirtingai nei ekspozicijoje, reprizoje šalutinė partija 
išauginama – joje tarsi įvyksta nedidelis plėtotės momentas 
(tai dinamizuotos reprizos įrodymas, be to, klasikinės for-
mos kanone didesnis išplėtojimas reprizoje būdingas kaip 
tik šalutinei temai), kuriame semantiškai svarbios, t. y. eks-
pozicijoje vartotos, prielinksnių „iš“ ir „į“ konstrukcijos: 

89 mano prisiminimų kopėčios
90 į gandralizdį, iš kur aš
91 nežinau, iš tos leitos
92 virš fotelio sužeistiesiems   
93 putojančio vandenėlio
94 bėgančio iš gelmės buteliuko ironijoje
 

Šalutinės partijos reprizoje pasirodo semantiškai trans-
formuotas (gydymo galios) perdirbimo motyvas:
 

Perdirbimas                                                Repriza
55  lotynų kalba kalbėdavosi tarp savęs  →  95 aš kalbu dar tik lotyniškai
57 šundaktariai ir pribuvėjos 96 laikomas buteliuke
58 savo kalba su ligoniais
59 magijos galia apverčiančiais jų gyvybę
 

Be to, šalutinė partija ir kartu reprizos dalis baigiama 
varijuotu paskutinės ekspozicijos eilutės (šalutinėje parti-
joje) variantu:

 

25 ir arkliams sugirdytas     → 97 kol mane ir vėl sugirdo
   98 sergančiam arkliui
 

Eilėraščio sonatos formą dramaturgiškai įrėmina įžangos 
ir kodos arka. Kodoje (99–115 eil.), atliekančioje semantinę 
formos apibendrinimo funkciją, variantinio pakartojimo 
pavidalais grįžta įžangos, šalutinės ir pagrindinės partijų 
motyvai (vaistinė, aš, tėvas, „visi ligoniai“, gydymo galia):

Aš / manęs tema ir plėtotės variantai:

25 ir arkliams sugirdytas  →  35 gydančiu tiktai kumečius
 

 

21 [..] aš, gimęs vaistinėj  47 aš vėl buvau gimęs
22 vaistinėj ir užaugęs  48 ir kiek paaugęs
23 išbarstytas į krūveles miltelių  →      49 ir klausydavausi tarp gėlių vazonų          
  50 kaip piestoje trindavo miltelius, tepalėlius
24 suvyniotas į miltelius                                                        

Jų / kitų tema ir plėtotės variantai:

14 ir kur senutė prisikelia    →   28 ateina iš paveikslų išlipę senoliai
15 iš vaiduoklių   31 sumaišydami savo išvaizdą
  32 su paveikslais    
  40 ne ne! – šaukdami jie sugrįždavo į paveikslus
  41 sumaišydami sienas, neturėdami kompaso
  42 rodančio laiko kryptį
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Įžanga Koda

1 iš visų, iš visų pusių
2 kur takai susikryžiuodami bėga per visą pasaulį
3 važiuoja vežimai į vaistinę   

4 eina žolės į vaistinę
5 per gyvačių nuodus, per dilgėles, per smėlį

99  vaistine, vaistine, vaistine
100 iš tavo magijos, iš tavo širdies, iš piktumo
101 auga šaknelės ir žolės
102 lašai ir tepalėliai
103 ir tavo tvarsčiai pertvarsto  kaukolę

7 pav. V. Bložės eilėraščio „Vaistinė“ motyvinės kodos sąsajos su įžangos medžiaga

Šalutinė partija ekspoz. Šalutinė partija temų perdirb. Koda

21 aš, gimęs vaistinėj 
22 vaistinėj ir užaugęs 

47 aš 
48 ir kiek paaugęs 
49 klausydavausi 
51kaip žmogus  prieidinėdavo išpažinties
53 ir kaip tėvas jiems atleisdavo jų vaistus

108 aš patetiškas piemenėlis apžiūrinėjau žmonių žaizdas
109 kaimo vaistinėje

110 ir tik dabar visi žuvusieji 
112 man prisikelia

8 pav. V. Bložės eilėraščio „Vaistinė“ motyvinės kodos sąsajos su šalutinės partijos medžiaga

Pagrindinė partija eksp. Pagrindinė partija repriz. Koda

6 ir sėdi 

7 raganius, kūrendamas ugnį,
81 iš lėto girgžda laikas
82 supamojoj kėdėj prieš ugnį
77 jų nebėr, tų kurie žuvo
78 nei dvaro paveiksluose, nei kumetyne
79 nei brolių kapuos
80 nei vėliavoj viršum beržo

113 tebedega tėvo pakurta ugnis

114 laikas supasi savo kėdėje
115 o mes ar tebesame?

9 pav. V. Bložės eilėraščio „Vaistinė“ motyvinės kodos sąsajos su pagrindinės partijos medžiaga

Koda pradedama esamuoju laiku, o jos pabaigoje galu-
tinai paaiškėja ir pasitvirtina interpretacinė nuojauta, kad 
eilėraščio semantinis esamasis laikas yra esamasis praeities 
laikas. Tai ypač aktualizuoja paskutinės dvi eilėraščio strofos, 
kurias galime traktuoti kaip pagrindinės ir šalutinės partijų 
jungties bei sintezės darinį: 

XVII strofa
108 aš patetiškas piemenėlis apžiūrinėjau žmonių žaizdas
109 kaimo vaistinėje

110 ir tik dabar visi žuvusieji 
112 man prisikelia

XVIII strofa
113 tebedega tėvo pakurta ugnis

114 laikas supasi savo kėdėje

115 o mes ar tebesame?

V. Bložės eilėraščio „Vaistinė“ analizės procese įžvelgtą sonatos formą apibendrinsime schemoje:
 

Strofos   I II–III III IV–X XI–XIII      XIV XV–XVIII

Eilutės 1–5 6–20 21–25 26–69 70–85 86–98 99–115

Sonatos
dalys

Įžanga Ekspozicija   Temų 
perdirbimas

Repriza Koda

p. p. š. p. p. p š. p.

Laikai esamasis esamasis sudėtinis atliktinis   laikų kaita laikų nepastovumas esamasis esamasis

Teminės
sferos

vaistinė raganius / tėvas aš vaistinė;
tėvas; aš; jie

tėvas aš vaistinė;
tėvas; aš; jie

3 schema. Sonatos formos analogija V. Bložės  eilėraštyje „Vaistinė“
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Sonatos formos apraiškų ir sonatiškumo principus galime įžvelgti ir kur kas mažesnės apimties J.  Vaičiūnaitės eilėraštyje 
„Senosios rinkos aikštė“ (1964)22. Pateikiame tekstą: 

1     ... Nes tu žinai, kad čia dar grįši.

2        Lieka mažos kavinukės po senais žibintais

3     ir balsas, slepiamas kailinėj apvalioj apykaklėj. Ir tampa

4     čia viskas taip džiaugsmingai sava.          Ekspozicija
5       Išryškėja miestas, gal iš sapno atpažintas,
6     o gal jau mus ilmavo kažkuomet jame...
7       Ir nukreipė prožektorius į tamsą – 
8     į tą fontano šviesą ir šniokštimą, į aplytą rinkos aikštę,
9     kur ant prekystalių pageltę permirkusios rožės lieka,        

Perdirbimas
 

10   kur akmeninėj lapkričio platybėj praslenka neaiškiai
11   vienuolių tykūs gotiški šešėliai, toldami į lietų.
12   ... Nes tu žinai, –

13                  kažkur viduramžiškos kavinukės po senaisiais herbais

14   ir gatvės pro tamsius dulkėtus vitražus...

15      Ir kas sapnuojama – yra ir tikra       Repriza 
16   Yra kaip rankų šiluma, kaip tolimas dangus stikle, kuris išgertas
17   Tą vakarą, kai keičias gatvių pavadinimai lange lyg ilmo titrai...  

10 pav. J. Vaičiūnaitės eilėraštis „Senosios rinkos aikštė“ (Vaičiūnaitė, 2005, p. 87) (šritai eilėraštyje – straipsnio autorės)

medžiaga (asocijuojasi su romantiškąja sonatos formos 
įžanga, kaupiančia teminius branduolius ir disonansinę 
preiktinę harmoniją; pvz., F. Liszto, F. Chopino, P. Čaikovs-
kio sonatinės formos) retroaktyvaus skaitymo metu leidžia 
eilėraštyje įžvelgti semantines plėtotės sąsajas, atskleisti 
struktūrinius sonatiškumo principus. 

Idėjinėje tezėje, kurią traktuotume kaip įžangos funkciją 
atliekančią padalą, tačiau įeinančią į ekspozicijos sudėtį, 
užkoduotas erdvę žymintis ženklas „čia“ (motto, branduo-
lys) inspiruoja pažvelgti, kaip eilėraščio plėtotės procese 
abstraktus ženklas tampa konkrečiais pavidalais. Nubrėšime 
plėtotės procese susidarančią erdvės atvėrimo schemą:

             Čia

              
Ekspozicija kavinukės  miestas
	 	 		

  tikrovė ≠sapnas  ilmas
        		 	

Perdirbimas  aikštė (fontanas, prekystaliai, vienuoliai)
            
Repriza   kavinukės  gatvės
  		  
  tikrovė =sapnas=ilmas

11 pav. J. Vaičiūnaitės eilėraščio „Senosios rinkos aikštė“ 
erdvės schema

Nestrofinio eilėraščio tridalę formą (pagal stambu-
mą – prastosios 3 d. formos analogija) lemia semantinis 
pakartojimas: 1–6 ir 12–17 eilutės. Nusakysime teminės 
ir tonacinės eilėraščio interpretacijos įžvalgas, kurios leistų 
tridalėje formoje atskleisti sonatiškumo principus23 .

Pirmoji eilėraščio eilutė gali būti traktuotina kaip for-
mos idėja-įžanga (kas itin būdinga romantizmo sonatos 
formoms). Sonatos formos įžangos skiriasi apimtimi, sava-
rankiškumu ir reikšme, romantizmo sonatų formų įžangose 
dažnai buvo sutelkiama svarbiausia prasminė ir intonacinė 
idėja (pvz., vėlyvųjų Ludwigo van Beethoveno sonatų, Pio-
tro Čaikovskio simfonijų Allegro, Frédérico Chopino sonata 
h-moll, Franzo Liszto h-moll sonatos ir simfoninės poemos). 
Šiuo atveju įžangos atitikmuo atlieka ekspozicijos teminės 
sferos koncentrato funkciją. Idėjos semantinė raiška mak-
simaliai abstrahuota, o struktūriškai itin koncentruota (tai 
būdingi sonatinių formų įžangų požymiai, ypač romantinėje 
muzikoje). Ją sudaro tezė „... Nes tu žinai, kad čia dar grįši“, 
jai galėtume priskirti reikšmingos muzikinės frazės-įžangos 
(motto) ekvivalentą24. Be to, ši įžanga pagrįsta dviejų laikų 
/ tonacijų gretinimu (žinau-grįšiu): esamasis laikas pereina 
į būsimąjį, o pastarąjį kaip įžanginės padalos pabaigos mo-
mentą galime traktuoti tarsi preiktą (dominantiškumą) į 
tolesnę pagrindinės partijos „tikrosios“ pradžios padalą, kuri 
pradedama esamojo laiko veiksmažodžiu „lieka“ (preikto 
funkcijos asociacijas kelia ne tik harmoninis veiksmažo-
džio „grįšiu“ ekvivalentas, bet ir šio veiksmažodžio laiko 
semantika). Idėją-įžangą sudaranti išgrynintos semantikos 
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Iš idėjos / įžangos, užkoduotos pirmoje eilutėje, išsi-
rutulios būsima pagrindinės ir šalutinės temų opozicija, 
t. y. tikrovė, kuri bus siejama su esamuoju laiku-tonacija, ir 
sapnas, siejamas su būtuoju laiku-tonacija. 

Schemoje išryškėja dviejų semantiškai akcentuotų temi-
nių motyvų prieštara – tikrovė ir sapnas. Tai leidžia įžvelgti 
pagrindinės ir šalutinės partijų egzistenciją ir jų ekspona-
vimo momentą. Pagrindinėje partijoje rutuliojama miesto 
erdvė staiga supriešinama su sapno erdve: „Išryškėja miestas, 
gal iš sapno atpažintas“ (5 eil.). Šioje eilutėje įžvelgtiną 
dramaturginio pokyčio funkciją sustiprina laiko / tonacijos 
pokytis: dalyviu „atpažintas“ tarsi moduliuojančiu akordu 
pereinama į būtąjį laiką, t. y. veiksmažodžius „ilmavo“, 
„nukreipė“, be to, prie jų prisišliejantis laiko prieveiksmis 
„kažkuomet“ sustiprina tonacijos pokyčio efektą. Šalutinės 
partijos apimtis – dvi eilutės (greičiau dvi su puse, nes mo-
duliacijos momentą „iš sapno atpažintas“ galime traktuoti 
kaip jungties / perėjimo (jungiamosios temos) ir šalutinės 
partijos pradžios santapą). Taigi šalutinės partijos pradžią 
charakterizuojanti sapno erdvė iškart perkeliama ir nukrei-
piama į ilmuojamą erdvę, kitaip tariant, kinematograinę 
tikrovę. Pasak Jurijaus Lotmano, „kino pasaulis itin artimas 
regimojo / gyvenamojo pasaulio pavidalui“ (Lotman, 1973, 
p. 15). Tokia kinematograinės tikrovės traktuotė gelbsti 
kaip dar vienas pagrindžiamasis šalutinės partijos nusta-
tymo, pradžios ir pabaigos ribų apibrėžties argumentas: ir 
sapno, ir kino motyvai atstovauja kažkokio kito pasaulio 
sričiai ir ją nurodo. 

Į temų perdirbimo padalą pereinama nuosekliai, eks-
pozicinę ir plėtojamąją padalas atskiriant tik graiškai, t. y. 
brūkšnio cezūra – tai tarsi momentas, per kurį „įjungiama 
kamera“. Temų perdirbimo padala pagrįsta tarsi stebinčios 
(subjekto / kino kameros) akies matomų kadrų iksavimu. 
Šių kadrų (beje, du iš jų ir įgarsinti – „į tą fontano šviesą ir 
šniokštimą“ bei „praslenka neaiškiai vienuolių tykūs gotiški 
šešėliai, toldami į lietų“) sekoje pagrindinės teminės sferos 
branduolys, t. y. miesto motyvas, įgyja sukonkretintos erdvės 
pavidalą – prožektoriaus sujudintoje erdvėje atsiveria aikš-
tės erdvė (semantinis pagrindinės partijos generatyvumas, 
detalių sustambinimas, tarsi kameros „zoomu“ iksuojami 
kadrai). Perdirbimo, kitaip tariant, plėtojamoji, padala 
grindžiama aikštės erdvę pripildančių motyvų – fontanas, 
prekystaliai, vienuoliai – varijavimu. Varijuojamas ele-
mentas, kitaip sakant, invariantas, yra vanduo, o jo vari-
antai – fontano šniokštimas, aplyta aikštė, permirkusios 
rožės, vienuoliai, tolstantys į lietų. Šiai padalai būdingą 

tonacinį-harmoninį nepastovumą (moduliacingumą) žen-
klina naudojamos tarpinės veiksmažodžių formos: aplytą, 
pageltę (dalyviai), toldami (pusdalyvis). Kaip tik toks har-
moninis moduliacingumas – manevringumas, nestabilumas, 
kintamumas yra standartiniai sonatos formos perdirbimo 
padalos požymiai.

Reprizoje pagrindinės ir šalutinės temų opozicija iš-
sprendžiama tonaciškai ir semantiškai, šalutinėje partijoje 
konstatuojant tikrovės ir sapno / ilmo tapatumą: „Ir kas 
sapnuojama – yra ir tikra.“ Intertekstualiai pasitelkdami 
Gustavą Jungą paantrintume, kad „sapnai irgi yra mūsų 
gyvenimo dalis ir kartais tikresnė dalis“ ( Jungas, 2001, 
p. 85). Semantinis svorio centras reprizoje tenka šalutinei 
partijai, kur konstatuojama kokybinė tematizmo transfor-
macija – „sapnuojama yra tikra“ – per dalyvį moduliuojama 
į pagrindinį, t. y. esamąjį laiką (pagrindinę tonaciją). 

Dramaturgiškai reikšminis abstrahuotos erdvės „čia“ 
motyvas, eksponuotas pagrindinės partijos idėjinėje frazėje, 
reprizoje „nesuskamba“:

Ekspozicija   Repriza
1 ... Nes tu žinai, kad čia dar grįši.      12 …Nes tu žinai, –  

Tačiau antroje ir tryliktoje eilutėje matomas akivaizdus 
variantinio pakartojimo semantinis ryšys, kurį sukuria du 
veiksmažodiniai motyvai, t. y. lieka  kažkur:

Ekspozicija Repriza

2  Lieka mažos kavinukės 
po senais žibintais

13 kažkur viduramžiškos kavinu-
kės po senaisiais herbais

12 pav. J. Vaičiūnaitės eilėraščio „Senosios rinkos aikštė“ 
teminės sferos ekspozicijoje ir reprizoje pradinių momentų 
sąsajos 
    
Įvardytos idėjos-įžangos ne visas pakartojimas reprizoje 

(tai ir prasminė, ir struktūrinė arka) dramaturgiškai ir struk-
tūriškai pagrįstas tuo, kad:

1) vidurinėje dalyje pateikiama grįžimo į „čia“ erdvė, jos 
detalės ar elementai, tad tikslus pakartojimas semantiškai 
nebeįmanomas; 

2) tolimi laikai / tonacijos (žinau-grįšiu) suvedami į 
vieną (amžinai esamą) laiką / pagrindinę tonaciją (žinau);

3) reprizos šalutinė partija neutralizuoja tikrovės ir 
sapno opoziciją konstatuodama, kad tikrovės fenomeną 
sukuria simbolinių, t. y. pasąmonės, sapno, ilmo, realybių 
sąveika ir jungtis: 

 
Ekspozicija Repriza

5     [...]  gal iš sapno atpažintas,
6     o gal jau mus ilmavo kažkuomet jame...
7     Ir nukreipė prožektorius į tamsą – 

15 Ir kas sapnuojama – yra ir tikra.
16  Yra kaip rankų šiluma, kaip tolimas dangus stikle, kuris išgertas
17  Tą vakarą, kai keičias gatvių pavadinimai lange lyg ilmo titrai...

13 pav. J. Vaičiūnaitės eilėraščio „Senosios rinkos aikštė“ šalutinė partija ekspozicijoje ir reprizoje
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Straipsnyje bandyta išsiaiškinti ir įvardyti galimus sona-
tos formos kaip kanono, sonatiškumo principų atitikmenis 
poetiniame tekste ir praktiškai parodyti jų apraiškas anali-
zuojant konkrečius eilėraščius. Pastarųjų interpretacijose 
stipriai aktualizuota laiko / tonacijos analogija vis dėlto gali 
sukelti abejonių ir paskatinti kontrargumentus, teigiančius, 
kad poezijos interpretacijai naudoti tonalumo atitikmenį 
ir šiai analogijai suteikti eilėraštį struktūrinančią funkciją 
tiesiog nėra reikalo. Juk poeziją galime skaityti, išties ji ir yra 
perskaitoma, suvokiama nesureikšminant laikų procesualu-
mo kaip tonacinių procesų muzikoje analogijos. Tačiau kyla 
klausimas – ar tikrai šios analogijos pasitelkimas kaip vienas 
iš eilėraščio analizės įrankių nepraturtina eilėraščio teminės 
interpretacijos, neatskleidžia prasminių jo kodų?

Manytume, kad tonacinių santykių sureikšminimas ieš-
kant sonatos formos analogijų poetiniame kūrinyje svarbus 
dėl kelių priežasčių: 

1. Sustiprina ir pagrindžia retorinės ir muzikinės formos 
natūralesnę sąsają su muzikoje įvardijamais jos pagrindais 
(tonacinis temų savarankiškumas ir jų tonacinės dinamikos 
maršrutai).

2. Svarbus kriterijus, kuriuo remiantis galima apibrėžti 
pagrindinės ir šalutinės partijų ribas.

3. Sustiprina analizuojamos temos eilėraštyje pagrįs-
tumą ir neleidžia žaisti analoginėmis manipuliacijomis, 
kai temą norėtųsi apibrėžti tik semantinės interpretacijos 
lygmeniu. 

4. Eliminuojant tonacinį veiksnį, pusę pasaulio eilėraščių 
dramaturgiškai galėtume analizuoti per sonatos formos 
prizmę, nes repriziškumas yra vienas iš dažnesnių poetinės 
formos struktūrinių modelių25. 

Nuorodos

1  Dispozicija (lot. – išdėstymas, paskirstymas; potvarkis) – 
pagal teksto rūšį, žanrą, kalbėjimo situaciją, tikslus ir būsimą 
auditoriją autorius ankstesnėje dalyje „išrastą“ (inventio) 
medžiagą išdėstydavo laikydamasis tridalės (initium-medium-
inis), keturdalės (exordium-narratio-argumentatio-peroratio), 
penkiadalės (exordium-propositio-argumentatio-peroratio-
conclusio) kalbos schemos. Žr. R. Koženiauskienė. Retorika. 
Iškalbos stilistika. Vilnius, 1999, p. 16, 120–152; A. Pister, 

J. Žukienė. „Baroko muzikos retorika: teorija ir praktika“. 
In: Muzikos kalba: Barokas. Sud. G. Daunoravičienė. Vilnius: 
Enciklopedija, 2006, p. 93–98.

2  Išsamiai retorinės ir muzikinės formos analogijas yra tyrinėjęs 
ir pristatęs Hansas Heinrichas Ungeris savo knygoje: Hans 
Heinrich Unger. Die Beziehungen zwischen Musik und Rhe-
torik im 16-18 Jahrhunderten. Würzburg, 1941.

3  Pavyzdžiui, R. Brūzgienės analizuojama Maironio baladė 
„Jūratė ir Kastytis“ (žr. R. Brūzgienė. Literatūra ir muzika: 
paralelės ir analogai, p. 116–136, taip pat Л. Е. Фейнберг. 
„Музыкальная структура стихотворения Пушкина „К 
велможе“. In: Поэзия и музыка. 1973, p. 287, ir kt.

4  Pl. žr. Л. Холопова. Формы музыкальных произведений. 
1999, p. 317–355; И. В. Способин. Музыкальная форма. 
Москва: Музыка, 2002, p. 28–41; Ю. Н. Холопов. Введение 
в музыкальную форму. Москва, 2006, p. 92–121; William S. 
Newman. Sonata in the Classic Era (A History of the Sonata Idea). 
Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1963; Charles 
Rosen. Sonata Forms. 2nd ed. New York: Norton, 1988; Charles 
Rosen. he Classical Style. 2nd ed., New York: Norton, 1997.

5  Normatyviškai apibendrintą sonatos formą sudaro trys 
dalys – ekspozicija, vidurinė dalis (temų perdirbimas) ir re-
priza. Ekspozicija sudaryta iš kelių padalų, reikšmingiausios 
yra pagrindinė ir šalutinė partijos. Kiekvienoje partijoje gali 
būti eksponuojamos viena ar kelios temos. Tačiau svarbiausias 
sonatos ekspozicijos bruožas yra šių padalų tonacinis santykis: 
pagrindinės ir šalutinės partijos tonacijos privalo būti skirtin-
gos – pagrindinės yra pagrindinė tonacija (tonika), šalutinės – 
kuri nors kita (klasikinėje sonatoje – dominantė). Pagrindinės 
partijos pabaigoje gali būti jungiamoji padala (jungiamoji 
partija), kurios funkcija yra tonacinis ir teminis perėjimas iš 
pagrindinės į šalutinę partiją. Po šalutinės gali sekti baigiamoji 
padala (partija), įtvirtinanti naują tonaciją. Sonatinė ekspo-
zicija negalima, jei neįvyksta moduliacija. Sonatiškumo esmę 
atskleidžia ne tik ekspozicija, bet ir ekspozicijos bei reprizos 
santykis. Repriza niekada nebūna tiksli (skirtingai nei trijų da-
lių reprizinės formos). Repriza keičia tonacinius pagrindinės ir 
šalutinės partijų santykius. Normatyviniame reprizos variante 
abiejų padalų tonacija yra pagrindinė. Tačiau daugeliu atvejų 
galimi patys įvairiausi tonaciniai santykiai, išskyrus buvusius 
ekspozicijoje. Taigi sonatos formos dalių funkcijas tonaciniu 
ir teminiu požiūriu galime apibendrinti taip:

   ekspozicija – skirtingų temų ir skirtingų tonacijų eksponavi-
mas;

 temų perdirbimas – temų sąveika ir grįžtamoji moduliacija į 
pagrindinę tonaciją;

 repriza – teminio vystymo išbaigimas ir pagrindinės tonacijos 
įtvirtinimas.

Eilėraščio analizėje nusakytus sonatiškumo parametrus pateikiame schemoje:

Eilutės 1–5 5–7 8–11 12–14 15–17

Sonatos

dalys

Ekspozicija Temų perdirbimas Repriza

p. p. š. p. p. p š. p.

Laikai esamasis būtasis kartinis laikų kaita esamasis esamasis

Temos motyvai miestas sapnas aikštė gatvės      sapnas

4 schema. Juditos Vaičiūnaitės eilėraščio „Senosios rinkos aikštė“ sonatos formos analogijos parametrai
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6  Žr. Charles Rosen. Sonata Forms. 2nd ed. New York: Norton, 
1988; taip pat William E. Caplin. Classical Form. („Sonata 
Form“, p. 195–203), Oxford University Press, 1998.

7  Ikiklasikinės sonatos formos (baroko sonata) žanro genezė 
atsiremia į ansamblinės sonatos (trio sonata, sonata da chiesa, 
sonata da camera) radimąsi. Šalia ansamblinės sonatos, ypač 
vėlyvajame baroke, suklesti solo klavyrinė sonata, kurios 
struktūrinius ypatumus, būdingus daugelio to meto autorių 
klavyriniams kūriniams, geriausiai reprezentuoja Domenico 
Scarlatti (1685–1757) klavyrinės sonatos. Beveik visos jos yra 
binarinės dviejų dalių formos. Pl. žr. W. Newmann. he Sonata 
in the Baroque Era. Chapel Hill, 1959; C. Rosen. Sonata 
Forms. New York, London, 1980; he New Grove Dictionary 
of Music and Musicians: Sonata, Vol. 17, 1980, p. 496–500; 
Dana Palionytė. „Baroko epochos sonata“. In: Muzikos kalba: 
Barokas. Vilnius: Enciklopedija, 2006, p. 370–393.

8  Šis terminas čia apibūdina pagrindinės ir šalutinės partijų 
santykius. Dinaminė sąsaja kaip slinktis / poslinkis tarp 
pagrindinės ir šalutinės partijų apima keletą charakteringų 
ypatybių: perėjimas nuo pastovumu pasižyminčios padalos į 
kur kas nepastovesnę.

9  Žr. Adolf Bernhard Marx. Die Lehre von der musi-
kalischen Komposition. Praktisch-theoretisch. Leipzig , 
1837/38/45/47.

10  Tai atspindi A. B. Marxo (1795–1866), R. Réti (1885–1957), 
H. Kellerio (1919–1985) idėjos ir analizės.

11  Daugelyje XVI a. madrigalų tektstų, jų poezijoje apstu anti-
podų. Toks buvo jų kūrimo principas. Tačiau nebuvo tokio 
„teminio vystymo“ arba jis buvo minimalus.

12  Žr. Борис Кац. Музыкальные ключи к русской поэзии. 
Санкт-Петербург: Композитор, 1997.

13  Pavyzdžiui, siekdamas surasti ir pateisinti sonatos formą 
Aleksandro Puškino eilėraštyje „К велможе“, L. E. Feinber-
gas, nurodydamas pagrindinės partijos perėjimo į šalutinę 
partiją vietą / ribą, tiesiog kreipiasi į skaitytojo emocijas: „Jūs 
jaučiate, kaip aiškai keičiasi tonacija?“. Žr.: Л. Е. Фейнберг. 
„Музыкальная структура стихотворения Пушкина „К 
велможе“. In: Поэзия и музыка. 1973, p. 287. Taip pat apie 
sonatos formos analogijos negalimumą tonacinių santykių 
požiūriu žiūrėti: О. Соколов. „О „Музыкальных формах“ 
в литературе“. In: Эстетические очерки. М., вып.5, 
p. 227–228. 

14 Plačiau žr. Кац, 1997, p. 46–51.
15 Sąvoka „simfoninis romanas“ siejasi su „simfonizmo“ sąvoka, 

kuri tarpo tonacinės muzikos laukuose ir yra susieta su aktyviu 
tonacijų aišavimu bei moduliacingumu.

16 J. Vaičiūnaitė. Raštai. I t., p. 465.
17 Čia ir toliau straipsnio autorė žymi eilėraščio eilutės numerį.
18 V. Bložė. Noktiurnai. Vilnius: Vaga, 1990, p. 233–237.
19 Strofų ir eilučių numeracija bei šritai eilėraštyje – straipsnio 

autorės.
20 Kadangi V. Bložės eilėraštis „Vaistinė“ stambios apimties, tai 

galima daryti analogiją su romantine sonatos forma muzikoje. 
Kaip tik romantikų pagrindinės partijos pačios savyje turėjo 
plėtojimus, buvo tridalės, pvz., P. Čaikovskio VI simfonijos 
pirmosios dalies pagrindinė ir net šalutinė temos.

21 Pakeista repriza, kurioje pirmosios dalies medžiaga patei-
kiama dinamiškiau ir intensyviau, vadinama dinamiškąja 
(dinamizuota). Ji susijusi su ištisiniu tematikos vystymu ir yra 
dinaminio augimo vidurinėje dalyje rezultatas. Dinamiškajai 
reprizai tenka visos formos kulminacija.

22 J. Vaičiūnaite. Raštai. I t., p. 87.

23  Sonatiškumo bruožai paprastosiose formose buvo viena iš 
romantinių paprastųjų formų tendencijų, pvz., P. Čaikovskio 
VI simfonijos inalas yra sonatizuota paprastoji trijų dalių 
forma su koda.

24  Pavyzdžiu pateiktume Franzo Schuberto Simfonijos Nr. 8 
h-moll įžangą, tačiau pabrėždami, kad  šio kūrinio, t. y. pir-
mosios kūrinio dalies, parašytos sonatos forma, nesiejame su 
analizuojamu eilėraščiu nei semantiškai, nei su kūrinio įžangos 
funkcionavimu formos procese.

25  Anot Romano Jakobsono, „kartojimas yra viena iš svarbių 
priemonių, kurios kalboje išryškina formą: kai koks nors 
žodis ar formuluotė daugiau ar mažiau reguliariai pasikartoja 
diskurse, tuomet pasidaro pastebimas ne tik pasikartojantis 
elementas, bet ir nuo jo neatskiriamas pats grįžimo procesas“ 
(Dessons, 2005, p. 207). Remiantis šiuo R. Jakobsono teorijos 
aspektu, galima manyti, jog pakartojimas ar kartojimasis yra 
pamatinė poetinės ir muzikinės kalbos savybė.
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Summary 

here is a common method based on the approach to 
thematic order and relations of sonata form that researchers 
are applying in order to deine the analogies of sonata form 
in literary works. his line of argument is correct, but we 
might add that the thematic approach is not accurate 
enough. Because of such a strategy, the main interest of 
sonata form is based on its one of general aspects –  the-
matic dramaturgy. Meanwhile, the other one and equally 

important and speciic aspect of sonata form noted as tonal 
organization is missing. In order to reveal analogues of 
sonata form in poetry, we have to deine tonal requirement 
that gives rise to central characteristics of sonata form – the 
dramatic establishment in the exposition of contrasting or 
diferent tonal regions and its eventual resolution in the 
recapitulation. 

Musical theme is usually accommodated by such recog-
nisable categories as syntax hierarchy of motifs (sub-motifs), 
changes of harmonic patterns or tonal transitions, rhyth-
mic patterns (shapes) and other components of musical 
language. he poetic theme that is based on the grammar 
of poetic language is formed in relations of meaningful 
words and can be comprehended as a semantic pattern. It 
is very diicult to distinguish such analogues of musical 
theme looking for its manifestations within poetic forms. 
In order to stress this problematic aspect of structural theme 
boundaries in poetic form, we would like to pay attention 
to the possibilities of equivalent of tonality within poetry. 
he article interprets the attitude of Boris Kac’s theory. 
According to this theory, the analogues of tonality can 
correspond to tenses in poetry. he analysis of the poems 
helps to demonstrate the possibilities of analogues of tonal 
organization applying to tenses organization in poetic form. 
Such an approach of interpretation to poems by Lithuanian 
poets as Vytautas Bložė and Judita Vaičiūnaitė helps to state 
the manifestations of the sonata form analogies in poetry.
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Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir religijos laisvę, 
katalikų liturgiją ir muziką reglamentuojantys Bažnyčios 
dokumentai dar gerą dešimtmetį buvo sunkiai prieinami 
paprastiems tikintiesiems, pasauliečiams (tarp jų ir kom-
pozitoriams), kurių didžiuma Atgimimo metais atėjo į 
Bažnyčią kaip konvertitai, stokojantys elementarių kate-
kizmo žinių, apeigų supratimo, informacijos apie liturginės 
reformos eigą kitose šalyse1. Beveik nerelektuota Lietuvos 
tarpukario bei pokario išeivijos spauda. Tuo metu vykusio 
(ir iki šiol tebevykstančio) liturginio atsinaujinimo virsmo 
metu Lietuvos bažnyčiose buvo sunku rasti pavyzdinės litur-
gijos, o svarstymuose apie ją – bendrą liturgijos sampratą2. 
Nauji religiniai lietuvių autorių kūriniai radosi fragmen-
tiškų nuogirdų, nesistemingų teologijos ir liturgikos žinių 
aplinkoje; vienintelis patikimas katalikiškosios tradicijos 
šaltinis atrodė esąs bažnytinės muzikos paveldas – bažnytinė 
monodija, daugiabalsė viduramžių ir renesanso kūryba, žy-
miausi baroko, klasicizmo ir vėlesnių amžių kompozitorių3 
veikalai (žanrų struktūros sprendimai, muzikos daryba, 
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Bažnytiniai žanrai šiuolaikinėje lietuvių kūryboje: 
tarp bažnytinės muzikos paveldo 
ir atnaujintos liturgijos poreikių
Genres of Church Music in Contemporary Lithuanian Composers’ Works: 
Between the Heritage of Church Music and the Needs of the Renewed Liturgy

Anotacija

Straipsnyje aptariama bažnytinių žanrų liturgijoje ir šiuolaikinėje lietuvių muzikoje (1987–2010) genezė, jų vaidmuo apeigose po liturgijos 
reformos ir šiuolaikinių lietuvių kompozitorių opusų galimybės skambėti bažnyčioje. Daugiausia dėmesio skiriama liturginės kilmės žanrų ir 
jiems artimų kompozicijų bibliniais tekstais formaliųjų ypatybių analizei, jas siejant su kiekvieno žanro istorine raida bei liturgine funkcija, 
kiekvienam jų skirta šiuolaikinėse bažnytinėse apeigose. Formalaus funkcionalumo aspektu muzikos kompozicija tyrinėtina dvejopai: kiek 
nuosekliai joje išdėstytas liturgijoje privalomas tekstas ir kiek ji tinka liturgijai savo apimtimi (trukme ir atlikėjų sudėtimi). Straipsnyje taip 
pat apžvelgiama šiuolaikinės religinės lietuvių kūrybos terpė (pastarąjį 20-metį Lietuvos katalikų bažnyčiose atliekamos muzikos repertuaras) 
ir nurodomos bažnytinės kūrybos perspektyvos.
Reikšminiai žodžiai: šiuolaikinė bažnytinė muzika, bažnytiniai žanrai, religinė kūryba, katalikų liturgija, bendruomeninis giedojimas, mišių 
ciklas, ordinarium, proprium, sekvencija, motetas, psalmė, himnas, litanija.

Abstract

he article deals with the genesis of the church music genres in the liturgy and contemporary Lithuanian music (1987–2010), their role in the 
reformed liturgy and the possibilities of Lithuanian composers’ music to be performed in churches. he focus is on the analysis of the formal 
features of the origins of the genres of liturgical music and musical compositions ater biblical texts, in relation to the historical development 
of every genre and the function in the liturgy allotted to them in contemporary church rites. From the aspect of formal functionality, every 
musical composition is discussed in two ways: how consistently the text obligatory in the liturgy is presented and how its volume (duration 
and performers) suits the liturgy. he article also reviews the context of contemporary religious Lithuanian music (the repertoire of music 
performed in Catholic churches during the last two decades) and points out the prospects for the creation of church music. 
Keywords:  contemporary church music, genres of church music, religious music, Catholic liturgy, communal singing in churches, Mass cycle, 
ordinarium, proprium, sequence, motet, psalm, hymn, litany.

„šventos“ raiškos būdai). Todėl didžiuma šiuolaikinės 
lietuvių religinės kūrybos laikytina pirmiausia bandymu 
savaip interpretuoti bažnytinės muzikos tradiciją ir žymių 
XX a. religinės muzikos kūrėjų4 inovacijas, eksperimentus 
ir tik paskui – atliepu į atnaujintos liturgijos reikalavimus 
ir poreikius. Pastaruosius siekta suprasti ne gilinantis į 
Bažnyčios dokumentus, bet stebint ir klausant, kas vyksta 
ir skamba per apeigas.

1. Šiuolaikinės profesionaliosios religinės 

lietuvių kūrybos kontekstas. 

Bažnyčios bendruomenės ir chorų 

repertuaro Lietuvoje ypatumai

Lietuvos Atgimimo metais katalikų religinėms apeigoms 
iš beveik nelegalios, vien bažnyčios erdve apribotos rezisten-
cinės veiklos tapus didžiumai lietuvių bendru tautos dvasinės 
ir politinės nepriklausomybės siekio simboliu, ėmus gausiai 
kurtis bažnytiniams chorams, kilo liturginio repertuaro 
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klausimas. Didžiąją jo dalį pirmaisiais atgautos Nepriklau-
somybės metais sudarė religinė XX a. pirmos pusės kūryba5. 
Atgijus ryšiams su išeivija, Lietuvos bažnyčių muzikos 
repertuaras pasipildė jų – profesionalių kompozitorių ir 
mėgėjų – kūryba bei (daugiausia JAV) išleistais giesmynais6. 
1993 m. Lietuvoje išspausdinti „Giedokime visi: liturginis 
katalikų giesmynas“ (sudarytas Petro Bagdonavičiaus, tuo 
metu vadovavusio vienam iš Vilniaus arkikatedros chorų) 
ir „Liturginis giesmynas“ (sud. kun. Kazimiero Senkaus) 
atspindi pirmaisiais Nepriklausomybės metais katalikų 
bažnyčiose skambėjusį repertuarą. Tarp juose publikuotų 
autorių minėtini keli vargonininkai ir kunigai, daugiau ar 
mažiau profesionaliai puoselėję religinės muzikos tradiciją 
sovietinės okupacijos metais: Pranas Sližys (Vilniuje), Pran-
ciškus Beinaris ir kun. Pranciškus Tamulevičius (Kaune), 
kun. Gediminas Šukys (Utenoje, Dusetose)7.

Lietuvos katalikų bažnyčiose XX a. pabaigoje skambė-
jusių kūrinių muzikos kalbos paprastumo ar net prastumo 
(sentimentalios melodikos, šokių ritmikos) ištakų galime 
rasti ne tik kai kuriuose tarpukario Lietuvoje išleistuose 
giesmynėliuose (pvz., Seirijų Juozo „Naujas giesmynėlis“, 
3 dalys: Kaunas, 1932, 1933, 1935), bet ir bandymuose 
(pirmiausia lietuvių išeivijos), atsiliepiant į Vatikano II su-
sirinkimo pradėtą liturgijos reformą, sukurti tokią liturginę 
muziką, kurią galėtų giedoti ir choras, ir visa bendruomenė. 
Siektini tokios muzikos bruožai suformuluoti pirmaisiais 
reformos dešimtmečiais JAV lietuvių rengtų konkursų sąly-
gose8, jie būdingi ir tuo metu (taip pat konkursų Lietuvoje 
XX a. paskutinį dešimtmetį) premijas pelniusių autorių 
kūriniams9. Muzikos supaprastinimo siekis, turėjęs didelės 
įtakos tęsiant prieškario ir formuojant XX a. antros pusės 
„bažnytinio-liaudiško“ stiliaus liturginės muzikos tradiciją, 
buvo ne tik nepatrauklus daugumai kompozitorių profesio-
nalų, bet ir nesėkmingas bandymas įtraukti giedoti visus į 
mišias susirinkusius – tiek lietuvių išeivijos parapijose, tiek ir 
Lietuvoje ši muzika daugiausia liko vien choro repertuaras. 
Tą geriausiai liudija ir Lietuvoje nuo praėjusio šimtmečio 
paskutinio dešimtmečio chorvedžių ir vargonininkų ini-
ciatyva rengiami įvairaus masto religinės choro muzikos 
konkursai ir festivaliai10, kuriuose vyrauja koncertinio 
pobūdžio bažnytinė muzika.

Per pastarąjį dvidešimtmetį Lietuvos bažnyčiose skam-
bančios muzikos repertuaras keitėsi, daugiausia populiario-
sios stilistikos kūrybos linkme11. Visiems prieinamas vien-
balsis ar dvibalsis, dažniausiai posminis bendruomenės, o ne 
meistriškas sudėtingų daugiabalsių choro kompozicijų, gie-
dojimas mišiose yra daugumos Lietuvos katalikų dvasininkų 
prioritetas. Tradicinis bendruomeninis (dažnai antifoninis) 
giedojimas yra išlikęs provincijoje, pirmiausia neliturginėse 
liaudies pamaldumo praktikose, bet liturginėms apeigoms jis 
netinka. Naujas mišioms skirtas bendruomeninio giedojimo 
repertuaras buvo publikuotas visuose giesmynuose, išleis-
tuose Lietuvai atgavus nepriklausomybę – giesmės juose, 

išskyrus P. Bagdonavičiaus sudarytą „Giedokime visi“12, pa-
teikiamos vienbalsiškai ar dvibalsiškai, harmoniją paliekant 
improvizuoti pačiam vargonininkui. Tai būdinga ir Kauno 
arkivyskupijos iniciatyva parengtam „Katalikų giesmynui“ 
(2009), pretenduojančiam tapti visuotiniu Lietuvos kata-
likų giesmynu pagal vokiškųjų kraštų, kuriuose nuo seno 
įsitvirtinęs bendruomeninis giedojimas, pavyzdį13.

Bendruomeninis giedojimas Lietuvoje plėtojamas trimis 
kryptimis – giesmynų siūlomo tarpukario tradiciją tęsiančių 
klasikine harmonija pagrįstų, vadinamųjų tradicinių ir joms 
artimų giesmių (joms priskirtinos ir daugiau ar mažiau 
modernizuotos kantičkų giesmės), Taizé giesmių (kurios, 
skirtingai nei kitos, dažniausiai pateikiamos keturbalse 
faktūra) ir vadinamųjų charizmatinių, arba popgiesmių. Ta-
čiau kryptingos Bažnyčios veiklos, siekiant įtraukti lietuvių 
kompozitorius kurti bendruomenei, pastarąjį dvidešimtmetį 
Lietuvoje nebūta14.

Didžiųjų Lietuvos bažnyčių chorų repertuare šiuo metu 
vyrauja tradicinė tarpukariu sukurta ir bažnyčiose įsitvirti-
nusi muzika, sovietmečiu kūrusių P. Beinario ir kun. G. Šu-
kio bei dabartinė chorvedžių (pirmiausia Leonido Abario) 
kūryba. Iš šiuolaikinių kompozitorių opusų, plačiausiai 
atliekamų Lietuvoje, minėtinos Alvido Remesos „Mišios 
Švč. Mergelės Nekalto Prasidėjimo garbei“ bei trejos „Vaikų 
mišios“, Miko Vaitkevičiaus „Mišios šv. Kazimierui“, taip 
pat Kristinos Vasiliauskaitės kūryba ir kai kurie paprastesni 
kun. G. Sakalausko kūriniai15. Viena iš priežasčių, kodėl Lie-
tuvos bažnyčiose beveik visiškai negiedama tikrai liturgijai 
tinkama ilgamečio bažnyčios vargonininko išeivijos kom-
pozitoriaus J. Kačinsko kūryba bei didžiuma Lietuvos kom-
pozitorių profesionalų paskutiniu metu sukurtų bažnytinių 
žanrų, galėtų būti bažnytinių chorų pasirengimas – šiems 
mėgėjų, ypač jaunimo, chorams tinkamesnės lakoniškos, 
patogios giedoti, šiek tiek populiariosios muzikos harmonija 
ir ritmika paįvairintos Vidmanto Bartulio Mišios, Vytauto 
Miškinio, Leonido Abario kompozicijos.

2. Bažnytiniai žanrai: kompozicijų sandara, 

funkcionavimo atnaujintoje liturgijoje galimybės

Pastarąjį dvidešimtmetį kompozitoriai profesionalai16 
yra sukūrę nemažai kūrinių, su religija (krikščionybe) ar ap-
eigomis susijusių pavadinimu, tematika, žanru, paskirtimi17. 
Šio straipsnio tyrimo objektas – tik bažnytinės kilmės žanrai 
(kūriniai, sukurti pagal liturginį tekstą) ir jiems artimos 
kompozicijos bibliniais tekstais (žr. PRIEDĄ Nr. 1), kaip 
visuma atskleidžiantys tiek nelengvą religinio matmens 
susigrąžinimo į Lietuvos kultūrą procesą, tiek profesionalų 
kūrybos pritaikymo atnaujintai katalikų liturgijai problemas 
bei perspektyvas, tiek kai kuriuos sakralumo raiškos šiuo-
laikinėje Vakarų kultūroje apskritai aspektus.

Visiems liturginės kilmės žanrams galima pritaikyti 
hrasybuloso Georgiadeso mintį apie mišias: mes jas [kaip 
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muzikos kompoziciją – D. K.] tapatiname ne su kokia nors 
konkrečia šiuolaikine ar praeities išdaila, bet su šio žanro 
išdailų visuma – visa tai drauge formuoja dabarties muziką 
(plg. Georgiades, 1974, p. 132). Šiuolaikiniai autoriai savo 
kūryboje gali remtis įvairiais bažnytinių žanrų modeliais, 
susiformavusiais per antrąjį krikščionybės tūkstantmetį. 
Liturginiu požiūriu tie modeliai nėra lygiaverčiai, kai kurie 
sunkiai suderinami su dabartine liturgijos traktuote (tiks-
liau, traktuotėmis) ir atlikimo galimybėmis18. Atnaujintos 
katalikų liturgijos raidos ir bažnytinės muzikos tyrinėtojai 
išskiria tris matmenis arba kriterijus, pagal kuriuos vertintina 
bažnyčios apeigoms skirta kūryba – estetinį, pastoracinį 
(sielovados) ir liturginį19. Liturginis matmuo griežtąja pras-
me – muzikos funkcionalumo matas: kūrinyje privalo būti 
Bažnyčios instrukcijose nurodytu tikslumu pateiktas litur-
ginis tekstas, o pats kūrinys turi atitikti dalies, kuriai skirtas, 
svarbą apeigose, t. y. neiškraipyti liturgijos proporcijų (pvz., 
Kyrie ir Gloria yra tik Mišių įžanga, sekvencijų reikšmė visai 
menka). Tai, kaip XX a. pabaigos–XXI a. pradžios kompo-
zitorius įsivaizduoja bažnytinę muziką, lemia, kuris iš kitų 
dviejų matmenų vyraus jo kūryboje. Meniškumui daugiau 
dėmesio paprastai skiriama, kai komponuojama chorui 
(a cappella, su vargonais, kitais instrumentais), o sielovadai 
(pirmiausia suprantamai kaip žmonių skatinimas bendrai 
veiklai) – kai kuriant numatoma giedoti ir bendruomenei, 
kai, pasak B.Huijberso, komponuojama instrumentui „liau-
dis“ (plg. Liebrand, 2003, p. 49).

2.1. Mišių ciklai ir atskiros dalys

Tyrinėjamu laikotarpiu lietuvių autorių sukurta beveik 
60 įvairios apimties mišių ciklų (žr. PRIEDĄ Nr. 1)20 ir apie 
45 atskiras mišių dalis (įskaitant sekvencijas), iš kurių apie 
30 – ordinarium dalys. Mišių kūrybos Lietuvoje po Atgimi-
mo kulminacija – 1991–1995 m., kai sukomponuota maž-
daug pusė aptariamų opusų; o pirmaisiais Atgimimo metais 
ir po 1995-ųjų Lietuvoje kompozitoriai kasmet sukurdavo 
vidutiniškai 1–2 mišių ciklus ir 1–2 atskiras dalis.

Informacijos apie mišių intenciją, autoriaus numatytą 
paskirtį suteikia pavadinimai. Kūrinys šventojo garbei ar 
bažnytinėms iškilmėms dažniausiai ketinamas atlikti litur-
gijoje – iš analizuojamų mišių ciklų tokių yra beveik ketvir-
tadalis: jie dedikuoti Švč. Mergelei Marijai (L. Vilkončiaus, 
K. Vasiliauskaitės, A. Remesos, taip pat Lietuvoje po Atgi-
mimo reikšmingai nuskambėjusios J. Kačinsko 1951 metų 
Mišios), Dievo Gailestingumui ( J. Kačinsko „Švč. Jėzaus 
Širdies garbei“, A. Martinaičio), Kalėdų šventei (K. Vasi-
liauskaitės), Šventajai Dvasiai ( J. Kačinsko), šventiesiems 
Benjaminui (B. Aleknos), Kazimierui (M. Vaitkevičiaus), 
Cecilijai (K. Vasiliauskaitės), Genovaitės garbei (A. Re-
mesos Requiem), pal. Jurgiui Matulaičiui (A. Briliaus), 
Visų Šventųjų garbei ( J. Kačinsko). Du ciklai (A. Remesos, 
K. Vasiliauskaitės) pavadinti Missa de Angelis21. Tarp mišių 
pavadinimų randame taip pat žyminčių žanro realizaciją 

už bažnytiškumo ribų (V. Minioto Messa da camera, t. y. 
pasaulietinės, arba kamerinės, mišios22, F. Bajoro Missa 
in musica – mišios muzikoje, ne bažnyčioje). Vienas kitą 
neigiančių būdvardžių deriniu pavadintas Lino Balčiūno 
ciklas – Missa brevis et solemnis.

Pagal kompozitorių suteiktus pavadinimus beveik pusę 
(neskaičiuojant Requiem) analizuojamų mišių ciklų, t. y. 24 
ciklus, galima priskirti missa brevis – trumpųjų mišių atmai-
nai: 17 mišių taip ir pavadinta, 7 mišios skirtos vaikams ir 
jaunimui (jos paprastai irgi būna trumpos), dar dvejų pava-
dinimai nurodo „vargingumą“ (Dariaus Lapinsko Missa di 
poveri, Jono Tamulionio Missa parva)23. Šiaip „mišiomis“ 
pavadinta vos trejetas skirtingos sandaros ir apimties ciklų, 
sukurtų pirmąjį Nepriklausomybės penkmetį (V. Bartulio 
Mišios arba Missa brevis, F. Bajoro „Mišių giesmės“, J. Ta-
mulionio Missa op. 222). Keletas mišių pavadinimų atspindi 
stilistinę muzikos kilmę (A. Remesos Septynios grigališko-
sios mišios, J. Tamulionio Missa aricana, L. Rimšos Missa 
lituanus) ar sąsajas su kokia nors technika (pvz., populia-
rios renesanso melodijos cantus irmus R. Merkelio Missa 
L’homme armé). Iškilmingoms arba koncertinėms mišioms 
atstovauja B. Aleknos Koncertinės mišios šv. Benjamino 
garbei ir A. Remesos Jubiliejinės Šv. Mišios M. K. Čiurlionio 
130-osioms gimimo metinėms, taip pat didieji Requiem 
(V. Bartulio, V. V. Barkausko – Lietuvos aukoms atminti, 
O. Balakausko – Lozoraičio atminimui).

Mišių ordinarium ciklai

Iš analizei prieinamų 1987–2008 m. lietuvių kompozi-
torių sukurtų 50 mišių (neskaičiuojant requiem) 43 ciklus 
sudaro tik ordinarium dalys, iš jų 38 ciklai – apimantys nuo 
2 iki 6 (jei Sanctus ir Benedictus atskirai) dalių – yra pagrįsti 
vien kanoniniu ordinarium tekstu24 ir skirti atlikti chorui 
a cappella arba chorui su vargonais25. 23 cikluose (iš šių 
38) ordinarium tekstas nesutrumpintas / nekupiūruotas. 
Mažiau nei trečdalis visų ordinarium ciklų (12 iš 38) sukurta 
pagal lietuvišką tekstą.

Mišiose pasitaikantys ordinarium teksto sutrumpinimo 
atvejai26: 1) Kyrie – praleista Christe eleison (1 atvejis); 
2) Gloria27 – panaudota tik pirmasis ar keli pradiniai sa-
kiniai (5 atvejai), nėra baigiamųjų sakinių (2), praleistas 
vidurio tekstas (1); 3) Credo – panaudotas tik pirmasis 
sakinys (2 atvejai) ar tik pirmieji žodžiai (2), nėra teksto po 
„homo factus est“ (1); 4) Sanctus – dažniausiai nėra teksto 
nuo Benedictus (7 atvejai) arba trūksta Osana-Benedictus-
Osana padalų (2); 5) Agnus Dei – trūksta prašymų (mise-
rere / „pasigailėk“ – 3 atvejais, dona nobis pacem / „suteik 
mums ramybę“ – 2 atvejais).

Dažniausi ordinarium išplėtojimo atvejai, pakeitę 
teksto struktūrą28: 1) Kyrie – keturdalumas, po įprastų trijų 
kreipinių Kyrie-Christe-Kyrie pakartojant kreipinį Christe 
eleison / „Kristau, pasigailėk“, ar dvidalumas (kartojant visą 
kreipinių seką); 2) Gloria – pridėta koda „Gloria in excelsis 
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Deo“ ar žodžio „gloria“ repriza po sutrumpinto Gloria teks-
to; 3) Sanctus – a) pradinės padalos (Sanctus) baigiamoji 
repriza po Benedictus arba po Pleni padalos, arba po I (vie-
nintelės) Osana, b) Sanctus padalos intarpas tarp Hosanna 
ir Benedictus, c) dinamizuota žodžio „sanctus“ repriza dalies 
pabaigoje; 4) Agnus Dei – dvidalumas, kai a) išplėtotas krei-
pinys pirmąkart užbaigiamas miserere, o išplėtotas antrąkart 
užbaigiamas dona nobis pacem, b) plėtojamas tiktai kreipinys, 
paskui plėtojamas tik prašymas (dona nobis pacem).

Ciklų sandara rodo, kad kompozitoriai dažniausiai 
orientuojasi į šventės (su Gloria) arba iškilmės (su Gloria ir 
Credo) mišias, kuriose dalyvauja choras. Kanoninio teksto 
sutrumpinimo ir išplėtimo būdai nėra unikalūs – prece-
dentų (epochos ypatumo ar vietinės tradicijos pavidalu) 
galime rasti liturgijai kurtose XVI–XIX a. mišiose, tačiau 
po liturginės reformos jie vertinami kitaip nei iki jos (kai 
visą numatytą tekstą apeigose privalėjo sukalbėti bent ce-
lebruojantis kunigas)29.

Kokios yra analizuojamų mišių ciklų integracijos at-
naujintoje liturgijoje galimybės? Pagal Katalikų Bažnyčios 
reikalavimus30 choro giedamas Tikėjimo išpažinimas (Credo), 
jei jo bent iš dalies negali giedoti visi susirinkusieji, apeigose 
nepageidaujamas. Iki šiol kelia diskusijų ir kitų ordinarium 
dalių, išskyrus Gloria, vien chorinis atlikimas (žr. Kalavinskai-
tė, 2009a, p. 65–67). Kiti du svarbūs reikalavimai liturginei 
muzikai yra glaudžiai susiję: 1) kompozicija turi atitikti ap-
eigų dalies svarbą (neiškraipyti jos proporcijų) ir 2) turi būti 
ištisai atliktas visas (nekupiūruotas, nepakeistas) kanoninis 
tekstas31. Taikant aptariamuosius ciklus atnaujintai liturgijai, 
didelė kliūtis yra išplėtotos ordinarium dalys – jos stabdo 
liturgijos veiksmą, kanoninio teksto struktūra neleistinai mo-
diikuojama, o bendruomenei tenka per ilgam laikui užimti 
„tylinčio ir klausančio dalyvio“ poziciją, kurios ji paprastai 
nepajėgi išlaikyti. Kompozicijas, kuriose giedamas teksto 
fragmentas (-ai), kai kuriais atvejais apeigoms pritaikyti būtų 
lengviau: trūkstamą teksto pabaigą galėtų rečituoti visa ben-
druomenė32. Tačiau vidinius trūkstamus intarpus tokiu būdu 
atlikti turėtų būti numatęs pats kompozitorius. Missa brevis 
autoriai Lietuvoje šių galimybių dar nėra išbandę33.

Atnaujintoje liturgijoje išdalijus mišių ordinarium ir pro-
prium atlikti skirtingiems dalyviams, nebereikalaujama visose 
mišiose vienodo stiliaus muzikos. Todėl nebesvarbu, kiek 
dalių sudaro ordinarium missae ciklą, ir didesnių galimybių 
atsivertų toms kompozicijoms, kurių dalys nėra glaudžiai 
tarpusavy susijusios, t. y. gali būti atliekamos įvairiais deriniais 
(vieną ar kitą dalį praleidžiant be nuostolių kompozicijos 
visumai)34. Remiantis Bendrųjų Romos mišiolo nuostatų 
nuorodomis dėl ordinarium, optimalus choro atliekamų 
„trumpųjų mišių“ ciklas galėtų būti sudarytas iš dalinio arba 
viso Kyrie, dalinio Sanctus ar „Šventas“ ir dalinio Agnus Dei 
ar „Dievo Avinėli“, o šventinėse mišiose – dar ir visos Gloria 
ar (ne)viso Garbės himno, numatant sklandų choro ir ben-
druomenės atliekamų fragmentų sujungimo būdą.

Išplėtoti ir modiikuoti mišių ciklai

Mišių ciklai, apimantys ir ordinarium, ir bent kelias pro-
prium dalis (vad. missa plenarium, missa tota), buvo ir tebėra 
komponuojami ypatingomis progomis, kaip antai kokio 
nors šventojo – miesto globėjo iškilmei, Verbų ir advento 
sekmadieniams, Kalėdų nakties mišioms35; ordinarium taip 
pat išplečiami instrumentiniais ar vokaliniais proprium dalių 
pakaitalais (introitų, gradualų, ofertorijų „koncertais“, baž-
nytinėmis sonatomis, simfonijomis, motetais, orkestinėmis 
kompozicijomis, posminėmis giesmėmis). Lietuvių kompo-
zitorių ciklai (tokių yra 12) pagal išplėtimo / išplėtojimo 
būdus skirstytini į tris grupes: 1) ciklai su papildomomis da-
limis (ordinarium, proprium ar jų pakaitalais)36 – F. Bajoro 
„Mišių giesmės“, L. Balčiūno Missa brevis et solemnis, Zitos 
Bružaitės Missa brevis, A. Martinaičio Missa misericordiae; 
2) mišios, kurių dalyse yra nekanoninio teksto intarpų – 
G. Kuprevičiaus Missa catacumbae, Dariaus Lapinsko Missa 
di poveri, Lino Rimšos Missa lituanus, J. Tamulionio Missa 
aricana; 3) modiikuotieji ciklai – su papildomomis dalimis 
(F. Bajoro „Vaikų mišios“, Introductio et missa brevis, Missa 
in musica, iš dalies ir „Mišių giesmės“) ar be jų (Viktoro Mi-
nioto Messa da camera).

Pirmos grupės ciklų ordinarium dalių struktūra nėra 
modifikuota – jų galimybes skambėti liturgijoje lemia 
ankstesniame skirsnelyje aptartos sąlygos37, taip pat riboja 
papildomos proprium dalys38. Antrai grupei priklausančių 
mišių kanoninio teksto papildymai liturginiu požiūriu 
nepateisinami39. Vienintelė išimtis galėtų būti baigiamoji 
Aleliuja padala J. Tamulionio Missa aricana dalyje Gloria, 
apribojanti šio ciklo atlikimą apeigose40 Velykų laikotarpiu, 
kai žodis alleluia pridedamas daugelio liturginių tekstų 
pabaigoje. Trečios grupės – modiikuotieji – ciklai liturgijai 
netinka kaip visuma, nors apeigose galėtų būti atliktos kai 
kurių iš jų (F. Bajoro mišių chorui) atskiros dalys.

Išplėstieji mišių ciklai, skirtingai nei anksčiau aptartieji 
ordinarium missae, skirti įvairesnei atlikėjų sudėčiai (6 – 
chorui a cappella arba su vargonais, 3 – chorui su orkestru, 
instrumentiniu ansambliu ar mušamaisiais, 3 – balsui solo ir 
netradiciniams, bažnytinėms kompozicijoms nebūdingiems 
instrumentų deriniams41). Tik du iš 12 ciklų – F. Bajoro 
„Mišių giesmės“, „Vaikų mišios“ – sukurti pagal lietuvišką 
tekstą. Didelės ar neįprastos atlikėjų sudėtys, vyraujanti lo-
tynų kalba rodo, kad kompozitoriai ordinarium ciklą siekia 
išplėtoti ar modiikuoti veikiau ieškodami naujos religinių 
idėjų (ar tikėjimo) raiškos nei norėdami sukurti iškilmingas 
mišias, tinkamas konkrečiai liturginei iškilmei.

Requiem

„Šiuo metu, bent jau Lietuvoje, dar yra didžiulė praraja 
tarp religinio turinio modernių koncertinių kūrinių ir 
liturgijai pritaikytos bažnytinės muzikos. [...] vis dar neiš-
spręsta modernios ir tuo pat metu kiekvienam suprantamos 
bažnytinės muzikos problema“ (Ambrazas, 2002, p. 32). 
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Tokia praraja ypač akivaizdi tyrinėjant šiuolaikines lietuvių 
autorių Requiem kompozicijas. Gedulinių mišių žanre nuo 
XIX a. ypač ryškiai formavosi savita missa solemnis atmai-
na – religinė neliturginė dramatiško, koncertinio Requiem, 
taip pat ir pasaulietinių Requiem pagal poetinius tekstus 
atšaka42, užgožusi bažnytinę atšaką, kuriai sunykti XX a. 
antroje pusėje padėjo ir liturgijos reforma.

Nors polifoninių Requiem – mišių už mirusius (missa 
pro defunctis, missa defunctorum) – išdailų žinoma nuo XV a. 
pabaigos, didžiuma ciklų sukurta pradedant XVII amžiumi: 
jie bažnytinės muzikos tradicijoje įtvirtino Tridento susirin-
kimo XVI a. antros pusės reglamentuotą gedulinės liturgijos 
apeigų tvarką43. Po Vatikano II susirinkimo reformuojant 
liturgiją, gedulinių (laidotuvių, mirties metinių, mirusiųjų 
minėjimo) apeigų struktūra tapo tokia kaip ir kitų nešven-
tinių mišių, taip pat suteikta daugiau pasirinkimo laisvės44: 
1) gradualas – pasirinktinas iš kelių, bet dažniausiai pakeičia-
mas kokia nors (pasirinktinai iš kelių) atliepiamąja psalme; 
2) sekvencija Dies irae nebevartojama; 3) prieš Evangeliją 
giedama Aleliuja (išskyrus gavėnią, kai gali būti giedamas 
traktas – pasirinktinas iš kelių); 4) ofertorijus – pasirinktinas 
iš kelių, galima pakaitinė giesmė; 5) „Dievo Avinėli“ gieda-
mas mišiose įprastu tekstu („pasigailėk mūsų“, „suteik mums 
ramybę“); 6) komunija – pasirinktina iš kelių variantų (Lux 
aeterna ar kita antifona su psalmės eilutėmis) arba kokia nors 
pakaitinė giesmė; 7) po mišių numatyta giedoti pasirinktinai 
Libera me45 ar kitą responsorijų, ar pakaitinę giesmę.

Šeši šiuolaikiniai lietuvių autorių Requiem (žr. PRIEDĄ 
Nr. 1) yra sukurti pagal lotynišką tekstą. Tai rodytų kom-
pozitorių atsiribojimą nuo Katalikų Bažnyčios liturginio 
gyvenimo kaitos, teologinio svarumo per „sakralią kalbą“ 
siekimą. Keturi iš jų (V. Bartulio, V. Barkausko, O. Bala-
kausko, Remigijaus Šileikos) tęsia didžiųjų koncertinių 
Requiem solistui (solistams), chorui ir orkestrui tradiciją. 
Šių kompozicijų struktūra rodo jų autorius rėmusis ne 
atnaujinta gedulingų mišių liturgija, bet Tridento susirin-
kimo nustatytu ir praeities muzikoje įtvirtintu lotyniškuoju 
modeliu. Nors šių kūrinių vien dėl jų apimties būtų neįma-
noma traktuoti kaip taikomųjų, jiems būdinga ir daugiau 
ypatumų, kurie trukdytų bažnytinėms (tiek senojo rito, tiek 
atnaujintoms) apeigoms: dvi dalys sujungtos į vieną arba 
numatyta jas atlikti attacca46, kokia nors dalis išskaidyta 
tarp kitų ciklo dalių47.

Gintaro Sodeikos Rekonstrukcija (Requiem) nebažny-
tine atlikėjų sudėtimi ir kontrastingų muzikos stilių – gri-
gališkojo choralo ir trimito bei fortepijono improvizaci-
jų – deriniu priklauso eksperimentinių mišių kompozicijų 
grupei (greta F. Bajoro Missa in musica, V. Minioto Messa 
da camera). Šis kūrinys apima tiek senųjų, tiek naujųjų 
apeigų dalis, o tai lėmė liturgijai nebūdingą prieštaringą ir 
perteklinį dalių maksimumą48.

Trumpą A. Remesos Requiem (Introitus – Kyrie – 
Sanctus – Agnus Dei-Lux perpetua) chorui ir vargonams, 

žvelgiant liturginiu ir pastoraciniu aspektu, galėtume 
vadinti sėkmingu sprendimu integruojant lotyniškosios 
tradicijos elementus (sukurtąsias dalis chorui) ir atnaujintą 
liturgiją, kurioje svarbu ir kitų dalyvių veiklumas (kompozi-
torius nenurodo, kas ir kaip turėtų atlikti psalmę, aleliuja ir 
aukojimo giesmę), jeigu laikytume, kad Sanctus gali giedoti 
ir vien choras, o choro giedamą Agnus Dei su prašymu „dona 
eis requiem“, sujungtą su komunija Lux aeterna, tinka atlikti 
dalijant komuniją, maldą „Dievo Avinėli“ dabar mišiose 
vartojamu tekstu palikus rečituoti bendruomenei (kaip 
paprastai prieš komuniją).

Atskiros ordinarium dalys ir padalos

Atskiros mišių dalys buvo kuriamos visą daugiabalsės 
bažnytinės muzikos istoriją – tai gali liudyti Bažnyčios 
lankstumą atliekant kanoninius tekstus, liturgijoje įvairiai 
derinant daugiabalses kompozicijas ir grigališkąją mono-
diją, rečitavimą ar kalbėjimą, taip pat ir skirtingų autorių 
kūrybą. Po liturginės reformos juo labiau nėra nurodoma 
mišiose laikytis kokio nors vieno stiliaus – tai būtų sunku 
įgyvendinti, kai apeigose gieda ne vien choras.

Didžiumą aptariamu dvidešimtmečiu lietuvių autorių 
sukurtų atskirų mišių dalių ar jų padalų sudaro ordinarium 
(apie 30). Kelias atskiras ordinarium dalis kompozitoriai 
vėliau įtraukė į didesnį kūrinį49, dar kitus „tarsi liturginius“ 
tekstus, kuriais autoriai pasinaudojo kurdami nebažnytinę 
kompoziciją, su mišių dalimis iš tiesų sieja tik bendra kilmė 
(Evangelijos)50. Kaip ir mišių ciklų, taip ir atskirų dalių / pa-
dalų galimybes tikti apeigoms lemia jų apimtis (trukmė 
ir atlikėjai) ir kanoninio teksto traktuotė (ar jis tikslus, 
ar sutrumpintas, ar papildytas kitais tekstais, išplėtotas, 
modiikuotas)51.

Tarp kompozicijų pagal ordinarium tekstą dar labiau 
nei paprastuose mišių cikluose vyrauja kūriniai lotynų 
kalba52. Maždaug trečdalis šių kompozicijų skirta atlikti 
solistui (solistams), chorui ir orkestrui, chorui ir instrumen-
tų ansambliui. Taip pat trečdalis jų (didžiuma orkestrinių 
ir keli kūriniai mažesnei atlikėjų sudėčiai) pagrįsta išplėstu 
kanoniniu tekstu. Taigi galima daryti išvadą, kad kurdami 
atskiras ordinarium dalis ar padalas, kaip ir išplėtotus mišių 
ciklus bei Requiem, kompozitoriai dažniau siekia laisvai 
realizuoti kūrybinius sumanymus nei taikytis prie liturgi-
nių apribojimų. Stambioms koncertinėms kompozicijoms 
tradiciškai labiausiai tiktų Gloria bei Credo, kurių tekstas 
ilgas ir įvairus53. Formuodami trumpesnio teksto dalis arba 
atskiras ilgųjų dalių padalas, kompozitoriai dažniausiai jas 
išplėtoja instrumentiniais epizodais54 bei teksto tropais 
(žr. PRIEDĄ Nr. 2A)55.

Sukurta ir paprastesnių ordinarium  išdailų chorui56. 
J. Kačinsko Asperges me (išeivijos parapijos bažnyčios su-
kakties proga) kelia klausimą, ar leistina šios iškilmingos 
liturgijos atgailos giesmės (pakeičiančios Kyrie) tekstą 
laisvai parafrazuoti. Tiesioginio draudimo Bažnyčios 
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dokumentuose nėra, be to, ši antifona, nors būdama ordina-
rium rūšies, nepriklauso ordinarium missae ciklo korpusui, 
kurį parafrazuoti leidžiama tik mišiose vaikams (tokios yra 
A. Remesos ir K. Vasiliauskaitės Gloria). K. Vasiliauskaitės 
lietuviškas Taizé giesmės variantas Sanctus (Nr. 25 „Sanctus 
Dominus“ iš 26 solo giedojimų Taizé giesmėms) – pavykęs 
bandymas prikuriant solo partiją visu tekstu jau esamam 
trumpam (2 taktų) keturbalsės harmonijos šablonui, kurį 
gali ostinato giedoti visa bendruomenė. F. Latėno Agnus Dei 
chorui, išplėtotas biblinio teksto intarpu, primena gausius 
tropuotus Agnus Dei IX–X a. rankraščiuose57; intarpas 
giesmę artina prie proprium. Galbūt, remiantis sena tradicija 
(VIII–X a. sutrumpėjus Duonos laužymo apeigoms, Agnus 
Dei giedotas ir per komuniją), ir F. Latėno, ir V. Barkausko 
Agnus Dei (pastarasis – be prašymo „dona nobis pacem“) 
tiktų komunijos dalijimo metui58. Taip pat ir J. Baltramiejū-
naitės fuga Dona nobis pacem kaip savarankiška kompozicija 
galėtų būti choro giedama per komuniją, nes tiesioginio 
ryšio su liturginiu Agnus Dei neturi.

Kompozitoriams patraukli svarbiausia kasdienė krikš-
čionių malda – Pater noster (žr. J. Naujalio, J. Gruodžio, 
S. Šimkaus, J. Bendoriaus, B. Budriūno, T. Juzeliūno, 
A. Remesos ir kitų „Tėve mūsų“59) – kaip ordinarium dalis 
priklauso liturgijai (Rytmetinės ir Vakarinės pabaigoje, o 
Mišiose – po Eucharistinės maldos), taip pat atliekama ir 
per kitas pamaldas (rožinio, Vėlinių procesijos). Kadangi 
mišiose iki liturgijos reformos ši malda buvo kalbama tyliai, 
chorinės „Tėve mūsų“ kompozicijos liturgijoje neįsitvirtino, 
o dabar ji atliktina balsiai visų dalyvaujančiųjų drauge. Vien 
choro giedamas „Tėve mūsų“ mišiose galėtų funkcionuoti 
kaip pakaitinis proprium – pavyzdžiui, vietoj ofertorijaus, 
siejant su atitinkamu Evangelijos skaitiniu, nors liturgijoje 
paprastai siekiama, kad maldų / giesmių tekstai nebūtų 
kartojami. Ordinarijui priskirtina ir malda, pagal kurią pa-
rašyta A. Martinaičio kompozicija mišriam chorui „Atmink 
mirusius“ – tai II Eucharistinės maldos baigiamoji dalis60. 
Katalikų liturgijoje Eucharistinės maldos neleidžiama atlikti 
nei chorui, nei jokiam kunigystės šventimų neturinčiam 
asmeniui.

Atskiros proprium dalys

Mišių proprium (lot. „būdingas“) – kintamosios, t. y. 
kiekvienai progai savito teksto, mišių dalys: introitas, gra-
dualas, aleliuja, ofertorijus, komunija, taip pat sekvencija 
ir kitos rečiau pasitaikančios ar vien atskiroms iškilmėms 
būdingos dalys61. Šiuolaikinėje bažnytinėje arba liturgi-
nės kilmės lietuvių kūryboje proprium dalis identiikuoti 
keblu – pirma, lengvai atpažįstami tik sekvencijos (jos 
bus aptartos atskirai), aleliuja ir tradiciniai gedulinėms 
mišioms ar didžiausioms iškilmėms būdingi tekstai (pagal 
pirmuosius teksto žodžius, kuriais paprastai proprium dalys 
ir vadinamos), antra, po Vatikano II susirinkimo reformos 
„ypatingais, konkrečiai progai skirtaisiais“ laikomi ne tik 

kanoniniai proprium, bet ir jų parafrazės bei kitos giesmės 
tinkama tema, trečia, šiuolaikinėje profesionaliojoje kūrybo-
je liturginė muzika apskritai negausi, o apeigoms netaikytoje 
religinėje kūryboje liturginių žanrų pavadinimais krikščio-
niškus religinius tekstus autoriai laisvai modiikuoja.

Iš šiuolaikinių lietuvių kompozitorių tik J. Kačinskas yra 
nurodęs, kad jo giesmė „Conirma hoc“ (Ps 67, 29–30) yra 
skirta mišių įžangai. Įžangos kūrinys gali būti ir didesnės 
apimties, pradedamas giedoti iš anksto. Vietoj gradualo 
mišiose dabar dažniausiai giedama atliepiamoji psalmė, 
kurios tekstas paprastai susijęs su pirmuoju skaitiniu. 
Psalmė galėtų būti atliekama ir ištisai (kaip kūrinys), pagei-
dautina – gimtąja kalba, nes ji yra Žodžio liturgijos dalis. 
Lietuvių kompozitoriai psalmių specialiai mišioms nėra 
sukūrę. Aleliuja – džiūgavimo šūksnis arba giesmė prieš 
Evangeliją (išskyrus gavėnios metą), su kuria yra susijusi 
savo vidine eilute (versus), – kaip ir kitose šalyse, išplėtotose 
kompozicijose chorui liturgijoje galėtų būti giedama ir be 
vidinės eilutės. Tokios formos alleluia funkcionuotų kaip 
ordinarium (pvz., A. Remesos „Aleliuja“). A. Martinaičio 
Alleluia kompozicijoje integruota vidinė eilutė taip pat ne-
apriboja šio kūrinio „savitu, būdingu“ (proprium) turiniu – ji 
apibendrinanti, atliepianti hebrajiškos kilmės priegiesmio 
minčiai62. Ofertorijaus tekstas paprastai siejamas su įžan-
gos giesme ir skaitiniais, o trukmę riboja aukoms rinkti ir 
atnašoms paruošti reikalingas laikas. Atnašų (aukojimo) 
giesmę Žolinės iškilmei „Assumpta est Maria“ yra sukūrusi 
Z. Bružaitė63.

Šiuolaikinėje lietuvių kūryboje randame dvi kompozici-
jas pagal gedulinės komunijos antifonos tekstą – J. Tamulio-
nio ir V. Augustino „Lux aeterna“. Pirmoji jų galėtų skambėti 
per mišias už mirusius, antroji yra koncertinė: išplėtota (su 
senąja eilute requiem aeternam), ją atliekant svarbus giedan-
čiųjų išdėstymo erdvėje veiksnys (numatyti trys variantai)64. 
Savitą vietą liturgijoje užima malda už mirusius („Amžinąjį 
atilsį“ / Requiem aeternam) – ji yra sudėtinė gedulinių mišių 
introito, gradualo ir Vėlinių procesijos dalis, taip pat gie-
dama Viešpaties angelo maldos pabaigoje, jei meldžiamasi 
už mirusius. Gedulingose apeigose Lietuvoje ją gimtąja 
kalba ir modiikuotu grigališkosios psalmodijos I tonu pa-
prastai gieda visi susirinkusieji. Lotyniškai – pavyzdžiui, 
O. Narbutaitės „Vėlinių giedojimams“ (Cantio vespertina 
iš Cantio secundae novembris) sukurta melodija – ši malda 
už mirusius taip pat galėtų skambėti bažnyčiose, gedulinės 
liturgijos pabaigoje.

Bažnytinės muzikos istorija rodo proprium kompozi-
cijas tolus nuo grigališkųjų pirmavaizdžių (reprizinės ar 
rondinės mišių antifonų ir responsorijų formos), vokalinėje 
kūryboje toli gražu ne visuomet išlaikius visą originalų 
liturginį tekstą (pvz., žr. Renesanso epochos mišių mote-
tus) – formomis bei muzikos kalba labai priklausius nuo 
bendrų muzikos raidos tendencijų. Šiuolaikinėje lietuvių 
kūryboje greta jau paminėtųjų pavyzdžių esama ir daugiau 
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kūrinių proprium – dažniausiai psalmės fragmento – tekstu, 
kurie galėtų būti tinkami konkrečiai liturgijos vietai65. Po 
liturgijos reformos leidus progai ar liturginiam laikotarpiui 
tinkamus proprium teksto pakaitalus (žr. instrukciją „Mu-
sicam sacram“, 36), šiuos kūrinėlius galima atlikti dažniau, 
įvairiose apeigų dalyse: antai J. Kačinskas „Conirma hoc“ 
(Ps 67, 29–30) yra pavadinęs giesme įžangai, nors originali 
šio teksto vieta yra Sekminių dienos ofertorijus66, o V. Au-
gustino Cantate Domino ir A. Remesos Laudate Dominum 
pagal aleliuja versus tekstą (kuris atnaujintoje liturgijoje 
atliekamas kuo paprasčiau) gali tikti kaip aukojimo arba 
įžangos giesmės. Taip pat proprium vietą gali užimti ir 
kitokios giesmės bibliniais ir nebibliniais tekstais67 bei 
instrumentiniai kūriniai. Bažnyčios dokumentuose nėra 
nurodyti mišių proprium dalių atlikėjai – jas be apribojimų 
galėtų giedoti choras, nors kaip tik šios giesmės tapo pirmąja 
tikinčiųjų veiklumo apraiška „tyliosiose mišiose“ iki liturgi-
nės reformos, o ir šiandien tebelieka dažniausiai jų giedamos 
eilinių dienų liturgijoje. Galimybė bendrai giedoti choro 
ir visiems kitiems apeigų dalyviams yra numatyta K. Vasi-
liauskaitės solo giedojimuose Taizé giesmėms (tinkančioms 
įvairių mišių proprium), kur atgaivinta ikibarokinė cantus 
prius factus papildymo sava kūryba praktika.

2.2. Kiti liturginės kilmės žanrai

Daugumai šiame skirsnyje aptarsimų žanrų, nors ir 
susiformavusių ne tuo pačiu metu ir pagrįstų skirtingos 
kilmės tekstais, būdinga bendra raidos istorija. Psalmių ir 
evangelinių giesmių (pirmiausia Magniicat), sekvencijų, 
himnų, ilgų antifonų daugiabalsės išdailos Renesanso 
epochoje buvo dažnai grindžiamos alternatim principu 
(monodija – polifonija, pakaitinis dviejų chorų giedojimas, 
choras – vargonai), nuo XVII a. tiek jos, tiek mišių ordi-
narium komponuotos kaip daugiadalės concertato stiliaus 
kantatos (solistams, chorui, orkestrui). Klasicizmo epochos 
bažnytinėje muzikoje sustiprėjo simfoninis, o romantizmo – 
teatrališkasis (dramatinis) pradas, taip pat radosi koncertinė, 
nebažnytinė (pasaulietinė) kai kurių iš šių žanrų atšaka. 
Pastaruosius du šimtmečius šių žanrų kūrybai būdinga 
formų, stilių ir muzikos technikų įvairovė (nuo cecilietiš-
kojo judėjimo inspiruotų neostilizacijų iki dodekafonijos, 
mikropolifonijos, sonorizmo, aleatorikos ir pan.).

Su paminėtais bažnytiniais žanrais muzikos istorijoje 
susipynė moteto žanras. Turbūt kilęs kaip liturginis tropas 
ir XV–XVI a. įsitvirtinęs liturgijoje (žr. to meto motetus 
pagal responsorijų, antifonų, kantikų, skaitinių, psalmių 
ir kitus biblinius tekstus), nuo psalmių ar kitų žanrų (pvz., 
Ave Maria) polifoninių išdailų jis skyrėsi laisvesne teksto 
traktuote – antai XVI a. psalminiai motetai dažniausiai 
neturi baigiamosios doksologijos, juose panaudojami tekstų 
fragmentai jungiant skirtingų psalmių eilutes, įtraukiant 
parafrazes ar nebiblinius (pavyzdžiui, sekvencijų) tekstus. 
Baroke motetais vadintos įvairios bažnytinės vokalinės 

kompozicijos, ir, kita vertus, šis žanras formuotas pagal 
bendrus to meto bažnytinės muzikos principus – radosi di-
delių kantatos tipo koncertinių, orkestrinių motetų. Vėliau, 
kaip cecilietiškojo judėjimo padarinys, moteto – polifoni-
jos chorui (dažniausiai a cappella) lotynų kalba68 – stilius 
tapo reprezentacija apskritai „bažnytinio stiliaus“, kuriuo 
sukurta ir iki šiol tebekuriama įvairiõs muzikos liturgijai 
(mišių dalys, Valandų responsorijų motetai, mišių proprium 
dalių, Ave Maria, „Tėve mūsų“, posminių himnų chorinės 
išdailos ir kita).

Sekvencijos

Sekvencija – su aleliuja susijęs šventinis liturginis žanras 
(mišių proprium dalis) pagal nebiblinį tekstą, dažniausiai 
pagrįstas kas dvi eilutes kintančia melodija. Atnaujintoje 
liturgijoje visuotinai vartojamos 4 sekvencijos, iš kurių tik 
dvi privalomos. Apeiginė sekvencijos reikšmė menka – tai 
intarpas, papildomas vidinės alleluia eilutės išplėtojimas 
prieš Evangeliją, pirmiausia turintis katechetinę funkciją, 
todėl atliktinas gimtąja kalba. Velykų sekvencija Victimae 
paschali laudes („Velykų aukai didingai“, XI a. kilmės) priva-
loma Velykų dienos mišiose. Ją galima giedoti ir visą Velykų 
aštuondienį, tačiau Lietuvoje giedama retai, nes pažodinis 
vertimas į lietuvių kalbą netinka grigališkajai melodijai69. 
Sekminių sekvencija Veni Sancte Spiritus („Dvasia Viešpatie, 
ateik“, XIII a. kilmės) atnaujintoje liturgijoje yra privaloma 
Sekminių dienos mišiose, taip pat (paprastai himno būdu) 
giedama pridėtinėse pamaldose – maldų Šventajai Dvasiai 
devyndienį laukiant Sekminių. Kristaus Kūno ir Kraujo 
iškilmės, vad. Devintinių, sekvencija Lauda Sion („Nuo 
saulėtojo Siono“), kurioje plačiai išdėstyta Eucharistijos teo-
logija, liturgijoje yra numatyta, bet neprivaloma arba galima 
atlikti tik jos pabaigą („Angelų šlovingą duoną“ / Ecce panis 
angelorum). Stabat Mater („Stovi motina“, XIV a.) dabar 
numatyta atlikti su Kryžiaus Išaukštinimo švente (rugsėjo 
14 d.) susijusio Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios minė-
jimo (rugsėjo 15 d.) mišiose kaip neprivaloma sekvencija, 
o Valandų liturgijoje – kaip himnas. Sekvencija Dies irae70 
atnaujintoje liturgijoje nebevartojama, nors Lietuvoje dar 
tebėra įtraukta į apeigas kaip procesijos giesmė Mirusiųjų 
dieną po gedulinės liturgijos (po Mišių ar Vakarinės).

Sekvencijos kaip bažnytinės muzikos žanro istorija 
yra trumpa: Tridento susirinkimui apribojus sekvencijas 
liturgijoje, jų kūryba sumenko. Vėliau daugiausia kompo-
nuota Dies irae (kaip Requiem dalis) ir Stabat Mater (atskira 
kompozicija, kaip ir Magniicat). Nuo XIX a. sekvencijos 
dažniausiai kuriamos atlikti koncerte71, tampa didesnių 
neliturginių kompozicijų dalimi, pvz., Stabat Mater 
fragmentas K. Pendereckio „Pasijoje pagal Luką“, Stabat 
Mater kaip „Saulėlydžio vartai“ B. Kutavičiaus „Jeruzalės 
vartų“ cikle ir kaip trečioji O. Narbutaitės ciklo „Tres Dei 
Matris Symphoniae“ simfonija (Mater dolorosa, žr. PRIEDĄ 
Nr. 2A)72. Šiuolaikinėje lietuvių kūryboje greta paminėtų 
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dviejų stambių kompozicijų vyrauja smulkūs kūrinėliai pagal 
atskiras Dies irae ir Stabat Mater sekvencijų eilutes lotynų 
kalba. O katalikų tikėjimui akivaizdžiausiai atstovaujančios 
Velykų ir Devintinių sekvencijos iki šiol nėra sulaukusios 
Lietuvos kompozitorių profesionalų dėmesio. Liturgijai tin-
kamą giesmę „Šventajai Dvasiai“ pagal Sekminių sekvenciją 
yra sukūręs F. Bajoras73, pora šios sekvencijos parafrazių yra 
tarp K. Vasiliauskaitės solo giedojimų Taizé giesmėms.

Kenčiančios Motinos tema muzikoje savitai atliepia 
Pietos ir lietuviškojo Rūpintojėlio vaizdiniams – gal todėl 
lietuvių autoriams (išskyrus jau minėtas monumentalias 
simfonines kompozicijas – B. Kutavičiaus Stabat Mater 
kaip Vakarų krikščionybės simbolį, O. Narbutaitės Mater 
dolorosa kaip Mergelės Marijos gyvenimo kulminaciją) ne-
reikia ilgu sekvencijos pasakojimu išplėtotos kančios temos, 
bet pakanka trumpų teksto fragmentų, atkuriant šį vaizdinį 
muzikoje74. Tokie lakoniški kūrinėliai liturgijoje galėtų 
būti giedami kaip Marijos Sopulingosios minėjimo mišių 
introito ar ofertorijaus pakaitalas. O kompozicija chorui 
pagal visą sekvencijos tekstą – kaip kad K. Vasiliauskaitės 
Stabat Mater75 – galėtų būti atlikta tik ypač iškilmingoje 
(pvz., bažnyčios titulo šventės) liturgijoje.

Sekvencija Dies irae, kaip jau minėta, nuo XX a. vidurio 
liturgijai nebekuriama. Šiuolaikinėje lietuvių kūryboje ji 
funkcionuoja kaip koncertinių Requiem dalis, o atskiruose 
kūrinėliuose chorui a cappella plėtojami jos fragmentai76. 
Žvelgiant į sekvencijos tekstą kaip galimą medžiagą pro-
prium pakaitalui, jo fragmentai labiausiai atitiktų liturginių 
metų pabaigos bei pirmųjų dviejų advento sekmadienių 
(Kristaus antrojo atėjimo – pasaulio pabaigos Paskutinio 
teismo) temą ir nuotaiką. 

Te Deum ir kiti himnai

Himnai – iškilmingos nebiblinės, daugiausia posminės 
rimuotos giesmės, kurios paprastai užbaigiamos doksolo-
gijos parafraze. Posminiai himnai giedami pradedant kiek-
vieną liturginę valandą77, o grigališkajame mišių repertuare 
tokių yra vos keletas78. Svarbiausi iš Valandų liturgijos kilę 
nereguliarios prozos, formulinės melodikos (neposminiai) 
himnai – tai išplėtotos doksologijos: Gloria (šis nuo VI a. 
tapo šventinių mišių dalimi) ir Te Deum laudamus. Himnu 
Te Deum užbaigiama sekmadienių ir švenčių Skaitinių litur-
ginė valanda, jis taip pat giedamas iškilmingose procesijose, 
kaip padėkos himnas šventinant vyskupą ir pan. Dabar 
liturginėse apeigose (greta jau minėtos himnodijos Valandų 
liturgijoje) plačiau vartojami šie senieji himnai: „O Dvasia, 
Viešpatie, nuženk“ (Veni Creator) – pradedant santuokos 
apeigas, naujus kalendorinius metus (taip pat kokį kitą ren-
ginį ar etapą, pvz., rekolekcijas, mokslo metus), „Tave, Dieve, 
garbinam“ (Te Deum) – užbaigiant kalendorinius metus, 
atlaidus ir kitas iškilmes (ar renginius), švenčiant santuokos 
metines, „Kryžiau šventas“ (Crux idelis / Pange lingua… 
proelium certaminis) – Didžiojo Penktadienio Kryžiaus 

pagerbimo apeigose, taip pat himnai Švč. Sakramento gar-
bei79. Katalikų mišiose po liturginės reformos greta grigališ-
kosios suklestėjo įvairių stilių posminė himnodija (giesmės), 
skirta giedoti bendruomeniškai ir užėmusi proprium vietą. 
Kadangi nėra griežtai reglamentuota, kas liturgijoje turėtų 
giedoti himnus, jie gali būti atliekami ir choro; atnaujintoms 
apeigoms labiau tiktų kūryba gimtąja kalba.

Per aptariamąjį dvidešimtmetį Lietuvoje sukurta du Te 
Deum (neskaičiuojant G. Kuprevičiaus koncerto trombo-
nui) ir keli himnai liturginiu ar liturginiam artimu tekstu. 
Šiuolaikiniai lietuvių autoriai pasirinko lotynų kalbą, taigi 
pirmenybę teikė ne apeigų reikmėms, bet universalios loty-
niškos bažnytinės kultūros tęstinumui. Bažnytinės muzikos 
istorijoje paskutiniuosius kelis šimtmečius iš himnų pir-
miausia išsiskiria puošnūs, didelės apimties Te Deum, skirti 
ne tik bažnytinėms, bet ir pasaulietinėms (karūnavimo, 
pergalių) iškilmėms80, o tarp posminių himnų nuo XVII a. 
populiariausios yra Ave maris stella ir Pange lingua… corporis 
mysterium išdailos, liudijančios katalikų pamaldumo Merge-
lei Marijai ir Švč. Sakramentui tradiciją. Iškilmingų himnų 
liniją tęsia V. Bartulio ir D. Kairaitytės Te Deum – gana 
stambios koncertinės vokalinės-instrumentinės kompozi-
cijos, kuriose išryškintas ne triumfališkas padėkos Dievui, 
bet žmogaus menkumo, pasaulio pabaigos baimės ir Dievo 
gailestingumo vilties aspektai81.

Mažesnės apimties rimuotiems posminiams lietuvių 
autorių himnams būdinga tai, kad, skirtingai nei kituose 
daugiateksčiuose žanruose (sekvencijose, antifonose, psal-
mėse), kompozitoriai dažniausiai naudojosi visu esamu 
tekstu (visais posmais), o ne trumpais jo fragmentais, tačiau 
vengė himnams būdingo ritmingo posmų ar mažesnių 
darinių muzikos pasikartojimo, tekstą sutraukdami ar 
išplėtodami (panaši sandara būdinga stroinės variantinės 
formos motetams; žr. PRIEDĄ Nr. 2B). Teksto traktuote 
išsiskiria tik A. Remesos Ave maris stella – rondo struktūros 
kūriniui panaudotos tik dvi himno I posmo eilutės. Nedi-
delės apimties himnai mišiose galėtų būti atliekami vietoj 
proprium dalių, kur po liturgijos reformos dažniausiai ir 
giedamos posminės giesmės.

Ave Maria, Magniicat ir kitos 

giesmės Mergelei Marijai

Giesmių ir maldų Dievo Motinai gausa yra skiriamasis 
katalikų (taip pat stačiatikių) liturgijos ir bažnytinės kūry-
bos bruožas.

Ave Maria / „Sveika, Marija“ maldos tekstas dabartiniu 
dvidaliu pavidalu (Lk 1, 28. 42 ir XV a. kilmės maldos-krei-
pinio) bažnyčioje buvo įteisintas XVI a. Ištisai (visu tekstu) 
Ave Maria kalbama kaip poterio, „Viešpaties angelo“82 ir 
rožinio maldos sudėtinė dalis, tačiau liturgijoje vartojama 
tik pirmoji, evangelinės kilmės, šio teksto pusė: Valandų 
liturgijoje per Marijai skirtas šventes giedamos Ave Maria 
antifonos ir trumpieji responsorijai, mišiose Ave Maria 
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maldos I dalis naudojama kaip ofertorijus advento IV se-
kmadienį ir Viešpaties Apreiškimo (kovo 25 d.) iškilmėse, 
jis nurodytas ir prie bendrųjų Mergelės Marijos švenčių 
ofertorijų antifonų, o kiek trumpesnis tekstas – Nekaltojo 
Prasidėjimo iškilmės (gruodžio 8 d.) ofertorijuje, taip pat 
Mergelės Marijos švenčių aleliuja. Atnaujintoje liturgijoje 
Ave Maria (tiek pagal kanoninį – visą ar dalinį – tekstą, tiek 
pagal jo parafrazę83) labiausiai tiktų giedoti Mergelės Marijos 
šventėse kaip proprium (geriausiai ofertorijaus) pakaitalą. 
Šiai giesmei tinkamas ir visas Kalėdų liturginis laikas.

Bažnytinės muzikos raidoje Ave Maria kompozicijos pa-
gal visą (dvidalį) maldos tekstą daugiausia buvo kuriamos tik 
pastaraisiais šimtmečiais; XIX–XX a. rašyta ir pasaulietinių 
Ave Maria (dainų, arijų, chorų a cappella ar su pritarimu). 
Lietuvių autoriai taip pat remiasi šia vėlyvąja Ave Maria 
tradicija; jų kompozicijų apimtys – nuo paprastų išdailų 
iki išplėtotų variacijų. Iš daugiau nei tuzino kūrinių tik du 
(A. Martinaičio, A. Remesos) sukurti lietuvių kalba. Kaip 
jau minėta, šis bruožas dažniausiai rodo kūrinio bažnytinę 
paskirtį ar bent sąsajas su tikėjimo praktika: formulinė A. Re-
mesos „Sveika, Marija“ artima liaudiškai bažnytinei rečita-
cijai, jai giminingas „bažnytiškai maldingas“ A. Martinaičio 
kantatos „Gratulationes Lithuaniae“ fragmentas „Sveika, 
Marija“, skirtas priminti Lietuvos įkrikščioninimo istoriją. 
J. Baltramiejūnaitės, G. Svilainio (pirmoji) ir K. Vasiliaus-
kaitės Ave Maria – taip pat kuklios išdailos, kuriose maldos 
tekstas pateiktas beveik be pasikartojimų; kiek labiau (krei-
pinio „ave, Maria“ pakartojimais) išplėtotos Z. Bružaitės ir 
J. Tamulionio (pirmoji) kompozicijos. Šie nedidelės apimties 
kūriniai galėtų būti nesunkiai pritaikyti liturgijai.

Pasaulietinio pobūdžio D. Kairaitytės Ave Maria (sopra-
nui ir fortepijonui), išplėsta instrumentine įžanga, intarpais 
ir užbaiga bei pirmųjų žodžių („Ave Maria“) repriza, taip pat 
J. Tamulionio-Beethoveno Ave Maria (plg. Bach-Gounod) 
akivaizdžiai tęsia romantinės traktuotės liniją, krypstančią 
į bažnytinėms apeigoms nereikalingą koncertiškumą. An-
trojoje G. Svilainio Ave Maria (erdvėje išsidėsčiusiems 5 
solistams ir 4 chorams) tradicinis tekstas dėl atskirų žodžių 
daugkartinių antifoniškų pakartojimų84 praranda savo 
nuoseklumą – vietoj maldos dinamikos sukuriama statiška, 
meditacinė būsena. Dar dvi kompozicijos sukurtos keliskart 
variantiškai pakartojus visą maldos tekstą: trijų variantinių 
padalų N. Sinkevičiūtės Ave Maria ir V. Bartulio „Vėrinys 
Marijai“ (traktuojant šią maldą meditatyviai, tarsi rožinio 
tradicijoje ir teksto glaudinimo būdu atskleidžiant pasikar-
tojančios maldos intensyvėjimą; žr. PRIEDĄ Nr. 2A).

Magniicat (lot. „Šlovina“) – viena iš trijų evangelinių 
giesmių (Lk 1, 46–55), kasdien giedama Valandų liturgijos 
Vakarinėje85. Grigališkajame mišių repertuare Magniicat 
numatyta Mergelės Marijos iškilmių ar švenčių86 komunijos 
psalmodijai, taip pat Devintinių procesijai (žr. Graduale 
triplex, 1979, p. 856), ją galima giedoti ir Motinos dieną 
(pirmąjį gegužės sekmadienį) laiminant motinas. Magniicat 

kompozicijas tiktų atlikti jau minėtų Mergelės Marijos 
švenčių ir Kalėdų laikotarpio mišiose ar po jų, kitomis 
džiaugsmingomis progomis.

Bažnytinės muzikos raidoje ši iškilminga padėkos Die-
vui, džiūgavimo giesmė, savo nuotaika artima Te Deum, 
ilgainiui tapo antruoju (po Stabat Mater) pagal svarbą su 
pamaldumu Dievo Motinai siejamu tekstu savarankiškiems 
koncertiniams kūriniams. Šiuolaikinėje lietuvių kūryboje 
Magniicat yra vos keletas87. K. Vasiliauskaitės Magniicat 
chorui su pritarimu – daugiadalių kantatinių kompozicijų 
tradiciją tęsianti šventinė bažnytinė muzika, dėl didelės 
apimties galinti tikti iškilmingos liturgijos pabaigai88; o 
A. Briliaus Magniicat – pasaulietinis (ekspresyvios muzikos 
kalbos, plačios dinaminės skalės, be liturginei psalmodijai 
būdingos baigiamosios doksologijos) ansamblinis kūrinys, 
kurio audringą vidurinį epizodą įrėmina pirmõsios bei 
dviejų paskutiniųjų šios evangelinės giesmės eilučių lėto 
tempo meditacijos.

Tarp kitų giesmių Mergelei Marijai pirmiausia minėtinos 
vadinamosios dídžiosios Mergelės Marijos antifonos, 
kurios giedamos užbaigiant Naktinę liturginę valandą. 
Šiuolaikinėje lietuvių kūryboje randame kelias kompozicijas 
pagal dviejų iš jų tekstus (Salve regina bei Regina coeli). Salve 
regina / „Sveika, karaliene“ – turbūt XII a. kilmės ilga anti-
fona, kuri Renesanso epochoje giedota ne tik Naktinėje, bet 
ir specialiose Mergelei Marijai skirtose pamaldose89. Dabar 
Valandų liturgijoje Salve regina numatyta eiliniam liturginių 
metų laikui nuo Švč. Trejybės sekmadienio90 iki advento; taip 
pat mirštantiesiems bei mirusiųjų minėjimui skirtoms gedu-
linėms apeigoms. Regina coeli laetare / „Dangaus Karaliene, 
džiūgauki“ – trumpa antifona, kurios kiekviena iš 4 frazių 
pabaigiama šūksniu alleluia; giedama Naktinės pabaigoje 
liturginiu Velykų laiku (nuo Velykų iki Sekminių)91.

Tris šiuolaikinių lietuvių autorių sukurtas nedidelės 
apimties kompozicijas galėtume vadinti laisvomis fanta-
zijomis pagal antifonų žodžius: Z. Bružaitės Regina coeli 
artima polifoniniam variantiškų padalų motetui, kuriame 
baigiamasis prašymas (ora pro nobis) pakeistas pradinio 
teksto sutrumpinta veidrodine repriza, A. Remesa Salve 
regina apribojo antifonos pirmuoju sakiniu, rondo formos 
refreną pagrįsdamas vien kreipiniu „Salve regina, mater mi-
sericordiae“, o M. Urbaitis, apskritai praleidęs šios antifonos 
pirmąjį sakinį, tolimesnes frazes išdėstė fragmentiškai ir 
nenuosekliai, tačiau išsaugojo tekstą prasmingą (visų mi-
nimų kūrinių sandaros schemas žr. PRIEDE Nr. 2C). Šios 
ir panašios kompozicijos galėtų būti giedamos atitinkamo 
liturginio laikotarpio mišiose, geriausia – jų pabaigoje.

Psalmės, motetai ir kitos giesmės Biblijos tekstais

Psalmės (gr. psalmos – giesmė) krikščionių liturgijoje 
buvo giedamos nuo pat pradžios, pagal formulinį jų modelį 
krikščionys kūrė naujų giesmių92. Susiklostė keli psalmių 
atlikimo būdai: tiesioginis, antifoninis, responsorinis 
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(atliepiamoji psalmė). Psalmių tekstais, atskiromis psalmių 
eilutėmis pagrįsti beveik visi mišių proprium, psalmodinė 
rečitacija būdinga Mišių introitui ir komunijai, ji vyrauja 
Valandų liturgijoje93. Kai kurias psalmių išdailas, kaip jau 
minėta, ne visada lengva atskirti nuo motetų, sukurtų pagal 
liturginius mišių proprium tekstus, juolab kad XVII–XVIII a. 
motetais vadinta įvairi polifoninė liturginės paskirties voka-
linė muzika, o to meto psalmių išdailų raida artima moteto 
ir antemos raidai. Pastaraisiais šimtmečiais visų šių žanrų 
buvo kuriama ne tik bažnytiniam, bet ir pasaulietiniam, 
koncertiniam atlikimui94. Kita vertus, išliko ir savarankiška 
liturginių psalmių išdailų atšaka95, ir moteto kaip nedidelės 
bažnytinės kompozicijos chorui a cappella samprata (ji 
įtvirtinta ir XX a. pradžios lietuvių kūryboje, pirmiausia 
J. Naujalio motetuose).

Lietuvių kompozitoriai yra sukūrę motetų96 ir psalmių97 
bei opusų, neabejotinai priskirtinų šiems žanrams, taip pat 
ir neapibrėžto žanro kūrinių, vadinamų pagal pirmuosius 
teksto žodžius (antai G. Svilainio 13 psalmė „Kaip dar 
ilgai, o Viešpatie“ savo daryba artima Renesanso epochos 
motetams). Kūrinius nagrinėjant funkciniu požiūriu, t. y. 
pagal tinkamumą skambėti atnaujintoje liturgijoje, žanro 
grynumas, kaip ir jame vartojamo teksto visiškas atitikimas 
liturginiam proprium tekstui, nebėra svarbu98. Išskyrus labai 
trumpą Ps 116 / 117, visų kitų psalmių tekstus kompozi-
toriai dažniausiai vartoja fragmentiškai, ne ištisai, kartais 
derindami kelių skirtingų psalmių eilutes ar prie psalmės 
prijungdami alleluia šūksnius.

Visoje liturgijoje ir greta jos (per laidotuves, sutaikinimo 
pamaldose, laiminant asmenis, šventinant daiktus) numatyta 
giedoti pirmiausia psalmes (ištisai ar fragmentiškai): atgailos 
laikotarpiu, laidotuvėse, mišiose už mirusius – De profundis 
(Ps 129), Miserere (Ps 50) bei kitos atgailos psalmės (Ps 6; 
31; 101; 142), šventinant naują bažnyčią ar koplyčią – Ps 45, 
Ps 50, Ps 119–121, šventinant bažnyčios vargonus – Ps 150, 
laiminant motinas, taip pat duoną ir vandenį Šv. Agotos 
dieną – Ps 66, laiminant tėvus Tėvo dieną – Ps 127, šeimas 
su vaikais – Ps 112, žolynus ir vaisius (Žolinės iškilmėje) – 
Ps 6499 ir pan. Jų atlikėjai ar atliekamų kompozicijų struktūra 
dažniausiai nėra griežtai reglamentuota100. Mišiose bei Dievo 
žodžio pamaldose tarp skaitinių esanti atliepiamoji psalmė 
galėtų būti giedama ir choro daugiabalsiškai, bendruomenei 
atsiliepiant priegiesmiu, ir ištisai (be atliepo), pavyzdžiui, 
kaip gradualas ar kaip choro kompozicija, ar kaip laisvai 
improvizuojamos rečitatyvinės melodijos giesmė solistui 
(žr. V. Germanavičiaus „Psalmę“) pagal atliepiamosios psal-
mės ar pagal gradualo tekstą. Vietoj atliepiamosios psalmės 
neleidžiama giedoti kitokių pakaitalų nei nurodyta, tačiau 
įvairios kompozicijos psalmių ir panašiais bibliniais (ar jiems 
artimais) žodžiais, kaip jau minėta, po liturgijos reformos 
gali tikti kitoms proprium dalims.

Aptariami šiuolaikinių lietuvių autorių motetai, psalmės 
ir jiems giminingos kompozicijos, kurių didžioji dauguma 

sukurta pagal lotynišką tekstą, yra įvairaus pobūdžio. De-
vynetas jų savo apimtimi, atlikėjų sudėtimi ir teksto trak-
tuote yra koncertiniai101. Keli kiti kūriniai – įprastos 
bažnytinei muzikai atlikėjų sudėties, bet nemažos apimties 
fantazijos, galinčios būti pritaikytos tik iškilmingoms ap-
eigoms: D. Kairaitytės De profundis (Preliudas-postliudas 
vargonams ir chorui pagal pirmąją Ps 129 / 130 eilutę) ir 
V. Augustino Cantate Domino (velykinė triumfo psalmė) 
bei „Tau bet kokios sutemos šviesios“ dviem chorams. 
Likusios kompozicijos yra kuklios apimties išdailos chorui 
a cappella102, kurių galimybes skambėti liturgijoje labiausiai 
lemia jų muzikos kalba.

Litanijos

Litanija (gr. litaneia – malda) – maldos forma, sudaryta 
iš kreipinių į Dievą ir / ar šventuosius ir kaip refrenas pa-
sikartojančio atsako-prašymo. Iš litanijos IV a. kilo mišių 
preces (lot. prašymai, maldavimai, su atsaku Kyrie eleison), 
dabar vadinama visuotine malda. Panaši seka užbaigdavo 
ir Valandų liturgiją, dabar maldavimai išlikę Rytmetinėje ir 
Vakarinėje. Seniausia žinoma litanija kaip savarankiška mal-
dos forma – nuo VIII a. paplitusi Visų Šventųjų litanija103. 
Jos įžanginiai (Kyrie) ir baigiamieji (Agnus Dei) kreipimaisi 
tapo visoms vėlesnėms litanijoms būdingomis dalimis, tarp 
kurių įterpiami kiekvienai litanijai savi kreipiniai. Kai ku-
rios litanijos ilgainiui įsitvirtino kaip neliturginės liaudies 
pamaldumo praktikos – pridėtinės pamaldos104. Svarbiau-
siose liturginėse apeigose (kaip antai Krikšto liturgijoje 
Velyknaktį, šventinant diakonus, kunigus, vyskupus, naują 
bažnyčią ar koplyčią) giedama Visų Šventųjų litanija, o 
kitų litanijų galimo šventinio atlikimo progos – liturginės 
iškilmės (pvz., Švč. Jėzaus Širdies, Šv. Kazimiero), bažnyčios 
titulo šventės / atlaidų, šventųjų ar vienuolijų jubiliejų, naujo 
šventojo kanonizacijos iškilmės pamaldos.

XX a. litanijų kaip bažnytinės muzikos žanro sukurta 
nedaug105. Šiuolaikinėje profesionaliojoje lietuvių muzikoje 
jų randame šešias: dvi bažnytinės paskirties (A. Briliaus – pa-
laimintojo J. Matulaičio, A. Martinaičio – Šv. Pranciškaus), 
dvi – stambesnės koncertinės kompozicijos sudėtyje106, dvi 
( Juliaus Juzeliūno, Ričardo Kabelio) – instrumentinės, jas 
su litanijos žanru sieja tik pavadinimas. Atliekant litaniją 
bažnytinėse apeigose, visi susirinkusieji paprastai gieda bent 
atliepą-prašymą (analogiškai kaip mišių Kyrie ar Agnus Dei). 
Tokiu vieno (choro) balso ir homofoninio daugiabalsumo 
dialogu (kūrinį pradėjus vien monodija, o pabaigiant 4–6 
balsų akordine rečitacija) pagrįsta A. Martinaičio litanija. 
Abi bažnytinės paskirties litanijos yra vientisos – neskai-
domos į dalis, pagrįstos bendra intonacine formule, tačiau 
polifoninė A. Briliaus litanijos faktūra ir nereguliarus at-
liepo pasikartojimas lemia, kad ją gali giedoti tik choras107. 
Perspektyvu, bet lietuvių kompozitorių dar neišbandyta 
kurti liturgines akordinės faktūros Visų Šventųjų litanijos 
išdailas bei – greta kitų proprium dalių – progines mišių (gal 
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ir Valandų) maldavimų litanijas, išlaikant vientisą struktūrą 
ir įtraukiant giedoti bendruomenę.

Valandų liturgija

Nuo pat XX a. pradžios, Katalikų Bažnyčiai ryžtingai 
gręžiantis nuo koncertiškumo liturgijoje (žr. motu proprio 
Tra le sollecitudini ir vėlesnius dokumentus), sumažėjo 
bažnytinės kūrybos chorui, taip pat ir daugiabalsės Valandų 
liturgijos kompozicijų, praeityje buvusių ypač populiarių 
iškilmingų Mišparų (Vakarinės). Po Vatikano II susirinki-
mo į Valandų liturgiją (nuo viduramžių kasdien privalomą 
kunigams bei vienuoliams) siekiama įtraukti ir pasauliečius, 
skatinant bažnyčiose pirmiausia susigrąžinti iškilmingą 
bendruomeninį sekmadienio Vakarinės liturginės valandos 
šventimą. Tačiau populiarios pamaldumo praktikos rodo, 
kad vertėtų šią liturgiją bandyti atgaivinti pradedant nak-
tiniais budėjimais – Vigilija, su kuria galima sieti liturginę 
Skaitinių valandą (Aušrinę, anksčiau vad. Nokturnus).

Bet kuriai Valandų liturgijai giedoti tiktų gimtajai kalbai 
pritaikyta grigališkoji psalmodija ir himnodija. Tačiau nėra 
draudžiama ir nauja kūryba, kuri, prisiminus alternatim 
praktiką, galėtų daugiau ar mažiau įsiterpti į tradicinį 
Bažnyčios giedojimą ar ir visai jį pakeisti. Šiuolaikinių 
lietuvių kompozitorių profesionalų tyla Valandų liturgijos 
srityje rodo, kad nėra paskatų nei tęsti kultūrinę (pvz., 
Mišparų) tradiciją, nei prisidėti prie religinės praktikos 
atgaivinimo108. Vienintelis šio žanro kūrinys – kun. G. Sa-
kalausko Completorium (Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo 
Prasidėjimo iškilmės Naktinė valanda dvigubam mišriam 
chorui a cappella, 2008) yra sudėtinga, komplikuoto ritmo 
ir melodikos koncertinė kompozicija pagal senąją Valandų 
liturgijos tvarką, negalinti atlikti liturginės funkcijos. O 
A. Martinaičio „Vigilia“ (1995) solistams ir styginių orkes-
trui arba instrumentų ansambliui pagal rinktines Naujojo 
Testamento eilutes – laisva fantazija Viešpaties laukimo 
tema (lot. vigilate – „budėkite“), religinė muzika, kurią 
galima atlikti tiek bažnytinėje, tiek pasaulietinėje erdvėje.

Instrumentiniai kūriniai liturginiais pavadinimais

Nuo XVI a. į apeigas vis labiau įtraukiama instrumentinė 
muzika – antai mišių įžangos antifoną XVI a. dažnai pa-
keisdavo pusiau instrumentinis kūrinys (antifona vargonais, 
psalmės eilutė giedama), o vargonavimą liturgijoje įtvirtinus 
oicialiai („Ceremoniale episcoporum“, 1600) – įžanginės 
pjesės (tokatos, fugos); vietoj gradualo ar ofertorijaus XVII–
XVIII a. skambėdavo bažnytinės sonatos ar kantatos (pagal 
autentiškus ir naujai sukurtus tekstus). Paskutiniaisiais šimt-
mečiais greta bažnytinių kurta ir koncertinių kompozicijų 
bažnytiniais pavadinimais109. Lietuvoje atkurtos Nepri-
klausomybės metais taip pat sukurta per 20 instrumentinių 
kūrinių liturginiais ar bažnytinio žanro pavadinimais (žr. 
PRIEDĄ Nr. 1): „Psalmė“, „Psalmės“, trys De profundis, 
Lacrimosa, su gedulingu giedojimu susiję Canti et lamenti 

bei Lamentation, du Credo, Osana, Eucharistinės maldos 
pabaiga Per ipsum, kompozicijos pagal himnus, organumus 
ir motetus (Hymnologia, koncertas Te Deum, Ave maris 
stella, ...quasi Viderunt Omnes…, Paper Motet), dvi „Li-
tanijos“, keletas preliudų, meditacijų ir pan. Dauguma šių 
kūrinių skirti šiuolaikinei bažnytinei (liturginei) muzikai 
nebūdingiems instrumentams – styginių kvartetui (4), 
kitokiam instrumentų ansambliui (5), orkestrui (7), solo 
ne vargonams (3) – ir traktuotini kaip religinė muzika, 
kurią galbūt inspiravo pavadinimu nurodyta nuotaika ar 
vaizdiniai (Lacrimosa, De profundis, Te Deum, Per ipsum, 
Osana), nei bažnytinio žanro darybos dėsniai (litanijos, 
psalmodijos, himnodijos, organumo)110. Instrumentinė 
muzika liturgijoje gali skambėti vietoj proprium dalių ir 
paprastai kuriama kaip vargonų preliudai, interliudai, fuge-
tės, meditacijos ir jų ciklai111 arba improvizuojama (fugos, 
variacijos). Šitokių nedidelės apimties kompozicijų lietuviai 
(A. Remesa, V. Barkauskas, V. Švedas) sukūrė vos keletą. Tai 
pirmiausia liudija apie sovietinės okupacijos metais sunyku-
sią bažnytinio vargonininkavimo tradiciją, kurios atgimimo 
perspektyvomis kompozitoriai menkai domisi ir šiandien, 
nors jau nuo 1994 m. į Lietuvos katalikų bažnyčias kasmet 
ateina dirbti po kelis profesionalius, Lietuvos muzikos ir 
teatro akademiją baigusius vargonininkus.

3. Išvados. 

Liturginės muzikos padėtis ir perspektyvos

Kaip matome iš šiuolaikinių lietuvių autorių bažny-
tinių žanrų apžvalgos, daugumą kompozicijų vien dėl jų 
struktūros ypatumų apeigoms įmanoma pritaikyti tik gerai 
išmanant liturgiją. Apeigoms geriausiai tiktų nedidelės 
apimties kompozicijos (motetai, himnai, psalmės, Ave Ma-
ria). Tarp mišių ciklų vyrauja šventinės (su Gloria, kartais 
ir Credo) missa brevis, skirtos liturgijai, kurioje dalyvautų 
choras. Tačiau pusė jų vienoje ar keliose ciklo dalyse neati-
tinka formalių reikalavimų liturginiam tekstui. Abejonių 
dėl tinkamumo apeigoms kelia chorinis visų ordinarium 
dalių atlikimas. O daugelis atskirų mišių odinarium dalių, 
geduliniai mišių ciklai (Requiem), padėkos himnai Te Deum, 
išplėtotos kompozicijos psalmių tekstais ir sekvencijos buvo 
kuriami kaip koncertiniai, šventiniai, proginiai kūriniai – 
dauguma jų pagal dabar galiojančias Katalikų Bažnyčios 
instrukcijas galėtų skambėti bažnyčios erdvėje (koncertuose, 
per susikaupimo valandas). Bažnytinių žanrų nutolimą nuo 
savo ištakų – apeigų, viena vertus, lėmė okupacijos metai, kai 
bažnytinio meno kūryba buvo užgniaužta, o krikščioniška 
pasaulėžiūra ilgainiui prarasta. Kita kliūtis liturginei kūry-
bai – liturgijos reforma, po kurios ryšys su tradicija nebegali 
būti atkurtas remiantis vien bažnytinio meno istorija. Iš 
Vatikano II susirinkimo ir vėlesnių liturgijos reformą regla-
mentavusių dokumentų galima išskirti šias funkcionalumo 
dimensijas, kurios turėtų būti liturginės muzikos kūrybos 
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atspirties taškas: pamaldų eigą ir liturgijos vietą (kaip veiks-
nį, kuris tradiciškai turi lemiamos įtakos išorinei muzikos 
formai ir vidiniam pobūdžiui), konkrečią bendruomenę 
(jos kultūrą, kalbą, galimybes) ir vaidmenų pasidalijimą. 
Į bažnytines apeigas, pirmiausia šventųjų mišių ritualą, 
daugiau nei keturis šimtmečius buvusį stabilų ir todėl tapusį 
ne tiek tikėjimo raiškos, kiek išpuoselėta kultūros forma, po 
Vatikano II susirinkimo žvelgiama kaip į veiksmą, skirtą 
pirmiausia Evangelijai skleisti, krikščionių tikėjimui atrasti 
ar jį pagilinti (neneigiant kilnumo, reikšmingumo ir šven-
tumo reikalavimo). Akivaizdu, kad šiandien kompozitorius 
nebegali sukurti funkcionalios liturginės muzikos, t. y. mu-
zikos mišioms ir kitoms bažnyčioje vykstančioms apeigoms, 
pats jose nuolat nedalyvaudamas, vien tik orientuodamasis 
į praeityje sukurtus liturginių žanrų modelius.

Šiuolaikinių lietuvių autorių bažnytinių žanrų apžvalga 
liudija, kad Lietuvoje bažnytinė muzika pirmiausia supran-
tama kaip choro, t. y. bendruomenės dalies, muzika112. 
Nemažai šių kompozicijų buvo sukurta nekeliantiems litur-
ginių reikalavimų ir suteikiantiems galimybę eksperimen-
tuoti sakralinės choro muzikos festivaliams bei konkursams. 
Kompozitorių profesionalų ir Katalikų Bažnyčios santykių 
pastarąjį dvidešimtmetį raida rodo, kad po kelerių Lietuvos 
Atgimimo metų euforijos kompozitoriams suvokus didžiulį 
atotrūkį tarp ketinimų savo bažnytinės muzikos sampratas 
įdiegti Lietuvos katalikų bažnyčiose (sukuriant „religijos 
per meną“ šventoves113) ir Bažnyčios vadovų norų, kad būtų 
kuriama populiari taikomoji muzika, o ir dvasininkams retai 
dedant pastangų įtraukti profesionalius kūrėjus į liturgijos 
atnaujinimo darbą, menininkai renkasi kūrybinės laisvės 
ir palankumo krikščionybei (ne tarnavimo Bažnyčiai) 
poziciją.

3.1. Bendrieji šiuolaikinės religinės kūrybos bruožai

Platesnių (istorine ir kompozitorių skaičiaus apimtimi) 
šiuolaikinės bažnytinės muzikos tyrinėjimų yra vos vienas 
kitas114. Nors lietuvių religinės muzikos raida atrodo esanti 
unikali dėl patirtų dramatiškų lūžių, vis dėlto galime atrasti 
Lietuvos ir kitų šalių XX a. antros pusės religinės / bažnyti-
nės kūrybos raidai bendrų tendencijų.

Antai vienas – apskritai būdingas visai bažnytinės 
muzikos istorijai – šiuolaikinės lietuvių religinės kūrybos 
ypatumų yra tas, kad kompozicijos numatomos atlikti 
keliais variantais: a) su puošnesniu ar paprastesniu pritari-
mu ( J. Kačinsko Jesu dulcis, K. Vasiliauskaitės Magniicat, 
G. Svilainio Stabat Mater); b) pasirinktinai skirtingos 
sudėties chorams ar solo arba chorui (F. Bajoro „Mišių 
giesmės“, „Šventajai Dvasiai“, kai kurios A. Remesos mišios-
perdirbimai, K. Vasiliauskaitės Mišios šv. Cecilijos garbei); 
c) naudojamas paralelinis tekstas lietuvių ir lotynų ar 
kitomis kalbomis (F. Bajoro „Tikiu“ iš „Mišių giesmių“ / Je 
crois, Vaikų mišios / Introductio et missa brevis, F. Latėno 
Agnus Dei); d) orkestrui ar vargonams, ar fortepijonui 

(V. Augustino Gloria, F. Bajoro Pater noster, Z. Bružaitės 
Assumpta est, F. Latėno Agnus Dei, J. Baltramiejūnaitės Ave 
Maria, J. Tamulionio Ave Maria). Toks lankstumas įvairiai 
išplečia kūrinio atlikimo galimybes (bažnyčioje, kitų šalių 
bažnyčiose, koncertuose) ir galėtų būti vertinamas dvejopai. 
Kompozitoriui, nuosekliai kuriančiam konkrečiai bažnyčios 
bendruomenei (kaip, pvz., J. Kačinskas, A. Martinaitis), 
keli variantai nėra reikalingi. Kita vertus, galimi numatyti 
keli – puošnesnio, paprastesnio atlikimo – būdai (trūkstamų 
balsų atlikimas ar esamų palaikymas vargonais, instrumentų 
partijos ad libitum) susiję su tuo, kad bažnyčiose vyrauja 
savanoriškas, neatlyginamas, mėgėjiškas (atlikėjus mažiau 
įpareigojantis) muzikavimas.

Kitas šiuolaikinės lietuvių bažnytinių žanrų kūrybos 
ypatumas – dominuojantys tekstai lotynų kalba. Tai rodytų, 
kad kompozitoriai a) orientuojasi ne į aktualią liturgiją (kur 
jau įsitvirtino gimtoji kalba), b) siekia platesnės perspek-
tyvos kūrinius atliekant (lotynų kalba kaip universalioji 
Vakarų Europos kultūros kalba)115. Tarp kitų XX a. antros 
pusės–XXI a. pradžios bažnytinės kūrybos (tiek lietuvių, 
tiek kitų šalių autorių) bruožų minėtini šie: 1. Mišių spren-
dimų įvairovė; daugiausia kuriama lotyniškų mišių, pilnų 
ordinarium ciklų, missa brevis bei Requiem116. 2. Kanoninio 
teksto traktuotei būdinga a) trumpinti ilgųjų ordinarium 
dalių (Gloria ir Credo, rečiau – kitų dalių) tekstą, plėtoti 
atskiras jo semantines struktūras ir b) liturginį tekstą 
išplėsti kitais tekstais; norminį tekstą pakeisti ir perkurti 
(iki dekompozicijos imtinai), kompiliuoti su poetiniu arba 
apskritai pakeisti mišių ciklo įkvėptu poetiniu tekstu, t. y. 
nukrypstama nuo liturginio mišių modelio117. 3. Kūrinių 
orkestruotei vis labiau būdinga autonominė, individuali 
ansamblių sudėtis, tampa svarbi koloristinė instrumentų 
funkcija. 4. Didėja stilių įvairovė (nuo restauracinės iki džia-
zo ir popstilistikos), randasi ekumeninės paskirties kūrybos 
(Liebrand, 2003, p. 90; Dąbek, 1996, p. 34–39, p. 45–46). 
Kai kurios lietuvių kompozicijos, kaip antai A. Martinaičio 
Ti adoriamus, G. Svilainio Kyrie, F. Latėno Agnus Dei, 
V. Minioto Ektenion, K. Vasiliauskaitės solo partijos Taizé 
giesmėms, taip pat galėtų tikti ekumeninėms pamaldoms ar 
įvairių tautybių žmonėms skirtai proginei liturgijai.

3.2. Liturginės kūrybos galimybės

Apžvelgus bažnytinių žanrų realizacijas šiuolaikinėje 
lietuvių muzikoje, galima įvardyti ir kompozitorių dar 
neišbandytas galimybes, liturginės kūrybos perspektyvas. 
Pirma, vertėtų atgaivinti alternatim praktiką: įgyvendinant 
veiklaus bendruomenės dalyvavimo siekį, sekmadienių ir 
švenčių mišių ordinarium chorui kurti fragmentiškai, nu-
matant ir bendruomenės rečitacijos epizodus (ilgosiose da-
lyse – gimtąja kalba). Antra, mišių ordinarium ciklą išplėsti 
universaliomis proprium dalimis (galimi įvairūs ordinarium 
ir proprium deriniai). Kurti ciklą geriausia numatant kelis jo 
atlikimo variantus, t. y. galimybę praleisti vieną kitą dalį be 
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nuostolių visumai, nes atnaujintoje liturgijoje nebėra svarbu, 
kiek dalių sudaro mišių ciklą. Trečia, trūksta atskirų dalių 
(pvz., apšlakstymo antifonų „Apšlakstyk mane“ ir „Regėjau 
versmę“, didžiųjų Marijos antifonų) ir Valandų liturgijos 
chorui, giedojimų chorui ir bendruomenei (tropuotų Kyrie, 
aleliuja), svarbiausių sekvencijų chorui ar solo (Velykų, De-
vintinių), įvairių maldavimų litanijų (mišiose – Visuotinės 
maldos) chorui ar solo su bendruomenės atliepu ir / ar 
chorinėmis atliepo išdailomis, vargonų kūrybos (nedideli 
ciklai, atskiri preliudai taikant į atitinkamo proprium nuo-
taiką derėtų Kalėdų ir Velykų laikotarpiams, eilinio laiko 
iškilmėms ir šventėms). Ketvirta, būtų perspektyvu sukurti 
vien proprium ciklų118.

Šiuolaikinėje lietuvių kompozitorių profesionalų kūry-
boje esama technikų, kurios gali būti sėkmingai pritaikytos 
liturginės muzikos kūrybai. Antai K. Vasiliauskaitė išbandė 
Taizé giesmių principą, kur dera nedideli daugiabalsiai 
ostinatiniai dariniai (griežiami vargonais, giedami ben-
druomenės) ir solistų partijų „improvizacijos“ – taip galima 
komponuoti visas mišių dalis. M. Urbaičio minimalistinės 
darybos kūrinio Celebrabo te, Domine ir panašūs ostinatiniai 
dariniai tiktų tapti šiuolaikinės lietuviškos bažnytinės Taizé 
stiliaus muzikos šablonais. V. Germanavičiaus „Psalmė“ ga-
lėtų suteikti impulsą naujos bažnytinės retorikos ieškojimui, 
derinant viduramžių monodijos improvizaciškumą ir „baro-
kišką“ solo giedojimą. Psalmė kaip laisvai improvizuojamos 
rečitatyvinės melodijos giesmė (solistui ar chorui unisonu) 
galėtų būti ir proprium, ir – jei kuriama pagal Skaitinių kny-
gose numatytus tekstus – atliepiamosios psalmės pakaitalas. 
Pastarasis galbūt bent sekmadieniais iš Lietuvos bažnyčių 
išstumtų iškraipytas grigališkąsias ar naujas banalias mėgė-
jiškos kūrybos psalmodijos formules. Kurdami Bažnyčiai, 
kompozitoriai taip pat galėtų prisiminti contrafactum – jau 
esamos muzikos perdirbimą, aranžuotę, transkripciją (tai 
nuo seno būdinga bažnytinei kūrybai). Juk Bažnyčiai svarbu 
ne naujovės, bet meistriškumas, išradingumas kultivuojant 
tai, kas jau yra tapę bendruomenės savastimi.

Nuorodos

1  Apie tai žr. Kalavinskaitė, 2008, p. 140; Kalavinskaitė, 2009c, 
p. 55–57.

2  Pagrindinis liturgijos tikslas – garbinti Dievą ir pašventinti 
žmogų, o tam skirtos apeigos, jei atliekamos tinkamai, per 
struktūrą, tekstus, liturginius drabužius, laikyseną ir gestus, 
per vartojamus daiktus, tampa supratimo apie Dievą išraiška, 
„į antropologinę kalbą išversta teologija“ (Vaišvilaitė, 1997). 
Bažnytinis menas taip pat yra šios išraiškos priemonė ir tra-
dicijos nešėjas.

3  Tačiau bažnytinės kultūros paveldas atspindėjo savo meto 
liturgijos poreikius, o, kaip žinome, liturgijos raidoje XX a. 
įvyko ryškių pokyčių, lėmusių, kad vertinga ankstesnių amžių 
kūryba (pvz., Palestrinos mišios) nebe visai tinka atnaujin-
toms liturginėms apeigoms. Todėl Katalikų Bažnyčios XX a. 
antros pusės dokumentuose, pabrėžiant bažnytinės kūrybos 

tradicijos tęstinumą, pirmiausia turima mintyje ne praeities 
žanrų ar formų išsaugojimas, bet atitikimas „pamaldų dvasiai 
bei atskirų jos dalių pobūdžiui“ (Musicam sacram, 9) vengiant 
„profaniškų elementų“ (Musicam sacram, 34), t. y. „bažnyti-
nės“ muzikos kalbos tęstinumas.

4  Iš XX–XXI a. – I. Stravinskio, A. Schönbergo, K. Szyma-
nowskio, O. Messiaeno, A. Schnittke's, S. Gubaidulinos, 
A. Pärto, K. Pendereckio, J. Ruttero ir kitų.

5  J. Naujalio, Č. Sasnausko, T. Brazio, J. Gaubo, S. Šimkaus, 
A. Kačanausko, J. Dambrausko, J. Štarkos, N. Martinonio, 
M. Karkos, K. Kavecko, J. Siniaus, J. Bendoriaus, J. Gruodžio, 
V. Paulausko, A. Pociaus, B. Jasenausko, J. Tallat–Kelpšos 
ir kitų kompozitorių, vargonininkų ir chorvedžių, taip pat 
kunigų B. Andruškos ir J. Židanavičiaus (Seirijų Juozo) gies-
mės bei mišios iš bažnyčiose išsaugotų prieškarinių leidinių 
ir giesmynų, sovietinės okupacijos metais ranka perrašinėtos 
pačių vargonininkų (dažnai nenurodant autorystės). Tuo 
metu oicialiai išleistas mišių ordinarium ir jų parafrazių 
ciklų ir giesmių rinkinys – Romos Katalikų Apeigyno (1966) 
Priedai: keturi „Mišių giesmių“ ciklai (S. Šimkaus, kun. B. An-
druškos, kun. P. Tamulevičiaus, kun. G. Šukio), apimantys 
6–9 mišių ordinarium (parafrazuotas) bei proprium dalis, 
keturbalsės P. Beinorio „Lietuviškos Mišių parafrazės“ (Ky-
rie, Gloria, Apaštalų Credo, Sanctus-Benedictus, Pater noster, 
Agnus Dei lietuvių kalba), kun. G. Šukio „Lietuviškos Mišios 
Taikos Karalienės garbei“ (šešios ordinarium dalys lietuvių 
k. 4 balsams su vargonų pritarimu) ir kun. P. Tamulevičiaus 
surinktos šermenų giesmės. Lietuvos okupacijos metais daž-
niausiai bažnyčiose skambėjusius (ir šiandien populiarius) 
XX a. pirmos pusės lietuvių autorių kūrinius yra aptarusi 
Jūratė Landsbergytė (Landsbergytė, 2000, p. 45–46).

6  J. Bertulio, J. Gaidelio, J. Kačinsko, J. Žilevičiaus, B. Budriūno, 
A. Mikulskio, F. Strolios, kun. K. Senkaus, ses. Bernadetos 
Matukaitės, kun. B. Markaičio ir kitų. Apie lietuvių išeivijos 
JAV išleistus giesmynus žr. Petrauskaitė, 2004, p. 225–235.

7  Kun. P. Tamulevičius (1923–2006), kiek pastudijavęs 
(1941–1943) Kauno konservatorijoje, baigė Kauno tarpdie-
cezinę kunigų seminariją, joje 1948 m. buvo paskirtas dėstyti 
bažnytinį giedojimą ir vadovauti chorui, vėliau dėstė ir kitas 
disciplinas, nuo 1993 m. – seminarijos rektorius; sukūrė 
giesmių, kitų kūrinių. Apie kitus minėtus autorius ir unikalios 
raiškos religine kūryba išsiskiriantį jaunesnės kartos kūrėją 
kun. Gracijų Sakalauską (Marijampolė) žr. Landsbergytė, 
2008, p. 43–53; Landsbergytė, 2009, p. 58–71.

8  Žr. „Muzikos žinių“ (1968, Nr. 3–4, p. 19; 1971, Nr. 1) skelbtų 
konkursų bendruomeninėms Mišioms sukurti reikalavimus.

9  Žr. jaunimui skirtas B. Budriūno „Mišias šv. Kazimiero 
garbei“ (vienam ar dviem balsams arba mišriam chorui su 
vargonų / fortepijono pritarimu, 1966; „Laiškų lietuviams“ 
I premija 1966 m. konkurse), Akmenėlio (kun. G. Šukio) 
mišias „Kristaus Rūpintojėlio garbei“ G-dur (dviem balsams 
su pritarimu; „Muzikos žinių“ konkurso premija 1973 m.), 
Gedimino Purlio „Mišias Marijos Taikos Karalienės garbei“ 
(mišriam chorui su vargonais, 1996; I premija J. Naujalio 
religinės muzikos chorui kūrinių III konkurse, 1998).

10  Pvz., Senosios muzikos festivalis Šiauliuose (dabar tarptautinis 
velykinės muzikos festivalis „Resurexit“), religinės muzikos 
festivalis „Cantate Domino“ Kaune, J. Naujalio religinės mu-
zikos kūrinių chorui konkursas Vilniuje, sakralinės muzikos 
festivaliai „Džiūgaukim… Aleliuja“ Marijampolėje, „Te Deum 
laudamus“ Jurbarko rajone, „Giesmė Dievo Motinai Marijai“ 
Žemaičių Kalvarijos bazilikoje, sakralinės muzikos festivalis 
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Telšiuose vargonininko Albino Jasenausko atminimui ir kt. 
XX a. paskutinį dešimtmetį Lietuvoje pradėti rengti įvairūs 
giesmių konkursai ar festivaliai (pvz., Kauno miesto ir rajono 
vaikų bei jaunimo festivalis konkursas „Giesmių giesmelė“, 
Vilkaviškio dekanato giesmių konkursas „Cantate Domino“, 
Joniškio rajono giesmių konkursas, vaikų ir jaunimo šventė 
„Giesmių giesmelė“ Utenoje). Jų tikslas –  ugdyti įvairaus am-
žiaus ir muzikinių gabumų vaikus bei jaunimą, jie daugiausia 
krypsta į koncertiškumą.

11  Apgailestautina, kad muzikos kokybė Lietuvos bažnyčiose la-
biausiai priklauso ne nuo liturginę kūrybą reglamentuojančių 
Bažnyčios dokumentų, bet nuo vyskupo ir kunigų (klebonų) 
išsilavinimo, pažiūrų, skonio ir tik paskui – nuo vargonininko 
ar chorvedžio profesinio pasirengimo. Antai Vilniaus arkika-
tedra šiuo metu likusi bene vienintelė iš Lietuvos vyskupijų 
katedrų, kurioje neskamba vadinamosios „jaunimo“, arba cha-
rizmatinės, giemės pritariant gitaroms. Kita vertus, Vilniaus 
arkikatedroje neišugdytas bendruomeninis liturginis giedo-
jimas, paprastomis dienomis pasitenkinant vargonininko ar 
dainininko solo, o sekmadieniais – choro kompozicijomis.

12  Šio 1993 m. išleisto giesmyno repertuarą, kuris pagrįstas 
tradicinėmis ( J. Naujalio, T. Brazio ir kitų kurtomis ar har-
monizuotomis) keturbalsės faktūros giesmėmis ir gali būti 
atliekamas įvairaus pajėgumo chorų, po 15 metų papildė 
kun. K. Senkaus parengtas giesmynas „Skambėkite giesmės“ 
(2008). Jame vyrauja mažiau girdėtos ir dar nepublikuotos 
„vienbalsės, dvibalsės, tribalsės ir keturbalsės liturginės giesmės, 
skiriamos vidutinio meninio pajėgumo bažnytiniams chorams“ 
(„Skambėkite giesmės“, p. 3, sudarytojo žodis), numatant 
įvairaus atlikimo galimybes (ten pat, p. 5, pratarmė).

13  Šis leidinys kelia minčių, kad dvasininkai neskiria kas-
dienių ir šventinių (sekmadienio, iškilmių) mišių ir ne-
supranta, kad be choro kultūros nebus ir kokybiško ben-
druomeninio giedojimo. Giesmyne pateikiamos vien 
melodijos, tarsi Katalikų Bažnyčia Lietuvoje oicialiai leistų 
iškraipyti autorinių daugiabalsių kūrinių faktūrą ir harmoniją. 
Lietuvos bažnytinės muzikos padėtis visiškai atitinka Josepho 
P. Swaino apibūdintą (apie muziką JAV katalikų liturgijoje): 
„Viena iš sunkiai įveikiamų kliūčių jos [muzikos – D. K.] 
atgimimui yra tipiško amerikiečio antipatija aukštesniam 
autoritetui, ypač meno srityje. Dėl to kažkodėl manoma, kad 
liturginė muzika bus tikriausia, kai ji bus vien mėgėjų, „žmo-
nių“, veikla.“ Profesionalų patarimai laikomi pretenzingais, 
valdingais, snobiškais. Bet iš tiesų „didi ir ilgalaikė liturginė 
muzika yra per sudėtinga, kad ją būtų galima palikti liaudies 
balsui; kaip ir teologinė tiesa, ji privalo turėti savą katechezę“ 
(Swain, 2000, p. 86).

14  Bendruomeninės giesmės žanras – akordinės faktūros posmi-
nės kompozicijos pagal poetinį religinį tekstą – greičiausiai dėl 
savo paprastumo beveik nedomina šiuolaikinių lietuvių kom-
pozitorių profesionalų (tarp sėkmingai Lietuvos bažnyčiose 
įsitvirtinusių minėtinos Algirdo Klovos „Marija, skaisčiausia 
Marija“, „Atverk man lūpas“ ir K. Vasiliauskaitės giesmės); 
su liturgija galinčios būti susijusios tik kaip mišių proprium 
pakaitalai, šiame straipsnyje jos netyrinėjamos.

15  Keturi Vilniaus arkikatedros chorai gieda P. Sližio, J. Naujalio, 
G. Purlio, A. Remesos, M. Vaitkevičiaus, G. Sakalausko, I. Pe-
trošiaus, A. Mikulskio, M. Vaitkevičiaus, L. Abario, V. Miški-
nio, K. Vasiliauskaitės ir R. Martinkėno mišias, tarp giesmių 
vyrauja L. Abario, K. Vasiliauskaitės, J. Naujalio, V. Miškinio ir 
F. Strolios kūryba. Kauno arkikatedros choras atlieka L. Aba-
rio, P. Beinario, A. Remesos mišias, J. Dambrausko, J. Naujalio, 

Č. Sasnausko, J. Siniaus, P. Beinario giesmes. Iš lietuvių auto-
rių, kurių muziką gieda Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros 
chorai, minėtinos L. Abario bei G. Šukio mišios ir giesmės, 
Č. Sasnausko Requiem, K. Kavecko, J. Siniaus, A. Naujalio, 
P. Beinario, F. Strolios, N. Martinonio, T. Brazio, A. Pociaus, 
A. Vanagaičio ir kitų giesmės. Gan skurdžiame Vilkaviškio 
katedros choro repertuare greta XIX a. bažnytinės vokiečių 
autorių muzikos vyrauja ilgai katedroje vargoninkavusio 
R. Makūno kūryba, o šioje vyskupijoje turtingiausia bažnyti-
ne muzika kun. G. Sakalausko dėka pasižymi Marijampolės 
bazilika, kurioje sekmadienį per sumą giedamos G. Sakalausko 
mišios bei kiti kūriniai, M. Vaitkevičiaus, J. Naujalio mišios, 
P. Beinario, F. Strolios, J. Naujalio ir kitų giesmės; kartą per 
mėnesį bei iškilmėse liturgijoje dalyvauja Č. Sasnausko choras 
(jo repertuare – A. Remesos, V. Bartulio, F. Bajoro mišios, 
P. Beinario Requiem, M. K. Čiurlionio mišių dalys ir kita). 
Šiaulių vyskupijos (įkurtos 1997 m.) Šv. Petro ir Pauliaus 
katedra iki 2009 m. neturėjo profesionalaus vargonininko ir 
chorvedžio, tad chorų repertuaras tik formuojamas.

16  Tyrimo apimtis – kompozitorių profesionalų, t. y. oicialiai 
baigusių kompozicijos studijas, kūryba, informacija, pasie-
kiama per Lietuvos kompozitorių sąjungos (LKS) ir Muzikos 
informacijos ir leidybos centro (MILC) tinklalapius. Tuo 
nenorėta nuvertinti chorvedžių (baigusių aukštąjį ne kom-
pozicijos mokslą), vargonininkų ir kunigų kūrybos – jie tęsia 
vargonininkų chorvedžių tradiciją ir dažnai (dėl muzikos 
kalbos ir struktūros paprastumo) lemia bendrąją bažnytinės 
muzikos Lietuvoje padėtį veiksmingiau nei kompozitoriai 
profesionalai, kurie linkę eksperimentuoti, ieškoti originalios 
tekstų ir žanrų traktuotės, dažniau orientuojasi į profesiona-
lius atlikėjus ir išprususią auditoriją.

17  Plačiau žr. Kalavinskaitė, 2009c, p. 57–58.
18  Pvz., Lietuvoje XXI a. pradžioje nėra nė vieno katalikų bažny-

čios išlaikomo profesionalaus orkestro ar bent choro, skirtingai 
negu stačiatikių cerkvėse, kur daugiabalsės liturginės muzikos 
alikėjai gauna algą.

19  Pagal juos Robertas Liebrandas nurodo tris liturginės muzi-
kos raidos modelius / kryptis. Žr. Liebrand, 2003, p. 37–46; 
Kalavinskaitė, 2009b, p. 100.

20  Šiuolaikinių mišių ciklų analizei reikšminga Stanisławo Dąbe-
ko studija „Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX 
wieku 1900–1995“. Joje ne tik atskleista XX a. mišių chorui 
įvairovė, bet ir išryškėja šio žanro raidos Lenkijoje tendencijos, 
pokyčiai po 1963 m. pradėtos liturgijos reformos. S. Dąbekas, 
ištyrinėjęs 400 polifoninių (choro) mišių, kurias XX a. sukūrė 
166 lenkų autoriai, pateikia aštuonis mišių kompozicijų tipus 
(Dąbek, 1996, p. 16): 1. Ordinarium missae lotynų kalba [re-
prezentatyviausias tipas]: a) visas ciklas visu tekstu (5 ar 6 – jei 
su atskiru Benedictus – dalių); b) visas ciklas ne visu kanoniniu 
tekstu; c) missa brevis (ne visas ciklas); d) visas advento mišių 
(be Gloria) ciklas; e) atskiros dalys visu tekstu; f ) atskiros 
dalys ne visu tekstu. 2. Ordinarium ir proprium missae lotynų 
kalba [retai pasitaikantis tipas]: a) visų dalių ciklas – missa 
plena arba missa tota; b) visas ordinarium ir dalinis proprium 
ciklas. 3. Missa pro defunctis (Requiem) lotynų kalba: a) visas 
ciklas su visu tekstu; b) ne visas ciklas su visu tekstu esamose 
dalyse. 4. Lotyniškų liturginių mišiolo tekstų kompiliacija. 
5. Ciklas pagal liturginį tekstą lenkų kalba: a) visas ciklas visu 
kanoniniu tekstu; b) visas ordinarium ir papildomi religiniai 
tekstai; c) missa brevis. 6. „Lenkiškosios mišios“ – tautinės 
mišios, kai ordinarium tekstą pakeičia parafrazuojančios 
giesmės lenkų kalba (tai ypač būdinga XX a. pirmai pusei), 
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arba mišios, sukurtos pagal liaudies muziką, pvz., lenkų šokius 
( J. Łuciuko Msza polska, 1993), o tekstas gali būti ir lotynų 
kalba (būdinga XX a. pabaigai). Populiariausias XX a. pir-
mos pusės tautinių mišių lietuviškas atitikmuo – S. Šimkaus 
ciklas „Prieš Tavo altorių“. Kaip jau minėta, Katalikų Bažny-
čioje Lietuvoje ordinarium tekstų pakaitalai buvo leidžiami 
iki 1987 m. (pavyzdžiui, B. Aleknos „Lietuviškos mišios“, 
1969: 1. Kyrie – Atlaidumo tau nestinga, 2. Gloria – Garbę 
Dievo visagalio, 3. Credo – Mes tikim Tėvą, 4. Sanctus – Tavo 
yr dangūs, 5. Benedictus – Didingas tu, kurs ateini, 6. Agnus 
Dei – Štai Avinėlis). Pagal šiuo metu galiojančias instrukcijas 
tai tebeleidžiama tik vaikams skirtoje liturgijoje (žr. A. Re-
mesos Trejas mišias vaikams). Tačiau anksčiau sukurtos ir 
išlikusios populiarios giesmės pritaikomos proprium dalims 
(pvz., vietoj Kyrie skambėjusi S. Šimkaus giesmė „Prieš Tavo 
altorių“ – aukojimui arba įžangai). 7. Lotyniško liturginio 
teksto ir kitų tekstų kompiliacija. 8. Kompozicijos pagal mišių 
ciklo inspiruotą poetinį tekstą.

21  Trečiąjį „Angelų mišių“ ciklą sukūrė V. Miškinis (Missa de 
Angelis in honorem Magnum urbi (2000, satb–org, liet. k., 
pagrįstas choralo ir originalios muzikos fragmentų kaita). 
Mišios „De Angelis“ – apskritai retas reiškinys XX a. pabaigos 
bažnytinėje kūryboje (antai Lenkijoje sukurtos tik vienos – 
Stanisławo Szczycińskio Missa de Angelis Anno Domini 1995 
solistams, chorui ir instrumentų grupei), tarp jų paprastai 
vyrauja nesudėtingos grigališkojo mišių VIII ciklo išdailos 
liturgijai (pvz., S. Adamso, A. J. Hendersono opusai).

22  Prieštaringos kūrybos būta ir kitose šalyse: H. W. Zimmer-
manno Missa profana (1975), R. Bukowskio Missa profana 
(1978), J. Bauero Missa pagana (1988, neliturginiu tekstu) 
etc.

23  Skirtingai nei lietuvių bažnytinės muzikos klasikai (T. Brazys, 
J. Naujalis, Č. Sasnauskas) bei vyresniosios kartos chorvedžiai 
(L. Abarius, P. Sližys, kun. G. Šukys), savo mišių ciklus pava-
dinę Missa, Missa in honorem…, Missa pro defunctis, Mišios … 
garbei, Mišios … jubiliejui, missa brevis pavadinimą dažniau 
renkasi ir šiuo metu komponuojantys chorvedžiai, kaip antai 
V. Miškinis (7 brevis iš 16 ar 17 mišių ciklų), L. Abarius (12 
„mažųjų mišių“), A. Šumskis (2 mišios brevis).

 Kadangi jau Renesanso epochoje missa brevis vardu buvo 
vadinamos skirtingos sandaros (3–5 dalių, dažnai kupiūruotu 
Gloria ir Credo tekstu) ciklai, kurių vienintelis bendras bruožas 
buvo dalių trumpumas, o Baroko epochoje taip dažniausiai 
vadintas Kyrie ir Gloria ciklas (vadinamosios liuteronų mišios) 
ir daug rečiau – 4–5 trumpų dalių ciklas, todėl šiuo metu missa 
brevis galima vadinti visokius nedidelės apimties ordinarium 
missae ciklus chorui a cappella, chorui (ar balsui) su vargonais. 
Nors kūrinio autoriaus suteiktas pavadinimas ne visada atitin-
ka istoriškai susiklosčiusią mišių žanro atmainą, Lietuvoje, 
kaip ir kitose šalyse, populiarus apibūdinimas missa brevis, 
atrodo, kompozitoriams reiškia nedidelę kompozicijos apimtį, 
dalių pasirinkimo laisvę ir mažesnes pretenzijas į meniškumą, 
sudėtingumą bei atlikimo profesionalumą.

24  Įskaitant vieną kitą legaliai parafrazuotą tekstą vaikų mišioms. 
Minimų ciklų sandara: 9 ciklai apima visas ordinarium dalis, 
22 ciklai – be Credo, 4 – be Credo ir Gloria, 1 – be Credo ir 
Agnus Dei, 2 ciklai – dvidaliai.

25  Sukurta 17 ar 18 ciklų a cappella, iš kurių 7 (A. Remesos griga-
liškosios mišios) – unisonui. Kitos kelerios A. Remesos mišios 
gali būti atliekamos arba choro, arba balso / balsų su vargonais. 
Su vargonų pritarimu – 19 ar 20 ciklų. Išimtis – A. Remesos 
Jubiliejinės mišios solistams, chorui ir orkestrui.

26  Į šį sąrašą neįtraukta Giedriaus Kuprevičiaus Missa super 
brevis, kurios žodžiai Gloria dalyje – tik „Gloria in excelsis“, 
Credo – tik „Credo unum Patrem“, Sanctus – tik „S-a-n-c-t-
u-s“, Benedictus – tik „Benedictus“, Agnus Dei – tik „Agnus 
Dei“. Beje, šis G. Kuprevičiaus radikalaus lakoniškumo bandy-
mas neunikalus – dešimtmečiu anksčiau Lenkijoje mišių dalis 
vien pirmaisiais žodžiais apribojo Janas W. Hawelas (Missa pro 
Pace, 1982/1983). 

27  Sutrumpinimu nelaikoma Gloria be incipito (be pradinės 
frazės „Gloria in excelsis Deo“, kurią mišiose turėtų ar galėtų 
užgiedoti kunigas) – šis trejų J. Kačinsko mišių (1995, 1996, 
2002) bruožas rodo jų liturginę paskirtį. Iškilmingose J. Ka-
činsko Mišiose (1951), kurtose senosios liturgijos sąlygomis, 
be incipito yra Gloria ir Credo.

28  Tarp jų neminimi dalies proporcijas, bet ne struktūrą keičian-
tys išplėtojimai, kaip antai įžanginiai žaidimai skiemenimis, 
žodžiais, frazių ostinato (R. Merkelio, V. Bartulio, N. Sin-
kevičiūtės mišiose), dalies pradinės padalos pakartojimas 
(A. Remesos Jubiliejinių mišių Sanctus) ar tradiciškai išplėtota 
baigiamoji Agnus Dei padala dona nobis pacem (pvz., K. Vasi-
liauskaitės Kalėdų mišiose).

29  Straipsnio autorei trūksta duomenų nuspręsti, kiek minėtos 
teksto modiikacijos šiuo metu galėtų būti priimtinos tradi-
cinėse, arba senojo rito (ekstraordinarinės liturgijos formos), 
mišiose. Galima tik numanyti, kad leidus Katalikų Bažnyčioje 
šį ritą vėl plačiau vartoti, turėtų būti naujai peržiūrėtos iki 
reformos ir po jos išleistos bažnytinei muzikai skirtos instruk-
cijos.

30  Plačiau apie juos žr. Kalavinskaitė, 2008, p. 138–139.
31  Ne visas ar perfrazuotas tekstas leidžiamas tik mišiose vaikams. 

Todėl sutrumpinimai (ne visa Gloria, Sanctus be Benedictus, 
Agnus Dei be paskutinio prašymo) bei laisvesnė teksto trak-
tuotė leistini K. Vasiliauskaitės Missa de Angelis ir A. Remesos 
Trejose mišiose vaikams, jei šie ciklai skamba pagal paskirtį. 
Ta pati kompozicija, A. Remesos adaptuota jaunimui, kaip ir 
V. Lopo mišios vaikų chorui, bet ne vaikų auditorijai, reika-
lavimus liturginiam tekstui pažeidžia.

32  Paprasčiausia pridėti padalą Benedictus / „Garbė tam, kuris 
ateina“. Kyrie eleison, jei giedamas po atgailos akto, galėtų 
būti ir be Christe eleison, nes abu kreipiniai yra skirti Kristui. 
Agnus Dei paskirtis (nors ir nurodyta giedoti ne mažiau nei 
tris kartus) – susikaupti komunijai, kol laužoma Duona, todėl 
galėtų būti bendruomenės pabaigiamas choro nepagiedotu 
trūkstamu prašymu. Numačius bendruomeninį atliepą kaip 
Credo teksto papildymą (analizuojamose mišiose – beveik 
visą Tikėjimo išpažinimo tekstą ar antrąją jo pusę, žr. anksčiau 
nurodytus teksto sutrumpinimo atvejus), choras galėtų legaliai 
giedoti net ir šią dalį.

 Bendruomenei papildyti trūkstamą kanoninį tekstą gali truk-
dyti lotynų kalba (ypač Gloria ir Credo dalyse). Analizuojant 
konkrečias kompozicijas, akivaizdu, kad mišias gimtąja kalba 
kūrę autoriai A. Brilius, J. Kačinskas (3 ciklai), A. Remesa 
(5 ciklai), M. Vaitkevičius, K. Vasiliauskaitė, jas taikė atlikti 
apeigose, taip pat geriau už kitus išmanė reikalavimus baž-
nytinei muzikai. Lotynų kalba dažniau pasirenkama, kai 
orientuojamasi ne į Katalikų Bažnyčiai Lietuvoje aktualius 
liturgijos poreikius, bet į bažnytinės muzikos tradiciją, nu-
matant galimybę koncertuoti kitose šalyse.

33  Tačiau nesėkmingai bandyta maksimaliai sutrumpinti 
mišių dalis – G. Kuprevičiaus kompozicija Missa super-bre-
vis, apribota keliais pirmojo kiekvienos ordinarium dalies 
žodžio pakartojimais, neteko savo liturginės cantus magnus 



76

Lietuvos muzikologija, t. 12, 2011 Danutė KALAviNsKAiTĖ

funkcijos– papuošti apeigas ir išreikšti tikėjimą (pvz., „Credo 
unum Patrem“ neturi krikščioniško išpažinimo tikėjimu į 
Švč. Trejybę matmens, daugkartinis „Agnus Dei“ be tolesnio 
prašymo pasigailėti, suteikti ramybę yra beprasmis). Kitu 
superbrevis atveju (V. Miškinio Missa super brevis mišriam 
chorui, 1996, dalys: Kyrie Nr. 1, Kyrie Nr. 2) muzikos autorius 
tiesiog pasirinko netinkamą pavadinimą. Prisimintina, kad 
XVII–XVIII a. vartoti missa brevissima ar missa semiminima 
pavadinimai nereiškė „trumpiausių“ mišių, bet buvo missa 
brevis sinonimai (šios tradicijos laikosi, pvz., Z. Bernatas, 
sukūręs Missa brevissima „Orbis factor“, 1980).

34  Antai J. Tamulionio 5 dalių ciklas Missa op. 222 liturgijoje 
negalėtų būti giedamas ne tik dėl Gloria ir Credo dalių ypa-
tumų (uždara struktūra, kupiūruotas lotyniškas tekstas), bet 
ir dėl liturgijai nebūdingo vidinio prieštaravimo: šventinėse 
mišiose (su Gloria) negali būti gedulinių mišių Agnus Dei 
(prašymo „dona eis requiem“, kuris apskritai nebevartojamas 
atnaujintose apeigose), ir priešingai – Requiem sudėtyje 
niekada nebuvo Gloria dalies. Tad jei autorius leistų, iš šių 
Mišių į apeigas be sunkumų galėtų būti integruotos tik Kyrie 
ir Sanctus (galbūt papildyta rečituojama Benedictus padala).

35  Pavyzdžius žr. Senn, 1961, stulp. 185; Muzikos kalba, 2003, 
p. 264. Daugiausia missa plena ciklų – mišios už mirusius.

36  Šiai grupei galėtume priskirti ir A. Briliaus diptichą – Mišias 
su pal. Matulaičio litanija, nors abi dalys gali būti atliekamos 
ir atskirai.

37  Originalus L. Balčiūno sumanymas į ciklą įtraukti grigališkąjį 
Credo III – geresnis sprendimas už daugiabalsius kitų kom-
pozitorių Credo chorui, tačiau esamoje kultūros situacijoje jo 
atlikimo liturgijoje pastoracinė nauda abejotina; labai išplėtotos 
F. Bajoro „Mišių giesmės“ stabdo liturgijos vyksmą, o modii-
kuotas „Dievo avinėli“ (prie jo teksto kaip ciklo kodą prijun-
giant „Viešpatie, pasigailėk“ ir „Tu vienas šventas“ fragmentus) 
rodo kompozitorių labiau rūpinusis muzikos plėtojimo logika 
nei liturgijos poreikiais. Liturginėms apeigoms nereikalinga ir 
F. Bajoro „Mišių giesmių“dalis „Tėve mūsų“ (pakartotu tekstu). 
Daug sėkmingiau papildomomis dalimis išplėstų ciklų liturgi-
nėms šventėms yra sukomponavę ne profesionalai. Pavyzdžiui, 
kun. G. Šukio Mišios Švč. Trejybės garbei (~1990) su minimos 
šventės atliepiamąja psalme, aleliuja ir mišių užbaiga (buv. Ite 
missa est); giesmė „Sveika, Marija“ a cappella tarp Gloria ir Sanc-
tus, (t. y. ofertorijaus vietoj) – G. Purlio Mišiose „Marijos Dievo 
Motinos garbei“ (2000) ir aukojimo giesmė „O, Kazimierai 
šventasis“ Mišiose „Šv. Kazimierui, Lietuvos globėjui“ (2004); 
kun. G. Sakalauskas į „Penkių liturginių etiudų“ (liturg. tekstas 
liet. k., 1982) vaikų chorui ir vargonams sudėtį įtraukė aleliuja 
su vidine eilute „Garbė Tau, Tėve, kad […] paslaptis apreiškei 
mažutėliams“ (ciklas: Kyrie – Garbė – Aleliuja – Šventas – Die-
vo Avinėli) ir pan.

38  Pavyzdžiui, Z. Bružaitės ciklas (su introitu vargonams bei 
Gloria) netinka gavėnios ir advento laikotarpiu, L. Balčiūno 
Alleluia – Veni Sancte Spiritus nurodo ciklo paskirtį Sekminių 
ar votyvinėms Šv. Dvasios mišioms.

39  Antai G. Kuprevičiaus mišiose Sanctus per daug išplečiama 
papildomu tropu su jubiliacija, kuris susieja šią dalį su vieno 
iš liturginių metų sekmadienių Evangelija ir daug geriau tiktų 
kokiai nors to sekmadienio proprium daliai (aleliuja, ofertori-
jui ar komunijai). Į liturgines apeigas įtraukti lietuvių liaudies 
dainų tekstus, kaip tai padarė D. Lapinskas ir L. Rimša, be 
abejonės, draudžiama.

40  Jei kompoziciją apskritai būtų įmanoma atlikti liturgijoje dėl 
kitų jos ypatumų – pirma, dėl kanoninio teksto trūkumo, antra, 
dėl Lietuvos bažnyčiose neįprasto mušamųjų pritarimo.

41  D. Lapinsko Missa di poveri balsui, fortepijonui, leitai ir 
gitarai (1991), F. Bajoro Missa in musica sopranui, trombo-
nui, kontrabosui ir fortepijonui (1993), V. Minioto Messa da 
camera bosui, klavesinui, akordeonui, kontrabosui ir fortepi-
jonui (1998). S. Dąbekas panašaus eksperimentavimo randa 
ir XX a. antros pusės lenkų kūryboje: Tomaszo Stańko Msza 
jazzowa (1967, mišriam chorui, rageliui [? – lenk. trąbka], 
saksofonui, trombonui, kontrabosui ir mušamiesiems), Janu-
szo Stalmierskio K

I 
–RL

H 
–SM

A 
–MISSA (1983, „kamerinė 

muzika deklamuojantiems, dainuojantiems, švilpiantiems ir 
grojantiems muzikantams“ – obojui, klarnetui, trombonui, 
smuikui; ordinarium teksto fragmentai sumaišyti), Jerzy 
Bauero Missa pagana (1988?, mišriam chorui, baritonui, 3 
leitoms, klasikinei gitarai, f-nui 4 rankoms; nėra liturginio 
teksto) ir kt.

42  Pvz., H. Berliozo, G. Verdi, J. Brahmso, B. Britteno, I. Stra-
vinskio, G. Ligeti, A. Schnittke's, K. Pendereckio.

43  Jų struktūra: introitas (Requiem aeternam), Kyrie, gradualas 
(Requiem aeternam), traktas (Absolve, Domine), sekvencija (Dies 
irae), ofertorijus (Domine Jesu), Sanctus, Agnus Dei (su prašy-
mu dona eis requiem / requiem sempiternam), komunija (Lux 
aeterna su eilute Requiem aeternam ir pusine antifonos repriza); 
pabaigoje gali būti responsorijus Libera me, Domine, de morte 
aeterna ir antifonos In paradisum bei Chorus angelorum.

44  Žr. Graduale triplex, 1979, p. 669–704; Romos mišiolas, 
1982.

45  Buvęs didžiųjų gedulinių responsorijų (pirmiausia giedamų 
Valandų liturgijoje) skaičius po liturgijos reformos sumažintas, 
ankstesnįjį Libera me, Domine, de morte aeterna („Gelbėk 
mane, Viešpatie, nuo amžinosios mirties“) pakeičiant respon-
sorijumi Libera me, Domine, de viis infernis („Gelbėk mane, 
Viešpatie, nuo kelių pražūtingų“). Šiame, kaip ir kituose ge-
duliniuose giedojimuose, kaip antai komunijoje Lux aeterna, 
Valandų liturgijos psalmodijoje, nebeliko anksčiau buvusio 
privalomo maldos už mirusius teksto „Requiem aeternam 
dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis“. Žr. Graduale 
triplex, 1979, p. 676, 679, 692–696.

46  Šias dalis jungti netiktų, nes liturgijoje tarp jų įsiterpia litur-
ginės maldos ar skaitiniai: introitas – Kyrie (O. Balakausko, 
V. Bartulio, R. Šileikos), Kyrie – gradualas, ofertorijus – Sanc-
tus, Sanctus – Agnus Dei (V. Bartulio), Agnus Dei – komunija 
(O. Balakausko, V. Bartulio, R. Šileikos Requiem).

47  Pvz., sekvencijos pabaiga atskirai įterpta tarp Sanctus ir Agnus 
Dei (O. Balakausko Requiem).

48  Alleluia liturgijoje niekada negiedama greta trakto (nes traktas 
pakeičia alleluia per gavėnią); niekad negiedami paeiliui du trak-
tai; alleluia – tik naujojo rito, sekvencija – tik senojo rito dalis.

49  Pvz., A. Martinaičio Sanctus – į Missa misericordiae, „Atmink 
mirusius“ – į neliturginę kompoziciją Sausio 13-osios aukoms 
atminti „Atmink mirusius“ chorui ir kameriniam orkestrui 
(2008/2009). J.  Baltramiejūnaitės Sanctus ir Kyrie greičiausiai 
perdirbti į Missa brevis. Ir priešingai, F. Bajoro Je crois – „Mišių 
giesmių“ dalies „Tikiu“ prancūziškas variantas.

50  V. Lopo „Tėve mūsų“ iš vaidinimo „Dievo vaikai“, O. Narbu-
taitės Gloria pradinis fragmentas iš ciklo „Trys Dievo Motinos 
simfonijos“ ir Pater noster iš „Vėlinių giedojimų“ (Lapides, 
lores, nomina et sidera) III dalies.

51  Apie choro galimybes atnaujintoje liturgijoje atlikti ordina-
rium dalis žr. Kalavinskaitė, 2009a, p. 63–65. Pagal Bendruo-
sius Romos mišiolo nuostatus choras vienas gali giedoti 1) be 
kliūčių – apšlakstymo antifoną (Asperges me / „Apšlakstyk 
mane“; Velykų laiku – „Regėjau versmę“) ar Kyrie (jei giedama 
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po atgailos akto) ir Gloria; 2) su išlygomis – Sanctus ir Agnus 
Dei; 3) nepageidautina – Credo / „Tikiu“, Pater noster / „Tėve 
mūsų“.

52  Lietuvių kalba sukurta penktadalis kompozicijų; F. Bajoro Je 
crois tekstas prancūzų kalba, G. Svilainio Kyrie – daugiakalbė, 
F. Latėno Agnus Dei numatyta dviem variantams (lotyniška 
su vidiniu tropu italų arba lietuvių kalba).

53  Grigališkojoje monodijoje jį suvienydavo pasikartojančios 
melodinės formulės, vėliau concertato stiliuje išryškėjo turinio 
kontrastingumas – kaip žinome, missa solemnis atmainoje 
Gloria ir Credo dalys gali būti skaidomos į dešimt ir daugiau 
padalų. Ši tradicija tęsiama V. Augustino koncertinėje šešių 
dalių Gloria, kur kompozitoriaus polinkis į tridalumą su lako-
niška dinamizuota repriza (pvz., I dalies sandara: Gloria – 80 
taktų, Et in terra – ~80 taktų, Gloria repriza – ~20 taktų) 
pasirodo ir stambesniu planu: pirmųjų dviejų šlovinančio 
pobūdžio dalių (Gloria, Laudamus) „repriza“ – šeštoji dalis 
(Cum Sancto Spiritu), o niūrią IV dalį (Qui tollis peccata) 
apsupa Jėzui Kristui skirtos lyrinės trečioji (Domine ili) ir 
penktoji (Quoniam tu solus) dalys.

54  Pavyzdžiui, Gloria I sakiniu pagrįsta visa pirmoji O. Narbu-
taitės „Dievo Motinos“ simfonija; G. Svilainio tradiciškai 
penkiadalio Sanctus kanoninio teksto funkcija – epizodiškas 
orkestro muzikos „paaiškinimas“, be to, ir choro partijoje daug 
bežodžių jubiliacijų; F. Bajoro Pater noster struktūra: instr. 
įžanga – Pater noster I pusė – instr. intarpas – Pater noster 
II pusė, Pater noster I pusė – Amen.

55  Pvz., F. Latėno Agnus Dei, G. Svilainio Kyrie, „Tikiu“ (Apaštalų 
tikėjimo išpažinimo pradžia įterpiama į maldą Praamžiui ir Kyrie 
eleison), Cruciixus ir Et resurrexit. Dvi pastarosios G. Svilainio 
kompozicijos – Velykų šventės diptichas – tropavimu susišaukia 
su K. Pendereckio Credo (kuriame į Cruciixus padalą įtraukti 
priekaištai Popule meus, o kūrinio pabaigoje – alleluia).

56  Autoriaus nurodymas, kad kūrinys skirtas chorui, ne visuomet 
reiškia, kad bendruomenei jo giedoti neįmanoma – antai 
A. Martinaičio Agnus Dei, Alleluia, A. Remesos ir T. Juze-
liūno, kaip ir J. Gruodžio, „Tėve mūsų“ ir panãšios aiškiõs 
muzikos kalbos kompozicijos galėtų tapti bendruomeninio 
giedojimo dalimi, jei dažniau suskambėtų liturgijoje.

57  Tropavimo būdai: įžanga prieš kreipinį „Agnus Dei“ arba 
intarpas prieš „miserere nobis“. Dabartiniuose Bažnyčios 
dokumentuose nurodoma, kad nederėtų Agnus Dei pakeisti 
kita giesme, tačiau neužsimenama, kad galimi ar draudžiami 
teksto papildymai (nors pageidaujama lakoniškos kompozi-
cijos). O Kyrie tropų galimybė yra numatyta mišiole: pavyz-
džiui, „Siųstas gydyti nuodėmės sužeistų širdžių, Viešpatie, 
pasigailėk“ ir pan.

58  Kitas klausimas, ar minimos kompozicijos savo nuotaika ati-
tinka komunijos giesmės paskirtį: išreikšti vienybę, parodyti 
širdies džiaugsmą.

59  Lietuvių autorių Pater noster / „Tėve mūsų“ išdailas yra ty-
rinėjęs Aušrys Matonis (žr. Matonis, 1997) – jų, pradedant 
J. Naujaliu, sukurta apie keturiasdešimt.

60  Nors ši kompozicija išimties tvarka ir buvo atlikta liturgijoje, 
A. Martinaitis vėliau ją įterpė į religinę neliturginę kompozi-
ciją („Atmink mirusius“ Sausio 13-osios aukoms).

61  Kaip antai Verbų sekmadienio, Kristaus Paaukojimo šventės 
įžangos procesijos, Didžiojo Penktadienio Kryžiaus pagerbi-
mo apeigų giedojimai.

62  Lot. Cor meum et caro meo exsultaverunt in Deum vivum 
(„Mano širdis ir mano kūnas džiūgaudami sveikintų gyvąjį 
Dievą“) plg. su hebr. Hallelu-Jah („Šlovė Dievui“). 

 Pastaruoju metu Lietuvos bažnyčiose formuojasi nauja tradi-
cija šventinių mišių aleliuja kaip Dievo pašlovinimo giesmę 
giedoti ne tik prieš Evangeliją, bet ir po jos, tarsi pratęsiant 
bendruomenės atsaką kunigui („Girdėjote Viešpaties žodį“ – 
„Šlovė tau, Kristau!“).

63  Ištisinio ofertorijaus teksto fragmentus pakartodama su 
skirtingomis kadencijomis, Z. Bružaitė savo kompoziciją pri-
artino prie posminės giesmės: Assumpta est Maria, assumpta 
est Maria in coelum, gaudent Angeli, gaudent Angeli (viskas 
pakartojama), laudantes benedicunt Dominum alleluia (ke-
turiskart) alleluia alleluia. Atnaujintoje liturgijoje šį kūrinėlį 
tiktų giedoti ir įžangai.

64  Atlikti koncerte taip pat yra skirti R. Merkelio Libera me (seno-
jo rito Requiem baigiamasis responsorijus) ir jo išplėtota versija 
„Liber…“; O. Narbutaitė tą patį responsorijų (teksto fragmentą 
tradicine melodija) yra įtraukusi į „Vėlinių giedojimų“ I–III 
dalis – Vėlinių procesijos muzikinę parafrazę-meditaciją.

65  Pavyzdžiui, V. Augustino Cantate Domino canticum no-
vum (Ps 97, 1. 4. 5) daugmaž atitinka Graduale nurodytą 
VI ir XXII eilinių sekmadienių aleliuja (Ps 97, 1) bei V 
Velykų sekmadienio introitą (Ps 97, 1. 2), J. Kačinsko Terra 
tremuit (Ps 75/76, 9–10) – Velykų dienos ofertorijų, o 
Haec dies (Ps 117/118, 24) – Velykų dienos ir visos Velykų 
savaitės gradualą (skiriasi tik jų versus), D. Kairaitytės De 
profundis (Ps 129/130, 1) – XXXIII eilinio sekmadienio 
aleliuja ir ofertorijų (Ps 129, 1. 2) bei gedulinių mišių traktą 
(Ps 129, 1. 2. 3. 4), G. Svilainio ir A. Remesos Laudate Domi-
num (Ps 116/117) – V eilinio sekmadienio aleliuja (Ps 116, 1), 
taip pat Velykų vigilijos giesmę po IV skaitinio (ji turėtų būti be 
aleliuja) ir pan. Galiojančiame Romos mišiole kai kurie introito 
ir komunijos priegiesmiai (o Skaitinių knygoje – aleliuja vidi-
nės eilutės) nesutampa su Gradualo giedojimais, tad tikėtina, 
kad galima pasirinktinai vartoti ir vieną, ir kitą variantą.

66  Kompozitorius net išlaikė grigališkojo ofertorijaus fryginės 
grupės dermę (žr. Graduale triplex, 1979, p. 255).

67  Šių apeigų etapų muziką atsiejus nuo privalomų proprium 
tekstų, atsiranda galimybė į liturgiją įtraukti įvairesnės re-
liginės kūrybos. Laisvesnė proprium tekstų traktuotė taip 
pat leidžia lengviau išbandyti naujus atlikimo būdus (pvz., 
K. Vasiliauskaitės Taizé giesmių išdailos).

68  Ši samprata užiksuota jau XVIII a. – J. G. Walteris („Mu-
sikalisches Lexikon“, Leipzig, 1732) motetą apibūdina kaip 
imitacinės technikos vokalinį kūrinį (kartais galintį būti ir 
su instrumentiniu pritarimu) pagal dvasinio turinio tekstą 
(Daunoravičienė, 2008, p. 56).

69  Būta privačių bandymų juos suderinti, pavyzdžiui, žr. Ri-
manto Čekelio „Romos katalikų bažnyčios vargonininko 
vadovą“, 2001, p. 103–104, Šventojo Jono seserų (joanitų) 
giesmynus.

70  Ši XIII a. kilmės sekvencija, galbūt išaugusi iš responsorijaus 
Libera me, Domine, de morte aeterna rimuoto tropo, nuo 
XIV–XV a. iki 1970 metų buvo Requiem dalis.

71  Pvz., G. Rossini, A. Dvořako, K. Szymanowskio, F. Puolenco 
Stabat Mater, A. Pärto, K. Pendereckio Dies irae, E. Rubbros 
Lauda Sion.

72  B. Kutavičius sekvencijos muziką suformavo savitai, nesirem-
damas grigališkojo pirmavaizdžio daryba: keturių etapų kom-
pozicijos I dalyje kantoriaus giedamus trieilius (pakaitomis 
pasikartojančia melodija a a' a a' a a'...) į vieną sulieja ilgomis 
vertėmis giedamas choro tekstas, II dalyje posmus vienija tarsi 
renesansinė stroinė-variantinė choro polifonija, III dalyje – su 
trieilio apimtimi nesutampančios melodinės formulės 4 (3) 
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balsų kanonas, IV dalyje – ištisinė poliformulinė instrumen-
tų partijos struktūra. B. Kutavičius taip pat modiikavo ir 
sekvencijos posmų trieilę struktūrą – į dvieilius (praleisdamas 
III eilutę) ir penkiaeilius (abbcc) I dalyje, o į ketureilius (abcc) 
III dalyje. O. Narbutaitės simfonijoje autentiška sekvencijos 
struktūra labiau atpažįstama, nors ir kūrybiškai perdirbta 
(žr. schemą PRIEDE Nr. 2A). Ir O. Narbutaitė, ir B. Kutavi-
čius prie sekvencijos pirmavaizdžio labiausiai priartėja kom-
pozicijų pabaigoje – „Saulėlydžio vartuose“ paskutinieji trys 
sekvencijos trieiliai suskamba kaip unisonu giedamo himno 
posmai, o Mater dolorosa paskutiniame posme cituojama 
grigališkojo Stabat Mater himno melodija.

73  Atlikimo versijos: balsui su vargonais arba mišriam chorui su 
vargonais. Kompozitorius buvo praleidęs kelis (iš 10) teksto 
posmus, vėliau numatė trūkstamam tekstui reikiamus muzi-
kos pasikartojimus (muzikos struktūra: aa bb cc de f + instr. 
užbaiga).

74  V. Barkausko Stabat Mater – I posmo (trieilio) dvi eilutės; 
G. Svilainio dviejų O quam tristis – III posmas; J. Tamulionio 
Dolorosa – I posmo I eilutė; G. Svilainio Stabat Mater Gedulo 
ir vilties dienai (A/T1-T-B-satb-org-str orch-perc) – I posmas, 
II posmas ir I posmo dviejų eilučių repriza. Šios kompozicijos, 
kaip ir koncertiniai Requiem, randa savo vietą istorinėms 
lietuvių tautos netektims atminti skirtuose koncertuose.

75  Šiame kūrinyje K. Vasiliauskaitė meistriškai suderino sekven-
cijų darybos dėsnius ir nukrypimus nuo jų. Antai pirmi du 
trieiliai yra pasikartojančios melodijos, vėliau ji kartojama 
penktajame trieilyje (panašiai kaip grigališkosiose sekvencijo-
se, kai po aštuonių posmų grįžta pradinė melodija), čia ir toliau 
ją susiejant su „stovėjimo po kryžiumi“, „Nukryžiuotojo“ 
vaizdiniais. Posmų porų muzikos pasikartojimo reguliarumas 
pažeidžiamas (pvz., 9–10, 12–13, 19–20 ir 1–2, 14–15), 
kvadratiškumą sutrikdo ir vargonų solo intarpai. Dvidešimt 
(arba 10 porų) sekvencijos posmų galima skaidyti arba į dvi 
lygias (10 + 10) dalis su identiškomis baigiamosiomis muzikos 
posmų grandimis ir kulminacijomis (mirties kančios, teismo 
ugnies vaizdiniai), arba į išplėstą ir koncentruotą bei tonu 
žemesnę (13 + 7) dalis. Šios ir kitos architektoninės sąsajos 
drauge su teksto nulemtais retorinių muzikos igūrų pakar-
tojimais sudaro įvairiaplanę – ir kontrastingą, ir variantinę – 
visumą, kuri užbaigiama koda, žodį amen išplėtojus melizma. 
Kompozicijos struktūros schemą žr. Kalavinskaitė, 2011.

76  V. Barkausko, M. Urbaičio, J. Tamulionio Lacrimosa – baigia-
mosios šešios eilutės, J. Tamulionio Tuba mirum – III posmas 
(trieilis).

77  Iki Valandų liturgijos reformos himnas giedotas ne pradžioje, 
bet po skaitinio. Žymesni šventinės Vakarinės himnai: adven-
to – Conditor alme siderum, Verbų sekmadienio – Vexilla Re-
gis, Velykų – Ad coenam Agni, Šeštinių – Jesu nostra redemptio, 
Sekminių – Veni Creator, Švč. Trejybės – O lux beata Trinitas, 
Švč. Mergelės Marijos – Ave maris stella, eilinių sekmadienių – 
Lucis Creator optime, Kristaus Kūno ir Kraujo – Pange lingua… 
corporis, Jono Krikštytojo iškilmės – Ut queant laxis, Visų 
Šventųjų – Christe redemptor. Kai kurie jų giedami ir kitoje 
liturgijoje – įžanginėse ir baigiamosiose mišių procesijose, 
Švč. Sakramento pamaldose, teikiant sakramentus. Daugelio 
šių himnų lietuviškus vertimus žr.: Dievo tautos liturginės 
valandos, 1988, 1994.

78  Pavyzdžiui, Verbų sekmadienio įžanginių apeigų himnas, 
himnai Didžiojo Ketvirtadienio Krizmos mišiose ir procesi-
joje po Paskutinės Vakarienės mišių, Didžiojo Penktadienio 
Kryžiaus pagarbinimo ir keli Devintinių procesijos himnai.

79  „Kūno paslaptį šlovingą“ (Pange lingua… corporis mys-
terium) – Didžiojo Ketvirtadienio procesijoje po mišių, 
Švč. Sakramento pagarbinimo apeigose, „O dieviškoji Ostija“ 
(O salutaris Hostia), „Jėzau, brangus atminime“ (Jesu dulcis 
memoria), „Tau lenkiuos, o Dieve“ (Adoro te devote) – Švč. 
Sakramento adoracijai.

80  Tarp žymesniųjų: H. Purcello Te Deum šv. Cecilijos dienai 
(su Jubilate, 1694), J. Haydno antrasis Te Deum, H. Berliozo 
(1855, Paryžiaus parodai), A. Brucknerio (1885), A. Dvořako 
(1896), G. Verdi (1898), Z. Kodály (1936, švenčiant Budos 
išlaisvinimo 250-ąsias metines), K. Pendereckio (1980), 
A. Pärto (1984) Te Deum.

81  Nerimo nuotaika būdinga ir atonaliam J. Kačinsko Te Deum 
laudamus (1965); jį pats autorius po premjeros įvertino kaip 
kūrybinę nesėkmę (Petrauskaitė, 1997, p. 119).

 V. Bartulis, sukūręs Te Deum pagal visą kanoninį tekstą, 
didžiąsias kulminacijas susiejo su prašymu „pakvieski mus į 
amžinąją garbę su šventaisiais“ (žr. partitūros sk. 47, 59, 68), 
o tai neįmanoma nepatyrus pasaulio pabaigos, t. y. Dievo 
akivaizdos ir Paskutinio teismo siaubo.

 D. Kairaitytė pasinaudojo tik Te Deum pavadinimu, tridalėje 
kompozicijoje jo turinį parafrazuodama psalmių ir kitais teks-
tais. Įžanga: Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, dona nobis 
pacem; I d.: „Mano Karaliau, išklausyk mano balsą – kreipiuosi 
į Tave ir atsako laukiu… išklausyk mano aimanas, įsidėmėk…“; 
II d.: „Išgirsk mano maldą, pasilenk į mane, tiesiu rankas į 
tave… mano siela Tavęs išalkus tarsi džiūstanti žemė. Tavim aš 
tikiu. Leisk atrasti man kelią, kuriuo turiu eiti, parodyk man 
kelią… išklausyk“; III d.: „Giedokit Karaliui, tegu linksminas 
dangūs, tegul krykščia žemė, gaudžia jūra, Jį regėdama, aleliu-
ja“. Cantate Domino canticum novum, alleluia.

82  Angelus Domini kalbama ar giedama (Lietuvoje įprasta giedoti 
modiikuotu grigališkosios psalmodijos I tonu) triskart per 
dieną. Taip pat po mišių, kapinėse, laidotuvėse prisimenant 
mirusius, pridedant jiems skirtą pabaigą „Amžinąjį atilsį“.  
Viešpaties Apreiškimo įvykio aprašymo ir „Viešpaties angelo“ 
struktūros derinys – Ave Maria O. Narbutaitės „Trijų Dievo 
Motinos simfonijų“ I simfonijoje (Angelus Domini), kai į 
evangelinį Angelo pasveikinimo (pabraukta) pasakojimą 
įterpiami vis ilgesni Ave Maria maldos I pusės fragmentai: 
sk. 26 – Ave Maria, (sk.) 28 – Ave Maria… Dominus tecum, 
37 – Angelus Domini nuntiavit Mariae, 40 – Ave Maria… in 
mulieribus, 43 – Angelus… et concepit de Spiritu Sancto, 45 – 
Ave Maria… et benedictus… Jesus, 49 – Ecce ancilla Domini, 
iat…, 62 – Et verbum caro est et… in nobis.

83  Pavyzdžiui, J. Kačinsko Ave Maria – poetinė maldos parafrazė 
lygių balsų chorui.

84  Ave Maria (partitūros p. 1–6), gratia plena Dominus tecum 
(p. 7–18), benedicta tu in mulieribus et benedictus ructus 
ventris tui Jesus (p. 19–21), Sancta Maria (p. 22–27), Sancta 
Maria [Mater Dei – praleista] ora pro nobis [peccatoribus – 
praleista] (p. 28–35), in hora mortis nostrum (p. 35–38), amen 
(p. 39–41).

85  Kitos evangelinės giesmės: Benedictus Dominus (Zacharijo 
giesmė, giedama Rytmetinėje) ir Nunc dimittis (Simeono 
giesmė, giedama Naktinėje).

86  Dievo Gimdytojos (sausio 1 d.), Marijos Aplankymo (gegužės 
31 d.), Žolinės – Marijos Dangun Ėmimo (rugpjūčio 15 d.), 
Marijos Nekaltojo Prasidėjimo (gruodžio 8 d.).

87  A. Briliaus Magniicat solistei ir instrumentų trio, K. Vasi-
liauskaitės kompozicija chorui ir instrumentams. Pastarajai 
gimininga ir V. Miškinio 10 dalių Magniicat lygių balsų 
chorui ir vargonams.
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88  K. Vasiliauskaitės Magniicat, kaip ir kitos bažnytinės kūrybos, 
privalumas – gerai girdimas tekstas: choro partijose žodžiai 
tariami beveik sinchroniškai. Kitos „bažnytiškumo“ savybės – 
muzikos „nuotaikos“ (melodikos, harmonijos, ritmikos) stabi-
lumo – kompozitorė pasiekia įvairiomis reprizomis, siedama 
jas su tekstu (kartojamu arba nauju), o atnaujindama tonacijų 
kaita. Magniicat I dalis, pagrįsta šios giesmės I eilutės dviem 
pusėmis, yra rondo struktūros, II dalis (trys tolesnės eilutės) 
remiasi variantiškumu ir repriziškumu, III dalyje (giesmės 
V–VII eilutės) pasikartojanti pradinių dviejų padalų muzika 
siejama su tekstu apie „galybę“, o jam pasikeitus, plėtojama 
laisvai, atsiremiant į tonalinį stabilumą (mažoras susietas su 
žodžiais apie nuolankiųjų, neturtingųjų išaukštinimą ir pra-
turtinimą), IV dalis apima Dievo pažadus Izraeliui (VIII–IX 
eilutės, ypač išplėtojant tekstą „jo palikuonims per amžius“), 
V dalis – rondo struktūros doksologija. Šios kompozicijos 
visų dalių sandaros schemas žr. Kalavinskaitė, 2011.

89  Kaip antai nuo XV a. pradžios kasdienėse vakarinėse Mari-
jos brolijų Salve pamaldose keliems giedotojams, berniukų 
chorui, choro vadovui, vargonininkui ir kunigui, skambant 
bažnyčios varpams. Todėl išliko daug polifonininių šios anti-
fonos išdailų.

90  Pagal „Dievo tautos liturginių valandų“ (1994, p. 549) 
nuorodas, Salve regina / „Sveika, karaliene“ giedama nuo 
pirmadienio po Sekminių iki liturginių metų pabaigos (nauji 
liturginiai metai pradedami adventu).

91  Kitos didžiosios Mergelės Marijos antifonos: Alma Redemp-
toris mater (giedama nuo advento pradžios iki vasario 2 d. – 
Kristaus Paaukojimo šventės – imtinai), Ave regina caelorum 
(giedama nuo vasario 2 d. iki Didžiojo Ketvirtadienio). Sub 
tuum praesidium („Tavo apgynimo šaukiamės“) – ankstyvųjų 
krikščionybės amžių malda Marijai, leidžiama giedoti valandų 
liturgijos Naktinės pabaigoje vietoj bet kurios kitos antifonos; 
Lietuvoje (su papildymu „mūsų Valdove, mūsų Tarpininke…“) 
ji giedama ir gegužinėse pamaldose po Švč. Mergelės Marijos 
litanijos, taip pat prieš laiminant tėvus po kūdikio krikšto 
(žr. Romos Katalikų Apeigynas, I, p. 43).

92  Pavyzdžiui, evangelinės giesmės (cantica evangelica) ir kitos į 
jas panašios. Daugelį jų liturgijoje giedoti IV a. pab. uždraudė 
Laodikėjos susirinkimas.

93  Iki liturgijos reformos visas psalmynas (150 psalmių) Valandų 
liturgijoje būdavo sugiedamas per savaitę, po reformos, įtrau-
kus daugiau giesmių iš Senojo bei Naujojo Testamento, – per 
mėnesį.

94  Pavyzdžiui, F Schuberto psalmės moterų balsams su forte-
pijonu, A. Dvořako, E. Rubbros psalmės solo su fortepijonu, 
stambios koncertinės kompozicijos – Z. Kodály Psalmus 
hungaricus (Ps 55 Budapešto 50-mečiui, 1923), I. Stravinskio 
„Psalmių simfonija“ (Ps 39; 40; 150 chorui ir orkestrui, 1930), 
A. Schönbergo (1949) ir L. Bernsteino (1965) psalmės hebra-
jų kalba, K. Pendereckio Psalmy Dawida (Ps 27; 30; 43; 143, 
1958), Benedicamus Domino (Ps 110, 1993), H. Góreckio 
Sancti tui Domine (1993).

95  Paprastai chorui a cappella ar su pritarimu (žr. C. Iveso, B. Brit-
teno, A. Hovhanesso, A. Pärto psalmių išdailas).

96  K. Vasiliauskaitė (9 motetų ciklas), V. Lopas (Judas merca-
tor), G. Svilainis (O vos omnes) tęsia liturginių motetų pagal 
Didžiosios savaitės Skaitinių valandos responsorijus tradiciją, 
o mišių proprium dalių ar pan. kilmės motetams galėtų būti 
priskirtos kompozicijos chorui a cappella pagal biblinį tekstą 
ar krikščionišką maldą lotynų kalba (pvz., G. Svilainio Viden-
tes stellam, Vytauto Juozapaičio Puella, surge, J. Kačinsko Haec 

dies, G. Svilainio O Domine Jesu Christe, M. Urbaičio Domine 
Jesu Christe). Pastarieji yra įvairių stroinių formų, o K. Vasi-
liauskaitės motetuose laikomasi responsorijų struktūros ir 
teksto, kuris orientuotas labiau į Kristaus kančios istorijos 
apmąstymą nei į maldą (kas būdinga psalmėms), todėl šiuos 
motetus pritaikyti mišioms būtų keblu.

97  Pavyzdžiui, V. Germanavičiaus „Psalmė“, R. Bartkevičiūtės 
„Psalmių muzika“, V. Juozapaičio „hree Psalms“ (S. Birge-
lio ž.), G. Kuprevičiaus „Pakopų psalmė“, E. Sausanavičiūtės 
Psalm, taip pat kūriniai populiarių psalmių pavadinimais 
(Miserere, De profundis) ir vokalinės instrumentinės kompo-
zicijos pagal psalmių žodžius.

98  Pagal tekstą G. Svilainio motetas Videntes stellam tiktų 
Kristaus Apsireiškimo (Trijų Karalių) šventei ar apskritai 
Kalėdų laikotarpiui, V. Lopo Judas mercator – Didžiojo 
pirmadienio – trečiadienio mišioms, V. Juozapaičio Puella, 
surge ir M. Urbaičio Domine Jesu Christe – gedulinei liturgijai, 
G. Svilainio O Domine Jesu Christe – Didžiojo Penktadienio 
apeigoms, kitoms su Dievo gailestingumu, Kristaus kančios 
minėjimu susijusioms progoms.

99  Tai nurodyta apeigynuose ir mišiole; juose vartojama lotyniška 
psalmių numeracija.

100 Laikantis nuostatos, kad kūrinys yra funkcionalus, neiškrai-
pantis liturgijos proporcijų, nepaverčiantis jos koncertu. 
Pop. Pijus X (1903) kritikavo motetą kaip Valandų liturgijos 
atlikimo būdą – jo nuomone, psalmių antifonos ir apskritai 
visa Valandų psalmodija turinti būti artima grigališkajai, 
vientisa, ne per daug išplėtota.

101 Tai eksperimentinis Ryčio Mažulio motetas Cum essem par-
vulus (apie jį plačiau žr. Daunoravičienė, 2008, p. 42–69), 
M. Urbaičio Celebrabo te, Domine, R. Bartkevičiūtės Exaudi 
Domine, turbūt ir „Psalmių muzika“ (kur pavadinimu išreikšta 
idėja realizuojama naudojantis įvairių psalmių ir kitų biblinių 
giesmių tekstų fragmentais); psalmė kaip išplėtota maldos 
meditacija – E. Sausanavičiūtės Psalm (artima A. Briliaus Ma-
gniicat), G. Kuprevičiaus „Pakopų psalmė“, R. Bartkevičiūtės 
Miserere; ekspresyvios, chromatizuotos muzikos kalbos, savaip 
modeliuoto teksto (pagal Didžiojo šeštadienio responsorijų) 
G. Svilainio motetas O vos omnes ir lietuvių bažnytinei muzikai 
nebūdingos muzikos raiškos G. Svilainio „Lord, Lord God“ 
solistams, mišriam chorui ir mušamiesiems.

102 Išimtis – V. Germanavičiaus „Psalmė“ balsui solo („Malda“ – 
„Išpažinimas“ – „Tikėjimas“ pagal rinktines Ps 139 eilutes), 
unikalus bandymas naudojantis minimaliomis raiškos prie-
monėmis sukurti vienos tarsi improvizuotos (neformulinės) 
melodijos kompoziciją.

103 Ji sudaryta iš 5 dalių: kreipimosi į Dievą (Kyrie), į šventuosius, 
į Kristų, maldavimų įvairiais reikalais ir pabaigos (Agnus Dei). 
Kaip žinome, greičiausiai iš įžanginės procesijos litanijos kilo 
mišių Kyrie, litanijos pabaigai artima mišių Agnus Dei. 

 Litanijos vadinamos pagal maldavimų adresatą, pvz., Šventojo 
Antano, Šventosios Dvasios, Jėzaus Širdies, Šventojo Kazimie-
ro. Tarp jų populiariausia Švč. Mergelės Marijos litanija (va-
dinamoji Loreto litanija – Litaniae Lauretanae) – jos išdailų 
daugiausia buvo kuriama ir bažnytinės muzikos istorijoje.

104 Lietuvoje populiarios gegužinės pamaldos Mergelės Marijos 
garbei, birželinės – Švč. Jėzaus Širdies garbei.

105 Tarp garsesnių minėtina: F. Poulenco „Litanijos Juodajai Mer-
gelei“ (1936), K. Szymanowskio M. Marijos litanija (sopranui, 
chorui ir orkestrui, 1933), A. Pärto Litany (chorui ir orkestrui, 
1994, pagal Jono Auksaburnio ž. angl. k.). Č. Sasnausko kū-
ryboje – 2 litanijos (rusų k.?) mišriam chorui a cappella arba 
balsui su vargonais.
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106 Dievo Gailestingumo litanija – A. Martinaičio oratorijos 
„Gailestingumo altorius“ IV dalis, Visų Šventųjų litani-
ja – O. Narbutaitės Vėlinių kompozicijos Lapides, lores, 
nomina et sidera III dalis. Abu šie autoriai naudojasi litanijos 
(pasikartojamumo) principu, išsaugodami ir kreipinio – at-
liepo antifoniškumą, tačiau muzikos priemonėmis išreiškia 
pasikartojančios maldos intensyvėjimą (jis litanijose ir 
kitose panašios sandaros ilgalaikėse maldose – rožiniuose, 
vainikėliuose – glūdi latentiškai, kaip dvasinė galia). A. Mar-
tinaitis to pasiekia nuolat pulsuojančia mažoro ir minoro 
kaita (is-E, E-a, a-F, F-b / b-As, As-cis, cis-A, A-d / d-C, 
C-f, f-Des, Des-is / is-E, …) ir paskutiniuose keturiuose 
(iš 16) kreipiniuose sutirštinta harmonijos kaita (atoslūgis 
pasiekiamas tik maldavimuose „Dievo Avinėli…“). O. Nar-
butaitė maldos dinamiką išreiškia aukštėjančiais kreipiniais 
(unisono melodijos formulė h-d-es-f-d, vėliau d-f-ges-as-f ), 
nuolat kylančiais prašymais (ora/te pro nobis; nuo d1es1d1es1 
iki es2e2es2e2), tirštėjančia harmonija. Plačiau apie litanijos 
žanro raidą ir jo traktuotę šiuolaikinėje lietuvių muzikoje žr. 
Kalavinskaitė, 2010, p. 18–22.

107 Polifoninė A. Briliaus litanija nėra autonomiškas kūrinys – 
ji tuo pačiu stiliumi nuosekliai pratęsia šventines Mišias 
palaimintojo Matulaičio garbei. Kaičioje aštuonbalsėje šios 
litanijos faktūroje išlikę antifoniškumo principo (kreipi-
nys – prašymas) apraiškų: vien prašymą („melski už mus“) gie-
da atskirai sopranai ar tenorai (kanonu, unisonu, dvibalsiškai), 
sopranai ir altai, sopranai ir tenorai, altai ir tenorai. Ypač ryški 
trijų baigiamųjų kreipinių „Dievo Avinėli“ antifonija: visas 
choras – vyrai, visas choras – moterys, vyrai – visas choras.

108 Kai kurie jau anksčiau aptarti tekstai, pagal kuriuos lietuvių 
autoriai yra sukūrę ar galėtų sukurti muziką, priklauso ir Va-
landų liturgijai – tai Magniicat (Vakarinės kasdienė giesmė) 
ir kitos evangelinės giesmės, Te Deum (Skaitinių šventinės 
valandos himnas) ir kiti himnai, psalmės, Tėve mūsų, malda-
vimų litanijos (Rytmetinėje, Vakarinėje) ir responsorijai.

109 Pvz., J. Reubke’s sonata vargonams Der 94. Psalm, K. Pende-
reckio Psalmus, gausi proginė O. Messiaeno kūryba vargo-
nams, fortepijonui, styginių kvartetui, orkestrui, pučiamie-
siems ir mušamiesiems.

110 Antai R. Šerkšnytės „De profundis“ styginių orkestui api-
būdintina kaip niūrios, dramatiškos nuotaikos ekspresyvi 
kompozicija (kreipimasis de profundis – „iš gilumos“), kurios 
trečioji padala – skausminga atsisveikinimo muzika; V. Bar-
tulio „Psalmės“ styginių kvartetui – savitas jo paties anks-
tesnių kūrinių De profundis, Requiem ir Mišių apmąstymas, 
pagrįstas rėksmingo skambesio virsmu į ramų, meditatyvų, 
harmoningą (mažorinių trigarsių eufoniją); A. Strazdaitės 
Per ipsum syginių orkestrui inspiruota Paskutinio teismo 
dieną į niūrią žemę atsklindančios Kristaus šviesos vaizdinio. 
Šiek tiek artimu litanijos darybai improvizuojamo trumpų 
frazių rečitavimo principu sukurtos J. Juzeliūno „Litanijos“ 
obojui, o „trūkčiojančią“ ekspresyvią R. Kabelio miniatiūrą 
obojui „Lit

hu
ania“ (Litania ≈Lithuania?) su litanija sieja tik 

pavadinimas.
111 Vienas garsiausių šiuolaikinių instrumentinių ciklų liturgijai 

(iki liturginės reformos) – O. Messiaeno ciklas vargonams 
Messe de la Pentecôte („Sekminių mišios“, 1950): 1. Entrée 
(įžanga), 2. Ofertoire (aukojimui), 3. Consecration (Pakylėji-
mui), 4. Communion (komunija), 5. Sortie (mišių pabaigai).

112 Tokia samprata vyrauja ne tik Lietuvoje: pvz., S. Dąbekas 
konstatuoja, kad chorinė mišių kompozicijų sudėtis – išim-
tinai stabilus genetinis elementas XX a. lenkų kompozitorių 
kūryboje (Dąbek, 1996, p. 34).

113 Šią tendenciją geriausiai iliustruoja F. Bajoro mišių kūryba: 
pirmoji kompozicija „Mišių giesmės“ (1988, lietuvių kalba, 
ordinarium ciklas su „Tėve mūsų“) – bandymas nesudėtinga 
muzikos kalba, bet aktyviai įsiterpti į liturgiją (išplėtotos 
meditatyvios dalys nepaisant nurodymų, kad muzika neturėtų 
stabdyti liturgijos veiksmo), „Vaikų mišios“ (1991, lietuvių 
kalba, plenarium ciklas) – siekimas muzika palydėti visą 
apeigų eigą, net ir tuos epizodus, kur muzika nepageidautina 
(Vilniaus arkikatedros vaikų choro repertuare jos vadinamos 
Messa continua), ieškant vaikams įdomios, tačiau bažnytinei 
muzikai nebūdingos išraiškos, Missa in musica (1993, lotynų 
kalba, skirta netradiciniam atlikėjų ansambliui) – muzikinis 
bažnytinės liturgijos variantas (mišios muzikoje, per muziką, 
plg. su didžiąja doksologija liturgijoje: „Per Jį [Kristų], su Juo ir 
Jame…“), kuriam nei bažnyčia, nei kunigas, nei bendruomenė, 
nei liturgija nebereikalingi.

114 Minėtinos S. Dąbeko (1996, mišių chorui kūrybos XX a. 
Lenkijoje), R. Liebrando (2003, XX a. antros pusės vokiečių 
liturginės muzikos raidos) studijos.

115 Tai būdinga ir panašaus pobūdžio kūrybai kitose šalyse. Pasak 
H. Looso, tai, kad šiuolaikiniai kompozitoriai teikia pirme-
nybę lotyniškiems liturginiams tekstams lotynų kalba, rodo, 
jog europietiškas identitetas dar neprarastas ir bažnytinės 
muzikos istorija nesibaigia drauge su liturgijos reforma (Loos, 
1997, p. 152). Nuo 1975 m. Vokietijoje vėl ėmusios atsigauti 
tradicinės liturginės išraiškos laikytinos atsvara perdėtai 
diegtoms reformos naujovėms: nuosekliai kuriami liturginiai 
žanrai, pirmiausia mišių ordinarium, pagal lotyniškus tekstus 
(Liebrand, 2003, p. 83).

116 Ypač daug lietuvių ir lenkų kūrybos panašumų: pasak 
S. Dąbeko, Lenkijoje ypač populiarus lakoniško arba ne 
viso ciklo missa brevis tipas (lenk. „msza mala“), nors tai 
ne visuomet nurodoma pavadinimu, o kuriant gedulines 
mišias dažniausiai naudojamasi senuoju modeliu (Introitus – 
Requiem  –  Kyrie –  Tractus  –  Graduale  –  Sequentia  – Of-
fertorium  –  Sanctus  – Agnus Dei  – Communio  –  Responso-
rium prolixum), t.  y. vyrauja ne liturgijai skirtos kompozicijos 
(Dąbek, 1996, p. 21, 29).

117 Žr. Dąbek, 1996, p. 17. R. Liebrando manymu, tai, kad pagal 
nekanoninį, alternatyvų tekstą linkstama kurti ne tik bažny-
tinės kilmės koncertinę, bet ir liturginę muziką, greičiausiai 
susiję su Bažnyčios leidimu apeigose vietoj proprium tekstų 
vartoti jų pakaitalus. O tai, kad vis mažiau kuriama mišių ciklų, 
bet daugėja atskirų kompozicijų (chorų, psalmių, proginių 
giesmių, himnų, motetų) – su reikalavimu įtraukti giedoti ir 
bendruomenę (Liebrand, 2003, p. 84, p. 90). Žvelgiant funk-
cionalumo aspektu akivaizdu, kad atnaujintoje liturgijoje nėra 
svarbu kompozicijas skirstyti pagal ordinarium dalių kiekį 
ar teksto kalbą.

118 Kaip antai a) pilnų teminių universalių proprium Švč. Mer-
gelės Marijos šventėms, šventųjų šventėms (Šv. Kazimierui, 
Jonui Krikštytojui, Šv. Juozapui, Visiems šventiesiems ir pan.); 
b) variantinių (pritaikomų atitinkamos šventės tekstui) introi-
tų ir komunijų (prie jų galbūt pridedant ir šiuos chorui giedoti 
leidžiamus ordinarium: Garbės himną, aleliuja priegiesmį, 
Tikėjimo slėpinio atliepą, didįjį Amen) – skirtų kokiai nors 
giminingų švenčių grupei (pvz., „Atsivėrusio Dangaus“ šven-
tėms priklausytų Epifanija / Trys Karaliai, Kristaus Krikštas, 
Viešpaties Apreiškimas Marijai, Viešpaties Dangun Žengimas, 
Atsimainymas, gal ir Kalėdų dienos, Velykų, Sekminių mišios); 
c) psalmių ciklų chorui (lietuvių kalba) – psalmių su atliepu 
ar be jo (t. y. giedant responsoriškai, antifoniškai ar ištisai).
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Summary

Ater Lithuania regained its independence and religious 
freedom in 1990, the documents of the Catholic Church 
that regulate the use of music in the liturgy were hardly 
available to ordinary laymen for a good decade (composers 
including). Most of them came to the Church in the years 
of the national revival as converts, who lacked the basic 
knowledge of the catechism, the understanding of the 
church rites, and information about the process of liturgy 
reform in other countries. herefore, most of contemporary 
religious works are irst to be looked upon as an attempt 
to interpret church music tradition and innovations by the 
distinguished composers of church music of the twentieth 
century in their own way and only later to respond to he 
requirements and needs of the reformed liturgy. he context 
of professional creation is also discussed in the article – the 
repertoire of liturgical community singing and choirs in 
Lithuanian Catholic churches. Based on the church music 
of the irst half of the twentieth century during the irst 
years after the re-establishment of independence, with 
time, it moved towards compositions of popular stylistic. 
One or two voice hymns available to everyone rather than 
hymns, polyphonic choir compositions is the priority of 
most of the Lithuanian clergy. At present, traditional music 
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composed between the two wars as well as compositions 
written by Pranciškus Beinaris and Father Gediminas Šukys 
in the Soviet time and contemporary works by choirmas-
ters (L. Abarius, V. Mi kinis) prevail in the repertoire of 
the choirs of large Lithuanian churches. Works written 
by contemporary professional composers Alvidas Remesa, 
Kristina Vasiliauskaitė and Mikas Vaitkevičius also deserve 
mention.

he article is mostly concerned with analysis of the com-
positional structure of the church genres (or compositions 
ater the biblical texts) and opportunities for functioning 
in the renewed liturgy. Between 1987 and 2010 Lithuanian 
composers wrote Mass cycles of various sizes, separate parts 
of ordinarium and proprium, sequences, Te Deum and other  
hymns, Ave Maria, Magniicat and other hymns for the Vir-
gin Mary, psalms, motets, litanies and others. here is a list 
of them in Supplement 1, while pictures of their structure 
are given in Supplement 2. Contemporary composers can 
draw on various models of the church music genres that 
formed over the second millennium of Christianity. he 
models are not equal in terms of the liturgy, and some of 
them are hardly compatible with the present-day treatment 
of the liturgy and the possibilities of their performance. Due 
to the peculiarities of their structure, it would be possible 
to adapt most compositions by contemporary Lithuanian 
authors to the church rites only with deep knowledge of the 
liturgy. Quite a few of them were written for sacral music 
festivals and compositions that did not raise any liturgical 
requirements and gave a chance to experiment. On the one 
hand, the fact that church genres moved away from the 
church ceremony were determined by the years of Soviet 
occupation when the creation of church art was suppressed 
and the Christian viewpoint was lost. Another obstacle for 
the creation of liturgical music was its reform ater which the 
link with tradition could not be established drawing on the 
history of church art. In order to write functional music for 
the liturgy the composer himself must participate in it. he 
development of the links between professional composers 
and the Catholic Church over the last two decades demon-
strates that ater the euphoria of the irst years of the coun-
try’s revival movement, the composers realised that there 
existed a wide gap between their intentions to implement 
their understanding of church music in Lithuanian Catholic 
churches and the wish of the Church hierarchy that popular 
applied music were composed (the clergy also seldom made 
eforts to get the professional composers involved in the 
work to renew the liturgy) they oten chose the freedom 
of creation rather than serving the Church)   

Reviewing the realisation of the church genres in con-
temporary Lithuanian music, the article mentions chances 
that have not yet been tried out as well as prospects for 
creating liturgical music.  

PRIedAS Nr. 1

Kūrinių pagal liturginį tekstą sąrašas

Mišių ciklai

Alekna Benjaminas –  
[„Lietuviškos mišios“ pal. Bronislavos garbei (1969), tx 
liturg. liet. parafrazės, satb–org]* 
Koncertinės mišios „Missa in honorem sancti Benjami-
ni“ (1992? 1991?), Kyrie–Gloria–Credo–Sanctus–Be-
nedictus–Agnus Dei, tx liturg. lot., satb–org

Bajoras Feliksas –  
„Mišių giesmės“ (1989/1991), Viešpatie–Garbė–Ti-
kiu–Šventas–Tėve mūsų–Dievo Avinėli, tx liturg. liet., 
satb–org; ver.: Bar–sa–org 
Vaikų mišios (1991), Prisipažįstu.Viešpatie–Garbė–Me-
ditacija–Tikiu–Aukojimas ad lib.–Šventas–Aukojimas–
Tėve mūsų–Dievo Avinėli.Viešpatie, nesu vertas– Ko-
munija–Interliudija–Postliudas, tx liet. (ver: lot.) liturg. 
ir poetinis (Lacrima), sa–org 
Missa in musica (1993), Kyrie–Gloria–Credo–Ore-
mus–Sanctus–Consecratio I–Canone–Pater noster–Pax 
Domini–Agnus Dei, tx liturg. lot., S–tb–db–pf 
Introductio et missa brevis (1996), Coniteor. Kyrie–
Sanctus–Agnus Dei, tx liturg. lot., satb–org(acc) 
Missa cantata (2010), tx liturg. lot., satb–org

Balčiūnas Linas –  
Missa brevis et solemnis (1997), Kyrie–Gloria–Alle-
luia–Credo–Sanctus–Agnus Dei, tx liturg. lot., satb–org

Baltramiejūnaitė Jūratė –  
Missa brevis (2005), Kyrie–Sanctus, tx liturg. lot., 
satb–org (pf )

Barkauskas Vytautas V. –  
Missa brevis (1994), Kyrie–Gloria, tx liturg. lot., satb–pf

Bartulis Vidmantas –  
Mišios / Missa brevis (1987), Kyrie–Gloria–Credo–
Sanctus–Agnus Dei, tx liturg. lot., satb–org

Brilius Algirdas –  
Mišios palaimintojo Matulaičio garbei (1992), Kyrie–
Gloria–Sanctus–Agnus Dei–(Pal. Matulaičio litanija), 
tx liturg. liet. (senesnis var.), satb

Bružaitė Zita –  
Missa brevis (1998–2004), Introitus–Kyrie–Gloria–
Sanctus–Agnus Dei, tx liturg. lot., ssaa–org

Kačinskas Jeronimas –  
[Missa brevis (1945–6), tx liturg. lot., ttbb],  
[Missa in honorem Immaculati Cordis Beatae Mariae 
Virginis (1951), Kyrie–Gloria–Credo–Sanctus–Bene-
dictus–Agnus Dei, tx liturg. lot., SATB–satb–3tp–3tb–
tu–org] 

*  Laužtuose skliaustuose – kūriniai, sukurti iki 1987 metų. 
Vokaliniai ir vokaliniai-instrumentiniai kūriniai, kurių nei natų, 
nei įrašų gauti nepavyko, užrašyti pasvirai. Jei pasvirai nurodyti 
tik metai – negauta natų. Į sąrašą neįtraukta įvairių liturginių 
žanrų itin gausi V. Miškinio, taip pat kitų chorvedžių (A. Šums-
ko, G. Purlio, J. Kalco, L. Abario, L. Abariaus, R. Makūno) bei 
kunigų (G. Sakalausko, G. Šukio, K. Senkaus) kūryba.
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[St. Stephen’s Mass (1966), Kyrie–Gloria–Sanctus–Bene-
dictus–Agnus Dei, tx liturg., satb–org, natos dingusios] 
Missa brevis Šventosios Dvasios garbei (1995), Vieš-
patie–Garbė–Šventas–Dievo Avinėli, tx liturg. liet. 
(senesnis amer. var.), satb–org 
Missa brevis Švenčiausios Jėzaus Širdies garbei (1996), 
Viešpatie–Garbė–Šventas–Dievo Avinėli, tx liturg. liet. 
(sen. amer. var.), ttbb–org 
Mišios Nr. 5 quasi motetti Visų Šventųjų garbei (2001–
2002), Viešpatie–Garbė–Šventas–Dievo Avinėli, tx 
liturg. liet. (sen. amer. var.), sa

Kuprevičius Giedrius – 
Missa catacumbae (1994), Kyrie–Gloria–Credo–Sanc-
tus–Benedictus–Agnus Dei, tx liturg. lot. ir papild. lot., 
satb–tp–tb–vib–vn–vc 
Missa superbrevis (1995), Kyrie–Gloria–Credo–Sanc-
tus–Benedictus–Agnus Dei, tx lot., satb

[Lapinskas Darius –  
Missa di poveri (1991), Kyrie–Gloria–Credo–Sanc-
tus–Benedictus–Agnus Dei, tx liturg lot. ir liet l. dainų, 
voice–pf–l–gui]

Lopas Vakaris –  
Missa brevis (1992), Kyrie–Gloria–Credo–Sanctus–
Agnus Dei, tx liturg. lot., dsaa–org, ver.: dsaa–l–ob–cl–
bn–4hn–2tp–timp–hpd–str (1997)

Martinaitis Algirdas –  
Missa misericordiae / Gailestingumo mišios (2008), 
Kyrie–Gloria–Alleluia–Credo–Sanctus–Agnus Dei, tx 
liturg. lot., S–Mez–satb–2ob–2hn–org–perc–str orch

Merkelys Remigijus –  
Missa L’homme armé (1991), Kyrie–Gloria–Credo–
Sanctus–Agnus Dei, tx liturg. lot., satb

Miniotas Viktoras –  
Messa da camera (1998), Kyrie–Gloria–Credo. Sanc-
tus–Agnus Dei, tx liturg. lot., B–acc–pf–hpd–db

Raudonikytė Dalia –  
Missa brevis (1993), Kyrie–Gloria–Credo–Sanctus–Be-
nedictus–Agnus Dei, tx liturg. lot., satb–org

Remesa Alvidas –  
Trejos šv. Mišios vaikams (1989?–1990), I. Viešpa-
tie–Šventas–Dievo Avinėli, liet. liturg. tx parafrazės, 
voice–org, II. Viešpatie–Šventas–Dievo Avinėli, liet. 
liturg. tx, sa–org, III. Kyrie–Sanctus–Agnus Dei, tx 
liturg. lot., sa–org 
Missa brevis (1990), Kyrie–Sanctus–Agnus Dei, tx 
liturg. lot., ssaa(ttbb)–org 
Mišios Švč. Mergelės Nekalto Prasidėjimo garbei (1992, 
MILC sąraše – 1991), Viešpatie–Garbė–Šventas–Dievo 
Avinėli, tx liturg. lot., satb 
? Mišos jaunimui (1992) ?, tx liturg. liet., ssaa(ttbb)–org 
Grigalinės mišios Nr. 1–7 (1993), Kyrie–Gloria–Sanc-
tus–Agnus Dei, tx liturg. lot., ssaa(ttbb) unis. 
? Mišios (1994) ?, Viešpatie–Garbė–Šventas–Dievo 
Avinėli, tx liturg. liet., satb–(org) 
Angelų mišios / Missa d’Angelis (1994), Kyrie–Gloria–
Sanctus–Agnus Dei, tx liturg. lot., satb–org, ver.: org–str 
orch (1995) 

Jubiliejinės Šv. Mišios M. K. Čiurlionio 130-osioms 
gimimo metinėms (2005), Viešpatie–Garbė–Šventas–
Dievo Avinėli, tx liturg. liet., S–B–satb–symph orch

Rimša Linas –  
Missa lituanus (2006), Kyrie–Gloria, tx liturg. lot. ir liet. 
l. dainų, satb–clap stomp

Sinkevičiūtė Nijolė –  
Missa brevis (1991), Kyrie–Gloria–Credo–Sanctus.
Benedictus–Agnus Dei, tx liturg. lot., satb

[Svilainis Giedrius –  
Missa brevis (1990 – prieš kompozicijos studijas 1994–
98), tx liturg. lot., satb–l–2vn–va–vc–pf ]

Tamulionis Jonas –  
Mišios / Missa op. 222 (1993), Kyrie–Gloria–Credo–
Sanctus–Agnus Dei, tx liturg. lot., ssaa 
Missa brevis op. 276 (2001), Kyrie–Gloria–Sanctus, tx 
liturg. lot., satb 
Missa parva op. 306 (2005), Kyrie–Gloria–Credo–
Sanctus–Agnus Dei, tx liturg. lot., satb 
Missa africana (2005), Kyrie–Gloria–Credo–Sanctus–
Agnus Dei, tx liturg. lot., satb–3perc

Vaitkevičius Mikas –  
Mišios šv. Kazimiero garbei (2002), Viešpatie–Garbė–
Šventas–Dievo Avinėli, tx. liturg. liet., satb–org, ver: 
da–org

Vasiliauskaitė Kristina –  
Missa brevis in honorem Beatae Mariae Virginis (1992), 
Kyrie–Gloria–Sanctus. Benedictus–Agnus Dei, tx 
liturg. lot., satb 
Kalėdų mišios / Christmas Missa brevis (1995), Kyrie–Glo-
ria–Sanctus–Agnus Dei, tx liturg. lot., ssaa(ttbb)–org(pf ) 
Mišios šv. Cecilijos garbei (2000, ver. 2001), Viešpatie–
Garbė–Šventas–Dievo Avinėli, tx liturg. liet. (ver: lot.), 
satb–org, ver:ssaa(ttbb)–org, ver: 2S–satb–org, ver: tx 
liturg. angl., satb (2003) 
Angelų mišios (Missa de Angelis, 2005), Kyrie–Gloria–
Sanctus–Agnus Dei, tx liturg. lot., da–org

Vilkončius Laimutis –  
Missa brevis „In honor of Lady of Loretto“ (1992), 
Kyrie–Gloria–Credo–Sanctus–Benedictus–Agnus Dei, 
tx liturg. lot., satb

Gedulingos mišios

Balakauskas Osvaldas –  
Requiem in memoriam Stasys Lozoraitis (1995), 
Requiem–Dies irae–Tuba mirum–Rex tremendae–
Recordare–Confutatis–Domine Jesu–Hostias–Sanc-
tus–Benedictus–Lacrymosa–Agnus Dei, tx liturg. lot., 
Mez–satb[24]–1110–0010–synth–str[11.4.3.2]

Barkauskas Vytautas V. –  
Requiem Lietuvos aukoms atminti (1992), Requiem–
Kyrie–Dies irae–Liber scriptus–Rex tremendae–Re-
cordare–Lacrimosa–Sanctus–Agnus Dei, tx liturg. lot., 
S–Mez–sa–satb–2l–2cl–org–str orch[4.4.2.2]

Bartulis Vidmantas – 
Requiem (1989), Requiem aeternam–Kyrie–Requiem 
aeternam–Absolve, Domine–Dies irae–Procesio–Do-
mine Jesu Christe–Sanctus–Agnus Dei–Lux aeterna, 
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tx liturg. lot., S–T–B–dsaa–satb–wind ens(3l–3ob–3-
cl–4hn–3tb–tu)–orch(3333–4331–5perc–hrp–cel–str)

Remesa Alvidas –  
Requiem šv. Genovaitės garbei (2001), Requiem–Kyrie–
Sanctus–Agnus Dei. Lux aeterna. Requiem, tx liturg. 
lot., da–satb–org

Sodeika Gintaras –  
Rekonstrukcija (Requiem) (1998), Requiem. Kyrie–
Requiem–Alleluia. Absolve.De profundis–Dies irae–
Sanctu–Agnus Dei. Lux aeterna, voc group–tp–tape

Šileika Remigijus –  
Requiem (1999), Requiem. Kyrie–Dies irae–Tuba 
mirum–Rex tremendae–Ingemisco–Lacrimosa–Sanc-
tus–Agnus Dei–Lux aeterna, tx liturg. lot., S–satb–
111 –1210–perc–str

Atskiros mišių dalys

Augustinas Vaclovas –  
Gloria (1990 / rev. 1996), lot. tx, S–satb–orch, ver: 
S–satb–org, ver: S–satb–2pf–perc 
Lux aeterna (2004), satb(12)

Bajoras Feliksas –  
Je crois (1996), liturg. pranc. tx, satb–org(acc) 
Pater noster (2004), Bar–str orch, ver: Bar–2vn–va–vc, 
ver: voice–org (2009)

Baltramiejūnaitė Jūratė –  
Sanctus (1996), satb–vn 
Kyrie (1997), satb 
Dona nobis pacem (2004), SATB 
Fuga pagal Dona nobis pacem (2005), satb

Barkauskas Vytautas –  
Agnus Dei op. 119 vysk. G. F. Cirtauto 90-osioms mir-
ties metinėms (2003), ssaattbb–org

Bružaitė Zita –  
Assumpta est Maria (2003), sa–pf(org)

Juzeliūnas Tomas –  
Tėve mūsų (2000), satb

Kabelis Ričardas –  
„Dėl grožio“ (Kyrie; 1996), satb[24]–2perc

Kačinskas Jeronimas –  
[Sanctus (~1928), ttbb] 
Asperges me (1993), liturg. liet. tx parafrazė, satb–org 
Credo Viešpaties Dievo Tėvo permaldavimo intencija 
(1999), satb–2tp–2tb–org, ? ver: satb

Latėnas Faustas –  
Agnus Dei (1990), tx liturg. lot. su intarpu liet. 
(Rom 12, 14–21) arba ital. (Apd 28, 25b–28 ir „O 
sancta Patria“), satb–pf/org, ver: satb–orch

Lopas Vakaris –  
Tėve mūsų (iš vaidinimo „Dievo vaikai“, 2001), da–
glsp(satb)–sil(atb)–perc

Martinaitis Algirdas –  
Aleliuja (1996), satb, su intarpu – vid. eilute lot. („Cor 
meum et caro meo exsultaverunt in Deum vivum“) 
Atmink mirusius (1996), satb 
Sanctus (1996), liturg. liet.?/lot. tx, satb 

Agnus Dei (I iš „Penkių invokacijų šv. Pranciškui“, 
2000), discanti–ssaattbb 
Ti adoriamus (IV iš „Penkių invokacijų šv. Pranciškui“, 
2000), pgl. liturg. tx it.–liet.–lot.–rus.–vok.–liet., duet-
to–ssaattbb 
Garbiname Tave, Viešpatie (Šv. Pranciškaus Kryžiaus 
misterijos V d., 2007), liet.–lot. tx, satb–4tbni–str orch

Mažulis Rytis –  
Canon solus (Gloria pabaiga; 1998), Ct–T–Bar, ver: 4 
lygiems balsams

Merkelys Remigijus –  
Credo (1989 – studijų darbas), satb 
Libera me (Requiem pabaiga, 1990), ssaattbb 
Liber… (1991; išplėstas „Libera me“ variantas), ssa-
attbb–sympf orch

Miniotas Viktoras – 
Ektenion (Kyrie; 2007), tx Kyrie eleison 33 kalbomis, 
satb–3perc–vib–mar–cel–pf

Narbutaitė Onutė –  
Gloria pradžia (II simf. iš „Tres Dei Matris Symphoniae“, 
2003), sympf orch–satb 
Requiem aeternam („Cantio vespertina“ iš „Cantio 
secundae novembris“, 2008), 3(satb)–l picc–campanelli 
Libera me Domine (iš „Lapides, lores, nomina et sidera“ 
I–III dalių; 2008), tx fragm., satb–tp–tb 
Pater noster (iš „Lapides, lores, nomina et sidera“ III 
dalies), satb (unis)–tp–l picc

Remesa Alvidas –  
Tėve mūsų (1990), satb 
Kalėdinis Gloria (1991), liturg. lot. tx ir liet. parafrazė, 
satb–(org) 
Aleliuja (1995), satb 
Apšlakstymas (1995), satb

Svilainis Giedrius –  
Cruciixus (1997), liturg. Credo tx fragm. ir papild. tx 
lot., T–satb–org–bls–perc–tape 
Et ressurexit (1997), liturg. Credo tx fragm. ir papild. tx 
(Alleluia; ora pro nobis) S–Bar–2T–satb–4vn–2va–2-
vc–db–3tp–org–timp–tape 
Sanctus (1999), 2T–B–2(satb)–bass gui–djembes–
symph orch 
Kyrie (2000), liturg. tx (graik., angl., rus., vok) ir papild. 
tx rus., 2(satb) 
Tikiu (2007), tx. liturg. („Apaštalų“) sutr. ir papild. 
Kyrie ir malda, 2(satb)–folk orch

Tamulionis Jonas –  
Lux aeterna op. 253 (1998), ssaattbb

Vasiliauskaitė Kristina – 
solo giedojimai 26 Taizé giesmėms (1994–1996)

Sekvencijos ar jų fragmentai

Bajoras Feliksas –  
Šventajai Dvasiai (2004), tx liturg. liet., satb–org, ver: 
voice–org

Barkauskas Vytautas V. –  
Stabat Mater (1990), satb 
Lacrimosa (1991), satb



85

Bažnytiniai žanrai šiuolaikinėje lietuvių kūryboje: tarp bažnytinės muzikos paveldo ir atnaujintos liturgijos poreikių

Kutavičius Bronius –  
Saulėlydžio vartai (STABAT MATER**; 1995), Can-
tor–satb–org–str orch

Narbutaitė Onutė –  
Mater Dolorosa (STABAT MATER – III simf. iš „Tres 
Dei Matris Symphoniae“; 2003), symph orch–satb

Svilainis Giedrius –  
O quam tristis (1991), ssaa 
O quam tristis (1994), satb–(ad lib.)perc 
Stabat Mater  Gedulo ir vilties dienai (1997–2001), 
A(T1)–T–B–satb–org–str orch–perc

Tamulionis Jonas –  
Dolorosa op. 207 (1992), ssaattbb 
Lacrimosa op. 254 (1998), ssaattbb 
Tuba mirum (2005), ssaattbb

Urbaitis Mindaugas –  
Lacrimosa (1994), ssaattbb

Vasiliauskaitė Kristina –  
STABAT MATER (2006), satb–org

Litanijos

Brilius Algirdas –  
Palaimintojo Matulaičio litanija (1992), tx liet., ssaattbb

Martinaitis Algirdas –  
Šv. Pranciškaus litanija (1996), tx liet., satb 
Dievo Gailestingumo litanija (oratorijos „Gailestingumo 
altorius“ IV dalis; 2007), tx liet., S–Mz–satb–orch

Narbutaitė Onutė –  
Visų šventųjų litanija / Litaniae omnium sanctorum (iš 
„Lapides, lores, nomina et sidera“ III dalies; 2008), tx 
lot., satb–1~4picc–tp–tb–perc

Ave Maria, Viešpaties angelas, Magniicat, 

Mergelės Marijos antifonos

Baltramiejūnaitė Jūratė –  
Ave Maria (2000), S–A–pf/org

Bartulis Vidmantas –  
Vėrinys Marijai (2001), tx lot.–hebr.–japon.–liet., 
S–satb–2vn–va–vc

Brilius Algirdas –  
Magniicat (2003), liturg. tx liet. k., S–l–va–hpd

Bružaitė Zita –  
Ave Maria (1997), satb

[Kačinskas Jeronimas –  
Ave Maria, 1949–57; tx neliturg. liet., ttbb]

Kairaitytė Dalia –  
Ave Maria (1999), S–pf

Martinaitis Algirdas –  
Sveika Marija (iš kantatos chorui ir puč. orkestrui „Gra-
tulationes Lithuaniae“; 2008), satb–org?

Narbutaitė Onutė –  
Angelus Domini (I simf. iš „Tres Dei Matris Sympho-
niae“; 2003) 
Salve Regina („Lapides, lores, nomina et sidera“ IV d. 
pab.; 2008), tx fragm., satb

Remesa Alvidas –  
Sveika Marija (1995), satb 
Salve Regina (1993), ssaattbb

Rokaitė-Dženkaitienė Daiva –  
Regina coeli (2004), ssatb

Sinkevičiūtė Nijolė –  
Ave Maria (1999), ssaattbb

Svilainis Giedrius –  
Ave Maria (1990), satb 
Ave Maria (2002), tx kupiūruotas, S–S–A–T–B–4(satb)

Tamulionis Jonas –  
Ave Maria op.236 (1995), ssaattbb 
Ave Maria op.308 (1998, ver: 2005; L.van Beethoveno 
„Mėnesienos sonatos“ I d.), S(T)–pf, ver: satb–pf (org)

Urbaitis Mindaugas –  
Salve Regina (II iš Trijų liturginių chorų, 2005), liturg. 
tx fragm., ssaattbb

Vasiliauskaitė Kristina –  
Ave Maria (2003), satb  
Magniicat (2005), satb–l–ob–tp–org

Te Deum

Bartulis Vidmantas –  
Te Deum (2000), satb–orch(3332–4330–4perc–hrp–
cel–str)

[Kačinskas Jeronimas –  
Te Deum laudamus (1965), S–T–satb–pf/org]

Kairaitytė Dalia –  
Te Deum (2004), Ps fragm. lot., liet. ir kt. kanon. tx 
fragm. (iš Gloria, „dona nobis pacem“), Mz–2(satb)–2-
tp–3tb–timp–str orch

Kiti himnai

Augustinas Vaclovas –  
Hymne a Saint Martin (1996), 2(satb)

Baltramiejūnaitė Jūratė –  
Veni, veni, Emmanuel (2000), S–org, ver: S–ddaa–org

Bartkevičiūtė Rasa –  
Viešpaties rytas (O Rex aeterne, 2004), lot tx, Mez(S?)–org

Kačinskas Jeronimas –  
[Te lucis ante (1977), satb–pf/org, ver: satb–2vn–va–vc], 
[Rex Christe (?), satb, ver: ssaa], 
Jesu dulcis (2001), ssatbb, ver: ssatbb–2tp–org

Narbutaitė Onutė –  
Jam sol recedit igneus / Jau saulė leidžiasi ugninė („Lapi-
des, lores, nomina et sidera“ IV d. pab.; 2008), tx fragm. 
lot.–liet., satb–2tp

Remesa Alvidas –  
Ave Maris Stella (1995), tx lot. tik pirmi žodžiai, sssaaa

Tamulionis Jonas –  
Hymnus (Himnas šv. Martynui, 1996), ssaatbb

Motetai ir motetams artimi kūriniai

Juozapaitis Vytautas –  
Puella, surge (2000), tx Lk 8, 55, Jn 11, 25–26, ssaattbb**  DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS pažymėti kūriniai yra sukurti 

pagal visą (nesutrumpintą) tekstą.
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[Kačinskas Jeronimas –  
Conirma hoc (1949–57?), lot. Ps 67, 29–30, ttb 
Terra tremuit (1932), tx Ps 75/76, 9–10, satb 
Terra tremuit (1949–57?), satb–org 
Haec dies (1981), lot. Ps 117/118, 24, satb, ver: satb–
org/pf, ver: satb–wind orch–perc–org]

Lopas Vakaris –  
Judas mercator (2000), tx Didž. Ketvirtad. V responso-
rijus, ddaa

Mažulis Rytis –  
Cum essem parvulus (2001), tx 1 Kor 13, 11–12, S1–
S2–A1–A2–T1–T2–B1–B2

Svilainis Giedrius – 
O Domine Jesu Christe (1993), tx liturg.?, (T)–satb 
Videntes stellam (1993), tx pgl. Mt 2, 10. 11, (S)–satb 
O vos omnes (1995–2002), tx Rd 1, 12, satb

Urbaitis Mindaugas – 
Si sumpsero (I iš Trijų liturginių chorų, 2005), tx 
Ps 138/139, 9, satb 
Domine Jesu Christe (III iš Trijų liturginių chorų, 
2005), tx maldos fragmentas, satb

Vasiliauskaitė Kristina –  
Kristaus kančia ir mirtis: 9 motetų ciklas pagal Didžiojo 
Penktadienio responsorijus (2000–2002), satb – Omnes 
amici mei, Velum templi scissum est, Vinea mea electa, 
Tamquam ad latronem, Tenebrae factae sunt, Animam 
meam dilectam, Tradiderunt me, Jesum tradidit, Caliga-
verunt oculi mei

Psalmės, biblinės giesmės, kompozicijos kitais Biblijos ir 

pan. tekstais

Augustinas Vaclovas –  
Cantate Domino canticum novum (1996), tx lot. 
Ps 97, 1. 4. 5 2(sab)–org 
Tau bet kokios sutemos šviesios (2000), tx 
Ps 138/139, 7–12, 2(satb)

Bartkevičiūtė Rasa –  
Miserere (1991), satb–str orch 
Psalmių muzika (1994), S–str orch 
Exaudi Domine (1998), tx lot. Ps 20/21, 1; 26, 7, 
Dan 3, 57–58, Ps 17/18, 1, satb–str orch

Germanavičius Vytautas –  
Psalmė (2002), tx liet. Ps138/139, 14. 17–18. 23–24, S solo

Juozapaitis Vytautas –  
hree Psalms (2001), tx angl. poet. pgl. Ps (S. Birgelio), satb

Kairaitytė Dalia –  
De profundis (1989), tx Ps 129/130, 1, satb–org

Kuprevičius Giedrius –  
Pakopų psalmė (1995), tx lot. Ps 125, satb–2vn–va–vc

Remesa Alvidas –  
Laudate Dominum (1994), tx Ps 116/117, 1, tttbbb

Sausanavičiūtė Eglė –  
Psalm 26/27 (David priusquam liniretur, 1991–1996), 
tx Ps 26/27, Mz–l–str–perc–pf

Svilainis Giedrius –  
13 Psalmė „Kaip dar ilgai, o Viešpatie“ (1996), tx liet. 
Ps 12/13, satb 
Laudate Dominum (1997), tx Ps 116/117, ssatbb–(ad 
lib.)tamb 
Lord, Lord God (2001), tx angl. ? Ps 68/69?, 2S–A–satb

Urbaitis Mindaugas –  
Celebrabo te, Domine (1996), tx Ps 9, 2–3; 
102/103, 15–16; 29/30, 13; 40/41, 14; 87/88, 14, 
148, 3. 5, 2S–l–ob–hpd–org–vc, ver. (2000): 2S–ssaa–
l–ob–hpd–org–vc

Valandų liturgija

Martinaitis Algirdas – Vigilija (1995), tx lot., liet. k. Mt 24, 
42; Mk 13, 33–35; Apr 3, 20, S–B–str orch–(ad lib.)
org, ver: S–B–l–vn–va–vc–pf

[Sakalauskas Gracijus – Completorium explendum in festo 
Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis ad 
duplicem chorum a cappella, 2008]

Instrumentiniai kūriniai liturginiu pavadinimu (ar galbūt 

bažnytinės paskirties)

Andrejevas Julius – Psalmė (2002), va–pf
Barkauskas Vytautas – ...quasi Viderunt Omnes et Notum 

Fecit Dominus (1999), l–ob–2perc–pf–vn–db; Credo 
(1989), org; Inspiration (1994), org

Bartkevičiūtė Rasa – Lacrimosa (1999), vn; Credo (2000), 
2vn–va–vc

Bartulis Vidmantas – De profundis (1988), cl–vn–va–vc–pf; 
Psalmės, styg. kvartetas Nr.2 (1999), 2vn–va–vc

Čemerytė Diana – Paper Motet (1996), 2tp–asax–tsax; Ave 
Maris Stella, oder zehn Minuten mit Organum (2001), 
2vn–va–vc; Lamentation (2003), 2vn–va–vc

Dikčiūtė Snieguolė – Osana (1988), bcl–str orch
Juzeliūnas Julius – Litanijos (1997), ob
Kabelis Ričardas – Lit

hu
ania (2001), ob

[Kačinskas Jeronimas – Transcendentinės išraiškos (1964), 
wind orch–org; Procesinė muzika (1982), 3tp–org, 
rankraštis dingęs.]

Kuprevičius Giedrius – Te Deum, koncertas (2000), tb 
solo–2222–4331–3perc–hrp–str

Malcys Arvydas – Vox clamantis in deserto (1995), l solo–2-
ob–2hn–str orch

Miniotas Viktoras – De profundis (1999), va solo–bcl–
barsax–dnb–tb–tu–glock–bls–vc–db; Hymnologia 
(1999?), orch

Remesa Alvidas – Kalėdų preliudas (1988), org; Trys medi-
tacijos (2000), org

Sodeika Gintaras – Maranata (2003), va solo–str orch
Strazdaitė Aušra – Per ipsum (2001), str orch
Šerkšnytė Raminta – De profundis (1998), str orch
Švedas Vladas – Canti et lamenti (1989), org
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PRIedAS Nr. 2

Kompozicijų struktūros schemos

A. Įvairių žanrų sandara

G. Svilainis, Cruciixus

Cruciixus, apimančiame vieną Tikėjimo išpažinimo sakinį, per solisto atliekamus didžiųjų responsorijų tekstus G. Svilainis 
dėmesį nukreipė į asmens (Kristaus) kančią, suformuodamas dvidalę kompozicijos struktūrą:
A (solo virš choro teksto ostinato)    B (choras)      |  A' (solo…)     B' (choras) 
rankr. p. 1–7                                       p. 8–12 Grave |  p. 13–19 p. 20 lėta koda 
Omnes amici mei, O vos omnes                                |  Caligaverunt, Pater in manus tuas 

G. Svilainis, Et resurrexit

G. Svilainio Et resurrexit tiksli I sakinio repriza su varijuotais papildomais šūksniais (tarp jų – G. Dufay mišių citata – solistų 
trio, kuris reprizoje išplėtotas į kodą) įrėmina visą kitą tekstą (et ascendit … eius regni non erit inis):
Įž. Et resurrexit  trio: alleluia, ora pro nobis  | solo + choras  | Įž. Et resurrexit   solo      trio + choras: alleluia 
          sk. 1                                                            sk. 5        sk. 6        sk. 11      sk. 12       sk. 13    15   16 
rankr. p. 1–4         p. 5        p. 7         p. 8                  | p. 9–24           | p. 25–28              p. 29     p. 33–37

G. Svilainis, „Tikiu“

Koncertinė G. Svilainio kompozicija „Tikiu“ 2 chorams ir lietuvių liaudies instrumentų ansambliui muzikinių stilių / derminių 
sluoksnių sąveikomis primena B. Kutavičiaus „Paskutines pagonių apeigas“, savo struktūra tarsi atspindėdama krikščionybės 
invaziją ir susiliejimą su lietuvių tikėjimu Praamžiu:
taktai:      1                  15         27        42          51              61-72 
choras I:  Malda Praamžiui  –––––––––  Tikiu//        Tikiu           Tikiu (tx iki:…kuris prasidėjo Malda Praamžiui 
choras II:                            Kyrie eleison //Kyrie Kyrie           Tikiu   iš Šventosios Dvasios) Malda Praamžiui 
            laisva choro kalba grigalika  (pakaitom) (vienu metu) liaudiškas giedojimas kalba

O. Narbutaitė, Mater dolorosa

O. Narbutaitės simfonijoje autentiška sekvencijos Stabat Mater struktūra atpažįstama, nors ir kūrybiškai perdirbta (sche-
moje x – instrumentinis epizodas; vienodomis raidėmis a ir a’, b ir b’ etc. pažymėti panašios faktūros, ritmikos ir harmonijos 
epizodai; skirtingais skaičiais pažymėtos reprizos modiikuotos transponuojant):
muzika: [įž. x]   a a   b b'   a' a'   b

1
' b

1
 [x]  c d  |   a   a' b

2
 b

2
' [x] c  d 

išpl.
 |  c' c'' c''/e' e   „gloria“

                          – –          -  -                    ~ ~     –   -                    ~  ~        ~> ~> ~>  (išplėtotas paskutinis 
posmai:            1  2    3  4    5  6      7   8        9 10   11 12 13 14       15 16     17 18 19  20    posmo žodis)

V. Bartulis, „Vėrinys Marijai“

V. Bartulio „Vėrinio Marijai“ struktūra – keturios ostinato harmonijos variacijos Ave Maria solo lotynų, hebrajų, japonų, 
lotynų (ir choro, maldą suskaidžius perpus, – lietuvių) kalbomis:
part. skaičiai:             1            6          15             18           25                           28              35                               38                  43 
apimtis (skaičiais):      (6)        9   (3) 7 (3) 7 (3) 6 
tekstas:                      instr. solo instr.  solo „Sveika, Marija“ solo „Šventoji Marija“ solo lot. k. 
                                įžanga lot. k. intarpas hebr. k. choro intarpas japonų k. choro intarpas (be pauzių)

B. Himnų sandara:

1.  Polifoninėms himnų kompozicijoms būdinga skirtingos posmų apimtys ir kaitoma faktūra

V. Augustino Himnas šv. Martynui  (rodyklės → žymi ištisinį plėtojimą):
tekstas (posmai):    I             aleliuja    II        aleliuja     III               IV      aleliuja   koda 
muzikos daryba                                     ---                                        ---    
(apimtis taktais):   4 4 4 6       7 4 4 8         7           4 4 4 12     4 4 8      5           12

J. Kačinsko himnas Jesu dulcis:  
                            posmai                   I            II       III   IV   V   (amen) 
                           apimtis (taktais)  10/11   9/10     9     6     8         1
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2.  Himnuose vienam balsui tolygios teksto ritmo pulsacijos išvengiama, naudojant skirtingas trukmes (vertes) bei kartojant 
atskirus žodžius

J. Baltramiejūnaitė Veni, veni, Emmanuel tris ketureilius posmus su dvieiliu refrenu varijuoja:
posmai             I                      II        III 
(taktai)     (1)   3 3 4 2    2 4 +6  5 4 3 2 2          2 3 4 2 1 4 +6 
                   įž.                    išpl. refrenas                 sutr. refr.                  išpl. refrenas

R. Bartkevičiūtės himną „Viešpaties rytas“ (O Rex aeterne) sudaro 5 ketureiliai posmai – IV posmas ne visas, V posmo mu-
zika – varijuota I posmo repriza:

posmai                                                instr. įž.  I    II     III   IV  V 
apimtis (kaitaus metro taktais)               5   9   7,5   7,5   4    9

C. Didžiųjų Mergelės Marijos antifonų sandara

Z. Bružaitė, Regina coeli

Etapai:       įžanga        I frazės I var.       II var.               III var.              II frazė I frazės repriza užbaiga 
Tekstas:   „Regina“    Regina coeli… Regina coeli… Regina coeli… Resurrexit… Regina coeli… „Regina“ 
Taktai:         1–5 5–29 29–44 44–59 59–70 70–81 81–85 
Apimtis:       5 (taktai)      24   15 15 11 11 5

A. Remesa, Salve Regina

Padalos:  R A R B  						 C (kulm.) R 
Tekstas: pradinis Mater… et spes pradinis Salve Regina … et spes  pradinis 
 kreipinys nostra salve kreipinys nostra salve  kreipinys 
Apimtis (psl.): 3,5 3 3,5 11  [ostinato darinių polifonija] 2,5 3,5

M. Urbaitis, Salve Regina

Schemoje y – trigubas padalos B pradinio dvitakčio pakartojimas):
Padalos:       A x B y | A (4) y 
Tekstas:     Ad te …In hac lacri- O Maria… mater O Maria | Ad te O Maria 
  clamamus… marum valle misericordiae (3 x) | clamamus (3 x) 
Boso linija: G  C– – B – – – – – h C C – – – – – – – – C – – C (F6

4
) | C  F– – C – – F
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Įvadas

Nors nuo pianolų klestėjimo laikotarpio XX a. trečia-
jame dešimtmetyje praėjo nemažai laiko, pianolų muzika 
iš esmės vis dar yra terra incognita Lietuvoje. Daug dėmesio 
šiam kultūros fenomenui pastaruoju metu skiria Darius 
Kučinskas. Jis ištyrė pianolų Lietuvoje istoriją, identiika-
vo svarbiausius muzikos ritinėlių rinkinius bei archyvus 
Lietuvoje ir JAV1, įsitraukęs į Lietuvos mokslo tarybos 
remiamą projektą sudarė patikslintą lietuviškos muzikos 
pianoloms katalogą. Nuveiktas darbas yra svarbi ir būtina 
tolesnio, detalesnio muzikos tyrimo prielaida. Nors sparti 

Rimantas ASTRAUSKAS

JAV lietuvių muzikinio gyvenimo releksija 
pianolų muzikoje (1920–1930)
he Musical Life of the Lithuanian Community in the USA as Relected 
in the Player Piano Music (1920–1930) 

Straipsnis parengtas vykdant Lietuvos mokslo tarybos inansuotą projektą (sutarties Nr. MIP-136/2010). Projektas buvo įgyvendintas autoriui 
bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu ir jo profesoriumi Dariumi Kučinsku. 

An article was prepared during a project funded by a grant (No. MIP-136/2010) from the Research Council of Lithuania. his project was 
performed in cooperation with Kaunas University of Technology and Prof. Darius Kučinskas. 

Anotacija

Pianolų muzika, užiksuota ritinėliuose, yra santykinai menkai lietuvių muzikologijoje ištirtas ir dėl istorinių, politinių, ekonominių ir 
technologinių priežasčių mažai naudotas XX a. pradžios muzikos duomenų šaltinis. Straipsnyje siekiama ištirti ir apibendrinti lietuviškos 
muzikos įrašų pianolai repertuarą, identiikuoti (kiek šiuo metu tai įmanoma) kūrinių pavadinimus, jų muzikos, aranžuočių autorystę, muzikos 
šaltinius, aptarti kūrinių atsiradimo aplinkybes, įvertinti jų įtaką Amerikos lietuvių populiariosios muzikinės kultūros ir tautinės savimonės 
raidai. Pasirinktas istorinis muzikinių šaltinių tyrimo metodas papildytas etnograiniu tyrimo būdu ir komunikacijos teorijos elementais. 
Tai leido repertuaro analizės metu gautus rezultatus gretinti su visuomeninio konteksto apžvalga, bandant nustatyti, kokias reikšmes ir kaip 
muzika galėjo atskleisti klausytojams. Tyrimas patvirtina išvadą, kad muzika pianolai yra vertingas XX a. pradžios lietuvių, pirmiausia JAV 
lietuvių bendruomenės, muzikinio gyvenimo šaltinis. 
Reikšminiai žodžiai: pianola, automatinis pianinas, pianolos ritinėliai, lietuviškos muzikos įrašai, Amerikos lietuvių muzikinė kultūra 
1920–1930 m., JAV etninių bendruomenių populiarioji muzika, lietuvių liaudies dainos, šokiai, polkos, maršai.

Abstract

Piano rolls are a relatively less known source of musical data from the beginning of the 20th century and for historical, political, economical 
and technological reasons was seldom used in Lithuanian musicology. he aim of the article is to research and summarise the repertoire of 
Lithuanian music rolls for pianola and to identify, as far as it is possible, the titles, sources, authors as well as arrangers of the music composi-
tions, to consider the circumstances of their appearance, and to determine their impact on the development of American Lithuanian popular 
music culture and national self-determination. Historical research of musical sources as the core method combined with the ethnographic 
one and supplemented with elements of communication theory enabled us to compare the results obtained from the music analysis with an 
overview of the social context trying to understand what senses and how music could communicate to the listeners. he conclusion is made 
that music for pianola is a signiicant and rarely used source of musical life of the Lithuanians at the beginning of the 20th century, particularly 
of the American Lithuanian community. 
Keywords: pianola, player piano, pianola rolls, Lithuanian music recordings, American Lithuanian musical culture in 1920–1930, popular 
music of ethnic communities in the USA, Lithuanian traditional songs, dances, polka, waltz, march.

technologijų raida šiandien leidžia įgarsinti, prikelti XX a. 
pradžios muzikinį skambesį, nuoseklus „nepažįstamos 
žemės“ pažinimas iš esmės tik prasideda. Jis žada naujų 
didesnių ir mažesnių atradimų, neabejotinai leisiančių 
geriau suprasti ir suvokti, kuo gyveno, ką galvojo ir jautė 
XX a. pradžios Amerikos lietuviai, kas juos jungė, formavo 
jų muzikinį skonį, kaip juos veikė Lietuvos ir Amerikos 
kultūrinės terpės, kaip jos bendravo tarpusavyje ir kokią 
darė įtaką išeivių kūrybai. 

Atliekant tyrimą teko narplioti didelį problemų ka-
muolį: daug keblumų kėlė kūrinių, jų autorių, aranžuotojų 
identiikavimas, nes kataloguose ir ritinėlių užrašuose 
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kūriniai nustatomi tik iš pavadinimo. Daug techninių 
sunkumų perrašant ir atgaivinant muziką iš ritinėlių būtų 
buvę galima išvengti turint Lietuvoje keletą funkcionalių 
pianolų. Deja, tokių Lietuvoje kol kas nėra. Lengviau 
identiikuoti kūrinius ir jų autorius būtų padėjusi archy-
vinė medžiaga, saugoma JAV lietuvių kultūros archyvuose. 
Tačiau ji nėra lengvai prieinama, nėra sukaupta vienoje 
vietoje, o saugoma skirtinguose miestuose. Sunkumų 
kėlė ir tai, kad nė vienas JAV lietuvių archyvas neturėjo 
funkcionalios pianolos, išlieka įrašų, gaidų, žiniasklaidos 
atsiliepimų, liudininkų pasakojimų ir duomenų apie mu-
zikos panaudojimą trūkumas.

Šaltinių apžvalga

Pianolos ir jų ritinėliai Lietuvoje nebuvo gaminami, todėl 
čia randamas tik vienas kitas atvežtinis instrumentas ir ke-
liasdešimt įrašų ritinėlių. D. Kučinsko duomenimis, šiandien 
lietuviškos muzikos pianolų ritinėlių rasime tik Lietuvos 
teatro, muzikos ir kino muziejuje (saugomas vienas įrašas – 
Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“), Klaipėdos universitete 
(kaip dalis Vytauto Strolios archyvo saugoma keletas liaudies 
dainų ritinėlių) ir privačiose Algirdo Jonušio Panevėžyje 
(70 ritinėlių, iš jų 17 lietuviškų kūrinių įrašų, tarp jų V. Ku-
dirkos, Miko Petrausko, Česlovo Sasnausko, Aleksandro 
Kačanausko, Stasio Šimkaus, Jono Žemaičio, Aleksandro 
Aleksio-Aleksandravičiaus, Antano Vanagaičio harmoni-
zuotos liaudies dainos ir autoriniai kūriniai) ir D. Kučinsko 
Kaune (13 lietuviškų kūrinių įrašų, tarp jų liaudies dainos, 
J. Žemaičio, Juozo Naujalio kūriniai)2 kolekcijose. 

Daugiausia lietuviškų ritinėlių šiandien sukaupta Jungti-
nėse Amerikos Valstijose, nes čia buvo įsikūrusios stambiau-
sios pasaulio pianolų ir ritinėlių gamybos įmonės. Ritinėlių 
kolekcijų yra Juozo Žilevičiaus ir Juozo Kreivėno archyve 
Lituanistikos tyrimo ir studijų centre Čikagoje, Balzeko 
lietuvių kultūros muziejuje Čikagoje, Kalifornijos universi-
tete (UCLA) Los Andžele, Kalifornijoje, Amerikos lietuvių 
kultūros archyve (ALKA) Putname, Konektikute, V. Stro-
lios archyve Ferlone, Naujajame Džersyje. J. Žilevičiaus ir 
J. Kreivėno archyve saugomas 21 ritinėlis, tarp jų 16 lietu-
viškos muzikos įrašų: liaudies dainų, po keletą J. Žemaičio, 
Vincento Nickaus, A. Kačanausko, po vieną – V. Kudirkos, 
A. Vanagaičio, Juozo Židanavičiaus kūrinį, Balzeko lietuvių 
kultūros muziejaus Čikagoje kolekcijoje 107 ritinėliai, iš jų 
96 lietuviškos muzikos įrašai, daugiausia šokių ir dainų trans-
kripcijos bei J. Žemaičio (17) ir M. Petrausko (10), keletas 
V. Kudirkos, V. Nickaus, S. Šimkaus, A. Aleksio-Aleksan-
dravičiaus kūrinių, trys religinės giesmės3. Kalifornijos uni-
versitete (UCLA) Los Andžele yra 18 lietuviškos muzikos 
įrašų: liaudies dainų, šokių, A. Aleksio-Aleksandravičiaus, 
Juozo Gudavičiaus, J. Žemaičio, Č. Sasnausko kūrinių. 
ALKA archyve Putname, Konektikute, saugomi 54 ritinėliai, 
iš jų 45 lietuviški įrašai, tarp jų J. Žemaičio, M. Petrausko, 

A. Vanagaičio, V. Kudirkos, V. Nickaus, A. Aleksio-Alek-
sandravičiaus, Ksavero Strumskio harmonizuotos dainos ir 
šokiai bei originalūs kūriniai4. V. Strolios archyve, kurio dalis 
liko Ferlone, Naujajame Džersyje, ritinėlių kiekis nežinomas. 
Manoma, kad ne vieną dešimtį lietuviškos muzikos ritinėlių 
pianolai turi individualūs kolekcininkai. 

Kūriniams identiikuoti svarbios informacijos teikia 
didžiausių ritinėlių gamintojų irmų, ypač QRS, katalogai5. 
Nors šiuose kataloguose specialių lietuviškos muzikos rinki-
nių nebuvo, jie paskelbti bendruosiuose sąrašuose tarp kūri-
nių anglų kalba. Popieriniai ritinėliai pianolai su įvairiausių 
stilių, pradedant klasikiniais koncertais ir baigiant Scotto 
Joplino regtaimais bei džiazo muzika, buvo tiražuojami 
milijonais, o leidyklų kataloguose kasmet pateikiami tūks-
tančiai naujų pavadinimų. Pačios didžiausios instrumentų 
gamyklos buvo Welte (Vokietija), Duo-Art ir Ampico ( JAV). 
Ritinėlius pianoloms daugiausia leido JAV kompanijos: 
Connorized Song Words, Victor Music Roll, Vocalstyle, US 
Word Roll. Deja, pasaulinės krizės metais (1930 m.) dau-
guma šių irmų bankrutavo ir iki Antrojo pasaulinio karo 
pianolų ir jų įrašų pramonė beveik sunyko. Vienintelė irma, 
atlaikiusi visas negandas ir sugebėjusi sėkmingai dirbti net 
iki 2008 m., buvo kompanija QRS. Jos ritinėlių kataloge 
(2009 m.) – per 45 000 kūrinių pavadinimų. Lietuviški 
kūriniai – 250 vienetų – sudaro tik nedidelę visų publikuotų 
kūrinių dalį (0,55 proc.). 

Apibendrinęs visus žinomus lietuviškos muzikos pia-
nolai šaltinius D. Kučinskas sudarė katalogą, šiuo metu 
apimantį apie 300 skirtingų kūrinių. Sąrašas nėra baigtinis, 
jis nuolat pildomas6. 

Popieriaus ritinėliai – trapi, neatspari laikui ir nusidė-
vėjimui laikmena. Didelė jų dalis metams bėgant sunyko, 
sudegė, sutrūnijo, bet tai, kas liko, perkėlus jų turinį į mo-
dernesnes laikmenas, išsaugo ir atkuria, kuo gyveno trečiojo 
dešimtmečio Amerikos lietuviai. Nors nė vienas čia pami-
nėtas archyvas neturi instrumento – pianolos, D. Kučinsko 
pastangų dėka, pasitelkus ilgametį irmos QRS darbuotoją 
ir profesionalų pianolininką Robertą Berkmaną bei garso 
įrašų specialistą Darijų Špakauską, 58 lietuviškos muzikos 
ritinėlius pianolai pavyko perrašyti į kompaktinę plokštelę. 
Įrašai atlikti 2010 m. Bafalo mieste Čikagoje pagaminta 
pianola LAKESIDE. Šie įrašai yra neprilygstami pianolų 
muzikos tyrimo šaltiniai. Jie atgaivina ritinėliuose užik-
suotą muziką, prikelia ją naujam gyvenimui. Vykdydamas 
Lietuvos mokslo tarybos inansuotą projektą šio straipsnio 
autorius drauge su D. Kučinsku parengė ir 2010 m. išleido 
kompaktinę plokštelę. Joje publikuoti dvidešimt keturi 
lietuviškos muzikos pianolai kūriniai7.

Aukščiau minėtas lietuviškos muzikos pianolai kata-
logas, garso įrašai ir publikuotų pirminių šaltinių, kūrinių 
muzikinių tekstų bei istorinių leidinių ir dokumentų analizė 
sudaro šio darbo medžiagos pagrindą. 
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I. Pianolų muzikos repertuaro bendroji 

charakteristika, žanrinės grupės

Nors pianolų istorija ir konstrukcija tarsi iš anksto 
modeliuoja klausytojo nuostatą apie mechanišką ir dirbtinį 
šios muzikos skambesį, pasiklausę įrašų, įsitikinsime, kad ji 
alsuoja gyvybe ir tikru jausmo bei dvasios polėkiu. Kom-
paktinėje plokštelėje publikuojami kūriniai išsaugojo tarpu-
kario Amerikos lietuvių populiariosios muzikinės kultūros 
palikimą. Stebėtinai tikslūs, beveik „skaitmeninės“ kokybės 
įrašai ritinėliuose atgaivina ir atkuria to meto lietuviškų 
muzikos vakarų, bendrų susibūrimų ir švenčių nuotaiką bei 
skambesį, džiuginusį ir jungusį mūsų tautiečius tėvynėje ir 
svečiose šalyse. „P[ianolų] mada buvo plačiai užviešpatavusi 
provincijos miesčionių sluoksnį.“8 Tuo tarsi pabrėžiama, kad 
pianolų muzika labiau atspindi „provincijos miesčionių“ 
skonį, pabrėžiant skirtį tarp didžiųjų metropolijų ir perife-
rijos miestelių muzikinių prioritetų. 

Pianolų ritinėliai prikelia iš užmaršties svarbią JAV lietu-
vių muzikos istorijos dalį, regis, negrįžtamai nugrimzdusią 
į praeitį, užmirštą, Lietuvoje žinotą tik iš pirmųjų menkos 
kokybės fonografo ir gramofono įrašų. Dabar ji skambiu, 
gyvu garsu iškyla prieš mus ir atsiveria naujam gyvenimui, 
atkurdama tą garsinį pasaulį, kuris kitados buvo labai svarbus 
ir kuriame gyveno net kelios lietuvių kartos. Dėl pianolų 
įrašų Amerikos lietuvių muzikinė kultūra tampa artimesnė 
ir suprantamesnė dabarties klausytojams. Ypač netikėta ir 
nelaukta tai, kad šie, atrodo, paprastučiai kūrinėliai šiandien 
suskamba kaip niekad šiuolaikiškai, moderniai, o tam tikras 
instrumento ribotumas virsta privalumu, muzikai suteikia 
originalumo, naujumo.

Mus pasiekusį pianolų muzikos repertuarą pagal kūrinių 
žanrines charakteristikas galime padalyti į tris stambias 
maždaug vienodos apimties grupes: a) liaudies dainų, b) 
autorinės kūrybos dainų, c) maršų, šokių ir žaidimų aran-
žuotes. Detaliau grupuodami kūrinius, galėtume skirti 
paprastas neautorizuotas ir autorizuotas harmonizuotas 
arba išplėtotas liaudies dainas, aranžuotas tradicines ir ori-
ginalias religines giesmes (daugiausia Kalėdų), aranžuotas ir 
originalias revoliucines dainas, kitas originalias, daugiausia 
patriotinio turinio, nostalgiškas, retsykiais humoristines 
dainas, maršus, polkas, valsus, kitus šokius ir žaidimus 
(ratelius) (žr. 1 paveikslėlį): 

1 pav. Pianolų muzikos žanrinės grupės ir jų proporcijos

Pianolų įrašai buvo daromi dviem būdais. Samdomas 
garsus atlikėjas pianistas paskambindavo kūrinį, o specialus 
įrenginys besisukančioje popieriaus juostelėje pažymėdavo 
atitinkamas vietas, kuriose vėliau būdavo išpjaustomos 
skylutės (taip įrašus daugiausia darydavo Vokietijoje veikusi 
pianolų kompanija Hupfeld, jai talkino garsūs kompozito-
riai Edvardas Griegas, Claude Debussy, Carlas Reinecke, 
Richardas Straussas, Igoris Stravinskis, Sergejus Rachmani-
novas, Aleksandras Skriabinas, skambinę ir taip išsaugoję 
savo kūrinius bei originalias, pirmines jų atlikimo versijas, 
ir žymūs pianistai Ferruccio Busoni, Leopoldas Godowskis, 
Ignacy Janas Paderewskis, Arthuras Rubinsteinas, įamžinę 
savojo interpretacijos meno subtilybes). Amerikos pianolų 
ritinėlių kompanijos kartais samdydavo L. Godowskį, 
S. Jop liną ir kitus garsius pianistus, tačiau dažniausiai riti-
nėlius gamindavo tiesiai iš gaidų. Tad lietuviškos muzikos 
pianolai prototipų reikia ieškoti spaudiniuose. Tačiau ieš-
kodami tokių spaudinių, susiduriame su sunkiai įveikiama 
JAV praėjusio šimtmečio pradžioje publikuotų šaltinių pri-
einamumo užduotimi. Straipsnyje jie pateikiami daugiausia 
kaip vaizdinės medžiagos iliustracijos.

II. Liaudies dainų melodijos – 

pianolų muzikos pagrindas

Pianolų ritinėlių analizė rodo, kad muzikinės estetikos 
požiūriu jose iš esmės buvo išsaugota XX a. pradžios lietu-
viškų vakarų forma ir dvasia, išryškėjo panašūs muzikiniai 
estetiniai ir socialiniai prioritetai. XIX a. pabaigoje–XX a. 
pradžioje romantinės idėjos ir tautinės aspiracijos iškelia 
liaudies dainos vertę. Daina tampa svarbia tautinės savimo-
nės formuotoja ir konsoliduojančiu veiksniu. Apie ypatingą 
liaudies dainų reikšmę išsaugant tautos dvasines ir estetines 
vertybes, jų gebėjimą telkti, jose glūdinčias nacionalinės 
muzikos galimybes daug rašė V. Kudirka, Vydūnas, Mika-
lojus Konstantinas Čiurlionis ir daugelis kitų iškilių tautos 
žadintojų. Istorija liudija, kad liaudies daina skambėjo visur, 
kur tik susitelkdavo daugiau mūsų tautiečių. Bendrumą jie 
pajusdavo dainuodami drauge, susiburdami į chorus, o pas-
tariesiems reikėjo lengvai atliekamų ir visiems patinkančių 
kūrinių. Niekas geriau negalėjo šių poreikių patenkinti už 
liaudies dainas, patriotinio pobūdžio individualią kūrybą, 
iškilmingas bažnytines giesmes ir liaudies šokius. Lygiai 
tas pačias stilistines ir žanrines kūrinių grupes randame 
ir pianolų ritinėlių kataloguose. Tad nieko nuostabaus, 
kad pianolų muzikos pagrindas – daina – persmelkia visas 
žanrines kūrinių grupes: ir individualią kūrybą, ir giesmes, 
ir ratelius, ir instrumentinę muziką. 

Apibendrindami pianoloms aranžuotas liaudies dainas 
matome, kad jos daugiausia priklauso vestuvinių, darbo, 
vaikų, šeimos, vaišių, jaunimo, našlaičių dainų, romansų žan-
rams. Čia nerasime tuo metu Lietuvoje dar plačiai gyvavusių 
apeiginių kalendorinių, sutartinių, raudų, ganymo šūksnių 
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ir signalų, verkavimų, bet pasitaiko lyrinių, nostalgiškų 
vestuvinių mergvakario jaunosios graudinimo, piršlybų, 
jaunimo santykių dainų, vaišių, šeimos baladžių, ilgesingų 
romansų (žr. 2 paveikslėlį) 

2 pav. Liaudies dainų žanrinės grupės ir jų proporcijos

Pati populiariausia pianolų muzikos forma yra harmo-
nizuotos, instrumentui adaptuotos liaudies dainos. „Har-
monizuotas lietuvių liaudies dainas teisėtai galima pavadinti 
trumpa nacionalinės profesionaliosios muzikinės kūrybos 
formavimosi ir vystymosi enciklopedija. Šioje kūrybos 
srityje ryškiai atsispindi bendras muzikinio mąstymo ir 
nacionaliniu atžvilgiu savitos muzikinės kalbos formavimosi 
procesas“, – teigia muzikologė Rima Mikėnaitė9. Pianolų 
muzika yra gyva šio proceso liudytoja. 

3 pav. Liaudies dainų harmonizuočių autoriai

Vienas pirmųjų lietuvių liaudies dainų harmoni-
zuočių pavyzdžių publikuotas Liudviko Rėzos „Dainų“ 
II tome (jį 1815 m. L. Rėzai atsiuntė Stalupėnų diakonas 
F. V. Rauschningas)10. Prie pirmųjų lietuvių liaudies dainų 
harmonizuočių autorių derėtų priskirti danų kompozitorių 
Andreasą Peterį Berggreeną, vokiečių muziką Louisą Nastą, 
vieną pirmųjų apibūdinusį lietuvių liaudies dainų melodijų 
bruožus, lenkų etnologą ir muzikologą Oskarą Kolbergą, 
didelį būrį žinomų lenkų kompozitorių bei muzikų – Sta-
nisławą Niedzielskį, Aleksandrą Polińskį, Władysławą Rzep-
ko, Piotrą Maszyńskį, Michałą Biernackį, kuriuos pasitelkė 
V. Kudirka. Šio lietuvių tautinio atgimimo žadintojo reikšmė, 
budinant lietuvių nacionalinę savimonę, yra gerai žinoma ir 
aptarta, o idėjos ir darbai itin reikšmingi. V. Kudirka imasi 
iniciatyvos ir 1895 bei 1899 m. išleidžia du subalsuotų lietu-
vių liaudies dainų sąsiuvinius „Kanklės“. Juose – 42 lietuvių 
liaudies dainos, daugiausia pritaikytos vyrų chorui. Liaudies 
dainų pavyzdžiai paimti iš Christiano Bartscho dainų rinki-
nio „Dainų balsai“ ir surinkti entuziastų – Vinco Palukaičio, 
Juliaus Aleksos, Petro Markuzo ir kitų. Deja, minėtos lenkų 
muzikų balsuotės neatitiko melodijų dvasios, tad dainos 
plačiau nepaplito. Manoma, kad V. Kudirka savo rinkiniui 
subalsavo dainas „Sėjau rūtą“, „Močiute mano“, „Ant kalno 
karklai siūbavo“, „Šėriau žirgelį“, „Ant kalno malūnėlis“, 
„Oi eisim eisim“, „Kur upelis teka“, „Ganiau aveles“, „Vai aš 
pakirsčiau“. Jos buvo kur kas labiau mėgstamos chorų. V. Ku-
dirkos balsuotės labai paprastos, melodiją viršutiniai balsai 
dainuoja per terciją, kiti balsai statiški, palaiko pagrindines 
harmonines funkcijas (žr. 4 paveikslėlį). 

Beje, vienai dainai V. Kudirka sukūrė naują tekstą. Taip 
gimė „Karvelėli mėlynasis“, ypač išpopuliarėjusi su Č. Sas-
nausko melodija. Svarbiausias V. Kudirkos kūrinys – „Tau-
tiška giesmė“, išspausdinta 1898 m. „Varpo“ 6 nr. Daugumą 
šių kūrinių randame ir pianolų ritinėliuose. V. Kudirkos 
pavyzdžiu sekė kiti rinkėjai, harmonizuotojai ir leidėjai, 

4 pav. V. Kudirkos subalsuota lietuvių liaudies daina „Kur upelis teka“ iš rinkinio „Kanklės“
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dažnai būdami vienu asmeniu: Leonas Ereminas, Vydūnas, 
M. K. Čiurlionis, M. Petrauskas, S. Šimkus ir kiti. Kas vertė 
juos imtis tokios veiklos? Pirmiausia tautinis pakilimas 
XX a. sandūroje, masiškai iš pradžių užsienyje, vėliau ir 
Lietuvoje besikuriantys tautiškai apsisprendusių muzikos 
mėgėjų chorai ir didelė tinkamo repertuaro stoka.

Apie chorinių kūrinių, subalsuotų liaudies dainų sty-
gių JAV ir galimus kūrinių šaltinius 1901 m. savo dainų 
rinkinio prakalboje rašo iš Niujorko chorvedys ir leidėjas 
L. Ereminas: „Pradedant rinkti šitą rankių buvo mieryjama 
surinkti vien lietuviškas dainas, balsus, ką pradėjus, pasirodė 
negalimu. Stokavo meliodijų ir žodžių. Nuo pačių žmonių 
pasinaudoti, ypatingai išeivių, nebuvo galima; tokį darbą 
galima atlikti vien Lietuvoje. Iš p. Bartsch'o surinktų „Dainų 
balsai“ pasinaudoti nebuvo galima dėl stokos dainų žodžių, 
o iš kun. A. Juškos „Lietuviškų ir svotbinių dainų“ vėlgi ne, 
dėl stokos meliodijų, kurios pasirodė tik pereituose metuose, 
užtat šiame rankiuje yra tik penkta dalis lietuviškų dainų.“11 
L. Eremino rinkinyje randame vėliau išpopuliarėjusius ir 
pianolų ritinėliuose įrašytus kūrinius: V. Kudirkos „Tautišką 
giesmę“ (Nr. 1 ir 67), liaudies dainas „Lakštingalėlė“ (Nr. 
16), „Strazdelis“ (Nr. 20 ir 36a), „Sveiki broliai dainininkai“ 
(Nr. 17), „Birutė“ (Biruta), ž. Silvestro Valiūno (Nr. 26), 
„Iš tolimos šalies“ („Kur banguoja Nemunėlis“), ž. Ksavero 
Sakalausko-Vanagėlio (Nr. 25). 

1904 m. Tilžėje pasirodė Vydūno rinkinys „Lietuvos Ai-
dos“. Jame pateiktos 54 lietuvių liaudies dainos, daugiausia 
iš Antano Juškos ir Ch. Bartscho rinkinių. Vėliau, 1909 m., 
išleistame rinkinyje „Lietuvos varpeliai“ greta individualios 
kūrybos pavyzdžių pateikiamos ir 22 subalsuotos liaudies 
dainos, paimtos iš anksčiau minėtų rinkinių. 1908 m. 
pasirodė itin vertingas M. K. Čiurlionio harmonizuočių 

rinkinys „Vieversėlis“, skirtas mokykloms. Tiek M. K. Čiur-
lionio, tiek Vydūno rinkiniai turėjo didelę istorinę reikšmę 
Mažosios Lietuvos, Lenkijos tautiečiams, tačiau JAV lietu-
viams jie didesnės įtakos nepadarė. Bent jau ryškesnės įtakos 
pėdsakų pianolų muzikoje nerandame.

Pirmieji liaudies dainų harmonizuočių bandymai meni-
niu požiūriu buvo kuklūs, tačiau istoriškai reikšmingi, nes, 
viena vertus, išsaugojo tradicines dainas, išplatino jas lietu-
vių bendruomenėse, telkė tautiečius vienybėn, būsimiems 
svarbiems darbams atkuriant Lietuvos valstybingumą ir jį 
įtvirtinant, kita vertus, skatino profesionaliosios muzikos 
raidą, ugdė klausytojų meninį skonį. 

Apibūdindama ankstyvus harmonizuotų lietuvių 
liaudies dainų pavyzdžius – V. Kudirkos „Kur upelis teka“ 
ir L. Eremino „Strazdelis“ – R. Mikėnaitė pastebi, kad 
„pasirinktos liaudies melodijos nėra itin įvairios derminiu, 
intonaciniu ar ritminiu požiūriu. Tai išplaukė ir iš to meto 
aplinkybių. Kadangi tuo metu dainų rinkimo ir užrašinėji-
mo darbas buvo tik pradėtas, to meto kompozitoriai, kurie 
pirmiausia stengėsi propaguoti nacionalinę muziką, dar 
negalėjo būti reiklūs, pasirinkdami vieną ar kitą liaudies 
melodiją. Jiems dažnai teko apsiriboti tik buityje paplitu-
siomis dainomis“12. Nors ir nebūdami tobuli harmonizuo-
čių pavyzdžiai, jie buvo svarbūs liaudies dainų šaltiniai: 
vėlesni autoriai ne kartą prie šių dainų grįžo ir sukūrė 
vertingų interpretacijų. Pavyzdžiui, L. Eremino subalsuotą 
pirmąsyk publikuotą dainą „Lakštingalėlė“ vėliau išplėtojo 
A. Kačanauskas, liaudies dainą „Strazdelis“, V. Kudirkos 
„Šią naktelę“ – M. Petrauskas, V. Kudirkos „Ant kalno 
karklai“ – M. Petrauskas ir J. Naujalis, V. Kudirkos „Kur 
upelis teka“ vėliau meistriškai pianolai aranžavo George 
Apolsky ir Paulas Bukantis. Taip pat verta prisiminti, kad 

5 pav. L. Eremino harmonizuota lietuvių liaudies daina „Lakštingalėlė“ iš autoriaus rinkinio
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L. Eremino subalsuota daina „Iš tolimos šalies“ („Kur 
banguoja Nemunėlis“), ž. K. Sakalausko-Vanagėlio, vėliau 
buvo harmonizuota ir išpopuliarinta J. Naujalio, o kur dar 
V. Kudirkos „Tautiškos giesmės“ ilga taisymų ir tobulinimų 
istorija. Pianolų ritinėliuose dažnai aptinkame pirmuosius, 
pradinius melodinius šių vėliau išpopuliarėjusių kūrinių 
variantus, o kartais ir naujesnes jų versijas. Taip pianolų 
muzika išsaugojo vertingus pirminius šių kūrinių pavidalus, 
parodė muzikos raidos kryptis. Galime daryti išvadą, kad 
ji labiau atspindėjo prieš dešimtmetį gyvavusį repertuarą, 
aklai nesekė naujovėmis ir madomis, nors visiškai pastarųjų 
poveikio neišvengė.

V. Kudirkos išskirtinis dėmesys liaudies dainai buvo 
įkvepiantis pavyzdys ir M. Petrauskui, šito  nevengusiam pa-
brėžti13. M. Petrauskas knygoje „Iš muzikos srities“, išleistoje 
1909 m. Čikagoje, rašo: „Turėdami tokį gausų turtą muzikos 
srityje, kaip mūsų dainą, turime ją palaikyti. Tegul muzikai 
renka, užrašinėja dainas nuo žmonių ir apvelka tas melodijas 
harmoniniu rūbu, apdabina jas savo vaidentumės gintarais 
ir įvairiais žemčiūgais, o visuomenė tegul jas maloniai pri-
ima ir dainuoja kaip kas gal – pavieniui ir būreliais, ir visa 
minia.“14 M. Petrauskas šiuo keliu ėjo ir pats. Iš jo pasisakymo 
galime numanyti, kad daugumą liaudies dainų jis asmeniškai 
užrašė iš pateikėjų ar gavo jau užrašytas iš išprususių rinkėjų 
(pavyzdžiui, Juozo Neimonto), o juo neabejotinai sekė di-
delis bendraminčių būrys. Beje, vėliau J. Neimontas ir pats 
subalsavo keletą liaudies dainų, iš jų ypač paplito „Pasisėjau 
žalią rūtą“ ir kai kurios kitos. Kaip M. Petrausko, S. Šimkaus, 
K. Strumskio ir kitų JAV lietuvių muzikų pastangomis 
sparčiai daugėjo chorui pritaikytų lietuvių liaudies dainų 
publikacijų, matome peržvelgę spaudos leidinius. 

M. Petrauskas yra išspausdinęs per 70 liaudies dainų 
išdailų chorams ir solistui su pritarimu. Jo harmonizuotos 
dainos „Bernužėli, nes'voliok“, „Suktinis“, ž. M. Rasti-
nio, „Oi tu ieva“ išsiskiria meniniu brandumu, melodiją 
paryškinančiu ir uždegančiu akompanimentu. Kai kurie 
M. Petrausko meniniai atradimai yra unikalūs: pvz., dainoje-
šokyje „Suktinis“, taip pat „Bernužėli, nes'voliok“ versijoje 
mišrių balsų chorui jis panaudoja chorinį akompanimentą, 
kurį kaip skudučių sutartinėse išskaido į ritminius modu-
sus ir išdėsto per kelis balsus, perskirdamas pauzėmis. Šie 
kūriniai sudaro vertingiausią liaudies dainų pianoloms 
dalį. Kompozitorius yra sukūręs ir labai paprastų, lengvai 
atliekamų liaudies dainų harmonizuočių (žr. „Motuš mo-
tuše“, „Per girelę“, „Saulelė raudona“), taip pat sudėtingų 
dramatiško turinio dainų, pvz., „Pasaką“, ž. Kalėdų kaukės. 
M. Petrauskas suprato meninę ir mokslinę liaudies dainų 
svarbą. Išleidęs pluoštą dainų sąsiuvinių, prie publikuotų 
liaudies dainų jis dažniausiai nurodo jų šaltinius, užrašymo 
vietą, pvz., VII sąsiuvinyje. Lietuviškos Dainos. Liaudies 
Dainos. Sutaisė Mikas Petrauskas. Išleido Mikas Petrauskas. 
Made in U.S.A. copr. 1927. 

Prie dainos „Nusipyniau vainikėlį“ nurodyta, kad tai 
daina „Nuo Pilkalnio, Prūsų Lietuvos“. Melodija užrašyta 
1852 m. (Schleicher „Handbuch der Lit. Spr.“ N. 319). 
Dažnai pateikiama dainų geograinė kilmė, tarkime, prie 
dainos „Bernužėli, nes,voliok“ prirašyta, kad tai „Labano-
riškių daina nuo Švenčionių“, randame nuorodų „Oniškėnų 
daina“, „Nuo Žaslių“, prie keleto kitų pastaba „iš Ūdrijos“ bei 
tai, kad „melodiją ir žodžius atsiuntė J. Neimontas“. Reikia 
pasakyti, kad toli gražu ne visos M. Petrausko dainos buvo 
platinamos ritinėliais, didelė jų dalis taip ir liko tik gaidomis. 

6 pav. M. Petrausko harmonizuotų lietuvių liaudies dainų rinkinių, išleistų JAV, tituliniai puslapiai



95

JAv lietuvių muzikinio gyvenimo releksija pianolų muzikoje (1920–1930)

Ši pastaba kur kas labiau turėtų būti taikoma originaliai 
kompozitoriaus kūrybai. Kodėl taip atsitiko, galime tik 
spėlioti: greičiausiai dėl kai kurių dainų ryškaus regioniš-
kumo, tarmiškų tekstų, kūrinių sudėtingumo, atlikimo 
sunkumų, neprieinamumo saviveikliniams chorams ar dar 
kitų priežasčių. M. Petrausko originalios dainos ir liaudies 
dainų išdailos sudaro svarią pianolų repertuaro dalį – 11 
proc. visų kūrinių ir apie 20 proc. dainų. 

Nemažai liaudies dainų išdailų publikavo S. Šimkus 
drauge su K. Strumskiu. Vėliau S. Šimkui pasitraukus, 
leidybinį darbą K. Strumskis tęsė vienas. Taip iki 1920 m. 
greta Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje išleistų Ch. Bartscho, 
A. Juškos liaudies dainų rinkinių, Vydūno, M. K. Čiurlionio 
harmonizuotų liaudies dainų rinkinių JAV šviesą išvydo 
kelios dešimtys L. Eremino, M. Petrausko, S. Šimkaus, 
K. Strumskio, Antano S. Pociaus, J. Žemaičio ir kitų autorių 
subalsuotų liaudies dainų rinkinių, kurie drauge su V. Nic-
kaus, Władysławo H. Sajewskio, „George-Vitak“, „Vitak-
Elsnic“ ir kitų kompanijų orkestrinės muzikos leidiniais 
sudarė lietuviškos muzikos pianoloms pagrindą. 8 pav. S. Šimkaus dainų rinkinio „Mūsų muzika“ viršelis

7 pav. M. Petrausko mišriam chorui pritaikyta lietuvių liaudies daina „Bernužėli, nes,voliok“

Bernužėli nes’voliok!
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III. Autorinė kūryba

Autorinių kūrinių žanrinė įvairovė kur kas platesnė, nei 
galėtų atrodyti – tai ir iškilmingi himnai (V. Kudirkos „Tau-
tiška giesmė“ (Himnas), Č. Sasnausko „Tautiškoji daina“, 
J. Naujalio „Lietuva brangi“, ž. Maironio, S. Šimkaus „Lie-
tuviais esame mes gimę“, ž. Jurgio Zauerveino, J. Naujalio 
„Lietuva brangi“, ž. Maironio, A. Aleksio-Aleksandravičiaus 
„Vyčių himnas“, ž. Motiejaus Gustaičio), patriotinio turinio 
lyrika ( J. Žemaičio „Mylėki tėvynę“, „Vilniaus kalneliai“, 
„O Lietuva numylėta“, „Gana, broliai, mums miegoti“, 
A. Aleksio-Aleksandravičiaus „Ginkim šalį Lietuvos“, 
S. Šimkaus „Kareivių daina“ („Ei, Lietuvos kareivėliai“), 
pakilaus džiugesio kupinos Kalėdų giesmės ( J. Naujalio 
aranžuotos „Angelai gied danguje“, „Gul šiandieną“, „Tyliąją 
naktį“, ž. Adomo Jakšto), ilgesingos elegijos (S. Šimkaus 
„Kur bakūžė samanota“, ž. Petro Vaičaičio, „Plaukia sau 
laivelis“), romansai (Č. Sasnausko „Karvelėli mėlynasis“, 
ž. V. Kudirkos, A. Aleksio-Aleksandravičiaus „Ak, myliu 
tave“, „Meilė“, abiejų ž. Leonardo Šimučio-Šilelio), humo-
ristinės (A. Vanagaičio „Stasys“, „Dul dul dūdelė“, abiejų 
ž. Liudo Giros, „Asilas ir doleris“, ž. Kukaičio), revoliucinės 
dainos (M. Petrausko aranžuotos „Darbininkų marselietė“, 
„Ant barikadų“, „Internacionalas“, „Varšuvietė“).

Patriotinių dainų kūryba taikliai atspindėjo laikotarpio 
dvasią ir tautos politines realijas. Lietuvai atgavus nepri-
klausomybę, patriotinės muzikos padaugėja. Iškyla vieno iš 
svarbiausių tautinių ir valstybės simbolių – himno – klau-
simo svarba. Pianolos negalėjo atspindėti visų tuo metu 
aktualių debatų, taisymų, tobulinimų. Tačiau jų atgarsiai 
paliko pėdsaką. Patriotinės tematikos kūriniai pianolų 
ritinėliuose užiksuoti ne po vieną, o keletu vienetų. Tai 
liudija jų svarbą. 

 
9 pav. Pianoloms pritaikytų originalių vokalinių kūrinių 
autoriai

V. Kudirkos himnas ilgą laiką buvo bene vienintelis įgar-
sintas pianolų muzikos pavyzdys Lietuvoje15. Palyginkime 
originalią V. Kudirkos „Tautiškos giesmės“ melodiją, pirmą 

10 pav. V. Kudirkos „Tautiškos giesmės“ pirmasis 1898 m. leidimas ir V. Nickaus orkestruotė, 
išspausdinta 1914 m. ir išsaugota pianolų ritinėliuose
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kartą išspausdintą 1898 m. „Varpo“ lapkričio–gruodžio nu-
meryje (Nr. 6), su V. Nickaus atlikta jos aranžuote, išspaus-
dinta JAV 1914 m. Išklausęs įrašą, D. Kučinskas iš klausos 
spėjo, kad šio kūrinio skambesiui įtakos turėjo pučiamųjų 
muzikos poveikis16. Aptikę V. Nickaus orkestruotės gaidas, 
tikrai galime pasakyti, kad spėjimas pasitvirtino. Palyginę 
originalų V. Kudirkos tekstą ir jo kiek pakeistą V. Nickaus 
orkestrinį variantą, matome oktavomis išryškintą ir nuo-
seklia seka išdėstytą boso partiją, ritminėmis igūromis ir 
smulkiais pasažais užpildytas pauzes, pakeistą į patogesnę 
pučiamiesiems instrumentams B-dur tonaciją.

Svarbiausias pianolų muzikos žanras ir šaltinis – liaudies 
muzika, ypač liaudies daina, įvairios jos harmonizuotės ir 
adaptacijos bei artima liaudies dainai, jos stipriai paveikta, 
folklorizuota autorinė kūryba. Riba tarp liaudies ir autorinių 
dainų kartais tiesiog išnyksta. Didžiausiai autorinių kūrinių 
daliai atstovaujančio muzikos autoriaus J. Žemaičio kūryba 
yra melodinga, artima nostalgiškoms našlaičių, tremtinių, 
emigrantų dainoms. Jis yra parengęs ir savo lėšomis išleidęs 
26 originalių ir harmonizuotų liaudies dainų bei žaidimų 
rinkinius, iš jų plačiau žinomas vaikų chorui skirtas 16 dainų 
rinkinys „Sietynėlis“ bei mišriam chorui skirtas 21 dainos 
„Bijūnėlis“. Dainas J. Žemaitis kūrė savo („Gana, broliai, 
mums miegoti“, „Aš lietuvaitė“, „Pas darželį trys mergelės“) 
ir kitų poetų – Juliaus Baniulio („Pas motinėlę“), Dominyko 
Tomo Bačkausko („Vai kalba, žada“), L. Šilelio („Sudiev, 
gimtine“) tekstais. Dainos plačiai paplito Pensilvanijos 
lietuvių mokyklose. J. Žilevičius teigia, kad beveik visos „jos 
buvo įrašytos į pianolų volelius ir tūkstančiais išplatintos“17. 
J. Žemaičio dainų orkestruotes iš kitų kūrinių išskiria gerai 
juntamas džiazo muzikos, ypač S. Joplino regtaimų, apskritai 
XX a. pradžios džiazo pianistų atlikimo manieros poveikis 
(žr. J. Žemaičio „Kas nuramins man širdelę“, „Pas darželį 
trys mergelės“). Kituose Amerikos miestuose ši kūryba 
yra mažiau žinoma. Pianolų kataloguose kūriniai dažnai 
grupuojami po du. Nemažai autorinių dainų ( J. Žemaičio 
„Kas nuramins man širdelę“, „Pas darželį trys mergelės“, 
Juozo Gudavičiaus „Kur giria žaliuoja“, ž. K. Sakalausko-
Vanagėlio, „Kur paliko ta jaunystė“, ž. Juozo Šnapščio-Mar-
galio, Antano S. Pociaus, J. Gudavičiaus „Leiskit į tėvynę“, 
ž. J. Šnapščio-Margalio ir kitos) yra plačiai paplitusios ne 
vien tarp Amerikos lietuvių, tapusios liaudies dainomis. 
Tačiau išplėtotų liaudies dainų dėl ribotos ritinėlio trukmės 
čia beveik neaptinkame. Modernių, itin originalių kompozi-
cijų greičiausiai dėl speciinių publikos reikmių ir muzikinio 
išsilavinimo stokos taip pat nėra. Liaudies dainų melodijos 
persmelkia ir instrumentinę kūrybą. 

IV. Maršai, polkos, valsai

Maršai ir šokiai sudaro svarbiausią instrumentinės kilmės 
kūrinių pianolai dalį. Ypač daug tarp jų polkų (per 50), kiek 
mažiau valsų (14 kūrinių), maršų (7 kūriniai), kitų šokių tik 

vienetai, nors jų įvairovė ir nemaža: suktinis, „Kepurinė“, 
klumpakojis, pakeltkojis, kadrilis, „Aguonėlė“, padespa-
nas, vengerka, mazurka, krakoviakas, pampiljonas. Beje, 
lietuviškų šokių ir žaidimų tradicija driekiasi nuo XIX a. 
pabaigos, šokiai buvo svarbi lietuviškų vakarų sudedamoji 
dalis. Įvairūs žinynai teigia, kad pirmas lietuviškas šokis 
scenoje buvo suktinis, pašoktas Peterburge 1903 10 31, o 
1905 02 20 ten pat pirmą kartą sceną išvydo „Klumpakojis“ 
(nuoroda iš Lietuvos liaudies kultūros centro tinklalapio). 
1911–1919 m. keturis stambius lietuvių liaudies žaidimų 
(su melodijomis) rinkinius parengė ir išspausdino Matas 
Grigonis18. Pirmosios tautinių šokių šventės Čikagoje 
1957 m. birželio 30 d. programą sudarė suaugusiųjų šokiai: 
„Suktinis“, „Kubilas“, „Kalvelis“, „Čigonėlis“, „Mikita“, 
„Kepurinė“, „Vėdaras“, „Šustas“, „Jonkelis“, „Senio polka“, 
„Sadutė“, „Oželis“, „Blezdingėlė“, „Rugučiai“, „Malūnas“ ir 
„Noriu miego“. Taigi tautiniai šokiai ir žaidimai šiandien yra 
svarbi Amerikos lietuvių tautinės tapatybės dalis. 

Svarbiausios instrumentinės muzikos kūrinių žanrinės 
grupės ir jų skaitmeninės proporcijos gerai matomos 11 
paveikslėlyje.

11 pav. Instrumentinės muzikos žanrai

Instrumentinėje muzikoje pasigirsta karinių pučiamų-
jų orkestrų (V. A. Bastaro maršas „Baltas kareivis“, Petro 
Stankevičiaus maršas „Tėvynės garbei“) ir įvairios sudėties 
liaudies kapelų (benų ir bendų) muzikos atgarsiai („Žvaigž-
delių lietaus polka“, polka „Ūkininko prisakymai“, Louiso 
Vitako polkos „Jūžinta“ ir „Mergužėlės“, valsas „Marytė“). 
Iš originalių lietuvių autorių kūrinių minėtini V. Kudirkos 
mazurka „Sudiev“, valsas „Varpelis“, J. Židanavičiaus (Seirijų 
Juozo) polka „Seirijų mergelė“, vienos pirmųjų Lietuvoje 
moterų kūrėjų Onos Balčiūnas „Maršas“ ir Rietavo orkestro 
auklėtinio Petro Stankevičiaus maršas „Tėvynės garbei. Lie-
tuvos maršas“. Beje, P. Stankevičius buvo vienas V. Kudirkos 
„Himno“ tobulintojų, sukūręs visiškai naują melodiją pagal 
V. Kudirkos „Tautiškos giesmės“ eiles. P. Stankevičiaus mar-
šą, kaip ir V. Kudirkos, orkestravo V. Nickus, išryškindamas 
atskirų instrumentų grupes, oktavomis paryškindamas boso 
partiją (žr. 12 pav.).

Šie kūriniai bene geriausiai atskleidžia pianolų tembrines 
ir orkestrines bei virtuozines galimybes, pasižymi ryškiu 
savitu koloritu. Pirmoji pažintis su instrumentinių kūrinių 
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pianoloms repertuaru sukelia nelauktą įspūdį: žinomos 
populiarių dainų ir šokių melodijos suskamba spalvingai, 
jaučiama tvirta profesionalo ranka ir geras instrumento 
galimybių išmanymas. Bandant suprasti šių kūrinių atsira-
dimo aplinkybes, atsiskleidžia nauji svarbūs faktai apie JAV 
lietuvių populiariosios šokių muzikos kontekstą, išryškėja 
lietuvių atlikėjų instrumentinės muzikos ir muzikavimo 
tradicijos,  ryšiai su kitataučių, daugiausia čekų ir lenkų, 
atlikėjais ir kolektyvais. Pianolų muzikos įrašai išsaugojo 
ansamblinio ir orkestrinio muzikavimo bruožus. Instru-
mentiniai lietuvių atlikėjų kolektyvai, vadinami bendais 
ir benais, jau buvo žinomi nuo XIX a. pabaigos. Pirmąjį 
lietuvišką orkestrą „First Lithuanian Band“, kuriame grojo 
30 atlikėjų, 1885 m. Šenandore (Shenandoa) suorganizavo 
Navickas (LMI, p. 146–147). „Nuo 1900 iki 1921 m. vien 
Čikagoje gyvavo 7 benai, kurių vadovai buvo I. Grušas, 
J. Keturakis, Jonas Jakaitis, Račiūnas, Vytautas Lukaus-
kas, Vladas Daukša, Petras Sarpalius“ (LMI, p. 147). Su 
orkestrais dirbo išsilavinę profesionalūs kompozitoriai ir 
vadovai – V. Nickus, A. Pocius. V. Nickus 1914 m. išleido 
orkestrui pritaikytų lietuvių liaudies šokių albumą19.

Trečiajame dešimtmetyje Amerikos didmiesčiuose (ypač 
Niujorke, Bostone, Filadelijoje, Čikagoje) buvo susibūrę 
nemažai įvairiataučių muzikos atlikėjų iš Rytų ir Vidurio 
Europos šalių. Jų kapelos ilgainiui suformavo savitą stilių, 
žinomą Čikagos polkos, dyno arba honky stiliaus vardu. Šie 
atlikėjai glaudžiai bendravo ir bendradarbiavo su lietuvių 
atlikėjais ir lietuvių auditorija. Prie kūrinio „Onytės polka“ 
randame nuorodas: aranžavo Wincentas Baluta, autorių 
teisės priklauso Władysławui H. Sajewskiui. Baluta, Sa-
jewski – populiarios Suvalkų krašto gyventojų pavardės20. 
Lietuviškų pavardžių pasitaiko tarp to ir vėlesnio meto 
Čikagos lenkų liaudies muzikos kapelų dalyvių, populiarių 
šokių atlikėjų. Polkų meistrai buvo P. Bukantis, Steve’as 
Litwinas, Adelė Litwin, Joe Stulga, Walteris (Wladziu) 
Jagiello. Tai leidžia manyti, kad lietuvių kilmės muzikantai 
įnešė savo indėlį kurdami ir tobulindami Čikagos polkas. 

12 pav. V. Nickaus orkestruotas P. Stankevičiaus „Lietuvos maršas“

Antra vertus, kaip rodo išlikusių ritinėlių sąrašai, Amerikos 
lietuviai noriai klausėsi ne tik lietuvių, bet ir kitų autorių 
sukurtų bei aranžuotų populiarių, artimų lietuvių liaudies 
šokiams muzikos kūrinių.

L. Vitako, F. Przybylskio, W. Balutos, G. Apolsky’o, 
P. Bukančio, J. Powiadowskio, G. Kozłowskio, E. Ow-
czarskio, W. H. Sajewskio ir kitų autorių polkos buvo 
svarbi JAV lietuvių muzikos repertuaro dalis, stilistiškai 
artima tradicinei lietuvių kaimo kapelų muzikai. Kitataučių 
muzikantų poveikis gali būti matomas ne tik kūrinių reper-
tuare, bet ir instrumentuotėse, atskirų štrichų, imituojančių 
būdingų nacionalinių instrumentų skambesį, panaudojime. 
Lietuviškų kūrinių orkestruotėse kartais pasitaiko kroatų 
polkoms būdingas melodijų išryškinimas tremolo štrichu. 
Šis štrichas atkuria būdingo kroatų instrumento tamburi-
cos tembrą. Išties meistriškos yra šių kūrinių orkestruotės, 
kurios fortepijono priemonėmis leidžia atkurti orkestrinį 
skambesį. Ypač spalvingos ilgamečių įvairių orkestrų 
vadovų V. Nickaus ir A. Pociaus aranžuotės. Kūrinių aran-
žuotojai dažnai siekė atkurti kanklių skambesį, kanklių 
atlikimo būdą (naudodami arpeggio štrichą), išryškindavo 
skirtingus skambesio registrus, pabalsius, melizmais ir 
trelėmis paryškindavo ir paįvairindavo liaudies melodijas, 
suteikdavo joms puošnesnį apdarą. Orkestrinis muzikinis 
mąstymas, tembriniai kontrastai atsiskleidžia lietuviškų 
šokių pynėse, persmelkia liaudies dainų aranžuotes, sukuria 
ypatingą šventišką nuotaiką. Meistriškos V. Nickaus, L. Vi-
tako, K. Echtnerio, S. A. Perry’o ir kitų autorių lietuviškų 
dainų ir šokių orkestruotės, kurias skatino besikuriantys 
orkestrai, o rengė ir platino Čikagoje įsikūrusios žinomos 
muzikos leidyklos („George-Vitak“, „Sajewski“, ypač „Vi-
tak-Elsnic“21 ir kitos), vėliau natūraliai persikėlė į pianolų 
ritinėlius. Klausydamiesi jų tiesiog negalime nesistebėti 
aranžuotojų išradingumu ir profesionalumu. Kompanijų 
vadovai – L. Vitakas, W. Sajewskis, J. P. Elsnicas – patys 
buvo geri atlikėjai ir profesionalūs aranžuotojai, populiarių 
kūrinių autorių teisių valdytojai. Jie iš praktinės patirties 
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žinojo, ko labiausiai reikia vienos ar kitos etninės bendrijos 
klausytojams. „Vitak-Elsnic Company“ yra išspausdinusi du 
lietuviškų šokių rinkinius – 1923 ir 1931 m. Juose po 25 
įvairios sudėties orkestrams instrumentuotus kūrinius su 
atskiromis instrumentų partijomis. 1931 m. reklaminiame 
lankstinuke greta čekų ir lenkų muzikos leidinių (gaidų 
knygų) pristatomi ir du lietuviškų šokių muzikos rinkiniai, 
išsiskiriantys ypač šmaikščia, sąmojinga ir madinga („snap-
py“) orkestruote. Deja, tiksli aranžuočių autorystė, priešin-
gai nei lenkų ar čekų šokių rinkiniuose, čia nenurodoma, tik 
prie pirmojo rinkinio kartais randame Karelo Echtnerio ir 
Josepho P. Elsnico pavardes. 

Išvados

Pianolų ritinėliai yra mažiau tyrinėtojams žinomas 
muzikos istorijos tyrimams veik nenaudotas, bet vertingas 
ir iškalbingas XX a. trečiojo dešimtmečio Amerikos lietuvių 
muzikinės kultūros šaltinis. Jis atskleidžia plačiosios JAV 
lietuvių bendruomenės muzikinius prioritetus, muzikos 
šaltinius, žanrus ir formas, svarbiausius populiarios tautinės 
muzikos autorius ir jų kūrybą, iki šiol žinotą daugiausia iš 
spaudinių, gana ribotos kokybės gramofono plokštelių įrašų 
ar retokų spaudos atsiliepimų. Dėl pianolų ritinėlių šis mūsų 
tautiečių kultūros dešimtmetis atgimė ir suskambo tarsi iš 
naujo geros techninės kokybės įrašais. Preliminari ritinėlių 
katalogų ir atgamintų įrašų analizė rodo, kad JAV lietuvių 
pianolų muzika atkūrė ir keletą dešimtmečių išlaikė tos 
aplinkos, iš kurios lietuviai išvyko į užjūrio kraštus, garsinį 
koloritą (soundscape), kurio vaizdinį jie atsivežė su savimi 
ir kuris leido jiems jaustis patogiai ir saugiai. Šis pažįstamų 

melodijų skambesys priminė tėvynę, joje likusius artimuo-
sius, tad neatsitiktinai nostalgiškos daugelio kūrinių gaidos 
gerai atliepė tuometes Amerikos lietuvių nuotaikas, jomis 
liejosi jų viltys ir svajos. Tai vyraujanti liaudies dainų ir šokių 
muzika ir beveik jos stilistikos rėmų neperžengianti originali 
smulkių žanrų kūryba. Čia nerasime tuo metu Lietuvoje dar 
plačiai gyvavusių apeiginių kalendorinių, darbo dainų žanrų, 
sutartinių, raudų, šūksnių, verkavimų, bet pasitaiko lyrinių, 
nostalgiškų vestuvinių mergvakario jaunosios graudinimo, 
piršlybų, jaunimo santykių, dainų, vaišių, baladžių, ilgesingų 
romansų. Pianolos padėjo išsaugoti ir plačiai paskleisti tarp 
Amerikos lietuvių tai, kas buvo atsinešta, užiksavo kūrybi-
nius bandymus plėtoti, varijuoti, vystyti išpopuliarėjusias 
lietuvių kompozitorių kūrinių, liaudies dainų ir šokių 
melodijas. Lietuviška pianolų muzika, maitinama liaudies 
muzikos syvais, padėjo stiprinti tautinę savimonę. Tačiau 
šioje muzikoje, išlaikiusioje tradicinės muzikos pagrindą, 
išgirsime ir amerikietiškos kultūros atgarsių – regtaimo, 
džiazo, fokstroto ritmų ir harmonijų, tarptautinių polkų 
kapelų, karinių pučiamųjų orkestrų skambesių. Pianolų 
muzikos raidą sustabdė JAV ūkio krizė (Didžioji depresija) ir 
naujų garso įrašymo, atkūrimo ir sklaidos technologijų (gra-
mofono, radijo) plėtra. Nors pianolų istorija ir konstrukcija 
tarsi iš anksto modeliuoja klausytojo nuostatą apie mecha-
nišką ir dirbtinį šios muzikos skambesį, pasiklausę įrašų, 
įsitikinsime, kad ji alsuoja gyvybe ir tikru jausmo bei dvasios 
polėkiu. Į ritinėlius įrašyti kūriniai išsaugojo tarpukario 
Amerikos lietuvių populiarios muzikinės kultūros palikimą. 
Dėl pianolų įrašų Amerikos lietuvių muzikinė kultūra tampa 
artimesnė ir suprantamesnė dabarties klausytojams. Ir kas 
ypač netikėta ir nelaukta – šie, regis, paprastučiai kūrinėliai 

13 pav. Lietuvių liaudies šokiai leidyklos „Vitak-Elsnic“ reklaminiuose lankstinukuose 14 pav. V. Nickaus „Lietuvių šokių 
albumo orkestrui“ (1914) titulinis lapas
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šiandien skamba kaip niekad šiuolaikiškai, moderniai, tam 
tikras instrumento ribotumas net virsta privalumu, muzikai 
suteikia originalumo, naujumo.
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Summary

Lithuanian music for player piano recorded into 
player piano rolls is signiicant and for historical, political, 
economical and technological reasons a relatively rarely 
used source in Lithuanian musicology. Music for player 
piano represent the priorities, musical sources, genres and 
forms, the main authors and their works of popular musical 
culture of the American Lithuanian community. From the 
player piano rolls, the culture of Lithuanian countrymen 
of the 1920s regained a new life in high technical qual-
ity recordings. Preliminary analysis of the player piano 
roll catalogues and recorded music examples showed that 
player piano music saved and stored the soundscape of the 
environment, which the countrymen let in their mother 
country. An image of the Lithuanian soundscape has been 
taken overseas and it helped people to feel comfortable and 
safe: the sound of familiar tunes reminded them of their 
homeland and the close relatives there and by no accident 
the nostalgic character of the tunes resonated well the mood 
of American Lithuanians expressing their emotions, dreams 
and desires. It was the music of traditional songs and dances 
and original works of small form stylistically close to the 
traditional musical ideoms. We cannot ind here folkloric 
genres popular in Lithuania at that time such as calendar 
songs and games, work songs, polyphonic songs – sutartinės, 
laments, shouting, but lyric, nostalgic wedding songs of 
the daughter’s farewell, matchmaking, youth relationship, 
drinking  songs, ballads and romances are presented. Music 

for player piano helped to save and to spread among the 
American Lithuanians what was brought from the home-
land as well as ixed the irst attempts to elaborate, vary, 
recompose popular melodies of Lithuanian songs, dances 
and original composer's works. Music for pianola fed by 
traditional music sources helped to strengthen national 
self-consciousness. Meanwhile, in player piano music one 
can hear the inluence of American culture rhythms and har-
monies of ragtime, sounds of international polka ensembles, 
military bands. he fast development of player piano music 
was stopped by the Great Depression and the spread of new 
sound recording, player and transmission technologies 
(gramophone, radio),  jazz, foxtrot, music in the motherland 
recovered the player recapturing the atmosphere of Lithua-
nian musical evenings and festivals, which was almost for-
gotten and presented only by rare publications, pour quality 
gramophone recordings, and rare mentionings in the press. 
Although the history of player pianos and their design shape 
a preconceived attitude in listeners towards the sound of 
mechanical and artiicial music, the recordings reveal lively 
and emotional efects. Piano rolls preserved the heritage of 
the popular musical culture of the Lithuanian Americans of 
the interwar period. Player piano roll recordings bring the 
musical culture of Lithuanian Americans closer and make it 
more understandable to the contemporary listener. What is 
even more surprising and unexpected, the works that seem 
quite simple now sound modern; and the limitations of the 
instrument turn into an advantage, providing the music with 
originality and novelty.
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Introduction

During the last two decades, Erkki-Sven Tüür has 
developed into a composer of considerable importance 
in Estonian contemporary music. Although extended in-
strumental works – symphonies and concertos – are at the 
centre of his oeuvre, he has also composed an opera and nu-
merous chamber works. he works of Erkki-Sven Tüür can 
be characterized by symphonic development and dramatic 
musical gestures accompanied by inner symmetry and a well 
balanced form. Consequently, the composer’s music is oten 
associated with the classical tradition1. At the same time, the 
formal relations of his works with those of the classical tradi-
tion have not yet been systematically studied2. his study 
tries to cover this gap by suggesting possible methodology: 
some of the most important works composed during the last 
decade will be examined in terms of the musical rhetoric of 
the two main classical formal archetypes – multi-movement 
sonata cycle and sonata form.

heoretical background

he term “rhetoric” has many, sometimes contradictory, 
deinitions3. Speaking of the rhetoric of the musical form 
we usually refer to the manner of how diferent thematic 
elements are ordered and juxtaposed in order to produce a 

Kerri KOTTA

Classical Formal Archetypes 
in Selected Works by Erkki-Sven Tüür
Klasikinės formos archetipai kai kuriuose Erkki-Sveno Tüüro muzikos kūriniuose

Abstract

Diferent aspects of the music of Erkki-Sven Tüür are oten associated with the classical tradition. At the same time, the formal relations of 
the works of Erkki-Sven Tüür with those of the classical tradition have not yet been systematically studied. his study tries to cover this gap 
by suggesting possible methodology: some of the most important works composed during the last decade will be examined in terms of the 
musical rhetoric of the two main classical formal archetypes – multi-movement sonata cycle and sonata form. Consequently, it can be said 
that Erkki-Sven Tüür successfully combines the rhetoric of the sonata cycle and sonata form in his works.
Keywords: Erkki-Sven Tüür, multi-movement sonata cycle, sonata form, rotational form, rhetoric, musical “time”, Hepokoski and Darcy.

Anotacija

Skirtingi Erkki-Sveno Tüüro muzikos aspektai dažnai siejami su klasikine tradicija. Tačiau jo darbų ir klasikinės tradicijos veikalų formalūs 
santykiai nėra sistemiškai išnagrinėti. Tyrimu bandoma užpildyti šią spragą, siūlant galimą tyrimų metodiką: kai kurios reikšmingiausios per 
pastarąjį dešimtmetį sukurtos kompozicijos nagrinėjamos dviejų pagrindinių klasikinių formaliųjų archetipų – kelių dalių sonatinio ciklo ir 
sonatos formos – muzikos retorikos prasme. Taigi galima teigti, kad E.-S. Tüüras savo kūriniuose sėkmingai sujungia sonatinio ciklo ir sonatos 
formos retoriką.
Reikšminiai žodžiai: Erkki-Svenas Tüüras, daugiadalis sonatos ciklas, sonatos forma, rotacinė forma, retorika, muzikinis „laikas“, Hepokoski 
& Darcy.

balanced and coherent whole. hus, in speaking of formal 
rhetoric, mainly the “surface” of the musical structure i.e. 
dynamics, register, texture, timbre, and the most easily ac-
cessed thematic aspects4 form the main body of the rhetoric 
analysis, whereas the more concealed structural facets (e.g. 
harmony, counterpoint, hidden thematic and motivic rela-
tions, etc) have more of a supporting role.

he term sonata cycle refers to a multi-movement form 
in which the movements are ordered in a certain way. he 
most traditional types are a three- and four-movement 
sonata cycle. In the three-movement sonata cycle, the 
movements usually display a fast-slow-fast pattern. Here 
the second or third movement can occasionally be replaced 
with the minuet (or scherzo), which, in such a case, as-
sumes the role of the slow movement or the inale. he 
classical four-movement sonata cycle usually displays a 
fast-slow-minuet-fast pattern. he two mid-movements – 
slow and minuet – can also appear in a reversed order. In 
the 19th century, the moderate-to-slow-paced irst and 
last movement became an increasingly common practice. 
Consequently, the outer movements of the sonata cycle 
gradually became dissociated from a rigid connectedness 
with a certain tempo.

The term sonata cycle implies that the movements 
constituting the cycle make up a coherent and balanced 
whole. herefore, any movement within the cycle starts 
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to function in a certain way. he function of a movement 
can be expressed in diferent ways, among other things, the 
rhetorical layout. Here, only some aspects (referred to as 
the rhetorical characteristics) of the movements are listed 
(see Table 1).

he let column displays the movements’ markings. 
Here, the “movement” has to be understood as a generic 
function of a certain part of the sonata cycle. herefore, 
the “irst movement” does not necessarily refer to the irst 
movement proper (or the irst larger formal section), but 
the movement that “lays out the aesthetic and expressive 
levels at which the remainder of the ‘game’ will be played” 
(Hepokoski and Darcy, 2006, p. 322). he next columns 
refer to the rhetorical characteristics of the movements, i.e. 
dialectical contrast, location, and tempo (character).

Here the term “dialectical contrast” needs clariica-
tion. It can be understood as a contrast in character arising 
between two motivically invariant thematic elements5. As 
such, the dialectical contrast can be distinguished from the 
contrast in character arising between two structurally (i.e. 
motivically) diferent musical elements (the latter can be 
referred to as a simple contrast). Dialectic contrast plays 
the most important role in deining the irst movement, 
the only movement of the sonata cycle that includes it as an 
obligatory prerequisite6. he location is also an important 
characteristic in deining the generic function of a sonata 
movement. Since the last movement of the sonata cycle 
(inale) can appear as fast, dance-like, slow, etc. (i.e. it can be 
in diferent character and tempo), its “inale-ness” is mostly 
deined by its location. he tempo becomes important in 
deining the generic function of a sonata movement only 
in the middle movements of the sonata cycle.

In speaking of the rhetorical aspects of the sonata form, 
Hepokoski and Darcy introduce the concept of the rota-
tional form or rotational structure. According to Hepokoski 
and Darcy, rotational structures “… are those that extend 
through musical space by recycling one or more times – with 
appropriate alternations and adjustments – a referential 
thematic pattern established as an ordered succession at 
the piece’s outset. In each case the implication is that once 
we have arrived at the end of the thematic pattern, the next 
step will bring us back to its opening, or to its variant, in 

order to initiate another (oten modiied) move through the 
coniguration” (Hepokoski and Darcy, 2006, p. 611).

As mentioned before, the tonal and contrapuntal as-
pects usually remain in the background in speaking of the 
rhetorical aspects of the form: “Within a sonata, tonality 
is irrelevant to the task of identifying the rotational prin-
ciple. ... Rotation is ... a rhetorical principle rather than 
a tonal one: it  is  governed by the expectation of a 
temporal presentation-sequence (my spacing – K. K.) 
of thematic-modular elements ...” (Ibid.).

According to Hepokoski and Darcy, the sonata form 
includes at least two rotational units, which they call expo-
sitional and recapitulatory rotation, respectively. he func-
tion of the former “…is to provide a referential arrangement 
or layout of specialized themes and textures against which 
the events of the two subsequent spaces – development 
and recapitulation – are to be measured and understood” 
(Hepokoski and Darcy, 2006, p. 16). herefore “... its layout 
may be understood as articulating a structure of promise 
(indicating how it proposes that ‘things work out’ in the 
recapitulatory rotation-to-come)” (Hepokoski and Darcy, 
2006, p. 17). he function of the latter is to referentially 
retrace “the rhetorical materials laid out in the exposition 
(Rotation 1)”. Since the “shape and manner of unfolding 
[of the recapitulatory rotation] had been established by the 
exposition’s structure of promise”, the recapitulation should 
be considered “to articulate a structure of accomplishment” 
(Hepokoski and Darcy, 2006, p. 19).

Speaking of the development, Hepokoski and Darcy 
say “developments may or may not be fully or partially 
rotational (that is, guided in large part by the ordered the-
matic pattern established in the exposition)” (Hepokoski 
and Darcy, 2006, p. 19). Due to the looser connectedness 
with the rhetorical structure of the exposition, the rotational 
unit(s) of the development cannot fully articulate the struc-
ture of promise and therefore necessitate the recapitula-
tory rotation to come. hus, the rhetorical structure of the 
sonata form can be understood as a temporal sequence of 
the rotations, in which the determined “arrangement … of 
specialized … textures” of the irst rotation (exposition) will 
be referentially retraced in the last rotation (recapitulation)7 
in a way that ensures the coherence of the whole work.

Movement
Rhetorical characteristics

dialectical contrast Location Tempo (character)

First Movement must include at the beginning fast or slow (dramatic)

Slow Movement may include in the middle slow (lyrical)

Scherzo may include in the middle moderate or fast (dance-like)

Finale may include at the end fast or slow (energetic, tragic)

Table 1
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Form in selected works by erkki-Sven Tüür

In discussing his works, Erkki-Sven Tüür frequently uses 
organicist metaphors. He has noted that he “never follow[s] 
the traditional form. According to the traditional Formenle-
hre, the work begins with the presentation followed by con-
tinuation (development). he task, however, is to show the 
process, in which the atomic musical elements are subjected 
to […] continuous development in order to produce larger 
formal and structural units. I believe that such approach is 
close to that of Sibelius” (Kotta, 2009).

he composer arrived at his original approach by means 
of the so-called vectorial method in 2003. he pieces so 
composed are based on a relatively short numeric combina-
tion/code. During the subsequent composing process, the 
code is “translated” not into the so-called static element of 
music (note, rhythm duration, dynamic level of music etc.), 
as with the serial composing technique, but into the potential 
direction of the motion of the voice or musical line (hence the 
term “vectorial” to characterize the technique). By joining the 
generated one-way voices or lines, a multidimensional musi-
cal space is created. Since the vectorial technique determines 
mostly the contrapuntal (and not so much rhetorical and 
formal) aspects of the works of Erkki-Sven Tüür, it remains 
unexplored in this article.

In a recent article, I suggested the idea that the formal 
basis of music of Erkki-Sven Tüür lies primarily in diferent 
articulations of time (Kotta, 2008). According to it, time 
can be divided into relatively short or long periodic units, 
which, in their turn, serve as the main formal sections of 
the passage. hese types of articulation can be referred to as 
quick and slow time respectively. Sometimes the time is not 
divided into periodic units in the music of Erkki-Sven Tüür 
and is displayed, in such a case, as continuous time8.

The principles of the organization of musical time 
seldom appear in the pure form. More characteristic is the 
situation in which one-time type dominates the others. 

herefore, in discussing the time types of the music of 
Erkki-Sven Tüür, it is more accurate to speak of mixed 
time9. One of the most characteristic types of mixed time 
is continuous time, which has a tendency to turn into 
quick time. Such a time type allows the composer to build 
up dramatic climaxes. Usually a single persistent tone or a 
static sound-ield (being composed of numerous persistent 
tones) is continuously transformed into an active sound-
ield (composed of numerous rhythmically diferent and 
active voices)10, which, in its turn, is transformed into 
chordal texture (i.e. the sound-ield where the voices have 
the same rhythm). Due to the latter, continuous time turns 
into quick time, because a motif (or its counterpart) now 
becomes the central unit of the formal segmentation. he 
type of the texture based on quick time nevertheless remains 
rather unstable and almost momentarily dissolves into an 
active or static sound-ield based again on continuous time. 
By listening to the above-described musical process, one gets 
the impression of the accumulation and release of “kinetic” 
energy or inertia.

his article examines the works of Erkki-Sven Tüür, 
most of them composed ater 2003, when the composer 
arrived at his vectorial approach. he works under discus-
sion are the Concerto for Clarinet, Violin, and Orchestra 
Noēsis (2005), Concerto for Accordion and Orchestra 
Prophecy (2007), Concerto for Piano and Orchestra (2006), 
Fourth Symphony Magma (2002), Fith Symphony (2004), 
Sixth Symphony Strata (2007), and Oxymoron for a large 
ensemble (2003). All the works under discussion, except 
the Fith Symphony11, are written in single movement form 
and they all are made up of several larger formal sections, 
which, in the following tables, are referred to as the main 
formal sections. In addition, the tables also include – if they 
occur – the most important transitional sections between 
the main sections. he irst three rows of tables 2–8 (bars, 
main formal section, and time type) display the general 
formal layout of the works.

Noēsis – Concerto for Clarinet, Violin, and Orchestra

Bars 1–166 167–243 244–359 360–455 456–460
Main formal section 1. 2. 3. 4. Coda
Time type cuq qus s qs S
Section interpreted as a movement 
of the sonata cycle

irst movement scherzo
slow 

movement
inale

Section(s) interpreted as a formal 
section of the sonata form

expositional rotation recapitulatory rotation (coda rotation)

Table 2
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Prophecy – Concerto for Accordion and Orchestra

Bars 1–98 98–208 208–251 251–350 351–508

Main formal section 1. 2. cadenza 3. 4.

Time type cu(q) q cuq ss q

Section interpreted as a movement of 
the sonata cycle

irst movement scherzo
slow 

movement
inale

Section(s) interpreted as a formal 
section of the sonata form

expositional rotation
(developmental rota-

tion)
recapitulatory rotation

Table 3

Fourth Symphony Magma

Bars 1–179 180–282 283–409 410–572 572–600

Main formal section 1. 2. cadenza 3. 4. coda
Time type cuq q cu(q) q cu(q)
Section interpreted as a movement of 
the sonata cycle

irst movement scherzo
slow 

movement
inale

Section(s) interpreted as a formal 
section of the sonata form

expositional rotation recapitulatory rotation
(coda 

rotation)

Table 4

Concerto for Piano and Orchestra

Bars 1–98 98–148 148–169 169–224 224–356 356–418 419–459

Main formal section 1. 2.
orchestral 

“ritornello”
cadenza 3. 4. coda

Time type cuq ss q cuq suq q cu(q)
Section interpreted as a movement 
of the sonata cycle

irst 
movement

slow movement inale

Section(s) interpreted as a formal 
section of the sonata form

expositional rotation
reversed recapitulatory 

rotation
(coda 

rotation)

Table 5

Fith Symphony

Bars 1–195 196–224 225–390 391–568 568–673 674–745 746–784
Main formal section 1. 2. 3. 4. coda
Time type cuq c s q ss qs c

Movement
irst 

movement
slow movement scherzo inale

Section(s) interpreted as a formal 
section of the sonata form

expositional 
rotation

developmental rotation recapitulatory rotation
(coda 

rotation)

Table 6

Sixth Symphony Strata

Bars 1–115 116–146 146–237 238–416 417–469 470–591
Main formal section 1. 2. 3. 4.
Time type cuq s cuq q ssc ssc
Section interpreted as a movement 
of the sonata cycle

irst movement slow movement scherzo inale

Section(s) interpreted as a formal 
section of the sonata form

expositional 
rotation

developmental rotation recapitulatory rotation

Table 7
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Oxymoron

Bars 1–52 53–244 245–287 288–390 391–413 414–421
Main formal section 1. 2. 3. coda
Time type cuq suq suq q cuq c
Section interpreted as a movement 
of the sonata cycle

irst movement
slow 

movement
scherzo inale

Section(s) interpreted as a formal 
section of the sonata form

expositional 
rotation

developmental rotation
recapitulatory 

rotation
(coda 

rotation)

Table 8

Legend:
c = continuous time
q = quick time
s = slow time
s = turns into
u = turns briely and occasionally into
cuq = continuous time turns briely and occasionally into quick time
qus = quick time turns briely and occasionally into slow time
(q) = quick time appearing in a hidden form
ss = slow time starts to turn gradually into a new time type which becomes fully manifest only in the next section

qs = quick time starts to turn gradually into a new time type which becomes fully manifest only in the next section

rhythmical, timbral, and tonal layout of the given section. 
For example, continuous time is usually accompanied by 
diferent (multi)timbral sound-ields, slow time by the 
improvisation-like solo voice(s) (melody) and legato articu-
lation, and quick time by the active repetitions of diferent 
tones (especially typical is the suddenly interrupted repeti-
tion of the trumpets), active rhythm, chordal texture, and 
the prominent use of the percussion instruments. To resume, 
one can say that continuous time is primarily sound- or 
timbre-centred, slow time melody- or voice-centred, and 
quick time rhythm-centred. hus, certain time type also 
refers to a certain character.

Consequently, on the basis of the musical rhetoric, the 
sections based on diferent musical times can be related to 
the diferent movements of the sonata cycle. For example, 
the dialectic contrast of Table 1 can be related to the mixed 
time types (e.g. cuq or qus), because here the criterion of 
“explicit motivic linkages” between the contrasting musical 
material is, in a sense, fulilled. Quick and slow (continuous) 
time, however, can be related to the fast and slow tempo 
respectively. he fourth row of tables 2–8 describes the form 
of the works of Erkki-Sven Tüür seen through the prism of 
the rhetoric of the sonata cycle.

According to the tables, two main types of the four-
movement sonata cycle can be identiied: irst-scherzo-
slow-inale and irst–slow–scherzo–inale. Whereas the 
irst type characterizes the concertos (Noēsis, Prophecy, and 
the Fourth Symphony, which actually is a concerto for the 
percussion; see tables 2–4 respectively), the second type is 
more common to the works without solo instrument (the 

According to the tables, almost all works can be seen 
as being made up of four larger sections (see the row “main 
formal section”; the Fith Symphony is made up of four 
movements; see Table 6). In that respect, the Oxymoron, 
which is composed of three larger sections, difers slightly 
from the others12. Following the row “time type” in addi-
tion, two main temporal systems for arranging the (four) 
sections can be found: cuq, q, s, q, and as cuq, s, q, s. 
In the irst case, the q of the second section can also be 
replaced with more dynamic time type qus13, the s of the 
third section with the types ss or cu(q), and the q of the 
fourth section with the type qs. In the second case, the s 
of the second section can be replaced with the types suq 
or c, and the s of the fourth section with the types ssq, 
ssc, or cuq. Whereas Noēsis (Table 2), Prophecy (Table 
3), and Magma (Table 4) represent the irst, the Fith 
Symphony and Sixth Symphony (tables 6 and 7) reveal 
the second temporal design. he Concerto for Piano and 
Orchestra (Table 5) can be seen as a hybrid of the two 
aforementioned arrangements: the irst half of the Piano 
Concerto (sections 1 and 2) display the irst half of the 
second, whereas the second half (sections 3 and 4) display 
the second half of the irst temporal design. Oxymoron 
(Table 8) can be rather seen as a representative of the 
second type, in which the two irst slow paced sections 
merge. herefore, the second and third sections of the 
Oxymoron actually represent the third and fourth sections 
of the second temporal arrangement respectively.

he term musical time determines not only the main 
formal segmentation but also the characteristic textural, 
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Fith and Sixth Symphony and, in part, Oxymoron; see tables 
6–8). he Concerto for Piano and Orchestra (Table 5) is 
an exception and instead displays the form of the three-
movement sonata cycle (irst–slow–inale). Here, the large 
slow middle-movement is divided into two parts through 
the cadenza in measures 169–224. In Oxymoron (Table 8), 
however, the borders of the main formal sections do not co-
incide with the borders of the sonata “movements”: the irst 
section includes the irst and “slow movement” whereas the 
scherzo forms only a second part of the second section.

he lower ith row of tables 2–8 displays the form of 
the works of Erkki-Sven Tüür interpreted in accordance 
with the rhetoric of the sonata form. According to it, the 
works of Erkki-Sven Tüür are comprised of two or three 
basic rotations.

he irst rotation of the tables is called expositional as 
it provides “a referential arrangement or layout of special-
ized … textures against which the events of the two subse-
quent spaces – development and recapitulation – are to 
be measured and understood”. he end of the expositional 
rotation is, in the case of each work, articulated by the most 
important caesura of the work (not taking the caesura at the 
end of each work into consideration). his coincides with 
the notion of Hepokoski and Darcy regarding the sonata 
form, which, in terms of musical rhetoric, is divided into 
two parts – the exposition and the development-recapitu-
lation – with the main caesura located just at the end of the 
exposition (the latter could also be repeated, which further 
emphasizes the caesura at the end of the exposition).

If the second rotation represents the last main rotational 
unit of the work, it is called the recapitulatory rotation, 
because it referentially retraces the “the rhetorical materi-
als laid out in the Exposition (Rotation 1)”. Although the 
sequence of the thematic elements of the expositional rota-
tion is not followed as rigorously as seen in classical works 
in the recapitulatory rotation of the works of Erkki-Sven 
Tüür, the parallelism of the two rotations of his “double-
rotational” works is still quite evident. he parallelism is 
expressed most clearly in their temporal structure: similarly 
to the expositional rotation, continuous or slow time is 
converted or transformed (either shortly or permanently) 
into quick time (i.e. c(s)sq or c(s)uq) in the recapitulatory 
rotation. However, similarities between two rotations can 
also be found at the thematic level. For example, in Noēsis, 
the Fith Symphony, and Prophecy, the expositional as well 
as recapitulatory rotation begins with a long note or a static 
sound-ield from which the whole movement gradually 
evolves. In Magma (Fourth Symphony), however, both 
rotations begin with “lowing” (glissando) sound-ields. he 
beginning of the second rotation in the Sixth Symphony is 
but the direct thematic recapitulation. hus, by introduc-
ing the recapitulatory rotation, an impression of the “new 
beginning” is created in all of the above-mentioned works. 

Somewhat more complicated is the Concerto for Piano 
and Orchestra with its reversed recapitulatory rotation. 
Here the impression of the “new beginning” is achieved 
by the return of the elements of the second module of the 
recapitulatory rotation (the repetition on a high pitch in 
the piano solo part).

If the second rotation does not form the last main rota-
tion of the work, it is referred to as a developmental rota-
tion. Such rotational type has certain features. On the one 
hand, the course of musical events set up in the expositional 
rotation is also followed in the developmental rotation; 
however, as in classical music, the set of thematic modules of 
the exposition is followed more freely in the developmental 
rotation (although the process of the transformation of the 
continuous or slow time into the quick time is, as a rule, 
retained). On the other hand, the developmental rotations 
have a certain degree of formal openness or incomplete-
ness – the musical processes introduced in the development 
arrive at a denouement only in the recapitulatory rotation. 
Thus, they can (albeit not tonally but rhetorically) be 
characterized by the interruption, which is similarly one 
of the most important features of the development of the 
classical sonata form14.

To sum up, in interpreting the works of Erkki-Sven 
Tüür in the light of the rhetoric of the sonata form, they 
can be related either to the sonata form without develop-
ment (according to Hepokoski and Darcy with Type 1) or 
the sonata form containing full development (Type 3). As 
the former is more common to the instrumental concertos, 
the latter forms the basis of the works that include no solo 
instrument.

Conclusions

In the light of the above discussion, two major formal 
strategies of the works of Erkki-Sven Tüür composed 
during the last decade can be drawn. In the irst strategy, 
continuous time with a tendency to become quick time will 
be transformed into quick time proper in the next main 
formal section (the “promises” given in the irst section are 
immediately “accomplished” in the second section). he two 
sections form a complete musical process (expositional rota-
tion), which ends with a caesura. he caesura is oten “illed” 
with the solo cadenza (the two are mutually related – the 
cadenza represents the so-called state of timelessness and 
its presence, therefore, refers back to the caesura, the stop). 
he subsequent musical process (recapitulatory rotation) 
transforming continuous time again into quick time more 
or less exactly retraces the irst musical process (expositional 
rotation). In addition, ater the recapitulatory rotation, 
another musical process can begin forming the third ro-
tation (coda rotation), which remains relatively short in 
comparison with the two above-mentioned processes (see 
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Figure 1). his type is represented by the works Noēsis, 
Prophecy, Magma (Fourth Symphony), and, with certain 
reservations, the Piano Concerto.

In the second strategy, continuous time with a tendency 
to turn into quick time (the time type suggesting the quick 
time soon-to-arrive) is not immediately transformed into 
quick time proper (the “promises” are not “accomplished”). 
Instead, the section governed by such “dialectic” time type 
inishes with the caesura. hus, quick time does not actually 
become manifest but is only suggested in the irst musical 
process (expositional rotation). he irst musical process is 
followed by the much broader and extended second process 
(developmental rotation) in which the potentiality of the 
musical material set up in the irst musical process is realized 
in many ways (among other aspects, continuous time is now 
inally transformed into steady quick time). However, there 
is no caesura at the end of the second process, enabling it 

to be seen as a rhetorically “completed” or “accomplished” 
structure (recapitulation). he second musical process is 
not so much completed but interrupted by the introduc-
tion of the third musical process (recapitulatory rotation), 
which actually takes over the role of the completion of the 
whole cycle. Oten the introduction of the third rotation 
articulates the main culmination of the work (see Figure 2). 
his type is represented by the Fith and Sixth Symphony 
and the Oxymoron in this analysis.

Consequently, it can be said that, in terms of musical 
rhetoric, Erkki-Sven Tüür successfully combines the drama-
turgy of the sonata cycle and sonata form. he composer’s 
own words likening his musical dramaturgy to that of Si-
belius is corroborated here – analogously to the latter, the 
term “fusion form”15 equally describes the formal aspects of 
the music of Erkki-Sven Tüür in the most comprehensible 
manner.

Figure 1

Figure 2
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[he EEC refers to the essential expositional closure 
and ESC to the essential structural closure. As such, they 
refer to the two main caesuras of the work. Both terms are 
borrowed from Hepokoski and Darcy 2006. he letters c, s, 
and q as well as the diferent arrows between them refer to 
the diferent time types; see the legend of tables 2–8.]

Notes

1 See for example Hans Klaus Jungheinrich, 2008.
2 he formal aspects of the works of Erkki-Sven Tüür are studied 

by Gerhard Lock (2010) and the writer of this study (Kotta, 
2008). In these approaches, however, the form of the works 
of Erkki-Sven Tüür is not associated or paralleled with the 
formal archetypes of the classical tradition.

3 According to the Google English Dictionary, rhetoric is the 
skill or art of using language efectively. See http://www.
google.com/dictionary?hl=en&sl=en&tl=en&q=rhetoric 
(accessed June 22, 2010). On the same page, at least iteen 
other possible web deinitions of the term can be found.

4 By thematic aspects I mean the most obvious thematic aspects 
which are easily recognizable (such as character, intonation, 
etc.) and not those which can only be discovered through 
careful analysis.

5 A typical example is a sonata form in which the dramatic 
main theme and lyrical secondary theme can be understood 
as diferent appearances of the same underlying idea. See for 
example Gregory John Vitercik (1996), where he describes the 
aforementioned contrast as the basis for the sonata form as a 
whole: “With the increasing interest in melodic invention and 
originality in the early nineteenth century, the precise nature 
of the relation between themes in movement did itself become 
the structural issue, however. Typically, the second theme was 
expanded into a large, slow-paced structure, with a distinctly 
lyric character that stood in pointed contrast to the opening 
of the movement, and it was this  dia lectic  contrast  – 
often sharpened through explicit motivic l inkages 
between the themes – that provided the structural 
motivation of the form (my spacing – K. K.)” (1996, 
p. 20).

6 If the work based on the sonata cycle begins with a movement 
that does not include the dialectical contrast, then such a 
movement should be understood as introductory (i.e. an 
introduction which is extended into the entire movement). 
Such a movement is then usually followed by a movement 
representing the generic “first movement” function. The 
example of such a treatment of the sonata cycle can be found 
in Shostakovich’s Eleventh Symphony.

7 he recapitulatory rotation can sometimes be followed by the 
coda rotation.

8 “In der Musik von Erkki-Sven Tüür kann die Zeit auf drei 
verschiedene Arten geordnet oder strukturiert sein. Wenn 
ein größerer formaler Abschnitt solchermaßen strukturiert 
ist, dass er die oben deinierte Periodizität nicht enthält, 
gründet sich dieser Abschnitt auf das nichtperiodische 
Ordnung sprinz ip  der  musika l i schen Z eit .  Dieses 
Ordnungsprinzip kann auch “nichtperiodische Zeit”, 
gewissermaßen aber auch “kontinuierliche Zeit” genannt 
werden. Wenn in einem größeren formalen Abschnitt vom 
Gesichtspunkt der Wahrnehmung her eine verhältnismäßig 
längere wiederholte Phrase (man vergleiche hier die aus der 

klassischen Musik bekannten Begrife Satz, Periode oder 
länger entwickelte Phrase) dominiert, gründet sich dieser 
Abschnitt auf das lang s am  ver lauf en e  p eri o d i s c h e 
Ordnung sprinz ip  der  musika l i schen Z eit . Dieses 
Ordnungsprinzip kann man kurz auch die “langsame Zeit” 
nennen. Wenn in einem größeren Formabschnitt vom Ge-
sichtspunkt der Wahrnehmung her relativ kürzere wiederholte 
Phrasen (man vergleiche hier die aus der klassischen Musik 
bekannten Begrife Motiv oder kürzere Phrase) dominieren, 
gründet sich dieser Abschnitt auf das schnel l  verlaufene 
p erio dische Ordnung sprinzip der  musika l ischen 
Z eit. Dieses Ordnungsprinzip kann man kurz auch “schnelle 
Zeit” nennen” (Kotta, 2008, p. 23–25).

9 “... Formabschnitte, die nur auf einem der erwähnten Ord-
nungsprinzipien allein basieren, indet man in der Musik 
von Erkki-Sven Tüür eigentlich relativ selten. Charakteris-
tischer ist vielmehr, dass eines der Ordnungsprinzipien der 
Zeit über das andere dominiert. Deshalb ist es ot sinnvoll, 
von sogenannten g emischten Ordnung sprinzipien zu 
sprechen. Man denke zum Beispiel an die “kontinuierliche 
Zeit”, welche die Tendenz haben kann sich zur “langsamen 
Zeit” zu verändern, oder zum Beispiel die “langsame Zeit”, 
welche die Tendenz haben kann sich zur “schnellen Zeit” 
zu entwickeln usw. Man kann somit auch von “tendierender 
Zeit”, genauer gesagt von “sich verschnellernder Zeit” bzw. 
“sich verlangsamender Zeit” sprechen” (Kotta, 2008, p. 25).

10 Since the rhythmical efects of diferent voices cancel one 
another out, one can still speak of continuous time.

11 he Fith Symphony is made up of four movements. Since the 
movements follow one another without a break (attacca), it 
also gives the impression of a huge single movement form.

12 It is also conceivable to divide the irst section of Oxymoron 
into two subsections –bars 1–52 and 53–244 respectively – 
which allows seeing the work as being composed of four 
larger sections. Since in this light, the irst section (bars 1–52) 
does not end with a clearly articulated caesura (as it usually is 
the case when two slow-paced sections are juxtaposed), it is 
preferred to interpret bars 1–244 as one undivided section.

13 It is important to mention that such replacements do not afect 
the overall character and tempo of the section (movement). 
herefore, they can be seen, in certain circumstances, as the 
valid substitutions.

14 For example, Heinrich Schenker (1979) considered the 
structural interruption (interrupted Urlinie) at the end of the 
development the essential part of the classical sonata form.

15 he term was irst introduced by Gerald Abraham to describe 
the formal aspects of the music of Sibelius. he fusion form 
refers to a originally multi-movement form in which the dife-
rent movements merge in order to produce a single-movement 
form. See also Murtomäki, 1993, p. 31.
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Santrauka

Skirtingi Erkki-Sveno Tüüro muzikos aspektai dažnai 
siejami su klasikine tradicija. Tačiau jo darbų ir klasikinės 
tradicijos veikalų formalūs santykiai nėra sistemiškai tyri-
nėti. E.-S. Tüüro kūrinių formaliuosius aspektus nagrinėjo 
Gerhardas Lockas (2010 m.) ir Kerri Kotta (2008 m.). 
Šiuose tyrimuose E.-S. Tüüro darbų forma nesiejama ir ne-
gretinama su formaliaisiais klasikinės tradicijos archetipais. 
Tyrimu bandoma užpildyti šią spragą, siūlant galimą tyrimų 
metodiką: kai kurios reikšmingiausios per pastarąjį dešim-
tmetį sukurtos kompozicijos nagrinėjamos dviejų pagrindi-
nių klasikinių formaliųjų archetipų – kelių dalių sonatinio 
ciklo ir sonatos formos – muzikos retorikos prasme.

Kalbėdami apie muzikos formos retoriką, paprastai kal-
bame apie tai, kaip skirtingi tematiniai elementai išdėstomi 
ir sugretinami, kad sukurtų darnią ir nuoseklią visumą. Pana-
šiai ir terminas „sonatinis ciklas“ reiškia, kad visumą sudaro 
ciklo dalys. Todėl bet kuri ciklo dalis ima funkcionuoti tam 
tikru būdu. Dalies funkcija išreiškiama įvairiais būdais, tarp 
jų ir retoriniu išdėstymu. Dalies retorinę „funkciją“ galima 
išreikšti retorinėmis jos savybėmis – dialektiniu kontrastu, 
vieta ir tempu. Nagrinėjant pasirinktus E.-S. Tüüro kūrinius 
šių retorinių savybių kontekste, tiriami galimi jų ryšiai su 
kelių dalių sonatiniu ciklu.

Kalbėdamas apie sonatos formos retorinius aspektus, 
Jamesas Hepokoski ir Warrenas Darcy įvedė racionaliosios 
formos arba racionaliosios struktūros sąvoką. Pasak Hepo-
koski ir Darcy, racionaliosiomis struktūromis vadinamos 
tokios struktūros, „kurios driekiasi muzikinėje erdvėje 
atitinkamai jas pakeičiant ir koreguojant vieną ar kelis 
kartus pakartotinai panaudodamos referencinį tematinį 
modelį ir kurios nustatomos kaip susisteminta seka kūri-
nio pradžioje. Kiekvienu atveju tai reiškia, kad, pasibaigus 
vienam tematiniam modeliui, kitas žingsnis vėl pradedamas 
nuo jo pradžios ar tam tikro pradžios varianto, kad pradėtų 
kitą (dažnai pakeistą) konigūracijos žingsnį“. Pasak šių 
tyrėjų, sonatos formą sudaro mažiausiai dvi racionaliosios 
struktūros – ekspozicija ir repriza, tačiau kartais plėtotė gali 
būti ir besikaitaliojanti (t. y. daugiau ar mažiau atkuriant eks-
pozicijoje išdėstytų tematinių vienetų (tekstūrinių ir pan.) 
seką). Pritaikius racionaliosios formos sąvoką E.-S. Tüüro 
kūriniams, nagrinėjami galimi jų ryšiai su sonatos forma.

Taigi galima teigti, kad E.-S. Tüüras savo kūriniuose 
sėkmingai sujungia sonatinio ciklo ir sonatos formos 
dramaturgiją muzikos retorikos prasme. Tai patvirtina 
kompozitoriaus muzikos dramaturgijos palyginimas, paties 
kompozitoriaus žodžiais, su Sibeliuso dramaturgija: termi-
nas „sintezės forma“ taip pat apibūdina E.-S. Tüüro muzikos 
formaliuosius aspektus suprantamiausiu būdu.
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Введение

В музыке Арво Пярта привлекает то, чего так 
недостаёт многим композиторам наших дней: это 
сочетание духовной глубины с простотой восприятия 
его произведений. Слушая Пярта в первый раз, удивля-
ешься безыскусности его стиля. Но за этой кажущейся 
простотой скрывается бездонная глубина мысли худож-
ника, архитектоническая стройность его произведений, 
продумывание каждой детали. 

Kseniya ZAMORNIKOVA, Margarita KATUNYAN

«Fratres» Арво Пярта – молитва в музыке
Arvo Pärt’s Fratres: he Prayer in Music
Arvo Pärto „Fratres“ – muzikinė malda

Аннотация

Музыка Арво Пярта поражает своей духовной красотой и чистотой. Она одновременно обращена и ввысь, и к каждому из нас. 
Найденный композитором язык звуков – tintinnabuli – это не только целая система, имеющая строгие правила и ограничения. Но 
это ещё и выражение эстетических идеалов и мировоззренческих установок композитора. Это музыка покаяния, которая учит нас 
молчанию, вслушиванию в сокровенные глубины своей души. 
В основе tintinnabuli-техники лежит возврат к истокам западноевропейской музыки: григорианике, хоровым композициям допа-
лестриновской эпохи. По своей же рациональности техника Пярта сравнима с сериализмом Веберна. «Fratres» (сочинение 1977 
года) замечательно иллюстрирует выше сказанное. Многосторонний анализ этого произведения освещает такие проблемы, как 
диалог эпох в творчестве эстонского композитора, индивидуализация лада, новая модальность, внемузыкальные формообразующие 
принципы и многое другое. 
Ключевые слова: Арво Пярт, «Fratres», tintinnabuli, сериально-изоритмическая техника, средневековый органум, неомодальность, 
многопараметровая композиция, аддиция, сегментированный ракоход, «многопараллельный» переменный лад, рефренная форма, 
символика круга, сонантная градация.

Abstract

he music of Arvo Pärt amazes by its spiritual beauty and purity. It is sent heavenwards and simultaneously to every one of us. he language 
of sounds founded by the composer – tintinnabuli – is not only a system with strict rules and limitations. It is also an expression of Pärt’s 
personal aesthetics, world vision and creed. his is the music of penance, which teaches us to be silent and listen attentively to the innermost 
depth of our soul. he tintinnabuli-technique is based on returning to the beginnings of European music: plainchant, choir compositions of 
pre-Palestrina time. On the other hand, Pärt’s technique can be compared by its rationality with the serialism of Anton Webern. he Fratres, 
composed in 1977, is a wonderful illustration of all of the above. he many-sided analysis of this piece throws light on such problems like 
dialog of the epochs in the art of the Estonian composer, the individualization of the mode, the new modality, extra-musical principles of 
forming and many other matters.
Keywords: Arvo Pärt, Fratres, tintinnabuli, serial-isorhythmic technique, medieval organum, neo-modalism, multivariate composition, ad-
dition, segmented retrograde, “multiparallel” variable mode, refrain form, the symbol of circle, the sonant gradation.

Anotacija

Arvo Pärto muzika stebina dvasiniu grožiu ir tyrumu. Ji kyla į dangų ir drauge yra siunčiama kiekvienam iš mūsų. Kompozitoriaus sukurta garsų 
kalba tintinnabuli – tai ne tik sistema, kurioje galioja griežtos taisyklės ir apribojimai, bet ir paties A. Pärto asmeninės estetikos, pasaulėžiūros
ir pažiūrų išraiška. Tai atgailos muzika, mokanti mus atidžiai įsiklausyti į slapčiausias sielos gelmes. Tintinnabuli technikos pagrindas yra 
grįžimas prie Europos muzikos ištakų: grigališkasis choralas, chorinės kompozicijos iki Palestrino laikų. Kita vertus, A. Pärto technika savo 
racionalumu gali būti lyginama su Antono Weberno serializmu. 1977 m. sukurtas kūrinys „Fratres“ yra puikus šios technikos pavyzdys. Įvai-
rialypė kūrinio analizė atskleidžia tokias problemas kaip epochų dialogas estų kompozitoriaus kūryboje, stiliaus individualizavimas, naujasis 
modalumas, muzikos pasauliui nepriklausantys formų sudarymo principai ir daug kitų aspektų.
Reikšminiai žodžiai: Arvo Pärtas, „Fratres“, tintinnabuli, serijinė-izoritminė technika, viduramžių organumas, naujasis modalumas, daugiava-
riantė kompozicija, adicija, segmentuotas retrogradas, „daugiaparalelė“ kintama dermė, refreno forma, apskritimo simbolis, sonantų kaita.

В данном случае уместнее было бы заменить слово 
«простота» на «аскезу»: композитор удивительно 
сдержан в музыке. Арво Пярт подобен монаху, кото-
рый избегает многословия, так как знает, что «при 
многословии не миновать греха, а сдерживающий уста 
свои, – разумен» (Прит. 10:19). 

С научной же точки зрения интересен культуроло-
гический замес стиля Пярта: композитор обращается 
к «первоистокам» христианской музыки – григори-
анскому хоралу, а также к строгой полифонии. Всё это 
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органично сплетается с сериальной техникой и сонорис-
тическим письмом – нововведениями XX века. 

В данном случае не приходится говорить о каком-
либо цитировании или стилизации. Ни в одном про-
изведении Пярта мы не найдём цитат из григорианики 
либо из творчества Окегема, Машо, Обрехта и др. Стиль 
композитора абсолютно индивидуален, он отличается 
особой целостностью. 

В свете выше сказанного возникает вопрос: как 
удаётся Пярту, находясь в столь тесном диалоге с тради-
цией, не потерять собственного лица? Данная статья от-
части затрагивает эту проблему. На примере «Fratres» 
можно проследить, каким образом Арво Пярту удаётся 
органично совмещать современное композиторское 
мышление и древние традиции.

Сам стиль эстонского композитора уже не раз 
подвергался разбору и анализу в статьях российских 
и зарубежных исследователей. Вопросу стиля Пярта 
посвящены, к примеру, статьи Светланы Савенко 
(«Musica sacra Арво Пярта»1, «Строгий стиль Арво 
Пярта»2), Марии Кузнецовой («Sacra nova: служение 
и молитва»3), Елены Токун («Tintinnabuli: стиль и 
техника»4), Тоомаса Сиитана («Арво Пярт – песни 
изгнанника»5), Ольги Осецкой («О роли слова в про-
изведениях tintinnabuli А. Пярта»6). Количество статей, 
посвящённых анализу конкретных произведений Пяр-
та, намного меньше. На русском языке написаны лишь 
статьи Маргариты Катунян (о Тривии для органа7), и 
Георга Пелециса («Принцип аддиции в «Tabula rasa» 
Арво Пярта»8). В статье Ольги Осецкой раскрывается 
взаимосвязь слова и музыки у Пярта на примере его про-
изведений Tabula rasa, Trisagion и Te deum. На страницах 
интернета встречаются статьи, посвящённые анализу 
произведений эстонского композитора. Интересно, 
что чаще всего разбору подвергается именно «Fratres»9, 
привлекающее западных теоретиков в первую очередь 
своей рационально выверенной формой. В этих статьях 
раскрывается принцип формообразования, но ни слова 
не говорится о том, во имя чего композитор избирает 
данный принцип. 

Для нас важно не доказать, что во «Fratres» отраже-
ны все характерные черты tintinnabuli-стиля, а показать, 
как это «сделано», попытаться найти ответ на вопрос, 
как удаётся Пярту достичь эффекта простоты, свободно 
льющейся музыки при такой строгости композиторско-
го мышления, при заданности каждого параметра. 

Задачей данной статьи является анализ гармонии 
Пярта и применяемых им композиционных техник, 
но не абстрагированно, а в свете мировоззрения ком-
позитора. Ведь для каждого серьёзного композитора 
вопросы стиля напрямую зависят от его мировоззре-
ния. Особенно в случае с Пяртом, который, подобно 
И.С. Баху и Г. Шютцу, стремится через музыку передать 

основы христианского вероучения. Потому для нас так 
важно связать результаты исследований с эстетикой и 
мироощущением эстонского композитора.

Tintinnabuli: что означает это слово 

1. С чего всё начиналось. 

История возникновения стиля tintinnabuli

Творческий путь Арво Пярта отражает путь личнос-
тного роста композитора от радикального авангардиз-
ма, с его захватом всё большего круга выразительных 
средств – к минимализму, предельному самоограни-
чению. Резкая перемена стиля композитора отражает 
произошедшую в нём смену философии: от личностного 
самоутверждения к отрешению от всего внешнего.

Можно утверждать, что все сочинения композитора, 
созданные им после 1976 года, – это исповедь его души, 
«покаянный канон». 

Период 1968–1976 гг. музыковеды обозначают как 
годы молчания Арво Пярта (хотя за это время были на-
писаны 3-я симфония, явившая собой начало перехода 
к новому стилю, и оратория «Песнь возлюбленной»). 
Именно в это время происходит переосмысление твор-
ческого Credo композитора и выработка совершенно 
нового, своеобразного и неповторимого стиля, который 
самим Пяртом был назван tintinnabuli.

В «годы молчания» Пярт изучал музыку европейс-
кого средневековья. Сошлёмся на слова самого компо-
зитора, сказанные им в одном из своих интервью:

«Тогда моя жизнь была тесно связана с ансамблем «Hortus 
musicus» и с его руководителем Андресом Мустоненом. 
Мир старинной музыки открылся перед нами, и мы все 
были полны энтузиазма. Эта атмосфера сыграла роль 
повивальной бабки для моей новой музыки...»10. 

В другом интервью Пярт рассказывает, что конкрет-
но подверглось его углублённому изучению: 

«григорианское пение, школа Нотр-Дам, затем Машо, 
франко-фламандская школа, Обрехт, Окегем и Жоскен – 
музыка главным образом до Палестрины, но позднее я 
изучал также Викторию»11.

 Особенно подчёркивает Пярт значение григориани-
ки. По его словам, соприкосновение с нею было подобно 
вспышке молнии.

 
«Тогда я часто спрашивал себя, почему григорианский 
хорал обладает такой силой и почему ни один композитор 
нашего века не способен так творить»12. 

В небольшой католической церкви Таллина компо-
зитор смог получить «Liber usualis» – «Обиходную 
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книгу» римско-католического богослужения. Арво 
Пярт изучал эту музыку, играл, пел. 

«Я вдруг почувствовал себя сразу и бедным, и богатым. 
И совершенно оголённым. я чувствовал себя как блудный 
сын, вернувшийся к своему отцу... С этого момента вся моя 
предыдущая работа показалась мне попыткой просеивать 
воду сквозь решето...»13 

Крещённый в детстве по обычаям евангелическо-
лютеранской веры, в 1972 году он принял православие.

2. Откуда появилось такое необычное название

Термин tintinnabuli (лат. «колокольчики») поя-
вился в связи с возникшими в 1976 году семью про-
изведениями, написанными в новой технике, которая 
впоследствии и получила это название. 

Впервые идея о возможной аналогии трезвучного 
голоса (точнее называемого как tintinnabuli-голос) с 
резонансом колокольного звучания была высказана 
в аннотациях к концертам знаменитого Таллинского 
Фестиваля старинной и современной музыки 1978 года. 
Комментируя термин tintinnabuli, супруга композитора 
Нора Пярт пишет, что «красота натурального звучания 
колокольчика ассоциируется у композитора с понятием 
благозвучия и, конкретнее, с трезвучием, которое явля-
ется не только интонационной, но и конструктивной 
формообразующей основой цикла»14. 

В некоторых интервью Арво Пярт уточняет смысл 
данного термина: 

«Хотя в процессе сочинения я применяю tintinnabuli-
технику, в основе своей это интуитивный процесс… 
Поскольку звуки трезвучия постоянно присутствуют 
в партитуре… это может напоминать звон колоколов, 
музыкальную форму выражения, не имеющую границ, 
состоящую из потока обертонов»15. 

3. Техническая сторона дела

Техника стиля tintinnabuli не раз затрагивалась в 
различных сборниках, но во избежание возможных 
непонятностей позволим себе беглый её обзор. В основе 
её лежит контрапунктическое соединение по особым 
правилам двух линий: одного или нескольких мелоди-
ческих голосов, движущихся чаще всего гаммообразно, 
и фигурационного tintinnabuli-голоса, построенного на 
тонах центрального трезвучия, чаще всего минорного. 

Деление голосов иерархическое: мелодический 
голос – «мастер», фигурационный – «подмастерье». 
Но на самом деле роль tintinnabuli-голоса в фактуре 
неоднозначна: на первый взгляд, может создаться 
впечатление, что этот голос – «сопутствующий», 
подчинённый, так как последовательность его тонов 
неразрывно связана с конструкцией мелодического 

голоса. В то же время – это определяющий голос факту-
ры. Он усиливает наиболее ярко слышимые гармоники, 
входящие в спектр центрального тона произведения, 
создавая неповторимый колорит звучания.

Мелодия редко пишется Пяртом свободно. Обычно 
он упорядочивает её вокруг одного центрального звука 
и удаляется от него в основном поступенным движени-
ем, опирающимся на чёткий математический порядок 
и симметрию.

Тоомас Сиитан в своей статье, посвящённой эстон-
скому композитору, писал, что результатом соединения 
всех голосов в конкорды является поистине «ренессан-
сное благозвучие, хотя музыкальные процедуры зависят 
как бы не от решения слуха композитора, а с готической 
рациональностью подчинены общему рациональному 
организующему принципу»16. Позволим себе не со-
гласиться с автором: в музыке Пярта нередко можно 
услышать отнюдь не ренессансные благозвучия, а скорее 
готическую терпкость септ-квартов, кварт-септов, три-
тон-аккордов и т.п. Но Сиитан прав в том, что в основе 
лежит мелодическое письмо, вертикаль возникает лишь 
как результат сочетания линий. Но, заметим, контроли-
руемый результат. Если мелодические голоса движутся 
по строгим правилам, то tintinnabuli – по своим зако-
нам. На примере «Fratres» мы увидим, что этот кажу-
щийся свободным голос имеет свою логику построения, 
и его линия движения согласуется сразу с несколькими 
параметрами, один из которых – красота образуемых 
созвучий и вертикальных последовательностей.

В одном из своих интервью Пярт излагает формулу 
и сущность своей техники: 

«Я исхожу из очень простой структуры... Я работаю с 
двумя основными элементами как с двумя красками. Пер-
вый – более или менее свободно сочинённый голос. К нему 
присоединяется созданный по определённым, очень прос-
тым, но очень строгим правилам второй голос, состоящий 
только из трёх тонов трезвучия, соответствующего той 
же самой одной-единственной тональности. В то время 
как первый – чаще всего поступенно развёртывающаяся 
линия – претерпевает всевозможные трансформации, 
второй всегда остаётся неизменным, но при этом тесней-
шим образом связан с первым … В итоге эти две линии 
создают впечатление одной. Речь идёт не о гармонии, но 
и не о полифонии. Это род “диады”, образующей в то же 
время единство»17. 

4. Возврат к истокам. 

Влияние раннехристианских песнопений

Раннехристианская культура и, в особенности, 
григорианика сильно повлияла на стиль-tintinnabuli 
Пярта: 

«Григорианское пение научило меня, какая космическая тай-
на скрыта в искусстве комбинирования двух, трёх нот»18.
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С григорианикой музыку Пярта роднит диатонич-
ность, модальность мелодики, строгость и кажущаяся 
простота звучания, очевидно и родство с ранними 
формами двухголосия. Вот что говорит по этому поводу 
сам композитор: 

«Трактовка тонального центра сходна с бурдоном в мо-
дальной музыке (звучащим либо предполагаемым), но 
с важным отличием, что полное трезвучие присутствует 
постоянно»19.

Можно сказать, что в системе стиля Пярта григо-
рианская монодия послужила внутренним центром, 
который объединил различные влияния.

Для композитора важнейшей ценностью является не 
столько открытие нового, ранее не известного, сколько 
устремлённость к тем «священным истокам», «где всё 
уже сказано»: 

«Я раздумывал над тем, что означают слова «полны суть 
небо и земля славы Твоея». Это, собственно говоря, 
та самая ангельская музыка, которая существует всегда, 
которую Моцарт услышал и записал; та самая ангельская 
музыка, которую записывали святые монахи и сегодня 
поют в церкви. Такое одному человеку не создать. То, что 
он способен создать, нам уже довольно хорошо известно, 
и это нас не устраивает. Главная проблема лишь в том, 
что человек может подступиться к этим законам только 
с трудом, потому что он не постоянен и, прежде всего, 
несовершенен. Законы от него скрыты, потому что знать 
их он недостоин... Думаю, однако, что у великих компо-
зиторов был доступ в эту сокровищницу»20.

5. Tintinnabuli – отражение 

мировоззрения композитора

Важно понять, что композитор воспринимает 
tintinnabuli как нечто большее, чем техническое изоб-
ретение, – для него это некая объективная реальность, 
музыкальное бытие. В одном из своих интервью Пярт 
рассказывает: 

«… если исходить из того, что человеческую волю со всем 
её несовершенством я сравнил бы с моими мелодиями, то 
можно сказать, что второй трезвучный голос создаёт не-
кую terra incognita, нейтральную территорию, на которой 
каждой травинке даруется статус цветка…»21. 

В беседе со своим биографом Арво Пярт конкрети-
зирует приведённое выше сравнение: 

«М-голос всегда определяет субъективный мир, его 
изменчивость, в то время как Т-голос – это объективная 
область, область “прощения” и “примирения”. Может 
казаться, что М-голос блуждает, но он всегда очень прочно 
сдерживается Т-голосом. Это можно сравнить с вечным 

дуализмом тела и духа, земли и неба; но два голоса в дейс-
твительности один, это двуединая сущность»22.

Позднее композитор назвал свой стиль «бегством 
в добровольную бедность»23. Действительно, главный 
принцип, которым руководствуется Арво Пярт – при-
нцип максимального самоограничения. 

«Идеальным было бы, если бы люди говорили просто 
«да» и «нет», как в Нагорной проповеди. Тогда не было 
бы никаких иносказаний»24. 

Парадокс заключается в том, что постепенное 
вслушивание и всматривание в эту так называемую 
«бедность» открывает нам неисчерпаемое богатство 
его музыки, отнюдь не сухой, не монотонной, а преис-
полненной живого чувства.

Своё представление об идеальной божественной 
музыке Арво Пярт постарался выразить словами. Ко-
нечным идеалом он назвал тишину. Но тишина – это не 
музыка. Поскольку для своего существования музыка 
нуждается хотя бы в минимальной звуковой материи, 
то свой идеал композитор выражает как бесконечное 
сокращение нот, доведённое до некоего предельно 
допустимого минимума. 

«В чём смысл творчества? Существуют миллионы компо-
зиторов столь творческих, что даже страшно. Можно уто-
нуть в сточных водах творчества нашего времени. Важна 
способность выбирать и потребность в этом. Сокращение 
до минимума, умение упростить дроби – вот стремление 
всех великих композиторов...»25.

Хочется напомнить слова Арво Пярта о «космичес-
кой тайне, скрытой в комбинировании двух-трёх нот». 
«...Между двумя или тремя следующими друг за другом 
тонами простирается бесконечное пространство. Одно 
соотношение может оживить тоны, другое же – погу-
бить то, что было живым»26.

Нора Пярт: «Речь идёт о первой живой клетке 
музыкальной ткани, которая становится как бы точкой 
отсчёта для каждого его нового сочинения. Эта “клетка” 
должна обладать собственными художественными до-
стоинствами. Только тогда композитор может позволить 
себе применить иные музыкальные средства. Вот поэ-
тому он называет гармонию, оркестровку, тембр, ритм 
(и многое другое) – «косметикой» по отношению к 
своему композиционному методу. В то время как другие 
композиторы вовлекают все мыслимые и немыслимые 
музыкальные средства в свою композицию с самого 
начала и рисуют “красками”, Арво рисует в чёрных и 
белых красках»27. 
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«Fratres». Историческая справка

В 1978 году состоялся знаменитый Таллиннский 
Фестиваль старинной и современной музыки, органи-
зованный Андресом Мустоненом.

Фестиваль Мустонена потряс многих: во-первых, 
он открыл слушателям поразительный по своей красоте 
мир старинной музыки. В те годы этот мало кому извест-
ный пласт европейской музыкальной культуры вызывал 
у слушателей шок, подобный тому, что возникал от 
прослушивания музыки авангарда. В рамках Фестива-
ля прозвучали мотеты, песни и танцы XII–XIII веков, 
хоровые произведения мастеров Венецианской школы 
(Дж.Габриели, А.Габриели, Ч.де Роре, И.Аркадельт, 
Дж. Кроче, Л.Виадана – концерты, канцоны, мадригалы, 
мотеты), а также музыка эпохи Барокко.

Но главное, чем шокировал фестиваль – это прозву-
чавшие творения «запрещённых» в СССР композито-
ров-авангардистов: Владимира Мартынова, Альфреда 
Шнитке, Эдиссона Денисова, Эдуарда Артемьева, Б. Пар-
саданяна, Арво Пярта и их зарубежных коллег: Кейджа, 
Штокхаузена, Пендерецкого, Кутавичюса, Хенце. 

Для нас важно то, что на этом фестивале состоялось 
первое исполнение «Fratres», написанных в 1977 году 
специально для ансамбля «Hortus Musicus» и пос-
вящённых его друзьям: создателю ансамбля Андресу 
Мустонену и скрипачу Гидону Кремеру. 

Выбор этих людей для Пярта не случаен. Мустонен 
и его коллектив с самого начала своего существования 
стали активно сотрудничать с композитором. Многие 
ранние tintinnabuli-композиции исполнялись импрови-
зированным коллективом (как правило, на старинных 
инструментах), исходя из возможностей, которыми рас-
полагал «Hortus Musicus». Впоследствии композитор 
закрепил в партитурах определённые тембровые версии 
этих произведений, но некоторая импровизационность 
составов осталась. Это выражается прежде всего в на-
личии новых аранжировок его творений. 

Изначально «Fratres» были написаны для камерного 
ансамбля и первый раз исполнялись на старинных инс-
трументах. Для Пярта характерно создание новых версий 
своих произведений. Композитор в своих высказываниях 
на эту тему замечал, что для него «высшая ценность му-
зыки вне её колорита», но допуская изменения в составе 
исполнителей, он всё же добавляет, что для него «есть 
разница, какой инструмент на какой меняется»28.

«Fratres» является своего рода рекордсменом по 
количеству имеющихся аранжировок. Произведение 
можно услышать в исполнении: 

4, 8, 12 и более виолончелей (1982);•	

октета деревянных духовых с ударными;•	

струнного квартета (1985, 1989);•	

оркестра медных духовых (переложение by Johannes •	

Stert, 2004);
скрипки и фортепиано (1980);•	

виолончели и фортепиано (by Dietmar Schwalke, •	

1989); 
тромбона, струнного оркестра и ударных (перело-•	

жение Кристиана Линберга, 1993);
виолончели, струнного оркестра и ударных (1995);•	

гитары, струнного оркестра и ударных (переложение •	

Мануэля Барруэко, 2000);
альта и фортепиано (by Lars Anders Tomter, 2003)•	 29.

Такое обилие версий одного произведения свиде-
тельствует о его высокой популярности и востребован-
ности как среди исполнителей, так и среди слушателей. 
Действительно, партитура «Fratres» на вид очень 
проста: прозрачная фактура, всего четыре голоса, 
«нота против ноты», нет столь частых в партитурах 
современных композиторов замысловатых ритмических 
рисунков. И всё же там есть что поиграть. Ведь главная 
сложность в интерпретации музыки Пярта – это сыграть 
всё так, как есть, ничего не добавляя от себя.

Исторические техники композиции у Пярта 

1. Общий обзор техник, 

использованных во «Fratres»

Очень сложно дать чёткое определение техники, 
использованной Пяртом во «Fratres». Можно назвать 
её tintinnabuli-техникой, но такой термин всё равно 
будет требовать расшифровки, тем более что в каждом 
сочинении Арво Пярта найденный им tintinnabuli-
стиль преломляется по-своему.

Более точным будет определить её как сериаль-
но-изоритмическую технику. Такой термин может 
показаться абсурдным: техника XIV века сочетается 
с новациями XX столетия. Но, как мы увидим позже, 
модальный принцип композиции способен объединить 
и то, и другое, связывая это к тому же и с техниками 
сочинения многоголосных форм эпохи раннего сред-
невековья. 

Особенности формы произведения будут показаны 
позднее в соответствующем разделе данной работы, 
но для однозначности формулировок стоит упомянуть 
заранее, что «Fratres» написаны в строфической форме 
(без слов) с ритурнелем. Соответствующие разделы 
формы будут называться «строфа» и «ритурнель».

Первоначально сочинение было написано Пяртом 
in a. Но поскольку в нашем распоряжении была парти-
тура версии «Fratres» для виолончельного ансамбля, то 
анализ гармонии произведения, звуковысотные аспекты 
и нотные примеры в нашей работе приводятся in g. 

Для того чтобы лучше понять, на каких принци-
пах основана конструкция произведения и на какие 
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правила опирался композитор при его написании, нам 
необходимо совершить экскурс по некоторым из тех 
эпох, музыкальные жанры и техники которых стали 
объектом тщательного изучения эстонского компози-
тора. Напомним цитату, в которой перечисляются изу-
чавшиеся Пяртом в годы его молчания композиторы и 
школы: «григорианское пение, школа Нотр-Дам, затем 
Машо, франко-фламандская школа, Обрехт, Окегем и 
Жоскен – музыка главным образом до Палестрины, 
но позднее я изучал также Викторию». В партитуре 
«Fratres» наиболее отчётливо проявились черты трёх 
из них: 

раннее европейское многоголосие, •	

полифония 2-й школы Нотр-Дам,•	

техника Гийома де Машо.•	

Фактура «Fratres» представляет собой четырёхголо-
сие с чётко распределёнными функциями голосов: 

нижний, непрерывно тянущий бурдонную квинту, •	

средний и верхний, движущиеся параллельными •	

терциями, 
средний – •	 tintinnabuli-голос, шагающий только по 
звукам g-moll’ного трезвучия. 

Нужно лишь отметить, что такое распределение 
голосов касается только строф, в ритурнеле три верх-
них голоса звучат в унисон. В ритурнеле нет мелодии 
как таковой, поскольку в оригинале он исполняется 
шумовыми ударными инструментами. 

Найденный Пяртом тип многоголосия (два парал-
лельных голоса и третий, отличающийся по движению, 
«противосложение») не может не напомнить нам 
техники написания многоголосных органумов эпохи 
Среднего и Позднего Средневековья. 

2. Техника сочинения раннего органума

Нас интересует простейший и наиболее ранний 
тип многоголосия – строгий параллельный органум, 
поскольку именно этот принцип лёг в основу взаимо-
действия мелодических голосов «Fratres». 

2. 1. Параллельное движение двух голосов 

Пярт использует более поздний принцип написания 
параллельного органума, когда органальный голос стали 

помещать над кантусом. Поэтому если рассмотреть 
«параллельный органум» во «Fratres» – он образуется 
между средним и верхним голосами, – то мы заметим, 
что ведущее начало принадлежит нижнему из них. 
Соответственно, тот голос, который расположен ниже, 
назовём, как и в органуме, vox principalis; а верхний, дуб-
лирующий, назовётся, соответственно, vox organalis.

Отличие музыкального мышления Пярта от певцов 
средневековья заключается в ином видении консо-
нансов и диссонансов. Избранный Пяртом интервал 
дублировки – децима – трактуется композитором по-
современному, т.е. как консонанс. К тому же, децима, 
как интервал наиболее мягкий, интимный, лучше всего 
подходит для создания эффекта личностного высказы-
вания – речи, идущей от сердца к сердцу. 

Читатель может возразить: как же так? Во вступ-
лении говорилось об отказе Арво Пярта от авторства, 
о его музыкальном аскетизме. Но если мы вспомним 
проповеди священников, послания святых апостолов – 
они вкладывали в слова, которые им давал Господь, 
частичку своей души. Ведь и в четырёх Евангелиях мы 
найдём отличия, причина которых зачастую кроется в 
различии характеров самих проповедников.

Отказ от разнообразия даже в голосоведении являет-
ся одним из проявлений пяртовского минимализма. Он 
не нуждается в иных формах многоголосия: он любуется 
новыми красками, возникающими при переносе темы 
на иную высоту, и он хочет научить нас вслушиваться в 
эти интонационные переливы в звучании, созданные, на 
первый взгляд, простым параллельным движением.

2. 2. Косвенное движение

Во «Fratres» представлено косвенное движение, 
характерное для свободных органумов средневековья. 
В нашем случае оно проявляется на двух уровнях: 

это выдержанное на протяжении всего произведения •	

движение трёх верхних голосов по отношению к бур-
донной квинте нижнего. В таком случае мы можем на-
блюдать черты мелизматического органума. Тогда бур-
дон назовётся vox principalis (или cantus irmus), а три 
верхних будут соответственно органальными голосами. 
Особенность мелизматического органума во «Fratres» 
заключается в том, что на всём его протяжении как бы 
распевается лишь один слог песнопения: 

Пример №1.

vox organalis

cantus irmus =
vox principalis
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Пример №2. Перотин. Фрагмент трёхголосного 
органума «Alleluya Pascha nostrum».

Пример №3. Пярт, фрагмент «Fratres». Тот же 
принцип, только без слов.

соотношение •	 tintinnabuli-голоса с тенором и vox 
organalis’ом; в партитуре «Fratres» нередко встреча-
ются моменты, когда tintinnabuli-голос остаётся не-
которое время на одной высоте, тогда как два других 
продолжают своё движение вверх либо вниз: 

Пример №4.

Tintinnabuli-голос и тенор с vox organalis’ом дви-
жутся строго однонаправлено либо косвенно, проти-
воположного движения здесь нет. Думаю, что этот факт 
связан не только с эстетикой композитора, но и с тем, 
как трактует Пярт голоса в данном произведении. 
Fratres – значит братия, а братство – есть единство, про-
являющееся во всём, в том числе, и в голосоведении. 

2. 3. Принцип моноритмичности 

Для раннего многоголосия, как и для всей средне-
вековой музыкальной культуры, базовым типом пись-
ма является контрапункт simplex нота-против-ноты. 
Тот же принцип мы находим в партитуре «Fratres». 
Ритмическое единство встречается и в других работах 
композитора, например, в «Тривии» для органа.

Особенности ритма, так же как и особенности голо-
соведения, о которых говорилось выше, помогают нам 
раскрыть смысл, заложенный в названии произведения. 

2. 4. Функции голосов у Пярта

Попытаемся охарактеризовать каждый из голосов в 
соответствии с его ролью в данном произведении.

Нижний голос будем называть бурдоном. Бурдон во 
«Fratres», так же как и cantus irmus в мелизматическом 
органуме, – есть Слово Божие, оно бесконечно. Потому 
верхние голоса, которые можно уподобить человечес-
ким, успевают пропеть на его фоне множество тексто-
музыкальных фраз. 

Один из средних голосов, выше названный нами vox 
principalis, имеет полное право называться тенором. Как 
в органуме, так и в мотете тенор – это основа, держатель 
основного напева. «В эпоху Возрождения тенор – это 
начало и основа многоголосного целого, он «первым из 
голосов сочиняется» (Глареан), служит «основной ме-
лодией» (Липпиус), «руководит и правит кантиленой» 
(Царлино). Ясно, что тенор рассматривается не с точки 
зрения его регистрово-голосовой характеристики, а как 
композиционная характеристика». 

С точки зрения гармонии положение тенора тоже 
оценивалось как ведущее: он выступал в роли пред-
ставителя лада (тона) всего произведения. По этому 
вопросу ёмко выразился Тинкторис: «Если произве-
дение сочинено на два, три, четыре или более голосов, 
то один голос будет одного тона, второй другого; один 
автентического, второй плагального… Поэтому, когда 
какая-либо месса или кантилена или любая другая 
композиция будет сделана из разных голосов разных 
тонов, и если кто-либо спросит в общем, какого тона 
такая композиция, спрошенный должен ответить в 
общем согласно качеству (тона) тенора, потому что 
он всей композиции голос главный и основание всего 
соотношения»30.

Тенор во «Fratres» подобен средневековому и 
ренессансному тенору – это «держатель лада», ос-
нова конструкции всего произведения. Но с каждой 
новой строфой сменяется ладовый центр – финалис, 
на который указывает тенор. В этом и состоит отличие 
пяртовской композиции от музыки средневековья и 
Ренессанса.

Верхний голос будем называть vox organalis. Его фун-
кция – сделать звучание тенора более красочным.

И, наконец, тот из голосов, что движется исключи-
тельно по звукам минорного трезвучия – tintinnabuli-
голос. Он живёт по своим законам. Даже когда тенор 
переходит к иному ладовому устою, tintinnabuli остаётся 
верен себе и первоначальному устою пьесы (g-moll). Он 
не смещается с основного устоя так же, как не смещается 
со своей квинты бурдон. Таким образом, tintinnabuli-
голос является своего рода vox organalis’ом для бурдона, 
он расцвечивает нижний голос, раскрывает смысл его 
звучания. Если бурдон – это Слово Божие, тенор и его 

v.org.

tintinnabuli

v.princ.
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vox organalis можно уподобить человеческим голосам, 
то tintinnabuli – это голоса ангелов, чьё неземное пение 
подобно переливам колокольчиков.

3. Tintinnabuli Пярта: третья школа Нотр-Дам

3. 1. Техника средневековых модусов

Пярт во «Fratres» использует технику ритмических 
модусов, но он не берёт ни один из шести средневе-
ковых модусов, а изобретает свой и выдерживает его 
во всех голосах (кроме бурдона) в продолжение всей 
пьесы. Вдобавок композитор сочиняет свой модус для 
ритурнеля: 

Пример № 5.

С этим модусом композитор связывает и определён-
ную мелодическую попевку: 

Пример № 6.  

Несложно заметить сходство пяртовской мелоди-
ческой ячейки с одной из ритмо-мелодических формул 
3-го модуса у Перотина: 

Пример № 7.

Но Пярт ограничивает себя не только ритмическим 
и мелодическим модусом – он устанавливает себе моду-
сы практически в каждом параметре: 

строго задан порядок смены размеров 6/4, 6/4, 7/4, •	

9/4, 11/4, 7/4, 9/4, 11/4... Данная последователь-
ность повторяется без изменений 8 раз, заканчивая 
возвращением к двум первым тактам на 6/4;
два первых раздела «Fratres» – первый ритурнель и •	

первая строфа (т.1–8) – служат модусами для после-
дующих разделов. Каждый ритурнель, как и первый, 
будет занимать ровно 2 такта и будет идентичен пер-
вому во всём. А каждая строфа, по примеру первой, 
занимает 6 тактов и схожа с первой по строению, 
меняется лишь высота звучания;
Пярт избирает модус интервала транспозиции •	

строфы – модальную терцию вниз (тоновая величина 
терции избирается каждый раз исходя из звукоряда 
и зависит от того, какие ступени звукоряда между 
собой соотносятся). Следовательно, меняется и 
финалис каждой строфы, а с ним и лад;
такт №3 – это многопараметровый модус: он задаёт •	

не только ритмо-мелодическую формулу, но и метод 
сочетания голосов (параллельное движение тенора 
и органального голоса, косвенное движение трёх 
верхних голосов по отношению к нижнему):

Пример № 8. Такт 3.

Кроме него есть ещё и супер-модус (такты №№3–6), 
который, вдобавок ко всем выше перечисленным, со-
держит такой важный параметр, как принцип развития 
материала (аддиция и ракоход, подробнее об этом в 
следующей главе). Ритурнель имеет свой модус, занима-
ющий первый такт – с него произведение начинается, и 
им же заканчивается.

Стоит заметить, что в других своих сочинениях Пярт 
также придумывает свой ритмо-мелодический модус. В 
качестве примера можно привести его «Тривий» для 
органа, где модус занимает первые 7 тактов произведе-
ния. Кроме того, в «Тривии» композитор применил те 
же техники композиции, что и во «Fratres» – аддицию 
и ракоход. Также там используется отсутствующий во 
«Fratres» приём субстракции.

Если аддиция – это системное наращивание рядов, 
то субстракция есть их системное убывание. В при-
ведённом выше примере два верхних пласта фактуры 
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представляют собой два ряда, верхний из которых 
построен на системном наращивании длительностей 
(от четверти к целой), а нижний – на их системном 
убывании (от целой к четвертям)31. 

3. 2. Многоуровневая остинатность 

средневековых органумов

Однородность, строгость, единообразие, в конечном 
счёте остинатность, характерные для органумов Перо-
тина, – всё вышесказанное входит и в эстетику Пярта. 
Кроме того, однородность и единообразие во «Fratres» 
подсказаны самим названием произведения. Они про-
слеживаются почти во всех элементах музыкального 
письма: в форме, в типе голосоведения, в фактуре, в 
ритме, в выборе мелодических линий. 

 
3. 3. Краткость фраз

Мы найдём в партитуре «Fratres» и тексто-
музыкальную расчленённость на фразы, совсем как 

в органумах XIII века. Одна фраза здесь неизменно равна 
по продолжительности одному такту. В связи с тем, что 
длина тактов постоянно меняется, соответственно, и 
длина мелодической фразы тоже непостоянна. 

3. 4. Вариантно-остинатное формообразование

Во «Fratres» просматривается характерный для 
эпохи Перотина приём варьирования материала, ког-
да мелодия без каких-либо изменений переносится в 
другой голос. Речь идёт о вертикальных перестановках 
между тенором и его органальным голосом: мелодичес-
кий рисунок одной строфы, прозвучавший у тенора, в 
следующей строфе повторяется на две октавы выше в vox 
organalis’е. Другими словами, органалис идёт по стопам 
принципалиса. Этот эффект достигается благодаря 
тому, что Пярт выбирает для транспозиции интервал 
модальной терции, и она же служит конструктивным 
интервалом дублировки.

Пример № 9. «Тривий», тт. 1–7.

Пример №10.

Пример № 11. Начала трёх первых строф произведения.
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4. «Fratres» и изоритмическая техника
Опыт работы композитора в сериальной технике 

направил его к средневековому изоритмическому моте-
ту – проявлению высшего структурализма в эпоху Ars 
Nova. Не будем забывать, что в годы поиска нового стиля 
Пярт изучал, помимо всего прочего, творения Гийома де 
Машо – именно в его творчестве окончательно складыва-
ется и достигает апогея своего развития изоритмическая 
техника, приобретая весьма изощрённый вид32. 

Пярт использует принцип изоритмии, но в индиви-
дуальном преломлении. Как и в изоритмическом мотете, 
во «Fratres» каждый параметр действует по своим 
законам. Мы можем здесь найти talea и color. Отличие 
пяртовской изоритмии от техники Машо заключается в 
том, что talea и color имеют одинаковую протяжённость. 
Они равны трём первым тактам строфы. Talea повторя-
ется в прямом движении, а на неё накладывается color в 
сегментированном ракоходе. Насколько индивидуален 
подход композитора к техникам прошлых эпох! Исполь-
зуя идею палиндрома, встречавшуюся ему в сочинениях 
Машо, он избирает особый, индивидуальный способ 
«переворачивания» темы.

Сама идея возврата от конца к началу созвучна пяр-
товскому мировоззрению, его концепции единства. Идея 
круга как символа единства, заложенная во «Fratres» на 
разных уровнях композиции, отражается в том числе и в 
применении техники ракохода. Но Пярт использует эту 
технику не в её классическом варианте, а изобретает свою, 
индивидуализированную форму – сегментированный 

ракоход. Интересен тот факт, что такой тип ракохода 
был применён ещё в XIII веке, в клаузуле «Nus-mi-do». 
Её название – это не что иное, как латинское слово 
«Dominus» в сегментированном ракоходе. В данном 
случае мы видим работу со слогами-сегментами. Пярт 
взял за основу похожий принцип, но порядок «слогов» 
(=тактов) сохранил прежним, произведя ракоход внутри 
каждого из сегментов. 

Техники XX века

1. Новая модальность Пярта
Во «Fratres», как и в других произведениях Пярта, 

написанных в технике tintinnabuli, органично сплетены 
две системы звуковысотной организации: тональная 
и модальная, но превалирует модальность. Можно 
говорить о наличии неомодальной системы в предмете 
нашего анализа. 

Весь фокус состоит в том, что мы только слышим 
тональность, которой здесь на самом деле нет. Нам, вос-
питанным на классической музыке с её тональной сис-
темой организации, даже в этом, полностью модальном 
сочинении будут слышаться традиционные тональные 
принципы композиции. Но, повторим, Пярт, сочиняя 
«Fratres», мыслил именно модальными критериями. 
Ниже приведена таблица, в которой различные аспекты 
данного произведения рассмотрены с двух полярных 
ракурсов: слева – с точки зрения тональности, справа – с 
точки зрения модальности.

Пример № 12. 

Тональность Модальность

1. Тоническое остинато

Черты тонального фактора проявляются в том, что на 
протяжении всего произведения сохраняется единый 
гармонический устой – g благодаря бурдонной квин-
те g–d в нижнем голосе и непрерывному звучанию 
g-moll’ного трезвучия в tintinnabuli-голосе. То есть, 
тоника выдержана на протяжении всего произведе-
ния – это одновременно и опора всей конструкции, 
и парящий верхний пласт.

Наличие остинатной тоники ещё не доказывает, что здесь 
присутствует тональное мышление. Бурдон в понимании 
Пярта – это не тоника, а выдержанный cantus irmus, как в 
мелизматическом органуме. Для tintinnabuli-стиля Пярта 
термин «тоника» неприменим, он заменяется словом «фи-
налис». Пярт как бы возвращается к средневековым поня-
тиям. Кроме того, для Пярта бурдон глубоко символичен, он 
имеет значение Божественного единства. Это та незыблемая 
основа, на которой зиждется всё произведение.
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2. Вертикальные последовательности

Нередко мы слышим гармонические обороты, по-
хожие на тональные. Например, во второй строфе 
можно выделить два вида каденционных оборотов: 
VII

6
–T

35
, и D

6
–T

35
: 

   
Пример №13.

Эти кажущиеся тональными последовательности гармоний 
ведут себя по другим законам. Они образованы вследствие 
особенностей выбранного Пяртом голосоведения, а не за счёт 
контрастной смены функций. Гармонические обороты не спо-
собствуют созданию ладотональных, т. е., функциональных, 
связей. Тяготение к ладовому центру – g – чисто модальное, 
оно создаётся благодаря голосоведению.

3. Тональная логика на уровне формы

1. Мы наблюдаем смену устоя в каждой строфе 
«Fratres». Пьеса опирается на звукоряд доминантового 
лада с устоем в виде G-dur’ного трезвучия. 

1. Здесь не применимы термины «тоника-доминанта», 
а значит, и нет доминантового лада, т.к. в модальности 
отсутствуют классические функциональные тяготения. 
Звукоряд пьесы построен на сочетании двух ладов: геми-
ольного и эолийского с общим устоем in g (подробнее о 
ладах – см. главу «Ладовое своеобразие»).

2. При непрерывно тянущейся органной педали бурдона 
тонический устой в верхних голосах меняется: в 1-й 
строфе устой – G-dur как доминанта к c-moll, во 2-й 
строфе – Es-dur, в 3-й – c-moll, в 4-й слышится тональ-
ность c-moll, но все каденции в строфе – прерванные: 
доминанта разрешается в субдоминантовую гармонию 
(в VI

53
 

+4
 вместо 

5
). 5-я строфа – самая тонально неоп-

ределённая: происходит постоянная игра между c-moll 
и Es-dur. В 6-й строфе главенствует Es-dur: строфа 
заканчивается доминантовым 6-аккордом. В 7-й и 8-й – 
возвращается доминантовый лад с устоем G-dur. Всё 
произведение завершается доминантовым трезвучием. 

2. Действительно, в каждой строфе устой сменяется, но в 
нашем случае корректнее сказать так: в каждой строфе сменя-
ется местный финалис. Смена местных финалисов («обход 
ступеней») внутри одного произведения – характерная 
черта для эпохи средневековья и для модального мышления 
в целом. Мы наблюдаем определённую закономерность в 
смене финалисов во «Fratres»: 
g1–es1–с1–as–f–d–H–G. Каждый новый финалис является 
нижней терцией по отношению к предыдущему, и поскольку 
мы имеем 7 разных строф (8-я – повторение первой строфы 
на 2 октавы ниже), то каждая ступень нашего лада успевает 
побыть финалисом.

3. Выстраивается стройный, симметричный тональный 
план: G-dur–Es-dur–c-moll – тональная неустойчи-
вость – Es-dur–G-dur. Как мы видим, тональности 
находятся в терцовом соотношении. Середина, как 
и положено, отличается большей неустойчивостью, 
тональной неопределённостью. 8-я строфа – это по 
сути точная реприза 1-й строфы. 

3. Но не будем забывать, в модальной системе организации 
нет термина «тоника», как и нет понятия «тональный 
план». В нашем случае надо говорить о модальном обходе 
ступеней.

4. Таким образом, мы можем разделить пьесу на три 
раздела: 1-й – показ темы и главной тональности, 
2-й – уход из главной тональности, 3-й – реприза, 
возвращение к тонике. 

4. Мы не можем говорить об уходе и возвращении к тоничес-
кому устою. Во «Fratres» сменяются финалисы, но звукоряд 
остаётся прежним, вдобавок сквозь всё сочинение тянется 
бурдон in g. Здесь присутствует движение по кругу в рамках 
единого пространства.

Пример №14. Порядок смены финалисов-созвучий (основной тон – в теноре) по строфам.
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ритмическая, мелодическая, ладовая, метрическая, •	

фактурная и интервальная формулы; форма про-
изведения, принцип формообразования – это ещё 
один модус;
вся эпоха средневековой композиции в целом, все •	

её музыкальные техники воспринимаются Пяртом 
как как образец;
вся духовная культура средневековья; •	

главное отличие средневековья от других эпох – это •	

понимание деятельности музыканта именно как 
служителя, а не как артиста. В ту эпоху живописцы 
назывались иконописцами, певцы – певчими, а 
композиторы – распевщиками. 

Приведённые пары понятий имеют совершенно 
различный смысл. Так, например, певец – это артист, 
который поёт перед публикой и для публики, он не 
может петь без контакта с ней; певец – персона важ-
ная, требующая к себе всеобщего внимания; многие 
арии писались в расчёте на конкретного исполнителя. 
Певчий – это в первую очередь безымянный служитель 
храма (в первые века христианства певчими были толь-
ко священнослужители – отсюда и происходят слова 
«клир, клирос»). Поёт он для Бога, а не для людей, 
стоящих в храме; средневековые певчие не имели воз-
можности выбирать, что им петь, все тексты и напевы 
были заданы уставом, и если и корректировались, то не 
певчими, а священником, настоятелем храма.

Если композитор мыслит о себе как о творце (он 
сам – создатель своих произведений), то распевщик (сред-
невековый композитор) воспринимает себя всего лишь 
как слугу Божьего, который сам ничего не может создать, 
но только с Божьей помощью. Отсюда вытекает невоз-
можность и даже абсурдность осознания написанных 
распевщиком произведений как своих собственных.

Отличие модального мышления от тонального

Отказываясь от тонального мышления, Пярт пыта-
ется воскресить утерянный к XX веку модальный склад 
музыкального мышления, который существовал в эпоху 
средневековья. 

Тогда композиторы совсем по-другому относились 
к самому процессу сочинения и к вопросу авторства. 
Они не считали созданные ими произведения своими 
творениями: ведь совсем новые произведения тогда не 
создавались, они писались на основной напев, взятый 
из хорала. Напевы григорианики воспринимались как 
данные свыше (напевы григорианских хоралов были 
канонизированы ещё в VI веке). Сочинялись все произ-
ведения для Бога, как дар Ему. То есть, основной напев 
«дал Господь», созданное с Его помощью песнопение 
посвящено Ему же. Тогда какая разница, кто написал? 

Модальная ладовая система «Fratres» проявляется 
в следующем:

использование в теноре модального лада – неоктав-•	

ного гемиольного с устоем g, иниций которого – g1, 
финалис – G. Наличие в общем звукоряде двойной 
терции (b / h) никак нельзя называть альтерацией, 
так как использование звуков b и h строго разгра-
ничено музыкальными пластами: b появляется 
только в tintinnabuli-голосе, h – в теноре и его vox 
organalis’е;
строгое соблюдение избранного звукоряда на всём •	

протяжении произведения;
использование определённой группы мелодичес-•	

ких формул, характеризующих данный звукоряд. 
Отношение между тонами попевок выстраивается 
по чисто модальным принципам, далёким от клас-
сического тонального тяготения;
модальное многоголосие. Во «Fratres» мы имеем •	

дело с многоголосием полифонического склада, 
целиком основанном на модальности. Вертикаль-
ные созвучия состоят исключительно из ступеней 
данного звукоряда;
каждая ступень здесь может быть ладовым центром •	

(центр определяется по финалису тенора). В каждой 
строфе ладовый центр меняется. Если рассматривать 
устой не как отдельный звук, а как полифоничес-
кое созвучие из трёх звуков (ведь у нас модальное 
многоголосие), то мы убедимся в том, что устой не 
обязательно должен быть консонантным. Пярт как 
бы играет с аккордами: в первой строфе всё вполне 
традиционно: тоника – это трезвучие G-dur, во вто-
рой – Es-dur, а вот дальше он принимает за начальное 
устойчивое созвучие разные диссонансы: малый септ-
кварт – в 3-й строфе, большой септ-кварт – в 4-й, и 
секст-тритон – в 6-й строфе (см. Пример № 14).

2. Модальность как склад мышления

Модальность следует рассматривать в более широ-
ком смысле этого слова: это не только звуковысотная 
система, но и определённый тип музыкального мышле-
ния и мировоззрения. Модальность можно понимать и 
как умение мыслить в разных параметрах. Для Пярта 
модальное мышление заключается в первую очередь в 
избирании модуса в каждом параметре. 

Как известно, эпоху средневековья модусом называ-
ли ритмическую или мелодическую (или ритмо-мелоди-
ческую) формулу. Лады в западной церковной музыке 
также назывались модусами.

Но поскольку термин «модус» переводится с латин-
ского языка как мера, образец, модель, способ, то для 
Пярта модус – это нечто большее, чем звуковысотная 
система, это:
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Недаром до нас дошло такое количество произведений, 
чьи авторы не известны. 

Тональный же склад мышления подразумевает 
полноценное участие композитора в написании про-
изведения, осознание им того, что он – единственный 
автор своего творения. 

Такое различие в вопросах творчества отражается 
и на различии техник сочинения. Если тональность 
даёт композитору полную свободу действий в выборе 
звукоряда, тональности, фактуры, формы, ритма, тембра 
и т.д., то модальность ограничивает во всём: композитор 
избирает напев, а значит, ограничивает себя конкретным 
звукорядом, ритмическим модусом (после XI века) и 
определёнными мелодическими интонациями.

Пярт, отказавшись от музыкального многообразия, 
которое ему предлагает наше время, сосредоточился на 
забытой многими его современниками простой истине, 
на «простой гамме», как сказал Сальери у Пушкина. 
И оказалось, что из этого минимума средств можно 
извлекать беспредельное множество вариантов.

Ограничением свободы, отказом от авторства, уста-
новлением модусов (правил) в каждом параметре Пярт 
вернулся к средневековому пониманию творчества, 
глубоко христианскому по своей сути. Такой резкий по-
ворот в мышлении Пярта – на самом деле своеобразный 
авангардистский жест...

3. Черты сериализма и принцип серии

Композитор не забыл ранее им накопленный опыт 
серийной техники. Он не отрицает абсолютно все заво-
евания XX века, касающиеся гармонии и композиции. 
Он берёт от каждой эпохи то, что созвучно его миро-
ощущению, его музыкальному языку. Сериальность 
импонирует ему своей строгостью, рационализмом, 
архитектонической стройностью. 

Пярт как бы переносит идею серии из мира то-
тальной хроматики и атональности в свой мир – мир 
тотальной диатоники, в модальность.

Каким образом проявляется принцип серии во 
«Fratres»? Мы не найдём здесь классической серии – 
определённого звукового ряда, который повторяется на 
протяжении всей пьесы, подвергаясь всяческим варьиро-
ваниям. Но зато здесь есть характерная для сериалистов 
работа с множеством параметров, продуманность развития 
каждого из них. Для композитора важны мельчайшие 
детали: порядок звуков в микромотиве, количество голо-
сов, способ их сочетания, способы развития материала. 
Подчинение пропорциям, порядку, числу прослеживаются 
на уровне ритма, мелодики, фактуры и формы.

Рассмотрим начальное построение «Fratres» – 
такты 1–8. Начальная тема, при всей своей простоте и 
легко прослушиваемой гармонии, представляет собой 
соединение нескольких параметров:

ритмическая серия:•	

№ 1 ритурнель (т. 1):  

№2 строфа (тт. 3–5): 

Как мы видим, в сочинении использованы две различных ритмических формулы, каждая для своего раздела 
формы: первая – для ритурнеля (назовём её R-серия), вторая – для строфы (S-серия); 

мелодическая серия (тт. 3–5): •	

Пример № 15.

метрическая – в первых 8-ми тактах, включая ритурнель, задан порядок смены размера, который будет дейс-•	

твовать на протяжении всего произведения: 

6/4, 6/4, 7/4, 9/4, 11/4, 7/4, 9/4, 11/4, 6/4, 6/4, 7/4, 9/4, 11/4, 7/4, 9/4, 11/4… 

параметр формы. В первых 8-ми тактах представлены все основные формообразующие приёмы, используемые •	

композитором во «Fratres»: строфичность, вариантность, идея круга. Вариантность проявляется уже на уровне 
первой строфы, принцип круга прослеживается с первых тактов.

ритурнель ритурнельстрофа строфа
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Перечисленные выше параметры действуют врозь: 
ритмическая серия строфы проводится остинатно, 
чередуясь с ритмической серией ритурнеля согласно 
следующему порядку: 2 R-серии, 2 S-серии, 2 R-серии, 
2 S-серии... 2 R-серии.

Мелодическая серия строфы повторяется поочерёд-
но то в прямом движении, то в сегментированном 
ракоходе. 

При внимательном рассмотрении строфы мы уви-
дим закономерности в построении мелодического и 
ритмического рисунков – сначала в первом такте стро-
фы даётся ритмомелодическая ячейка (такт 3), и затем 
показаны два принципа, избранные композитором для 
её развития: аддиция и ракоход (такты 3–8). Рассмот-
рим их на примере тенора:

Мелодическая ячейка представляет собой последо-
вательность из четырёх звуков: g–f–as–g. По сути это 
простое опевание звука. Обратим внимание на то, что 
тема возвращается к тому же звуку, с которого началась. 
Ритмический рисунок темы прост, но в нём заложена 
симметрия.

Те приёмы композиции, о которых пойдёт речь – 
аддиция и ракоход – касаются только «человеческих» 
голосов – тенора и его vox organalis’а. Tintinnabuli-голос 
движется по своим, «неписаным», законам и совпадает 
с остальными голосами лишь в ритмическом аспекте. 

4. Аддиция и сегментированный ракоход

4. 1. Аддиция

Второй и третий такты каждой полустрофы пост-
роены на приёме аддиции – «системном наращивании 
целостных рядов из избранных элементов»33. В каждом 
из этих тактов к теме (ритмомелодической ячейке) 
прибавляется ровно по две четверти. Изобразим это в 
виде схемы, где «единицей» обозначим все четверти, 
«двойкой» – половинные длительности, и «трой-
кой» – половинные с точкой или с паузой:

такт 3: 2. 1. 1. 3;
такт 4: 2. 1. 1. 1. 1. 3;
такт 5: 2. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 3.

Аддиция ведёт за собой смену размера, в которой 
вырисовывается всё та же прогрессия «+2»: 

такт 3: 7/4, 
такт 4: 7+2=9/4, 
такт 5: 9+2=11/4. 

Ритмическая прогрессия ведёт за собой мелодичес-
кую: ячейка расширяется в каждом такте на два новых 
звука, принцип опевания и возвращения к исходному 
тону сохраняется. Прибавляемые звуки расширяют 
амбитус попевки в каждом последующем такте на одну 
ступень вниз и на одну ступень вверх. Таким образом, 
мы видим мелодическую прогрессию: в ячейке задейс-
твовано 3 тона (3 ступени лада), в следующем такте – 
3+2=5 тонов (ступеней), в третьем такте – 5+2=7 
тонов, то есть, полный звукоряд семиступенного лада, 
в котором написано произведение. Если выписать ме-
лодический и ритмический рисунки этих трёх тактов, 
то сразу обнаружится симметрия и архитектоническая 
стройность данного построения. (см. выше Пример 
№ 15 и схему ритмической серии строфы).

Если провести ось симметрии в середине каждого 
такта, то мы заметим такую особенность: ритмический 
рисунок обеих половинок каждого такта зеркально 
отражается (с незначительным отличием: начало всегда 
с половинной доли, а конечный тон – половинная с точ-
кой или половинная с паузой). Что же касается мелодии, 
то она отражается, но в перевёрнутом виде. В каждом 
такте обе половины мелодии направлены вниз. Если 
бы симметрия была точной, движение было бы разно-
направленным. Здесь симметрия выражается в том, что 
на сколько ступеней удаляется от ладового устоя первая 
половина такта, на столько же ступеней приближается к 
устою вторая его половина. Разница между ними в том, 
что уход совершается вниз от устоя, а возвращение – 
сверху от него. (см. ниже Пример №17).

4. 2. Игра числовых значений

Симметрию во «Fratrres» можно представить в виде 
игры чисел: устой лада – звук «соль» – принимается за 
«0», точку отсчёта. Всё, что ниже – напишем со знаком 
«–», всё, что выше – соответственно, «+». Спуск или 
подъём на 1 ступень обозначим как «+ или –1», на 
2 ступени – «+/–2», и т.д. В таком случае, каждый такт 
окажется равен нулю. Насколько бы мы ни удалялись от 
устоя, результат всё равно будет равен нулю:

Пример № 16. Такты 3–8.
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такт 3: g–f–as–g = 0–1+1+0 = 0
такт 4: g–f–es–h–as–g = 0–1–1+1+1+0 =0
такт 5: g–f–es–d–c–h–as–g = 0–1–1–1+1+1+1+0 =0

Пярт использует игру чисел не просто так; через 
неё раскрывается глубокий философский смысл: «0» 
в понимании Пярта – это не просто точка отсчёта, а 
«начало начал», то бесконечное, неизведанное, откуда 
все мы начинаем своё земное существование и куда все 
придём. И как бы мы ни проводили свою жизнь, чем 
бы мы её ни наполняли – всё равно придём туда, откуда 
начинали. «Господь возвёл нас из праха, и в прах же 
обратит...»

4. 3. Принцип ракохода 

Теперь поговорим о следующем приёме, применяе-
мом Пяртом во «Fratres»: такты 6–8 сочетают в себе как 
аддицию, так и ракоход. Ритмический рисунок этих трёх 
тактов в точности повторяет предыдущие три такта, то 
есть повторяется та же ритмическая прогрессия: 

такт 6: 2.1.1.3;
такт 7: 2.1.1.1.1.3;
такт 8: 2.1.1.1.1.1.1.3.

Изменению подвергается звуковысотный параметр: 
никаких новых звуков Пярт не прибавляет. Он исполь-
зует материал предыдущих трёх тактов, предлагая нам 
прослушать мелодический рисунок в ракоходе, но не 
в его традиционном варианте, когда тема звучит от 
конца к началу целиком, а сегментированно, по тактам. 
То есть, такт 6 – это ракоход такта 3, такт 7 – такта 4, а 
такт 8 – такта 5. Такое сочетание двух принципов – рит-
мической аддиции и мелодического ракохода – редкое 
явление в музыке. 

4. 4. Индивидуальность лада

Лад «Fratres» определить не так просто, как это 
может показаться на первый взгляд. 

Даже в определении звукоряда могут быть раз-
ночтения: можно рассматривать звукоряд каждого 
голоса по отдельности. В таком случае, у тенора и у его 
органального голоса – звукоряд доминантового лада 
(доминантовым его можно назвать с большой долей 
условности, но об этом позже), tintinnabuli построен 
на звуках трезвучия g-moll. «Звукоряд» бурдона ещё 
проще, чем у tintinnabuli: он состоит из двух звуков – 
квинты g–d. 

Но есть и второе решение: если выписать в линию 
звукоряда все звуки, встречающиеся в произведении, 
то мы получим семиступенный, т. е. неоктавный лад. 
К диатонике этот лад никак не относится, так как мы 
имеем дело с вариантными ступенями. Хроматикой его 
тоже нельзя назвать, так как здесь не встречаются два 
полутона подряд. Стоит трактовать его как гемиольный 
лад микстовой структуры.

 Нужно говорить о наличии полимодальности, так 
как мы имеем дело с двуладовостью: в разных голосах – 
разные звукоряды и разные лады. Важен тот факт, что 
двутерцовость рассредоточена не только по разным 
голосам, но она ещё разбита во временном парамет-
ре – в рамках одной вертикали си-бемоль и си-бекар 
не встречаются. 

Нижний тетрахорд звукоряда совмещает в себе 
характерные черты двух ладов – доминантового и фри-
гийского, поэтому можно назвать такой лад фригийс-
ко-доминантовым. Но термин «доминантовый» сам 
по себе уже подразумевает наличие тональных связей 
внутри лада, потому он не совсем корректен в нашем 
случае. Нам кажется целесообразным «окрестить» 

Пример № 17.

Пример № 18.
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общий лад пьесы как фригийско-гемиольный с двойной 
терцией. 

Итак, мы имеем дело с индивидуализированным 
микстовым звукорядом, состоящим из двух соединённых 
тетрахордов: фригийского плагального и гемиольного, 
с общим устоем in g. 

Сходство со средневековыми ладами 

1) Само происхождение двойной терции связано 
с эпохой раннего средневековья – с практикой пения 
параллельных органумов. Значок бекара был придуман 
как способ избежания тритонов между органальным 
и принципальным голосами. Если раньше певцам для 
избежания диссонантных созвучий приходилось остав-
лять органальный голос на одной высоте (то есть, при-
менять технику бурдона), то после нового изобретения 
появилась возможность охватывать больший диапазон 
звукоряда, распетый параллельными интервалами.  

2) Устой лада «Fratres», подобно плагальным моду-
сам, расположен на 4-й ступени. 

3) Кроме того, звукоряд тенора в почти совпадает 
с IV плагальным (гипофригийским) ладом (если не 
считать отсутствия восьмой ступени и наличия третьей 
высокой ступени).

Пример № 19.

Ладовое своеобразие

Теперь рассмотрим, в чём проявляются индивиду-
альные черты лада «Fratres»:

Рассмотрим средневековые лады (или по-другому 
модусы). Они состоят из восьми ступеней, где восьмая 
и первая – это одна и та же нота через октаву, но отно-
шение к ним разное. Например, в первом автентическом 
ладу финалисом является 1-я ступень – d1, соответствен-
но 8-я ступень – d2 – по своей функции не тождественна 
финалису. Другой особенностью средневековых ладов 
является то, что их звукоряд строился на соединении 
интервалов квинты и кварты (в разном порядке, в зави-
симости от наклонения лада: автентические – с финали-
сом на 1-й ступени – строились из сцепления квинты и 
кварты, а плагальные – с финалисом на 4-й ступени – из 
кварты, а затем квинты). Рассмотрим строение I и II 
григорианских модусов:

 
Пример № 20.

У Пярта нет ни того, ни другого: мы здесь не найдём 
восьмиступенности внутри строфы, так как амбитус 
мелодических попевок одной строфы не превышает 
диапазона септимы, соответственно у него не может 
быть и строения звукоряда по типу квинта+кварта, 
потому как не достаточно ступеней.

Особенность данного звукоряда как раз и заклю-
чается в том, что ладовый устой находится в самом 
центре звукоряда. Соответственно звукоряд строится 
из сцепления двух кварт, так как расстояние от ладового 
центра до крайних ступеней звукоряда одинаковое и 
равно кварте:

    

Пример № 21.

В средневековых ладах мы находим следующие мо-
дальные функции: иниций (начальный тон попевки), 
реперкусса и финалис. Обычно эти функции распре-
делялись между разными тонами, по крайней мере, 
реперкусса и финалис – это всегда разные тоны.

У Пярта все эти три ладовых категории сливаются 
в одном тоне – в звуке «соль». Он – одновременно и 
начало и конец, альфа и омега, и центр звукоряда. Вокруг 
него вращаются, с него начинаются и им заканчиваются 
все мелодические попевки первой и последней строф. 
Остальные ступени лада имеют функцию опевающих, 
они же – вспомогательные или прилегающие. Можно 
выделить 3 степени значимости вспомогательных 
ступеней, которая зависит от того, насколько звуки 
удалены от центра (рассмотрим на примере 1-й строфы 
в партии тенора):

f и as – звуки, непосредственно опевающие центр 
лада, появляются в первом такте строфы:  

Пример № 22.

es и h – могут быть рассмотрены как вспомогатель-
ные к ступеням 1-й степени значимости, вводятся 
во 2-м такте строфы:
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Пример № 23.

d и с – наиболее удалённые от ладового центра g, 
вспомогательные к ступеням 2-й степени, вводятся 
в 3-м такте строфы:

        
Пример № 24.

Таким образом, мы столкнулись с супер-индивидуа-
лизированным ладом, имеющим не только уникальное 

строение, но и свою собственную функциональную сис-
тему, которая в последующих строфах будет перенесена 
на другие ступени лада.

С каждой новой строфой сменяется финалис – он же 
иниций – он же центр. Общее количество строф равно 
восьми. В первой и последней строфах финалис – g, 
в других – все остальные ступени звукоряда. (см. таблицу 
ладовых центров и порядок смены строф) Но если сме-
щается центр – значит, изменяется тоновое соотношение 
ступеней внутри звукоряда, и, следовательно, изменяется 
сам лад. Таким образом, в 7-ми разных строфах (как мы 
помним, 8-я строфа повторяет первую) мы имеем дело 
с 7-ю разными ладами (7 ладов – по числу ступеней), но 
при условии, что звукоряд не изменяется. Приведём об-
щий звукоряд всех 8-ми строф (по теноровой партии):

Пример № 25.

Теперь рассмотрим особенности каждого лада:

№ строфы финалис интервалика амбитус тетрахорды

1. g1 ч. 4 + ч. 4 м. 7 фригийский + гемиольный
2. es1 ум. 4 + ч. 4 ум. 7 локрийский + ионийский
3. c1 ч. 4 + ч. 4 м. 7 гемиольный + дорийский
4. asм. ч. 4 + ув. 4 б. 7 ионийский + гемиольный
5. f м. ч. 4 + ув. 4 б. 7 дорийский + гемиольный
6. d м. ув. 4 + ч. 4 б. 7 гемиольный + фригийский
7. hб. ув. 4 + ум. 4 м. 7 гемиольный + локрийский 
8. g б. ч. 4 + ч. 4 м. 7 фригийский + гемиольный
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Приведённая выше таблица помогает нам понять, 
что, несмотря на единый звукоряд, лад каждой строфы 
по-своему индивидуален, каждый из них имеет свои, 
отличные от других, интонационные особенности. Разли-
чие в чередовании тонов и полутонов, разное положение 
гемиолы относительно ладового центра, различие в сцеп-
лении тетрахордов – всё это влияет на индивидуальность 
мелодических линий в различных строфах. 

Отсюда вытекает ещё одно определение общего лада 
«Fratres»: «многопараллельный» переменный лад. 

Приведённые выше индивидуальные черты лада 
«Fratres» были выделены исходя из звукоряда и мелоди-
ческих попевок тенора и его органалиса, но они совсем 
не касаются tintinnabuli, так как этот голос движется по 
совершенно другим принципам.

Лад tintinnabuli и бурдона – это некая константа, 
от которой сначала уходят, а затем возвращаются все 
остальные голоса произведения.

 
5. Форма произведения
Характерной чертой стиля Пярта является его 

приверженность к стройным, пропорционально вы-
веренным формам, где взвешен каждый такт, и каждая 
нота вычислена. Форма «Fratres» также поражает своей 
архитектоничностью. 

В основе произведения лежит строфическая форма 
с ритурнелем, вариантность применяется как принцип 
развития материала. 

5. 1. Черты рефренности

При первом же прослушивании улавливается некий 
повторяющийся раздел – ритурнель, который чередует-
ся с похожими между собой по строению музыкальными 
фразами – строфами. 

Зародившись в эпоху позднего Ренессанса в конце 
XVI столетия, рефренная форма воплотила в себе все 
идеи, поиски этого времени. Соответственно, её можно 
рассматривать как «визитную карточку» Ренессанса. 

Рефренная форма происходит от итальянских народ-
ных серенад, которые исполнялись вечером во время 
прогулок по улицам. Они имели следующее строение: 
«сначала поётся серенада на два, три или большее число 
голосов; затем идёт инструментальная вставка (скрипки, 
лютни, гитары, теорбы или другие инструменты); после 
этого снова поётся куплет или часть серенады; опять 
вступают инструменты – так идёт смена вокального и 
инструментального исполнения. Инструментальные 
вставки называются ритурнелями. Я считаю, что этот 
термин означает повторное возвращение к первона-
чальной гармонии»34.

Строение серенады, описанное Преториусом в 
трактате «Sintagma musicum», почти полностью сов-
падает с современным определением рефренной формы, 
данным М. Катунян в своей статье, посвященной этой 

форме: «Рефренной мы называем такую текстому-
зыкальную форму, которая основана на чередовании 
повторяющейся хоровой или же инструментальной 
темы (рефрена, ритурнеля) с вокальными строфами. 
К специфическим её чертам относится противопос-
тавление тутти в повторяющейся части и соло или 
ансамбля в строфах либо контраст инструментального 
и вокального исполнения. Нередко это сопровождается 
также контрастом метрики: в рефренах – совершенной, 
в строфах – несовершенной»35.

Рефренная форма применялась не только в во-
кальных и вокально-инструментальных, но и в чисто 
инструментальных сочинениях. В дальнейшем от неё 
произошло множество форм разных типов, такие как 
куплетное рондо, концертная форма, разного вида 
ритурнельные формы36. Пярт обращается именно к 
рефренной форме, а не к более поздним её «родствен-
никам», но при этом использует её для написания чисто 
инструментальной музыки.

Чем привлекла Арво Пярта рефренная форма? 
Во-первых, своей простотой, предсказуемостью, лег-
ко угадываемым порядком. Данную форму отличает 
цикличность обновления и повторения и, как следс-
твие, появляется эффект ожидания: уже после второго 
ритурнеля слушатель догадывается, что будет звучать 
дальше. Повторение – синоним возвращения, а это 
слово является одним из ключевых в эстетике Пярта. 
А раз есть возвращение, значит, есть символ круга как 
одного из наиболее архаичных приёмов формообразо-
вания. Движение по кругу, циклическая повторность, 
рефренность – «метафоры вечности»37. Круг для Пярта 
есть олицетворение единицы, как и Бог суть Единое.

Обратимся к ритурнелю во «Fratres». С него начи-
нается пьеса, каждый последующий раз он звучит точно 
так же, как в начале, без изменения. Можно сказать, что 
он неподвластен временным изменениям: это некая 
константа, к которой мы периодически возвращаемся. 
Ритурнелем открывается произведение, им же и заканчи-
вается, т.е., в нём соединены начало и конец. Интересен 
тот факт, что Пярт сохраняет одну характерную для 
Ренессанса черту, а именно – применение в ритурнеле 
совершенной метрики (6/4, если мыслить как 3/4+3/4). 
Ещё со времён средневековья совершенная метрика 
символизировала божественное начало, что связано с 
символикой числа 3. 

Все перечисленные выше признаки ритурнеля: 
использование совершенной метрики, его неизменя-
емость и периодическое повторение – говорят о его 
значимости и символичности в данном сочинении. Что 
он символизирует? К чему такому важному постоянно 
возвращает нас композитор? К первоосновам бытия, к 
Началу начал, к ответу на все вопросы. 

Во-вторых, Пярту импонирует игровой аспект реф-
ренной формы: это форма-игра с заранее заданными 
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правилами, и это стимулирует композитора к рацио-
нальному конструированию. Пярту, как композитору, 
воспитанному в рамках западноевропейской культуры, 
присущ рациональный склад мышления. Высокая 
духовность, заложенная в его музыке, сочетается со 
строгостью и дисциплиной мысли. 

Рациональность пяртовского мышления проявляет-
ся, в первую очередь, в стройности и пропорциональ-
ности создаваемых им форм. Все его сочинения отлича-
ются монолитностью, целостностью, завершённостью. 
«Fratres» – не исключение. 

В схеме наглядно показано, насколько проста и 
стройна форма сочинения: каждый ритурнель занимает 
ровно 2 такта, каждая строфа равна 6-ти тактам, общее 
количество строф – 8, ритурнелей – 9.

    
5. 2. Вариантность  

Форму этого произведения отличает заданность и 
повторность не только на уровне ритурнеля, но и внутри 
строфы: вторая половина строфы – это повторенная в 
ракоходном варианте первая половина. Кроме того, все 
строфы сочинения являются по сути мелодическими 
вариантами, т. е., в какой-то степени повторением пер-
вой строфы. Здесь мы подошли ко второму принципу 
формообразования, использованному во «Fratres».

Рефренная форма сочетается с принципом вариан-
тности. Каждая строфа – это вариантное повторение 
предыдущей. Тематический материал 1-й строфы служит 
в таком случае основой для «вариаций» в последующих 
строфах. Фактура, мелодический и ритмический каркас 
в каждой строфе остаются прежними, как в первой. Из-
меняется только высота, и, соответственно, изменяется 
лад и гармонические последовательности строфы. 

6. Внемузыкальные формообразующие принципы
Несмотря на многочисленные отсылки к средневе-

ковью и Возрождению, «Fratres» – это произведение, 
целиком принадлежащее своему времени. На это 
указывают использованные Пяртом различные приё-
мы, являющиеся завоеванием сугубо XX века. К ним 
относятся сериальная техника, свободный диссонанс, 
внемузыкальные формообразующие принципы. 

Форма «Fratres» интересна тем, главной движущей 
силой развития музыкального материала являются не 
гармония и не мелодика, а внемузыкальные парамет-
ры. В данном случае главными факторами формооб-
разования становятся идея круга и символика чисел. 
Классические музыкальные приёмы здесь играют вто-
ростепенную роль. 

6. 1. Символ круга

Круг – это древнейший символ, применявшийся ещё 
в первобытных обрядах. Круг – «метафора полноты и 
выстроенности Космоса», круг символизирует объе-
динение, единство множества. Недаром говорят: «в 
кругу семьи», «пить вкруговую», «круглый стол»…
Замкнутость круга означает цельность. Символ круга 
воплощён в хороводе, или коло38. 

Уже в самом названии «Fratres», что означает 
«Братство», заложена идея единства, объединения, 
поэтому идея круга как символа единства замечательно 
вписывается в концепцию произведения. Круг – это 
своего рода программа произведения.

Символ круга прослеживается здесь на нескольких 
уровнях:

1) в рамках каждого такта строфы;
2) на уровне мелодического развёртывания внутри 

строфы;
3) на уровне формы.
Здесь каждый такт построен на удалении и после-

дующем возвращении к ладовому центру. Круг охваты-
ваемых ступеней звукоряда постепенно расширяется 
от первого к третьему такту каждой полустрофы. Не-
сложно заметить определённый порядок в расшире-
нии внуритактовых кругов, он вытекает как следствие 
использования приёма аддиции. Мы видим, что в 
рамках трёхактового построения мелодия постепенно 
раскручивается, как будто по спирали, становясь в каж-
дом последующем такте ровно на один уровень шире. 
Приведём порядок «раскручивания» мелодической 
спирали на примере первой строфы. Спирали после-
дующих строф будут аналогичны первой, с той лишь 
разницей, что их местные финалисы будут располагаться 
на других ступенях звукоряда:

Раздел формы:
R=ритурнель
S=строфа

R1 S1 R2 S2 R3 S3 S4 R4 R5 S5 R6 S6 R7 S7 R8 S8 R9

Кол-во тактов 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2 6 2

Пример № 26.



130

Lietuvos muzikologija, t. 12, 2011 Kseniya ZAMORNIKOVA, Margarita KATUNYAN

Круг во «Fratres» – символ единства в многооб-
разии. На уровне всей формы в целом мы наблюдаем 
постепенное расхождение двух основных пластов 
произведения: «божественных голосов» (бурдон и 
tintinnabuli) и «человеческих» (тенор и его органаль-
ный голос). В первой строфе их финалисы совпадают 
(в обоих пластах финалис – g), дальше верхний пласт – 
тенор и органальный голос – постепенно удаляются 
от центрального устоя сочинения, проходя по кругу: 
каждая ступень лада становится в своё время местным 
финалисом какой-либо одной строфы (порядок смены 
финалисов см. в Примере № 25 и в последующей за 
ним таблице). 

Всё это время, пока мелодические («человеческие») 
голоса блуждают по кругу бытия, бурдон и tintinnabuli 
остаются верны главному устою – g. В последней, 
восьмой строфе произведения круг замыкается, голоса 
вновь обретают единство, но на новом уровне: единс-
тво в последней строфе – более тесное по сравнению с 
первой. В первой строфе мелодические голоса и бурдон 
разграничивались в пространстве: их отделял интервал 
в две октавы. Но постепенно, от строфы к строфе, 
расстояние между неподвижным бурдоном и верхним 
пластом сокращается за счёт того, что мелодические го-
лоса спускаются на терцию вниз в каждой последующей 
строфе. К восьмой строфе расстояние между пластами 
становится равным нулю, потому мы и можем говорить о 
единстве на новом уровне, о ещё большей сплочённости 
голосов по сравнению с первой строфой.

7. Сонантный уровень

Сонантная градация (сонантный уровень) служит 
важным фактором в построении формы произведе-
ния. Она издавна использовалась композиторами, 
применявшими её параллельно с другими, более силь-
ными параметрами, но в XX веке сонантная градация 

становится самостоятельным параметром, нередко 
имеющем огромное влияние на построение формы 
произведения. 

Сонантная градация во «Fratres» может быть рас-
смотрена на разных уровнях композиции:

на уровне всего сочинения в целом;•	

в рамках каждой строфы;•	

в рамках мелодической фразы, т.е., каждого такта.•	

На уровне развития всей пьесы наблюдается посте-
пенное повышение, а затем понижение сонантики, т.е., 
сначала мы видим её смещение в сторону диссонанса, а 
потом – в сторону консонанса. 

Проведём сравнительный анализ общего уровня 
сонантности всех строф. Главным критерием сравне-
ния для нас будет являться то, какое созвучие избирает 
композитор в качестве начального и конечного устоев 
(иниция и финалиса). 

Приводим таблицу соотношения иниция и фина-
лиса внутри каждой строфы. Наши вычисления опира-
ются на таблицу градации сонантности, приведённую 
Ю.Н.Холоповым в его учебнике «Задания по гармонии 
для композиторов»39:

Пример № 27. Сравнение финалисов первой и 
последней строф.

порядков.

№ строфы

иниций в

интерв.

обознач.

финалис в интерв.

обознач.

иниций

в числов.

обознач.

финалис

в числов.

обознач.

общая

сумма 

иниц.+фин

1 маж.
35

маж.
 35

2,1 2,1 4,2

2 маж.
 35

маж.
 35

2,1 2,1 4,2

3 М.мин.
7

маж.
35

маж.
 35

2,1 5,31

4 Б.маж.
 7

маж.
 35

маж.
 35

4,3 9,41

5 Ум.
 6

М.мин.
7

мин.
 35

4,1 8,3

6 маж.
 6

Б.маж.
 7

тритон-септ 2,2 4,4

7 маж.
 6

Ум.
 6

Малый 
47

2,2 4,4

8 маж.
 35

маж.
 6

маж.
 6

2,1 4,2
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Увеличение числового показателя равно увеличе-
нию диссонантности (другими словами, повышению 
сонантности). В таком случае мы заметим постепенное 
возрастание и убывание (спад) диссонантности как в 
иниции, так и в финалисе. Вывод данного анализа состо-
ит в том, что наивысшая точка сонантности находится 
в 4-й строфе. 

Финалис в средневековом понимании – это устойчи-
вый тон, точка покоя. В модальной полифонии средне-
вековья и Возрождения диссонанс никогда не избирался 
композитором в качестве местного финалиса. Что же 
мы видим у Пярта? Финалисы центральных строф 
представлены диссонантными созвучиями. Т. е., Пярт 
принимает за точку покоя диссонанс, ставя его вместо 
консонанса. Назовём такой приём сонантной инверсией. 
Сонантная инверсия усиливает напряжение, она указы-
вает на гармоническое напряжение центральных строф, 
т.к. то, что должно быть точкой покоя, консонансом, 
замещается на его антипод – диссонанс.

Сонантная инверсия – важный формообразующий 
фактор во «Fratres». На «подвешенное состояние» 
трёх центральных строф указывает ещё то, что иниций 
и финалис обозначены разными конкордами. Если 
мы посмотрим на таблицу, то увидим, что иниций и 
финалис 1-й, 2-й, 6-8-й строф обозначены одинаковы-
ми созвучиями, тогда как в центральных строфах они 
разные. Как мы видим, идея круга в этих строфах не 
выдерживается, т.к. не все голоса возвращаются к своему 
начальному тону – иницию. В теноре и органальном 
голосе иниций и финалис совпадают. На смену созву-
чий влияет tintinnabuli. Именно он создаёт различие 
вертикалей в иниции и финалисе, что ведёт к усилению 
неустойчивости в середине произведения.

В рамках каждой строфы наблюдается повышение 
уровня сонантности к 6-му, т. е., последнему, такту 
строфы.

Мелодические фразы мы будем именовать «сонан-
тными фразами». При анализе уровня сонантности 
внутри каждой сонантной фразы мы пришли к выводу, 
что целесообразно разделить их на несколько типов:

фразы с иницием и финалисом в виде маж. 35 (стро-•	

фы №1, 2, 8);
фразы с иницием и финалисом в виде маж. 6-аккорда •	

(строфы №6, 7);
фразы, в которых иниций более диссонантный по •	

сравнению с финалисом (строфы № 3, 5). Этот тип 
ячеек делится на две группы: фразы, где финалис 
является консонансом (трезвучием) (строфа №3), 
и фразы, в которых финалис – диссонанс (строфа 
№5);
фразы, где иниций и финалис наиболее диссонантны •	

(строфа №4).

В разных типах сонантных фраз уровень сонантнос-
ти развивается немного по-разному.

Заключение

«Fratres» – это глубоко индивидуальное произве-
дение, его индивидуальность проявляется в каждом 
параметре. Индивидуальность творения – черта «но-
вого» времени, если мы вспомним, в эпоху средневеко-
вья эталоном был канон, выходить за рамки которого 
запрещалось эстетикой той эпохи. Но одновременно с 
индивидуальностью мы видим, что Пярт стремится к 
отказу от авторства, от личностного аспекта.

Таким образом, мы имеем дело с сочетанием в рамках 
одного произведения двух антиномий: индивидуаль-
ность ≠ отказ от авторства.

В 3-й главе мы рассмотрели, техники каких эпох 
повлияли на метод композиции Арво Пярта, представ-
ленный на примере его «Fratres». Мы пришли к выводу, 
что, заимствуя из каждой исторической техники неко-
торые приёмы, Пярт всегда преломляет их по-своему, 
он «вписывает» их в рамки своего мировоззрения. 
Так, например, он берёт принцип голосоведения из 
строгого органума IX–X веков, но избирает свой ин-
тревал дублировки – дециму. Из техники Машо он 
заимствует идею палиндрома (ракоход), но изобретает 
индивидуализированный приём – сегментированный 

3-я строфа

      

 4-я строфа

  
Пример № 28.
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ракоход. Используя техники XX века, он трактует их 
всегда в рамках своей концепции. 

Какое многообразие техник и приёмов мы находим 
в его произведении:

строгий органум,•	

мелизматический органум,•	

техника написания свободных органумов, школа •	

Нотр-Дам,
изоритмическая техника, •	

палиндром,•	

серийная техника и сериализм,•	

техника сонантного регулирования,•	

использование свободных диссонансов,•	

модальность: ритмическая и ладовая,•	

применение индивидуализированного звукоряда,•	

полиладовость,•	

статическая тональность.•	

И при всём этом многообразии – модальный склад 
мышления. Казалось бы, композитор сочетает несоче-
таемое. Модальность подразумевает ограниченность в 
средствах, а тут – такое разнообразие. Парадокс заклю-
чается в том, что вся эта палитра техник раскрывается 
нами благодаря тому, что Пярт с самого начала ограничил 
себя определённым кругом средств, и тем самым дал себе 
свободу творчества. Другими словами, он находит в ми-
нимуме средств бесконечное множество вариантов.

Появляется вторая пара противоположностей: 
самоограничение в средствах ≠ множество техник и 
вариантов. 

Вспомним один из парадоксов христианского веро-
учения: ограничивая себя, мы накладываем на себя оп-
ределённые запреты, которые позволяют нам спастись 
от грехов. А ведь именно грех – то единственное, что 
делает человека несвободным.

Думаю, что это одна из тех простых истин, которую 
Пярт попытался передать в своём сочинении. Другая 
истина – Единство: Бог Един в трёх лицах, все мы – 
часть целого, мы сливаемся в Нём, в Его вечном бытии. 
Церковь учит, что все христиане – это Тело Христово, 
все мы – часть Единого Совершенного Организма. 
Именно поэтому для каждого христианина столь важно 
участие в общецерковных таинствах, в первую очередь, 
в Божественной Литургии и Причастии. Таинства по-
могают ощутить это всеобщее единство.

«Fratres», переводимое с латыни как «братия», – 
это на самом деле духовная, а не светская музыка. Но 
только эта музыка не предназначена для исполнения 
на службе. «Fratres» является своего рода проповедью, 
обращённой ко всем нам, к «братиям и сестрам», как 
сказал бы священник. И в то же время «Fratres» – это 
молитва монаха-аскета, устремлённая ввысь, в мир 
горний, к Богу.
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Summary

he individuality of the composition is the feature of 
“new” time. However, as we know the aesthetics of the 
Middle Ages – the canon – was the model which limited 
the autonomy of composers. Fratres is a very particular piece. 
However, we note that Pärt, like medieval masters, longs to 
resign his authorship.

herefore, we have to do with a combination of two op-
positions within one piece: individuality and resignation of 
the authorship.

In the third chapter, we examined the techniques of diferent 
periods, which inluenced Arvo Pärt’s method of composition. 
We concluded that Pärt, taking from each period some technique, 
always treats it in his own way. herefore, he applies the method 
of voice leading from the strict organum of the ninth and tenth 
centuries, but uses the particular interval of doubling – decima. 
He takes the idea of palindrome (retrograde) from Machaut’s 
technique but chooses the distinct method – segmented retro-
grade. Using the techniques of the twentieth century, he always 
treats them in the ordinary course of his conception. 

A variety of techniques and methods are found in his work:

strict •	 organum;
melismatic •	 organum;
free •	 organum of the second Notre-Dame school;
isorhythmic technique;•	

palindrome;•	

serial technique and serialism;•	

technique of sonant gradation;•	

use of free dissonances;•	

modality: rhythmical and modal;•	

use of individualized scale;•	

polymodality;•	

static tonality.•	

Despite such variety, there is a modal mentality here. he 
composer combines the opposites: modality, which means limited 
resources, and a variety of techniques. he paradox is that from the 
beginning Pärt limited the range of techniques and because of it 
gave himself the freedom of creativity. In other words, he inds a 
great number of options in the minimum resources.

herefore, we ind the second pair of opposites: self-limi-
tation of resources and multitude of techniques and versions.

Here is one of the paradoxes of the Christian faith: self-
limitation in pleasures, putting veto on certain things allows 
us to get rid of our sins. Yet it is the sin, and the only thing 
that makes people not free.

I suppose, it is one of those truths, which Pärt tried to 
convey in his piece. he other truth is the unity: God is one 
in three persons, and all of us are part of the whole, we merge 
in Him, in His eternal existence.

Fratres, translated from Latin as Brotherhood, is actually 
spiritual rather than secular music. Fratres is a kind of preach-
ing, addressed to each of us, “brothers and sisters”, as a priest 
would say. However, at the same time Fratres is a heavenward 
prayer of a monk-ascetic.

Santrauka

Kūrinio individualumas glūdi laiko „naujume“. Tačiau, 
kaip žinome, viduramžių estetikoje kompozitorių auto-
nomiją ribojo kanono modelis. „Fratres“ yra labai savitas 
kūrinys. Bet jame išryškėja A. Pärto, kaip ir kitų viduramžių 
meistrų, noras atsisakyti autorystės. 

Taigi turime dviejų priešybių derinį viename kūrinyje: 
individualumas ≠ autorystės atsisakymas.

Straipsnyje nagrinėjama skirtingų epochų technika, 
turėjusi įtakos A. Pärto komponavimo metodui. Darytina 
išvada, kad A. Pärtas, iš kiekvienos epochos perimdamas 
tam tikrą techniką, visada traktuoja ją savitai. Jis taiko 
IX–X a. griežtojo organumo balso valdymo metodą, drauge 
naudodamas tam tikrą dvigubinimo intervalą – decimą. 
Perėmęs iš Guillaume’o de Machaut technikos palindromo 
idėją, A. Pärtas pasirenka individualų metodą – į segmentus 
suskirstytą palindromą. XX a. technikas jis traktuoja savo 
sampratai įprastu būdu.

Technikų ir metodų įvairovė:

•		 griežtasis	organumas,

•		 melizmatinis	organumas,

•		 laisvasis	organumas,	antroji	Paryžiaus	Dievo	motinos	

(Notre-Dame) mokykla,
•		 izoritmin 	technika,

•		 palindromas,

•		 serijin 	technika	ir	serializmas,

•		 sonantin 	kaita,

•		 laisv j 	disonans 	naudojimas,

•		 modalumas:	ritmiškasis	ir	modalinis,

•		 individualizuotos	darnos	naudojimas,

•		 polimodalumas,

•		 statinis	tonalumas.

Nors technikų ir metodų įvairovė nemaža, akivaizdi auto-
riaus modalinė galvosena. Kompozitorius sujungia priešybes: 
modalumą, reiškiantį ribotus išteklius, ir technikų įvairovę. 
Paradoksas tas, kad A. Pärtas iš pradžių ribojo technikų 
skalę ir rinkosi kūrybiškumo laisvę. Kitais žodžiais tariant, 
minimalūs ištekliai suteikia jam daugybę galimybių.

Taigi antroji priešybių pora: savęs ribojimas išteklių 
prasme ≠ technikų ir versijų gausa.

Prisiminkime vieną krikščioniškojo tikėjimo paradoksą: 
apribodami malonumus, drausdami sau tam tikrus daly-
kus, galime atsikratyti nuodėmių. Nuodėmė daro žmones 
nelaisvus.

Tai viena paprastų tiesų, kurias A. Pärtas mėgina 
perteikti savo kūrinyje. Kita tiesa yra vienovė: Dievas yra 
vienas trijuose asmenyse, o mes visi esame visumos dalis; 
mes susiliejame Jame, Jo amžinoje egzistencijoje.

„Fratres“, arba, išvertus iš lotynų kalbos, „brolija“, yra 
veikiau bažnytinė nei pasaulietinė muzika. „Fratres“ – tai 
tam tikras pamokslas, skirtas kiekvienam iš mūsų, kunigo 
žodžiais tariant, „broliams ir seserims“. Drauge „Fratres“ – 
vienuolio asketo malda į dangų.
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Įvadas

Beveik kiekvienos Vidurio ir Vakarų Europos šalies var-
gonai išsiskiria unikaliu stiliumi ir susiformavusia mokykla: 
minėtinos didžiosios tokių šalių kaip Vokietija, Prancūzija, 
Italija, Ispanija, Olandija, Anglija, Čekija ir dalis mažesnių 
mokyklų. Šių šalių vargonai skiriasi fasadų architektūri-
nėmis kompozicijomis, registrų spalvine įvairove, registrų 
menzūromis, tonų aukščiu1. Lietuvoje iki XVIII a. vidurio 
vargondirbystės meną formavo vokiškoji (įvairių Vokietijos 
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Anotacija

Straipsnyje pristatomi pastaraisiais metais atlikti tyrimai ir per podoktorantūros stažuotę surinkta archyvinė ir gretutinė istoriograinė medžiaga, 
naujais duomenimis papildanti informaciją apie Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos meistrų kilmę ir išplečianti darbų geo-
grainę sklaidą. Tai duomenys iš ekspedicijų, per kurias tyrinėti visi išlikę žinomi ir Vilniaus mokyklai bei jos ryškiausiam atstovui Nicolausui 
Jantzonui priskiriami barokiniai vargonai Lietuvoje, Latvijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje. Pateikiami N. Jantzono kaip svarbiausio ir 
kūrybiškai aktyviausio Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklos meistro istoriograiniai faktai, diskutuojama Tytuvėnų, Troškūnų 
ir Kurtuvėnų bažnyčių vargonų autorystės klausimu, analizuojami išlikę instrumentai, apibrėžiant unikalius šiam meistrui būdingus vargonų 
ypatumus, susijusius su vargonų fasadų architektūra ir tokios architektūrinės kompozicijos kilme bei formavimusi, ir nagrinėjant N. Jantzono 
vargonams būdingų registrų sandaros, kilmės ir įsitvirtinimo Lietuvoje problematiką. 
Reikšminiai žodžiai: Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla, vargonų statyba,  N. Jantzonas, G. A. Zelle, J. F. Scheelis, G. S. Caspari, 
J. J. Mosengelis, vargonų fasadų architektūra, vargonų dispozicijos, Jula, Unda maris, Vox Campanorum.

Abstract

he article presents the latest research carried out during the last years and the archival and parallel historiographical material collected over 
the post-doctoral internship that gives new data about the origin of the masters of the Vilnius school of late baroque organ building and 
expands the geography of dissemination of their instruments. he data were gathered during expeditions researching all surviving baroque 
organs attributed to the Vilnius school and its most distinguished master Nicolaus Jantzon in Lithuania, Latvia, Poland, Belarus, and Ukraine. 
Historiohraphic facts about Jantzon as the most distinguished and the most creatively active master of the Vilnius school of late baroque 
organ building are presented, the issue of the authorship of the organs in churches in Tytuvėnai, Troškūnai and Kurtuvėnai is discussed, and 
the surviving instruments are analysed, deining the unique features of the instruments by the master in terms of the architecture of the organ 
facades and the origin and formation of this architectural composition. he issue of the structure, origin and consolidation in Lithuania of 
the registers characteristic of Jantzon organs is also discussed. 
Keywords: he Vilnius School of Late Baroque Organ Building, Nicolaus Jantzon, Gerhardt Arendt Zelle, Joachim Friedrich Scheel, Georg 
Sigismund Caspari, Johann Josua  Mosengel, architecture of organ facade, organ stoplist, Jula, Unda Maris, Vox Campanorum.

kunigaikštysčių) ir prūsiškoji (ypač Rytų Prūsijos – Ka-
raliaučiaus krašto, kur vargonų tradicija kilo iš įtakingų 
Hamburgo ir Gdansko mokyklų) vargondirbystės tradicijos. 
Tuo metu į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę (LDK) statyti 
vargonų dažniausiai buvo kviečiami Karaliaučiaus krašto 
meistrai2. Tyrinėjant, kaip vargondirbystės formavimąsi 
LDK teritorijoje veikė šio krašto meistrų darbai, būtina 
paminėti, kad Karaliaučiaus mokykloje akivaizdi garsios 
Šiaurės Vokietijoje dirbusių vargonų meistrų Trostų giminės 
įtaka. Su Trostais susiję privilegijuoti Karaliaučiaus rūmų 
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vargondirbiai Johannas Josua Mosengelis3 (1663–1731), 
Georgas Sigismundas Caspari (Caspar, 1693–1741) ir 
Adamas Gottlobas Casparini (1715–1788): G. S. Caspari ir 
J. J. Mosengelis mokėsi pas vieną žymiausių XVII–XVIII a. 
vokiečių vargonų meistrų Johanną Tobiasą Gottfriedą Tros-
tą (~1650–1719 arba 1722), G. S. Caspari pusbrolio sūnus-
sūnėnas vargonų meistras A. G. Casparini buvo Heinricho 
Gottfriedo Trosto (1681–1759), minėto J. T. G. Trosto 
sūnaus, mokinys (Friedrich, 1989, p. 16–17; Renkewitz, 
2008, p. 20, 456). 

Vis dėlto iš Šiaurės Vokietijos žemių ir Karaliaučiaus 
trumpam atvykstančių meistrų, stačiusių vargonus LDK 
teritorijoje XVIII a. antroje pusėje–XIX a. pradžioje, darbai 
buvo pavieniai. Tačiau tuo metu statant ar rekonstruojant 
bažnyčias visoje LDK išaugo naujų vargonų poreikis, todėl 
padaugėjo čia gyvenusių bei dirbusių meistrų ir Vilniuje 
jau XVIII a. ėmė burtis stiprus čia gyventi apsistojusių 
vargondirbių branduolys. Taip atvykusių ir vietinių meis-
trų tendencijų veikiamas vargondirbystės menas Lietuvoje 
XVIII a. viduryje ir antroje pusėje formavosi ir išaugo į sava-
rankišką Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokyklą, 
išsiskyrusią savo asmenybėmis ir unikaliu stiliumi, kurio 
ribos nuo ~1740 m. iki ~1840–1850 m.4, bei suvaidinusią 
ryškų vaidmenį LDK vargonų istorijoje XVIII a.–XIX a. 
pirmoje pusėje. Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės 
mokyklos palikimas šiandien užimą svarbią vietą ne tik Lie-
tuvos, bet ir Baltarusijos, dalies Latvijos ir Lenkijos vargonų 
istorijoje. Sąvokos Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės 
mokykla originalumas ir apibrėžimas moksliniais tyrimais 
buvo pagrįstas 2006 m. apgintoje disertacijoje (Povilionis, 
2006), ilgainiui ši sąvoka prigijo ir paplito Lietuvos vargonų 
istoriograijoje, patvirtinant šios mokyklos fenomeną.

1. Vilniaus vargonų meistrų kilmės 

ir sklaidos aspektai 

1.1. Meistrų kilmės analizė

Dauguma Vilniaus mokyklai priskiriamų meistrų buvo 
Vilniaus miestiečiai, miesto pilietybė jiems buvo suteikta čia 
įsitvirtinus, kiti ją įgijo gimdami Vilniuje. Tarpinininku tarp 
Karaliaučiaus ir Vilniaus mokyklų bei pastarosios įkūrėju 
laikomas meistras Gerhardtas Arendtas Zelle (Celle, Cel, 
?–1761), Vilniuje minimas nuo 1737 m.5 Dirbdamas pas 
Karaliaučiaus vargonų meistrą G. S. Caspari, G. A. Zelle vei-
kiausiai galėjo, nors ir trumpai, bendrauti ir su G. S. Caspari 
uošviu ir įtakingu Karaliaučiaus vargonų meistru J. J. Mo-
sengeliu6. Tiksli G. A. Zelle’s kilmė nežinoma. Pirma, ji gali 
būti siejama su Rytų Fryzija (vok. Ostriesland), meistro 
giminaičiu galbūt buvo Christianas Zellis, 1741 m. Rytų 
Fryzijos kunigaikščiui pagaminęs klavesiną (Vogel, 1995, 
p. 141). Antra, bevardis Zellis minimas ir žymaus to meto 
Pietų Vokietijos (dab. Šiaurės Prancūzija) vargonų meistro 
Johanno Andreaso Silbermanno aplinkoje (Schaefer, 1994, 

p. 251). Trečia, dar viena G. A. Zelle’s kilmės versija kelia-
ma remiantis tuo laikotarpiu būdingais vargonų meistrų 
migracijos ir pavardžių siejimo su kilimo vietove faktais7: 
t. y. dokumentuose šalia Zelle randama ir Celle, o pasta-
roji pavardė gali būti sietina su Celės miestu (vok. Celle), 
esančiu vos 40 kilometrų nuo Hanoverio. Atkreiptinas 
dėmesys, kad vargonų meistras J. J. Mosengelis į Karaliaučių 
1687–1696 m. atvyko kaip tik iš Hanoverio, kur prieš tai 
buvo tituluotas Hanoverio kunigaikščio meistru. Tuomet 
darytina prielaida, kad G. A. Zelle pas G. S. Caspari dirbo 
neatsitiktinai, nes kaip ir J. J. Mosengelis jis galėjo atvykti iš 
to paties regiono, pažinoti šį meistrą bei patirti jo vargon-
dirbystės amato įtaką. 

Nuo 1752 m. Vilniuje minimas Joachimas Friedrichas 

Scheelis (Schoel, Schöl, ?–1782), atvykęs iš Meklenburgo 
kunigaikštystės Švano (vok. Schwaan) miestelio apylinkių 
(netoli Rostoko, Vokietija). J. F. Scheelis galbūt galėjo gimi-
niuotis su Kališo mieste (Kalisz, Lenkija) XVIII a. antroje 
pusėje gyvenusiu instrumentų meistru Augustu Scheeliu ir 
jo sūnumi fortepijonų meistru Augustu Scheeliu (g. ~1811) 
(Vogel, 1995, p. 260). Manytina, kad J. F. Scheelio giminaitis 
Efreimas Šelis 1790 m. Vilniaus Visų Šventųjų bažnyčiai 
padarė altorių ir kitų interjero skulptūrų (Čaplikas, 2001, 
p. 88, 291). Vis dėlto nėra tiksliai žinoma, ar J. F. Scheelis 
buvo kilęs iš Meklenburgo kunigaikštystės, ar tik kurį laiką 
ten gyveno prieš atvykdamas į Vilnių, mat Meklenburgo 
regiono vargonų meistrų sąraše panašių pavardžių neras-
ta. Tačiau dabartinės Tiuringijos teritorijoje (Vokietija) 
XVIII a. antroje pusėje minimas vargonų meistras Johannas 
Friedrichas Schollis (Scholl) (Pape, 2009, p. 263), o Pietų 
Vokietijoje XVIII a. aktyviai dirbo meistras Johannas Wil-
helmas Schöleris (Schöler, 1723–1793) (Rodeland, 1991).

1752 m. Vilniuje pirmą kartą kaip pameistrys 
G. A. Zelle’s dirbtuvėse minimas iš Hamburgo atvykęs Ni-

colausas Jantzonas (Mikołaj Janson, Jantzen, 1720–1791). 
Po metų jis vedė savo meistro dukterį, tikriausiai taip 
siekdamas įsitvirtinti vargondirbystės veikloje Vilniuje8. 
Tikėtina, kad 1761 m. uošviui mirus N. Jantzonas perėmė 
dirbtuvių veiklą9 ir tapo ryškiausiu XVIII a. antros pusės 
Vilniaus vargonų mokyklos atstovu. Nėra nustatyta, ar 
prieš atvykdamas į Vilnių jis kur nors mokėsi vargondir-
bystės amato. N. Jantzonas apie meistrą G. A. Zelle galėjo 
sužinoti vykdamas per Karaliaučių, kur šis ilgai dirbo prieš 
įsikurdamas Vilniuje. 

Kiti Vilniaus mokyklai priskiriami vargonų meistrai: 
1763–1765 m. Vilniuje minimas iš Prūsijos atvykęs 
meistras Mateuszas Drygalskis (Mateusz Drygalski). 
Panašiu metu Vilniuje gyveno ir vietinės kilmės meistrai 
Ludwikas Klimowiczius (Ludwik Klimowicz, minimas 
1752–1794 m.), Janas Pawlowskis ( Jan Pawłowski, minimas 
1789–1794 m.), Bazilis Sidorowiczius (Bazil Sidorowicz, 
minimas 1789–1794 m.), Antonis Szulkis (Antoni Szulki, 
minimas XVIII a. pab.), Jakubas Bohdanowiczius ( Jakub 
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Bohdanowicz, minimas 1794 m.), Karolis Bortkiewiczius 
(Karol Bortkiewicz, minimas 1795 m.), Jacobas Philippas 
Gryśas ( Jacob Phillipp Griz, Griese, Gryze, 1762–po 
1794), Józefas Kowalskis ( Józef Kowalski, 1782–18??). 
Taip pat Vilniaus mokyklos meistrų grupei priskiriami 
ir ne Vilniuje gyvenę amatininkai, tačiau su pastaraisiais 
bendradarbiavę ir išlaikę bendrą stilių. Tai Žemaitijos 
meistrai Mateuszas Raczkowskis (Mateusz Raczkowski, 
minimas 1787–1803 m.), Tomas Franciskus Dreynowskis 
(Francisk Dreynowski, minimas 1808 m.) ir Jozefas Vai-
ciulevičius ( Jósef Voyculewicz, Woyciullewicz, minimas 
1806–1821 m.).

1.2. Meistrų ir jų darbų geograinės sklaidos 

bei įtakos problematika 

Vargonų meistrai, apsistodavę kultūriniame ir politiniame 
centre Vilniuje, kur buvo bažnytinių vienuolijų administraci-
niai centrai, o pažintys su vyresnybe leido tikėtis užsakymų, 
iš Vilniaus vykdavo dirbti ir į atokias LDK vietoves (jų geo-
grainė sklaida anuomet buvo plati kaip ir LDK teritorija). 
Pavyzdžiui, nuo Vilniaus nutolusios Pasienės (Pasiene, dab. 
Latvija) bažnyčioje, priklausiusioje Lietuvos dominikonų pro-
vincijai, 1765 m. neįvardytas Vilniaus meistras pastatė naujus 
vieno manualo su 9 registrais vargonus10. Šio instrumento 
dispozicija ir vamzdžių ypatumai panašūs į Vilniaus meistrų 
darbus; vargonų klaviatūra turėjo trumpąją didžiąją oktavą, 
analogišką N. Jantzono 1764 m. pastatytiems vargonams 
Linkuvos karmelitų bažnyčioje. Kadangi tuo metu Vilniuje 
aktyviai dirbo meistrai N. Jantzonas ir J. F. Scheelis (G. A. Zel-
le jau buvo miręs, o jo sūnūs panašiu metu dar minimi tik kaip 
vargonų pameistriai), Pasienės bažnyčios vargonų autorystės 
klausimas sietinas su šiais dviem meistrais. 

Plačias geograinės sklaidos ribas liudija ir kiti vargonai, 
išlikę atokiose LDK teritorijose. Didieji dviejų manualų 
vargonai 1758–1759 m. buvo pastatyti karmelitų ordino 
bažnyčioje, gana toli nuo Vilniaus – Belyničiuose11 (dab. 
Baltarusija, bažnyčia ir vargonai neišliko). Jų autorius – 
Vilniaus meistras Ludwikas Klimowiczius. Hipotetiškai 
meistrui N. Jantzonui priskiriami vargonai, 1765–1766 m. 
pastatyti Polocko (dab. Baltarusija) jėzuitų bažnyčioje 
(vienas  manualas, pedalai, 22–24 registrai), po 1831 m. 
sukilimo uždarius vienuolyną perduoti Vilniaus universite-
tui ir pergabenti į Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono 
apaštalo ir evangelisto (toliau tekste – Šv. Jonų) bažnyčią 
bei 1837–1839 m. padidinti12. Didieji N. Jantzono vargonai 
buvo pastatyti beveik išskirtinai bernardinų vienuolynų 
bažnyčiose: Vilniaus bernardinų bažnyčioje (1764–1766, 
du manualai, pedalai, 31 registras13, taip pat šios bažnyčios 
Šv. Floriono koplyčioje N. Jantzonas 1768 m. pastatė 8 
balsų pozityvą, neišlikęs), Budslavo (dab. Baltarusija) 
bernardinų bažnyčioje (1783, du manualai, 21 registras). 
Labai panašius ir vienmečius vargonus N. Jantzonas sukūrė 
Tytuvėnų (1789, du manualai, 25 balsai14) ir Troškūnų 

(1787–1789, du manualai, 23 balsai15) bernardinų baž-
nyčioms. Istoriograijoje N. Jantzonui16 priskiriami Roža-
nystoko (dab. Lenkija) dominikonų bažnyčioje ~1785 m. 
sukurti vargonai (du manualai, 36 registrai ir 6 dumplės, 
neišliko) (Smulikowska, 1989, p. 124); Vilniaus augustinų 
bažnyčioje ~1780–1785 m. pastatyti vargonai (du manu-
alai, 20 registrų)17 taip pat galėjo būti šio meistro darbas. 
Remiantis natūros tyrimais manytina, kad dėl N. Jantzono 
ar jo mokinių įtakos buvo sukurti didieji vargonai Lvovo 
bernardinų bažnyčioje (XVIII a. pab.–XIX a. pr.). 

Informacija apie pagrindinių Vilniaus vargonų meistrų 
kilmę rodo, kad į Lietuvą vargondirbių amato tradicijos 
sklido su iš Rytprūsių ir Vokietijos atvykstančiais meistrais. 
Tačiau istorijoje minėtini ir atvirkštiniai faktai. Pavyzdžiui, 
Vilniuje gimęs ir čia vargonų amato 1742–1750 m. pas 
G. A. Zelle mokęsis meistras Johannas Christophas Unge-
fugas18 ( Jan Ungefug, Ungefugt, Ungefungt, ~1725–1788) 
1750 m. išvyko į Rytų Prūsiją ir įsikūrė Luko mieste (Ełk, 
Lenkija; vok. Lyck). Pas J. Ungefugą 1762–1769 m. mokėsi 
vienas žymiausių XVIII–XIX a. Danijos vargonų meis-
trų – lenkų kilmės Danielis Wroblewskis19 (Wróblewski, 
Wrobel, 1744–1818) (Gołos, 1972, p. 53), vargonus statęs 
ir Norvegijoje. Tai leidžia teigti, kad Vilniaus mokyklos 
meistrų palikimas ir meistrų veikla ne tik aktualūs Lietuvos, 
Baltarusijos, Latvijos, Lenkijos ir Ukrainos teoritorijoje, bet 
netiesiogiai galėjo paveikti Danijos ir Norvegijos vargonų 
istoriją. Tam pagrįsti būtini išsamesni Vilniaus vargondir-
bių, jų mokinių ir amžininkų migracijos tyrimai, leisiantys 
tiksliau apibrėžti Vilniaus mokyklos svarbą ir įtaką už LDK 
teritorijų buvusių šalių vargondirbystės kultūrai. 

2. Nicolauso Jantzono vargonai: 

autorystės, architektūros ir instrumentų ypatumai

2.1. Autorystės diskusijos

Šiandien vargonų paveldo srityje N. Jantzono didieji ba-
rokiniai vargonai kelia aktualų autorystės klausimą, mat pas-
taraisiais metais LDK vargonų istoriją papildė naujai atrasti 
pamirštų meistrų vardai, ir tai sukėlė ginčą dėl N. Jantzonui 
istoriograijoje priskiriamų Tytuvėnų, Troškūnų ir Kurtu-
vėnų vargonų autorystės. Dalies N. Jantzonui priskiriamų 
instrumentų autorystė iki galo neįrodyta dėl fragmentiškai 
išlikusių bažnytinių dokumentų20. Be to, dauguma N. Jant-
zonui priskiriamų vargonų išliko tik fragmentiškai, o dalis 
visiškai sunaikinti. Nagrinėjant LDK bažnyčiose statytų 
didžiųjų vargonų autorystės klausimą, daugeliu atvejų 
meistras buvo nurodomas tik hipotetiškai, remiantis pir-
miniais natūros tyrimais, prospekto stilistiniais panašumais 
ir kartotėmis (Povilionis, 2006). Tokie hipotetiniai tyrimai 
suteikė pagrindą paneigti meistrui A. G. Casparini priskirtą 
Vilniaus katedros, Šv. Jonų bažnyčios ir Seinų bazilikos 
vargonų autorystę; remiantis gretutiniais pavyzdžiais ir 
archyviniais dokumentais patvirtinti vargonų Vilniaus, 
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Troškūnų ir Budslavo bernardinų bažnyčiose autorystę bei 
atitinkamai hipotetiškai N. Jantzonui priskirti Tytuvėnų, 
Vilniaus katedros ir Šv. Jonų bei Kurtuvėnų bažnyčių 
vargonus. Pastaraisiais metais nustačius tikslią Kurtuvėnų 
bažnyčios vargonų statybos datą (1792–1793), jų auto-
rystės priskyrimas N. Jantzonui atmestas (meistras mirė 
1791 m.). Anot Rimanto Gučo, besiremiančio Kurtuvėnų 
bažnyčios ir vargonų statybos istorijos archyviniais šalti-
niais, vargonus pastatė mažai žinomas meistras Mateuszas 
Raczkowskis (Gučas, 2009, p. 41). Tačiau atkreiptinas 
dėmesys, kad Kurtuvėnų vargonų statybos dokumentuose 
M. Raczkowskio tiesioginis ryšys su vargonais neminimas, 
šis asmuo vadinamas architektu. Statant Kurtuvėnų bažny-
čią M. Raczkowskis turėjo sumūryti bažnyčios skliautus (jis 
organizavo darbus), prižiūrėti bažnyčios statybos darbus 
(minima, kad jis padaręs bažnyčios fasado brėžinį), 1792 m. 
jis organizavo medžiagų naujiems vargonams paruošimą ir 
rūpinosi specialaus kambario alavinei vargonų skardai lieti 
įrengimu (Ragauskienė, 2006, p. 18). 

Šis M. Raczkowskio pavardės atradimas archyviniuose 
šaltiniuose sukėlė diskusiją ir dėl kitų N. Jantzono vargonų 
autorystės. R. Gučas nepriskiria N. Jantzonui ne tik Kur-
tuvėnų, bet ir Troškūnų bei Tytuvėnų bažnyčių vargonų, 
visų jų autoriumi nurodydamas M. Raczkowskį. Tyrinėtojas 
remiasi Troškūnų ir Tytuvėnų vargonų prospektų panašumu 
į Kurtuvėnų bažnyčios vargonų prospektą bei argumentais: 
viena, jog M. Raczkowskis buvo N. Jantzono mokinys 
arba bendradarbis, 1787 m. padėjo jam užbaigti Troškūnų 
vargonus ir veikiausiai pratęsė jo darbus, bei antra, jog 
N. Jantzonas buvo senyvo amžiaus (beveik septyniasdešim-
ties), todėl 1789 m. Tytuvėnų bažnyčios vargonus pastatė 
M. Raczkowskis (Gučas, 2009). 

Vargonų autorystės ir priskyrimo M. Raczkowskiui 
klausimas pareikalavo archyvinių dokumentų analizės. 
Remiantis Troškūnų bernardinų vienuolyno dokumentų 
nuorašų byla21, matyti, kad 1787 m. rugpjūtį kelių savaičių 
skirtumu su Troškūnų bernardinais pasirašytos dvi sutartys 
dėl naujų vargonų bažnyčioje statymo. Pirmąją pasirašė 
M. Raczkowskis, antrąją – N. Jantzonas. Abiejose sutartyse 
jie vadinami „vargonų meistrais“ (lenk. Organmayster), 
tačiau tik N. Jantzono sutartyje nurodomas instrumento 
dydis – 23 registrai. Tai leidžia kelti prielaidą, kad M. Racz-
kowskiui buvo užsakytas vargonų rėmas ir fasadas (iš Vil-
niaus vežti didelį fasadą būtų brangu ir sudėtinga, o vietoje 
gaminti – kur kas pigiau). Po pusantrų metų (1789 m. va-
sarį) M. Raczkowskis vėl darbavosi prie Troškūnų vargonų, 
ruošėsi juos užbaigti. Manytina, kad tuomet jis galėjo puošti 
vargonų fasadą: drožinėti, daryti skulptūras ir organizuoti 
instrumento mechanikos reguliavimo bei derinimo darbus 
(po žiemos naujai pastatytam instrumentui neabejotinai 
reikėjo smulkaus remonto). Taigi remiantis Troškūnų, Kur-
tuvėnų bažnyčių archyviniais duomenimis, labiau tikėtina, 
kad M. Raczkowskis bendradarbiavo su N. Jantzonu kaip 

architektas su vargonų meistru22. Tokią bendradarbiavimo 
galimybę patvirtina faktas, kad 1802 m. sudarytoje sutartyje 
dėl naujų vargonų statybos Joniškėlio bažnyčioje M. Racz-
kowskis pavadintas ne vargondirbiu, o Žemaitijos kunigaikš-
tystės architektu23 (N. Jantzonas istoriniuose šaltiniuose 
visuomet aiškiai ir konkrečiai vadinamas vargonų meistru 
ir niekada architektu). Gali būti, kad M. Raczkowskis buvo 
patyręs architektas ir statybų rangovas, samdomas įvairiems 
darbams atlikti, jis dirbo vienu metu su vargonų meistrais 
ir taip pat galėjo išmanyti vargonų statybos amatą, bet ne 
vargondirbio, o vargonų fasadų projektavimo, ornamenti-
nės drožybos darbus bei samdė vargondirbius konkretiems 
darbams. Remiantis šiais teiginiais, M. Raczkowskiui, kaip 
organizavusiam visus darbus, iš dalies priskirtina Kurtuvėnų 
bažnyčios vargonų autorystė, tačiau šiuose vargonuose aki-
vaizdi N. Jantzono įtaka: fragmentiškai išlikęs fasadas beveik 
tiksliai atkartoja Tytuvėnų ir Troškūnų vargonų fasadą, 
išlikusių kelių medinių vamzdžių gamyba artima pastarųjų 
dviejų vargonų vamdžiams. Pateikti N. Jantzono autorystės 
argumentai atitinkamai sudaro galimybę projektuoti gana 
tikslius ir analogais pagrįstus N. Jantzono fragmentiškai 
išlikusių vargonų atkūrimus. Tai susiję su Vilniaus bernar-
dinų ir Troškūnų bažnyčių vargonais – norint juos atstatyti 
reikėtų remtis beveik visiškai išlikusiais Tytuvėnų ir Budslavo 
bažnyčių, fragmentiškai išlikusiais Linkuvos ir Šimonių24 
bažnyčių vargonais.

Vargonų prospektų architektūra 

Vilniaus vargondirbystės mokyklos vargonai išsiskiria 
savarankiška fasadų architektūrine kompozicija. Skiriamasis 
šios mokyklos bruožas yra dvibokštė struktūra – ši kompo-
zicija, tikėtina, atėjo iš Rytų Prūsijos (ji aptinkama keliuose 
Karaliaučiaus apylinkių bažnyčių XVIII a. pirmos pusės 
vargonuose: meistro J. J. Mosengelio vargonų pozityvas Kai-
mės (vok. Kaymen) bažnyčioje (1706), meistro G. S. Caspari 
vargonų pozityvas (1737) Karaliaučiaus Neurosgerteno baž-
nyčioje). Dvibokštėje prospektų kompozicijoje dominuoja 
du poligonaliniai šoniniai bokštai ir juos juosiantys tiesūs 
laukeliai. Tai tridalio kompozicinio elemento sudvejinta 
forma (3 x 2) su papildomu centriniu bokšteliu. Ši septynių 
dalių forma yra prospektų architektūrinis pagrindas, įvairiai 
evoliucionavęs atsižvelgiant į instrumento dydį, t. y. šis mode-
lis buvo siaurinamas ar plečiamas, laukeliai keičiami vietomis 
ir taip sukuriamos naujos prospekto formos (žr. 1 pav.).

Išraiškingiausi ir Vilniaus mokyklos išskirtinumą re-
prezentuoja N. Jantzono didžiųjų dvimanualių vargonų 
fasadai. Šio meistro vargonų fasaduose matoma veikiausiai 
Hamburgo vargonų prospektams būdingų kompozicinių 
darinių (dviejų tarpsnių centrinės dalies apatiniai laukeliai) 
įtaka (žr. 2 pav.). Tai matyti ankstyvuosiuose savarankiškai 
pastatytuose meistro vargonuose Linkuvos (1764) ir Vil-
niaus bernardinų (1764–1766) bažnyčiose. N. Jantzonas 
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naudojo ir akivaizdžius didiesiems Karaliaučiaus vėlyvojo 
baroko vargonams būdingus bruožus – tridalę kompoziciją 
abiejuose prospekto šonuose, šoninius bokštus su sime-
triškais išoriniais langeliais, prospekto centre – karaliaus 
Dovydo igūrą (1789 m. – vargonai Tytuvėnų bažnyčioje, 
1790 m. – Troškūnų bažnyčioje25, žr. 3 pav.). 

Skiriamasis ir unikalus Vilniaus didžiųjų vargonų bruo-
žas, neaptinkamas kompoziciškai artimuose Hamburgo 
ir Karaliaučiaus vargonuose, susijęs su vargonų prospekto 
vamzdžiais didžiuosiuose šoniniuose bokštuose ir laukeliuose. 
Šie vamzdžiai priklauso ne pedalų vamzdynui kaip tipiška 

Hamburgo ir Karaliaučiaus vargonuose, bet pirmam manua-
lui (N. Jantzono pastatyti vargonai Linkuvos, Tytuvėnų, Troš-
kūnų bažnyčiose neturėjo pedalų klaviatūros). Tai lėmė kitokį 
vizualų sprendimą – didžiųjų N. Jantzono vargonų prospektai 
siauresni ir atrodo aukštesni, o Hamburgo ar Karaliaučiaus 
didžiųjų vargonų prospektai orientuoti į plotį26. 

Kitas Vilniaus didžiųjų vargonų fasado bruožas, skirian-
tis juos nuo Hamburgo ir Karaliaučiaus mokyklų vargonų, – 
bokštų kompozicija. Hamburgo ir Karaliaučiaus mokyklų 
vargonams būdinga centrinio aukščiausio bokšto kompozici-
ja (žr. 4 pav.), o aptartiems N. Jantzono darbams (didiesiems 

1 pav. Dvibokštės prospekto kompozicijos schema ir jos variantai, keičiant laukelius vietomis, siaurinant ar plečiant

2 pav. N. Jantzono vargonai Linkuvos (1764) ir Vilniaus bernardinų (1764–1766) bažnyčiose su Hamburgo vargonų prospektams 
būdingu kompoziciniu dariniu – dviejų tarpsnių centrinės dalies apatiniais laukeliais

Pasienė (Latvija), 1765 m.

Joniškis (Molėtų r.), ~1770 m.

Semeliškės, 1781 m.

N. Jantzonas, Budslavas (Baltarusija), 1783 m.

Stakliškės, po 1782 m. N. Jantzonas, Tytuvėnai, 1789 m.

N. Jantzonas, Linkuva, 1764 m.
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3 pav. N. Jantzono vargonai Tytuvėnų (1789) ir Troškūnų (1787–1789) bažnyčiose su didiesiems Karaliaučiaus vėlyvojo baroko 
vargonams būdingais bruožais – tridale kompozicija abiejuose prospekto šonuose, šoniniais bokštais su simetriškais išoriniais 

langeliais, karaliaus Dovydo igūra prospekto centre

4 pav. A. G. Casparini vargonai Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje (Karaliaučiaus mokykla, 1776 m.), Arpo Schnitgerio vargonai 
Hamburgo Šv. Jokūbo bažnyčioje (Hamburgo mokykla, 1693 m.)

vargonams), taip pat didžiumai išlikusių Vilniaus mokyklos 
meistrų sukurtų vargonų (nedideliems vieno manualo 
instrumentams) tipiška prospekto struktūra – kompozicija 
su dominuojančiais dviem šoniniais bokštais (žr. 3 pav.), 

ją galėtume apibūdinti kaip iš įvairių stilistinių šaltinių 
išsikristalizavusį ir nusistovėjusį savarankišką, Vilniaus mo-
kyklą reprezentuojantį vargonų fasadų kompozicijos tipą; jo 
išraiškos viršūnė – N. Jantzono didieji fasadai.
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Nicolauso Jantzono vargonų instrumento ypatumai

Aptariant N. Jantzono vargonams būdingus registrus, 
galima teigti apie jo instrumentuose nusistovėjusias tipi-
nes Vilniaus mokyklos meistrų instrumentų dispozicijas. 
N. Jantzono dvimanualiams vargonams būdingas trijų tipų 
vamzdyno už prospekto išdėstymas:

1) seniausiuose Vilniaus bernardinų bažnyčios vargo-
nuose (1764–1766) pedalų vamzdynas buvo dešinėje pusė-
je27, pirmo manualo – kairėje, o antro manualo – centrinės 
dalies antrame tarpsnyje (vok. Oberverk);

2) vėlesniuose Budslavo (1783) ir Vilniaus augusti-
nų28 (~1780–1785) bažnyčios vargonuose pirmo ir antro 
manualo vamzdynai išdėstyti viename lygmenyje: centre – 
antras manualas, jo šonuose – pirmas manualas;

3) vėliausiuose Tytuvėnų (1789), Troškūnų (1787–
1789) bažnyčių vargonuose I manualo vamzdynas išdėstytas 
pirmame tarpsnyje (vok. Hauptwerk), II manualo – antrame 
tarpsnyje (vok. Oberverk).

Ankstyvuosiuse N. Jantzono darbuose (Vilniaus bernar-
dinų, Linkuvos, Budslavo bažnyčių vargonuose) I manualo 
registrų choro pagrindą sudaro Principal 8’, vėlesniuose 
(Tytuvėnų, Troškūnų bažnyčių vargonuose) – Principal 
16’  registrai. Atitinkamai ankstyvuosiuose instrumentuose 
II manualo registrų choro pagrindą sudaro Principal 4’, 
vėlesniuose – Principal 8’. Pabrėžtina, kad visų dvimanu-
alių vargonų I manualo dispozicijoje yra registras Bordon 
16’, iš dalies kompensuojantis boso trūkumą (tai svarbu, 
nes N. Jantzono dviejų manualų vargonai neturėjo pedalų 
klaviatūros). 

Įdomu, kad N. Jantzonas naudojo daug registrų, kuriuos 
sudaro dengti vamzdžiai (tikriausiai iš dalies dėl inansinių 
sumetimų, mat sunaudojama mažiau metalo arba medienos): 
Bordon 16’, Flet Major 8’, Flet Minor 8’ ir 4’, Quintadena 8’, 
Rohr Flet 8’ ir 4’. Galbūt dėl inansinių sumetimų dengti 
vamzdžiai padaryti ir Joniškio bažnyčios vargonų registro 
Flasznet 2’ bosinėje dalyje. Tokio aukšto tono registruose 
dengtų vamzdžių panaudojimas aptinkamas itin retai. 

Išanalizavus N. Jantzono vargonus, sudarytas charakterin-
gų registrų sąrašas, jame minėtini registrai Jula, Unda Maris, 
Vox humana, Salcinal, Sedecima, Flet Major, Flet Minor.

Toliau straipsnyje aptariami išskirtiniai ir bene uni-
kaliausią dalį N. Jantzono instrumentuose sudarantys 
registrai – tai Jula, Unda Maris, Trompete, Vox Humana, 
Salcinal, Flet travers, Sedecima 1’  bei specialūs mechaniniai 
įrenginiai garsų efektams sukurti – tai Vox Campanorum, 
akustinis būgnas ir žvaigždiniai varpeliai. 

Aptariant N. Jantzono instrumentų kūginius – verpstės 
formos vamzdžius turinčius registrus, iš jų reprezentatyviau-
siu minėtinas Jula. Šis balsas atitinka registrus Gemshorn ir 
Spitslöte, bet registro Jula pavadinimas kitose Vakarų Eu-
ropos šalyse, išskyrus Rytprūsių vargonus, neaptinkamas29. 
Registras Jula 8’  buvo tik Rytprūsių meistro J. J. Mosengelio 

vargonuose (1721) Karaliaučiaus katedroje (Schaefer, 1994, 
p. 176) ir J. Preusso vargonuose Šventapilės (Heiligenbeil) 
evangelikų bažnyčioje (Renkewitz, 1984, p. 113)30.

Lietuvos barokiniuose vargonuose registras Jula ap-
tinkamas itin dažnai ir yra Vilniaus mokyklos meistrų 
instrumentų vienas pagrindinių skiriamųjų akcentų. Kartais 
vieno manualo vargonuose yra net du tokie registrai: pavyz-
džiui, meistro J. Olszynskio Vilniaus bernardinų bažnyčios 
Šv. Bonaventūro koplyčioje (1737) ir nežinomo meistro 
Vidsodžio bažnyčioje (~1807). Jula randamas Vilniaus mo-
kyklos meistrų J. F. Scheelio ir L. Klimowi cziaus vargonuose 
(1761) Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje, J. Vaiciulevičiaus 
Varnių katedros vargonuose (1821) ir kt.31 

Lietuvoje aptinkamos šios registro Jula užrašymo ver-
sijos: Jula, Iula, Julla, Julia, Jólla, Jola, Julia ir labai platus 
registro aukščio spektras: 8’, 4’, 2 ⅔’, 2’, 1’.

Kitas svarbus N. Jantzono vargonų registras – Unda 

Maris. Tai šalia tono (šiek tiek aukščiau), vibruojančio 
skambesio derinamas registras, panašus į bangavimą, ro-
mantinį Vox Coelestis registrą. Lotyniškai šio registro pava-
dinimas reiškia jūros bangas. Unda Maris registro tradiciją 
Karaliaučiaus meistrai J. J. Mosengelis ir A. G. Casparini ti-
kriausiai perėmė iš jų bendro mokytojo – žymaus Vokietijos 
meistro H. G. Trosto32 ir iš Italijos kilusio Silezijos meistro 
A. O. Casparini (itališkąją tradiciją į Vilnių taip pat atnešė 
meistras G. A. Zelle iš Karaliaučiaus). Pavyzdžiui, registrą 
Unda Maris 8’ meistras J. T. G. Trostas (tėvas) panaudojo 
Kenevico (Cannewitz) bažnyčios vargonuose (1695–1696), 
meistras H. G. Trostas (sūnus) – Valterhauzeno (Walterhau-
sen) Dievo pagalbos (Gotteshilkirche) bažnyčios vargonuose 
(1722) (Friedrich, 1989, p. 17, 43, 68, 112–113, 204), meis-
tras A. O. Casparini – Čenstakavos bazilikos vargonuose 
(1723–1725) (Gołos, 1972, p. 301)33. Tarp Karaliaučiaus 
meistrų registras, užrašytas su mažąja „m“ – Unda maris 8’, 
taip pat gana dažnas. Jis aptinkamas meistro J. J. Mosenge-
lio vargonuose Karaliaučiaus katedroje (1721) (Williams, 
1966, p. 280, 293), A. G. Casparini vargonuose Bartų 
(1749–1750), Miulhauzeno (1744)34 ir kitose bažnyčiose. 
Šis registras dažnas meistro Ch. H. Obucho vargonuose, 
pavyzdžiui, Zalfeldo (Saalfeld, 1748–1752), Šadvaldo 
(Schadwald, 1752), Tynsdorfo (hiensdorf, 1753–1754) 
bažnyčiose (Renkewitz, 1984, p. 235–239). Registras Unda 
maris 8’ išliko ir meistro J. Preusso vargonuose Kretingos 
evangelikų liuteronų bažnyčios vargonuose (1785). Iš Vil-
niaus mokyklos meistrams priskiriamų vargonų registras 
Unda maris išliko Pasienės (Latvija, 1765), Dapšionių 
(1801), Vėžaičių (1804), Vidsodžio (~1807) ir kitų bažny-
čių vargonuose. Lietuvos vargonuose aptinkamos tokios šio 
registro užrašymo versijos: Undamaris, Unda Maris, Unde-
maris, Undamarys, registro aukštis būna 8 arba 4 pėdų.

N. Jantzonas didžiuosiuose vargonuose naudojo specii-
nius sudėtingos sandaros ir menzūrų liežuvėlinius registrus: 
Trompete ir Vox Humana. Šie registrai išliko tik Tytuvėnų 
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vargonuose. Lietuvoje liežuvėliniai registrai visiškai arba 
fragmentiškai dar aptinkami Žemalės (1839)36, Naujojo 
Daugėliškio37, Kantaučių, Nevarėnų, Židikų, Žemaičių 
Naumiesčio (katalikų), Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčiose38. 
Speciinis liežuvėlinis registras Vox Humana 8’, kurį di-
džiuosiuose vargonuose naudojo N. Jantzonas, XVIII a. 
aptinkamas ir Vokietijos, Italijos, Prūsijos meistrų darbuose: 
H. G. Trosto – Valterhauzeno Dievo pagalbos bažnyčioje 
(1722) (Friedrich, 1989, p. 113), A. O. Casparini – Vroclavo 
(Breslau) katedroje, J. J. Mosengelio – Karaliaučiaus kate-
droje (M. Schaefer, 1994, p. 176), A. Hildebrandto – Prū-
sijos Olandijoje (vok. Preussisch Holland) Šv. Baltramiejaus 
(1717–1719) ir Gdansko Šv. Barboros (1746–1747) baž-
nyčiose (Renkewitz, 1984, p. 192, 204), A. G. Casparini – 
Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje (1775–1776) Lietuvoje.

Kitas dažnas N. Jantzono vargonuose naudotas regis-
tras – Salcinal  (išliko Tytuvėnų, Budslavo, Joniškio baž-
nyčiose). Lietuvoje pirmą kartą jis aptinkamas XVII a. vid. 
Gardino brigičių bažnyčioje – tai Gdansko meistro Merteno 
Friese’s vargonai (1647) (Tołłoczko, 1914, p. 282)39 – bei 
XVII a. pr. nežinomo meistro40 vargonuose Vilniaus ber-
nardinų bažnyčioje. XVIII a. pirmos pusės Lietuvos vargo-
nuose šis registras aptinkamas dar gana retai, bet naudotas 
Vokietijoje ir Prūsijoje. Pavyzdžiui, vokiečių-italų kilmės 
Silezijos meistro A. O. Casparini Čenstakavos bazilikos 
vargonuose41 (1725) (Gołos, 1972, p. 301), Vokietijos 
meistro H. G. Trosto42 Valterhauzeno bažnyčios vargonuose 
(1722) (Friedrich, 1989, p. 43, 145–148),  vokiečių kilmės 
Gdansko meistro Johanno Hellwigo43 (Hans Hellwich, 
minimas 1600–1611) horno (Prūsija) Šv. Jokūbo baž-
nyčios vargonuose (Renkewitz, 1984, p. 99–111), meistro 
J. J. Mosengelio Karaliaučiaus katedros vargonuose44 (1721) 
(Williams, 1966, p. 280, 293; Schaefer, 1994, p. 176.). 
Registras Salcinal Lietuvoje išpopuliarėja nuo XVIII a. 
antros pusės. Registro užrašymo versijos: Salcinal, Salcynal, 
Salicyiant, Salicet, Salicional.

N. Jantzono vargonams būdingas leitinis registras – Flet 

travers (Flotrower) 8 arba 4 pėdų aukščio išliko Tytuvėnų ir 
Budslavo bažnyčiose (buvo Vilniaus katedroje). Šis registras 
aptinkamas ir vėlesniuose Vilniaus meistrų darbuose – 
1817 m. Sudervės bažnyčioje A. Hurinovičiaus instrumente 
(užrašas ant vamzdžio Flautrovers 4’). Šis registras meistro 
J. J. Mosengelio vargonuose Karaliaučiaus Liobenikteno 
bažnyčioje vadinamas Querlöte 4’, Karaliaučiaus katedro-
je – Flaut d’Allemande 4’ (Renkewitz, 2008, p. 128, 195). 
Registrą Flaut Traversier naudojo ir Vokietijos meistrai 
Johannas Philippas ir Johannas Heinrichas Stummai, pa-
vyzdžiui, 1768  m. Vormso Frydricho bažnyčioje (Bösken, 
1981, p. 98). Flaut travers 4’  išliko ir Karaliaučiaus meistro 
A. G. Casparini 1776 m. sukurtuose vargonuose Vilniaus 
Šv. Dvasios bažnyčioje.

Neatskiriama N. Jantzono vargonų dispozicijos dalis – 
aukštas principalinis (Superoktav) registras Sedecima 1’. 

Šio registro pavadinimas į Lietuvą tikriausiai atėjo per 
Gdansko ir Karaliaučiaus meistrus, jų instrumentuose šis 
registras gana dažnas. Sedecima 1’ aptinkamas meistro 
Julio Antonio Friese’s (1585) didžiuosiuose vargonuose 
Gdansko Švč. Marijos bazilikoje (Praetorius, 1619, p. 162), 
taip pat Gdansko meistro J. Hellwigo vargonuose, pavyz-
džiui, horno Šv. Jokūbo bažnyčioje (1611) (Renkewitz, 
1984, p. 99–111). Seniausias minėto registro pavartojimas 
(užrašytas Sedetz 2 fuß) aptinkamas dar 1511 m. Gdansko 
meistro Blasiuso Lehmano45 vargonuose Leipcigo Šv. Tomo 
bažnyčioje (homaskirche) (Praetorius, 1619, p. 180). Re-
gistras Sedecima 1’ aptinkamas Rytprūsių meistro Davido 
Tramppo (Trampf ) statytuose vargonuose Karaliaučiaus 
Štaindamerio (Steindammer) bažnyčioje (1672) (Renke-
witz, 1984, p. 165–166), taip pat Karaliaučiaus meistro 
Johanno Preusso vargonuose Šventapilės evangelikų baž-
nyčioje (Renkewitz, 1984, p. 113). 

N. Jantzono vargonų dispozicijose aptinkami specialūs 
efektingi įrenginiai: suderintų varpelių karilionas – Vox 
Campanorum, akustinis būgnas ir žvaigždiniai varpeliai. 
Šie įrenginiai ypač būdingi barokiniams Vilniaus mokyklos 
vargonams. Varpeliai ir akustiniai būgnai naudoti skambinti 
per prefacijas, pakylėjimą ar giedant kunigui evangeliją, per 
šv. Velykas, šv. Kalėdas ir kitas šventes. Lietuvos vargonuose 
jie randami iki XIX a. pabaigos.

Suderintų varpelių karilionas – Vox Campanorum – 
mechaniškai valdomas ir prie kiekvieno klaviatūros tono 
aukščio priderintų nedidelių dubenėlio formos varpelių 
komplektas. Autentišką šio registro sudėtį išsaugojo Tytu-
vėnų bažnyčios vargonai. Žinoma, kad varpelių karilionas 
buvo Vilniaus bernardinų, galbūt ir Troškūnų bažnyčiose46. 
Tokie varpelių karilionai taip pat yra Vokietijos meistro 
H. G. Trosto vargonuose Altenburgo rūmų bažnyčioje 
(Schloßkirche, 1733) (Friedrich, 1989, p. 119–120), Kara-
liaučiaus meistro J. J. Mosengelio vargonuose Karaliaučiaus 
katedroje (1721)47, A. G. Casparini – Vilniaus Šv. Dvasios 
bažnyčioje (1775–1776). 

Akustinis būgnas (dar kiti pavadinimai Lietuvoje var-
gonų litauras, pauke, paukenthon, bęben (bębni), bembni, 
tremuł, timpani, timpanum, tumponnem, tempon48) – akus-
tinis vargonų įrengimas. Jį sudaro du, kartais trys, keturi 
mediniai (rečiau metaliniai) 8’, 12’ ar 16’ pėdų atviri arba 
dengti vamzdžiai. Kai kada litauro įrengimą sudaro vienas 
dvigubas vamzdis. Jis turi kojelę, pusiau perskirtą liemenį 
ir priešingose vamzdžio pusėse dvi simetriškas arba vienoje 
pusėje dvi burneles. Visi įrenginio vamzdžiai skamba vienu 
metu. Jie tarpusavyje suderinti pustonio ar ketvirtatonio 
santykiu ir skleidžia stiprų vibruojantį garsą, panašų į būgnų, 
litaurų, timpanų gaudesį (skambesį). Šio įrenginio garsas 
taip pat tapatinamas su kamanės skridimo zvimbesiu, todėl 
kartais Vokietijoje vadintas Hummel (kamanė).

Žvaigždiniai varpeliai (dar kiti pavadinimai Lietuvoje 
cimbolai, cymbelstern, cymbel, cymbasles, zimbelstern, stella, 
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Nicolauso Jantzono vargonų dispozicijos

Tytuvėnų bažnyčios vargonų autentiškoji dispozicija50

I manualas (C–f ’’’) gs’ ~ 440 Hz 
Pryncypał  16’ 
Bordon  16’
Oktawa  8’
Salicionał   8’
Undamaris  8’
Hol Flet  8’
Super Octawa  4’
Flet Amabilis  4’
Qwinta  3’
Sedecyma   2’
Terciya   1 3/5’
Mixtura  IV ch.
Trompet  8’

II manualas (C–f ’’’) 
Pryncypał  8’
Flaut travers  8’
Jule   8’
Flet Mayor  8’
Oktawa   4’
Flet Minor   4’
Super Oktawa  2’
Wallet   2’
Sedecyma   1’
Mixtur  III ch.
Vox Humana  8’
Vox campanorum (gs- f ’’’)

Bęben / akustinis būgnas51 / Pauke
Stella / žvaigždiniai varpeliai52 / Cymbelstern
Manualų sankaba / Manual shove coupler (II/I))
Signal / Kalkant
Ventyl I M. / I manualo oro sistemos vožtuvas 
Ventyl II M. / II manualo oro sistemos vožtuvas

Troškūnų bažnyčios vargonų dispozicijos rekonstrukcija53

I manualas (C–f ’’’) gs’ ~ 440 Hz
Pryncypal   16’
Bordon  16’
*54 Oktawa   8’
Salcynal   8’
*Rohr Flet   8’
Super Oktawa   4’
[ Jula   4’]55

Quinta   3’
Sedecima   2’
[Tertia   1 3/5’]
Mixtur   IV ch.
Trompet  8’

II manualas C–f ’’’
Pryncypal  8’
*Quinta Dena 8’
[Flet Major  8’] 

[Undamaris  8’]
*Oktawa  4’
[Flet minor  4’]
Super Oktawa  2’
[Walt let  2’]
[Sedecyma  1’]
Mixtur  3 ch.
[Vox humana  8’]56

[Vox campanorum (varpelių karilionas)]

Bęben / akustinis būgnas / Pauke 
Stella / žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern

Budslavo bažnyčios vargonų dispozicija57

Manuałowi Glos (I manualas, C–d’’’)
Principał  8. pedum
Bordon  16. pedum
Flet Maior  8. pedum 
Quinta Daena  8. pedum (Qwinta dena)
Salcinal  8. pedum (Salcynal)
Octava Principal  4. pedum (Oktawa)
Flet Minor  4. pedum
Jula  4. pedum ( Jula)
Qwinta  3. pedum (Qwinta)
Super Octava  2. pedum (Super oktawa)
Mixtur 3 ch.  1. pedum
Gamba 8’ (XX a. pr.) [buvo Trompet 8’?]

Klawtura Secunda (II manualas, C–d’’’)
Principał  4. pedum
Bordon  8. pedum
Undamarys (c’-d’’’) 8. pedum (Undamarys)
Quinta Daena  8. pedum (Qwinta Dena)
Ror Flet  4. pedum (Ror let)
Flaut Traver  4. pedum (Flotrower)
Nassat  3 pedum (Nasat)
Spiel Flet  2. pedum (Spil Flet)
??? (tuščias tiltelis) [buvo Vox humana 8’?]

Bembni 12 pedum / Akustinis būgnas / Pauke58

Signatura [...] Kalkancjstę 8... / Kalkantas / Calcant59

Gwiazda z dzwonkami / Žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern60

stellia, dzwonki, gwiazdy, gwiazda z dzwonkami49) – efekti-
nis vargonų įrengimas, naudotas per religines šventes ar kitas 
iškilmes. Tai iksuoto garsų derinio varpelių grupė, sudaryta 
iš 4–6 (kartais iki 10) varpelių ir žvaigždės. Žvaigždei su-
kantis varpeliai nepertraukiamai žvanga: įjungus šį registrą 
žvaigždė vertikaliai sukasi apie savo ašį. Krumpliukai ant 

jos užgauna geležinius strypelius, skambinančius varpelius. 
Žvaigždė beveik visada įkomponuojama vargonų prospekto 
išorinėje, varpeliai – vidinėje pusėje. 

Žvaigždinių varpelių ir akustinio būgno įrenginiai 
išliko N. Jantzono vargonuose Tytuvėnų ir  Budslavo 
bažnyčiose.
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Vilniaus bernardinų bažnyčios vargonų autentiška dispozicija61

I manualas (C–c’’’)
Pryncypal  8’
Bourdon  16’
Salcynal  8’
Flet major  8’
Oktava  4’
Quinta  3’62

Super oktava  2’
Jula  4’
Mixtura  2’  X ch.63

Trompet  8’

Manualų sankaba (II / I)
3 akustiniai būgnai / Pauke64 
2 žvaigždiniai varpeliai / Cymbelstern
Kalkantas

II manualas (C–c’’’)
Pryncypal  4’
Flet major  8’
Quinta Dena  8’
Unda maris  8’
Rohrlet  4’
Naßat  3’
Oktava  2’
Sedecima  1’
Mixtura  1’  IV ch.
Vox humana  8’
Vox campanorum / Varpelių karilionas

Pedalai (C–c’)
Pryncypal  8’
Subbaß  16’
Salcynal baß  16’
Salcynal minor  8’
Oktava  4’
Quinta  3’65

Durlet66  1’
Mixtura  X ch.67

Trompet  8’
Paßaune  16’
Kornett  2’68

Išvados

Ištyrus Vilniaus baroko vargondirbystės mokyklos meis-
trų kilmę geograiniu aspektu ir jų galimai patirtas įtakas, 
galima teigti, kad ši mokykla formavosi veikiama Hamburgo 
ir Karaliaučiau vargondirbystės mokyklų. Straipsnyje iškelta 
hipotezė apie Vilniaus meistro G. A. Zelle’s kilmę, galimai 
jį susiejant su Celės miestu netoli Hanoverio (Vokietija) ir 
meistru J. J. Mosengeliu. Tai leidžia teigti, kad per G. A. Zel-
le iš Karaliaučiaus į Lietuvą sklido Šiaurės Vokietijos ir 
Karaliaučiaus mokyklų vargonų  tradicijos, galbūt perimtos 
net ir tiesiogiai bendraujant su Hanoverio ir Karaliaučiaus 
meistru J. J. Mosengeliu. 

Tyrime nagrinėtas klausimas dėl meistro J. F. Scheelio 
meklenburgietiškos kilmės pagrįstumo, nes šiame regione 
nepavyko aptikti panašios pavardės vargondirbių. Tačiau 
remiantis tuo, kad vargondirbių specialybė dažniausiai 
buvo paveldima iš kartos į kartą, įžvelgiamos galimos šio 
meistro sąsajos su dabartinės Tiuringijos teritorijoje, Vo-
kietijoje, XVIII a. antroje pusėje minimu vargonų meistru 
J. F. Scholliu ir Pietų Vokietijoje XVIII a. antroje pusėje 
minimu meistru J. W. Schöleriu.

Hamburgo ir Karaliaučiaus vargondirbystės mokyklų 
įtaką liudija Vilniaus mokyklos vargonų fasadų kompozi-
cija, reprezentatyviausiai pristatoma N. Jantzono didžiųjų 
vargonų fasaduose. Analizuojant Vilniaus mokyklos fasadų 
architektūrą ir apibrėžiant tipinius jų bruožus, nustatytas 
vienas tiksliausių vidutinių vargonų fasadų pirmavaizdžių – 
meistro J. J. Mosengelio vargonai, buvę Kaimės bažnyčioje 
Rytprūsiuose. 

Sistemingai ištyrinėjus meistro N. Jantzono vargonų 
dispozcicijas nustatyti dažniausiai naudoti registrai, jų kilmė 
ir tiesioginės bei netiesioginės sąsajos su Vakarų Europos 
vargondirbiais. Vadovaujantis tiriant surinkta informacija 
patikslintos ir rekonstruotos N. Jantzono vargonų  dispo-
zicijos. 

Nuorodos 

1 Pavyzdžiui, vargonų vamzdžiams matuoti taikomas tas pats 
mato vienetas – pėda. Tačiau pėda Prancūzijoje, Vokietijoje 
ar Italijoje buvo skirtingo ilgio, nes tai – vadinamoji karaliaus 
ar valdovo pėda. Skirtingas kiekvienos šalies valdovo pėdos 
matmuo lėmė skirtingą vargonų derinimą ir tono aukštį.

2 Dalis Karaliaučiaus meistrų tuo metu vyko į Skandinaviją, 
Livoniją. Pažymėtina, kad XVIII a. pirmoje pusėje Karaliau-
čiaus vargondirbystės mokyklos meistrų veikiamos Švedijoje 
susiformavo Stokholmo ir Linšiopingo (šved. Linköping) 
vargondirbystės mokyklos.

3 J. J. Mosengelis, dar prieš atvykdamas į Karaliaučių, jau buvo 
žinomas kaip privilegijuotas Hanoverio kunigaikščio vargonų 
meistras (vok. Churfürstlicher Hannoverscher Privilegirter 
Orgelbauer) (pagal Schaefer, 1974, p. 172).

4 Šis laikotarpis apibrėžtas remiantis pirmų ir paskutinių 
Vilniaus mokyklos arealui priskiriamų barokinių vargonų 
pastatymo datomis, žr. Povilionis, 2006.

5 1732–1741 m. G. A. Zelle minimas ir vargonų meistro 
G. S. Caspari dirbtuvėsė Karaliaučiuje: 1732 m. jo paves-
tas pastatė vargonus Neidenburge (dab. Nidzica, Lenkija) 
(Renkiewicz, Janca, 1984, p. 234). Neidenburge G. A. Zelle 
tikriausiai vadovavo statant ir surenkant vargonus.

6 J. J. Mosengelis mirė 1731 m., o G. A. Zelle dirbo pas 
G. S. Caspari nuo 1732 m. Tačiau yra pagrindas manyti, kad  
su šiuo meistru G. A. Zelle bendradarbiavo jau anksčiau, nes 
1732 m. Neidenburge statydamas vargonus jis jau turėjo būti 
kvaliikuotas vargonų meistras.

7 Su vietovės ar šalies pavadinimu susijusią pavardę XVII–XVIII a. 
Lietuvoje turėjo keli kiti meistrai: Mertenas Friese (kilęs iš Fryzi-
jos), Johannas Golanderis (iš Olandijos), Johannas Preussas (iš 
Prūsijos). Panašiai su kilimo vietove siejamos dabartinės lietuviš-
kos pavardės –  Kauneckas, Skuodas, Žemaitis, Švedas ir kt.

8 XVIII a. vargondirbio amatas buvo griežtai reglamentuotas 
daugelyje šalių, tarp jų ir Vokietijos žemėse bei Prūsijoje, kur 
šiuo amatu galėjo verstis tik pripažinti privilegijuoti meistrai. 
Todėl žymiausi meistrai turėjo itin glaudžių giminystės ryšių, 
o pameistriai, siekdami įsitvirtinti, dažnai tuokdavosi su 
darbdavių dukterimis. Pavyzdžiui, meistras G. S. Caspari vedė 
J. J. Mosengelio dukterį, o Vilniaus meistras N. Jantzonas – 
savo mokytojo G. A Zelle’s dukrą.
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9 1764 m. N. Jantzonas prisiekė miesto pilietybę Vilniaus ma-
gistratui ir tapo tikru Vilniaus miesto piliečiu (Urbanavičius, 
2005, p. 338). N. Jantzono sūnūs taip pat laikyti Vilniaus 
miestiečiais: Friedrichas Samuelis (1764–1842?) buvo vargo-
nų meistras, Paulas (1763–1804) – garsus Vilniaus auksakalys 
(Laucevičius, Vitkauskienė, 2001, p. 220, 337–338). Vilniaus 
liuteronų bendruomenėje minimi ir kiti N. Jantzono vaikai: 
Anna Elisabeth (1755–1769), Regina Barbara (1756–?), 
Johannas Arendtas (1758–1801), Nicolausas Beniaminas 
(1760–1764), Ludovica Susanna (1762–1762), Friedrichas 
Samuelis (1764–1842?), Maria Dorothea (1766–?), Paulas 
Nicolausas (1768–1807), Johanna Catharina (1770–1801), 
Anna Helena (1772–?), Johannas Michaelis (1775–1779).

10 Tikriausiai jo tėvas buvo žinomas Vilniaus drožėjas Janas 
Ungefugtas ( Jan Ungefug, Ungefungt; Jonas Ungefugtas, 
mirė 1744 m.), į Vilnių atvykęs iš Karaliaučiaus.

11 D. Wroblewskis gimė Lišovene (dab. Lisowska Wola, vok. 
Lischowen) netoli Luko. 

12 Ant Pasienės bažnyčios vargonų registro Jula vamzdžio išlikęs 
įrašas Jula 4. ped 1765 In Wilda. Wilda senąja vokiečių kalba 
buvo vadinamas Vilnius.

13 Computa Conventus Bialynicensis Perceptarum quod Expen-
sarum ad 1748, LVIA, F. 604, Ap. 1, B. 4360, L. 118.

14 Šių vargonų autorystės klausimas išnagrinėtas G. Povilionio 
disertacijoje „Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mo-
kykla“, Vilnius, 2006, p. 50–57.

15 XIX a. pabaigoje vargonai perkelti į chorą bažnyčios gale, čia 
stovi iki šiol.

16 Tytuvėnų bernardinų vienuolyno kronika. LVIA, F. 1135, 
Ap. 6, B. 59, L. 201v. 17?? m. dokumento nuorašas, padarytas 
1882 m., 173 l. (dab. l. 143); Tytuvėnų bažnyčios 1821 m. 
vizitacija. LVIA, F. 669, Ap. 2, B. 224, lapai nenumeruoti; 
Tytuvėnų bažnyčios 1827 m. vizitacija LVIA, F. 669, Ap. 2, 
B. 228, L. 113.

17 Remiantis išlikusių autentiškų oro skirstymo dėžių tyrimais, 
Troškūnų vargonai turėjo 23 balsus ir tikriausiai varpelių 
karilioną, žvaigždinius varpelius ir akustinį būgną.

18 Istoriografijoje šie vargonai dažnai priskiriami meistrui 
A. G. Caspariniui, nes dar 1861 m. J. Galiczius savo straipsnyje 
vargonus priskiria „bevardžiam Casparini (italui)“ (Galicz, 
1861, p. 120).

19 1857 m. vargonai perkelti į katedrą, o vėliau kelis kartus 
padidinti: paaukštinti ir paplatinti.

20 Dėl tos pačios priežasties nėra tiksliai žinoma ir daugumos 
mažųjų barokinių vargonų Lietuvoje autorystė.

21 XX a. pr. Troškūnų bažnyčios vargonai demontuoti, paliktas 
tik prospektas su jame stovinčiais vamzdžiais. N. Jantzono ins-
trumento vietoje sumontuotas naujas 2 manualų, su pedalais, 
17 registrų instrumentas (manoma, kad jo autorius vilnietis 
J. Radavičius). Senojo Troškūnų bažnyčios instrumento dalys 
atiduotos Šimonių bažnyčios parapijai ir 1921 m. iš jų padaryti 
nauji vargonai.

22 Troškūnų bernardinų vienuolyno dokumentų nuorašų byla. 
1787 m. dokumento fragmentai. MAB RS, F. 43, B. 18593, 
L. 2 v, L. 85, L. 95, L. 108.

23 Lietuvoje, kaip ir Vakarų Europoje, dalį barokinių vargonų fasa-
dų galėjo suprojektuoti architektai, pateikdami vargondirbiams 
ar vargonų užsakovams įvairių galimų modiikacijų vargonų 
fasadų brėžinių. Tačiau XVIII a. vargonų fasadų projektai dar 
nebuvo atsieti nuo instrumento, bet buvo projektuojami taip, 
kad fasadiniai vamzdžiai būtų funkcionalūs, o ne dekoratyvūs. 
Kita vertus, anuomet vargonų meistrai taip pat privalėjo išma-
nyti architektūrą ir mokėti daryti brėžinius, nes dauguma žy-
miausių vargondirbių turėjo tik jiems būdingų fasadų schemas 

ar koncepcijas, iš kurių galima nustatyti net konkretų vargonų 
meistrą. Taigi greta vienasmeniškų vargondirbių projektų vyko 
architektų ir vargondirbių bendradarbiavimas. Vilniaus dailės 
akademijos bibliotekoje išlikęs keliolikos barokinių ir rokoki-
nių vargonų fasadų rinkinys liudija, kad Lietuvoje meistrai, 
sudarydami sutartis, naudojosi kartotiniais brėžiniais kaip 
pavyzdžiais (Povilionis, 2005, p. 35–44).

24 Panašiai „Žemaitijos kunigaikštystės vargonų architektu“ 
1809 m. pasivadino  Lėno (Lēnas, dab. Latvija) bažnyčios 
vargonų autorius Tomas Franciskus Dreynowskis. Šių vargo-
nų viduje aptiktas įrašas lenkų kalba: „Ten Organ z Robiony 
Przez [...] Pana Tomasa, Franciska, Dreynowkiego, architekta, 
organ[u]. Xstwa Zmuyckiego1809 Roku.“

25 Beje, Linkuvos ir Vilniaus bernardinų bažnyčių vargonuose 
karalius Dovydas taip pat yra, bet ši igūra perkelta į prospekto 
viršų.

26 Kompoziciškai panašūs į N. Jantzono darbus minėtini ir 
Hamburgo vargonų mokyklai atstovaujančių meistrų vargonų 
prospektai Gingsto bažnyčioje (Vokietija, Riugeno sala, 1790, 
meistras Ch. Kindtenas), Kongsbergo bažnyčioje (Norvegija, 
1760–1765, meistras G. H. Glogeris), A. Schnitgerio mokinio 
L. D. Kastenso vargonai Orhuso katedroje (Århus, Danija, 
1730) ir Kopenhagos Trejybės bažnyčioje (Danija, 1731) 
(informacija pateikiama remiantis he Nordic–Baltik organ 
book. Göteborg, 2003).

  Beje, Hamburgo mokyklos tradicijomis paremtas ir Šiluvos 
bazilikos vargonų prospektas, datuojamas XVIII a. pirma puse. 
Tačiau nėra aišku, iš kur ~1895 m. į Šiluvos bažnyčią atkeltas šis 
prospektas. 1897 m. Šiluvos bažnyčios vizitacijos dokumente 
rašoma, kad „vargonai įsigyti pulkininko Bobenskio, sumon-
tuoti choruose, tačiau dar nesutvarkyti“ (LVIA, F. 669, Ap. 3, B. 
2573, L. 45). Šių vargonų prospekto tipo analogų nei Lietuvoje, 
nei Latvijoje, nei Baltarusijoje ar Rytprūsiuose neaptikta.

27 Remiantis archyvinių dokumentų duomenimis (Chronolo-
gia..., p. 268–274), bernardinų bažnyčios vargonuose pedalų 
vamzdynas buvo „dešinėje choro pusėje“, tad jiems priklausė 
dalis prospektinių vamzdžių. Juolab kad tiek I manualo, tiek 
pedalų dispozicijoje buvo vienodi registrai Principal 8’, o 
manualo dėžė buvo „viena, nepadalyta“ (Chronologia...). Lin-
kuvos  vargonų prospekte pedalų vamzdynas tilpti negalėjo, 
nes dviejų atskirų I manualo oro dėžių plotis buvo 480 cm 
(~ 240 x 2), kai bendras prospekto plotis yra tik 620. Todėl 
likęs plotas turėjo būti sunaudotas traktūros trauklėms ir ba-
lanoms, nes prospekto centre buvusios originalios griežyklos 
plotis siekė apie 130 cm. Tikriausiai Linkuvos vargonuose 
savarankiškų pedalų visai nebuvo, nes apie tai neužsimenama 
ir archyviniuose dokumentuose.

28 XIX a. viduryje vargonai buvo perkelti į Vilniaus arkikatedrą 
ir kelis kartus perstatyti.

29 Vokietijos vargonuose kartais aptinkama Julaquinte forma, 
bet tai visai kitas registras.

30 Ankstyviausias šio registro panaudojimas siekia 1572–1573 m. 
Hanso Schererio vargonų pedalų chore Bernau Švč. Mergelės 
Marijos bažnyčioje (St. Marie) (Eberlein, 2009, p. 346). Apie 
šių vargonų registrą Jule vargonų tyrinėtojas Michaelis Pra-
etorius savo veikale XVII a. rašė: Jule ist die Quint von dem 
groben Principal (liet. – Jule yra kvinta (kvintos tono registras) 
nuo pagrindinio principalo) (Praetorius, 1619, p. 176–177). 
Tai tikriausiai šešių pėdų kvintos ir cilindrinės menzūros bei 
principalinio charakterio skambesį turintis registras. Jule 
8’ minimas 1590–1593 m. Rostoko Švč. Mergelės Marijos 
bažnyčioje meistro Heinricho Glovatzo vargonų pozityve 
(Rückposityv) (Eberlein, 2009, p. 346). Atviros cilindro tipo 
6’ kvintos ar 8’ leitos minimos kelių kitų XVII a. Vokietijos 
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meistrų darbuose (Levino Albrechto, Heinricho Compe-
niaus) Eberlein, 2009, p. 346).

  Į viršų smailėjančios formos vamzdžių registras Jula (pagal 
menzūrą vokiškai vadinama Spitzlöte) pirmą kartą paminėtas 
1601–1610 m. meistro Christiano Bockelmanno vargonų 
Liuneburgo bažnyčioje (Lambertikirche) pimame manuale, 
kur įvardytas kaip Jula arba Spitzlöjt 8’ (Praetorius, 1619, 
p. 233). 1620 m. Davido Deckerio vargonuose Reichenbergo / 
Bömeno bažnyčioje taip pat pavadinama Jula arba Spitzpfeifen 
8’ (Eberlein, 2009, p. 346). Registras Jula 8 buvo Rytprūsių 
meistro Christopoho Heinricho Obucho (1713–1787) 
vargonuose Mažojo Tromnau  (Klein Tromnau) bažnyčioje 
(XVIII a. III ketv.).

31 Minėtų Lietuvos barokinių vargonų dispozicijos pateikiamos 
G. Povilionio 2009 m.  išleistame vargonų kataloge (žr. litera-
tūros sąrašą).

32 Trostas taip pat naudojo ir Vilniaus mokyklos meistrams 
būdingus registrus – Salicional 8 ir 4’, Flaut major 8’.

33 Registras pavadintas Onda Maris 8’.
34 Šių dviejų vargonų dispozicijos ištirtos griežykloje 2004 m.
35 Tai vieninteliai žinomi XIX a. pirmos pusės vieno manualo 

vargonai Lietuvoje su dviem liežuvėliniais balsais. Analogų 
neaptikta nei Latvijoje, nei Lenkijoje, tačiau Švedijoje, 
Linšiopinge, gyvenusio meistro P. Schörlino (1736–1815) 
vargonuose beveik visada būdavo šie du registrai kartu. Galbūt 
tai Švedijoje pasimokiusio meistro kūrinys?

36 Šiuose vargonuose išliko XIX a. vid. Vilniaus katedros ins-
trumento fragmentų, kurie panaudoti XIX a. pab. statant 
dabartinį Naujojo Daugėliškio bažnyčios instrumentą.

37 Šie vargonai nepriskiriami Vilniaus mokyklos arealui, nes tai 
Karaliaučiaus meistro A. G. Casparini kūrinys (1776 m.).

38 Gal jis buvo vargonų meistro Juliaus Antoni Friese’s giminaitis 
arba sūnus, Gdansko meistras, minimas 1616–1639 m. Ar tai 
tikrai buvo W. Renkewitziaus ir J. Jancos knygoje minimas 
Gdansko meistras (Renkewitz, 1984, p. 86–87), kyla abejonių, 
nes pastarojo meistro paskutinis žinomas darbas – 1739 m. 
Įsruties (vok. Insterburg) liuteronų bažnyčios vargonų remon-
tas. Tačiau paanalizavus archyviniuose šaltiniuose minimą 
Gardino bažnyčios dispoziciją, randama meistrui Friese’i 
būdingų registrų. Registras Quintadecima 2’ aptinkamas 
Merteno Friese’s vargonuose Gardino brigičių bažnyčioje ir 
Gdansko Šv. Baltramiejaus bažnyčioje (1620) (Renkewitz, 
1984, p. 96–97). 

 Labai įdomus pastebėjimas – Gardino brigičių vargonuose dis-
pozicijoje minimas registras Burlet. Jis aptinkamas M. Friese’s 
Gdansko Šv. Jono bažnyčios didžiųjų vargonų (1625–1629) pe-
daluose, užrašytas Paurleuten 1’ arba Bauer–Flöte 1’ (Renkewitz, 
1984, p. 94–95). J. A. Friese’s vargonuose Gdansko Švč. Marijos 
bazilikoje (1583–1585) šis registras užrašomas Paurpfeifen–Baß 
arba Bauernpfeife 1’ (Renkewitz, 1984, p. 75, 78).

39 Iš dispozicijos sprendžiama, kad tai buvo Gdansko meistras. 
Hipotetiškai tai galėjo būti panašiu metu Vilniaus katedroje 
naujus vargonus statęs meistras Johannas Koppelmannas.

40 Šio meistro vargonuose minėtas registras yra 8 pėdų (užrašo-
mas Salicet 8’).

41 Šio meistro vargonuose minėtas registras visada yra 4 pėdų.
42 Šio meistro vargonuose minėtas registras yra 8 pėdų.
43 Karaliaučiaus katedros vargonuose šis registras buvo 2 pėdų 

(2’), o tokia jo atmaina itin reta.
44 Gdanske šis meistras minimas 1508–1547/49 m.
45 Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčios vargonuose taip pat išliko Vox 

Campanorum registras (A. G. Casparini, 1776 m.).
46 Šiuose vargonuose naudota vokiška užrašymo forma – Gloc-

kenspiel. Vargonuose taip pat buvo ir kiti Vilniaus mokyklos 

meistrų vargonams būdingi registrai Unda maris 8’, Jula 8’, Vox 
humana 8’, Glockenspiel, Cimbel-Stern, Tymbanum.

47 Vokietijoje akustinis būgnas dažniausiai vadinamas Pauke arba 
Paukenthon (litauras), Trommel (būgnas), Hummel (kamanė); 
Anglijoje – Drum Pedal (būgnų pedalas); Italijoje – Timballo 
(timpanas); Ispanijoje – Tambor (būgnas).

48 Vokietijoje žvaigždiniai varpeliai vadinami Zimbelstern 
(vert. – cimbolų žvaigždė), Zimbelglocklein (cimbolų varpe-
liai), Akkordglocken (varpelių akordas); Prancūzijoje – (Étoile 
Sonore (skambanti žvaigždė), Clochettes (varpeliai); Lenkijoje 
Dzvonki z gwiazdoj (varpeliai su žvaigžde), Dzvonki, Gwiazdy; 
lotynų k. užrašomas – Vox Stellarum (žvaigždės balsas).

49 Dabartiniai registrų pavadinimai griežykloje neautentiški, 
tačiau dauguma atitinka originalius pavadinimus, jų įrašai 
aptikti ant įvairių registrų tono C vamzdžių. 

 Archyviniuose dokumentuose dažnai pateikiama klaidinga 
informacija, nurodanti vargonus turint 30 balsų – tiek yra 
registrų ir papildomų įrenginių įjungimo rankenų (25 balsams 
ir 5 papildomiem įrenginiams).

50 Įrenginį sudaro du atviri mediniai tonų G–Gs vamzdžiai.
51 Įrenginį sudaro keturi varpeliai, tonai a–cs’–e’–( fs’), paskutinis 

varpelis neoriginalus.
52 Pateikiama rekonstruota hipotetinė dispozicija, remiantis 

kompleksiniais išskaidyto instrumento išlikusių dalių tyrimais 
Troškūnų ir Šimonių bažnyčiose, analogu Tytuvėnų bažnyčio-
je ir kitais N. Jantzono vargonais.

53 Ženklu * pažymėti registrai, kurių originalūs pavadinimai 
aptikti ant vamzdžių.

54 Skliaustuose pateikiami registrai, kurių buvimui pagrįsti trūks-
ta duomenų ar argumentų, bet jų egzistavimas grindžiamas 
analogais, oro skirstymo dėžių ir kitų N. Janztono instrumentų 
tyrimais.

55 Tai yra liežuvėlinio registro vieta, nes oro dėžės tiltelio viršuje 
išliko stačiakampiai įgilinimai, skirti liežuvėlinio registro 
vamzdžių kelmams įtvirtinti.

56 Registrų pavadinimai pateikiami pagal senus įrašus griežykloje, 
manoma XIX a. Skliaustuose kursyvu pateikiami originalūs 
registrų pavadinimai, esantys ant didžiosios oktavos tono C 
vamzdžių.

57 Įrenginį sudaro du mediniai atviri mediniai vamzdžiai. Įrašai 
ant vamzdžių – C ir Cs.

58 Signalinis varpelis dumpliuotojui…
59 Įrenginį sudaro keturi varpeliai, tonai d’–e’–a–g’, kai a’=440 

Hz.
60 Dispozicija pateikiama remiantis dviem šaltiniais (Chrono-

logia..., p. 268–274; Galicz, 1861, p. 121–122) bei vargonų 
natūros tyrimais.

61 J. Galiczius straipsnyje apie šiuos vargonus rašo – „Quinta 6’“.
62 J. Galiczius rašo –  „0000“, t. y. 4 eilių.
63 Trys mediniai akustiniai būgnai, kurių kiekvieną sudaro du 

mediniai vamzdžiai: 16’, 12’, 8’ pėdų aukščio.
64 J. Galiczius rašo –  „Quinta 6’“.
65 J. Galiczius rašo – „Durlet 4’“. Registro Durlet vargonų regis-

trų žinynuose nėra. Tikėtina, kad tai rašybos klaida, įsivėlusi 
dar XVII–XVIII a. Vilniaus bernardinų bažnyčios senųjų 
vargonų (XVII a.) dispozicijos užrašyme. 1766 m. naujus 
vargonus Vilniaus bernardinų bažnyčioje statęs N. Jantzonas 
pedaluose panaudojo registrą Durlet 1’ (archyviniuose doku-
mentuose rašoma, kad tai „toks pat balsas kaip senuose vargo-
nuose“). Tikriausiai senuose Vilniaus bernardinų bažnyčios 
vargonuose buvęs registras Burlet laikui bėgant griežykloje 
buvo klaidingai perrašytas, o gal metraštininkas klaidingai 
perskaitė ir raidė B tapo D (Burlet tapo Durlet). Registras 
Burlet 1’ aptinkamas XVI–XVII a. Gdansko, Karaliaučiaus 
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bažnyčių instrumentuose. Jis visada yra 1’ pėdos ir naudoja-
mas Cantus irmus melodijai. Pasitaiko ir kitaip užrašytų šio 
registo variantų: Burlöt, Bauerlöte, Puhrlöt, Paurleuten, 
Paurpfeifen–Baß, Bauernpfeife.

66 J. Galiczius rašo –  „0000“, t. y. 4 eilių.
67 J. Galiczius šio registro visai nemini.
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Summary

he article presents the latest research of the organs car-
ried out during the last years and the archival and parallel 
historiographical material that gives new data about the 
origin of the masters of the Vilnius school of late baroque 
organ building and expands the area where their instru-
ments are found. he data were gathered during expeditions 
researching all surviving baroque organs attributed to the 
Vilnius school and its most distinguished master Nicolaus 
Jantzon in Lithuania, Latvia, Poland, Belarus, and Ukraine. 
he organ building school encompasses a period from about 
1740 until c. 1840–1850.

Until the mid-18th century in the Grand Duchy of 
Lithuania (GDL), the art of organ building was formed 
by the German (various German principalities) and the 
Prussian (especially East Prussian – the Karaliaučius region 
where the organ building tradition originated from the 
inluential schools of Hamburg and Gdansk) traditions. 
herefore, it is not by accident that in the mid-18th century 
the core of the Vilnius school of organ building consisted 
of masters who came from East Prussia and various German 
principalities as well as local masters. he newcomers who 
arriving in Vilnius opened their workshops became citizens. 
he irst section of the article deals with the issue of the ori-
gin and activities of these masters as well as their inluence in 
a certain geographical area. Gerhardt Arendt Zelle (Celle, 
Cel, ?–1761) mentioned in Vilnius from 1737 is consid-
ered between the Karaliaučius and Vilnius schools and 
the founder of the latter. Working for Karaliaučius organ 
builder, G. S. Caspari, Zelle, most probably, could, although 
for a short time, also socialise with Caspari’s father-in-law 
and the inluential Karaliaučius organ builder J. J. Mosengel. 
he exact origin of Zelle is unknown; it can be linked with 
Eastern Friesland, South Germany (present North France) 
or with the town of Celle), only forty kilometres from 
Hanover. A hypothesis about the origin of Zelle is raised, 
linking him possibly to Mosengel, which makes it possible 
to claim that the northern German and Karaliaučius organ 
building traditions spread from Karaliaučius through Zelle 
to Lithuania.

From 1752 Joachim Friedrich Scheel (Schoel, Schöl, 
?–1782), who came from the environs of the town of 
Schwaan in Mecklenburg principality (not far from Ros-
tock, Germany) was mentioned as living in Vilnius. he 
article is concerned with the possible links of this master 
with the organ builder Johann Friedrich Scholl who was 
mentioned as living in the present territory of huringia, 
Germany, and Johann Wilhelm Schöler (1723–1793) 
from southern Germany, both from the second half of the 
18th century.  

Nicolaus Jantzon (Mikołaj Janson, Jantzen, 1720–1791), 
an apprentice in the workshop of Zelle in Vilnius in 1752, 
who arrived from Hamburg, is mentioned. It has not been 
established whether he learned the organ building craft 

somewhere before coming to Vilnius. Here he married his 
master’s daughter, and it is possible that when his father-in-
law died in 1761 he took over the workshop. his organ 
builder was the most distinguished master of the Vilnius or-
gan building school of the second half of the 18th century. 

he geographical area where the Vilnius organ builders’ 
instruments are found testiies to the fact that they were 
widely spread in the remote places of the Grand Duchy of 
Lithuania, for instance, in Pasiene (present-day Latvia), 
Bialynices (present-day Belarus; the church and the organ 
have not survived), the Jesuit church in Polock (present-day 
Belarus), Budslav (present-day Belarus), the Dominican 
Church in Rozanystok (present-day Poland), the Bernar-
dine Church in Lvov (present-day Ukraine). Additionally, 
the presented data makes it possible to argue that the legacy 
and activities of the masters of the Vilnius school are im-
portant not only in Lithuania, Belarus, Latvia, Poland and 
Ukraine; they could have inluenced indirectly the history 
of organ building in Denmark and Norway. 

In order to study the issue of the authorship of the or-
gans built by Jantzon, as the most important and the most 
active master of the Vilnius late baroque organ building 
school, the historiographic data connected with this mas-
ter’s instruments in the churches in Tytuvėnai, Troškūnai 
and Kurtuvėnai are examined.

he surviving large organs by Jantzon are analysed, de-
ining the characteristic features of the instruments in terms 
of the architecture of the organ facades. In the facades of 
Jantzon’s organs the inluence of the compositional details 
characteristic most probably of the facade of instruments by 
Hamburg masters (the bottom of a two-stage central part) 
is seen as well as the features characteristic of the grand 
instruments of the Karaliaučius late baroque instruments: 
a three-part composition on both sides of the organ, side 
towers with symmetrical outside little windows and a igure 
of King David in the centre of the facade. he distinctive 
features of the grand organs of the Vilnius school are given: 
1) the pipes in the organ facade in the large side towers and 
squares are not part of the pedal system as typical of the 
instruments made by Hamburg and Karaliaučius masters, 
but of the irst manual; and 2) the structure of the facade – 
a composition with two dominating side towers, while a 
composition with the central highest tower was typical of 
Hamburg and Karaliaučius organ schools’ instruments. 

he peculiarities of Jantzon’s instrument as well as the 
placement of a three-type pipe system behind the facade 
in two-manual organs are discussed. Analysis of the issue 
of the typical register structure, origin and prevalence in 
Lithuania proves that the dispositions typical of the Vil-
nius organ school instruments by this master were stable.
he registers Jula, Unda Maris, Trompete, Vox Humana, 
Salcinal, Flet travers, Sedecima 1’ that make up the unique 
part of Jantzon’s instruments as well as special mechanical 
equipment for creating sound efects Vox Campanorum, an 
acoustic drum and star-like bells are distinguished.
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Bet kuris muzikos instrumentas – tai atlikėjo darbo įran-
kis, pasižymintis jam būdingomis konstrukcijos ypatybėmis, 
tembro charakteristikomis ir techninėmis galimybėmis. 
Konstrukcijos skirtumai leidžia instrumentus skirstyti į gru-
pes, o tembro savybės ir tesitūra padeda juos charakterizuoti 
ir lemia jų funkciją ansambliuose. Instrumentų techninės 
galimybės – taip pat labai reikšmingas kriterijus, lemiantis 
jų kaip atlikėjų naudojamų įrankių vertę ir funkcionalu-
mą. Būtina pabrėžti, kad terminas „techninės galimybės“ 
nesietinas vien su instrumentų diapazonu ar lankstumu 
techniškai sudėtinguose pasažuose – jis taip pat aprėpia 
tembro charakteristikas, dinamikos ir artikuliacijos niuansų 
spektrą bei intonaciją.

Muzikos instrumentų techninės galimybės tarpusavyje 
gerokai varijuoja – tai visiškai logiška, nes kiekviena jų grupė 
funkcionuoja skirtingu principu. Tačiau nemažai skirtumų čia 
rasime lygindami giminingus instrumentus. Daugeliu atvejų 
tai paaiškinama atskirų instrumentų konstrukcijos raidos 

Žilvinas SMALYS

Fagoto konstrukcijos raidos ypatumai
he Evolution of the Bassoon: Tendencies and Characteristics

Anotacija

Straipsnyje gvildenama fagoto – vieno būdingiausių savo konstrukcija ir tembro savybėmis pučiamųjų instrumentų – konstrukcijos raida bei 
jos svarbiausi niuansai, lėmę speciinį šio instrumento tobulinimo kelią. Tyrimų objektai – fagoto kilmės ir jo konstrukcijos savybių klausimai 
organologijos mokslo požiūriu, chronologinė jo konstrukcijos modiikavimų analizė ir skirtingų „idealaus fagoto“ koncepcijų konkurencija 
XIX a., atvedusi prie dviejų savarankiškų sistemų (Heckel ir Bufet) susiformavimo.
Šiuolaikinio fagoto konstrukcijoje paradoksaliai egzistuoja akustikos dėsniais ir preciziškais skaičiavimais paremti jos elementai greta XVI a. 
siekiančių atavizmų, laikytinų akustiškai iracionaliais. Šis neįtikėtinas derinys egzistuoja beveik du šimtus metų, ir jo tikslingumas buvo ne 
syki kvestionuojamas. XIX a. viduryje vykdytos daugelio pučiamųjų instrumentų reformos neabejotinai provokavo įvairiausius eksperimen-
tus fagoto konstrukcijoje, kuri buvo laikoma atgyvenusia, tačiau net kvaliikuočiausi šios srities specialistai nepajėgė išgyvendinti akustiškai 
iracionalių, bet išties unikalių ir tik jai būdingų elementų. Antra vertus, konservatyvesni fagoto reformavimo metodai pamažu atvedė prie 
modernių mūsų dienų instrumentų, kur kas lengviau įvaldomų ir techniškai paslankesnių nei jų pirmtakai.
Tyrimo metodai: organologinė charakteristika, lyginamoji analizė, chronologinė apžvalga, praktinė repertuaro studija ir kiti. 
Reikšminiai žodžiai: fagotas, konstrukcija, raida, modiikavimas, akustika, instrumentai, sistemos, T. Boehmas, Heckel, Bufet.

Abstract

he article deals with the evolution of the bassoon’s construction and its unique characteristics. he bassoon is one of the most original wind 
instruments in terms of construction and its sound properties that underwent a long period of modiications since its invention in the 16th 
century. he object of the study is the problematics of the bassoon’s origin and its unique construction features in terms of organology, also 
the chronology of its modiications and the coexistence of diferent concepts of the “perfect bassoon” which ultimately led to the formation 
of two independent systems – Heckel and Bufet – in the 19th century.
he construction of the modern bassoon surprisingly combines precisely calculated and acoustically perfect elements with the anachronic 
remnants from the 16th century. his combination existed for almost two hundred years although there were many intentions to question 
it. In the mid-19th century, there was a big surge of the modernization of many wind instruments and it undoubtedly provoked numerous 
experiments in the bassoon’s construction, which by the time was considered obsolete. Nevertheless, even the best instrument makers of that 
time failed to eradicate the obsolete and acoustically irrational elements from the bassoon’s construction. However, more conservative bassoon 
modernization methods proved to be more satisfactory and inally resulted in modern instruments that we are using today. hese instruments 
are easier to master, more technically agile and have a better intonation than their precursors.
Keywords: bassoon, construction, evolution, development, acoustics, system, instrument, Heckel, Bufet, Boehm.

ypatumais, atvedusiais prie skirtingų rezultatų ne tik tembro 
savybių prasme, bet ir jų funkcionalumo srityje. Konstrukcijos 
pokyčiai tiesiogiai veikė instrumentų technines galimybes, 
drauge – jų kaip atlikėjų darbo įrankių funkcionalumą. Ka-
dangi absoliuti dauguma šiuolaikinių orkestro instrumentų 
yra keletą šimtmečių trukusio tobulinimo rezultatas, kiekvie-
no jų raidai būdingi individualūs bruožai.

Kuriuo tikslu muzikos instrumentai buvo modernizuo-
jami, modiikuojami ir reformuojami? Pagrindinis tikslas – 
plėsti instrumentų technines galimybes. Tokiu būdu bet ku-
rio konkrečiai pasirinkto muzikos instrumento konstrukcijos 
pokyčiai, jei juos analizuosime chronologiškai, leis įžiūrėti 
logišką ir nuoseklią jo tobulinimų grandinę, išsamiai atspin-
dinčią šio instrumento problemas konkrečiu laikotarpiu ir 
jam keliamus reikalavimus. Ši pažanga nebuvo spontaniška 
( Jansen, 1978, p. 17) ir ją lėmė trys kertiniai veiksniai:

a) atlikėjai, siekiantys kuo geriau įvaldyti savo ins-
trumentą ir demonstruojantys jo galimybes. Jie glaudžiai 
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bendradarbiauja su kompozitoriais ir instrumentų meis-
trais;

b) kompozitoriai, nuolat besidomintys tobulėjančiais 
instrumentais ir išnaudojantys jų potencialą savo kūriniuose. 
Jie bendradarbiauja su atlikėjais ir išsako konkrečius pagei-
davimus instrumentų gamintojams;

c) instrumentų meistrai, atsižvelgiantys į atlikėjų bei 
kompozitorių pageidavimus ir pasitelkiantys naujausias 
savo epochos technologijas gamyboje. Bendradarbiauda-
mi su kompozitoriais ir ypač su atlikėjais gamintojai gali 
pasiekti reikšmingų rezultatų tobulindami instrumento 
konstrukciją, drauge – nulemti jo pažangą ar net išlikimo 
ateityje perspektyvą.

Pradiniame instrumento egzistavimo etape aktualiausi 
uždaviniai yra jo konstrukcijos standartizavimas ir funkcio-
navimo gairių formavimas. Kitame etape iškyla būtinybė 
plėsti instrumento technines galimybes ir pašalinti kon-
krečias problemas, neigiamai veikiančias jo funkcionavimą. 
Svarbiausius uždavinius šiuo klausimu galima suskirstyti į 
kelias grupes:

a) instrumento garso stiprumo didinimas, jo dinamikos 
niuansų skalės plėtimas, tembro suvienodinimas skirtin-
guose registruose;

b) intonacijos problemų šalinimas;
c) diapazono didinimas;
d) konstrukcijos pakeitimai, leidžiantys atlikėjui len-

gviau įveikti techniškai sunkius pasažus, išgauti platesnę 
artikuliacijos niuansų paletę.

Visi uždaviniai yra glaudžiai susiję vienas su kitu ir 
bet kokie akivaizdūs vienos srities pokyčiai neišvengiamai 
veiks kitas – kitaip sakant, neįmanoma sėkmingai tobulinti 
instrumento, sutelkiant dėmesį tik į vieną konkrečiai pasi-
rinktą jo problemą ir neatsižvelgiant į galimus padarinius, 
ją eliminavus. 

Medinių pučiamųjų grupė pasižymi heterogeniškumu, 
o atskirų jos instrumentų konstrukcijos raida atspindi 
skirtingas jų tobulinimo koncepcijas, metodus ir rezultatus. 
Detalesnio nagrinėjimo šiuo klausimu nusipelno fagoto 
modiikavimų chronologija. Modernus fagotas – instru-
mentas, kurio konstrukcijoje unikaliai susipynė empirinis 
metodas ir moderniausi akustikos mokslo laimėjimai. Jo 
konstrukcija buvo tobulinama kelis šimtmečius, šis pro-
cesas pasižymėjo įvairiausiomis reformomis, sėkmingais ir 
nesėkmingais eksperimentais. Fagotas buvo ne tik sunkiai 
įvaldomas instrumentas atlikėjams, bet ir kietas riešutas bei 
galvos skausmas daugeliui jo gamintojų. Fagotų gamyba 
visada buvo brangus, ilgas ir nepaprastai kruopštus procesas, 
kurio rezultatai net šiais laikais negali būti šimtu procentų 
nuspėjami. Negana to, šis instrumentas sunkiai pasiduoda 
matematiniais apskaičiavimais pagrįstiems gamybos me-
todams, sėkmingai pritaikytiems kitų medinių pučiamųjų 

(klarnetų, saksofonų, leitų) gamyboje. Organologijos po-
žiūriu fagotas yra unikalus instrumentas – jo konstrukcijos 
evoliucijoje gausu empiriniu būdu įdiegtų modiikavimų, 
įvairiausių keistų eksperimentų, intuityviai pritaikytų 
naujovių ir lygiagrečiai skirtingomis kryptimis vykstančių 
tobulinimo procesų.

Deja, fagoto meno raida ir jo konstrukcijos evoliucija 
nepriklauso plačiai nagrinėjamų muzikologijos temų grupei. 
Lietuviškoje muzikos literatūroje fagotui apskritai skiria-
mas menkas dėmesys, o kai kuri informacija, pateikiama 
lietuviškuose leidiniuose, yra atgyvenusi ar net akivaizdžiai 
klaidinga (Muzikos enciklopedija, 2000). Tai liudija savo-
tišką fagoto diskriminaciją, kurios jis tikrai nenusipelnė, ir 
poreikis užpildyti informacijos apie šį instrumentą spragas 
lietuviškoje muzikos literatūroje yra akivaizdus. Straipsnyje 
analizuojamos fagoto konstrukcijos modiikavimų prielai-
dos ir ypatumai, nuo pat pirmųjų egzistavimo dešimtmečių 
suteikę jam unikalias konstrukcijos savybes. 

Fagotas, kaip ir visi pučiamieji, funkcionuoja tuo pačiu 
principu – garsas išgaunamas virpinant oro stulpą vidiniame 
instrumento kanale. Oro stulpo ilgis, lemiantis išgaunamo 
garso aukštį, reguliuojamas pirštais uždengiant ir atiden-
giant atviras garsaskyles bei vožtuvėlius – šiuo aspektu 
fagotas yra tipinis medinių pučiamųjų grupės atstovas. 
Akustinių virpesių generatoriaus vaidmenį atlieka fagoto 
garsinio kanalo pradžioje esantis dvigubas liežuvėlis, kurį 
savo ruožtu virpina atlikėjo pučiamas į instrumento vidų 
oras. Tuo pačiu principu funkcionuoja giminingi fagotui 
dvigubo liežuvėlio pučiamųjų šeimos atstovai: obojus, anglų 
ragas, kontrafagotas. Kitas fagoto ir jam giminingų instru-
mentų panašumas yra siauras ir koniškas vidinis kanalas bei 
storos jo sienelės. 

Aprašytos fagoto savybės leistų tvirtinti, kad jo gimi-
nystė su kitais dvigubo liežuvėlio mediniais pučiamaisiais 
atitinkamai turėtų atsispindėti techninėse jo galimybėse ir 
konstrukcijos raidoje. Iš tikrųjų yra kiek kitaip, nes fagoto 
konstrukcijai taip pat būdingi unikalūs elementai:

a) fagoto garsinis kanalas yra netolygiai koniškas, taip 
pat perlenktas 180 laipsnių kampu;

b) garsinio kanalo sienelių storis nevienodas ir netolygiai 
pasiskirstęs;

c) greta statmenai vidinio kanalo ašiai išgręžtų garsaskylių, 
fagoto korpuse egzistuoja siauro ir įstrižo kanalo garsaskylės, 
pasižyminčios skirtingomis akustinėmis savybėmis.

Kokią įtaką fagoto techninėms galimybėms turi šie 
jo konstrukcijos ypatumai? Akustikos mokslo požiūriu 
fagoto konstrukcija yra gana paradoksali – ji suderina 

tarpusavyje modernius instrumentų konstravimo ir 

gamybos metodus su XVI a. atavizmais. Kitaip sakant, 
greta elementų, įdiegtų vadovaujantis akustikos mokslo 
principais ir paremtų preciziškais skaičiavimais, fagoto kons-
trukcijoje egzistuoja empirinio tobulinimo laikus siekiantys 
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komponentai, kurių įtaka instrumento skambesiui ir jo gar-
sinio kanalo viduje vykstantiems akustiniams procesams yra 
didžiulė. Negana to, būtent šie archajiški elementai laikytini 
daugelio fagoto problemų šaltiniu, bet jų iki pat šių dienų 
neatsisakyta. Toks kurioziškas derinys egzistuoja beveik du 
šimtus metų ir jo įtaka fagoto techninėms galimybėms bei 
jo konstrukcijos tobulinimui nenuginčijama. Kodėl taip 
yra? Norint rasti atsakymą į šį klausimą, būtina pradėti nuo 
fagoto kilmės ištakų.

Pirmieji fagoto egzistavimo šimtmečiai

Nėra tikslių duomenų, kada ir kur buvo sukonstruotas 
pirmasis fagotas, bet absoliuti dauguma tyrinėtojų viena-
reikšmiškai sutinka, kad tai įvyko vėlyvojo Renesanso epo-
choje – pirmieji duomenys apie fagotą aptinkami jau nuo 
XVI a. vidurio ( Jansen, 1978, p. 14). Bendros nuomonės 
apie instrumentus, laikytinus tiesioginiais fagoto pirmta-
kais, nėra – egzistuoja keletas skirtingų versijų. Renesanso 
epochoje medinių pučiamųjų dvigubais liežuvėliais šeima 
buvo itin gausi, įvairiausi instrumentai savo ruožtu sudarė 
atskiras grupes (žinomas to meto muzikologas Michaelis 
Praetorius savo traktate „Syntagma Musicum“ mini net 
11 dvigubo liežuvėlio pučiamųjų instrumentų rūšių), skir-
tinguose kraštuose tie patys instrumentai buvo vadinami 

skirtingai, todėl fagoto istorijos tyrinėtojai nuolat susiduria 
su didžiule terminų painiava, kurioje tikrai sunku atrasti 
reikalingą siūlo galą, padedantį išnarplioti šio instrumento 
kilmės versijų raizginį. Organologijos požiūriu egzis-

tuoja reikšminga problema – fagotas laikytinas atskirai 

sukonstruotu novatoriškos konstrukcijos instrumentu 

ar jo išradimas sietinas su to meto žemos tesitūros dvi-

gubo liežuvėlio pučiamųjų modiikavimu? Abu teiginiai 
yra svarūs ir paremti argumentais. Viena populiariausių 
fagoto kilmės versijų (Montagu, 1976, p. 102) jo išradimą 
paaiškino bosinio pomerio – Renesanso epochos bosinio 
obojaus – gremėzdiškumu. Jo vamzdžio ilgis siekė apie du 
su puse metro ir patogumo dėlei buvo nuspręsta jį perlenkti 
pusiau – taip ir atsirado fagotas. Fagoto ir bosinio pome-
rio giminystė nediskutuotina, tačiau Renesanso epochoje 
fagotai (arba dulčianai) buvo gaminami iš vientiso medžio 
bloko ir konstrukcijos požiūriu nepanašūs į perpus sulenktą 
vamzdį: to meto instrumentų gamintojams būtų buvę kur 
kas paprasčiau sutvirtinti tarpusavyje perlenkto bosinio 
pomerio vamzdžio dalis, užuot netobulais įrankiais gręžus 
du paralelius garso kanalus vientisame medžio bloke. Šis 
komplikuotas originalus sprendimas savo ruožtu pasitarnau-
ja kaip argumentas antrojoje fagoto kilmės teorijoje, sakan-
čioje, kad jis buvo sukurtas kaip visiškai naujas instrumentas 
ir neturėtų būti laikomas bosinio pomerio modiikacija. 

1 pav. Iš kairės į dešinę:
a) fagoto sudedamosios dalys: 1 – liežuvėlis, 2 – snapas, 3 – sparnas, 4 – batas, 5 – bosinis vamzdis, 6 – kaminas. Pilka ištisine 
linija pavaizduota vidinio kanalo forma; 
b) įvairių registrų dulčianai (XVI–XVII a.); 
c) barokinis fagotas (apie 1700); 
d) raketas

a) b) c) d)
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Fagoto konstrukcijos originalumą patvirtina faktas, kad 
Renesanso epochoje egzistavo kelių dydžių ir registrų fa-
gotai – tai dar vienas svarbus argumentas, leidžiantis teigti, 
kad fagotas buvo sukonstruotas kaip savarankiškas dvigubo 
liežuvėlio pučiamųjų atstovas. Perlenktas vidinis kanalas 
egzistavo net altiniuose fagotuose, kurių garso kanalo ilgis 
nereikalavo perlenkimo. Kita vertus, itin nedaug išlikusių 
tuomečių instrumentų ir fragmentiška informacija apie juos 
neleidžia daryti galutinių išvadų fagoto kilmės klausimu ir 
kol kas ši tema lieka iki galo neišnagrinėta.

Pripažindami, kad egzistuoja fagoto kilmės problema, 
negalime ignoruoti fakto, kad konstrukcijos požiūriu 
Renesanso epochos fagotai (vadinami dulčianais) buvo 
išties originalūs ir novatoriški instrumentai. Pirmiausia iki 
juos sukonstruojant joks medinis pučiamasis neturėjo 180 
laipsnių kampu perlenkto vidinio kanalo ir ilgo išlenkto 
metalinio vamzdelio (snapo), jungiančio liežuvėlį su vidinio 
kanalo pradžia. Taip pat minėtinas unikalus fagoto laikymo 
būdas juo grojant: įstrižai vertikaliai kūno ašiai, kai žemu-
tinė instrumento dalis remiasi į korpusą dešinėje pusėje, o 
viršutinė dalis su žiotimis baigiasi kairėje pusėje virš atlikėjo 
galvos. Tai padaro fagotą lengvai atpažįstamu instrumentu. 
Kita svarbi fagoto konstrukcijos savybė – unikali vožtuvėlių 
mechanizmo konstrukcija. Bet kuris pučiamasis instrumen-
tas, kurio garso kanalo ilgis lemia didelius atstumus tarp 
garsaskylių, turi vožtuvėlius žemojo registro garsaskylėms 
uždaryti, nes jos nepasiekiamos pirštais. Fagoto konstruk-
cijoje iki pat XIX a. vidurio pirštais dengiamos garsaskylės 
kaitaliojosi su vožtuvėliais. Perlenktas vidinis kanalas leido 
atlikėjui pirštais pasiekti didžiosios oktavos E ir C garsasky-
les, bet tos pačios oktavos garsams D, F, Fis ir As išgauti buvo 
naudojami vožtuvėliai. Aplikatūros požiūriu fagotas turėjo 
bendrų bruožų su to meto giminingais instrumentais, tačiau 
žemojo registro dengimai, nulemti speciinės instrumento 
konstrukcijos, buvo būdingi tik jam. Šie fagoto konstrukci-
jos ypatumai svarbūs ne vien kaip jo unikalumo patvirtini-
mas – jie smarkiai veikė instrumento technines galimybes 
ir jo organologinę raidą vėlesniais šimtmečiais.

Bosinio registro dulčianas, egzistavęs nuo XVI a. antros 
pusės iki XVIII a. pradžios (kai kuriuose Europos regionuo-
se jis buvo naudojamas iki pat XX a.), laikytinas dabartinio 
fagoto pirmtaku. Jo registras apėmė dvi su puse oktavos nuo 
didžiosios oktavos C iki pirmosios oktavos g ar aukščiau – tai 
priklausė nuo konkretaus instrumento kokybės ir atlikėjo 
profesinio lygio. Instrumento garsas buvo nestiprus – tai 
lėmė perlenktas kanalas ir mažo skersmens garsaskylės, bet 
jis pasižymėjo maloniu tembru (terminas dulzian kildina-
mas iš lotyniško žodžio dulcis – „švelnus“ arba „silpnas“) ir 
gerai susiliedavo su kitais instrumentais. 

XVII–XVIII a. sandūroje instrumento konstrukcijoje 
įvyko pokytis, suteikęs jam panašesnę į dabartinį fagotą 
išvaizdą: vietoj vientiso medžio bloko pradėta naudoti 
3–4 tarpusavyje sujungtas dalis. Jos įgijo pavadinimus, juos 

vartojame ir dabar – kaminas, bosinis vamzdis, batas, sparnas. 
Toks konstrukcijos pasikeitimas, lėmęs vientiso dulčiano eros 
pabaigą ir keturių dalių fagoto eros pradžią, iš tikrųjų nelai-
kytinas esminiu pokyčiu ir jo priežastis buvo paprasčiausia 
racionalizacija. Kaip jau minėta, to meto įrankiais būdavo 
labai sunku išgręžti ilgus, siaurus ir tolygiai koniškus kana-
lus vientiso medžio bloke. Bet kokia gamybos klaida reiškė 
sugadintą ruošinį ir niekais nuėjusį darbą. Vientiso medžio 
bloko instrumentas su dvigubu vidiniu kanalu buvo labiau 
linkęs skilti, nes vieną šio kanalo pusę nuolat veikė drėgmė 
(kondensatas). Kelių dalių fagotą buvo kur kas lengviau ir 
pigiau pagaminti, skilusią ar nekokybiškai padarytą dalį – 
nesunkiai pakeisti1. Reguliuojant dalių sunėrimo tarpusavyje 
gylį, pasidarė lengviau koreguoti fagoto derinimą, o išardytas 
instrumentas tilpdavo į kompaktiškesnį futliarą. Dulčiano ne 
iškart atsisakyta, jis beveik šimtą metų egzistavo lygiagrečiai. 
Tai svarus kontrargumentas teiginiui, kad dulčianas ir fagotas 
yra skirtingi instrumentai – iš tikrųjų keturių dalių barokinis 
fagotas laikytinas modernizuotu dulčianu. 

Giminingu fagotui instrumentu ar net jo rūšimi kartais 
klaidingai laikomas raketas (Rackett), kai kada įvardijamas 
kaip Wurst-Fagott arba Cervelat-Fagott. Greičiausiai tik dėl 
šių terminų fagotas ir raketas minimi greta vienas kito. Ra-
ketas – dvigubo liežuvėlio boso-tenoro registro pučiamasis 
instrumentas, gamintas XVII–XVIII a. Komiški šio instru-
mento pavadinimai atitiko jo išvaizdą – raketas (arba cerve-
lat – fagotas) panėšėjo į konservų dėžutę su styrančiu viršuje 
snapeliu, ant kurio būdavo užmaunamas dvigubas liežuvėlis. 
Raketo korpuso vidų užpildė suraitytas metalinis vamzdelis, 
jo garsaskylės atsiverdavo pro dėžutės sieneles į išorę. Taip 
pat egzistavo raketai, kurių garsinis kanalas buvo išgręžtas 
vientisame medžio bloke. Šis į žaislą panašesnis instrumentas 
negalėjo veikti fagoto raidos, nes jo konstrukcija iš esmės 
skyrėsi. Raketo garso kanalas yra daugybę sykių sulenktas, jo 
sienelės plonos. Fagoto vidinis kanalas perlenktas vienąsyk, 
jo sienelės netolygaus storumo. Raketo akustinės savybės, 
garso skylučių pozicijos ir aplikatūra yra visiškai kitokia. 
Jis niekada nebuvo naudojamas orkestre ir negalėjo būti 
fagoto konkurentas ar pakaitalas – vienintelė bosinio raketo 
paralelė su barokiniu fagotu tebuvo panašūs jų tembrai ir 
daugmaž identiški diapazonai. Vadinasi, nagrinėjant fagoto 
istoriją atskiro dėmesio raketui skirti neverta.

Fagoto konstrukcijos evoliucija 1680–1750 m. buvo 
beveik sustojusi – ją stabdė ribotas techninių priemonių 
arsenalas ( Jansen, 1978, p. 54). Aktualiausi uždaviniai to 
meto instrumentų gamintojams buvo fagoto intonacijos 
problemų koregavimas ir žemojo registro chromatizavi-
mas. Instrumentas turėjo problemą, būdingą ir kitiems to 
laikotarpio mediniams pučiamiesiems – egzistavo jam ne-
patogios tonacijos, kuriose išryškėdavo intonacijos ir tembro 
sunkumai, o kai kurie pasažai buvo faktiškai nesugrojami. 
XVIII a. instrumento vožtuvėlių mechanizmas buvo papil-
dytas oktaviniais vožtuvėliais – tai atvėrė naujas aukštojo 
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fagoto registro galimybes ir išplėtė jo diapazoną. To meto 
fagotas, vadinamas klasikiniu, buvo techniškai lankstesnis 
už barokinį pirmtaką, bet garso stiprumo jam taip pat trūko. 
Nepaisant to, fagotas galutinai įsitvirtino besiformuojančio 
simfoninio orkestro sudėtyje, buvo pritaikytas įvairios sudė-
ties kameriniuose ansambliuose, jam buvo rašomi soliniai 
koncertai (Adler, 1982, p. 198).

Bandymai reformuoti fagotą XIX amžiuje

XIX a. pirmoje pusėje tapo akivaizdus empirinio fagoto 
tobulinimo metodo neefektyvumas. Instrumento intonaci-
nės problemos nebuvo pašalintos, jo tembras ir garso galia 
darėsi nebepakankama vis didėjančio simfoninio orkestro 
sudėtyje, o archajiškas vožtuvėlių mechanizmas ir aplikatūra 
gerokai ribojo lankstumą techniškai sudėtinguose pasažuose 
ir nepatogiose tonacijose. Fagotą būtinai reikėjo reformuoti, 
bet daugiau kaip du šimtmečius trukęs empirinis jo tobu-
linimo kelias priėjo aklavietę (Langwill, 1971, p. 49–50). 
Vienintelis alternatyvus būdas buvo įdiegti muzikinės akus-
tikos – pirmuosius žingsnius žengiančio mokslo – principus 
šio instrumento konstrukcijoje ir taip spręsti jo problemas. 
XIX a. pirma pusė – laikotarpis, kai ši problema tapo aki-
vaizdi tobulinant daugelį medinių pučiamųjų instrumentų. 
Tikras persilaužimas šioje srityje dažniausiai siejamas su 
heobaldo Boehmo reformuotos leitos, pirmąkart pristaty-
tos 1831 m., vėliau kelissyk tobulintos ir galutiniu pavidalu 
debiutavusios 1847 m., sėkme. T. Boehmas iš esmės reforma-
vo šį instrumentą, remdamasis muzikinės akustikos dėsniais: 
buvo pakeisti jo vidinio kanalo matmenys, jame įdiegtos 
naujos, akustiškai optimalios garsaskylių pozicijos, pagal 
jas atitinkamai sukonstruotas vožtuvėlių mechanizmas. 
Naujoji leitos sistema, pavadinta jos išradėjo vardu, įrodė, 
kad moksliniais principais paremta muzikos instrumentų 
inžinerija yra kur kas efektyvesnė negu empirinis metodas. 
Automatiškai tai inicijavo gausybę bandymų, skirtų kitų 
medinių pučiamųjų instrumentų (obojaus, klarneto, fagoto) 
analogiškam tobulinimui. 

Kur slypėjo fagoto problemos ir ką XIX a. reikėjo 
keisti jo konstrukcijoje? To meto fagotai akustiškai op-
timalių garsaskylių pozicijų klausimu buvo išties „neop-
timalūs“ – pirmosios šešios (e-d-c-B-A-G) atviros garso 
skylutės sparne ir bate nuo dulčiano laikų buvo gręžiamos 
taip, kad atlikėjas galėtų jas uždengti pirštais. Kadangi 
fagotas – žemos tesitūros instrumentas, atstumai tarp šių 
garso skylučių buvo gana dideli ir jas teko gręžti įstrižai 
vidinio kanalo ašiai, koreguoti jų skersmenį ir pozicijas, kad 
atlikėjas galėtų jas pasiekti pirštais. Tai neišvengiamai vedė 
prie intonacinių ir tembrinių trūkumų2. Paradoksalu, bet 
kaip tik šios atviros garsaskylės ir siauri jų kanalai, išgręžti 
storose instrumento korpuso sienelėse, yra unikali fagoto 
konstrukcijos sudedamoji dalis, turinti didžiulę reikšmę 
jo tembrui. Įdiegiant Boehmo sistemą, absoliučiai visos 

garso skylutės fagoto korpuse turėtų būti perkeltos į naujas 
pozicijas, jų skersmenys turėtų laipsniškai didėti kartu su 
kanalo skersmeniu. Nebeliktų pirštais dengiamų skylučių, 
visų skylučių kanalai būtų statmeni vidinio kanalo ašiai. 
Būtų pakoreguotas dar vienas iracionalus fagoto bruožas – 
vidinio kanalo netolygus koniškumas. Absoliučiai pasikeistų 
fagoto vožtuvėlių mechanizmas, aplikatūra, garso kanalo, 
atskirų dalių proporcijos. Tiek daug uždavinių įgyvendinti 
vienu metu buvo išties didžiulis darbas, jo ėmėsi meistrai 
Prancūzijoje, Anglijoje, Belgijoje ir Italijoje. Deja, šios srities 
eksperimentai nepasiteisino. Anaiptol ne visiems meistrams 
pavyko pasiekti pageidaujamų rezultatų ir net patys sėkmin-
giausi prototipiniai instrumentai taip pat nesugebėjo pelnyti 
atlikėjų simpatijų. To priežastys yra kelios – ne visai tobuli 
naujosios sistemos instrumentai, jų tembro savybės, atlikėjų 
antipatija, nulemta konservatyvaus požiūrio į naujoves 

(Ventzke). Taip pat XIX a. viduryje puikių rezultatų davė 
konservatyvesni fagoto tobulinimo metodai. Fagoto orga-
nologinė raida pasuko savitu keliu, ir T. Boehmo reformos jo 
konstrukcijos faktiškai nepaveikė – tai labai svarbi aplinkybė 
šio instrumento istorijoje. Svarbiausiu elementu, galimai 
nukopijuotu nuo Boehmo sistemos, fagoto konstrukci-
joje laikytinas vožtuvėlių mechanizmo principas – vietoj 
atgyvenusių plokščios formos vožtuvėlių, pritvirtintų prie 
korpuso metaliniais „balnais“, buvo pritaikyti kaušo formos 
vožtuvėliai, tvirtinami kuoliukais ir ašelėmis. Jie pasižymėjo 
geresniu sandarumu, buvo atsparesni lankstymui ir lengviau 
reguliuojami. Tai natūrali permaina, atspindinti tobulesnes 
to meto gamybos technologijas.

Maždaug apie 1817 m. fagoto organologinėje raidoje 
įvyko svarbus pokytis: užuot empiriškai tobulinus instru-
mentą, jo konstrukcija pradėta reformuoti remiantis akus-
tikos mokslo principais. Tai sietina su XIX a. pirmoje pusėje 
Bybriche prie Reino (Vokietijoje) dirbusių meistrų Carlo Al-
menraederio ir Johanno Adamo Heckelio veikla (Langwill, 
1971, p. 49). C. Almenraederis (1786–1843) buvo žinomas 
fagoto virtuozas, kapelmeisteris ir kompozitorius, neabejoti-
nai išmanęs opiausias fagoto problemas. Matydamas to meto 
gamybos metodų neefektyvumą, C. Almenraederis 1817 m. 
„Schott“ gamykloje pats ėmė tobulinti fagoto konstrukciją. 
Neįkainojama jam buvo pažintis su Gottfriedu Weberiu – 
vokiečių muzikologu ir vienu iškiliausių akustikos žinovų. 
Kaip tik akustikos dėsnių studijos suteikė C. Almenraederiui 
galimybę įdiegti naujus gamybos metodus, ir pirmieji šių 
metodų rezultatai pasirodė 1823 m. – tai laikoma modernios 
fagoto sistemos pradžia.

Pats svarbiausias principas, kuriuo vadovavosi C. Al-
menraederis, – priartinti fagoto konstrukciją prie akustiškai 
racionalesnio standarto, išlaikant unikalias jos savybes. Pa-
lengva buvo modiikuojami vidinio kanalo matmenys ir per-
dislokuojamos garsaskylės, kruopščiai įvertinant rezultatus. 
Nuo pat pirmųjų patobulinto fagoto egzempliorių galima 
matyti reikšmingus jo konstrukcijos pokyčius, liudijančius, 



154

Lietuvos muzikologija, t. 12, 2011 Žilvinas SMALYS

kad jos koncepcija akivaizdžiai tolo nuo klasikinio fagoto 
modelio. Itin svarbu pabrėžti, kad šie pokyčiai buvo daromi 
nesusitelkiant prie smulkių instrumento problemų „žingsnis 
po žingsnio“ principu – C. Almenraederio (ir kartu su juo 
dirbusio J. A. Heckelio) idėja buvo sukurti tobulą fagotą ne 
koreguojant atskirus jo trūkumus, o eliminuojant komplek-
sines jų priežastis. Dėl šio tikslo vokiečių meistrai nebijojo 
net kompromisų fagoto tembro atžvilgiu – pirmaisiais savo 
egzistavimo dešimtmečiais būsimosios Almenraederio-Hec-
kelio sistemos fagotai pasižymėjo kiek šiurkštesniu tembru 
nei jų klasikiniai pirmtakai (Baines, 1967, p. 339–340). Ta-
čiau greta šių trūkumų egzistavo privalumai, kuriais negalėjo 
pasigirti jokie kiti to meto fagotai – sodrus žemojo registro 
tembras, stabili intonacija, kur kas didesnis lankstumas ne-
patogiose tonacijose ar komplikuotuose techniniuose pasa-
žuose. Organologijos požiūriu vokiškosios sistemos fagotas, 
formavęsis 1817–1879 m., ne tik pralenkė savo konkurentus 
Prancūzijoje ir kitose Europos šalyse – jis laikytinas vienu 
pirmųjų medinių pučiamųjų, XIX a. peržengusių į aktyvaus 
tobulinimo fazę, atvedusią iki šiandienio modernaus instru-
mento. Heckel sistemos fagoto konstrukcijos modernumą 
liudija joje esančios dvigubos ir trigubos garso skylutės, taip 
pat skersai instrumento korpuso pereinantys strypeliai, sujun-
giantys tarpusavyje to paties vožtuvėlio svirteles – tai analogų 
pučiamųjų konstrukcijoje neturintys sprendimai.

XIX a. Paryžius buvo laikomas instrumentų gamin-
tojų Meka, tad daugybė to meto instrumentų gamybos 
naujovių buvo pristatoma kaip tik šiame mieste. Deja, 
Almenraederio sistemos instrumentai Paryžiuje ypatingo 
ažiotažo nesukėlė ir fagoto modernizavimas jame vis dar 
vyko gana konservatyviai. Tuo užsiėmė daugybė dirbtuvių, 
bet jų metodai ir tikslai gerokai skyrėsi ir bendra fagoto 
tobulinimo koncepcija neegzistavo. Konkretesnes gaires 
XIX a. pirmoje pusėje nurodė garsus Paryžiaus meistras 
Jeanas Nicolas Savary-Jeune. Jo gamybos fagotai datuojami 
tarp 1824 ir 1850 m., nors yra duomenų apie pirmuosius jo 
gamybos instrumentus jau 1810-aisiais (Ventzke). Šio lai-
kotarpio reikšmė prancūziško fagoto raidai išties didžiulė. 
J. N. Savary-Jeune gamybos fagotai buvo nepriekaištingos 
kokybės (šio meistro preciziškumas ir meistriškumas stebi-
na žinovus net šiandien) ir pasižymėjo itin gražiu tembru. 
Kai kurios jo fagotų naujovės išliko ir iki mūsų dienų. 
Iš jų neginčijamai svarbiausia yra skylutė snape, atvėrusi 
naujas galimybes aukštojo registro kontrolei (įdiegta apie 
1820 m.). J. N. Savary-Jeune taip pat ieškojo būdų kore-
guoti instrumento derinimą: montuodavo mechanizmus, 
keičiančius sparno ilgį, naudojo metalines derinimo kulises 
bato apačioje ir net skirtingo ilgio sparnus. Jo gamybos fa-
gotai buvo laikomi vienais geriausių visoje Europoje. Tačiau 
greta šių naujovių garsiojo prancūzų meistro instrumentai 
iš esmės tęsė klasikinio fagoto liniją ir nelaikytini naujos 
eros pradininkais. Po J. N. Savary-Jeune mirties jo gamybos 
paslaptys nugrimzdo į užmarštį ir daugelis meistrų bandė 

sekti jo pėdomis ( Jansen, 1978, p. 470). Tai nulėmė gan 
konservatyvų fagoto reformavimą Prancūzijoje, ir viso to 
rezultatai leido sukurti savarankišką sistemą, susiforma-
vusią apie 1870 m. Atskirai verta paminėti šios sistemos 
puoselėtojus meistrus Frédéricą Triebert’ą, Jeremy hibou-
ville, Eugene’ą  Jancourt’ą ir Auger’ą Bufet. Prancūziškoji 
fagoto sistema, dar vadinama Bufet, organologijos požiūriu 
laikytina modiikuota klasikinio fagoto versija, atrodančia 
kiek anachroniškai greta XIX a. viduryje reformuotos 
leitos, obojaus ir klarneto. Tačiau ji gan sparčiai išsikovojo 
populiarumą daugelyje Europos šalių, nes atlikėjams buvo 
gana lengva prie jos pereiti.

Bufet sistemos instrumento ir klasikinio fagoto pana-
šumas buvo jos koziris konkuruojant su Heckel sistema (ši, 
kaip jau minėta, konstrukcijos ir tembro požiūriu palengva 
tolo nuo klasikinio standarto), bet jos problemų ignoruoti 
taip pat nepavyko. Prancūziškas fagotas buvo kritikuojamas 
dėl santykinai silpno garso, tembro nelygumo skirtinguose 
registruose ar net tarp gretimų garsų bei prastos intonacijos 
(Waterhouse, 2006, p. 22). Šios problemos daugiausia buvo 
paveldėtos iš klasikinių instrumentų. Be abejonės, jas ban-
dyta radikaliai išspręsti ne kartą – kaip tik Paryžiuje buvo 
pristatomi įvairiausiais būdais modiikuoti fagotai ( Joppig) 
ir juos pagal jų konstrukcijos pobūdį galima suskirstyti į 
dvi kategorijas. Pirmoji – tradicinės konstrukcijos fagotai, 
pasižymintys speciinėmis modiikacijomis, dažniausiai 
skirtomis garso stiprumui didinti: su gigantiškomis žioti-
mis, plataus skersmens garsaskylėmis, pagaminti iš metalo. 
Antroji kategorija – radikaliai reformuoti pagal T. Boehmo 
principus instrumentai. Pirmoji kategorija patyrė iasko, nes, 
kaip jau sakyta, atskirai pasirinktų konstrukcijos elementų 
kaitaliojimas neišvengiamai (ir dažnai neprognozuojamai) 
keitė instrumentų skambesį ir dar labiau išryškindavo jų 
intonacijos ir tembro problemas. Antroji kategorija laikytina 
moderniais instrumentais, suprojektuotais „nuo nulio“ pa-
gal Boehmo sistemos principus. Jie buvo techniškai lankstūs 
ir intonaciškai stabilūs, bet tembro savybėmis gerokai skyrėsi 
nuo tuo metu naudojamų fagotų ir konstrukcijos požiūriu 
mažai ką su jais turėjo bendra. Meistrai, paaukoję gausybę 
laiko, pastangų ir išteklių Boehmo sistemos fagotui sukurti, 
kartojo tą pačią klaidą, kurios lemiamą reikšmę suprato ir 
jos išvengė C. Almenraederis keliais dešimtmečiais anksčiau 
Vokietijoje: fagoto konstrukcijos atavizmai yra jo unikalių 
tembro savybių garantas ir bet kokia akustinė „optimizacija“ 
šį unikalumą sunaikins.

Paradoksalu, bet fagotas, kurio modernizavimas XIX a. 
pirmais dešimtmečiais praktiškai pradėjo naują erą medinių 
pučiamųjų evoliucijoje, netapo instrumentu, radikaliai 
pasikeitusiu šioje epochoje. Palyginti su kardinaliomis 
leitos ir klarneto konstrukcijos reformomis, įvykdytomis 
per gana trumpą laiką (1831–1850), fagotas buvo kur kas 
konservatyvesniu būdu tobulinamas apie 60 metų. Orga-
nologijos požiūriu jo evoliucija XIX a. artimesnė obojui, 
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nors šiam taip pat nepavyko iki galo pritaikyti Boehmo 
sistemos ir jo konstrukcija buvo intensyviai tobulinama 
sava vaga iki XIX a. 8 dešimtmečio vidurio (Baines, 1967, 
p. 107, 131). 

Apie 1870 m. dvi fagoto sistemos – Bufet ir Heckel – 
baigė formuotis. Tuomečiai instrumentai nuo dabartinių 
skyrėsi nedaug, bet dviejų sistemų tarpusavio skirtumai 
buvo tokie ryškūs, kad mišrios sistemos sukūrimo klausimas 
niekada nebuvo bandomas įgyvendinti praktiškai. Organo-
logijos požiūriu abi sistemos išlaikė unikalius ir akustiškai 
iracionalius fagoto konstrukcijos elementus ir laikytinos 
dviem to paties instrumento konstrukcijos standartais, 
tačiau jų tobulinimo eiga, taikomi metodai ir tikslai buvo 
labai skirtingi. Heckel sistema laikytina kur kas modernesne 
fagoto versija nei Bufet, pagrindiniai prioritetai ją formuo-
jant buvo instrumento intonacinis stabilumas, didesnė garso 
galia, tembro homogeniškumas (Waterhouse, 2006, p. 22). 
Savo ruožtu prancūziškas fagotas laikytinas klasikinio fago-
to tiesioginiu įpėdiniu, artimesniu jam tembro savybėmis 
( James). Heckel sistemos instrumente buvo iš dalies paauko-
tos tembro savybės funkcionalumo labui, Bufet sistemoje – 
funkcionalumas tembro „autentiškumo“ labui. 

Dviejų fagoto sistemų egzistavimas nėra unikalus reiš-
kinys – skirtingi ir savarankiški konstrukcijos standartai 
egzistuoja obojaus ir klarneto konstrukcijoje. Fagoto atvejis 
yra ypatingas tuo, kad abiejų sistemų (Bufet ir Heckel) po-
puliarumas bei jų arealai dramatiškai keitėsi, ir šis procesas 
truko maždaug šimtmetį (1870–1970). Todėl susieti jas su 

konkrečiais regionais galima tik iš dalies. O Akademiemodel 
sistemos obojus naudojamas beveik išimtinai Austrijoje, 
Oehler klarneto sistema sietina pirmiausia su vokiškai kal-
bančiais Europos regionais;

Conservatoire sistemos obojai ir Boehmo sistemos klar-
netai, laikytini modernesniais šių instrumentų konstrukcijos 
standartais, gana greitai iškovojo vyraujančias pozicijas ir 
paplito po visą pasaulį. Fagoto atveju modernesnė Heckel 
sistema ilgai nesudarė rimtos konkurencijos prancūziškam 
Bufet sistemos instrumentui ir net buvo laikoma „antrarūše“ 
(Klimko).

Pagrindiniai Heckel ir Bufet sistemų tarpusavio skirtu-
mai – vidinio kanalo matmenys, jo struktūra, garsaskylių 
pozicijos, vožtuvėlių mechanizmas ir aplikatūra. Sujungti 
abiejų sistemų geriausias savybes vieno instrumento kons-
trukcijoje neįmanoma. Negalima teigti, kad abi sistemos 
plėtojosi izoliuotai ir neveikė viena kitos – egzistuoja 
pavieniai elementai, kuriuos vokiškasis fagotas perėmė 
iš prancūziškojo, ir atvirkščiai. Tačiau universalios (arba 
mišrios) sistemos fagotas turėtų būti kuriamas kaip grynas 
naujadaras, panaudojant abiejų sistemų elementus ir siekiant 
„aukso vidurio“ tarp jų. Šiuo atveju iškyla dvi pagrindinės 
problemos. Pirmoji – tembro aspektu jokio „aukso vidurio“ 
rasti nepavyks. Fagoto pasaulyje egzistuoja išties skirtingai 
skambantys dviejų sistemų instrumentai ir dirbtinis miš-
raus tembro kūrimas sunaikins abiejų sistemų unikalumą. 
Antroji problema – universalaus instrumento idėja yra 
neįgyvendinama praktiškai. Dviejų sistemų skirtumai išties 

2 pav. Iš kairės į dešinę – Boehmo sistemos fagotas (XIX a. pab.), modernūs Bufet ir Heckel sistemų fagotai
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akivaizdūs, ir bandymas ieškoti tarpinio konstrukcijos vari-
anto, neišvengiamai atvedantis prie vidinio kanalo matmenų 
pakeitimo, pateiks nenuspėjamų rezultatų. Labiausiai 
tikėtina, kad toks surogatinis instrumentas, jeigu jis bus 
sukurtas, praras Heckel sistemos tembro homogeniškumą3 
ir drauge neteks unikalaus prancūziško skambesio, o jo tech-
ninį paslankumą ir intonaciją bus sunku prognozuoti. Kyla 
klausimas, kam galėtų būti reikalingas toks instrumentas. 
Grojantys Heckel sistemos fagotais muzikantai, šiuo metu 
pasaulyje sudarantys daugumą, vargu ar jaučia mišrios 
sistemos poreikį. Jie labiausiai suinteresuoti dabartinio 
Heckel sistemos instrumento tobulinimu ir į Bufet sistemos 
pusę praktiškai niekada nežiūri. Vožtuvėlių mechanizmo 
srityje vokiškas fagotas iš Bufet sistemos jau perėmė visus 
jam tinkančius elementus, o daugiau patobulinimų pagal 
prancūziško instrumento pavyzdį nebuvo daroma. Bufet 
sistema grojantys atlikėjai taip pat nesvarsto mišrios siste-
mos klausimo – jiems aktualu išlaikyti savojo instrumento 
autentiškumą. Bet koks mišrios sistemos fagotas, žiūrint iš 
Bufet sistemos pozicijų, būtų smarkiai „germanizuotas“. 
Nors pastaraisiais dešimtmečiais prancūziškas fagotas 
perėmė kai kuriuos vožtuvėlių mechanizmo elementus iš 
Heckel sistemos, tai sietina pirmiausia su jo ergonomikos 
gerinimu ir aplikatūros palengvinimu. Akivaizdu, kad 
suformuoti, juolab praktiškai įgyvendinti mišrios sistemos 
fagoto viziją šansų nėra.

Reformų fagoto konstrukcijoje įtaka 

jo panaudojimui

Fagoto konstrukcijos progresas nenuginčijamai atsispin-
dėjo jį panaudojant, bet šis ryšys ne visada buvo dėsningas. 
Barokinis fagotas buvo tobulinamas lėtai, techninės jo 
galimybės kito nedaug, bet kaip tik Baroko laikotarpis 
fagoto istorijoje yra labai reikšmingas – instrumentas tapo 
nuolatiniu orkestro nariu ir išsikovojo solisto reputaciją. 
Vien Antonio Vivaldi skyrė jam 38 koncertus su orkestru  
(Seltmann / Angerhoefer, 1977, p. 17). Klasicizmo epo-
chos fagotas laikytinas kitu jo evoliucijos laipteliu, bet jis 
nepasižymėjo radikaliomis konstrukcijos permainomis ir 
taip pat paveldėjo daugybę savo pirmtako problemų. Ne-
paisant to, solinis fagoto repertuaras XVIII a. pastebimai 
gausėjo ( Johanno Christiano Bacho, Jano Koželucho, Jo-
hanno Baptisto Wanhalo, Wolfgango Amadeaus Mozarto, 
François Devienne’o koncertai), taip pat jis vis dažniau buvo 
panaudojamas kaip orkestro solistas – puikių pavyzdžių 
rasime Josepho Haydno, Wolfgango Amadeaus Mozarto 
ir Ludwigo van Beethoveno simfoninėje kūryboje. Tam 
įtakos turėjo kiek platesnis instrumento diapazonas, siekęs 
maždaug tris oktavas (Griswold). Visiškai priešinga ten-
dencija matoma XIX a. viduryje – tuo metu, kai empirinis 
fagoto tobulinimo kelias priėjo aklavietę ir nauji jo gamybos 
metodai parodė puikius rezultatus, susidomėjimas fagotu 

katastroiškai sumenko ( Jansen, 1978, p. 19). Kitaip sakant, 
kur kas modernesnis ir gerokai patobulintas instrumentas 
buvo vertinamas mažiau nei jo pirmtakai. Solinis instru-
mento repertuaras šiuo laikotarpiu pasipildė labai menkai 
ir drauge fagotas prarado savo pozicijas solinėje arenoje. 
Orkestre fagotas daugeliu atvejų taip pat nebuvo išnaudo-
jamas šimtu procentų – masyviose romantinio simfoninio 
orkestro partitūrose jo vaidmuo buvo artimesnis statistui 
negu solistui. Fagotui kur kas rečiau buvo dedikuojamos 
solinės partijos orkestre, ir jo diapazono išnaudojimas 
nelaikytinas visaverčiu. Ši tendencija pastebima Hectoro 
Berliozo, Franzo Liszto ir Roberto Schumanno simfoni-
niuose opusuose, Richardo Wagnerio ir prancūzų Grand 
Opéra epochos atstovų Giacomo Meyerbeerio, Danielio 
Aubero, Fromentalio Halévy operose. Galbūt tam turėjo 
įtakos orkestruose vis dar naudojami atgyvenę fagotai, 
nebetenkinę kompozitorių savo galimybėmis – negalima 
ignoruoti šios aplinkybės, juolab kad bet kokios naujovės 
muzikos instrumentų pasaulyje įsitvirtina pamažu, ir visiškai 
realu, kad XIX a. viduryje nemažai atlikėjų dar neskubėjo 
keisti turimų instrumentų į naujuosius.

XIX a. antroje pusėje, kai Bufet ir Heckel sistemų fagotai 
tapo vyraujančiais standartais, fagoto galimybių išnaudoji-
mas orkestre tapo kur kas visavertiškesnis. Giuseppe Verdi, 
Georges’as Bizet, Piotras Čaikovskis skyrė fagotui reikšmin-
gus solo, neužgožtus orkestrinės faktūros ir pasižyminčius 
išraiškingumu (G. Verdi operos ir Requiem, G. Bizet opera 
Carmen, P. Čaikovskio operos bei IV–VI simfonijos). Jo-
hannesas Brahmsas savo simfonijose buvo labiau linkęs 
fagotą naudoti kaip neatskiriamą medinių pučiamųjų grupės 
tembro komponentą ir jam dedikuotų solo epizodų skyrė 
nedaug, bet orkestrinės fagoto partijos šio kompozitoriaus 
kūryboje išties įmantrios, plataus registro ir dinaminės skalės. 
Greičiausiai tam įtakos turėjo tai, kad senieji instrumentai 
buvo galutinai išstumti iš orkestrų ir to meto atlikėjai jau 
turėjo modernių fagotų, pasižyminčių platesne dinamine 
skale, tembro lankstumu ir paslankumu. Tai neliko nepa-
stebėta kompozitorių, ir XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje 
akivaizdžiai galima konstatuoti susidomėjimo fagotu 
atgimimą. Viena ryškiausių permainų tuometėse orkestri-
nėse fagoto partijose – aukštojo registro eksploatavimas. 
Pirmiausia tai susiję su   prancūziškam, arbe Bufet, fagotui 
dedikuotomis partijomis: charakteringas šios sistemos 
instrumento skambesys tobulai tiko impresionistų garsinių 
spalvų paletėje. Puikūs pavyzdžiai: Maurice’o Ravelio Bole-
ro, Rapsodie Espagnole, Igorio Stravinskio baletas Le Sacre 
du Printemps (Allard). Heckel sistemos fagotas tradiciškai 
buvo laikomas ne tokiu lanksčiu aukštoje tesitūroje, bet 
Gustavas Mahleris ir Richardas Straussas savo orkestrinėse 
partitūrose taip pat nebijojo jam skirti solo partijų, pasie-
kiančių antrosios oktavos cis ir aukščiau. Tam neabejotinai 
įtakos turėjo instrumento konstrukcijos permainos – XIX a. 
pabaigoje fagotas pasižymėjo stipresniu ir išraiškingesniu 
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tembru aukštajame registre, o aukštos tesitūros garsai buvo 
kur kas lengviau išgaunami ir geresnės intonacijos. Fagotas 
jau nebebuvo laikomas vien boso registro instrumentu, ir tai 
paskatino sugrąžinti jį į orkestro solistų kategoriją. 

Susidomėjimas soliniu ir kameriniu fagoto repertuaru 
atgimė kartu su XIX a. pabaigoje Prancūzijoje kilusia pu-
čiamųjų instrumentų populiarumo banga. Šioje šalyje buvo 
įkurta pirmoji atlikėjų pučiamaisiais instrumentais asocia-
cija, jos narių dėka solinė ir kamerinė pučiamųjų muzika 
buvo aktyviai propaguojama (Seguin). Vėlyvąjį romantizmą 
palengva keitė impresionizmas, jo atstovai ypatingą dėmesį 
skyrė atskirų instrumentų (ypač pučiamųjų) tembrams ir jų 
išraiškos galimybėms. Fagotas nebuvo paliktas šių tenden-
cijų nuošalyje, jo repertuaras sparčiai gausėjo, ypač XX a. 
pirmoje pusėje. Solinius ir kamerinius kūrinius jam skyrė 
Francis Poulencas, Jacques’as Ibert’as, Darius Milhaud, An-
dré Jolivet, Henri Tomasi, Eugène Bozza, Alexandre Tans-
manas ir kiti. Kaip tik prancūzų autorių kūryboje galima 
pastebėti ryškius Bufet sistemos fagoto speciikos bruožus: 
aukščiausios tesitūros garsų panaudojimą ir kantileninius 
epizodus aukštajame registre, sausą ir labai bėglų staccato. 
Kartu su augančiu Heckel sistemos fagoto populiarumu 
palengva augo ir jam skirta repertuaro dalis, o nedideli šios 
sistemos modiikavimai XX a. savo galimybėmis faktiškai 
sulygino ją su prancūziška sistema. Dėl to maždaug nuo 
XX a. pabaigos soliniame fagoto repertuare jo sistemų 
speciikos įtaka menkai matoma ir ryškiau atsispindi tik 
kūriniuose, kuriuose naudojama moderni atlikimo technika 
(mikrotonika, multifonija, glissando). 

Svarbu pabrėžti, kad solinėje fagoto literatūroje jo 
diapazono išnaudojimas (ypač tai būdinga aukštajam 
registrui) skirtingose epochose keitėsi kiek kitaip negu or-
kestre. Tai paaiškinama tuo, kad solinė literatūra laikytina 
poligonu, demonstruojančiu instrumento galimybes, ir joje 
aptinkami techniniai uždaviniai dažnai būna įveikiami tik 
virtuozams. Kitaip sakant, aukštojo registro eksploatavimas 
XVIII–XIX a. soliniame fagoto repertuare buvo laikomas 
išskirtinės technikos demonstravimu ir jokiu būdu nelai-
kytinas rodikliu, vienpusiškai leidžiančiu daryti išvadas 
apie tuo metu naudotų instrumentų galimybes. Dėl to 
Baroko ir Klasicizmo epochų soliniame fagoto repertuare 
galima konstatuoti fagoto diapazono išnaudojimą, paste-
bimai besiskiriantį nuo jo „darbinio“ diapazono orkestre. 
XVIII–XIX a. sandūroje šis skirtumas siekė apie pusę 
oktavos: orkestrinėje literatūroje kraštinė fagoto diapazono 
nata buvo pirmosios oktavos a, kai pavieniuose Carlo Ma-
rios von Weberio, Bernhardo Crusellio ir Franzo Berwaldo 
kūriniuose aptinkamos antrosios oktavos d ir es. Nuo XIX a. 
vidurio iki pat XX a. pradžios fagoto soliniame repertuare 
akivaizdus sąstingis tiek naujo repertuaro, tiek jo galimybių 
demonstravimo prasme. XIX a. pabaigoje galima matyti 
įdomų fenomeną, kai orkestrinėje literatūroje aukštasis 
fagoto diapazonas buvo išnaudojamas kur kas plačiau. XX a. 

pirmaisiais dešimtmečiais, kai iš naujo atgijo susidomėjimas 
fagoto-solisto galimybėmis, atitinkamai galima išvysti 
pokyčius išnaudojant jo aukštąjį registrą soliniame ir kame-
riniame repertuare, bet maždaug nuo šio amžiaus vidurio 
riba tarp fagoto-orkestranto ir fagoto-solisto ėmė sparčiai 
tirpti. Tai paaiškinama tuo, kad modernūs instrumentai yra 
kur kas lengviau įvaldomi, pasižymi stabilesne intonacija 
ir mažiau izinių pastangų reikalaujančiu aukštojo registro 
garsų išgavimu nei jų pirmtakai. Vadinasi, mūsų dienų 
atlikėjai yra pajėgūs jais pagroti pasažus, kadaise laikytus 
nesugrojamais ar įveikiamais tik aukščiausios klasės virtuo-
zams, ir dabartiniai kompozitoriai gali pasitelkti fagotą 
drąsiausioms kūrybinėms idėjoms įgyvendinti. Kaip tik to ir 
siekė žmonės, prisidėję prie fagoto tobulinimo per daugiau 
nei keturis šimtus jo egzistavimo metų.

Lietuvoje profesionali fagoto mokykla pradėjo formuo-
tis tik XX a. trečiajame dešimtmetyje4, o ankstesni duome-
nys apie šio instrumento egzistavimą mūsų šalies teritorijoje 
labai fragmentiški. Nežinome, kieno gamybos instrumentais 
grojo mūsų šalies atlikėjai iki XX a., taip pat nėra jokių duo-
menų apie Lietuvos teritorijoje dirbusius fagotų meistrus 
( Jansen, 1978, p. 287). Tai neišvengiamai atves mus prie 
išvados, kad Lietuvos muzikantų ir instrumentų gamintojų 
indėlis į fagoto tobulinimą XVI–XIX a. pačiu geriausiu 
atveju buvo simbolinis. Į mūsų šalies muzikinį gyvenimą 
fagotas įsiliejo tik tuomet, kai svarbiausios jo konstrukcijos 
permainos jau buvo įgyvendintos. Taip pat neturime jokio 
fagoto repetuaro iki pat XX a. vidurio – vadinasi, vargu 
ar yra prasmės bandyti ieškoti fagoto meno raidos ir jo 
konstrukcijos tobulinimo pėdsakų mūsų šalyje. Lietuvoje 
naudojami Heckel sistemos fagotai, paplitę beveik visame 
pasaulyje, ir jų pritaikymas lietuvių kompozitorių kūryboje 
neturi speciinio braižo – kur kas didesnę reikšmę fagoto 
panaudojimui simfoninėse partitūrose ar soliniuose kūri-
niuose turi individualus kūrybos stilius (Puplauskis, 2002, 
p. 62–69). Iš kompozitorių, skyrusių dėmesį fagotui, jo 
galimybėms ir panaudojimui orkestre, minėtini Balys Dva-
rionas, Vytautas Klova, Eduardas Balsys. Taip pat indėlį į šio 
instrumento repertuarą įnešė Juozas Karosas, Benjaminas 
Gorbulskis, Algimantas Bražinskas, Vytautas Mikalauskas, 
Vytautas Barkauskas, Jonas Tamulionis, iš jaunosios kartos 
kompozitorių – Vaida Striaupaitė-Beinarienė. Norėtųsi 
tikėti, kad XXI a. fagotas toliau intriguos Lietuvos kompo-
zitorius ir jų kūryboje tai tinkamai atsispindės.

Išvados

Fagoto konstrukcija pasižymėjo unikaliomis savybėmis 
nuo pat pirmųjų jo egzistavimo dešimtmečių. Aktualiausi 
žingsniai, tobulinant tuometį instrumentą, sietini su jo 
vidurinio ir žemojo registrų chromatizavimu ir lengvesniu 
aukštos tesitūros garsų išgavimu.
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XVIIII–XIX a. sandūroje empirinis fagoto tobulinimo 
kelias nebebuvo efektyvus ir teko ieškoti produktyvesnių 
metodų. Vienas jų – akustikos mokslo dėsnių įdiegimas 
instrumento gamyboje. Tai buvo vienas pirmųjų tokio 
pobūdžio atvejų medinių pučiamųjų istorijoje. Šių metodų 
rezultatus fagoto konstrukcijoje 1823 m. pirmasis pade-
monstravo vokiečių meistras C. Almenraederis – keleriais 
metais anksčiau už T. Boehmo reformuotos leitos debiutą. 
Tai leidžia teigti, kad nauja era pučiamųjų instrumentų ga-
myboje prasidėjo kartu su Almenraederio sistemos fagotų 
debiutu.

C. Almenraederio, vėliau J. A. Heckelio veikla pradėjo 
naują fagoto evoliucijos atšaką, vis labiau tolstančią nuo 
klasikinio fagoto modelio. Jų plėtojama tobulo fagoto 
koncepcija sujungė tradicinių šio instrumento konstrukcijos 
elementų egzistavimą su moderniais, akustiškai optimaliais 
elementais.

XIX a. viduryje Paryžiuje lygiagrečiai formavosi kita 
fagoto sistema, vėliau gavusi Bufet pavadinimą. Pradinį im-
pulsą jos raidai davė meistro J. N. Savary instrumentai, vėliau 
prancūzišką fagoto sistemą plėtojo meistrai F. Triebert’as, 
E. Jancourt’as, A. Bufet. Jie laikėsi konservatyvesnės pozi-
cijos ir siekė išlaikyti sąsajas su klasikiniu fagotu, vengdami 
radikalių modiikavimų. Dėl to Bufet sistemos instrumentas 
patyrė kur kas mažiau permainų nei jo vokiškasis konkuren-
tas ir yra laikytinas tiesioginiu klasikinio fagoto įpėdiniu. 

Vokiškoji, arba Heckel, fagoto sistema dėl garsaskylių po-
zicijų ir vidinio kanalo matmenų gausių pokyčių pakito tem-
bro atžvilgiu – jis kiek sušiurkštėjo ir prarado išraiškingumą. 
Tačiau šis nepageidaujamas kompromisas buvo laikinas ir 
būtinas Bybricho meistrams, norėjusiems sėkmingai tęsti 
pradėtą darbą. Kita vertus, kur kas konservatyvesniu būdu 
tobulinamas Bufet sistemos analogas paveldėjo nemažai 
tembro ir intonacijos sunkumų iš klasikinio fagoto.

Sėkmingai debiutavusi ir pritaikyta daugelio pučiamųjų 
konstrukcijoje Boehmo sistema buvo laikoma galima fagoto 
konstrukcijos alternatyva XIX a. viduryje. Praktikoje šios 
sistemos pritaikymas fagotui grėsė unikalių jo konstrukcijos 
elementų eliminavimu, drauge – akivaizdžiu ir nepageidau-
jamu tembro savybių pokyčiu. Dėl to Boehmo sistemos 
fagotai neišpopuliarėjo ir jų buvo atsisakyta.

Lygiagrečiai egzistuojančios dvi fagoto sistemos dėl 
akivaizdžių tarpusavio skirtumų menkai veikė viena kitos 
raidą. Mišrios sistemos sukūrimas yra neįmanomas ir būsima 
fagoto konstrukcijos evoliucija toliau vyks dviem lygiagre-
čiomis kryptimis.

Fagoto konstrukcijos tobulėjimas neabejotinai atsi-
spindėjo jo soliniame ir kameriniame repertuare, taip pat 
atliekamoje funkcijoje orkestre. Tai pirmiausia pasireiškė 
drąsesniu fagoto eksploatavimu aukštajame registre, taip 
pat gausesniais chromatizmais ir pasažais tonacijose, 
anksčiau laikytose nepatogiomis. Reikia pabrėžti, kad šie 
pokyčiai ne visada būdavo tiesiogiai susiję su konkrečiais 

fagoto reformavimo etapais ir negalima vien jais vadovautis 
darant išvadas apie pamažu  besikeičiančias šio instrumento 
galimybes. 

Į Lietuvos muzikinį gyvenimą fagotas buvo inkorpo-
ruotas tik XX a. trečiajame dešimtmetyje. Tuo metu abi jo 
sistemos jau buvo susiformavusios, todėl vargiai įmanoma 
aptikti duomenų, liudijančių apie mūsų šalies muzikantų ir 
instrumentų meistrų indėlį į fagoto tobulinimą.

Nuorodos

1 Taip pat palengvėjo eksperimentavimo galimybės – gręžiant 
naujas garsaskyles ar pritaikant naujus vožtuvėlius, nebereikėjo 
rizikuoti viso instrumento funkcionalumu.

2 Fagoto vidinio kanalo dalis nuo sparno viršaus iki U jungties 
laikoma instrumento tembro šerdimi. Todėl akustiškai ne-
teisinga šioje kanalo vietoje esančių garso skylučių pozicija 
neabejotinai turi didžiulę reikšmę fagoto garso savybėms.

3 Negalima pamiršti, kad Heckel sistemos fagoto garsinis kanalas 
yra modernesnis (tolimesnėje evoliucijos stadijoje) nei Bufet 
sistemoje, todėl bet koks jo matmenų keitimas kuriant mišrią 
sistemą būtų didžiulis žingsnis atgal progreso požiūriu. 

4 Profesionalios lietuvių fagoto mokyklos pradžia sietina su 
čekų noneto atvykimu 1924 m. į Klaipėdos muzikos mokyklą, 
vadovaujamą Stasio Šimkaus. Šioje mokykloje buvo atidaryta 
pirmoji Lietuvoje fagoto klasė, joje dėstė minėto noneto narys 
Vladislavas Putna (Puplauskis, A. Fagotas Lietuvoje. Mokslo 
darbas. Vilnius, 2002, p. 29–31).
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Summary

Any musical instrument can be considered as a per-
former’s working tool and therefore it must possess certain 
characteristics. hese characteristics include construction 
features, timbre speciications, register and instrument’s 
technical capabilities. he latter characteristics are very im-
portant criteria which deine the instrument’s functionality. 
A great number of musical instruments underwent periods 
of modernization because their technical capabilities need-
ed to be improved. he main objectives were the ampliica-
tion of the tonal and dynamics range of the instruments, 
strengthening/homogenizing their timbre and correcting 
the intonation problems, also improving their technical 
agility. his was mainly achieved by changing instruments’ 
construction elements, and this process was slow because it 
was not possible to dramatically improve the musical instru-
ment in one aspect without afecting the other. In this sense, 
the bassoon was no exception, and its modernization history 
is full of curious experiments and intuitively implemented 
modiications as well as rapid modiication phases and in-
tentions to change its construction drastically. he modern 
bassoon is an instrument, which surprisingly combines 
precisely calculated and acoustically perfect construction 
elements with the anachronistic remnants from the 16th 
century. How is this possible?

Although the precise origins of the bassoon are not 
known, it deinitely has many connections with another 
double reed woodwinds from the Renaissance era. On 
the other hand, the newly invented bassoon (then called 
dulzian) possessed some construction features that were 
never seen before in any other woodwind instrument. 
hey were a double-folded bore that was unevenly coni-
cal and the walls of uneven thickness; a large metal tube 
that connected the reed with instrument’s inner bore; and 
narrow, diagonally drilled tone holes that also varied in 
their diameters. Some of the above-mentioned features are 

considered acoustically irrational. Nevertheless, they greatly 
contributed to the bassoon timbre. Although imperfect, the 
bassoon quickly found its way into the orchestra and made a 
reputation as a solo instrument during the Baroque era. he 
instrument underwent some minor modiications until the 
end of 18th century but it did not have a great impact on 
its technical capabilities. Nevertheless, its solo and chamber 
repertoire expanded signiicantly and its use in the orchestra 
got much more satisfactory. At the beginning of the 19th 
century, the empirical method of improving the bassoon’s 
construction proved to be too slow and inefective. As a 
result, in the early 19th century, the development of the 
bassoon went in diferent directions: in Paris, the instru-
ment makers were trying to follow the classical bassoon 
line avoiding any major structural changes while in Biebrich 
(Germany), a new bassoon concept was formed which in-
corporated some important alterations regarding its inner 
bore measures and tone hole placement. hese modiica-
tions are considered the irst successful implementation of 
the acoustic laws into instrument making and served as a 
base for future Heckel system. Yet in the mid-19th century, 
a completely new bassoon concept, which was based on a 
revolutionary Boehm system, emerged. he idea of Boehm 
system bassoon was to build a very new and “acoustically 
perfect” instrument from scratch, and some of the leading 
instrument makers presented their prototype specimens 
around the 1850s. Although these bassoons were very mod-
ern and of exceptional quality they were rejected. here are 
several reasons for this but the most obvious is the change in 
their tone characteristics. Boehm system instruments were 
acoustically perfect but their timbre lost unique qualities of 
the “imperfect” bassoon due to the elimination of “acousti-
cally irrational elements”. As a result, a more conservative 
approach towards bassoon modernization prevailed and 
inally resulted in two diferent systems – Bufet (French) 
and Heckel (German) around the 1870s. he Bufet system 
bassoon is a direct continuation of a classical bassoon line 
judging by its bore, tone hole placement and timbre. Some 
experts claim that the French instrument is more “authentic” 
but it is also more problematic in terms of intonation and 
timbre. he Heckel system bassoon is a result of a more 
thorough modernization process and therefore represents 
a diferent concept although the above-mentioned “acous-
tically irrational” elements are also present in its construc-
tion. Its timbre might be very diferent from the classical 
bassoon but it is also stronger, more homogenic and tends 
to blend well with another instruments. Also the Heckel 
system bassoon has a more stable intonation. However, both 
systems represent the latest development of the bassoon’s 
construction and are far superior to their precursor – the 
classical bassoon in terms of intonation, range, strength of 
tone and technical lexibility.
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Straipsnyje pirmą kartą mėginama išsamiau ištirti 
dzūkų smuikininkų repertuarą, užrašytą visoje Dzūki-
joje: Alytaus, Druskininkų, Lazdijų, Šalčininkų, Trakų, 
Varėnos r., Kaišiadorių, Prienų r. dalyje, Punsko ir Seinų 
krašte (Lenkija), Pelesos, Gervėčių apylinkėse (Baltarusija). 
Medžiagos apie Vilniaus rajono lietuvių ar Lietuvos tauti-
nių mažumų liaudies smuikininkus Lietuvos archyvuose 
nėra1. Etnomuzikologijoje tarpiniais kraštais tarp dzūkų 
ir aukštaičių laikomi Širvintų, Švenčionių, Ignalinos r. 
(Račiūnaitė-Vyčinienė, 2009, p. 145, plg. 126–148), tarp 
dzūkų ir suvalkiečių – Prienų bei Punsko kraštai. Todėl 

buvo tiriamas ir šiuose kraštuose užrašytas liaudies smui-
kininkų repertuaras. Siekiant nustatyti tradicinio dzūkų 
smuikininkų repertuaro savitumus, lyginta ne tik su gretimų 
Lietuvos etnograinių sričių (Aukštaitijos, Suvalkijos), bet 
ir su kitų šalių, daugiausia Baltarusijos, Lenkijos, liaudies 
smuikininkų repertuaru.

Tyrime apibendrinta gausi dzūkų smuikininkų ir kitų 
muzikantų repertuaro medžiaga: nuo XIX a. antros pusės 
publikuojami etnograiniai aprašai, 1908–2010 m. septy-
niuose Lietuvos archyvuose ir viename Vokietijos archyve2 
sukaupti garso ir vaizdo įrašai bei aprašai, pastabos apie šios 

Gaila KIRDIENĖ

Dzūkų smuikininkų repertuaras
he Repertoire of the Folk Fiddlers of the Dzūkai 

(Southeastern Lithuanians)

Anotacija 

Straipsnyje siekiama nustatyti, kokių žanrų ir tipų kūriniai sudaro dzūkų liaudies smuikininkų repertuarą, atskleisti visos Dzūkijos ir atskirų 
jos kraštų repertuaro savitumus, apibrėžti pokyčių tendencijas. Taikomi analizės ir tipologinio lyginimo metodai.
Dzūkų smuikininkai išlaikė daug senųjų tradicinių šokių, maršų ir apeiginių dainų, verkavimų, giesmių. Nustatyta visai Dzūkijai ir atskiriems jos 
kraštams būdingas smuikininkų repertuaras: šokiai („Sukčius“, „Tancius“, „Kepurėlė“, „Tai vikiai, tai grikiai“, „Serbinta“, „Skepetinė“), maršai, 
vestuvių ir Velykų lalavimo dainos. Šiaurės ir Pietų Dzūkijai priskiriamo arealo dalyse smuikininkų repertuaras turi bendrumų, bet esama ir 
akivaizdžių skirtumų, leidžiančių kalbėti apie atskiras kultūrines-etnograines sritis (Rytų Aukštaitiją ir Dzūkiją) ir muzikinius dialektus.
Senųjų Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos smuiku griežiamų apeiginių dainų, raudų ir šokių melodikos sąsajos liudija šiame areale gyvavusią 
vientisą tradiciją. Naujesnis repertuaras rodo įvairiais istoriniais laikotarpiais vykusius lietuvių, baltarusių (gudų) ir ukrainiečių instrumentinės 
muzikos tarpusavio mainus. Šimtmečiais trunkanti dzūkų kaimynystė su baltarusiais ir lenkais nulėmė stipresnes nei kitur Lietuvoje sąsajas su 
slavų instrumentine muzika. Kita vertus, Dzūkijoje buvo paplitę ir įvairių Vakarų bei Šiaurės Europos tautų kilmės šokiai. Dzūkija yra rytinė 
„Angelčiko“, „Pranavados“ ir džigo paplitimo riba.
Pastaraisiais dešimtmečiais liaudies smuikininkų repertuare vyrauja polkos, daugėja valsų ir individualios kūrybos dainų.
Reikšminiai žodžiai: dzūkai, liaudies smuikininkų repertuaras, žanrų grupės, šokiai, maršai, dainos, giesmės, melodiniai tipai, „Angelčikas“, 
„Kepurinė“, „Pranavada“, „Sukčius“, „Tancius“, repertuaro kaita.

Abstract

he article’s goal is to determine the genres and types of musical compositions of the Dzūkai folk iddlers’ repertoire, to reveal the peculiari-
ties of the whole region of Dzūkija and its separate parts as well as to deine the tendencies of the changes. he research methods used are 
analysis and typological comparison. 
he Dzūkian iddlers have preserved many old traditional dances, marches and ritual songs, laments and hymns. he repertoire characteristic of 
the iddlers of the region and its separate parts has been determined: dances (sukčius, tancius, kepurėlė, Tai vikiai, tai grikiai, serbinta, skepetinė), 
marches, wedding and Easter songs. In the northern and southern part of the area attributed to Dzūkija the iddlers’ repertoire has much in 
common; however, marked diferences also exist which makes it possible to speak of separate ethnographic regions (Eastern Aukštaitija and 
Dzūkija) as well as musical dialects. 
he links between the old music for iddle of Eastern Lithuania and Western Belarus (ritual songs, laments, old dances) testify to the exist-
ence of old common tradition. A later repertoire over diferent historical periods shows the mutual links between Lithuanian and Belarusian 
instrumental music. he Dzūkai, Belarusians and Poles have been neighbours for many centuries which determined stronger links with Slavic 
culture of instrumental music there than anywhere else in Lithuania. On the other hand, dances that came from various western and north-
ern European nations were widely spread over in Dzūkija, which is the eastern border of the area where the angelčikas (anglaise), pranavada 
(francaise) and the jig are spread.
During the last decades, folk iddlers have played almost only the polka; however, the number of waltzes and songs written by performers is 
increasing.
Keywords: Dzūkians, repertoire of folk iddlers, genre groups, dances, marches, songs, hymns, melodic types, angelčikas, kepurinė, pranavada, 
sukčius, tancius, change in the repertoire.
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muzikos gyvavimo kultūrinį kontekstą. Archyvuose turima 
daugiau kaip 1 000 muzikos, kurią pagriežė (kartais ir pa-
dainuodami) 81 dzūkų smuikininkas, įrašų. Apie anksčiau 
savo ar kitų smuikininkų griežtus kūrinius papasakojo dar 
28 pateikėjai. Ši medžiaga kasmet papildoma, nes Dzūkijoje 
smuikavimo tradicija dar rusena stipriau negu kitose Lietuvos 
etnograinėse srityse. Ekspedicijose pavyksta rasti ne tik gana 
daug vyresnio amžiaus smuikininkų, bet ir vieną kitą jaunesnį 
XX a. 6–8 dešimtmečiais gimusį liaudies smuikininką (Kir-
dienė, 2008/2009, p. 12; Žarskienė, 2010, p. 35, 42).

Ilgai smuikas buvo vienas iš pagrindinių dzūkų liau-
dies muzikos instrumentų. XX a. pradžioje vienu smuiku 
(dažniausiai pritariant būgneliu ar basetle) grieždavo net 
ir dzūkų vestuvėse. Kadangi pagal seną tradiciją kiekvienas 
vestuvių pulkas turėjo savo muzikantą, jiems susiėjus, susi-
darydavo dviejų smuikų kapela. Ansambliai su armonikomis 
Dzūkijoje tapo populiaresni tik po Pirmojo pasaulinio 
karo (Baika, 1984, p. 52–53; 1994, p. 78; Kirdienė, 1997, 
p. 15; 2000, p. 128, 130–131). Punsko ir Lazdijų kraštų 
muzikantai mena, kad armonikos paplito ir dar vėliau, tik 
XX a. 3–4 dešimtmečiais3. Tai leistų manyti, kad anksty-
vuosiuose dzūkų etnograiniuose aprašuose, kuriuose dažnai 
muzikos instrumentas neįvardijamas, tikriausiai kalbama 
apie smuiką. XX a. antroje pusėje ar pabaigoje smuiką 
dzūkų instrumentinio muzikavimo tradicijoje išstūmė 
armonikos ir akordeonai. Kitur Lietuvoje šis procesas vyko 
anksčiau, apie XX a. vidurį (Palubinskienė, 1998, p. 38; 
Kirdienė, 2000, p. 132; Žarskienė, 2010, p. 35). Dzūkijoje 
iš pradžių plito Vienos (austriškos), Lazdijų ir Seinų-Punsko 
kraštuose – lenkiškos armonikos, Antrojo pasaulinio karo 
metais – vokiškos „Hohner“ armonikos ir bandonijos (plg. 
Lietuvių liaudies smuiko muzika, 2007, p. 30). Zarasų, Igna-
linos, Švenčionių ir Gervėčių kraštuose, kaip ir kitur Rytų 
Aukštaitijoje (bei Šiaurės vakarų Baltarusijoje, etnograinėje 
Paežerių srityje), jau XX a. pradžioje daug kur dominavo 
XIX a. pab. Peterburge (Rusija) sukonstruotos armonikos. 
Šių kraštų gyventojai, taip pat ir muzikantai, gana dažnai 
vykdavo į Peterburgą dirbti, nes jį buvo patogu pasiekti 
1862 m. nutiestu geležinkeliu Peterburgas–Varšuva (plg. 
Baika, 1994, p. 29–31; Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių 
muzika, 2009, p. 25). Zarasų-Ignalinos krašto smuikinin-
kas Mykolas Šimkūnas (1874–1976) jaunystėje net dirbo 
Peterburgo muzikos instrumentų fabrike.

Taigi dėl ekstensyvaus žemės ūkio ir tradicijų puoselė-
jimo dzūkų tradicinę kultūrą naujovės pasiekė vėliau negu 
kitas lietuvių etnines grupes. Pastebėta, kad konservaty-
viausi šiliniai, kiek mažiau – panemunės, naujovėms atvi-
riausi – gruntiniai dzūkai (Šaknys, 2009, p. 12; Gudavičius, 
2003, p. 21–22). Dzūkijoje ilgiau negu kitur Lietuvoje 
buvo išlaikytas tradicinis muzikinis instrumentarijus, bet 
prasidėję inovacijų procesai vyko kur kas sparčiau ir šiuo 
metu Dzūkijos tradicinis instrumentarijus daug kuo panašus 
į kitų Lietuvos etnograinių sričių. 

Dzūkijoje, panašiai kaip ir kitur Lietuvoje, nuo seno 
g yvuoja daugiainstrumentalizmo tradicija – liaudies 
muzikantai moka griežti keliais muzikos instrumentais: 
smuikuojantys – dažniausiai dar ir cimbolais, dūdele, rečiau 
klarnetu, kornetu, nuo XX a. vidurio – armonika arba akor-
deonu. Didžiuma šiais instrumentais griežiamo repertuaro 
sutampa, todėl smuiku pagriežtą repertuarą tenka tirti kitų 
muzikos instrumentų repertuaro kontekste.

dzūkų smuikininkų repertuaras XIX a. 

antros pusės–XX a. pirmos pusės etnograiniuose 

aprašuose, liaudies muzikos rinktinėse

XIX–XX a. pirmos pusės šaltiniai apie instrumentinį 
dzūkų muzikavimą negausūs. Henrikas Gegužinskis (Ge-
guźynski) 1867 m. straipsnyje pirmasis ne tik išsamiai aprašė 
aštuonių dzūkų šokių choreograiją, bet ir apibūdino trijų 
šokių muziką, nors melodijų neužrašė ir nenurodė, kokiais 
instrumentais jo minimi muzikantai griežė. Ratnyčios 
(dab. Druskininkų), Merkinės (dab. Varėnos r.), Seirijų 
(dab. Lazdijų r.) ir Alytaus apylinkėse autorius pats aprašė 
aštuonis senuosius dzūkų šokius: „Sukčius“, „Tancius“, 
„Anglėzas“, „Kepurėlė“, „Žolynėlis“, „Skepetėlė (Skucinka)“, 
„Pasiutėlis“, „Džigūnas“ (Geguźynski, 1867, p. 247–248; 
plg. Poškaitis, 1992, p. 95–97). Kaip ir kitiems to meto 
etnografams, H. Gegužinskiui buvo svarbu nurodyti tautinę 
šokių kilmę. Pasak jo, daugelis šokių „seni lietuviškos prigim-
ties“: „pirmas, kartu ir pagrindinis lietuvių šokis“ „Sukčius“4, 
„iš eilės antrasis“ – „Tancius“5, taip pat ir kiti, tarp jų ir 
„Anglėzas“6. „Džigūną“ autorius trumpai apibūdino kaip 
iš Vakarų Europos atkeliavusį naujesnį, lietuvių liaudies jau 
kurį laiką šoktą dvižingsnio valso rūšies šokį (Geguźynski, 
1867, p. 248; plg. Poškaitis, 1992, p. 97). Tačiau senas 
šokis tokiu pat pavadinimu („Dzigun“) jau XVIII a. buvo 
šokamas Lietuvos didikų, pavyzdžiui, Nesvyžiaus Radvilų, 
dvaruose (Dąbrowska, 2005/2006, p. 53).

Vertingos H. Gegužinskio pastabos apie tuo metu vykusį 
šokių kaitos procesą. Pasak jo, aprašomuoju laikotarpiu 
plačiai buvo šokami „Sukčius“, „Tancius“, „Pasiutėlis“, 
„Džigūnas“, prieš keletą metų nustota šokti „Anglėzą“, 
„Žolynėlį“, „Skepetėlę“. Autorius apgailestavo, kad liaudies 
šokiai nesulaukia tyrinėtojų dėmesio, nes, veikiami „visaga-
lės mados“, jie keičiasi ir nyksta. Daugelis senųjų šokių dar 
prieš trisdešimt metų „gyveno pilnakraujį savo gyvenimą 
ir tik vėliau kai kurie pradėjo užleisti vietą valsams, o po to 
ir polkai, kurie šiandien labai paplitę“ (Geguźynski, 1867, 
p. 248; plg. Poškaitis, 1992, p. 97).

Iš XX a. pirmos pusės etnograinio pobūdžio darbų, 
kuriuose minimas dzūkų smuikavimas, išsiskiria išsamus 
Vinco Krėvės-Mickevičiaus dzūkų vestuvių aprašas. Jame au-
torius itin svarbų vaidmenį skyrė muzikininkui, muzikontui 
(„smuikininkui“). Vis dėlto nei šokių, nei maršų pavadinimų 
V. Krėvė-Mickevičius nevardijo, minėjo tik vestuvių apeiginį 
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pirmąjį šokį po „visų ceremonijų“ (atsisveikinimo, vainiko 
pynimo, verkavimų) ir dažną vestuvininkų, jaunimo šoki-
mą griežiant muzikantui (Krėvė-Mickevičius, 1930, p. 44, 
46, 48, 70, 83, 90, 93). Neaišku, ar muzikantas griežė, kai, 
merginoms dainuojant dainą „Vai, kas ten dvarely suriko“, 
jaunasis šokdino jaunamartę (Krėvė-Mickevičius, 1930, 
p. 83). Maršams būtų galima priskirti smuikininko griežtą 
„Labą rytą“ ir „Labą dieną“ (Krėvė-Mickevičius, 1930, p. 47, 
90; plg. Kirdienė, 2000, p. 202). Kituose šio laikotarpio 
dzūkų vestuvių aprašuose paminėti šokiai polka, kokanočka, 
tustepas, prastepas ir maršas Valdzikų k. lietuviškoje Lazdūnų 
saloje (Baltarusija) (Sapniūnas, 1923, p. 2) bei sutiktuvių 
maršas Nedzingėje, Varėnos r. (R. Pr., 1939, p. 6). 

Iš kalendorinio dzūkų smuikininkų ir kitų muzikantų 
repertuaro XX a. pirmoje pusėje spaudoje buvo minimos 
katalikiškos Kalėdų giesmės („Sveikas, Jėzau mažiausias“, 
Alytus) (Buračas, 1993, p. 162) bei Velykų lalauninkų 
dainos, vadinamos lalinkos, ir giesmės: „Iš verksmo stojos 
linksmybė“, „Sveiki sulaukę šv. Velykų“ (Čaplikaitė-Paku-
lėnienė, 1937, p. 95; Buračas, 1993, p. 228), bet dažniau-
siai – „Linksma diena“ (Čaplikaitė-Pakulėnienė, 1937, 
p. 95; Buračas, 1993, p. 225)7. „Jeigu moka griežti, tai gieda 
smuiku pritariant“ (Čaplikaitė-Pakulėnienė, 1937, p. 95). 
Pastebima, kad lalavimo tradicijos nyksta, jaunimas lalauti 
jau nesimoko (R. Pr., 1938, p. 13). Vis dėlto su instrumen-
tine muzika lalaudavo ir praūžus Antrajam pasauliniam 
karui: „Kaimo muzikantai smuiku ir armonika Velykų pirmą 
vakarą ir naktį pasiryžę palinksminti savo kaimynus [...]. 
Visi moka „Aleliuja“ ir „Vynelį“. „Vynelis“ dainuojamas 
armonikai ir smuikui padedant“ (Eska, 1944, p. 9).  

XX a. pirmos pusės dzūkų smuiko muzikos įrašai 

ir transkripcijų skelbimas

Pirmuosius smuiko, kaip ir apskritai lietuvių liaudies, 
muzikos įrašus į vaškinius volelius 1908 m. įrašė Sankt Peter-
burgo profesorius Eduardas Volteris Vilniaus gub., Švenčio-
nių aps., Tverečiaus vls., Dysnoje, dab. Ignalinos r. (Lietuvių 
etnograinės muzikos fonogramos, 2007, p. 16–17). Švenčionių 
ir Ignalinos kraštams būdingas smuiko ir dūdos (dūdmaišio) 
ansamblis8 pagriežė dvi dainas: „Kukavo gegutė“ (BFA Li 
Wo 15) ir „Sakałe, paukšteli“ (BFA Li Wo 27) bei „Senovinę 
polką“ (BFA Li Wo 23). Smuiku griežė Feliksas Krasauskas 
(Felix Krasowski), dūdmaišį pūtė Juozas Valdemaras (Joseph 
Waldemar)9. Trys dūdmaišiu pagroti kūriniai: daina „Nuvė 
brolelis šiena šienauci“ (plg. BFA Li Wo 16), „Kalėdinė gies-
mė“ ir „Dainos melodija“ (plg. BFA Li Wo 34) iš E. Volterio 
Lietuvių mokslo draugijai perduotų saugoti vaškinių volelių 
(Lietuvių etnograinės muzikos fonogramos, 2007, nr. 11–13) ir 
dar keturios dūdmaišiu pagrotos dainos, kurių įrašai saugomi 
Berlyno fonogramų archyve10, leidžia teigti, jog greta šokių 
dainos ir giesmės buvo itin svarbi šio krašto instrumentų – 
smuiko ir dūdmaišio – repertuaro dalis.

XX a. pirmoje pusėje buvo įrašyti 68 dzūkų smuiko mu-
zikos įrašai. Pagriežė penki liaudies smuikininkai, 1935 m. – 
trys iš Alytaus aps., Merkinės, Nemunaičio vls., ir Lazdijų-
Seinų aps., Leipalingio vls.11, bei 1939 m. ir 1940 m. – po 
vieną iš Lazdijų-Seinų aps., Rudaminos ir Alytaus aps., 
Seirijų vls.12 Be to, dar buvo įrašyti šeši smuiko ir armonikos 
kapelos „Daugų vestuvininkai“, griežusios 1935 m. Daugų 
miestelyje, Alytaus aps., vykusiame vestuvių vaidinime, 
kūriniai13. Tačiau šie įrašai neišliko, kaip ir maždaug dar 
dvidešimt kitų dzūkų smuiko muzikos įrašų.

Daugiau nei pusę (43) tuo laikotarpiu įrašytų smuiko 
kūrinių sudaro polkos, kurias griežė beveik visi muzikantai, 
o Kostantas Lukoševičius pagriežė tik polkų (7)14. Taip 
pat užrašyta gana daug – net dvylikos pavadinimų – kitų 
tradicinių šokių, tuo metu vadintų „tautiniais“. Deja, ne 
visi garso įrašai išliko. Daugiausia kūrinių (39 įrašai), iš jų 
šokių (11) dviese pagriežė Merkinės krašto smuikininkai 
Julius Kopka ir Izidorius Cilcius. Abu muzikantai 1935 m. 
rugsėjo 18–19 d. dalyvavo Merkinėje vykusiose „Senovės 
dienose“. Mažažemis ūkininkas ir smuikininkas I. Cilcius 
buvo gerokai jaunesnis už J. Kopką, bet mokėjo itin daug 
senųjų dzūkų tradicinių šokių. Jų buvo išmokęs iš savo tėvo, 
taip pat liaudies smuikininko (LTR 652). 

Užrašyti šie šokiai: „Angelčikas“ („Engelčikas“) (LTR F 
pl. 305/8, plg. „Jengelčikas“ („Bernužėli, či či či“; LTR F pl. 
304/5), „Čižikas“ (LTR F pl. 308/6), „Mikita“ (LTR F pl. 
305/4, 310/1), „Pranavadas“ (LTR F pl. 309/1), „Skepetėlė“ 
(LTRF pl. 309/2), „Sukčius“ (LTR F pl. 305/7), „Suvartu-
kas“ (LTR F pl. 309/3; visus pat. J. Kopka ir I. Cilcius)15, 
„Tancius“ (LTR pl. 1099/5), „Taukačekas“ arba „Dribsukas“ 
(LTR pl. 1099/1, abu pat. J. Pliadas)16, „Taukačikas“ arba 
„Taugkačikas“(LTR F pl. 309/4). J. Kopka ir I. Cilcius pagriežė 
ir polkų – „Aplinkinis“ (LTR F pl. 307/4), „Melninkas“ (LTR 
F pl. 308/4), „Našlys“ (LTR F pl. 308/4)17, į kurias, kaip rodo 
pavadinimai, galėjo būti įpintos senųjų šokių melodijos. 

Pastebėtina, kad penkis iš šių šokių beveik prieš šimtą 
metų buvo aprašęs ir H. Gegužinskis (nebeužrašyti tik „Žo-
lynėlis“, „Pasiutėlis“ ir „Džigūnas“). Trys iš jų („Angelčikas“, 
LTR F pl. 305/8)18, „Sukčius I“19, „Sukčius II“ (LTR F pl. 
310/3) ir dar „Dribsukas“ (LTR F pl. 501/2), „Pranavada“ 
(LTR F pl. 309/1) pateko į Jadvygos Čiurlionytės 1938 m. 
parengtą rinktinę (Lietuvių liaudies melodijos, 1938 (1999): 
nr. 329–330, 332–333, p. 307–310)20. 

Kur kas mažiau populiarūs buvo valsai, dzūkų dažnai 
vadinami valcais, jų įrašyta vos keturi21. Maršų įrašyta nors 
ir nedaug, bet įvairių: „Maršas į šliūbą važiuojant“ (LTR 
F pl. 307/1), „Jaunosios maršas“ (LTR F pl. 308/5, pat. 
J. Kopka ir I. Cilcius), „Maršas“ ir „Sutiktuvių maršas“ 
(LTR F pl. 820/1, 822/2, „Daugų vestuvininkai“), „Maršas 
(nesmertelnas)“, vestuvių „Pakeltinis maršas“ (LTR F pl. 
1100/1, 3, pat. J. Pliadas)22.

Išsiskiria jaunosios verkavimas („Jaunosios verkavimas 
šliūban važiuojant“, speciali melodija; LTR F pl. 307/2, pat. 
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J. Kopka ir I. Cilcius, įrašas neišlikęs). Gana daug įrašyta 
dainų (14)23, tačiau jas pagriežė ir padainavo tik vienas 
smuikininkas, 1940 m. buvęs dvidešimtmetis Juozas Krušna, 
kuris „gimė, užaugo ir dainas su skripka dainuoti išmoko 
[...] iš savo bobutės“ (LTR 2320) Alytaus aps., Seirijų vls., 
Seirijočių kaime. Dainos įvairių žanrų: vaikų, humoristi-
nės, našlaičių, emigrantų, jaunimo ir meilės, vestuvių. Kai 
kurios dainos tikriausiai individualios kūrybos (pavyzdžiui, 
„Jonukas Onutę jau pamylėjo“, „Tai man dyvas iš tų senų“) 
arba liaudies dainoms artimos autorinės ar harmonizuotos 
(pavyzdžiui, „Kur Nemunas ir Dauguva“, „Šiaurus vėjas 
pučia“). Užrašytojas teigia, kad „šitokiu būdu pritarti 
prie dainų smuiku apylinkėj nebuvo ir nėra mados“ (LTR 
2320). Taigi jauno liaudies smuikininko repertuaras, o gal 
ir atlikimo būdas liudytų XX a. pirmoje pusėje vykusius 
smuikavimo tradicijos pokyčius.

XX a. antros pusės–XXI a. pradžios dzūkų 

smuiko muzikos iksavimas ir tyrimai

Po Antrojo pasaulinio karo dzūkų muzikantų, taip pat ir 
smuikininkų muzika pradėta užrašyti Lietuvoje bene anks-
čiausiai. 1951 m. Varėnos r., Dubičių apyl., smuikininkas 
Grigalavičius su armonikininku Pekuru įrašams pagriežė 
28 kūrinius: įvairių maršų („Nuotakos maršas“, „Dubičių 
jaunosios maršas“, „Kaniavos maršas“), ne tik polkų ir valsų, 
bet ir kitų tradicinių šokių (krakoviaką, mazurką, „Oberką“, 
„Aleksandrušką“, klumpakojį, „Mikitą“, „Kazoką“), taip pat 
ir du kadrilius („Kadrylius“, „Žydovskas kadrylius“)24. Taigi 
tuo metu liaudies muzikantų repertuaras dar buvo gausus 
ir įvairus. Folkloro archyvų darbuotojai dzūkų (Lazdijų25 ir 
Punsko krašto26) smuikininkų muzikavimą pradėjo ilmuoti 
1989 m.

Muzikologas Rimantas Gučas, 1961–1963 m. rinkęs 
dzūkų instrumentinę, ypač smuiko, muziką, 1969 m. publi-
kuotame viename iš pirmųjų lietuvių liaudies smuikavimui 
skirtų straipsnių „Smuikas Lietuvoje“ rašė: „Šiuo metu 
smuikavimas dar populiarus visoje Lietuvoje, o Dzūkijoje 
vos ne kiekvienas kaimas turi po savo smuikininką“ (Gučas, 
1969, p. 210). Kai kuriuose kaimuose jam pavyko rasti po 
kelis griežėjus, 1961–1962 m. Viečiūnuose, dab. Druski-
ninkų r., – net keturis smuikininkus ir vienintelę užrašytą 
dzūkų smuikininkę Anelę Graužytę-Žiogelienę bei įrašyti 
septyniolika pavieniui ar dviese griežiamų kūrinių: dau-
giausia polkų, keletą kitų tradicinių šokių, maršų ir dainų27. 
R. Gučui, kaip ir daugeliui to meto lietuvių instrumentinio 
muzikavimo tyrinėtojų, itin svarbus buvo smuiko muzikos 
tautiškumo klausimas. Jis įžvalgiai pabrėžė lyginamųjų 
tyrimų svarbą ir būtinybę kuo geriau pažinti gretimų tautų 
muziką (Gučas, 1969, p. 210). Lyginamieji tyrimai nepra-
rado aktualumo ir šiandien.

Kompozitorius Mindaugas Urbaitis 1989 m. straipsnyje 
aptarė savo ir altininko bei etnomuzikologo Evaldo Vyčino 

1970 ir 1972 m. Gervėčių krašte užrašytų muzikantų, taip 
pat ir smuikininkų instrumentus, repertuarą ir išanaliza-
vo keletą pasirinktų meniškai vertingų kūrinių: keturias 
pasmuikuotas polkas ir lamzdeliu (dūdele) padūduotą 
laidotuvių giesmę „Bednaja“ (Urbaitis, 1989, p. 382, 403). 
Autoriaus teigimu, „visų muzikantų repertuaras panašus. Jį 
sudaro lietuviški ir slaviški (baltarusiški, lenkiški, rusiški) 
šokiai ir dainos“ (Urbaitis, 1989, p. 381). Autorius nuro-
dė, kad lamzdeliu ir smuiku grojusio Adolfo Rinkevičiaus 
(g. 1894 m.) „repertuaras gausus ir įvairus, pats muzikantas 
yra geras pasakotojas, paprašytas ir padainuoja“ (Urbaitis, 
1989, p. 382). Du A. Rinkevičiaus bendraamžiai, Vitolis 
ir Jokūbas Petrikai, pagriežti smuiku jau nepajėgė, tačiau 
padūdavo dūdele. Jaunesnės kartos smuikininkas Stasys 
Kaltonas (g. 1917 m.) „ekspedicijos metu griežė kapeloje, 
kurioje, be smuiko, dar yra bajanas ir būgnas“ (Urbaitis, 
1989, p. 382). Vienas šis muzikantas paprastai nesmuikuo-
davo, bet paprašytas keletą kūrinių pagriežė.

E. Vyčinas 2002 m. straipsnyje „Lietuvių smuikas“, 
aptardamas kalendorinių papročių smuikavimą, paskelbė 
keletą savo paties iš dzūkų smuikininkų užrašytų kūrinių 
transkripcijų: gervėtiškių Velykų lalavimą (zaletunką) ir 
punskiečių giesmę „Kristus Dievas mūsų“ (Vyčinas, 2002, 
p. 296–297)28. E. Vyčinas yra paskelbęs ir dzūkų smuiki-
ninkų muzikos įrašų (Lietuvių tradicinė muzika, 1998, nr. 
1–10, 12–13, 16–17).

Nuo 2003 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
etnomuzikologės Rūta Žarskienė ir Austė Nakienė aktyviai 
publikuoja XX a. pirmoje pusėje įrašytą liaudies muziką: 
restauruotus įrašus ir jų transkripcijas. Penki dzūkų smuiko 
muzikos kūriniai paskelbti 2005 m. rinktinėje: K. Lukoše-
vičiaus pagriežta „Zantos polka“, Juozo Krušnos pagriežtos 
ir padainuotos vaikų daina „Vedė bobutė ožiukų turgun“ ir 
emigrantų daina „Oi tu sakal sakałėli“ bei J. Kopkos – „Ši-
linė polka“ ir „Cikano polka“ (Dzūkijos dainos ir muzika, 
2005, nr. 6, 11, 21, 36, 40).

Šio straipsnio autorė G. Kirdienė dzūkų smuiko muziką 
iksuoja nuo 1990 m.29 Tuomet ji, dar būdama smuiko ir 
etnomuzikologijos specialybių studentė, vyko į Lietuvos 
muzikos akademijos surengtą ekspediciją Šalčininkų r., 
Dieveniškių apylinkėje, ir dalyvavo ilmuojant Žižmų kaimo 
smuikininko Bronislavo Zinkevičiaus (g. 1926 m.) muzika-
vimą30. Su kolege Rasa Ankėnaite-Šukiene ji užrašė vertingų 
įvairiais instrumentais (smuiku, cimbolais, dūdele) grojusio 
muzikanto Matvejaus Kuklio atsiminimų apie Dieveniškių 
krašto lietuvių muzikavimo tradicijas ir instrumentinį re-
pertuarą31 bei, pėsčiomis užklydusios į Dobropolės kaimą 
Baltarusijoje, Ivjos r., įrašė dvidešimt vieną smuikininko 
Edvardo Paplavskio, save laikiusio lenku, pasmuikuotą kūri-
nį32. 1992 m. Marijampolės ir 1994 m. Lazdijų r. vykusiose 
etnoinstrumentologinėse ekspedicijose autorė drauge su 
kitais instrumentologais užrašė aštuonių dzūkų smuikininkų 
repertuarą. Visi jie buvo gimę XX a. pirmoje pusėje (vyriausias 
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pateikėjas Juozas Eimanavičius – 1900 m.), septyni smuiki-
ninkai dar puikiai griežė. Pavieniui arba smuiku ir būgnu, 
dviem smuikais, smuiku ir armonika jie pasmuikavo įrašams 
nuo keliolikos33 iki keliasdešimt34 kūrinių. Šiose ekspedicijose 
užrašyta ir kita archyvine bei literatūroje paskelbta medžiaga 
autorė rėmėsi rašydama straipsnį apie smuikavimą dzūkų 
vestuvėse (Kirdienė, 1997). Su įvairiomis apeigomis ir pa-
pročiais susijusius dzūkų smuikuojamus kūrinius ji aptarė 
ir monograijoje „Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje 
kultūroje“ (Kirdienė, 2000).

2007–2009 m. autorė dalyvavo ekspedicijose Alytaus, 
Varėnos ir Lazdijų rajonuose, 2009 m. – Seinų ir Punsko 
krašte, surengtose pagal Lietuvos valstybinio mokslo ir 
studijų fondo remiamas programas. Su kolegomis jai pavy-
ko užrašyti keturiolika dzūkų muzikantų, iš kurių dešimt 
pasmuikavo, kai kurie dar labai meistriškai, nuo penkių iki 
dvylikos kūrinių35. Be to, buvo įrašyta ir penkiolika Suvalkų 
krašto lenkų Racių kapelos (smuikas, lenkiška armonika, 
basetlė, būgnelis) pagriežtų kūrinių36.

Autorė bendradarbiavo rengiant Alytaus r., Simno apyl., 
tradicinės kapelos (du arba trys smuikai, kartais ir cimbolai 
arba akordeonas, būgnas) kompaktinę plokštelę („Smeto-
niški bernai“, 2001), yra paskelbusi trisdešimt dzūkų smuiko 
muzikos transkripcijų (Kirdienė, 2000, nr. 2, 6, 9, 13–15, 
26–32, 34, 38–39; Lietuvių liaudies smuiko muzika, 2007, 
nr. 3–7, 26–28, 31–35, 52–57, 6–74, 86–88, 99–100). 
Be to, 2008–2009 m. apie dzūkų smuikavimo tradiciją ji 
parengė UNESCO Lietuvos nematerialaus paveldo regis-
tro bylą (Kirdienė, 2008/2009), kurią numatoma skelbti 
internete.

Žanrinė dzūkų smuikininkų 

repertuaro charakteristika

Rengdamasi tirti dzūkų smuikininkų repertuarą, autorė 
pasitelkė išsamų savo sudarytą dzūkų smuiku ir kitais instru-
mentais griežiamo repertuaro sąvadą, aprėpiantį visą turimą 
archyvinę medžiagą (šį instrumentinio repertuaro sistemi-
nimo būdą ji taiko tuo 2003 m.). Repertuaras suskirstytas 
pagal paplitimą (rajonais), pagal pateikėjų gimimo datą 
(juos skirstant į keturias kartas)37 ir pagal žanrus (kūrinius 
skirstant į keturias pagrindines grupes). Daugiausia užrašyta 
XX a. pradžioje ir laikotarpiu tarp dviejų pasaulinių karų 
gimusių dzūkų smuikininkų (39 ir 49), kur kas mažiau – 
gimusių XIX a. (11), vos trys – gimę XX a. antroje pusėje38. 
Be to, žanrų grupėse kūrinių versijos, kiek leido medžiagos 
ištirtumas, pagal pagrindinį, dažniausiai pirmosios dalies, 
melodinį tipą buvo priskirtos k ū r i n i ų  t i p a m s  (plg. 
Kirdienė, 2007, p. 163). Toks sisteminimas ir skirstymas 
leidžia palyginti įvairių kraštų medžiagą, atskleisti reper-
tuaro savitumus ir pokyčių tendencijas.

Dzūkų, panašiai kaip ir kitų lietuvių etninių grupių, 
smuikininkų repertuarą sudaro šokiai, žaidimai ir rateliai, 

maršai, dainos ir giesmės. Būdingiausia, kaip ir kituose 
etnograiniuose Lietuvos regionuose, smuikininkų reper-
tuaro dalis – šokiai ir maršai. Šokiai dar skirstomi į šešis 
pogrupius: įvairūs tradiciniai šokiai; kontradansiniai arba 
kadriliniai šokiai; polkos; valsai; fokstrotai, tango ir kiti 
šokiai. Atskirą, nors ir negausią, grupę sudaro rateliai ir 
žaidimai.

Lenkų etnomuzikologė Ewa Dahlig-Turek, ištyrusi 
Centrinės Lenkijos Kelcų krašto liaudies smuikavimą, 
nustatė, kad svarbiausi lenkų smuikininkų repertuare – ins-
trumentiniai kūriniai, daugiausia šokiai ir kur kas mažiau 
maršai, paprastai vestuvių. Smuikininkų griežiamus šokius 
tyrinėtoja skirstė į dviejų ir trijų dalių metro bei į tradicinius 
ir atneštinius. Tridalio metro šokių grupė didesnė negu 
dvidalio. Joje, kaip ir visame Kelcų krašto smuikininkų re-
pertuare, dominuoja oberekai, sudarantys beveik pusę viso 
repertuaro: dažniau „dainuojami“, rečiau – instrumentiniai 
(„techniški“). Gerokai mažiau užrašyta valsiukų (lenk. wal-
cerki) ir šokių žaidimų. Atneštiniams šokiams priskiriami 
tik valsai; jų buvo pagriežta vos keli. Dvidalio metro šokių 
grupėje dominuoja polkos, vos po vieną kitą užrašyta kra-
koviakų, kazokų (lenk. kozaki), šokių žaidimų. Šios grupės 
atneštiniai šokiai – daugiausia tango ir vienas kitas fokstro-
tas, rumba, čardašas (Dahlig, 1991, p. 43, 47).

Dzūkų smuikininkų repertuare svaresnę dalį negu kitur 
Lietuvoje užima dainos ir religinės giesmės. Vis dėlto užra-
šymų gausa jos neprilygsta šokiams ir maršams, kaip kad yra 
baltarusių liaudies muzikantų smuiku (ar dūdele, okarina) 
griežiamame repertuare. Baltarusių smuikininkai dažnai 
grieždavo ne tik vestuvines, bet ir darbo bei kalendorines 
dainas („Kalėdos“, „Ciareška“, „Užgavėnės“, „Pavasaris“, 
Velykų lalauninkų dainas, „Kupala“, „Pjūtis“ („Rugiapjūtė“), 
„Vasara“, „Pabaigtuvės“, „Ruduo“), kurios būdavo atlieka-
mos per apeiginius vaidinimus, vaikštynes (plg. Назiна, 
1989, p. 7, 16–25). Vokaliniai kūriniai sudaro penktadalį 
Centrinės Lenkijos Kelcų krašto smuikininkų repertuaro, 
tačiau, pasak E. Dahlig-Turek, kai kurios melodijos nėra 
itin būdingos instrumentiniam repertuarui, nes jos buvo 
atliktos dalyvaujant dainininkui, tik kartais dainuodavo ir 
pats smuikininkas. Daugiausia tai vestuvių dainos, gerokai 
mažiau kitų žanrų dainų, vos kelios religinės giesmės ir tra-
dicinėms nepriskiriamos dainos (Dahlig, 1991, p. 43, 47).

Šokiai ir maršai dzūkų smuikininkų repertuare

Smuikininkai daugiausia iš visų dzūkų muzikantų patei-
kė įvairių šokių ir maršų. Daug senųjų šokių jie buvo išlaikę 
savo repertuare ir XX a. antroje pusėje. Smuikininkas I. Cil-
cius 1967–1968 m. dar prisiminė „Angelčiką“, „Mikitą“, 
„Pranavadą“, „Sukčių“, „Kepurinę“ („Kepurėlę“)39. Vienas 
kitas tradicinis šokis užrašomas ir šiandien.

Lietuvių kilmės šokis „Kepurinė“ paplitęs daugelyje lie-
tuvių gyvenamų teritorijų. Šokio variantai su instrumentiniu 
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pritarimu aprašomi nuo XVII a. pabaigos (lietuvininkų „Ke-
purinis“; Prätorius, 1871, p. 91; plg. Siaurukaitė-Kirdienė, 
1992, p. 42–44). Yra duomenų, kad tai buvęs pasisveikinimo 
šokis, pradedant pasilinksminimą (LLKC K 125-40/1, Kre-
tingos r., Laukžemės apyl., užr. 1957 m.). I. Cilciaus pasmui-
kuota „Kepurinė“ („Labas rytas, mergele“) yra vidutiniško 
tempo, dvidalio metro, strofą sudaro dvi dalys (keturių ir 
trijų taktų). Antroje dalyje šokėjai, nusiėmę kepures, vienas 
kitam lenkiasi, tai atsispindi ir muzikos ritme40. Kas taktą 
keičiasi T ir D harmoninės funkcijos (žr. 1 pavyzdį). Dažna 
funkcijų kaita, net kas pusę takto, būdinga ir kito Dzūkijoje 
paplitusio šokio „Mikita“ antrajai daliai.

Kazys Poškaitis atkreipė dėmesį į tai, kad H. Gegužinskio 
aprašyta „pirmojo lietuviško šokio“ „Sukčius“ choreograi ja, 
kai labai ekspresyviai, aistringai šoka viena pora, būdingesnė 
ne lietuviams, o, ko gero, slavams (Poškaitis, 1992, p. 97). Šiai 
jo įžvalgai pritarė ir kiti choreologai – lietuviškai „Sukčiaus“ 
choreograi jai būdingas šokėjų sukimasis ratu pirmoje dalyje 
ir sukimasis poromis antroje dalyje (Urbanavičienė, 2000, 
p. 87, 124; Barkauskaitė, 2006, p. 643, 650). Iš šokio muzikos 
aprašo aišku, kad šokio muzikinė strofa buvo dviejų dalių. 
Pirma dalis, pasak autoriaus, liūdna, graudi, tyli, matyt, 
lėtesnė: „[...] suskamba tyli, pusiau liūdna, pusiau graudi 
melodija, kokią gali pagroti tik lietuvis muzikantas“ (Ge-
guźynski, 1867, p. 247; plg. Poškaitis, 1992, p. 95). Antra 
dalis – kitokio charakterio, ne tik liūdna, bet ir aistringa, vis 
garsinama ir greitinama: „Muzika skamba vis didesne jėga 
ir garsiau, jos skambesys darosi įvairesnis ir gyvesnis [...]. 
Pagaliau muzika suskamba visa jėga, jos skambesys kartu ir 
liūdnas, ir garsus, ir aistringas“ (Geguźynski, 1867, p. 247; 

plg. Poškaitis, 1992, p. 95). Panašu, kad kiekviena strofa 
baigiama tam tikra muzikine užbaiga: „Staiga muzikos skam-
besyje pasigirsta neteisinga, tarsi nusivylimo atodūsis, gaida“ 
(Geguźynski, 1867, p. 247; plg. Poškaitis, 1992, p. 95). 

Abejotina, ar liaudies muzikantas, tikriausiai smuiki-
ninkas, galėjo išgauti tokią plačią dinamikos amplitudę 
(nuo visiškai tylaus iki labai garsaus skambėjimo) – galbūt 
tokį spalvingą, pagražintą apibūdinimą lėmė romantiškas 
pakilus, išraiškingas, pabrėžiantis muzikos nuotaikas aprašo 
stilius. Apraše minimą melodijos liūdnumą, graudumą būtų 
galima aiškinti kaip minorinio pobūdžio dermę. Tokios 
dermės būdingos ne tik slavų, bet, tik kiek mažiau, ir dzūkų 
instrumentinei (šokių, maršų) bei ypač vokalinei muzikai. 
Dvidalė forma būdinga daugeliui lietuvių tradicinių šokių 
ir ratelių, baigiant šiek tiek pagreitinama antroji dalis, ypač 
dzūkų šokiams.

Dviejų dalių formos ir mažorinio pobūdžio dermės yra 
visos XX a. užrašytos dzūkų šokio „Sukčius“ melodijos. Jos 
yra ir dvidalio metro. Vieno, paprastesnio, melodinio tipo 
„Sukčiaus“, kurio dalis sudaro kartojami dviejų taktų melo-
dijos dariniai, užrašyta daugiau variantų, dažnai su dainele 
„Ar neliko bulvių“ (kaip šeimininkės ratelis)41, kitų – po 
vieną. Žinoma ir daugiau panašių pavadinimų šokių, užra-
šytų XIX a. antroje pusėje–XX a. pirmoje pusėje: dzūkų 
„Suktukė“ („Sukutė“) (Miškinis, 1958, p. 21, 25), dzūkų 
ir veliuoniškių „Sukinis“ (Urbanavičienė, 2000, p. 125, 
155, 160). Visa tai patvirtintų nuomonę, kad „Sukčius“ – 
tai ne atskiras šokis, o dvidalio metro šokių, dažniausiai 
apeiginių, kurių funkcijas perėmė vėliau paplitusi polka, 
žanrinė grupė.

1 pav. „Kepurinė“ („Kepurėlė“; fragmentas), MFA KF 5140/23. Smuiku pagriežė Izidorius Cilcius, g. 1888 (1898?) m., gyv. 
Gudakiemio k., Merkinės vls., Alytaus aps., užr. 1967 m. Transkribavo G. Kirdienė 2011 m.
* Kartodamas eilutes griežia ne po tris, o po du kartus.
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Dalia Urbanavičienė, tyrusi apeiginę lietuvių choreo-
grafiją, nustatė, kad apeiginiai pirmieji vestuvių šokiai 
„Sukčius“, „Suktinis“, „Tancius“ bei jiems savo choreogra-
ija artimi kai kurie „Aplinkinio“ (ir „Šoco“) variantai yra 
giminingi (Urbanavičienė, 2000, p. 125, 127, plg. 160, 
178)42. Visiems jiems būdingas instrumentinis pritarimas, 
dvi, paprastai lėtesnė ir greitesnė, dalys. Tik vieną, antrojo 
„Sukčiaus“, melodiją, užrašytą su dainele „Tu, berneli, neži-
nai“, pagriežė smuikininkas (I. Cilcius, MFA KF 5140/21, 
LTR F 910/16/)43, kitas melodijas pateikėjai padainavo – 
nors, kaip minėta, teigė, kad šokiui griežta smuiku arba bet 
kuriuo kitu instrumentu.

Pirmojo „Sukčiaus“ muzikos antrajai daliai (vokali-
nėse versijose – priedainiui), kurioje kartojamas dvitaktis 
melodijos darinys, būdinga slinktis žemyn – stipriojoje 
antrojo takto dalyje pasiekiama subkvarta, ir šuolis kvarta 
aukštyn – silpnojoje šio takto dalyje grįžtama į pagrindinį 
dermės laipsnį (žr. 1 schemą). Panašią intonaciją randame ir 
kitų apeiginių pirmųjų vestuvių šokių melodijose, užrašytose 
XIX a. pabaigoje–XX a. pirmoje pusėje, pavyzdžiui, veliuo-
niškių karvojaus įnešimo šokio dainos „Karvojėlis dimnasis“ 
variantuose (Urbanavičienė, 2000, p. 157–158) ir suktinyje 
„Šoks (brolelis) tėvelis suktinį“ (Vieversėlis, 1909, p. 21).

Abiem „Sukčiaus“ ir suktinio „Šoks (brolelis) tėve-
lis suktinį“ dalims būdinga ritmo formulė     . 
„Sukčiaus“ kadencijos ritmo formulė būdinga ir daugeliui 

polkos pirmtakų (suktiniui, klumpakojui) bei polkoms 
ne tik Lietuvoje, bet ir įvairiose Europos šalyse (Kirdienė, 
2005, p. 123).

H. Gegužinskio aprašytas lėtas ir ramus apeiginis pirma-
sis vestuvių šokis „Tancius“ XX a. pagriežtas tik vieno dzūkų 
smuikininko J. Pliado (LTR pl. 1099/5, 1939 m.; įrašas ne-
išlikęs). Paskutiniais dešimtmečiais „Tancius“ dar buvo žino-
mas alytiškiams smuikininkams ir kitiems muzikantams iš 
vyresnių žmonių tėvų pasakojimų: „Tancius“ – pirmas tėvų 
šokis vestuvėse, ne polka“ (Alytaus r., Butrimonių apyl.)44. 
„Paskelbia „Tancių“: šoka tėvai suskabinį – ne visai drabna 
[„ne visai greito tempo“] polka“ (Alytaus r., Punios apyl.)45. 
Armonikininkas R. Sipavičius, kurio tėvas ir senelis buvo 
smuikininkai, teigė, kad „Tanciui“ tinka ne dviejų dalių me-
tro šokis, o valsas: „tėvai praveda tancių vestuvėse – pašoka 
valsą“ (MFAS, užr. 2008).

Į dzūkų „Sukčių“ panašų „Tancių“ (su aptartąja žemyn 
slenkančia ir kvartos šuoliu kylančia intonacija antroje 
dalyje, žr. 1 schemą) pagriežė ir suvalkiečių smuikinin-
kai: 1936 m. – Marijampolės aps., Šilavoto vls., Žarstos 
vienkiemyje (dab. Prienų r., Šilavoto sen.) gyvenęs Juozas 
Radzevičius, kartu dainuodamas humoristinę dainelę „Turiu 
bėrą kumelaitę“46; 1937 m. – Marijampolės aps., Javaravo 
vls., Veselavos k. gyvenęs Jurgis Gudynas (LTR F pl. 644/6). 
Matyt, dzūkų „Tanciaus“ melodija galėjo būti panaši į su-
valkiečių marijampoliškių ir prieniškių. Juolab kad ji buvo 

1 schema. 1. „Sukčius I“, LTA pl. 501/1, antra dalis, Merkinės vls. Lietuvių liaudies melodijos, 1938 (1999), nr. 329. 2. 
„Šaltyšius“, LTR F 152/24, antra dalis (originalas A tonacija). „Rusiška melodija (šokinė)“, LTR F 152/20, antra dalis (orginalas 
A/E tonacija). Antrą ir trečią melodijas mandolina paskambino Martynas Kavolis 1960 m., 1901–1978, Klaipėdos aps., 
Priekulės par., Dėglių k., gyv. Veiveriškių? k., Klaipėdos r. 4. „Tancius“, LTR F pl. 443/8, smuiku pagriežė Jonas Radzevičius, 
70 m., gyv. Žarstos vnk., Klebiškio vls., Marijampolės aps. Įrašyta 1936 m. 5. „Levonika“, LKA V 55/6, smuiku pagriežė 
Bronislavas Zinkevičius, g. 1926 m. Žižmų k., Dieveniškių apyl., Šalčininkų r. Lietuvių liaudies smuiko muzika, 2007, nr. 67 (nr. 
2–5 transkribavo G. Kirdienė).
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paplitusi ir gretimuose slavų kraštuose – Baltarusijoje ir 
Ukrainoje: Bresto aps. baltarusių ar ukrainiečių šokio „Ra-
telis“ (blr. „Кружок“, „Гулять кружка“) (Назiна, 1989, nr. 
204) melodinis tipas sutampa su „Tanciaus“.

Aptartoji šiems šokiams būdinga melodinė intonacija 
buvo ir plačiau paplitusi Pietų Lietuvoje: ją turi ir kitų 
šokinio charakterio dainų arba ratelių antrosios dalys 
(priedainiai), pavyzdžiui, populiarios dainos arba ratelio 
Šalia kelio vieškelėlio / Gyveno šaltyšius priedainis Vai dūda 
ir vėl dūda. Šią dainą („Šaltyšius“) mandolina paskambino 
ir klaipėdiškis lietuvininkas muzikantas Martynas Kavolis. 
Aptartąją intonaciją turi ir jo paskambinta šokinė „Rusiška 
melodija“ (žr. 1 schemą). Taigi galima daryti išvadą, kad 
nustatyta būdinga intonacija buvo paplitusi gana įvairių me-
lodinių tipų Pietų Lietuvos šokių, ratelių ir šokio charakterio 
dainų, dažnai apeiginių, antrosiose dalyse. Ji aptinkama ir 
baltarusių bei ukrainiečių sukimosi šokiuose.

1939 m. „Tancių“ pagriežė ir Švenčionių aps., Dau-
gėliškių vls., Bajorų k. (dab. Ignalinos r., Kazitiškio apyl.) 
smuikininkas Juozas Gudėnas (LTR F 1169/1). Apeiginis 
galėjo būti ir jo pagriežtas „Rãtas(i)ai“ [retasis, „lėtasis“] 
šokis (Aukštaitijos dainos, 2004, p. 212), plg. Rytų Lietuvoje 
užrašytą retą tuncių (Urbanavičienė, 2000, p. 139). Abiejų 
šokių melodijos skiriasi nuo užrašytų Marijampolės krašte. 
Jos pasižymi sudėtingesne aštuonių taktų periodo forma, 
sekvencijomis. „Tanciaus“ pravedimo tradicija dar XX a. 
viduryje, net ir antroje pusėje, gyvavo Švenčionių krašte. 
Panašiai kaip ir Alytaus krašto muzikantai, švenčioniškiai 
pabrėžė, kad šiam apeiginiam šokiui būdingas gana lėtas 
tempas. 2005 m. cimbolininkas Ignas Gumbrys pasakojo: 
„Rata [„lėto tempo, santūri“] polka tinka pravesti tunčių 
[...]. Dabar gal niekas tų tunčių nepravedinėja“ (Tradicinė 
rytų aukštaičių vestuvių muzika, 2009, p. 31–32).

Aptarta dzūkų ir suvalkiečių šokiuose itin paplitusi 
intonacija būdinga ir baltarusių šokio „Levonicha“ popu-
liariausio melodinio tipo pirmajai daliai (žr. 1 schemą). 
Vestuvėse ir kalėdiniuose vaidinimuose („Ožkos vedžioji-
mas“, „Ciareškos vestuvės“) „Levonicha“ turėjo ir apeiginę 
paskirtį (Назіна, 1989, p. 19, 30; Жаніцьба Цярэшкі, 
p. 383, 387–392). Šokdami šį gyvo tempo šokį šokėjai 
nuolat sukasi poroje. Kai kur jis ir vadinamas sukimosi šo-
kiu (blr. „Крутуха“, Mogiliovo aps., „Круцёлка“, Gardino 
aps., „Мяцелiца“, Gomelio ir Minsko aps.) (Назіна, 1989, 
p. 27–28). Kita vertus, I. Nazina nurodė, kad vienoje iš 
ankstyvųjų, XIX a. pabaigos, baltarusių šokių melodijų 
rinktinių (Federowski, 1960) „Круцёлка“ įvardijamos 
įvairios melodijos, ir padarė išvadą, kad pavadinimas „api-
bendrinantis, grupinis“ (Назіна, 1989, p. 640).

Baltarusių ir ukrainiečių tyrinėtojai, pradedant Filaretu 
Kolesa (Калеса, 1970, p. 420; plg. Назіна, 1989, p. 28), 
pastebėjo, kad „Levonicha“ panaši ir į kitus šokius: baltaru-
sių „Kamaricką“, „Jautuką“ (blr. „Бычок“) bei ukrainiečių 
„Kazoką“ ir „Kolomijką“ (iš jų Lietuvoje buvo žinomas 

tik „Kazokas“). Šių šokių melodiniai tipai skirtingi, tačiau 
jų muziką sieja vienos dalies trijų nuolat kartojamų taktų 
struktūra ir ritmo formulė        , ypač ryški 
vokalinėse šokio versijose (Рагачова, 2009, p. 4, 5, 16). 
Matome, jog tai – tarsi vienu taktu pailginta pirmajam „Suk-
čiui“ būdinga ritmo formulė. Pasitaiko ir lietuviškų šokių, 
taip pat ir dzūkų ar rytų aukštaičių apeiginio pirmojo šokio 
variantų su trijų (šešių) taktų melodija ir būdinga intonacija 
antroje dalyje, pavyzdžiui, „Tancius“ iš Širvintų r. Antroji 
šio šokio melodijos dalis turi ir aptartą būdingąją intonaciją 
(Urbanavičienė, 2000, p. 123).

Seną baltarusių kilmės šokį „Levonicha“ („Levonika“)47, 
kaip ir kitus Lietuvoje žinomus baltarusių kilmės šokius, 
pavyzdžiui, XIX a. pabaigoje Baltarusijoje iš pradžių mieste, 
vėliau kaime paplitusį „Mėnulį“48, plg. „Mėnesėlį gudišką“49, 
grieždavo tik trečios kartos (tarpukariu gimusieji) lietuvių 
muzikantai iš pačių rytinių Lietuvos kraštų, į Baltarusiją įsiter-
pusių pusiasalių (Ignalinos r., Tverečiaus apyl., Švenčionių r., 
Adutiškio apyl., ir Šalčininkų r., Dieveniškių apyl.)50. Jų melo-
dijų tipai sutampa su Baltarusijoje paplitusiais labiausiai51. 

Kazokas Lietuvoje paplitęs daug plačiau – Dzūkijoje jį 
gana dažnai grieždavo ir XIX a. gimę muzikantai52, Aukštai-
tijoje – dažniau XX a. gimę muzikantai53. Kai kurie mokėjo 
ir po keletą jų versijų, pavyzdžiui, XX a. pradžioje Petras 
Lapienė (1865–1962, Biržų aps.) penkiastygėmis kanklė-
mis paskambino uždaros formos vienos dalies „Kazacką“ 
(Sabaliauskas, 1916, p. 154) ir skirtingo melodinio tipo 
laisvos dviejų panašių dalių formos „Kazoką“ („Astriškių 
maršą“) (Senosios kanklės ir kankliavimas, 1994, p. 92). 
Tai rodytų, kad kazokas Lietuvoje paplito anksčiau negu 
„Levonicha“. Vis dėlto dažnokai teigiama, kad jį šokdavo tik 
rusai, tai atsispindi ir pavadinimuose, pavyzdžiui, „Rusiškas 
kazačiokas“54. Prienų krašto smuikininko Kazimiero Lipke-
vičiaus (g. 1925 m.) pagriežto kadrilio vieną strofą sudaro 
kazokas, kurio melodinis tipas žinomas ir Bresto aps. (Bal-
tarusija) („Казaчoк“, Stolinsko r.; БГAM 646162/40).

„Levonichos“ ir kazoko negriežė lietuviškų Gervėčių, 
Pelesos kraštų Baltarusijoje muzikantai, nors jie mokėjo 
gudiškų polkų. Tik gervėtiškiai pagriežė ir keletą kitų balta-
rusių kilmės šokių: „Mėnesėlį gudišką“ (MFA KF 6008/54) 
ir „Sadulę“ (MFA KF 5886/34, LTR F 1094/34). Pasak 
Pelesos krašto smuikininko Vytauto Vaišnio (g. 1932 m.), 
„pas mus maža baltarusiškų, daugiausia lenkiški [šokiai]: 
krakoviakas, polkos, oberkas [...]. Daug moku lenkiškų 
valsų [...]. Kadriliai irgi lenkiški („Baltas“ ir „Juodas“; LKA 
V 95/7a, 10a). 

Suktinis („Bitelė“) žinomas visuose lietuviškuose kraš-
tuose. Jis buvo paplitęs ir Vakarų Baltarusijoje (Gardino, 
Vitebsko, Minsko aps.), užrašytas iš XIX a. bei vėliau 
gimusių baltarusių muzikantų (ir šokėjų) pavadinimu 
„Lietuvis“ (blr. „Лицьвин“, „Лiцвiн“) (Vitebsko aps., As-
travo r.; Традыцыйная мастацкая культура беларусаў, 
2006, nr. 42, p. 189–192; Minsko aps., Medelių r. БГAM 
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646294/24), „Lietuvaitė“ (blr. „Лiтвiнка“) (Pastavų r.; 
Назіна, 1989, nr. 215).

Taip pat ir kai kurie Dzūkijoje bei Rytų Aukštaitijoje 
pamėgti vestuvių maršai, matyt, atkeliavo iš Baltarusijos (ar 
per ją iš Rusijos), pavyzdžiui, kintamos minorinės mažori-
nės dermės „Palydų maršas“ (baltarusių vadinamas „Slavės 
atsisveikinimas“)55 (plg. Kirdienė, 2000, p. 202, 277). Kita 
vertus, šiaurės vakarų baltarusių muzikantai savo repertu-
are turi lietuviškų maršų, pavyzdžiui, „Lietuvišką vestuvių 
maršą“56 (visoje Lietuvoje paplitusį „Suk suk ratelį“).

Ryškesnės dzūkų, negu kitų lietuvių etninių grupių, 
šokių sąsajos ir su lenkų kilmės šokiais. Paplitęs visoje 
Europoje, lietuvių, kaip ir vakarų baltarusių, itin pamėgtas 
krakoviakas dažniausiai griežiamas vienu melodiniu tipu su 
trečiąja dalimi – polka, paprastai ir pridainuojamas. Lenki-
joje krakoviakas gali būti ir kitokių melodinių tipų, vienos 
dalies (Dąbrowska, 2005/2006, p. 103, 362; plg. Saunoriū-
tė, 2006, p. 171). Visur Dzūkijoje, kaip ir kitur Lietuvoje, 
Baltarusijoje bei kitose Europos šalyse paplitusios ir įvairių 
melodinių tipų mazurkos. Be to, kai kurie dzūkų, kaip ir rytų 
suvalkiečių, tradiciniai šokiai panašūs į greitąjį valsą arba ma-
zurką: „Šiaučiukas“, „Drabniukas“57, „Dribsukas“ (Lietuvių 
liaudies melodijos, 1999 (1938), p. 310)58, „Tai grikiai, tai 
vikiai“59, pasitaikė toks ir „Kepurinės“ variantas60.

Dažniausiai greitoko tempo, ritmiškai pabrėžtos, ne itin 
dainingos melodikos yra ir senųjų dzūkų smuikininkų pa-
griežti valsai. Tokį valso pobūdį kartais pabrėžia ir pavadini-
mas, pavyzdžiui, „Greitukas“ (LTR F pl. 308/2). Jaunesnių 
kartų muzikantai grieždavo ir dainingų, plačios melodikos, 
lėtesnio tempo valsų. Kai kurie iš jų, pavyzdžiui, „Alles 
Russen raus“ (MFA A 113/12, plg. „Kaip gražu miške“), 
Dzūkijoje paplito tik Antrojo pasaulinio karo metais.

Pietryčių Lietuvoje žinomas ir lenkų šokis oberekas 
(oberka, oberkas)61, tačiau jis daug retesnis negu mazurka. 
Oberekų pagriežė ir XIX a. gimę dzūkų smuikininkai (re-
čiau armonikininkai), daugiausia – Seinų ir Punsko krašto 
muzikantai. Lietuvių pagriežti oberekai tik instrumentiniai, 
„techniški“, jų melodijos nedaugelio tipų, dažniausiai gana 
sudėtingos formos: nuo dviejų iki keturių dalių, su charak-
teringa vienos kartojamos gaidos įžangėle. Tai rodytų, kad 
oberekas mūsų krašte paplito gerokai vėliau už mazurką ir 
neprigijo.

Savo vaidmenį suvaidino ir 1918–1939 m. Dzūkijos 
dalies, Vilniaus krašto bei Rytų Aukštaitijos dalies lenkų 
okupacija. Anot smuikininko Juozo Zubricko (g. 1912 m. 
Lazdijų vls., Rudaminos dvare), lenkiški šokiai ypač plito 
per lenkų okupaciją62. Griežti lenkiškų šokių lietuvių smui-
kininkai, pavyzdžiui, Juozas Jančas (1909–1996, g. Punsko 
vls., Bubelių k.), išmokdavo ir tarnaudami, nors ir prieš 
savo norą, Lenkijos kariuomenėje. Pasipriešinimas privers-
tinei polonizacijai stiprino lietuvių nacionalinę savimonę, 
stabdė natūralią lenkų ir lietuvių muzikos sąveiką. Dzūkų 
smuikininkai lenkų ir lietuvių muzikos netapatino, lenkų 

muzikos nelaikė sava. Pasak J. Jančo, „lenkų muzika skiriasi 
nuo lietuvių“ (EIA, užr. 1992 m.).

Vienas kitas antros ir trečios kartos dzūkų muzikantas 
pagriežė keletą lenkiškomis vadinamų polkų ir dar rečiau 
valsų. Dažnesni jie buvo rytų aukštaičių ir Paežerių regio-
no (vakarinė Vitebsko aps. dalis) Baltarusijos muzikantų 
repertuare. Viena iš paplitusių vieno nusistovėjusio melo-
dinio tipo polkų – „Ūsiasiūsia“ („Ūsiasia“, „Ūšiašiūšia“)63. 
Ignalinos ir Švenčionių r. ji ypač populiari, dar vadinama 
„Pilsudskio polka“64. Rytų Lietuvoje (Zarasų, Švenčionių, 
Ignalinos, Šalčininkų r. ir Gervėčių krašte), Vakarų Balta-
rusijoje (Vitebsko, Minsko aps., Vileikos r., Bresto aps.), 
Punsko krašte ir kitur Lenkijoje (Dąbrowska, 2005/2006, 
p. 191–192) paplitusi ir polka „Šabasuvka“ („Šabasutka“ ir 
pan.)65. Liaudies muzikantai nurodo, kad ji yra žydų (hebr. 
šabath „ilsėtis“, šabas „šeštadienis, žydų šventė“)66 arba lenkų 
kilmės. Šią trijų dalių (ir su lenkiško stiliaus vienos kartoja-
mos gaidos įžangėle) polką muzikantai dažniausiai griežia 
vienu minorinio pobūdžio dermės melodiniu tipu.

Pasak dzūkų griežėjų, caro laikais buvo madingi rusiški 
šokiai: „Aleksandra“ („Aleksandrovas“), „Karobuška“ 
(„Karobočka“), „Lazdynėlis“ (lezginka „Girios karaliai“)67, 
„Nariečenka“, padespanas ir kiti. Daugelis jų Lietuvoje 
paplito tik XX a. pradžioje, kai kurie („Padekateris“, „Pa-
difyras“, padespanas [t. y. ispaniškas šokis], „Padegrasas“ 
bei gruzinų kilmės „Lezginka“) rusų baletmeisterių buvo 
sukurti tik XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje. Tokių šo-
kių lietuvių vyrai dažnai išmokdavo tarnaudami carinėje 
armijoje (kaip žinome, tarnyba rekrutams trukdavo net 
25 metus). Grįžusieji į gimtinę šių šokių išmokydavo kitus 
bendruomenės narius (Poškaitis, 2001, p. 7). Iš sovietinės 
tremties Sibire grįžusieji dzūkų (kaip ir rytų aukštaičių) 
smuikininkai mokėjo ir graudžių minorinės dermės rusiškų 
valsų ar valso ritmikos dainų68.

Taigi dzūkų smuikininkų (ir kitų muzikantų) šokių 
ir maršų repertuaras buvo stipriau negu kitur Lietuvoje 
veikiamas slavų muzikos įtakos. Kita vertus, vyko lietuvių 
ir baltarusių bei kitų slavų tautų (ukrainiečių, lenkų) šokių 
muzikos tarpusavio mainai. Lietuvių ir baltarusių bei kitų 
slavų tautų smuiko muzikos sąsajoms tirti būtinas atskiras 
išsamus darbas. Šiuo metu galima teigti, kad seniausios 
lietuvių (dzūkų ir rytų suvalkiečių) bei slavų (baltarusių 
ir silpnesnės ukrainiečių, lenkų) šokių muzikos sąsajos 
atsiskleidžia ne tam tikrų nusistovėjusių šokių melodinių 
tipų (kaip lietuvių „Suktinio“ ar baltarusių „Levonichos“, 
lietuvių „Tanciaus“ ir baltarusių, ukrainiečių „Ratelio“), o 
intonacijų bei ritmo formulių lygmeniu. Vis dėlto net ir 
esant tam pačiam melodiniam tipui, pastebimi gana ryš-
kūs lietuvių (dzūkų) ir slavų šokių charakterio, tempo bei 
melodijos formos ir dermės skirtumai.

Kita vertus, dzūkų smuikininkų repertuare gana dažni ir 
Vakarų bei Šiaurės Europos tautų kilmės šokiai. Jie į Dzūki-
jos kaimo vietoves galėjo įvairiu metu plisti iš dvarų, miestų 
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bei iš labiau į vakarus ar šiaurę esančių Lietuvos etnograinių 
sričių. Jų kilmę liudija pavadinimai, pavyzdžiui, „Angelči-
kas“ (pranc. anglaise „anglų“), „Pranavada“ (pranc. rançaise 
„prancūzų“)69. Dzūkų „Angelčiko“ melodinės intonacijos 
sutampa su Europoje XVII–XVIII a. paplitusio anglų kil-
mės kontradanso anglėzo (plg. Siaurukaitė-Kirdienė, 1992, 
p. 51–59) viena iš tipiškų melodijų. Tuo galime įsitikinti, 
palyginę jį su Rytų Prūsijos anglėzu, pavadintu „Trijų velnių 
šokis“ (žr. 2 schemą). Beje, įžymus Raseinių krašto muzi-
kantas Stanislovas Abromavičius 1937 m. kanklėmis taip 
pat paskambino „Angelčiką“, tačiau jo melodija kitokia. 
Šiokį tokį panašumą į tipišką anglišką šokį galima įžvelgti 
tik jos antrojoje dalyje (Senosios kanklės ir kankliavimas, 
1994, p. 99).

Be I. Cilciaus, „Pranavadą“ (kito melodinio tipo) 
prisiminė Marcinkonių apyl. armonikininkas Benediktas 
Baublys (MFA KLF 1458/5, užr. 1976 m.). XX a. pradžioje 
„Pranavada“ dar buvo šokama ir Valkininkų vls.70

Turimais duomenimis, anglėzas ir francėzas Balta-
rusijoje ir Lenkijoje liaudies tradicijoje nebuvo paplitę 
(Dąbrowska, 2005/2006, p. 15). Taigi Dzūkija būtų rytinė 
jų paplitimo riba.

Dzūkų smuiko muzikos sąsajas ne tik su Rytų ir Vakarų, 
bet ir su Šiaurės Europos šalių muzikos tradicijomis rodytų 
„Angelčikas“, taip pat Prienų r. užrašytas kadrilis, kurio vie-
na dalis panaši į Didžiojoje Britanijoje, Airijoje itin pamėgtą 
trijų ar šešių aštuntinių metro šokį džigą (2 pavyzdys). Šis, 
kaip ir angliškas šokis, galėtų būti dvarų kultūros71 arba 
prekybinių ir kultūrinių mainų, vykusių iš pajūrio Nemuno 
keliu, palikimas. Lietuvoje pasmuikuotų džigo melodijų 
užrašyta mažai, dar kelios – šiaurvakariniuose Plungės ir 
Telšių rajonuose. Šis šokis užrašytas ir Mažojoje Lietuvoje, 
Rusnėje, plg. Kretingos r. (Kirdienė, 2008, p. 37, plg. Ma-
čiulskis, 2010, p. 104–106, 112; „Džigelis“).

Dzūkijoje, kaip ir kitose Lietuvos etnograinėse srityse 
bei Baltarusijoje, yra paplitusių ir Vakarų Europos (Vo-
kietijos) kilmės karinių ar medžiotojų maršų, griežiamų 
vestuvėse, pavyzdžiui, maršas, žinomas pavadinimu „Jėgeris“ 
(vok. Jäger „medžiotojas“)72.

Dzūkijoje, Varėnos, Trakų, Prienų, Kaišiadorių rajo-
nuose bei Gervėčių ir Pelesos apyl. buvo populiarūs įvairūs 
kadriliai. Pirmos ir antros kartos smuikininkai jų pagriežė 
gana daug73, tačiau trečios kartos – jau tik vienas kitas 
smuikininkas, kai kurie – ne visą kūrinį74. Kadrilių visiškai 

2 schema. „Angelčikas“, LTA pl. 305/8, pirma dalis. Merkinės vls. Lietuvių liaudies melodijos, 1938 (1999), nr. 331. „Drei 
Deiwelstanz“, pirma dalis (orginalas C tonacija). Pat. Anneliese Hofmann iš Angeburgo 1928 m. (Tanzkreis, 1930, nr. 3).

2 pav. „Kadrilis“, 2 strofa (fragmentas), MFA KF 6087/80, smuiku pagriežė Kazimieras Lipkevičius, g. 1925 m. Būdos k., 
Aukštadvario vls., Trakų aps., gyv. ten pat (Būdos k., Lelionių apyl., Prienų r.), užr. M. Urbaitis, D. Guliokas 1973 m., 
transkribavo G. Siaurukaitė-Kirdienė 1992 m. 
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neprisiminė ketvirtos kartos smuikininkai, nors juos dar 
griežė tos kartos armonikininkai, kviečiami pagriežti fol-
kloro ansamblių šokėjams. Kontradansinio šokio „Lencijus“ 
(„Lencijas“; pranc. lancier „ulonas“) variantų užrašyta tik 
pačiuose rytiniuose Lietuvos kraštuose: Dieveniškių apy-
linkėje (MFA S, pat. M. Kuklys), Švenčionių („Lencitas“; 
LTR F pl. 1170/4) bei Zarasų („Lancajiedas“) apskrityse ir 
Vitebsko aps., Breslaujos r., Damošių k. Baltarusijoje („Lan-
cetas“ arba „Lenciūgėlis“; IIES 44/111, pat. A. Savickienė, 
užr. 1956 m.). Zarasiškio armonikininko teigimu, šį šokį 
„išgalvojo vietiniai rusai“ (MFA KLF 382/5, armonika). 
Šokis buvo žinomas ir šiaurės vakarų baltarusiams75 bei 
miestelėnams ir bajorams Lenkijoje, Kujavuose ir Mazovi-
joje (Dąbrowska, 2005/2006, p. 118). 

Kai kurie šokiai, pavyzdžiui, beveik visuose lietuviškuose 
kraštuose paplitęs klumpakojis („Katinėlis“; „Katinėli, nu 
nu nu“) (Kirdienė, 2006, p. 121–122) arba retesnis „Senis 
pjovė rugelius“ („Semioročka“) laikomi bendrais daugeliui 
Europos tautų. Dzūkijoje nebuvo labai mėgstami visoje 
Lietuvoje paplitę lietuviški šokiai „Ant kalno karklai“, „Mes 
du broliukai“, „Pjoviau šieną“ ir estų kilmės šokis „Noriu 
miego“. Jų užrašyta tik iš jaunesnių kartų, XX a. gimusių 
muzikantų.

Apibendrinant galima teigti, kad yra gana daug šokių 
ar žaidimų, ratelių, būdingų vien tik Dzūkijos arba dar ir 
nedaugelio greta esančių Lietuvos etnograinių sričių ar kai-
myninių šalių (jų gretimų etnograinių sričių) smuikininkų 
ir kitų muzikantų repertuarui. Iš tokių šokių XIX a. gimę 
smuikininkai pagriežė „Aplinkinį“ (polką „Aplinkinis“), 
„Kepurinę“ („Kepurėlę“), „Skepetėlę“, „Sukčių“, „Suvartu-
ką“, „Tancių“. Antros ir trečios kartos smuikininkai tų šokių 
jau nebeprisiminė, bet pagriežė žaidimą „Motule mano“ 
(Lazdijų r.; MFA KF 3530/5), ratelį „Vai kur buvai, bernu-
žėli“ (Varėnos r., MFA KF 6005/8), šokį ar ratelį „Augo 
girioj serbenta“, „Serbinta“ (Alytaus r. ir Punsko kraštas)76. 
Kiek plačiau paplitę dar keli šokiai. Jau minėtas „Tai vikiai, 
tai grikiai“ buvo paplitęs ir Suvalkijoje. „Mėnesėlis aiškus“ 
(MFA KF 3530/8) daug populiaresnis Aukštaitijoje, joje 
griežtas visų kartų muzikantų77 (kaip jau minėta, kitu me-
lodiniu tipu paplitęs ir Baltarusijoje). Šokis „Mikita“ (rečiau 
„Mikitienė“)78 dažniausiai vienu melodiniu tipu plačiai 
paplitęs ir Aukštaitijoje, Baltarusijoje, be to, pasitaiko Su-
valkijoje, Pietų Žemaitijoje79. „Našlys“ („Našliukas“)80 – taip 
ir panašiai vadinamų įvairių melodinių tipų šokių užrašyta 
ir Suvalkijoje, Marijampolės r., bei Žemaitijoje. Gana retas 
šokis „Kryžiokas“ (EIA, pat. J. Jančas) įvairiais melodi-
niais tipais užrašytas ir Aukštaitijoje, Pietų Žemaitijoje81 

bei Baltarusijoje. „Olimpa“ („Olimpė“)82 plačiai paplitęs 
ir Aukštaitijoje, retai užrašytas Žemaitijoje, Suvalkijoje, 
Vilkaviškio r.

Panašiai kaip ir rytų aukštaičiai, ne tik senųjų, bet ir 
jaunesniųjų kartų dzūkai pagriežė įvairių melodinių tipų 
jaunosios išlydėjimo maršų83. Vienas XIX a. gimęs dzūkų 

smuikininkas pagriežė ir marčios sutikimo jaunojo pusėje 
maršą („Parveža marčią“, MFA KF 6008/9). Tai rodo, kad 
Dzūkijoje ir Rytų Aukštaitijoje ilgiausiai išliko senieji ves-
tuvių papročiai ir apeiginė instrumentinė muzika.

dainos ir giesmės

Dzūkijoje gyvavo nuostata, kad visas dainas galima griežti 
smuiku, pritarti dainininkams. Ir gimusieji XIX a., ir vėlesnių 
kartų dzūkų smuikininkai dažnai patys buvo geri dainininkai 
bei pagriežė (kartais ir patys dainuodami) gana daug įvairių 
žanrų dainų. Apeiginių, ypač vestuvių, dainų pagriežė beveik 
vien tik senieji pirmos ir antros kartos muzikantai iš daugelio 
Dzūkijos kraštų: „Ar žiba žiburužis“ (Trakų r.)84, „Ką, mo-
čiute, padarei“ (Gervėčių apyl.; MFA KF 5886/28), „Motu-
le, o seniausia“ (MFA KF 4093), ‚Paukštute lakštute“ (MFA 
KF 6005/9), „Prapuoliau, motula“ (Druskininkų, Trakų r.; 
MFA KF 3904/4, 3909/3). Pastarąją dainą („Prapuoliau, 
močiute“) tuo pačiu melodiniu tipu paskambino ir įžymus 
kanklininkas Pranas Puskunigis, gyvenęs Skriaudžiuose, 
Prienų r. (Senosios kanklės ir kankliavimas, 1994, p. 111). 
Iš trečios kartos smuikininko Bernardo Učkuronio, kartu 
dainuojant jo žmonai, užrašytas ir vestuvių apdainavimas 
Nieko nebus družkele, / Reiks saldainių duoti (MFA DV 56/5, 
Varėnos r., Dalinos k.).

XX a. pirmos pusės smuiko muzikos įrašai liudija, kad 
smuiku buvo griežiami ir vestuviniai verkavimai („Jaunosios 
verkavimas šliūban važiuojant“; LTR F pl. 307/2). Jauno-
sios verkavimą dūdele padūdavo Trakų r., Tolkiškių apyl., 
Panošiškių k. muzikantas Astikas (MFA KF 5484/10). 
XIX a. vid.–XX a. pr. ši tradicija buvo žinoma ir Rytų 
Aukštaitijoje, verkavimus grieždavo anykštėnai muzikantai 
(Kašarauskas (Kossarzewski), 1858–1863, p. 131; Kirdienė, 
2000, p. 146–147, 264). Smuiku jaunosios verkavimams 
pritardavo ir Rusijos Paežerės regione, kuris sudaro vientisą 
Baltarusijos Paežerės tęsinį (Традиционная музыка русского 
Поозерья, 1998, nr. 70, 85, plg. 82 (Rauda su armonika).

Be to, apeiginių dainų melodijomis grindžiami vestuvių 
maršai, pavyzdžiui, maršas daina grįžus iš jungtuvių „Pra-
puoliau, motule“ (MFA A 113/18). Dzūkijoje neužrašyta, 
Aukštaitijoje, Švenčionių, Ignalinos kraštuose bei kitur 
Lietuvoje pamėgta daina maršas „Ruoškis, sesute“, tik jai 
gimininga, tačiau kito melodinio tipo, tridalio metro, daina 
maršas „Jau žirgai pakinkyti“ (MFA A 113/17). Griežiamos 
apeiginių vestuvių dainų melodijos gali skirtis nuo vokalinių 
versijų. Reikia pastebėti, kad daug išvardytų apeiginių dainų 
ir dainų maršų pagriežtos tridaliu metru ir greitoku tempu, 
todėl panašios į greituosius valsus. Jų dermės dažniausiai 
mažorinio pobūdžio, iš gervėtiškių muzikantų užrašyta ne 
tik mažorinio, bet ir minorinio pobūdžio dermių apeiginių 
ir neapeiginių lietuvių dainų.

Iš kitų Lietuvos etnograinių sričių Dzūkija išsiskiria 
ilgiausiai išlaikytu kalendoriniu muzikiniu folkloru85. 
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Kompaktiškame areale: Rytų Lietuvoje ir Vakarų Baltaru-
sijoje86, su ja besiribojančioje Pskovo aps. Rusijoje, Šiaurės 
Rytų Lenkijoje (ir Suvalkų Palenkėje)87 ir su ja besiribo-
jančioje šiaurės Ukrainoje paplitusios artimų melodinių 
tipų lalauninkų dainos, Lietuvoje daugiausia žinomos 
pagal priedainį Vynelis vyno žaliasai (Земцовский, 1975, 
p. 180; Astrauskas, 2000, p. 143; Račiūnaitė-Vyčinienė, 
2009, p. 141; Žičkienė, 2011, p. 29–30) ir religinės gies-
mės. Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė pastebėjo, kad vakarų ir 
rytų dzūkų (ir kai kurių rytų aukštaičių, besiribojančių su 
vilniškiais) lalavimo dainų melodiniai tipai (ar vieno tipo 
gana tolimos atšakos) skiriasi: vakarų dzūkų jie yra kvint-
toniniai, rečiau – kvarttoniai, rytų dzūkų – terctoniniai 
(Račiūnaitė-Vyčinienė, 2009, p. 139–140).

Visoje Rytų ir Pietryčių Lietuvoje gyvavo tradicija, kad 
muzikantai, smuikininkai pritaria lalauninkams, tačiau 
pagriežtų lalavimo dainų užrašyta mažai. Vidurin dvaro žydi 
grūšelė, pritardamas smuikeliu dainuodavo žymus Margio-
nių k., Marcinkonių vls., muzikantas Motiejus Calevičius 
(1854–1952), kai su kitais vyrais lankydavo kaimynų kie-
mus (Krištopaitė, 1988, p. 250). Instrumentinę lalauninkų 
dainos Labas vakaras, mergele, / Dovanok vyno žaliojo versiją 
pasmuikavo gervėtiškis S. Kaltonas (MFA KF 6008/51; plg. 
Vyčinas, 2002, p. 296). Gervėčių krašte lalauninkų daina 
vadinama za(k)letunka88. Švenčionių krašto muzikantas 
Ignas Gumbrys cimbolais pagrojo lalauninkų dainą „Skrido 
skrido du karveliai“ (Metų ratas, 2008, vaizdo įrašas nr. 
35)89. Muzikantas pasakojo: „Lalauc eidavo (Aleliuju mes 
vadindavom) su klarnetu ir smuiku, armoške.“90

Giesmes dzūkų lalauninkai dar ir XX a. pabaigoje 
giedodavo griežiant muzikantams. Ypač gerai dzūkų smui-
kininkai prisimena giesmę „Linksma diena“, dar vadinamą 
„Aleliuja“91. J. Jančas pasakojo, kad Seinų ir Punsko krašte 
lalauninkai ją užtraukdavo priėję prie namo: „Aš grajyda-
vau, o vyrų kompanija dainavo. Pas vieną žmogų užeisi, 
o pas kitą – ne, tai supyks. Čia tai jau ne baikos!“ (LKA 
V 54/19). Ši giesmė nuo seno įsitvirtinusi katalikiškos 
Europos instrumentininkų repertuare, pavyzdžiui, austrų 
smuikininkas virtuozas ir kompozitorius Heinzas Ignazas 
Franzas Biberas (1644–1704) religinių giesmių pagrindu 
1675 m. sukūrė savo pagrindinį kūrinį – penkiolikos „Ro-
žinio sonatų“ (vok. Rosenkranz-Sonaten) smuikui ir bosui 
ir baigiamosios „Passacaglia“ smuikui solo ciklą. Giesmės 
„Linksma diena“ melodija skamba vienuoliktoje sonatoje 
„Prisikėlimas“ (Biber, 2003, nr. 11).

Nors XX a. pirmoje pusėje dar gyvavo tradicija muzi-
kantams pritarti kalėdautojų ir Trijų karalių eisenos dalyvių 
giesmėms, Kalėdų giesmių įrašyta tik viena – kaip minėta, 
1908 m. pagrota dūdmaišiu (Dysnos apyl., dab. Ignalinos r.). 
Kalėdų giesmę „Aš, mažas vaikelis“ minėjo ir Seinų-Punsko 
krašto smuikininkas J. Jančas (EIA, užr. 1992 m.). Kalen-
dorinės dainos, giesmės ir žaidimai, šokiai su Dzūkija besi-
ribojančių Vakarų Baltarusijos Gardino, Vitebsko apskričių 

(kaip ir labiau į pietus nutolusios Bresto aps.) smuikininkų 
ir kitais instrumentais grojančių muzikantų repertuare dar 
ir XX a. antroje pusėje užėmė kur kas svaresnę vietą negu 
lietuvių. Baltarusių etnomuzikologai itin daug jėgų skyrė 
instrumentinei kalendorinei muzikai užrašyti ir ištirti, 
daug šios muzikos paskelbta. Kad baltarusių kalendorinės 
instrumentinės muzikos tradicija išsilaikė geriau negu lietu-
vių, autorei teko įsitikinti 1990 m. per Dieveniškių krašto 
ekspediciją. Lietuvių smuikininkai kalendorinių švenčių 
kūrinių nepagriežė, o vos už kelių kilometrų nuo lietuviškų 
Žižmų Dobropolės kaimo (Ivjos r., Baltarusija) smuikinin-
kas E. Paplavskis pagriežė kalėdautojų giesmę „Dzisiaj u 
Betleja“ („Šiandien Betliejuje“, MFA KLF 1416/35) bei 
lalauninkų giesmę „Wiasiolyna“ („Linksma diena“) (MFA 
KLF 1416/13). Kalėdautojų dainelė užrašyta ir iš save lenku 
laikiusio Šalčininkų krašto cimbolininko92.

Tarpukariu gimusieji ir vėlesnių kartų dzūkų smuikinin-
kai taip pat mėgo dainas, tačiau jų repertuaras nuo senųjų 
muzikantų skiriasi, jame daugiausia jaunimo ir meilės dainų, 
romansų, partizanų dainų ir kitų individualios kūrybos dai-
nų. XX a. antroje pusėje ir XXI a. pradžioje, kaip ir XX a. 
viduryje, užrašyta smuikininkų, griežiančių vien tik dainas. 
Pats eiliuoti mėgstantis Jonas Dzenkauskas (g. 1926 m., gyv. 
Alytaus r., Punioje) dainuodamas kartu su žmona 1996 ir 
2008 m. pateikė jaunimo ir meilės, partizanų dainų, ro-
mansų bei vieną senąją vestuvių dainą93. Daug dainų Simno 
krašto muzikantų Algimanto Ramanausko (Smetoniški 
bernai, 2001) bei Teoilio Juškausko94 repertuare.

Į valsus ir polkas dzūkų smuikininkai įpina ne tik vieną 
kitą vokalinei savo krašto muzikai būdingą intonaciją, bet 
ir visos dainos melodiją arba apeiginę dainą griežia kaip 
valsą (pvz., valsas Paukštute lakštute, / Kur buvai, lakiojai95). 
Pateikėjai teigė, kad kai kurie muzikantai kurdavo šokius 
pagal dainas. Pasak Julijono Babkausko, Punsko krašte 
„Degutis […] muzikantas specialistas buvo. Tai jisai iš dai-
nų. Šitoj polka […] „Miškas“ [padaryta] iš dainos Prašom 
prašom paklausyti […]; Gražus miškas, miško medžiai. Tai 
iš šito punkto paskui kitą pasidarė, i labai graži polka išaj“ 
(LKAV 104 ).

Lokalūs dzūkijos kraštų smuikininkų 

repertuaro savitumai

Nors atskirų Dzūkijos kraštų smuikininkų repertuaro 
savitumams išsamiau ištirti reikėtų specialių lokalių tyrimų, 
tačiau ir šio tyrimo rezultatai leidžia nustatyti kai kuriuos 
savitumus.

Gervėtiškis Vitolis Petrikas lamzdeliu padūdavo vestu-
vių dovanojimo apeigų dainą „Dovanoja [Onutei]“ (MFA 
KF 5886/7). Dovanojimo apeigų dainas nuo seno griež-
davo, net jei niekas ir nedainuodavo, ir Ignalinos r., Tvere-
čiaus, Didžiasalio apylinkių smuikininkai pavieniui, vėliau 
prisidėjo ir armonikininkai96. To paties melodinio tipo 
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vestuvių dovanojimo dainą be dainavimo pagriežė Šiaurės 
vakarų Baltarusijos, Vitebsko aps., Dokšicų r. smuikininkas 
(g. 1930 m.; БГAM 646594/14). Šių dainų melodinis 
tipas priklauso didelei lietuviams ir baltarusiams bendrų 
apeiginių melodijų grupei (Vyčinienė, 2002, p. 135–139)97. 
Šio regiono, kurį būtų galima vadinti Rytų Aukštaitija arba 
Šiaurės rytų Dzūkija, vientisumą patvirtina ir instrumenta-
rijus: kaip minėta, čia, kaip ir Šiaurės vakarų Baltarusijoje, 
buvo paplitę dūdmaišis (neaptiktas tik Gervėčių krašte) ir 
Peterburgo armonika. Su Pietų ir Vakarų Dzūkija šį regioną 
sietų aptarto pirmojo apeiginio vestuvių šokio „Tancius“ 
paplitimas, tačiau šiaurrytinėje ir pietinėje dalyje jis buvo 
griežiamas skirtingais melodiniais tipais.

Gervėčių krašte „Tancius“ nebuvo žinomas: lietuvių 
ir gudų vestuvėse šokti pradėdavo keturi svotai, įsitvėrę į 
nosinės kampus. Dažniausiai būdavo griežiama polka. Tik 
Gervėčių krašte „Mikita“ („Oi Mikita, Mikita“) vadinamas 
visoje Europoje paplitęs šokis, Lietuvoje dažniausiai žino-
mas pavadinimu „Senis pjovė rugelius“ (MFA KF 5886/20, 
26, 6008/52). To paties melodinio tipo „Mikitos“ vokalinė 
versija 1940 m. užrašyta ir iš Druskininkuose gyvenusio 
baltarusio pateikėjo, kurio gimtoji vietovė nenurodyta 
(Шыpмa, 1976, nr. 355). Astravo r., Mikailiškių k. save 
lenkais laikantys gyventojai šokio „Mikita“ dainelę dainuo-
davo, pagal ritmą suskaičiuodami septynis žingsnius: Viens 
du trys, ke-tu-ri penk’ 98. Dieveniškių apyl., Šalčininkų r., šis 
šokis net ir vadintas „Semioročka“ (LKA V 55/11, Lietuvių 
liaudies smuiko..., 2007, nr. 69). Panašiais pavadinimais šis 
šokis buvo žinomas ir Lenkijoje (Dąbrowska, 2005/2006, 
p. 121).

Kai kuriuos už Lietuvos valstybės ribų atsidūrusių 
lietuviškų kraštų smuikininkų, kaip ir kitų muzikantų, re-
pertuaro savitumus nulėmė istorinės politinės ir kultūrinės 
sąlygos. Šiuose kraštuose mažiau visuose lietuvių gyvena-
muose kraštuose žinomų lietuviškų šokių. Čia užrašytas 
suktinis („Bitutė“, „Bitela pilkoji“), „Ant kalno karklai“, 
Punsko ir Seinų krašte – ir „Klumpakojis“, „Noriu miego“. 
Dažniausiai šių kraštų muzikantai grieždavo maršą „Suk 
suk ratelį“. Lietuviškose Baltarusijos salose užrašyta daugiau 
nei kitur Dzūkijoje baltarusiškų šokių, taip pat ir viena kita 
daina, giesmė.

Po trečiojo Abiejų Tautų (Lietuvos ir Lenkijos) Res-
publikos padalijimo Punsko ir Seinų kraštas iš pradžių 
priklausė Prūsijai, tik vėliau atiteko carinei Rusijai. Šio 
krašto muzikantai beveik visiškai negriežė carinių rusiškų 
šokių. Tokia situacija primena Klaipėdos kraštą, kuriame 
dėl kultūrinių ir politinių nuostatų beveik visiškai nebuvo 
griežiama slavų kilmės šokių, nors gretimoje Žemaitijoje jie 
buvo paplitę (Kirdienė, 2005, p. 25).

Tik Punsko krašto smuikininkai pagriežė šiuo metu 
kone visos Lietuvos folklorininkų pamėgtą į valsiuką panašų 
šokį „Šiaučiukas“ (plg. valsas „Šiaučiukas“). Įvairių melo-
dinių tipų „Šiaučiumi“ vadinami instrumentais pritariami 

šokiai, tik ne tridalio, o dvidalio metro, paplitę ir kitur 
Lietuvoje: Suvalkijoje, Marijampolės (LTR F pl. 643/3), 
Prienų r. (Senosios kanklės ir kankliavimas, 1994, p. 110) 
bei Žemaitijoje, Telšių (Lietuvių liaudies melodijos..., 1999 
(1938), p. 306–307), Plungės r. (MFA D, užr. 2005 m.). 
Panašų įvairių melodinių tipų, tik dvidalio metro šokį turi 
ir lenkai. Choreologė Grażyna W. Dąbrowska nurodo, kad 
šis šokis (lenk. Szewc, Szewczyk) plačiai paplitęs Lenkijoje, 
jis būdingas ir Suvalkų kraštui. Tokių amatininkų darbą 
imituojančių šokių kilmė gali būti siejama su amatininkų 
cechų (gildijų) tradicija turėti savo šokius (Dąbrowska, 
2005/2006, p. 249–251, 359, 362).

Pasitaiko ir daugiau šokių, būdingų tik vietinei tradicijai, 
pavyzdžiui, Punsko krašte užrašytas „Straksiukas“99. Polkų, 
valsų pavadinimais (tarkime, senovės polka „Šilinė“, LTR 
F pl. 305/1, „Šilų valsas“, MFA KF 3427/21), muzikantai 
pabrėžia priklausymą tam tikram Dzūkijos kraštui.

Pastebimos Punsko ir Seinų krašto bei Lazdijų, Mari-
jampolės ir kitų Suvalkijos ar net Pietų Žemaitijos rajonų 
smuikininkų repertuaro sąsajos. Panašūs vestuvių papročiai: 
į vestuves ateinantys muzikantai sutinkami triukšmu ir turi 
išsipirkti polkute; griežiami skirtiniai šokiai – ne tik tėvams, 
bet ir piršliui, jaunajai, jauniesiems; paplitęs keltuvių maršas 
„Labas rytas“. Punsko ir Seinų krašto bei Lazdijų, Alytaus, 
Prienų r. kaip ir Suvalkijoje neužrašyta kadrilių, nors šiokių 
tokių užuominų apie juos esama100.

 

Repertuaro kaitos tendencijos 

Liaudies muzikantai, smuikininkai pastebėjo, kad šokių 
repertuaras nuolat keitėsi – kiekviena karta turėjo savo 
mėgstamų šokių. Pasak Juozo Gervelio, XX a. pirmoje 
pusėje „senesnius šokius šokdavo vyresni žmonės, jaunimas 
neužsiėmė“. H. Gegužinskio XIX a. antroje pusėje pastebė-
tas valsų ir polkų įsivyravimo procesas vyko visą XX amžių. 
1994 m. talentingas smuikininkas Antanas Labenskas pasa-
kojo, kad Lazdijų krašte tarpukariu iš lietuviškų šokių po-
puliariausi buvo polka ir valsas. Pastaraisiais dešimtmečiais 
polkos ir valsai (be romansų ir kitų individualios kūrybos 
dainų) vyrauja daugelio Dzūkijos (kaip ir kitų Lietuvos 
regionų) griežėjų repertuare.

XIX a. gimę dzūkų smuikininkai polkų pagriežė dukart 
daugiau negu valsų. XX a. gimusių muzikantų repertuare 
valsų daugėjo, tačiau jų iki pat šių dienų išliko maždaug treč-
daliu mažiau negu polkų. Aukštaičių muzikantų repertuare 
polkų ir valsų santykis bei valsų populiarėjimo tendencijos 
panašios. O Suvalkijoje (ypač Šakių ir Vilkaviškio r.) valsai 
buvo populiaresni, antros ir trečios kartos muzikantai jų 
grieždavo net ir daugiau negu polkų.

Keitėsi šokių įvardijimo tradicijos. Repertuare įsigalėjus 
polkoms ir valsams, pasidarė svarbu juos atskirti, duoti pava-
dinimus. Pasak dzūkų pateikėjų, polkas ir valsus įmantriau 
pradėta vadinti tik XX a. viduryje. Įžymūs Lazdijų krašto 
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muzikantai Antanas Labenskas ir Albinas Bartnykas pasako-
jo: „Visi tie visi grojimai buvo daugiausia bevardžiai, paskui 
tik pradėjo pakrikštyt“ (EIA, užr. 1994 m.). Anot Punsko 
krašto smuikininko Julijono Babkausko, „naujoviški valsai, 
tai iš tos dainos vardo ir vadinasi, o pirmai, tai iš seno kas 
mokėjo, tai grojo, o iš kur ji buvo paėjusi… Iš senų senovės 
vardų neturėjo“ (LKAV 104). 

Sekdami tradicijomis, smuikininkai kurdavo polkas 
ir valsus patys. A. Bartnykas savo kūrybos polkas vadino 
čiudnesnėmis („keistesnėmis“), taigi pastebėjo, kad jos šiek 
tiek skiriasi nuo kitų jo griežiamų polkų.

Tarpukariu pradėta griežti fokstrotus ir tango. Tik tuste-
pas galėjo būti paplitęs ir anksčiau: jį pagriežė vienas XIX a. 
gimęs smuikininkas (Du-step, plg. angl. two-step „dvižings-
nis šokis“; MFA KF 6008/19), gana daug antros kartos bei 
vienas trečios kartos muzikantas101. Įvairiais pavadinimais 
šis šokis žinomas daug kur Lietuvoje ir slavų šalyse – Balta-
rusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje. Dzūkų ir baltarusių tradicijų 
sąsajas rodo pavadinimas „Biednas“ („Biedna“, blr. „Лыcы“, 
lenk. „Łysy“ [„vargšas, neturtingas“], plačiai paplitęs Pietva-
karių Baltarusijoje, žinomas ir rytiniame Lenkijos pasienyje; 
Dąbrowska, 2005/2006, p. 362). Aukštaitijoje toks tustepo 
pavadinimas nežinotas. Tustepas buvo žinomas ir Lietuvos 
karaimams102. 

Alytaus (Butrimonių, Krokialaukio, Pivašiūnų, Simno 
apyl.) ir Prienų (Stakliškių apyl.) kraštuose buvo paplitęs 
fokstrotą primenantis šokis „Šustas“103. Antros ir trečios 
kartos dzūkų muzikantai pagriežė daug įvairių fokstrotų 
(vos kelis pagriežė tik punskiečiai), tačiau tango Dzūkijos 
kaime buvo nepopuliarus. Dažniau juos minėję Prienų 
krašto muzikantai pasakojo, kad tango šokdavo prieš Antrąjį 
pasaulinį karą; šokti drausdavo kunigai104. 

XX a. pabaigoje ir XXI a. pradžioje dzūkų smuikininkai 
dažniausiai griežia ne šeimos, kaimo bendruomenės šventė-
se, o įvairiuose koncertiniuose, konkursiniuose sceniniuose 
pasirodymuose. Pasikeitus muzikos ir muzikavimo paskir-
čiai, pasikeitė ir repertuaras. Smuikininkai ir kiti muzikantai 
pamiršo daugelį tradicinių šokių, griežia beveik vien tik 
polkas, vis daugiau valsų, kai kuriuos maršus ir vis dažniau 
pritaria individualios kūrybos romansams arba stilizuotoms, 
populiariosioms, estradinėms dainoms. 

Smuikininkų griežiamų į romansus panašių valsų iš-
kalbingais pavadinimais Dzūkijoje užrašyta, ko gero, net ir 
daugiau negu kituose Lietuvos regionuose. Daug jų pagriežė 
antros ir trečios kartos muzikantai, pavyzdžiui, „Gaila, man 
gaila ašarų“ (EIA 3/32, pat. V. Petralis), „Myliu, mergaite, 
myliu tave“ (LKA V 267/14), „Sakyk, mergaite, ar mane 
myli“ ((EIA 3/32, pat. V. Petralis). Daug tokių valsų mo-
kėjo Simno krašto, Alytaus r., kapela „Smetoniški bernai“, 
pavyzdžiui, „Tai gražumas rudens dienų“, „Kukū kukū, 
gegute raiboji“, „Kur sapnų grožybės“ (Smetoniški bernai, 
2001, nr. 4, 6, 13).

Galima teigti, kad Alytaus krašto smuikininkų repertua-
ras labiausiai pakitęs, jį veikė daugelį šimtmečių gyvuojančio 
miesto kultūros įtaka105. Čia mažiau išlikę senųjų tradicinių 
šokių, visiškai pamiršti kadriliai. Muzikantai nepagriežė ir 
religinių giesmių, dainų užrašyta tik iš trečios kartos smui-
kininkų, daugiausia individualios kūrybos romansų ir kito-
kių autorinės kūrybos dainų. Jau XX a. pradžioje gimusių 
smuikininkų repertuare buvo daug valsų pagal populiarias 
dainas, romansus, autorines dainas ir šlagerius, o vėlesnės 
kartos smuikininkai tokių valso dainų daug sukūrė patys. 
Nedaug užrašyta ir maršų106, iš jų tik vienas – išleistuvių, 
pagal individualios kūrybos dainą107.

Kai kurių, ypač jaunesnės kartos, smuikininkų griežimo 
stilių ir repertuarą veikė XX a. antros pusės–XXI a. pradžios 
stilizuotų dainų ir šokių ansamblių, tipinių kaimo kapelų 
(kurios buvo populiarios Dzūkijoje, jose, ypač Alytaus r., 
dažnai dalyvaudavo liaudies muzikantai) ir mišrių stilių an-
samblių muzika, nuo XX a. pabaigos dažnai transliuojama 
Lietuvos televizijos.

2007 m. Merkinėje užrašytas 1971 m. gimęs muzikan-
tas Kęstutis Kaupinis, kurio tėvas grieždavo armonika, o 
du senelio broliai Karolis ir Petras Kaupiniai buvo garsūs 
smuikininkai108. Pamokytas tėvo, jis nuo vaikystės griežia 
armonika, tačiau nuo 2002 m., pradėjęs vadovauti naujai 
susibūrusiai Merkinės kultūros centro kapelai „Vienaragis“, 
ėmė smuikuoti (pasak jo, žmonės pageidauja, kad ir per 
vestuves būtų griežiama smuiku). Kapeloje dar muzikuoja 
vyresnės kartos smuikininkas Petras Jakavonis (g. 1931 m.) 
ir armonikininkas Algirdas Tamulevičius (g. 1942). Pasak 
K. Kaupinio, tėvas jį mokė „senovinių dalykų: tropcinę 
[sielių plukdymo] dainą, polkučių, valciukų“. Muzikantas 
griežia visoje Lietuvoje žinomus liaudies šokius, harmoni-
zuotus ir patekusius į stilizuotų kaimo kapelų repertuarą. 
Jis išmoko juos iš savo tėvo: „Valsą“ (plg. Konrado Kavecko 
„Liaudišką valsą“), „Polką“ (plg. Povilo Bekerio „Polką“), 
polką „Ištekės Marceliutė“ ir keletą kitų tradicinių šokių: 
padespaną, „Ant kalno karklai“ (MFA D, MFA DV).

Smuikininkų repertuarą ir kūrinių melodinius tipus 
iš dalies perėmė armonikininkai, nemažai jų – liaudies 
smuikininkų vaikai.

Išvados

Ilgai, beveik iki XX a. pabaigos, smuikas buvo vienas 
iš pagrindinių dzūkų liaudies muzikos instrumentų, todėl 
smuikininkai išlaikė daugiausia senojo tradicinio reper-
tuaro – įvairių šokių, maršų ir dainų, verkavimų, giesmių. 
XIX–XX a. pradžioje gimusių smuikininkų repertuaras 
pasižymi dideliu konservatyvumu, tradicijų puoselėjimu. 
Kai kurie smuikininkai (pavyzdžiui, Izidorius Cilcius iš 
Varėnos r., Merkinės apyl.) ir XX a. antroje pusėje prisimi-
nė ir pagriežė gana daug šokių, klestėjusių ar net nykusių 
XIX a. viduryje.
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Nors dzūkų smuikininkų repertuarą XIX–XX a. viduryje 
daugiausia sudarė įvairūs šokiai ir maršai, itin svarbią vietą 
užėmė ir dainos, giesmės. Smuikininkai buvo geri daininin-
kai ir pagriežė, kartu ir dainuodami, gana daug įvairių žanrų 
dainų, taip pat ir apeiginių, ypač vestuvinių, dainų. Vestuvių 
apeigų dainų melodijomis dažnai grindžiami vestuvių, 
ypač išleistuvių, maršai. Tik Dzūkijoje užrašyti „Nuotakos 
sutikimo maršas“ (maršas „Parveža marčią“) ir į jaunosios 
verkavimą panašus sutiktuvių grįžus iš jungtuvių maršas daina 
„Prapuoliau, motula“. Iš kitų Lietuvos etnograinių sričių 
Dzūkija išsiskiria ilgiausiai išlaikyta Velykų lalavimo tradicija. 
Smuikininkai grieždavo lalauninkų dainas ir giesmes.

Dzūkų smuikininkų repertuaras turi kūrinių ir ypaty-
bių, būdingų visai Dzūkijai arba atskiriems jos kraštams. 
Šiaurinėje ir pietinėje Dzūkijai priskiriamo arealo dalyse 
smuikininkų repertuaras (maršai, šokiai, dainos) turi 
bendrumų – pavyzdžiui, bendra tradicija griežti vestu-
vių verkavimus arba vesti pirmąjį apeiginį vestuvių šokį 
„Tancius“, bet esama ir akivaizdžių skirtumų, kurie leistų 
kalbėti apie atskiras kultūrines-etnograines sritis (Rytų 
Aukštaitiją ir Dzūkiją) ir muzikinius dialektus. Daug kuo 
panašus Švenčionių, Ignalinos, kai kada Zarasų ir Gervėčių 
kraštų smuikininkų repertuaras (Gervėčių repertuaras turi 
ir išskirtinių bruožų). Dažnai panašumų randama ir Šiaurės 
vakarų Baltarusijoje. Pietinėje dalyje panašumų esama su 
Suvalkija (ir net Mažąja Lietuva), Pietvakarių Baltarusija, 
Šiaurrytine Lenkija; sąsajos siekia ir Ukrainą.

Kad išsamiau būtų ištirtos lietuvių ir slavų smuiko 
repertuaro sąsajos, būtinas atskiras tyrimas. Vis dėlto ir 
dabar galima teigti, kad senojo Rytų Lietuvos ir Vakarų 
Baltarusijos smuiko repertuaro sąsajos (bendri apeiginių 
dainų ir senųjų šokių melodiniai tipai arba intonacijos, 
verkavimai) liudytų šiame areale gyvavusią vientisą senąją 
tradiciją. Naujesnis repertuaras (pirmiausia šokiai, maršai) 
rodo įvairiais istoriniais laikotarpiais vykusius lietuvių ir bal-
tarusių (gudų) instrumentinės muzikos tarpusavio mainus. 
Šimtmečiais trunkanti dzūkų kaimynystė su baltarusiais ir 
lenkais nulėmė stipresnius nei kitur Lietuvoje ryšius su slavų 
instrumentine muzika. 1918–1939 m. lenkų okupacijos 
metais vykdoma polonizacijos politika stiprino lietuvių 
(dzūkų) tautinę savimonę ir stabdė natūralius kaimyninių 
tautų muzikinių kultūrų mainus.

Dzūkijoje buvo paplitę ir įvairių Vakarų ir Šiaurės 
Europos tautų kilmės šokiai. Dzūkai smuikuodavo plačiai 
Europoje paplitusius šokius (klumpakojis, „Senis pjovė 
rugelius“, „Pranavada“). Sąsajas su Šiaurės Europos šalių 
muzikos tradicijomis rodytų anglų kilmės kontradansas 
„Angelčikas“ ir Prienų r. užrašytas kadrilis, kurio viena dalis 
panaši į Didžiojoje Britanijoje bei Airijoje itin pamėgtą 
džigą. Dzūkija yra rytinė „Anglėzo“, „Pranavados“ ir džigo 
paplitimo riba. 

Paskutiniais dešimtmečiais, smuikui Dzūkijoje praran-
dant buvusį populiarumą, mažėjo liaudies smuikininkų, 

menkėjo jų repertuaras ir griežimo meistriškumas. Buvo 
pamiršti daugelis tradicinių šokių, maršų, griežiama beveik 
vien tik polkos, vis dažniau valsai ir individualios kūrybos 
dainos. Kai kurių jaunesnės kartos smuikininkų griežimo 
repertuarą veikė stilizuotų ansamblių muzika. Liaudies 
armonikininkai ir akordeonininkai iš dalies perėmė smui-
kininkų repertuarą.

Nuorodos

1 2010 m. rugsėjį stažuodama Baltarusijos valstybinėje muzikos 
akademijoje autorė išsiaiškino, kad šios akademijos Liaudies 
muzikos archyve (toliau – БГAM) Vilniaus rajono instrumen-
tinės liaudies muzikos įrašų nėra. Maloniai padedant baltaru-
sių kolegoms, autorei buvo leista susipažinti su šiame archyve 
saugoma  medžiaga (nuo 1950 m. čia sukaupta daugiau kaip 
1 000 instrumentinės muzikos įrašų) ir su elektroniniu archy-
vinių įrašų duomenų sąvadu.

 Vilniaus r. keletą metų ekspedicijas vykdantis baltarusių 
etnologas Jurijus Unukovičius autorei sakė, kad liaudies mu-
zikantų, juolab smuikininkų, neaptiko. Arvydo Kirdos, Gailos 
Kirdienės ir kitų lietuvių mokslininkų naujausios ekspedicijos 
gretimame Gervėčių krašte (Baltarusija) parodė, kad tokia 
padėtis susiklostė ir šiame krašte.

2 BFA – Berlyno fonogramų archyvas (vok. Das Berliner 
Phonogramm-Archiv); EIA – Etnomuzikos instituto archy-
vas; IIES – Istorijos instituto Etnologijos skyriaus archyvas; 
KFLF – Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Liaudies 
muzikos katedros Folkloro metodinio kabineto fonoteka 
ir archyvas; LLKC K – Lietuvos liaudies kultūros centro 
choreograijos aprašų archyvas; LKA V – Lietuvos liaudies 
kultūros centro vaizdo įrašų archyvas; LRT F – Lietuvos 
nacionalinio radijo ir televizijos garso įrašų archyvas; 
LTR – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Lietuvių 
tautosakos rankraštynas, LTRF – šio rankraštyno fonoteka; 
MFA – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos 

1938 m. Vankiškių k., Alytaus aps., savo tetos vestuvėse 
griežia būsimas Lilijos Gudynaitės tėvas Bronius Gudynas 
(smuikas, pirmas iš kairės), dėdė Bronius Gudynas 
(smuikas) ir krikšto tėvas Pranas Gudynas (kontrabosas). 
Nuotr. iš L. Gudynaitės albumo (MFA F)
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instituto Etnomuzikologijos skyriaus archyvas, MFA D – šio 
skyriaus fonotekos skaitmeninių garso juostų fondas, MFA 
KF, MFA KLF – šio skyriaus fonotekos magnetofono juostų 
fondas; MFA S – šio skyriaus archyvo ekspedicijų sąsiuviniai, 
rankraščiai; MFA V – šio skyriaus vaizdo įrašų fondas.

3 Lazdijiškis muzikantas ir muzikos instrumentų meistras 
Albinas Bartnykas (g. 1927 m.) pasakojo, kad 1938 m. jų 
krašte pirmasis armoniką įsigijo dvarininko sūnus, kuris ją 
labai brangino. Muzikantas „iš jo nusiklausė“ polką (EIA, 
MFA KLF 377/16, vokiška armonika, užr. 1994 m.).

4 „[...] Persunktas gyvybės ir džiaugsmo ir šokamas visur, kur 
tik skamba lietuvių kalba“ (Geguźynski, 1867, p. 247, plg. 
Poškaitis, 1992, p. 95). Sąvoką lietuviai H. Gegužinskis vartoja 
dzūkams įvardyti, o lietuvių kalba šiuo atveju sutapatinama 
su dzūkų tarme.

5 „Jis panašus į polonezą, ir jeigu nebūtų dalimi tų šokių, kurių 
prigimtis, be abejonės, grynai lietuviška, galima būtų manyti, 
kad šokis lenkų kilmės“ (Geguźynski, 1867, p. 247, plg. Poš-
kaitis, 1992, p. 95–96).

6 Autorius klydo teigdamas, kad šokio pavadinimas yra ne 
anglų (britų) kilmės (plg. pranc. anglaise „anglų, angliškas“) 
(Geguźynski, 1867, p. 247, plg. Poškaitis, 1992, p. 96).

7  Lalauninkai su muzikantais vaikščiodavo ir Vilniaus krašte 
(Pieciukiewicz, 1939, p. 9).

8 Šiuose kraštuose dūdmaišį ir smuiko bei dūdmaišio ansamblį 
vyresni žmonės mena iš vaikystės arba tėvų pasakojimų (žr. 
Tradicinė rytų aukštaičių..., 2009, p. 21–22). Dzūkijoje dūd-
maišis nežinomas.

9 Šiuos ir kitus 1908 m. įrašus iš Berlyno fonogramų archyvo 
rengiasi paskelbti Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto 
etnomuzikologės Rūta Žarskienė ir Austė Nakienė.

10 „Liaudies daina“ (BFA Li Wo 17), „Brolali brolali, negerai 
darai“ (BFA Li Wo 25), „Senobinė daina“ (Li Wo 30), „Aš 
pyniau vainikelį subatos vakarelį“ (BFA Li Wo 31).

11 LTRF pl. 305/1, pagriežė Julius Kopka, 72 m., gyv. Alytaus 
aps., Nemunaičio vls., Makniūnų k.; LTRF pl. 305/4, 8, 
dviem smuikais pagriežė J. Kopka ir Izidorius Cilcius, g. 1888 
(1898?) m., gyv. Alytaus aps., Merkinės vls., Gudakiemio k.; 
LTRF pl. 115/9–11, 119/5–8, pagriežė Kostantas Lukoševi-
čius, 24 m. (g. apie 1911 m.), gyv. Seinų aps., Leipalingio vls., 
Guobinių k.

12 LTRF pl. 1100/2–4, pagriežė Jonas Pliadas, g. apie 1872 m. 
Lazdijų-Seinų aps., Rudaminos vls., Didžiosios Kirsnos k., gyv. 
Kirsnos k., užr. 1939 m.; LTR pl. 1099/1–6, 1100/1–3, užr. 
1939 m., LTR pl. 1280/1–4, 7, pl. 1281/1–7, pl. 1282/1–2 
(sm., balsas), pat. Juozas Krušna, gyv. Alytaus aps., Seirijų vls., 
Seirijočių k., užr. 1940 m. Abi vietovės šiuo metu priklauso 
Lazdijų r.

13 Polka (LTR F pl. 816/2), Maršas (LTR F pl. 820/1), Maršas 
(Sutiktuvių) (LTR F pl. 822/2), Svočios šokdinimas – polka 
(su triukšmais) (LTR F pl. 828/1), Polka (su triukšmais) (LTR 
F pl. 829/2), Polka (LTR F pl. 834/2).

14 J. Kopka (LTR F pl. 305/1, 3), J. Kopka ir I. Cilcius (LTR F 
pl. 305/5–6, 306/1–8, 307/3–7, 308/3–4, 7–8, 313/3–8, 
K. Lukoševičius (LTR F pl. 115/9–11, 119/5–8), J. Pliadas 
(LTR F pl. 1099/3, 4, 6, 1100/2, 4). 

15  Įrašas neišlikęs.
16 Šie J. Pliado įrašai neišlikę.
17  Plg. šokį „Melnykas“ (LTR skaitmeninė laikmena 4079/4141, 

lūpine armonikėle pagriežė Vincas Češkevičius, g. Seinų aps., 
Aradninkų k., gyv. Širvintų r., Čiobiškyje; užr. Jurgis Dovy-
daitis 1963 m.). 

18 Tautosakos darbai, 1937, Nr. 22, p. 297, Lietuvių liaudies 
melodijos, 1938 (1999), nr. 331, p. 309.

19 Įdomu palyginti dvi to paties užrašymo „Sukčiaus“ (LTR F pl. 
501/1) notacijas (Lietuvių liaudies melodijos, 1938, nr. 329; 
Dzūkijos dainos ir muzika, 2005, p. 34).

20  Šokius pateikė Alovės, Nemunaičio vls. (dab. Alytaus r.), ir 
Merkinės bei Varėnos muzikantai (daugiausia J. Kopka ir 
I. Cilcius) ir šokėjai. Taip pat ir kituose aprašuose nurodoma, 
kad šiuos šokius paprastai grieždavo muzikos instrumentu 
(Dzūkijos dainos ir muzika, 2005, p. 34, plg. Urbanavičienė, 
2000, p. 107, 120, 179, 397).

21  Valsai „Oi lyja, sniegti“, „Greitukas“, „Kopkos“ (LTR F pl. 
308/1–2, 305/2, pat. J. Kopka ir I. Cilcius); Valsas (LTR F 
pl. 1099/2, pat. J. Pliadas).

22  Paskutinių keturių maršų įrašai neišlikę.
23 „Tas mano palšys, tai geras arklys“ (LTR F pl. 1280/1), „Tėve-

liai išmirė, nameliai liko“ (1280/2), „Joju joju ulyčia“(1280/3), 
„Oi tu sakal sakalėli“ (LTR F pl. 1280/4), „Jonukas Onutę 
jau pamylėjo“ (LTR F pl. 1280/7), „Tai man dyvas iš tų senų“ 
(LTR F pl. 1281/1), „Išaušo Lietuvoj vasaros dienelė“ (LTR F 
pl. 1281/2), „Kur Nemunas ir Dauguva“ (LTR F pl. 1281/3), 
„Jūs mergos bajorkos“ (LTR F pl. 1281/4), „Budavojau tro-
bukį ba langų“ (LTR F pl. 1281/5), „Buvo sodžiuj veseilia“ 
(LTR F pl. 1281/6), „Sėdi diedas ant klojimo“ (LTR F pl. 
1281/7), „Šiaurus vėjas pučia“ (LTR F pl. 1282/1), „Vedė 
bobutė ožiukų turgun“ (LTR F pl. 1281/2).

24 MFA KF 3427/1–28 (sm., arm., bg.), užr. 1951 m.
25 LKA V 27/1–17, su Klaipėdos kapela „Senoliai“ pagriežė 

Vytautas Drūtys, 1920–1991, g. Lazdijų vls., gyvenęs Klai-
pėdoje.

26 LKA V 98, 104.
27 MFA KF 3768/3–4, 3769/1 (sm.), 3865/7–8 (2 sm.), 10 

(sm.), pagriežė Dominykas (g. apie 1903 m.) ir Romas (g. apie 
1945 m.) Sinkevičiai, MFA KF 3769/2–3, pagriežė Petras 
Sinkevičius (g. apie 1906 m.), MFA K3768/1–2, pagriežė 
Anelė Graužytė-Žiogelienė (g. 1898 m.), MFA KF 3866/8–
13, 3867/1, pagriežė Dominykas Laukionis (1907–1993, 
g. Gardino aps., Baltarusijoje).

28  Pat. Juozas Jančas. Punsko krašte tai buvo pirma lalauninkų 
giesmė, giedama priėjus prie namo (Vaicekauskienė 2006, 
p. 201).

29 1991 m. dzūkų smuikininkų muziką ji pradėjo ir transkribuoti.  
30 LKAV 55/1–13, užr. E. Vyčinas, D. Račiūnaitė, V. Musteikis. 
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(plg. Mačiulskis, 2010, p. 105). Galbūt pateikėja buvo kilusi 
iš Dzūkijos.

44 EIA, pat. P. Sipavičius, užr. 1997 m.
45 MFA S, pat. Juozapavičius, užr. 2008 m.
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56 БГAM 1E 58/6, Vitebsko aps., Braslavo r., 1E 31/18, Vitebsko 

aps., Pastavų r.
57 Keletą „Šiaučiuko“ versijų pagriežė tik punskiečiai smuiki-

ninkai (Lietuvių liaudies smuiko muzika, nr. 72); „Drabniu-
ką“ – tik Varėnos r. muzikantas Benediktas Baublys armonika 
(MFA KLF 1458/4); plg. lenkų šokius „Szewc“ ir „Drobnyj“ 
(Dąbrowska, 2005/2006, p.  249–251).
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viškio aps., Pajevonio vls., Jakiškių k.; užr. D. Urbanavičienė, 
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kraščių polka“ (БГAM 646163/59).

64 MFA KF 6006/16, KF 6835/40. Lenkijos maršalas (1926–
1935) ir valstybės vadovas, diktatorius Juozas Pilsudskis ( Józef 
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(MFA KF 6011/30), „Sobašuvka“ (MFA KF 6007/50, klarne-
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73 MFA KF 3087/27, 6087/4, 6224/3, 5886/11, 12 (dūdele), 
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minti ir Marijampolės aps. gimęs smuikininkas Boleslovas 
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81 Senosios kanklės ir kankliavimas, 1994, p. 101.
82  MFA KLF 139/18, MFA KLF 378/26.
83 „Nuotakos maršas“ (MFA KF  3427/16), „Maršas, kap jaunąją 

išleidžia“ (MFA KLF 1542/33), „Jau mano dukrelė“ (MFA 
KF 6008/25, MFA KLF 1542/71), „Jaunosios maršas“ 
(KFLF 83/64).

84  MFA KF 3905/1, LTR skaitmeninė laikmena 4077/3984.
85 Rimantas Astrauskas nustatė, kad daugiausia įvairaus laikotar-
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90 MFA D, užr. A. ir G. Kirdos, Violeta Balčiūnienė 2005 m.
91 LKA V 55, MFA A 113/32, MFA DV 56/8.
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EIA ir MFA DV). 

94 Vienuolika: vieną (MFA KLF 131/28, „Ir atjojo bernužė-
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kitas – drauge su armonikininku, akordeonininku Sigitu 
Ažuku (MFA CD /1, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21, 24, 26, užr. 
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krašte šokdavo ir kadrilių (MFA S, pat. Vladas Steponavičius, 
Jonas Juozapavičius; užr. 2008 m.). Vis dėlto kyla abejonė, ar 
jie kalbėjo apie tradicinį, o ne apie stilizuotų šokių kolektyvų 
atliekamą šokį.

101 „Dustefas“, MFA A 113/36, „Dustep“, MFA KLF 99/25, „Pa-
distepka“, MFA KLF 139/7, „Kurkė“, EIA, pat. K. Turauskas; 
„Biedna“, EIA, pat. V. Petralis, „Biednaja“,  MFA KLF 139/13, 
„Kodėl aš toks biednas“, MFA KLF 377/4, pat. A. Bartnykas 
akordeonu).

102  Įžymiausias Lietuvos karaimų poetas Simonas Firkovičius 
sukūrė dainą tustepo melodija (Firkavičiūtė, 2000, p. 74).

103 Smetoniški bernai, 2001, nr. 8, EIA, pat. V. Kaknevičius, 
J. Karkazas, J. Kerevičius, P. Sipavičius. 

104 EIA, pat. K. Lipkevičius, A. Kuncevičius, J. Žiūkas. MFA 
EMAA 62, plg. MFA KLF 98/24 armonika, Kaišiadorių r.

105 1581 m. Alytui suteikta Magdeburgo teisė, iš miestelio jis tapo 
miestu (Kiaupa, 1989, p. 44). Apie senąjį Alytaus r. muzikantų 
repertuarą turima labai mažai duomenų, nes užrašytas tik 
vienas XIX a. gimęs muzikantas, armonikininkas.

106 Trys antros kartos smuikininkai pagriežė septynis maršus, iš jų 
keturis Karpuškos (smuiku ir armonika MFA KLF 99/1–4). 
Du trečios kartos smuikininkai ir kapela „Smetoniški bernai“ 
pagriežė šešis maršus.

107 MFA DV, pagriežė Vl. Steponavičius.
108 Užr. R. Astrauskas, Jūratė Baltramiejūnaitė, G. ir A. Kirdos, 

Žaneta Svobonaitė.



178

Lietuvos muzikologija, t. 12, 2011 Gaila KirDieNĖ

Literatūra

Astrauskas, Rimantas. „Lietuvių ir batarusių (gudų) etniniai ryšiai, 
remiantis etnomuzikologijos duomenimis“. In: Muzikologi-
ja, t. 1. Vilnius, 2000, p. 141–157. 

Baika, Albertas Vytautas. Kaimo armonikos. Vilnius: Pradai, 1994.
Baika, Albertas Vytautas. Armonikų tipo instrumentai Lietuvoje 

ir atlikimo metodikos klausimai. Vilnius, 1984.
Barkauskaitė, Giedrė. „Slavų šokamojo meno įtaka lietuvių 

choreo grainiam folklorui“. In: Acta Baltico-Slavica, t. 30. 
Warszawa, 2006, p. 643–650.

Biber, Heinz Ignaz Franz. Die Rosenkranz-Sonaten [2 kompaktinės 
plokštelės]. DG Archiv, 2003.

Buračas, Balys. Lietuvos kaimo papročiai. Parengė A. Degutis, 
V. Jankauskas, V. Milius. Vilnius: Mintis, 1993.

Čaplikaitė-Pakulėnienė, S. „Dzūkų lalauninkai“. In: Tautosakos 
darbai, t. 3. Kaunas, 1937, p. 94–98.

Dąbrowska, Grażyna. Taniec w polskiej tradycji. Leksykon. War-
szawa: Muza Sa, 2005/2006.

Dahlig, E. Ludowa gra skrzypcowa w Kieleckiem. Muzyka polska 
w dokumentacjach i interpretacjach. Kraków: Polskie Wydaw-
nictwo Muzycznie, 1991.

Dainuoj zuikis, dainuoj lapė. Lietuvių liaudies dainos vaikams. 
Daineles parinko ir parengė spaudai Dalia Vaicenavičienė. 
Vilnius: Gimtasis žodis, 2004.

Dzūkijos dainos ir muzika. 1935–1941 metų fonografo įrašai (Songs 
and Music rom Dzūkija. Phonograph records of 1935–1941). 
Sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė. Vilnius: 
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2005.

Eska. „Lalauninkai (Linksmas Aleliuja skamba po kaimus)“. In: 
Naujoji Lietuva, 1944, Nr. 84, p. 9.

Federowski, Michał. Lud białoruski, t. 6. Warszawa, 1960.
Firkavičiūtė, Karina. „he Musical Heritage of Lithuanian Ka-

raims in the Context of the Develoment of their National 
Self-Consciousness In the 20th Century“. In: Tiltai, 3. Klai-
pėda: Klaipėdos universitetas, 2000, p. 73–76.

Geguźynski, Henryk. „Korespondencya Tygodnika illustrowa-
nego. Z okołic Merecza“. In: Tygodnik illustrowany, Nr. 400. 
Warszawa, 1867, p. 247–248.

Girčys, Antanas. Žemaičių šokiai ir žaidimai (rankraštis, kopija 
saugoma MFA). Nemakščiai, 1984.

Gučas, Rimantas. „Smuikas Lietuvoje“. In: Liaudies kūryba, 1969, 
Nr. 1, p. 208–212.

Gudavičius, Henrikas. „Šiliniai, panemunės ir gruntiniai dzūkai: 
gyvenimo būdas ir tendencijos“. In: Merkinė, 2003 m. birželio 
6–8 d., p. 21–22.

Kašarauskas (Kossarzewski), Ambraziejus Pranciškus. Litwanika 
czyli wiadomości o Litwie, 1862–1864 (rankraštis, Lietuvos 
nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Rankraščių 
skyriuje F. 24–15).

Kiaupa, Zigmantas. „XVI a. Alytus: miestelis ir miestas“. In: 
Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai. Vilnius, 1989, 
p. 44–54.

Kirdienė, Gaila. Dzūkų smuikavimo tradicija. UNESCO Lietu-
vos nematerialaus paveldo registro byla (rankraštis). Vilnius: 
Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008/2009.

Kirdienė, Gaila. „he folk iddle music of Lithuania’s coastal 
regions“. In: Driving the Bow. Fiddle and Dance Studies rom 
around the North Atlantic, 2, edited by Ian Russell and Mary 
Anne Alburger. Aberdeen, 2008, p. 14–34.

Kirdienė, Gaila. „Telšių rajono liaudies smuikininkų reper-
tuaro ypatybės“. In: Tautosakos darbai, t. XXXIV, 2007, 
p. 162–178.

Kirdienė, Gaila. „Die instrumentalen Volkstanzmelodien in 
Litauen und ihre Beziehungen zum verwandten Musikgut 
in Europa (Instrumentinės lietuvių ir kitų Europos tautų 
liaudies šokių muzikos sąsajos)“. In: Lietuvos muzikologija, 
t. 6. Vilnius, 2005, p. 110–123.

Kirdienė, Gaila. „Lietuvininkų ir žemaičių smuiko repertuaras“. 
In: Liaudies kultūra, 2005, Nr. 4, p. 14–30.

Kirdienė, Gaila. „Dzūkų vestuvių smuikavimo tradicijos“. In: 
Liaudies kultūra, 1997, Nr. 2, p. 15–21.

Kolberg, Oskar. Litva. Dziela wszystkie, t. 53. Wilno, 1966.
Krėvė-Mickevičius, Vincas. „Dzūkų vestuvės“. In: Mūsų tautosaka, 

t. II. Kaunas, 1930, p. 17–93. 
Krištopaitė, Danutė. „Kur dainavo Ieva Krukoniūtė“. In: Aš išdai-

navau visas daineles, t. 2. Vilnius, 1988, p. 248–261.
Lietuvių etnograinės muzikos fonogramos 1908–1942 (he phono-

grams of Lithuanian Ethnographic Music 1908–1942). Sudarė 
ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių 
literatūros ir tautosakos institutas, 2007. 

Lietuvių liaudies melodijos. Sudarė ir parengė Jadvyga Čiurlionytė. 
Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas (iš Tautosakos darbų 
V, 1938). Vilnius: Lietuvos muzikos akademijos Muzikologi-
jos instituto Etnomuzikologijos skyrius, 1999.

Lietuvių liaudies smuiko muzika. 100 kūrinių. Sudarė ir parengė 
Gaila Kirdienė. Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 
2007.

Lietuvių tradicinė muzika. Smuikas [kompaktinė plokštelė]. 
Parengėjas Evaldas Vyčinas. Vilnius: Vilniaus plokštelių 
studija, 1998.

Mačiulskis, Vidmantas. Lietuvių etninė choreograija: etninis ir kul-
tūrinis tapatumas. Daktaro disertacija (rankraštis). Mokslinis 
vadovas prof. habil. dr. Alfonsas Motuzas. Kaunas: Vytauto 
Didžiojo universitetas, 2010.

Metų ratas. Kalendorinių švenčių muzikinis folkloras ir papročiai 
(DVD). Iš muzikinio folkloro lobyno, I d. Sudarė Daiva Vyčinie-
nė. Straipsnių autoriai Rimantas Astrauskas, Gaila Kirdienė, 
Dalia Urbanavičienė ir kt. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija, 2008.

Miškinis, Jonas. „Dzūkų vestuvių papročiai“. In: Margutis, Chi-
cago, 1958, Nr. 5, p. 21–25.

Palubinskienė, Vida. „Dzūkų instrumentinis muzikavimas XX 
amžiuje“. In: Liaudies kultūra, 1998, Nr. 4, p. 35–40.

Pieciukiewicz, Marija. „Zwyczaje wielkonocne na Wilenszczyz-
nie“. In: Slowo, 1939 04 08, Nr. 97, p. 9.

Poškaitis K. Apie choreograijos regioninį savitumą. Vilnius: Lie-
tuvos liaudies kultūros centras, 2001.

Poškaitis, Kazys. Liaudies choreograija. Vilnius, 1992.
Prätorius, Michael. Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne. 

Berlin, 1981.
R. Pr. „Kaip dabar tuokiasi dzūkai“. In: XX amžius, 1939 m. liepos 

5 d., Nr. 149, p. 6.
R. Pr. „Velykų lalaunininkai dzūkuose“. In: XX amžius, 1938 m. 

balandžio 14 d., Nr. 85, p. 13.
Račiūnaitė-Vyčinienė, Daiva. „Rytų dzūkai“ ar „rytų aukštaičiai“: 

termino ir muzikos dialekto problema“. In: Tautosakos darbai, 
t. XXXVIII, 2009, p. 127–148.

Sabaliauskas, Adolfas. Lietuvių dainų ir giesmių gaidos. Helsinkai, 
1916.

Sapniūnas, M. „Lazdūnų sala. Vestuvės“. In: Lietuvos rytai. Po-
litikos ir visuomenės gyvenimo laikraštis, Vilnius, 1923, Nr. 
23, p. 2.

Saunoriūtė, Giedrė. „Lietuviško krakoviako struktūrinės ypatybės“. 
In: Lietuvos muzikologija, t. 7. Vilnius, 2006, p. 170–178.



179

Dzūkų smuikininkų repertuaras

Senosios kanklės ir kankliavimas. Antrasis pataisytas ir papildytas 
leidimas. Parengė Romualdas Apanavičius. Vilnius: Muzika, 
1994.

Siaurukaitė(Kirdienė), Gaila. Lietuvių liaudies priešpriešos žai-
dimai ir šokiai. Diplominis darbas [rankraštis]. Mokslinis 
vadovas Evaldas Vyčinas. Vilnius: Lietuvos muzikos akade-
mija, 1992.

Smetoniški bernai [kompaktinė plokštelė]. Sudarė Arvydas Kirda. 
Vilnius: Juosta records, 2001.

Šaknys, Žilvytis. „Įvadas“. In: Lietuvos kultūra. Dzūkijos ir Suval-
kijos papročiai. Rasa Paukštytė-Šaknienė, Vida Savoniakaitė, 
Žilvytis Šaknys, Irma Šidiškienė. Sudarytojas Žilvytis Šaknys. 
Vilnius, 2009, p. 9–14.

Tanzkreis. 1 Band. Alte und neue Volkstänze aus Ostpreußen. 
Gesammelt und mit Tanzbeschreibungen herausgegeben von 
Hermann Hufziger. Neu durchgesehene und erweiterte Auf-
lage. Frankfurt a. M., Leipzig: Friedrich Hofmeister, 1930. 

Tautosakos darbai, t. 3. Spaudai parengė Jonas Balys. Kaunas, 
1937.

Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių muzika. Sudarė ir parengė Gaila 
Kirdienė. Vilnius: Kronta, 2009.

Urbaitis, Mindaugas. „Gervėčių apylinkės muzikantai“. In: Ger-
vėčiai. Vilnius, 1989, p. 379–382, 397–400.

Urbanavičienė, Dalia. Lietuvių apeiginė etnochoreograija. Vilnius: 
Lietuvos muzikos akademija, 2000.

Vaicekauskienė, Aldona. „Punskiečių kalendorinės šventės ir 
papročiai“. In: Punsko ir Seinų krašto lietuviai: etninio ir kultū-
rinio tapatumo bruožai. Sudarytojas Petras Kalnius. Punskas: 
Aušra, 2006, p. 193–221.

Vyčinas, Evaldas. „Lietuvių smuikas“. In: Liaudies kūryba, 2002, 
Nr. 5, p. 286–314. 

Vieversėlis. Harmonizavo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. 
Surinko ir išleido Vincas Palukaitis. Varšuva, 1909.

Wojcechowska (Vaicekauskienė), Aldona. „Tańce litewskie na 
tle kultury etnicznej Litwinów zamieszkałych w Polsce“. In: 
Studia Angerburgica, 6. Węgorzewo, 2001, p. 116–121.

Žarskienė, Rūta. „Dzūkijos instrumentinis muzikavimas: Veisie-
jų–Lazdijų krašto tyrimai“. In: Liaudies kultūra, 2010, Nr. 1, 
p. 34–42.

Žičkienė, Aušra. „Daugialypė kultūrų jungtis: apeiginės rytų 
Lietuvos ir šiaurės vakarų Baltarusijos melodijos“. In: Liaudies 
kultūra, 2011, Nr. 3, p. 26–39.

Белaрускaя народнaя iнструментальнaя музыка. Фоназапiсы, 
натацыя. Pед. <…> I. Дз. Назiнай. Miнск: Навука i тэх-
нiка, 1989.

Bяceллe. Белaрускiя народныя пecнi. Зaпic Pыгopa Шыpмы. 
Miнск: Белaрусь, 1976.

Жаніцьба Цярэшкі. Беларуская народная творчасць, укл. Л. М. 
Салавей, укл. муз. часткi І. Дз. Назіна. Мінск, 1993.

Земцовский, Изалий. Мелодика календарных песен. Москва, 
1975.

Калеса Филарет. „Народная музыка на Палессi“. In: Музыказ-
наўчыя працы. Кiеў, 1970.

Рагачова, Алiна. Да праблемы вывучэння беларускай танца-
вальнай музыки: тып „Лявонихи“. Курсавая работа. Наву-
ковы кировник Назiна Дз. Мiнск: Беларуская дзяржавная 
академия музыки, 2009.

Традиционная музыка русского Поозерья (По материалам экспе-
диций 1971–1992 годов). Составление и коментарии Е. Н. 
Разумовской. Санкт-Петербург: „Композитор“, 1998.

Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. Гродзенскае Па-
нямонне, т. 3, книга 2, Минск: Вышэйшая школа, 2006.

Summary

As until the end of the twentieth century, the iddle 
was one of the main Dzūkian folk music instruments the 
iddlers had kept most of the traditional old repertoire – 
various dances, marches and songs, wedding laments and 
hymns. he repertoires of the iddlers who were born in the 
nineteenth–early twentieth century are very traditional. In 
the second half of the twentieth century, some of them re-
membered and played quite a few dances that were popular 
or were even disappearing in the mid-nineteenth century. 

 Although the Dzūkian fiddlers’ repertoire mostly 
consisted of various dances and marches in the nineteenth 
until mid-twentieth century songs and hymns were also 
important. Quite oten, iddlers were good singers too. 
Wedding marches, especially those played during the bride’s 
seeing of ceremony were oten based on the melodies of 
wedding ceremonial songs. Dzūkija stands out among other 
Lithuanian regions with its old Easter song tradition, and 
iddlers would play Easter songs and hymns visiting their 
neighbours’ houses.  

he iddlers’ repertoire has compositions and features 
characteristic of the whole region of Dzūkija or its separate 
areas. In the northern and southern parts of the area attrib-
uted to Dzūkija the iddlers’ repertoire has much in com-
mon, although distinct diferences also exist, which makes 
it reasonable to speak of separate ethnographic regions 
(Eastern Aukštaitija and Dzūkija) and musical dialects.

A separate study is needed to analyse in more detail the 
links between Lithuanian and Belarusian music for iddle. 
However, even now it is possible to assert that the links 
between the old music for iddle of Eastern Lithuania and 
Western Belarus (ritual songs, laments, dances) testify to 
the common old tradition that existed in the area. A later 
repertoire shows the mutual exchange of Lithuanian and Be-
larusian instrumental music over diferent historical periods. 
he Dzūkai, Belarusians and Poles have been neighbours for 
many centuries, which determined stronger links with Slavic 
instrumental music there than anywhere else in Lithuania. 
he resistance to the policy of Polonisation implemented by 
Poland in 1918–1939 strengthened the national identity of 
the Lithuanians (the Dzūkians) and hindered natural musi-
cal exchange between the neighbours. On the other hand, 
dances that came from various western and northern Euro-
pean nations were widely spread over in Dzūkija, which is 
the eastern border of the area where the angelčikas (anglaise), 
pranavada (francais) and the jig were spread.

Dzūkian iddlers born in the nineteenth century played 
twice as many polkas as waltzes. Over the last decades, folk 
iddlers played almost only the polka with increasingly more 
waltzes and songs written by performers. Stylised folk en-
sembles inluenced iddlers of the younger generation. Folk 
harmonica and accordion players have partly taken over the 
repertoire of the iddlers.
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Idiofonai Lietuvoje. Naujas žvilgsnis
Idiophones in Lithuania. he New Aspect

Anotacija

Straipsnyje nagrinėjama ir apibendrinama visa medžiaga apie idiofonus (saviskambius). Jie klasiikuojami pagal naujausią tarptautinę klasiikaciją. 
Apžvelgiama etnologinė ir archeologinė medžiaga, susijusi su šiais instrumentais. Tyrinėjama ir lyginama su kaimyninių tautų idiofoniniais 
instrumentais. Tyrimo metodas – aprašomasis ir lyginamasis tipologinis.
Reikšminiai žodžiai: idiofonai, idiofonų klasiikacija, idiofonai kalendoriniuose papročiuose, vestuvėse.

Abstract

he article examines the existing material about idiophones. It deals with ethnomusicological, ethnological and archeological stuf related 
with these instruments. Idiophone instruments are studied and compared with those of neighbouring countries. he investigation is based 
on comparative typological and descriptive methods.
Keywords: idiophones, classiication of idiophones, idiophones on calendar holidays, at weddings.

Straipsnyje norime atkreipti dėmesį į menkai tyrinėtą 
temą – idiofonus, arba saviskambius instrumentus. Instru-
mentologijai skirtuose leidiniuose apie šiuos instrumentus 
paprastai kalbama mažai, tiksliau sakant, idiofonų skyriai yra 
skurdžiausi. Muzikos instrumentų parodose ar specialiuose 
muziejuose, tokiuose kaip Kauno muzikos instrumentų 
muziejus, informacijos apie idiofonus taip pat nedaug.

Išsamiausiai idiofonus aprašė Gvidas Vilys, apgynęs šiai 
temai skirtą disertaciją (1996) ir toliau rašantis apie įvairius 
idiofonus (Vilys, 2000). Daugiau tokio pobūdžio darbų kol 
kas nėra. Apie varpų pamėgdžiojimus rašė Daiva Vyčinienė 
ir Renata Balsienė. 

Bažnytiniai varpai, varpeliai, varpelių rinkiniai kaip 
speciinė tema tik iš dalies yra etnomuzikologinių tyrimų 
objektas. Tai bažnytinio meno dalykas, todėl šiame straips-
nyje jie netyrinėjami. Be to, bažnytinių varpų temai jau skir-
ta nemažai dėmesio. Juos aptarė Arvydas Karaška, G. Vilys, 
Povilas Šverebas, muzikos akustikos požiūriu tyrinėjo Rytis 
Ambrazevičius ir kiti. 

Idiofonai (arba liet. saviskambiai) – muzikos instru-
mentai; juose garsus sukelia virpantis instrumento korpusas 
(kartais virpa tik jo dalis). Idiofonai instrumentologams 
labai svarbūs tapo tik XX a., kai rimtai susidomėta muzikos 
instrumentų kilme. Manoma, kad barškalai, vėriniai ir kiti 
paprasti idiofonai – patys seniausi muzikos instrumentai. 
Tai tarsi rankų ir kojų „pratęsimas“. Jais dažniausiai pakei-
čiamas plojimas rankomis, trepsėjimas ir kiti rankomis ar 
kojomis sukeliami garsai. Barškalai šalia būgnų yra dažniausi 
šamanų instrumentai. Beje, pats šamano būgnas – ne tik 
membranofonas, bet iš dalies ir idiofonas. Jis apkarstytas 
žvangučiais, varpeliais ir kitais idiofonais. Visas šamano 

kostiumas taip pat nukabinėtas įvairiais skambančiais, 
žvangančiais, šnarančiais, barškančiais daiktais, šamano 
šokį paverčiančiais tam tikra „pragaro sarabanda“ (Элиаде, 
1998, p. 120).

 Lietuviški būgnai taip pat laikytini ne vien tik mem-
branofonais, bet ir idiofonais. Rėmo būgnas turi mažas 
lėkšteles – žvangučius, įtaisytus rėme, ir varpelį kitoje pusėje. 
Didysis būgnas labai dažnai viršuje turi lėkštes, mušamas 
arba ranka, arba kojiniu pedalu. Tokį pedalinį būgną pa-
prastai naudodavo armonikininkas, tapdavęs savotišku 
„žmogumi orkestru“.

Apie žmogaus kūną kaip muzikos instrumentą rašė rusų 
etnomuzikologė Olga Veličkina. Anot jos, rusų šokyje ne tik 
kojos, bet ir visas kūnas skamba kaip instrumentas. Antai 
Kursko rateliuose, A. M. Rudniovos pastebėjimu, vaikinas 
dažnai priklaupia ant vieno kelio ir muša rankomis į žemę, 
per šlaunis, galvą, žandus. Taip pat šokio ritmas gali būti 
išmušamas visokiais buities rakandais: šaukštais, kočėlais, 
dalgiais, pečiadangtėmis, kibirais, geldomis ir t. t. Lyg ir 
išplečiamas veiksmas: nuo žmogaus kūno prie artimiausios 
buities, namų zonos. Kaip skambantys padargai pasitel-
kiami daiktai, turintys svarbią ritualinę reikšmę (pagal: 
Величкина, 2005).

 Daugiau informacijos apie idiofonus randame ne 
etnomuzikologų, bet etnologų, archeologų darbuose. 
Šie instrumentai buvo labai svarbūs įvairiose šeimos, 
kalendorinėse šventėse. Dėl to jie aptinkami papročių 
aprašuose, dažniausiai net neįvardijant, kad tai muzikos 
instrumentai. 

Archeologiniai, etnologiniai ir kalbiniai duomenys, 
vieni kitus papildydami, atkuria gan tikslų idiofonų 
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vaizdą Lietuvoje. Galima teigti, kad idiofonai naudoti kaip 
apotropiniai, signaliniai, ritualiniai ir pasilinksminimo 
instrumentai.

Idiofonų klasiikacija. Pagal Curto Sachso ir Ericho 
Hornbostelio 1914 m. sukurtą muzikos instrumentų sis-
tematiką idiofonai skirstomi į keturis skyrius, išreikštus 
skaičiais (Hornbostel, Sachs, 1986, p. 151–207). Straips-
nyje remiamasi vėlesne šios klasiikacijos versija, pateikta 
R. Midgley knygoje „Pasaulio muzikos instrumentai“ 
(Midgley, 1999, p. 90–91, 276–277). Joje idiofonai pagal 
garso išgavimo būdą skirstomi į 8 skyrius. Lietuvoje pirmo 
skyriaus idiofonų nėra1, taigi lietuviški instrumentai skirs-
tomi į septynis skyrius. Kratomųjų ir mušamųjų idiofonų 
skyriai gausesni, kituose mažiau instrumentų ir jų tipų.

Idiofonų klasiikavimas – gana naujas ir keblus klau-
simas. Čia kol kas labai daug painiavos. E. Hornbostelis 
ir C. Sachsas rėmėsi XIX a. belgų muzikologų Fransua 
Ogiusto Gevaerto, Victoro-Charleso Mahillono klasiika-
cijomis. Jose idiofonai vadinami autofonais. V.-Ch. Mahil-
lonas rėmėsi senovės indų klasiikacija, išdėstyta estetikos 
traktate „Natjašastra“ (Andrijauskas, 1999, p. 206). Beje, 
E. Hornbostelis ir C. Sachsas savo darbo įžangoje apsidraudė 
nuo galimų klasiikacijos nesėkmių, sakydami, kad muzikos 
instrumentų klasiikacija – tai ne augalų ar gyvūnų klasii-
kacija. Čia susiduriame su žmogaus kūriniais. 

Lietuvoje C. Sachso ir E. Hornbostelio klasiikacija savo 
darbuose remiasi instrumentologai Marija Baltrėnienė, 
Arvydas Karaška, Romualdas Apanavičius. M. Baltrėnienės 
knygoje „Lietuvių liaudies muzikos instrumentai“ instru-
mentai tiesiog išvardijami, kai kurie jų (ypač bandūrėlis) 
gana išsamiai aprašomi. Beje, pirmoje knygos dalyje idio-
fonai taip ir vadinami, antroje dalyje vartojamas savaime 
skambančių instrumentų pavadinimas (Baltrėnienė, 1980, 
p. 61–66). Trečioje M. Baltrėnienės knygoje, parašytoje 
kartu su R. Apanavičiumi, bandūrėlis, trikampis ir varpas 
aptariami skyriuje „Kitų tautų ir klasikiniai instrumentai“, 
o lenta, žvejų lenta, žvanguliai, rinkinė, lentutės, dzindzė 
aprašomi skyriuje „Daiktai, naudojami kaip muzikos 
instrumentai, ir menkai žinomi instrumentai“. Skyrelyje 
„Kiti buities daiktai“ įvairūs rakandai tik išvardijami (be 
jokio aprašymo) pažymint, kad skalbimo lenta, kočiotė 
(turbūt turima omenyje kočėlas), šaukštai, samčiai, puodai, 
duonkubiliai, katilai, pečiadangtės, kultuvės, grūstuvės, 
keptuvės ir kiti buvo naudojami jaunųjų keltuvėse, dar kiti – 
instrumentiniuose ansambliuose: buvo mušama per pasagą, 
noragą, dalgiapentę, tuščiavidurį kelmą, lentą, katilo šukę ar 
beldžiama į vartus. Melodijai pritarti naudotas šluotkotis, 
ritmiškai braukant juo per grindis, taip pat stryku virpinant 
pjūklą. Nurodoma, kad visa informacija apie kitus buities 
daiktus paimta iš Jono Švedo ir Juozo Žilevičiaus darbų2. 

M. Baltrėnienės ir R. Apanavičiaus pateiktas idiofonų sąra-
šas – gana įspūdingas. Jei jis būtų tinkamai suklasiikuotas, 
pateiktos rimtos nuorodos, komentarai, būtų labai gera 
paspirtis idiofonams tirti. 

A. Karaška, klasiikuodamas idiofonus, pirmasis gana 
sėkmingai taikė C. Sachso ir E. Hornbostelio klasiikaciją. 
Jo straipsnis apie idiofonus „Tarybų Lietuvos enciklopedi-
joje“ 1986 m. yra septynių skyrių. Skiriami sutrenkiamieji, 
mušamieji, beldžiamieji, kratomieji, gramdomieji, rikciniai, 
gnaibomieji idiofonai (Karaška, 1986, p. 39). Čia esama ir 
vieno abejotino skyrelio – vėjinių, o juk šie yra ne idiofonai, 
bet aerofonai, juose garsą sukelia oras. Galbūt tuos vėjo tilin-
džiuojamus varpelius reikėtų skirti prie kratomųjų, pateikiant 
pastabą, kad juos krato ne žmogus, bet vėjas. 2003 m. išleistoje 
„Muzikos enciklopedijoje“ A. Karaška pakartoja tuos pačius 
idiofonų skyrių pavadinimus (Karaška, 2003, p. 10). 

Šiame straipsnyje sutrenkiamieji yra suduodamieji, 
gramdomieji – braukiamieji, rikciniai – trinamieji, gnai-
bomieji – skambinamieji. Visi kiti yra tie patys. 

I. Beldžiamieji idiofonai

1. Spragilai. Vestuvėse per jaunųjų keltuves spragilais 

(kultuvais) vestuvininkai muša ant prieklėčio į grindis. 
Tokio papročio aprašą pateikė Balys Buračas: 

Trečiadienio rytą, dar jauniesiems klėty bemiegant, 
giminės, kaimynai ir pajauniai eina jaunųjų kelti. Atsineša 
iš klojimo glėbį nekultų javų (kai nėra nekultų javų, gerai ir 
koks šiaudų kūlys), pasitiesia bent du ar tris pėdus prie klėties 
durų ir gražiai, sutartinai kultuvais kulia, kaip klojime. Tik 
paskesniais laikais jau prasimanyta mušti kultuvais į duris, 
skambinti krosniadangtėmis, keptuvėmis, pjūklais, puodais ir 
visokiais daiktais. Kuldami kūlėjai dainuoja:

Kelkis, marti,
Ilgai miegi,
Apsuk girnas,
Kiaulas žviegia.

Po valandėlės jaunikis, pravėręs klėties duris, paduodavo 
kūlėjams butelį raudonosios. Tada kūlėjai nustoja kulti. Gavę 
dovanų, nešasi gryčion vaišintis (Buračas, 1993, p. 405).

Panašiai Suvalkijoje šeimininkės pasitikdavo muzikan-
tus, barškindamos į puodus, brūžindamos kočėlus, tarkas. 
Ryte šeimininkės panašiai keldavo muzikantus, o drauge 
su muzikantais ir kitais vestuvininkais – jaunuosius (Vilys, 
1996).

2. Žvejų lenta. Lentą įleidžia į eketę kartu su tinklu 
ir muša dviem pagaliais, ritmiškai kartodami magiškus 
žodžius. Tai padeda prisišaukti stintas (Baltrėnienė, Apa-
navičius, 1991, p. 152).
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1 pav. Žvejų lenta (iliustr. iš: Midgley, 1999, p. 276)

3. Lazda į siją muša piršlys ar maršalka. Priekulės apy-
linkėse kvieslys, atėjęs į namus, lazda suduodavo į lubų siją. 
Apie Varėną, Alytų į siją buvo tvojama duonkepės dangčiu 
ar pagaliu (Čepienė, 1977, p. 32, 67). Apie Daugus į siją 
muša kvieslys, kviesdamas brolius, seseris ir visą pulką (LTR 
1404). Piršlys, reikalaudamas nuotakos per sužadėtuves, 
trankydavo žalia lazda į siją. Taip jis kviesdavo nuotaką. 
Kvieslys šalia savo kvietkos kartais dar turėdavo kančiuką, 
stirnos koją arba rapnyką ir juo trankydavo į suolus (Mari-
jampolė LTR 1174, Keturakiai 93). Dieveniškių apylinkėse 
svotas lazda ar kočėlu stuksendavo stakton per jaunosios 
apdovanojimą (Vyšniauskaitė, 1995, p. 362). Visus šiuos 
ir kitus triukšmavimus daugelis papročių tyrinėtojų ( J. Ba-
lys, A. Vyšniauskaitė, M. Gimbutienė, A. Karaška) laiko 
priemone, padedančia apsiginti nuo pikto (Vyšniauskaitė, 
1995, p. 303).

Pagaliais piemenų šokyje „Bulius“ sudaužia šokėjai, 
prasilenkdami vienas su kitu. Paskutiniame šokio rate visi 
šokėjai tranko pagaliais į žemę3.

II. Kratomieji idiofonai

1. Skrabalas. Barškalas, barškutis, barškynė, skrabis, 
skraba, skrabalaitis, skrabalai, kankalas, klebetas, klegučiai, 
zvanukai, latv. klabata, skrabals, grebulis, koka zvans, balt. 
zvanok, botala, kliapaila, balabon.

Lietuvių palyginimuose apie labai liesą žmogų sakoma: 
tas vyras išdžiūvęs kaip skrabalas; apie plepį sakoma: netarš-
kėk kaip šarkos skrabalas arba barški kaip skrabalas uosinis.

2 pav. Skrabalai (iliustr. iš: Midgley, 1999, p. 277)

Skrabalus (medinis ar metalinis varpelis, dėžutė su 
dviem mušikliais) gamindavo iš kieto medžio, klevo, uosio, 
ir kabindavo gyvuliams ant kaklo, kad ganant miške būtų 
girdėti, kur nuklydo gyvulys. Taigi skrabalo funkcija ne 
muzikinė, bet darbinė. Tai piemenų darbo įrankis, kaip 
ir botagas bei ragas. Tik kartais Žemaitijoje ir Dzūkijoje 
skrabalą ar kelis skrabalus pritaisydavo prie kuolo ir muš-
davo pritardami kitais muzikos instrumentais. Vėliau net 
kelis skrabalus pritaisydavo prie didžiojo būgno, mušamo 
kojiniu pedalu.

Aukštaitijoje karvėms kabindavo lekėtus, panašius į 
skrabalą. Lekėtai – tai lenta su dviem ar trimis parištais 
mušikliais, latviai šį instrumentą vadina klabina (su 5 mu-
šikliais, pagal: Vilys, 2005). 

2. Barškalas. Dieveniškių apylinkėse bent du kartus per 
metus (prieš Kalėdas ir Velykas), skersdami kiaules, lietuviai 
darydavo pūslės barškalą. Pūslę išdirbdavo, pripildavo žir-
nių, pripūsdavo, užrišdavo ir padžiaudavo. Kai išdžiūdavo, 
būdavo vaikams barškalas (Pliūraitė-Andrejevienė, 1995, 
p. 321). Apie tai pasakojo Juozas Žygaitis4 ir kiti pateikėjai 
Žemaitijoje. Sakydavo: „Duok pūslę (išpūstą ir išdžiovintą 
kiaulės pūslę), ir tegul sau žlegina.“5 Su tokiu barškalu vaikš-
čiodavo ir Užgavėnių persirengėliai6. 

Panašų instrumentą žaislą gamindavo ir kurpiai (Kurpių 
(Kurpie) regiono gyventojai) Lenkijoje (Olędzki, 1978, 
p. 104).

3. Barškutis. Anot Pranės Dundulienės, panašų nedi-
delį barškutį, tarškutį darydavo iš žąsies gerklės (stemplės). 
Į žąsies stemplę pripildavo akmenukų, jos galus sujungdavo 
ir išdžiovindavo (Dundulienė, 1991, p. 336). 

3 pav. Barškutis (iliustr. iš: Midgley, 1999, p. 276)
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Medinį kryžiaus formos barškutį darydavo iš lentelių 
ir koto. Į kote padarytą skylę kryžmai sukaišiodavo len-
teles, iš jų susidarydavo tuščios ertmės. Į jas pripildavo 
akmenukų (Galaunė, 1958). Tokį pat barškutį darė lenkai 
(grzechotka drewniana, pagal: Olędzki, 1978, p. 98) ir 
slovakai (chrastidlo, pagal: Leng, 1967, p. 52). 

4. Kvietka, džingulis, kvietka su varpeliu, kvieslė, maršel-
ga, gėlė, lazdutė, latv. puškaitis – vestuvių kvieslio atributas. 
Ją darydavo iš trišakės medžio šakelės, papuoštos kaspinais. 
Pakabindavo skambutį, žvangučių. Kvieslys, atjojęs į namus, 
kratydavo kvietką, sakydamas prakalbą. Adelė Kazlauskienė 
iš Skriaudžių pasakojo: 

Atjoja jaunas vyras ant arklio. Arklys apkaišytas. Vyrui 
pridėta kaspinų, du žiedai, rūtų vainikėlis, trišakė šakelė. Na 
ir įjojęs į trobą nieko nesako, nei labas, nei dėkui, nei išgrauš, 
tik krato tą gėlę ir sako:

Paklausykit manęs jauno bernelio kalbančio,
Aukso žiedo skambančio,
Žalios rūtos kvepiančios, 
Pinigų blizgančių.7

Kvietka-lazdutė. Karlo Kapelerio knygoje apie lie-
tuvininkus ji tik trumpai paminėta: „Rankoje jis nešiojo 
tokią žalią lazdutę su vainiku ir maža balta skepetėle. Po ta 
skepetėle mažas kankalėlis“ (Kapeleris, 1970, p. 381). 

Šis idiofonas kelis kartus minimas Antano Juškos „Svot-
binėje rėdoje“. Antai kvieslio byla (Veverskio iš Kalvių, 
Juška, 1955, p. 354): 

Paklausykit manęs kalbančio
Žalių rūtelių kvepiančių,
Aukso žiedelio žibančio,
Vario skambalėlio skambančio,
Ne taip vario skambalėlio, kaip manęs jauno kalbančio.

Byla kvieslio nuo nuotakos Staniulio:

Paklausykit manęs kalbančio,
Žalių rūtų klestinčių (tai sako judindamas kvietką) 

( Juška, 1955, p. 355). 

Kvieslys su rūtomis ir pažibais aptaisyta kepure, ant žirgo, 
žolynais parėdyto, atjoja, eina stačiai į seklyčią, kiša per duris 
pirm savęs puikiai išpustytą ir kaspinais išrėdytą ir mažu 
dzindzinu trišakę kvietką ir su kepure ant galvos sako bylą:

Paklausykit manęs kalbančio,
Aukso varpelio skambančio (čia dzindzina ir krato 

kvietką).
Paklausykit manęs bilstančio,
Kaip aukso dzingulio dzinguliuojančio,
Ne taip aukso dzingulio, kaip manęs jauno ( Juška, 1955, 

p. 295).

4 pav. Vestuvių kvieslys su lazda (kviesle), Merkinės apyl., 
Alytaus aps., 1935 m. (iliustr. iš: Buračas, 2006, p. 71)

5. Žvangučiai. Istoriko Jono Lasickio (1580) teigimu, 
jaunoms, netekėjusioms merginoms senovės lietuviai ka-
bindavo prie juostos žvangučius (vienas iš priekio, kitas 
už nugaros). Anot muzikologo A. Karaškos, greičiausiai 
žvangučius kabindavo dėl apsaugos, ir tai yra to meto vog-
tinių nuotakų vestuvių papročio liekana. Pažymėtina, kad 
žvangučiai senkapiuose randami ne tik vėriniuose, segėse, 
bet ir prie kojų. Daugelyje vietovių X–XVI a. žirgų, vyrų, 
moterų, rečiau vaikų kapuose aptinkama rutulio ar lašo 
formos pavidalo bronzinių ar geležinių žvangučių. Ma-
žesni (apie 2 cm skersmens) puošdavo moterų drabužius, 
papuošalus, vyrų diržus, didesni (apie 5 cm skersmens) –  
žirgų kamanas, dažnai prie kamanų šoninių diržų įtaisoma 
keliolika žvangučių eilių (Karaška, 1989, p. 11).

Archeologė Daiva Steponavičienė atkreipė dėmesį į 
kitą žvangučių aspektą. Remdamasi archeologu Eduardu 
Volteriu, ji teigia, kad žvangučiai Lietuvos teritorijoje buvo 
naudojami kaip akompanimentas „prie šokių ir visokių 
apeigų arba ceremonijų vestuvių rėdoje išpildymo ir kitose 
Senosios Lietuvos ir Žemaičių gyvenimo aplinkybėse“ 
(Steponavičienė, 2007, p. 170).

 Kaip rašo archeologė Marija Gimbutienė, archeologai 
randa žalvarinių ir žvangančių plokštelių, kuriomis kitados 
puošdavo krūtinę. Tokie krūtinės papuošalai tilindžiuodavo 
žmogui sujudėjus ar žengiant, ir tai saugojo jį nuo blogio. 
Net drabužių papuošalai kovėsi už būtį ir gerovę. Apskritai 
žalvariniai, sidabriniai ir auksiniai papuošalai, nešioti baltų 
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nuo I tūks. pr. Kr. maždaug iki XIV–XV a., buvo kartu ir 
amuletai. Grožio pajauta pynėsi su troškimu apsisaugoti 
nuo blogio. Tuose papuošaluose buvo daug apskritimų, ratų, 
kilpų, kryžių, saulučių ir mėnulių. 

Žirgų karčiai ir balnai būdavo puošiami žalvariniais 
karuliais ir kankalėliais. Smarkus, greitas, piestu stojantis 
baltas žirgas, prunkšdamas ir purtydamas kankalėliais 
padabintą galvą, darydavo stiprų blogį naikinančios jėgos 
įspūdį (Gimbutienė, 1994, p. 117). 

M. Gimbutienė kalba apie garso naudojimą apsisau-
gant nuo išgąsčio, tai yra netikėtai sugriaudėjus perkūnui: 
„Kai Perkūnas griaudžia, reikia bėgti aplinkui namą ir 
kankaliuoti, kad velniai nešdintųsi šalin ir Perkūnas, 
smogdamas velnią, nesudaužytų namo“ (Gimbutienė, 
1994, p. 117).

Rašydama apie prūsų dėvėseną, lenkų archeologė Łucja 
Okulicz-Kozaryn mini varpelius, varpelių ryšulius, įvairias 
plokšteles ant drabužių ir papuošalų. Taip pat ji rašo apie 
įvairius amuletus, kabinamus prie šventadieninio prūsų 
raitelio diržo, bei apie vėrinius, turinčius inkrustuotą šerno 
iltį ir varpelių (Okulicz-Kozaryn, 1983, p. 177–178). 

yra pavasario šventės. Botagų pliaukšėjimas ir šauksmai lydi 
vėžinimą rogėse. Prasidėjus gavėniai, kiekvienas stengiasi 
apversti roges ir pavolioti visus sniege; rogės apkarstomos 
įvairiausio pavidalo kankalėliais. Metai bus vaisingi ir javai 
užderės, jei pasivažinėjimas rogėmis bus pakankamai triukš-
mingas ir bus gerokai pasivoliota sniege“ (Gimbutienė, 
1994, p. 121).

M. Gimbutienė atkreipė dėmesį į dar vieną labai įdomią 
lietuvių liaudies meno ypatybę – į medinių stogastulpių 
puošybą įvairiais mediniais ir metaliniais varpeliais, karu-
liais, pakabintais koplytstulpio pastogėje. Jie tilindžiuo-
davo judinami vėjo, ir kapinės prisipildydavo paslaptingo 
medinių pakabučių kleksėjimo. Mokslininkė mano, kad 
tai buvo daroma ne vien tik dėl grožio (Gimbutienė, 1994, 
p. 116–117).

5 pav. Vėrinys su žvangučiais ir su šerno iltimi, apkaustyta 
variu (iliustr. iš: Okulicz-Kozaryn, 1983, p. 175)

A. Karaška ir D. Steponavičienė aprašo raitelio lazdą su 
žvangučiais, iškastą Žąsino kapinyne, Šilalės aps. (geležinis 
botkotis, datuojamas X–XI a.). Anot A. Karaškos, tai rai-
telių vyresniojo atributas, garsinis signalinis instrumentas 
kariams ir žirgams paraginti, rikiuotei, ceremonialui, mūšiui 
ir pan. (Karaška, 1989, p. 11).

Jodami pirštis lietuviai arkliui kabindavo žvangučius 

(žaržolus), kad iš toli būtų girdėti. Su žvangučiais važiuoda-
vo į jungtuves bažnyčioje bei per gavėnios ir Užgavėnių pa-
sivažinėjimą. Apie tai rašo M. Gimbutienė: „Triukšmingos 

6 pav. Mediniai stogastulpiai su trikampiais pakabučiais 
(iliustr. iš: Gimbutienė, 1994, p. 116)

6. Rinkinė buvo gaminama iš dvišakės šakos ir krosnies 
lankainių. Užmovus juos, šakų galai buvo surišami. Suvalki-
joje rinkine buvo vaikomi vilkai (Dundulienė, 1991, p. 336). 
Rinkinę pirmasis aprašė Peliksas Bugailiškis, sakydamas, 
kad ją kratant buvo bauginami gyvuliai (Bugailiškis, 1935, 
p. 266–273). 

Lenkijoje panašų instrumentą (kij z brzękadlami), pa-
puoštą ožiuko rageliais ir kailiu, nešdavosi žiemos švenčių 
persirengėliai (Olędzki, 1978, p. 104–105).

III. Mušamieji idiofonai

1. Kubilas, statinė. Šį idiofoną mini Aukusti Robertas 
Niemi, aprašydamas jaunųjų keltuves Kupiškio apylinkėse, 
Kupreliškyje: „[…] O paskui ėjo jaunųjų kelti. Kėlė triukšmą, 
barškindami į kubilą, tarškindami mintuvais, grodami, kas 
kuo mokėjo, kol neišėjo jaunieji“ (Niemis, 1992, p. 219). 

Suvalkijoje per talkas mušdavo kubilą pritardami 
kanklėms8. Kurše 1585 m., kur vyko mirusiųjų minėjimo 
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apeigos, statinę mušdavo dviese dviem pagaliais (šios apeigos 
aprašytos Reinholdo Lubenau)9.

2. Tabalas. Lenta, latv. klabatas,  talakana, rus. bilo,  
est. lokulaud.

Tabals-toobach pirmą kartą minimas Pilypo Ruigio 
žodyne. Bluko vilkimo paprotį, susijusį su tabalu, aprašė 
Jurgis Pabrėža (1818), vėliau – Simonas Daukantas (1845), 
Motiejus Valančius (1866), G. Vilys (Vilys, 2001).

Anot Algirdo Juliaus Greimo, tabalus mušdavo per Ka-
lėdas ir Užgavėnes vilkdami bluką, „storą lentą“. Pranc. table 
yra „stalo lenta“ arba tiesiog „stalas“, lot. tabula – „lenta“. 
Kaip matome, ne tik lietuviai, bet ir kiti indoeuropiečiai 
storą lentą vadina šios šaknies žodžiu. M. Valančius bluko 
vilkimą „Palangos Juzėje“ aprašo taip: 

[...] pradėjo loti šunys ir kaži kas brakšt brakšt į langą 
brazdinti. Gaspadorius prisikišęs klausė: „Kas čia?“ Atsakė: 
„Mes, susiedai blukvilkiai, argi roda bernelį giedoti?“ Šis atsa-
kė: „Roda, roda.“ Tuojau įėjo keturi vyrai, trys jauni, o vienas 
senas, žilas, pagiedojo „Sveikas, Jėzau mažiausias“ ir tarė senis: 
„Susiedėli, atėjom pas tamstą ne gerti, ne valgyti, bet tamstą pa-
sveikinti. Esi stiprus ūkininkas, geras susiedas, dievobaimingas 
žmogus, dar mano vaikui kūma, tarp mūsų plikių gali vadintis 
karalium, kaipo tarp aklų vienakis. Mylim tamstą, ne kartą 
sisišelpiam, todėl, sulaukę tos didžios šventės, sveikinam tams-
tą drauge su gera moteria ir su gražiais vaikais. Tegul tamstą 
Viešpats ilgai užlaiko dėl mūsų laimės.“ Motuzas pasakė jiems 
ačiū ir pasvadino (Valančius, 1972, p. 237–238).

Šį bluko vilkimo aprašymą galima papildyti S. Daukanto 
pateiktomis žiniomis. Pasak jo, žmonės „vilko bluką per 
kiemus [...] tabalus mušdami“. Vadinasi, prieš įžengdami į 
trobą jie kieme dainavo ir mušė tabalus:

Tabalai tai, tai, tai,
Judink, seni kaulus, up, up, up,
Sudaužk rankų delnus up, up, up (Daukantas, 1976, 

p. 548).

Dar žinome, kad tabalas yra vyrų šokis ir įkurtuvių žaidi-
mas: atsigulus ant grindų, mušama alkūnėmis į grindis ir dai-
nuojama linkint, kad namai būtų laimingi. Galimas daiktas, 
šią dainą dar lydėjo ir tam tikra choreograija. Taigi turime 
gana senovišką sinkretišką vaizdą: su oracijomis, dainomis, 
šokiu ir instrumentais (Greimas, 1990, p. 331–336). 

Tabalus (du – vieną ilgesnį, kitą trumpesnį) mušė kvies-
dami į pirtį, į talką, t. y. į įvairias visuomenines sueigas, kur 
susirenka ne tik šeimos nariai10. 

7 pav. Tabalo signalai vyrams ir moterims į pirtį eiti (iliustr. 
iš: Baltrėnienė, Apanavičius, 1991, p. 21)

8 pav. Tabalas (iliustr. iš: Midgley, 1999, p. 277)

Vėliau tokią funkciją perėmė bažnyčios varpai. 
Latvijoje šis instrumentas vadinamas talakana (nuo 

žodžio „talka“, Muktupāvels, 1987, p. 17). 
3. Lenta. Lentą (Stalgėnai, Plungė, Endrijavas, Dar-

bėnai, Skuodas, Švėkšna11 ir kt.) kabindavo prieklėtyje ar 
obelyje ir mušdavo mirus žmogui. Taip sukviesdavo gimines 
ir artimuosius palydėti mirusiojo į paskutinę kelionę12. Taip 
pat lentą mušdavo kviesdami į pamaldas prie kryžiaus13 
(prie Šv. Agotos koplytėlės). J. Balys pateikia tokį šio pa-
pročio aprašą iš Žygaičių valsčiaus: „Kryžiavos dienos yra 
savaitėje prieš Sekmines: panedėlyje, utarnyke ir seredoje. 
Mūsų kaime yra Agotos koplyčia. Prie jos pririšdavo lentą 
ir parpiečių pravadyrius, atėjęs pirmas prie kryžiaus (t. b. 
koplyčios), pradėdavo į lentą tarškyti. Kai išgirsdavo, visi 
kaimiškiai bėgdavo visus darbus atmetę į šalį. Pradėję nuo 
kryžiaus eidavo į kapus, sustodami prie kožno kryžiaus, 
stovinčio pakelėje. Eidami sugiedodavo Visų šventų litaniją, 
„Pone karaliau“, „Dievo galybė“, – prašydami Dievo sergėti 
pasėlius ir gero derliaus“ (Balys, 1993, p. 189).

Gana gausūs duomenys leistų šį idiofoną laikyti senu 
reliktiniu signaliniu instrumentu, susijusiu su nekrokultu. 

Latvijoje nenešiojama signalinė lenta – klabatas. Ji mušta 
sušaukiant iš laukų darbininkus ir pranešant piemeniui, kad 
varytų gyvulius namo, taip pat per gaisrą. Kartais šitaip 
skelbdavo aplinkiniams, kad jau vidurdienis ir pietų metas14. 
Estai lokulaud naudojo panašiai kaip ir latviai signalinę 
lentą, bet taip pat mušė kviesdami sodiečius į susirinkimus, 
mišias ir kitais atvejais (Vilys, 2001, p. 78). Rusų bila naudo-
tas vienuolynuose ir sentikių gyvenvietėse vietoj bažnytinio 
varpo (Vilys, 2001, p. 79).

Rumunų toaca (Cristescu, 1994, p. 117–124), slovakų 
klepočka (Leng, 1967, p. 46), bulgarų klepalo, rusų bilo, 
graikų semanterion arba ksylon yra apeiginiai instrumentai, 
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jais stačiatikių vienuolynuose vienuoliai būdavo kviečiami 
melstis ar į procesijas. Juos taip pat mušdavo ir per Velykas, 
panašiai kaip Lietuvoje terkšles ar būgną-katilą. Rumuni-
joje toaca mušdavo per Velykas vaikai, dainuodami dainą, 
kurios nuotaika greičiau Užgavėnių nei Velykų. Tyrinėtojai 
šį paprotį laiko ikikrikščioniškomis lygiadienio apeigomis 
(Comisel, Kahane, Lupascu, 1999, p. 10). Katalikiškuose 
kraštuose tokie instrumentai irgi naudoti. Pietų Vokietijoje 
lenta vadinama Hilebille, arba Helebile, t. y. „šventa lenta“, 
lot. lignum sacrum, vok. Heiliger Holz (bellen vok. „mušti“, 
pagal: Sachs, 1930, p. 27). 

Lenta yra dviejų tipų: nešiojama ir pakabinama vartuose 
(specialiame stove). Daroma iš kietų medžių – klevo arba 
beržo. Išpjaunama 3,5 m ilgio, 45 cm pločio ir 25 cm storio 
lenta. Nešiojama lenta turi viduryje išpjovą, kad būtų galima 
pasidėti ant peties. Vėliau pradėta gaminti ir iš metalo, vario, 
bronzos ir geležies. 

9 pav. Semanterionas – nešiojama lenta (iliustr. iš: 
Abrashev, Gajev, 2000, p. 133)

Manoma, šis instrumentas kilęs iš Egipto ar Levanto 
(Artimųjų Rytų), prigijęs Graikijoje ir vėliau išplitęs visuose 
Balkanuose, drauge su stačiatikių tikėjimu – ir Rusijoje. 
Graikijoje, Parnaso kalno šventykloje, toks instrumentas 
naudotas vietoj varpo (Sachs, 1930, p. 27). 

10 pav. Semanterionas – vartuose pakabinama lenta (iliustr. 
iš: Sachs, 1930, p. 27)

Anot C. Sachso, „viduramžiais idiofonai, išskyrus kuran-
tus, tarnavo praktiniams tikslams, prie pilių vartų ant dviejų 
grandinių buvo kabinama į semanterion („signalizatorių“, 
naudojamą Rytų šventyklose) panaši medinė lenta, į kurią 
atvykėliai mušė plaktuku“ (Sachs, 1975, p. 302).

4. Kleketas, klebada, pliauškutis, tarškynė su plaktuku, 
lenk. kołatka. Tai tas pats tabalas, tik smarkiai „sumažintas“ 
ir mechanizuotas. Dažniausiai gaminamas iš kieto medžio – 
uosio, klevo ar ąžuolo. Lentelės viduryje daroma kiaurymė, 
į ją įstatoma rankenėlė, jos viršuje išpjaunamas griovelis, į 
jį įstatomas plaktukas. Plaktukas ant vyrio vartosi į vieną 
ir kitą pusę ir stuksi į lentelę. Kartais kleketas daromas su 
dviem plaktukais. Juo buvo mušama per Velykas: „Kai už-
sigavi varpai, tai vaikai kleketuoja su kleketais.“15

G. Vilys, kleketui paskyręs specialų straipsnį „Kleketų 
tipologija“ (Vilys, 2008), atkreipė dėmesį į šio instrumento 
ir bendrai visų idiofonų identiikavimo sunkumus. Anot jo, 
pliauškučiu gali būti vadinamos lentelės, tarškyne – skrabalai, 
terkšlė. Straipsnio autorius apžvelgia įvairius kleketų tipus 
ir randa jų net keletą.

11 pav. Kleketas (iliustr. iš: Midgley, 1999, p. 277)

5. Trikampis, dzindė, dzindzilėkas. Apie trikampį „Mu-
zikos enciklopedijoje“ rašė A. Karaška, taip pat M. Baltrė-
nienė ir R. Apanavičius jau minėtoje knygoje 1991 m. Čia šis 
instrumentas aptariamas  dviejuose skirtinguose skyriuose: 
viename kaip dzindzė, kitame kaip trikampis, bet iš aprašo 
matyti, kad kalbama apie vieną ir tą patį instrumentą. Visi 
autoriai daugiausia remiasi „Lietuvių kalbos žodynu“, kur 
sakoma, kad dzindzė – tai trikampė geležis, per kurią mu-
šant, pritardavo armonikai.

IV. Suduodamieji idiofonai

1. Pliauškė. Per Užgavėnes persirengėliai darydavo 
„gervę“. Tai savotiška pliauškė. Gervės snapas būdavo 
padaromas iš dviejų pusapvalių lentelių. Apatinę lentelę su 
viela (virve) tampant snapas pliauškėdavo – „gervė kalen-
davo“. Anot G. Vilio, rašiusio apie Šyvio šokdinimą Vakarų 
Suvalkijoje, Vištyčio apylinkėse eidavo „garnys“ – įtaisytos 
dvi lentikės – snapas, kad pabarškėtų; pats užsidengęs dro-
bule, turi virvutę; kai ją patraukia, snapas barška (Vilys, 
1993, p. 8–9).

Moldavai gamindavo į gervę panašią ožką (kapra). 
Žanas Vizitiu pateikia tokios ožkos kaukės sandaros sche-
mą, kur akivaizdžiai matyti, kad ožkos burna daroma iš 
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dviejų lentelių. Ožkos kaukės veikėjas šokdavo ožkos šokį 
ir pliauške išmušdavo ritmą (Визитиу, 1985, p. 248–250). 
Panašų į moldavų ir rumunų personažą kaprą turi ir lenkai. 
Jų Kalėdų persirengėlių zoomorinis personažas yra turonis 
(turintis kartais avino, kartais buliaus ragus), kildinamas iš 
Europoje gyvenusio tauro. Jis, kaip ir lietuvių gervė, garnys, 
turi judinamą ir pliauškantį snukį16.

13 pav. Moldavų kalėdotojų muzikos instrumentas kapra 
(iliustr. iš: Визитиу, 1985, p. 249)

Pagaliai. Pagaliais piemenų šokyje „Bulius“ vienas su 
kitu pagalius sumuša šokėjai17.  Šiame šokyje pagaliai atsto-
vauja dviem idiofonų rūšims. Kai mušami vienas į kitą – tai 
suduodamieji, kai pagaliais mušama į žemę, galima būtų 
laikyti vieninteliu beldžiamuoju idiofonu.

2. Lentutės. Pliauškutis, lat. klapites. Lentutes daryda-
vo iš dviejų ar trijų lentelių. Iš vienos lentelės gamindavo 
rankenėlę. Prie jos pritvirtindavo vieną ar dvi lentutes. 
Kaip rašo C. Sachsas, viduramžiais kaulinėmis lentutėmis 
raupsuotieji perspėdavo apie save ir saugodavo kitus nuo 
užkrėtimo (Sachs, 1930, p. 6). 

14 pav. Lentutės (iliustr. iš: Midgley, 1999, p. 277)

3. Šaukštai. Aukštaičių muzikantai smuikui ar armo-
nikai mėgdavo pritarti mediniais šaukštais. Sudėję du 
šaukštus, mušdavo jais į kelį. 

Grojimą šaukštais Lietuvoje gana plačiai aprašė muziko-
logas Vytautas Jurkštas. Pasak jo, šaukštais grojama keliais 
būdais. Į dešinę ranką tarp pirštų suimami du šaukštai ir 
mušami pūstosiomis pusėmis vienas į kitą; dešinėje rankoje 
laikomas šaukštas sudaužiamas su dviem šaukštais, laikomais 
kairėje rankoje, arba šaukštu suduodama į kelį, pridengiant 
iš viršaus kitos rankos delnu. Kai kurie muzikantai naudoda-
vo keturis ar net penkis šaukštus, išgaudavo įvairiausių rit-
minių igūrų. Pridėjus išgaubtąją šaukšto pusę prie burnos, 
atliekančios rezonatoriaus vaidmenį, ir sudavus kitu šaukštu, 
girdėti skirtingi garsai ( Jurkštas, 1970, p. 226–227). 

Šis būdas panašus į grojimą dambreliu ir muzikiniu 
lanku. 

12 pav. Gervė, XX a. pr., Palšių k., Verpenos apyl., Kelmės r. 
Iš Nacionalinio muziejaus fondų. A. Baltėno nuotrauka

15 pav. Šaukštais ir trieile Peterburgo armonika groja 
aukštaičių muzikantai J. Mazūra ir P. Palivonas. Klaudijaus 
Driskiaus nuotrauka, 1993 m.
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V. Trinamieji idiofonai

1. Trinamas kubilas. A. R. Niemi pateikia jaunųjų 
keltuvių Biržų krašte epizodą, paminėdamas, kad tuo metu 
samčiu būdavo trinamas kubilo dugnas. Dainuodavo:

Kelies martela ilgai miegi
Apsuk girnelas, kiaulas žviegia ( Jurkštas, 1970, 

p. 222).

2. Trinama lenta. 5–6 m ilgio lentą, virvėmis pri-
rištą prie dviejų kuolų, du vyrai brūžindavo kita lentute. 
Tai signalinis instrumentas. Jį aptaria M. Baltrėnienė ir 
R. Apanavičius, remdamiesi J. Žilevičiumi (Baltrėnienė, 
Apanavičius, 1991, p. 152). 

3. Kačerga. Vestuvėse, per sukeltuves, brūžindavo 
kačerga per medines grindis18. M. Baltrėnienė ir R. Apana-
vičius dar mini ir ritmišką braukymą šluotkočiu į grindis 
bei virpinimą pjūklu su stryku (Baltrėnienė, Apanavičius, 
1991, p. 153). Apie trinamą kiaulės pūslę, ištemptą ant 
lanko, rašė A. Karaška (Karaška, 2007, p. 165).

4. Rankinės girnos. Girnas kaip trinamąjį instrumentą, 
kuriuo moterys ar merginos maldamos palydėdavo savo 
dainas, aprašė Teodoras Lepneris „Prūsų lietuvyje“: „Tik 
moterys ir merginos, kurios iš pat ryto nuo antrųjų gaidžių 
iki prašvintant muzikuoja sukdamos rankines girnas, nes 
girnų ūžesys joms yra tarsi bosas ir pagrindas“ (Lepneris, 
2011, p. 194).

Beje, ir malimo dainose bei sutartinėse minima, kad 
maldamos mergelės, dukrelės dainuoja: „mals mano dukrelė 
dainuodama“ ( JLD 276), „mergelė mala dainuoja, bernelis 
atjoja“ (ČtLD 47). Dainose ir sutartinėse apdainuojamas 
arba mėgdžiojamas girnų ūžimas: „Oi, ūžia ūžia, girnelės 
ūžia“ (Misevičienė, 1972, p. 192), „Zur zur melnyčia“ 
(Nakienė, Žarskienė, 2004,  p. 51). 

VI. Braukiamieji idiofonai

1. Rubelis, latv. robdelis. Per jaunųjų keltuves, kaip 
pasakoja Alfonsas Martinaitis, brūžindavo rubelį – kočėlą 
linams kočioti19. 

2. Skalbimo lenta. Skalbimo lentą, šalia daužomų 
puodų, dangčių, brūžindavo Žemaitijoje, Kurtuvėnuose 
Užgavėnių persirengėliai (Lopeta, Kulevičius, Budrys, 
2008, p. 151). 

3. Terkšlė. Barškalas, tarkšla, tarškalas, tarškynė, 
tarškuliai, Velykų tarškalas, angl. ratchet, vok. Ratsche, lot. 
crepitaculum, pranc. crecelle, latv. tarškis.

Tai mechanizuotas brūklys, medinį krumpliaratį tu-
rintis instrumentas. Iš lentelių daroma medinis rėmelis su 
dviem skersiniais. Jame įtaisomas medinis krumpliaratis su 
rankenėle. Rėmelyje įtaisoma vienas arba du ploni mediniai 
liežuvėliai, padaryti iš kieto medžio. Jie taip įtaisomi, kad tik 
pačiu galiuku kliūtų už krumpliaračio dantų. Už rankenėlės 

sukamas rėmelis su liežuvėliais, šie kabina krumpliaračio 
dantukus ir sukelia aštrų tarškesį.

Lietuvoje, kaip ir visuose katalikiškuose kraštuose, buvo 
paprotys per Didįjį ketvirtadienį vaikščioti su įvairiais 
mediniais idiofonais: terkšlėmis, kleketais, skrabalais. Tą 
dieną, sakoma, „užsigavi“ varpai, vargonai – jie tyli, todėl 
yra pakeičiami įvairiais idiofonais. Apie tai vaizdžiai rašė 
B. Buračas: „Didįjį ketvirtadienį užsigavi bažnyčios varpai 
ir vargonai, nutildami iki šeštadienio. Tada vietoj varpų ir 
varpelių vaikai skambina įvairiais savo darbo mediniais 
klegučiais, tarškučiais bažnyčioje, o vėliau vaikščiodami 
kiaušiniauti po kiemus kaip Velykų lalauninkai“ (Buračas, 
1993, p. 211). 

16 pav. Užgavėnių persirengėliai groja skalbimo lenta, 
puodu ir dangčiu (nuotr. iš: Lopeta, Kulevičius,  Budrys,  
2008, p. 151)

17 pav. Terkšlė (iliustr. iš: Midgley, 1999, p. 277)

18 pav. Ratukinė terkšlė (iliustr. iš: Midgley, 1999, p. 277)
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Kartais terkšlę darydavo karučio formos, stumdavo 
aplink bažnyčią ir taip pat eidavo kiaušiniauti. 

Su terkšlėmis vaikščiodavo ir Užgavėnių persirengė-
liai (Lopeta, Kulevičius, Budrys, 2008, p. 191). Terkšlės 
naudotos gyvuliams varinėti, paukščiams iš javų ir iš sodų 
vaikyti, medžioklėje žvėrims varyti (Baltrėnienė, Apanavi-
čius, 1991, p. 20).

VII. Skambinamieji idiofonai

dambrelis (bandūrėlis), bindurėlis, dambras, šei-

velė-kanklikė, vok. Maultrommel, Brummeisen; pranc. 
guimbarde; angl. jew’s harp; it. scacciapensieri; rus. vargan, 
lat. vargans; lenk. drumlia, rum., ukr. drimba – visoje 
Eurazijoje ir Okeanijoje paplitęs gnaibomasis idiofonas. 
Anksčiau buvo daromas iš medžio, kaulo. Liežuvėlis būdavo 
išskeliamas iš to paties medžio ar kaulo. Toks dambrelis buvo 
vadinamas idioglotiniu, vėlesni, metaliniai, buvo daromi 
iš dviejų dalių – pasagos formos korpuso ir liežuvėlio; tai 
heteroglotiniai instrumentai20. 

Paprastai metaliniai dambreliai būna 5–10 cm ilgio. 
Tai pasagos formos rėmelis siaurėjančiais galais. Tarp jų 
įtvirtintas (užkaltas) liežuvėlis. Liežuvėlio galas užriestas, 
užlenktas statmenai. Beje, Karsakiškio mokyklos kraštotyros 
muziejuje saugomas dambrelis su neužlenktu galu.

Skambinant dambreliu, platusis galas laikomas kaire 
ranka tarp nykščio ir smiliaus bei didžiojo piršto, o siaurasis 
tarp lūpų, priglaudžiant prie dantų. Tarp dantų paliekamas 
plyšys liežuvėliui laisvai judėti. Dambrelio liežuvėlis išgauna 
du garsus, vieną pastovų – žemą ir aukštus, švilpiančius 
virštonius. Pastarieji išgaunami kalbos padargais, juos dar 
sustiprina, išryškina burnos ertmė (rezonatorius). Šiuo 
požiūriu dambrelis panašus į muzikinį lanką (šis taip pat 
neturi jokio papildomo rezonatoriaus) ir tuvių, mongolų 

dvibalsį dainavimą – difoniją, kai vienas žmogus įtempto-
mis gerklomis dainuoja dviem balsais. Manoma, kad šiam 
dainavimui turėjo įtakos dambrelio (chomuzo) muzika. 
Beje, dambrelis, muzikinis lankas, virštoninis arba gerklinis 
dainavimas – glaudžiai susiję reiškiniai. Keičiant balses 
virštoninio dainavimo ir grojimo dambreliu metu keičiamas 
ir melodijos aukštis. 

Anot rusų etnomuzikologės O. Veličkinos, kartais atro-
do, kad instrumentas lyg išeina iš žmogaus kūno – jis ne iš 
karto, bet po truputį atsiskiria nuo jo. Vienas įdomiausių 
tokių susiliejusių instrumento-kūno pavyzdžių yra dam-
brelis. Šis instrumentas Rusijoje buvo vadinamas varganu 
(apie jį liudija archeologiniai radiniai ir rašytiniai šaltiniai, 
gyvojoje tradicijoje jis neišlikęs). Varganas  nėra autonomiš-
kas muzikos instrumentas – jis skamba veikiamas oro srauto 
ir žmogaus rezonatorių (yra tarsi balso stygos, tik iškeltos į 
išorę). Dambrelis – ne tik ritminis-perkusinis instrumentas, 
juo skambinamos melodijos, be to, dambreliu ir „kalbama“ 
(dėl vidinės intonacijos kaitos, pagal: Величкина, 2005).

Dambreliai Lietuvoje žinomi jau nuo XV a. Jie iškasti 
prie Vilniaus ir Trakų pilių bei Vilniaus mieste (prie prezi-
dentūros). XVIII a. Mažojoje Lietuvoje dambrelius pirko 
mieste (Lepneris, 2011, p. 98), Didžiojoje Lietuvoje darė 
kalviai ar šiaip muzikos instrumentų meistrai (Paliulis, 
1959, p. 39).

Anot Povilo Blaževičiaus, Lietuvoje nuo 1960 iki 
2006 m. archeologai iškasė 6 metalinius (3 vario lydinių, 
3 geležinius) dambrelius, datuojamus XV–XVII a.21 Pagal 
laikomosios dalies formą dambreliai skirstomi į ovalo, tri-
kampio ir apskritimo (Blaževičius, 2008, p. 88–89).

XVII a. Mažojoje Lietuvoje dambrelis minimas net kelis 
kartus. Pirmą kartą dambrelį veikale „Prūsų lietuvis“ (1744) 
mini T. Lepneris (Lepneris, 2011, p. 98). Instrumentas va-
dinamas Brum-Eisen, autorius sako, kad lietuviai pirkdavę 

19 pav. Bandūrėliai (iliustr. iš: Baltrėnienė, Apanavičius, 
1991, p. 156)

20 pav. Ovalo, trikampio ir apskritimo formos dambreliai 
(iliustr. iš: Blaževičius, 2008,  p. 89)
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jį krautuvėje. Dambrelis minimas ir P. Ruigio (1675–1749) 
lietuviškai-vokiškame ir vokiškai-lietuviškame žodyne 
pavadinimu dambras-Brummeisen (Ruhig, 1747). Kristi-
jono Donelaičio (1714–1780) poemoje „Metai“ randame 
tokį pasakymą: „Lauras su pirštu dambrelį skambino 
pūsdams.“22 

Vėliau šį instrumentą mini F. ir H. Tecneriai, A. Vitauskas, 
S. Paliulis, J. Žilevičius, A. Karaška, M. Baltrėnienė, A. Baika 
ir kiti. Beje, M. Baltrėnienė pateikia dar vieną įdomią detalę iš 
Mažosios Lietuvos: „Prūsų lietuviai per Trijų karalių šventę, 
apsivilkę persirengėlių drabužiais, grodami dambreliais, 
mušdami kiauras puodynes ir dainuodami jumoristines 
melodijas, eidavo per kaimą, prašydami dovanų.“23

A. Karaška pirmasis pateikė prie Trakų pilies iškasto 
dambrelio aprašą ir grainę rekonstrukciją (Karaška, 1989, 
p. 12–13). Iš jos galima spręsti, kad tai gana geras muzikos 
instrumentas – tarpas tarp liežuvėlio ir rėmelio minimalus, o 
meistrai sako, kad tarpas turėtų būti popieriaus storumo. 

21 pav. Dambrelis (iliustr. iš: Karaška, 1985, p. 13)

Lietuvos enciklopedijose A. Karaška rašė apie dambrelį. 
Gaila, kad jose pateikti piešiniai labai schemiški, svarbiausia 
detalė – tikslus liežuvėlio pritaikymas prie rėmelio – juose 
niekaip neatsispindi (Karaška, 1985, p. 379). Piešiniuose pa-
teiktas dambrelis – veikiau vaikų žaislas nei rimtas muzikos 
instrumentas. Jo garsas turėtų būti visai prastas.

A. Vitauskas vienintelis pateikė duomenų iki karo 
dambrelį naudojus Žemaitijoje. Jo aprašas vertingas ir dėl 
reto lietuviško pavadinimo: šeivelė-kanklikė (beje, pasak 
S. Paliulio, dambreliu buvo kankliuojama arba skambi-
nama). A. Vitauskas aprašė šešių instrumentų ansamblį, 
kuriame yra ir  šeivelė-kanklikė. Tai klarnetas, ragelis, 
dūdelė, šeivelė-kanklikė, smuikas ir bosas. Anot tyrėjo, 
šeivelę-kanklikę darydavo kalvis iš geležies. Muzikantas 
instrumentą įsidėdavo tarp lūpų ir, užgavęs dešinės rankos 
pirštu ilgesnį jos galą, išgaudavo garsą. Melodiją grieždavo 
liežuviu (Vitauskas, 1938).

Dambrelio gamybą ir skambinimo būdus bene deta-
liausiai aprašė S. Paliulis. Pasak jo, bandūrėliu kankliuo-
davo įvairius šokius, dainas. Tai dažniausiai paauglių, 
pusbernių muzika – tokių suaugęs jaunimas neįsileisdavo 
į savo vakarėlius. Jie ruošdavo atskirus pasilinksminimus 
ir juose skambindavo bandūrėliu. S. Paliulis pateikia daug 
informacijos apie šio instrumento paplitimą Aukštaitijoje, 

vardija meistrus, muzikantus. Tyrėjo teigimu, XX a. pra-
džioje bandūrėlis buvo paplitęs Kupiškio, Vabalninko, Bir-
žų, Pandėlio apylinkėse. Apie 1902 m. bandūrėliu skambino 
Baibokų kaimo muzikantas Vaitiekūnas. Bandūrėlį jam 
nukalęs kalvis Čibas. Apie 1905 m. bandūrėliu skambinęs 
salamiestėnas Jonas Žalinkevičius, 1918–1920 m. – Svilių 
kaimo gyventojai Ernestas Vadlūga, Petras Valackas ir 
kiti. Bandūrėliu skambindavo ir drauge su kitais muzikos 
instrumentais – kanklėmis, lumzdeliu24. Baibokų muzi-
kantas Vaitiekūnas sakė: „Laučkėla turėjo lumzdelį. Jis ant 
lumzdelio, aš ant bandūrėlio – grodavome dviese“ (Paliulis, 
1959, p. 38–39).

S. Paliulis pirmasis išspausdino 18 bandūrėlio melo-
dijų. Tarp šių kūrinėlių esama šokių (trandipolkų), dainų 
ir ratelių („Apynėlis“, „Augo sode serbentai“ ir kt.), taip 
pat viena sutartinės melodija, t. y. spontaniška sutartinės 
improvizacija. Anot S. Paliulio, tai pavyzdys, kaip moterys 
sutartines čia pat kurdavo (Paliulis, 1959, p. 417) (iš tiesų 
tai jau vėlyva menkavertė humoristinė sutartinė).

22 pav. Trandipolkos (muz. pav. iš: Paliulis, 1959, p. 293)

Albertas Baika dambrelį laiko vienu iš armonikos pro-
tėvių. Pasak autoriaus, dambrelis (daugiabalsio skambėjimo 
instrumentas) kartu su burdoniniu dūdmaišiu paruošė dirvą 
armonikai. Panašūs yra dambrelio ir armonikos metaliniai 
liežuvėliai. Beje, lūpinę armonikėlę taip pat vadindavo 
dambra („Lietuvių kalbos žodynas“). Dambreliu, kaip ir 
armonika, buvo skambinama kaimo kapelose, jaunimo 
pasilinksminimuose.

Dambrelis minimas ir liaudies dainų poetiniuose teks-
tuose: „Ožka puikiai šoko, vilks gražiai dambravo“ ( JLD94); 
„Kur dambruo[ja] dambrelės nepučiamos, kur kankliuo[ja] 
kanklelės netrankomos“ ( JLD1203); „Per lankelę jodamas, 
dambrele uždambruosiu“ ( JLD1143) ir kt.

 Kapelose bandūrėlio kaip melodinio instrumento sa-
vybės neryškios, jo garsas gana silpnai prasimuša pro kitus 
instrumentus. Tačiau išryškėja kitos svarbios savybės – rit-
minė ir burdoninė. Panašiomis savybėmis pasižymi ir kitas 
instrumentas – vienpusis būgnelis25 (dūdmaišio burdonas 
ištisinis, šio instrumento ritmas yra silpnoji pusė). Beje, 
Ukmergės trio (lumzdelis, lūpinė armonikėlė ir bandūrė-
lis) skambinami šokiai ir daina kaip tik atskleidžia ritminę 
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bandūrėlio funkciją (Nakienė, Žarskienė, 2004, p. 146–147, 
168–169, 179–180). Archyviniame įraše girdėti žema pulsa-
cija aštuntinėmis: pirma aštuntinė silpnesnė, antra stipresnė 
(beje, šokyje „Mes du broliukai“ (Nakienė, Žarskienė, 2004, 
p. 146–147) aptinkamos ir šešioliktinės), primenanti ar-
monikos pritarimą. Bandūrėlio partija paprastai užrašoma 
boso rakte oktavomis: AaAa. Tai visai neblogai perteikia 
šio instrumento ritmo pulsaciją. 

1972 m. šio straipsnio autoriui drauge su tuometės 
LTSR valstybinės konservatorijos studentais Mindaugu 
Urbaičiu ir Undine Vilčinskaite teko lankytis pas smuiku 
griežiantį ir armonika grojantį muzikantą Stasį Pučetą Palė-
venėlės kaime, Kupiškio rajone. Muzikantas suteikė vertin-
gos informacijos, prisimindamas, kad jaunystėje jie turėdavo 
bandūrėlius ir skambindavo dideliais ansambliais – penkiese 
arba šešiese. Tai buvę paauglių pasilinksminimai. 

1938 m. Pašilės kaime, Pabaisko valsčiuje, Ukmergės 
apskrityje, į plokštelę buvo įrašytas bandūrėlininko Juozo 
Kutelio (42 metų) skambinimas. 4 kūrinių – solo paskam-
binto „Suktinio“, „Linksmosios polkos“, vestuvinės dainos 
„Sėskis, sesute, sėskis, jaunoji“ ir šokio „O mes du broliukai“ 
(pritariant dar dviem instrumentais – lumzdeliu ir lūpine 
armonikėle) – melodijos įdėtos į leidinį „Aukštaitijos 
dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika“ (Nakienė, 
Žarskienė, 2004, p. 169, 179–181, 186, melodijas iššifravo 
Rūta Žarskienė).

Beje, grojimas dambreliu šiame leidinyje, kaip ir S. Pa-
liulio knygoje, natomis perteiktas neteisingai. Dambrelis, 
kaip žinoma, turi du garsus: vieną pastovų žemą, rašomą 
paprastai boso rakte (arba smuiko, bet oktava žemiau), kuris 
parodo, koks yra ritmas26, ir aukštą, rašomą smuiko rakte. 
Šiuo atveju solo paskambintame „Suktinyje“ skamba pasto-
vus bosas mažosios oktavos A ir melodija virštoniais – I ir II 
oktavoje. Skambinant bandūrėliu įmanomas ir lygavimas. 
Šiame kūrinėlyje šešioliktinės gaidos lyguojamos po dvi, 
bet tai melodijos transkripcijoje nepažymėta. Vis dėlto tai 
pirmasis bandymas iššifruoti dambrelio skambinimą, tad 
galimi ir šiokie tokie netikslumai. 

24 pav. Juozas Kutelis. „Suktinis“ (įrašyta 1938 m., LTRF 
plokštelė 877 (6); melodiją iššifravo R. Žarskienė, 2003; 
natų pavyzdys iš: Nakienė, Žarskienė, 2004, p. 186)

„Aukštaitijos“ archyvinių garso įrašų leidinyje paskelb-
tos 4 melodijos ir S. Paliulio publikacijos (18 melodijų), taip 
pat yra nemažas pluoštas įvairių žanrų kūrinių, parodančių 
šio instrumento gyvybingumą Lietuvoje iki Antrojo pasau-
linio karo. Visos melodijos yra iš Aukštaitijos, bet įvairūs 
duomenys (istoriniai šaltiniai, archeologiniai radiniai) rodo, 
kad dambrelis buvo paplitęs visoje Lietuvoje. 

Kaip rašo M. Baltrėnienė, R. Apanavičius (Baltrėnienė, 
Apanavičius, 1991, p. 18) ir S. Paliulis (Paliulis, 1959), 
dambrelius gamino vietiniai kalviai ir muzikos instrumentų 
meistrai. Kupiškio r. 1905 m. gimęs Jonas Baltrėnas irgi 
darė bandūrėlius. Šiuo metu dambrelius jau gamina net 
keli muzikos instrumentų meistrai: kalvis, medžio drožėjas 
Albertas Martinaitis iš Šiaulių, Albertas Bartašius iš Pasvalio 
ir Germanas Aleksejevas iš Visagino.

Neretoje gyvenęs lietuvių muzikantas P. Kadžiulis, 
skambinęs dambreliu (bandura), 1952 m. buvo įrašytas į 
magnetofono juostą Latvijoje (Muktupāvels, 1987, p. 34). 
Šioje vietovėje gyventa ir daugiau lietuvių27.

Dambreliu grojama B. Kutavičiaus oratorijos I dalyje 
„Iš jotvingių akmens“. Pagrojus akmenimis kitas muzikinis 
epizodas yra šiaudo birbynės ir bandūrėlio. Autoriui šis ins-
trumentas buvo svarbus kaip labai archajiškas, archeologinis. 
Kartu su neolitiniais molio būgneliais, švilpa, vienas į kitą 
daužomais akmenimis, muzikiniu lanku, šiaudo birbyne jis 
kuria senovės jotvingių muzikinį paveikslą (Vyčinas, 2008).

Daugelis mokslininkų pastebi, kad XX a. pabaigoje 
pasikeitė idiofonų paskirtis. Anksčiau buvę signaliniai, 
apeiginiai, piemenų instrumentai ar naudoti medžioklėje, 
buityje, dabar jie naudojami tik  muzikiniais tikslais. Tokie 
yra skrabalas, žaržolai, terkšlė, kleketas, kočėlas, skalbimo 
lenta ir kiti. Taip šie garsiniai padargai tapo tikrais muzikos 
instrumentais. Juos labai dažnai pasitelkia įvairūs folkloro 
(vaikų ir suaugusiųjų) ansambliai kalendorinėse šventėse, 
eisenose ir kitur. Jais pritariama kitiems muzikos instru-
mentams, instrumentiniams ansambliams.

Terkšlės ir kleketai – bažnytinių ritualų idiofonai, 
saugomi bažnyčiose. Nors naudojami tik kartą per metus 
(per Velykas), jie kartu su būgnais-katilais kuria savotišką 
šios šventės garsinį išskirtinumą, teikia iškilmėms tam tikrą 
savitą garsinį skambesį.

23 pav. Bandūrėliu skambina J. Kutelis (viduryje, 1938 m., 
nuotr. iš: Nakienė, Žarskienė, 2004, p. 181)
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Išvados

Idiofonai – mažiausiai tyrinėta muzikos instrumentų 
klasė Lietuvoje. Idiofonų klasifikacija dar nebaigta, jų 
identiikacija, įvardijimas – tai pat ateities dalykas. Tik kai 
kurie idiofonai (saviskambiai instrumentai), t. y. tabalas, 
skrabalas, kvieslė-džingulis, dambrelis, kleketas, lekėtai, gan 
neblogai ištirti. Naujoji muzikos instrumentų klasiikacija 
pagal garso šaltinį, pradėta XIX a. ir sukurta XX a.,  atskleidė 
ir išryškino idiofonų savitumą. Lietuvoje klasiikacija buvo 
taikyta formaliai (M. Baltrėnienė, R. Apanavičius) ir nedavė 
rezultatų. Tik A. Karaškos pastangomis ji išryškino idiofonų 
savitumą ir svarbą.

Kalbiniai duomenys ne tik praplečia ir paįvairina su-
pratimą apie saviskambius instrumentus, suteikia žinių, 
kaip jie buvo naudojami kaimo buityje, įvairiose šventėse, 
bet ir įneša painiavos: tuo pačiu žodžiu įvardijama po kelis 
garsinius padargus.

Lygindami įvairius duomenis (etnologinius, archeologi-
nius, kalbinius) su kaimyninių tautų duomenimis pastebime 
tam tikrus dėsningumus, bendrumus ir skirtumus. Pavyz-
džiui, Lietuvoje pliaukši gervė, garnys, Lenkijoje, Molda-
vijoje, Rumunijoje – ragus turintis gyvulys. Tik lietuviai 
iš Baltijos tautų nenešiojamą signalinę lentą naudojo pra-
nešdami apie mirtį. Etnologiniai, kalbiniai, archeologiniai, 
etnoinstrumentologiniai duomenys, papildydami vieni kitus, 
išplečia ir paryškina bendrą idiofonų Lietuvoje vaizdą.

Nuorodos

1  Gal tik pagaliai, mušami į žemę, šokyje „Bulius“ gali būti 
laikomi pirmo skyriaus instrumentais. Šokį „Bulius“, arba 
piemenų šokį, užrašytą Šilutės r. iš pateikėjos Antaninos 
Kurlinkienės, šoko keturios poros viena priešais kitą. Pradžioje 
keičiamasi kryžmai (susitikus sudaužia vienas su kitu paga-
liais), paskui keičiamasi šonais, paskutinėje dalyje sueinama į 
bendrą ratą ir daužoma pagaliais į žemę. 

2  Remiantis: M. Baltrėnienė; R. Apanavičius. Lietuvių liaudies 
muzikos instrumentai. Vilnius, 1991, p. 152–156.

3  Pat. Antanina Kurlinkienė, g. 1910 m. Bikavėnų k., Vainuto 
apyl., Šilutės r.

4  Pat. Juozas Žigaitis, g. 1912 m. Juškaičių k., Gardamo apyl.,  
Šilutės r.

5  Pagal: LKŽ.
6  Anastazija Bugenienė,  g. 1903 m. Užventyje, Kelmės r.
7  Pat. Adelė Kazlauskienė, g. 1902 m. Senovės k., Kazlų Rūdos 

vls., Marijampolės aps.
8  Jonas Staniulis, g. 1862 m. Viliamų k., Zapyškio vls., Šakių aps. 
9   Cit. iš: D. Urbonavičienė. Lietuvių apeiginė etnochoreograija. 

Vilnius, 2000, p. 53.
10 Pagal: J. Švedas. Metodiniai darbai, straipsniai, laiškai, 

amžininkų atsiminimai. Sudarė A. Vyžintas. Vilnius, 1978, 
p. 101–103.

11  Juozas Žygaitis, g. 1912 m. Juškaičių k., Gardamo apyl., 
Šilutės r., pasakojo, kad marindami pradėdavo mušti lentą, 
duodami žinoti, kad žmogus miršta. Taip pat lenta kabėjo ir 
kapinėse, ją mušdavo, kad daugiau susirinktų žmonių.

12  Panašiai mušdavo ir rato stebulę, tik ją laikydavo du vyrai, o 
trečiasis mušdavo (M. Baltrėnienė; R. Apanavičius. Lietuvių 
liaudies muzikos instrumentai. Vilnius, 1991, p. 155).

13  Elena Rupainienė, g. 1902 m. Užtenenio k., Ž. Naumiesčio 
apyl., Šilutės r., pasakoja, kad į gegužines pamaldas po kryžiu-
mi kviesdavo su lenta. 

14  Pagal: I. Priedite. Ko speleja sendienas. Riga, 1983, p. 15–16.
15  Pagal: LKŽ.
16  Pagal: B. Ogrodowska. Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce. 

Warszawa, 2001, p. 225.
17  Antanina Kurlinkienė, g. 1910 m. Bikavėnuose, Vainuto apyl., 

Šilutės r. 
18  V. Straigis, g. 1903 m. Tauprių k., Saločių vls., Biržų aps. 
19  A. Martinaitis, g. 1919 m. Gegiedždvario k., Pašvitinio apyl., 

Pakruojo r., gyv. Lygumuose.
20  Žr. C. Sachs. Historia instrumentów muzycznych. Warszawa, 

1975, p. 54–55; taip pat Die Maultrommel. Eine typologische 
Vorstudie. Zeitschrit für Ethnologie. Jg. 49, Berlin, 1917, 
p. 185.

21  Ankstyviausi baltarusiški dambreliai yra iš XII a., beje, iškasti 
Drucke. 

22  Cit. iš: Kristijonas Donelaitis. Raštai. Vilnius, 1977, p. 181.
23  M. Baltrėnienės cit. iš: Neue Preussische Provincialblätter, Bd. 

4, 1844, p. 207.
24  Dambrelis – iksuoto derinimo instrumentas, tad jį su kitais 

instrumentais ne taip lengva suderinti, pvz., lumzdelį tenka 
daryti specialiai pagal dambrelio toną (kankles ar smuiką 
nesunku priderinti). Ukmergės trio (lumzdelis, lūpinė armo-
nikėlė ir bandūrėlis) griežimas yra puikus įrodymas, kad kaimo 
muzikantai sugebėdavo suderinti gana sunkiai derinamus 
instrumentus. Taigi A. Vitausko ir S. Paliulio kapelos atspindi 
realias galimybes.

25  Kai kuriose tautose šis instrumentas vadinamas „burnos būgnu“: 
vok. Maultrommel, arba „dantų būgnu“: vanni jar (čiukčiai).

26  Kaip minėta, dėl ritmo išryškinimo šis instrumentas vokiškai 
vadinamas Maultrommel, t. y. „burnos būgnas“.

27  Kad P. Kadžiulis buvo lietuvis, man papasakojo latvių etnoins-
trumentologas Valdis Muktupāvelas.
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Summary

Lithuanian idiophones have not been extensively re-
searched. Although widely spread these instruments do not 
seem to be very interesting for Lithuanian scholars. G. Vilys 
who has written many papers about Lithuanian idiophones 
is an exception.

he oldest written sources about idiophones in Lithua-
nia date to the 18th century. he material about Lithuanian 
idiophones is found not only in ethno musicological but 
also in ethnological and archaeological sources. Linguisti-
cal, ethnological, archaeological and ethno musicological 
data add together and create a precise picture of Lithuanian 
idiophones.

he classiication of idiophones is a very new and dif-
icult issue. he irst Lithuanian researchers who based 
themselves on the system of C. Sachs and E. M. Hornbostel 
were M. Baltrėnienė, R. Apanavičius and A. Karaška. In 
this system idiophones are divided into four main sub-
categories. In 1986 Karaška divided them into seven main 
sub-categories. 

his paper is based on the new system from the book 
by R. Midgley “Musical Instruments of the World, An 
Illustrated Encyclopedia”. In this book idiophones are 
divided into eight sub-categories. Stamped idiophones in 
Lithuanian are rare and Lithuanian idiophones are also 
divided into seven main sub-categories: 

1. Stamping idiophones,
2. Shaken (rattle) idiophones,
3. Percussion idiophones,
4. Concussion idiophones,
5. Friction idiophones,
6. Scraped idiophones,
7. Plucked idiophones.
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Ar šiandien įmanoma išleisti lietuvių muzikos istoriją 
svetima kalba, parašytą iš nūdienos perspektyvos, aprėpiančią 
viską, kas aktualu? Viena iš galimybių – bandyti tai padaryti 
bendromis mūsų ir užsienio partnerių pastangomis. To ir 
ėmėsi daug rašantys Lietuvos muzikologai, bendradarbiau-
dami su kolegomis iš Leipcigo universiteto. Su vokiečiais juos 
jau nemažai metų sieja ne vienas projektas, skirtas Vidurio 
ir Rytų Europos muzikinių kultūrų istorijai, šaltinių ir ar-
chyvų tyrinėjimams bei tarpkultūriniams ryšiams. 2008 m. 
Leipcige vyko lietuvių muzikai skirtas forumas – koncertai, 
Vytauto Landsbergio paskaita, susitikimai su kompozitoriais 
Raminta Šerkšnyte ir Vytautu Barkausku bei tarptautinė 
muzikologų konferencija. Pranešimus joje skaitė lietuvių, vo-
kiečių, latvių ir švedų specialistai. Pasirinkta labai plati tema 
„Lietuvių muzika. Nacionalinio muzikos judėjimo kilmė ir 
istorija Europos kontekste“. Taip vėliau buvo pavadintas ir 
šios konferencijos pranešimų pagrindu sudarytas straipsnių 
rinkinys vokiečių kalba, kurį spaudai parengė Audronė 
Žiūraitytė ir Helmutas Loosas. 2010 m. jis išleistas Leipcige. 
Knyga dedikuota Onai Narbutienei (1930–2007) ir Vitai 
Lindbergai (1942–2006), dviem iškilioms XX a. antros 
pusės Baltijos kraštų muzikologėms, nemažai prisidėjusioms 
prie kultūros mainų su Vokietija puoselėjimo. 

Konferencijoms rengiami įvairių autorių pranešimai 
dažnai tik bendrais bruožais siejasi su paskelbta tema. Šiuo 
atveju iš atskirų tyrinėjimų, įtraukiant aktualiausią faktinę 
medžiagą, nebūtinai atskleidžiama lietuvių muzikos istori-
ja, kokią ją įsivaizduojame gyvendami XXI a. Skaitant šią 
istoriją norėtųsi prieš akis dažniau regėti europinį kontekstą, 
sąsajas su kitomis kultūromis. Suprantama, sąlygos tokiems 
darbams rastis Lietuvoje, deja, nepalankios. Didesnės ap-
imties muzikologijos leidinius užsienio kalbomis kol kas 
sudaro straipsnių ir pranešimų rinkiniai.

Priedas
Supplement

 

Ramunė Kazlauskaitė

Recenzija: „Lietuvių muzika. Nacionalinio muzikos 
judėjimo kilmė ir istorija Europos kontekste“ 
Litauische Musik. Idee und Geschichte einer musikalischen Nationalbewegung in ihrem europäischen Kontext 

Sud. Audronė Žiūraitytė ir Helmut Loos, Leipzig: Gudrun Schröder Verlag, 2010. 
Straipsnių rinkinys, autoriai: V. Landsbergis, V. Muktupavels, M. Boiko, G. Kirdienė, J. Trilupaitienė, V. Bakutytė, J. Burokaitė, 
V. Markeliūnienė, J. Vyliūtė, J. Bruveris, A. Žiūraitytė, G. Daunoravičienė, S. Keym, J. Braun, J. Landsbergytė, D. Palionytė, 
Ž. Ramoškaitė, R. Gaidamavičiūtė, R. Stanevičiūtė, D. Kšanienė, D. Petrauskaitė, U. Hrab, L. Schiwietz ir H. Loos. 

Knygos skyriai, skirti etnologijai, muzikiniam gyveni-
mui, lietuvių komponavimo istorijai ir tarpkultūriniams 
ryšiams, pateikia daug vertingos informacijos.

 Valdis Muktupavelsas aiškinasi, ar XVI–XVII a. į lie-
tuvių ir latvių kalbas išverstuose Biblijos tekstuose minimi 
instrumentai labiau sietini su Senojo Testamento tradicija, 
ar veikiau su to meto vietos muzikavimo praktika. Martinas 
Boiko aptaria Baltijos regiono senojo vokalino daugiabal-
sumo koherentiškumo aspektus, Gaila Kirdienė – lietuvių 
instrumentinės šokių muzikos savitumą ir sąsajas su kitomis 
Europos etnijomis. 

Nemažą knygos dalį sudaro Lietuvos muzikinio gyveni-
mo studijos, atspindinčios XX a. funkcionavusių institucijų, 
organizacinių struktūrų veiklą. Net keturių šio skyriaus 
publikacijų dėmesio centre – operos teatras: Vida Bakutytė 
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aptaria sėkmingus Vilniaus miesto teatro 1887–1891 m. 
sezonus, kai, vadovaujant Aleksejui Kartavovui, scenoje 
buvo parodyti aukštos meninės kokybės operų spektakliai, 
Vytautė Markeliūnienė glaustai apžvelgia Kauno, Vilniaus 
ir Šiaulių operų trupių darbą 1941–1944 m. Koncentruota 
forma savo ilgamečių tyrimų rezultatus knygoje pateikia 
Jonas Bruveris. Jo straipsnyje skaitytojas ras apibendrintą 
operos teatro ir nacionalinės operos žanro raidos istoriją. 
Lietuviškojo baleto praeitį ir dabartį analizuoja A. Žiūraity-
tė, vienareikšmiškai konstatuodama, kad mūsų šokio menas 
iki šių dienų neišsivaduoja iš rusų baleto įtakos.

Kultūros gyvenimo kontekstą papildo Jūratės Buro-
kaitės, Jūratės Sofijos Viliūtės ir Jūratės Trilupaitienės 
straipsniai. J. Burokaitė detalizuoja 1920–1940 m. Vilniuje 
susidariusią situaciją. Anuomet lietuvių mieste buvo mažu-
ma, o lietuviški renginiai vyko tik dviejose vietose – Vytauto 
Didžiojo gimnazijoje ir Šv. Mikalojaus bažnyčioje. J. Viliūtė 
aprašo 1944–1949 m. lietuvių gyvenimą Vakarų Vokietijoje, 
įvairialypę jų veiklą ir pastangas emigracijos sąlygomis tęsti 
intelektualinį darbą. Profesionaliosios muzikos funkciona-
vimo ypatumus aukštuomenės sluoksniuose nuo seniausių 
laikų iki XVIII a., remdamasi itin negausiai išlikusiais 
šaltiniais, apžvelgia J. Trilupaitienė. 

Komponavimo klausimams skirtame skyriuje – lietuvių 
ir vokiečių muzikologų tekstai, juose gilinamasi į kai kurių 
mūsų kultūrai reikšmingų kompozitorių kūrybą. Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio simfoninių poemų „Miške“ ir „Jūra“ 
analizę pateikia Stefanas Keymas, atrasdamas paralelių su to 
meto lenkų ir vokiečių orkestrinės muzikos tradicija, taip pat 
įvardydamas ir originalius, inovatyvius šių kompozicijų bruo-
žus. Janas Martinas Braunas tuose pačiuose programiniuose 
M. K. Čiurlionio darbuose pirmiausia ieško įkomponuoto 
gamtovaizdžio, eksteritorinių erdvių ir XX a. menui būdingų 
poromantinių perspektyvų. Knygoje pateikta ir konferenci-
joje prieš koncertą skaityta V. Landsbergio paskaita, bendrais 
bruožais supažindinanti su įvairialypiu M. K. Čiurlionio 
talentu, menininko asmenybe ir pasaulėjauta. 

Jūratė Landsbergytė apžvelgia vadinamųjų „progre-
syviųjų“ ketvirtojo dešimtmečio lietuvių kompozitorių 
darbus, plačiau charakterizuoja Vytauto Bacevičiaus mu-
zikos bruožus. Mikrotonų, ateminėms Jeronimo Kačinsko 
kompozicijoms straipsnį skyrė Danutė Palionytė. Jau 
kiek primirštas sovietinio pokario peripetijas, potvarkius 
ir stalininės krypties estetikos diktatą vėl priminė Živilė 
Ramoškaitė. Su tarybinio laikotarpio aktualijomis susijusi 
ir Rūtos Gaidamavičiūtės publikacija, joje pristatoma 
Broniaus Kutavičiaus muzika, į klausytojų atmintį įsirėžusi 
pirmiausia kaip pasipriešinimo okupantams, gyvybingo 
tautinio identiteto, bekompromisės kūrybos pavyzdys. Rūta 
Stanevičiūtė atkreipia dėmesį į lietuvių muzikologijoje dar 
mažai aptartus intertekstualumo, kūrybinės reinterpreta-
cijos aspektus, tipingus XX a. antros pusės lietuvių moterų 
kompozitorių rašymo strategijoms. Visą praėjusį šimtmetį 

tarsi apibendrina Gražinos Daunoravičienės pateikta lietu-
vių kompozicinių mokyklų kilmės istorija ir charakteringų 
kompozicijos dėstymo modelių apžvalga.

Tarpkultūrinių ryšių dalyje susiformuoja teminė Lietuvos 
ir Vokietijos dominantė: Daiva Kšanienė aprašo Klaipėdos 
muzikinio teatro istoriją nuo XVIII iki XX a., kai Klaipėdos 
kraštas priklausė vokiečiams ir svetimoji kultūra darė didžiulę 
įtaką miesto muzikiniam gyvenimui, Klaipėdos konser-
vatorijos gyvavimo metus (1923–1939) aptaria Danutė 
Petrauskaitė. Nors  būta etninių ir politinių skirtumų, šioje 
aukštojoje mokykloje tuomet sėkmingai dėstė įvairių tautybių 
pedagogai: lietuviai, čekai, vengrai, rusai ir vokiečiai. Lucianas 
Schiwietzas kalba apie būtinybę dirbti su pirminiais šaltiniais, 
iksuojančiais vokiečių palikimo pėdsakus Lietuvoje, kad 
kuo objektyviau būtų atskleisti istoriniai sluoksniai, kupini 
kultūrinių sampynų ir atskirčių. H. Loosas savo straipsnį skyrė 
iki 1920-ųjų Leipcige studijavusių lietuvių studentų paieškai, 
drauge plačiau aptardamas susidariusią situaciją Vokietijoje 
po Pirmojo pasaulinio karo ir tam tikrą konservatyvią šios 
aukštosios mokyklos ideologiją. Vienintelė skyriaus publi-
kacija tematizuoja Lietuvos ir Ukrainos muzikinius mainus: 
Vilniuje gyvenusių ir dirbusių ukrainiečių intelektualų veiklą 
per pastaruosius 400 metų apžvelgia Ulana Hrab.

Medžiaga knygoje išdėstyta suprantamai, keturių šimtų 
puslapių tekste saikingai vartojama mokslinių terminų 
ar tarptautinių žodžių. Vokiečių skaitytojai, skaitydami 
šį leidinį, pirmą kartą vienoje vietoje gali susipažinti su 
lietuvių muzikos istorija – nereikia varginančių paieškų 
didžiuliame informacijos sraute. Iki šiol vokiečių kalba 
išleista tik Adeodato Tauragio knygelė „Litauische Musik“ 
(1972 m.). Paskelbus nepriklausomybę dominavo pavieniai 
nedideli darbai, tad šios knygos pasirodymas, be abejo, yra 
didelis žingsnis į priekį. 

Ką atspindi naujasis leidinys, kokios temos mums svar-
bios? Nors pasaulio muzikologijoje mados nuolat keičiasi, 
knygos pavadinime, taip pat ir straipsniuose aptinkame 
raktažodį nacionalinis ir su juo siejamą savosios muzikos 
istorijos traktuotę. Vokietijos skaitytojams terminas nacio-
nalinis dažnai asocijuojasi su tokiu negatyviu reiškiniu jų 
šalyje kaip ketvirtojo dešimtmečio nacionalsocializmas ar 
XIX a. tipinga politinių judėjimų idėja, išlikusia kai kuriuose 
regionuose dėl jų ilgametės atskirties nuo Vakarų pasaulio, 
bet šiandien jau nebeaktualia. Pagal moderniosios Vakarų 
Europos standartus po 1945 m. nacionalumas kaip pasenęs 
reiškinys į muzikos istoriją nebeįtraukiamas, o tautinė kultū-
ra Lietuvoje puoselėta dar gerokai po to, beveik visą XX a. 
Pastaraisiais dešimtmečiais stengiamasi labiau diferenci-
juotai žvelgti į daugelį reiškinių, tarp jų ir į svetimos tautos 
kultūrą. Tačiau apie mūsų, kaip ir apie kitų Rytų Europos 
šalių, muziką Vokietijoje žinoma mažai. Jau vien todėl ši 
knyga atskleidžia ir kitą istorijos dalį, kuriai pažinti reikia 
speciinių vietos ypatumų įvardijimo, tam tikro lokalaus 
žvilgsnio, pateikia kitą požiūrį į nacionalumą. Koks jis? 
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Mes, kaip ir XIX a. lietuvių inteligentija, praeities lie-
tuvių muziką suprantame pirmiausia kaip etninį konceptą 
su svarbiausiu jo centru Vilniumi. Etnocentrizmas ryškiau-
siai sujungia į visumą skirtingus lietuvių autorių tekstus. 
Didžiausia ir svariausia knygos dalis skirta, kaip minėta, 
galimai nacionalinės kompozitorių mokyklos genealogijai 
ir akademiniams kompozitoriams, lietuvių ar bent pusiau 
lietuvių tautybės bei daugiausia vyriškosios lyties: Mikalo-
jui Konstantinui Čiurlioniui, Vytautui Bacevičiui, Vladui 
Jakubėnui, Jeronimui Kačinskui, Baliui Dvarionui, Broniui 
Kutavičiui, Onutei Narbutaitei ar Ramintai Šerkšnytei. 
Daugiausia dėmesio tradiciškai tenka M. K. Čiurlioniui. 
Tačiau ar reikia tuo stebėtis? Kas, jei ne lietuviai, pirmiausia 
jaus poreikį rašyti lietuvių muzikos istoriją? O ar etnišku-
mo svarba nėra tipinga mažai tautai, nuolat išgyvenančiai 
išnykimo pavojų? Kiek anksčiau, 2002 metais, vykusioje 
tarptautinėje muzikologų konferencijoje Leipcige, skirtoje 
nacionalinei XX a. muzikai, konstatuota, kad, priešingai nei 
vokiečiai, visi kiti užėmė teigiamą ar neutralią poziciją.

Kol kas rašoma mūsų istorija yra etniškai selektyvi ir kaip 
tik vokiečių kritikai atsidus pastebėję, kad vėl beveik nesky-
rėme dėmesio daugiakultūriams Vilniaus krašto ypatumams 
ir neaptarėme teritoriškai susijusio lenkų, baltarusių ar žydų 

muzikinio palikimo. Istorija nuoseklios raidos, nemaža 
dalimi faktograinė, sutelkta į šalies centrus, susijusi su aukš-
tosios kultūros segmentais, o jos painų praeities muzikinį 
gyvenimą beveik išimtinai reprezentuoja tokios institucijos 
kaip opera veikla – įstaiga ir žanras, turėję nepaprastai 
didelės reikšmės XIX a. tautiniams judėjimams. Tačiau, 
savaime suprantama, vien muzikos gyvavimo kasdienybėje 
formos yra tokia neaprėpiama tema, kad šiandien turint kur 
kas daugiau „baltų dėmių“ nei tyrinėtojų, po mažą dalelę 
renkamos detalės dar ilgai nebus sudėliotos į realistiškesnio 
praeities vaizdo visumą. „Realistiškesnis“ požiūris į istoriją 
turbūt turės koreguoti ir mūsų ligšiolinį santykį su savo 
kompozitorių kūryba: aptardami kompozicijas, dažniau 
norime matyti jų savitumą, skirtingumą, priklausymą 
nacionalinei tradicijai, o ne visuotinėms tendencijoms. 
Užsieniečių išeities taškas, žvelgiant į mūsų muziką, yra 
panašus į vokiečių muzikologo S. Keymo. Analizuodamas 
M. K. Čiurlionio simfonines poemas, jis pradeda nuo len-
kiškų ir vokiškų įtakų bei gilinasi į šių kūrinių ir to meto 
simfoninės muzikos bendrumus. Tai neabejotinai įdomu, 
ir tolimesni tyrinėjimai platesnio žiūros lauko linkme mūsų 
nacionalinės muzikos istoriją tik papildytų. 
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Jurgis Paliauka ( J. P.). Kas nedarė įtakos Jūsų kūry-
bai?

Rytis Mažulis (R. M.). Oho, labai sunkus klausimas. 

J. P. Gal būtų galima teigti, kad viskas daro įtaką?
R. M. Jurgi, matyt, esu iš tų kompozitorių, kurie mano, 

kad kuo daugiau žinosi, tuo bus geriau, tiksliau, nebus 
blogiau. Yra ir manančių taip: tik nebūk „mokslininkas“, 
pražudysi savo talentą. Bet juk kuo daugiau žinai, tuo pla-
tesnis akiratis, tuo daugiau susikaupia informacijos. Kūrybą 
esu linkęs suvokti kaip mąstymo procesą, todėl norėdamas 
mąstyti įdomiai turi būti gerai „pasikaustęs“ ir daug žinoti. 
Aišku, įtaką man darė tie, kurie kėlė didelį susidomėjimą. Bet 
kai dabar netikėtai išgirstu, pavyzdžiui, P. Čaikovskį, kurio 
nesiklausiau daug metų, prisimenu, kad prieš du dešimtme-
čius, jaunystėje, esu sakęs, jog nemėgstu šio kompozitoriaus, 
o dabar mielai jo klausausi. 

Regis, viskas daro įtaką, jeigu įdėmiau pasižiūrėsi ir 
imsi analizuoti. Štai su studentais nagrinėjame vėlyvąjį 
L. van Beethoveno kvartetą, op. 133, Grosse Fuge. Tai avan-
gardistinis tų laikų kūrinys, grynai eksperimentinė muzika, 
kompleksiška, viskas joje sudėtinga ir įdomu. Bet manau, 
Jurgi, tiesiogiai niekada nieko nepaimsi: vakar išanalizavau, 
šiandien nuplagijavau, sukursiu panašią muziką ir būsiu epi-
gonas. Idėjas nuolat kaupiu, sąmonės kertelėje jas išsisaugau, 
jos ten bręsta ir paskui iškyla kaip mano mintys. Gal ir įma-
noma atpažinti, kad šis gabalas perimtas iš to ar ano, bet jos 
jau būna truputį „pervirškintos“, tarsi tampa mano idėjomis. 
Muzikinio laiko organizavimo logiką galima pasiskolinti iš 
J. Ockeghemo ar kitų kompozitorių, bet pasitelkus kitokią 
kompozicinę techniką ir medžiagos organizavimo principus 
ta muzika skambės visiškai kitaip. Tai tiesiog universalesni 
principai. Jei aš ir pavagiu ką, tai tik tuos universalesnius 
principus.

J. P. Ar kanono technika yra šis universalesnis princi-
pas?

R. M. Gal tai tam tikra abstrakcija, kaip variacijos kita-
dos buvo amžinas dalykas visose epochose. Kompozitoriai 
įvairiai naudodavo kanonus, ypač J. S. Bacho laikais, bet taip, 
kaip mano sumanyta, dar niekada nebuvo panaudota. Juk 
kompozitoriai ieško naujumo, bet ir senoje idėjoje galima 
šį bei tą atrasti. Kūryba gimsta tik tuomet, kai atrandi ką 
nors nauja. 

Kompozitorius yra kažkas tarp poeto 
ir inžinieriaus, neišvengiamai kažkur per vidurį
Rytį Mažulį jo jubiliejaus išvakarėse (2011 m. vasario 4 d.) 
kalbino ir tekstą spausdinti parengė Jurgis Paliauka.

J. P. Jei renesanso polifonistai būtų dabar gyvi, ar jų 
kūryba skambėtų panašiai kaip Jūsų? 

R. M. Labai sunkus klausimas, ilosoinis, neįmanoma į 
jį atsakyti. Galiu pasakyti, kad tai ne mano būdui specialiai 
pasiimti grigališkąjį choralą, trigarsį ir stilizuoti, kurti kva-
zividuramžišką muziką, skambančią panašiai kaip Perotino. 
Čia ne mano stilius. Man norisi šiuolaikiškos kalbos, knieti 
ieškoti naujovių. Mane labiau domina proceso ir tempora-
liniai dalykai – kaip jie sukonstruoti ir panašiai. 

J. P. Š. Nakas kūrybinį Jūsų metodą yra pavadinęs labo-
ratoriniu. Ar galima būtų daryti prielaidą, kad į muzikos 
meno raidą žiūrite kaip į progresuojantį procesą ir ar muzikos 
generavimas (muzikos racionalizavimas) yra neišvengiama 
šio proceso sudedamoji dalis?

R. M. Labai gerai atsimenu, kad kai buvome studentai, 
vienas garsus dėstytojas sakė, jog meno evoliucijoje nėra 
progreso. Manyčiau, šį klausimą kiekvienas kompozitorius 
sprendžia individualiai. Šiais neįsivaizduojamo pliuralizmo 
laikais, kai visų kūryba tokia skirtinga ir sunkiai suvedama į 
tam tikras tendencijas, kryptis ir mokyklas, jeigu kompozi-
toriai nuoširdžiai ieško, randa, kuo jiems tikėti. Juk staiga tu 
pajauti, kad tuo reikia tikėti. Vienas kompozitorius, tarkime, 
jaučia, kad jam reikia kurti tonalią muziką, ir tokią kuria. 
Kartą klausiau tokio kompozitoriaus: jei kuriate senesne 
stilistika, ar tai galima vertinti kaip savotišką kapituliaciją? 
Ar jūs teigiate, kad į priekį nebėra daugiau kur eiti ir lieka tik 
atsigręžti atgal, pasiremti istoriniu stiliumi ir jį perkompo-
nuoti dar geriau, nei kad buvo? Kompozitorius atsakė labai 
paprastai: „Ne, aš gerai žinau, kad daug kompozitorių eina 
į priekį ir ieško naujų dalykų, struktūrų ir t. t., tačiau savo 
prigimtimi jaučiu, kad dvasiniai mano interesai geriausiai 
realizuojami štai tokiu būdu, ir aš kuriu tokią muziką. Tikrai 
žinau, kad koks nors kitas kompozitorius sukurs spektralis-
tinę arba kitokią muziką, bet mano kelias toks.“ 

Šiais laikais egzistuoja daug muzikos rūšių ir stilių, todėl 
sunku pasakyti, kuri jų geresnė, teisingesnė, o gal net nereikia 
kelti tokio klausimo. Beje, šis klausimas kyla ir per egzami-
nus, kai vertiname studentų kūrinius. Šiandien naujumas 
nėra kriterijus. 

J. P. Jūsų kūrybai ir Jums kaip kompozitoriui klijuojama 
mašinisto etiketė. Kodėl toks terminas, ką jis reiškia, ką juo 
norima pasakyti?
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R. M. Tai buvo siejama su konkrečiu laiku ir vieta, su keliais 
kūriniais, parašytais 1986–1987 m. Tuomet, tais tarybiniais 
laikais, buvome „jaunieji kompozitoriai“. Š. Nakas, R. Kabelis, 
aš, G. Sodeika, N. Valančiūtė – visi mes atstovavome kartai, 
kuri savotiškai oponavo V. Bartulio, O. Narbutaitės kartai, t. y. 
romantikams. Pavyzdžiui, A. Martinaitis remdavosi lyrika, 
gamta, emocijomis, o mes oponuodami sugalvojome, kad 
turi būti griežta struktūra, kad muzika turi būti grindžiama 
motoriniu judėjimu, turi būti energinga, „raumeninga“, tad 
sukūrėme keletą tokių kūrinių: Šarūnas – „Vox-machine“ ir 
„Mertz-machine“, aš – „Čiauškančią mašiną“. Muzikologams, 
matyt, buvo patogu paimti kūrinių pavadinimus ir remiantis 
tokiu daugiau mechanišku judėjimu, procesu, artimu mi-
nimalistinei muzikai, mus taip pavadinti. Mašinistai vėliau 
evoliucionavo į skirtingas kryptis, manęs kaip mašinisto irgi 
nebeliko – ėmiau rašyti nepaprastai lėtus kūrinius... 

J. P. Tai dabartinei kūrybai šis terminas netaikytinas?
R. M. Dabartinei nelabai, bet tuo metu, manau, šis 

terminas tiko, jis tarsi pristatė visą mūsų kartą ir lietuvių 
mašinizmą. 

J. P. Ar daug mašiniškumo kūrybiniame Jūsų procese? 
Žiūrint į kūrinių sąrašą neatrodo, kad pretenduotumėte tapti 
daugiausia kūrinių sukūrusiu Lietuvos kompozitoriumi? 
Kaip manote, ar kompozicinės technikos verbalizavimas 
(racionalizavimas) padeda išspręsti „balto popieriaus lapo“ 
baimę? Palengvėjo ar pasunkėjo kūrybinis procesas?

R. M. Apie tai, Jurgi, teko daug diskutuoti su kolegomis 
užsieniečiais. Mėgstu sakyti, kad kompozitorius yra vidury 
tarp poeto ir inžinieriaus. Jeigu esi daugiau inžinierius ir 
pradedi nuo struktūrų, nėra lengviau, mano nuomone, tik-
rai nėra lengviau. Kurti meną sunku, kad ir kokia technika 
naudojiesi. Bet tas struktūralistas, inžinierius Mažulis dirba 
(nors užmušk) su struktūromis kokį mėnesį ir jaučia, kad čia 
nėra meno. Reikia kažko nesuvokiamo, kad stebuklas įvyktų 

ir kad tu pajustum, jog staiga kažkas atgyja, sukibirkščiuoja. 
Tuomet atsiranda muzikinė prasmė, ir garvežys pajuda. 

Štai poetas A. Martinaitis, deklaruojantis, kad kuria 
postsisteminę muziką ir kad nieko nestruktūrina, manau, tai 
tik deklaruoja. Juk ir jis yra apsčiai prisigaudęs tų impulsų iš 
visur, paskui turi juos sutvarkyti, nupaišyti partitūrą, kurioje 
yra tam tikras skaičius taktų, tam tikra forma, instrumentai ir 
pan. Tai šiek tiek „inžinerinis“ darbas. Taigi kūrinyje poetas 
ir inžinierius, man regis, visada susitinka. Pats save priskiriu 
prie inžinierių. Bet, kaip minėjau, vis tiek ieškau to jausmo, 
nes be jo skaičiai nėra muzika. 

Bacho laikais, gal banalu sakyti, vyravo vienos rūšies mu-
zika, ją kūrė dauguma kompozitorių. Jiems nereikėjo „išrasti 
dviračio“. O dabar turi tarsi išrasti tą dviratį ir juo važiuoti 
į priekį. Ne kartą pastebėjau, kad ir aš ieškau tokio kūrybos 
algoritmo, bet ne kaip mašinistas, o kaip romantikas – ka-
muojuosi, dairausi, mąstau. Čia, galima sakyti, yra tokia pati 
kūryba, kaip kad ieškotum akordo, dvyliktą taktą genialiai nu-
vedančio į tryliktąjį. Ieškau regula compositores – apibrėžian-
čios taisyklės, kuri paskui sugeneruotų visą medžiagą. Ieškau, 
ir, jeigu surandu, visi parametrai susidėlioja, susiderina, vos 
ne pati muzika automatiškai susigeneruoja. Tuomet nereikia 
svarstyti, kad galbūt penkiasdešimt antrame takte yra kas 
nors negerai ir jį reikia išmesti, tai tarytum teisingai išspręstas 
matematikos uždavinys, ir aš tada tikiu, kad turi būti tiktai 
taip, ir tuomet esu laimingas ir tikiu, jog taip turi būti. 

J. P. Ar jaučiatės radikaliu utopistu futuristu ir ar sutik-
tumėte su tokiais Jūsų kaip kompozitoriaus ir Jūsų kūrybos 
apibūdinimais? 

R. M. Jurgi, aš linkęs imti visiškai gryną idėją ir ją reali-
zuoti radikaliai – nieko nepudruodamas ir negražindamas. 
Toks mano radikalizmas. Tai galima sieti ir su konceptua-
lizmu: turi koncepciją ir ją įgyvendini. Kai sukomponuoji 
kūrinį, gal ir gali jį „pagražinti“ – pridėti to ir ano, bet jau 
ne tas svarbu, jeigu yra koncepcija. 

Nuotraukos autorius 
Dmitrijus Matvejevas, 
šaltinis: MILC
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Nelaikau savęs utopistu ir futuristu, kuriu taip, nes toks 
mano kelias. Nežinau, tai susiję su ateitimi ar  praeitimi. Kada 
nors viską paaiškins muzikologės (juokiasi). Labai rūpinuosi 
kūrinio struktūros grynumu, vieningumu. Visą gyvenimą 
skaičiavau struktūras, stengiausi griežtai suorganizuoti mu-
zikinę medžiagą, ieškojau gryno daikto ar produkto.

J. P. Ar mikrotonai Jūsų kūryboje – tai žinutė išskir-
tiniams klausytojams (juk ne visi turi absoliučią klausą ir 
gali išgirsti šiuos labai subtilius pasikeitimus), o gal tai 25 
kadras muzikoje?

R. M. Ne, Jurgi, taip nemanau. Vokiečių muzikologė 
Helga de la Motte-Haber, kompaktinei plokštelei „Talita 
cumi“ parašiusi įžanginį žodį, mano, kad klausant tokios 
muzikos kaip mano arba susitelki ir racionaliai seki mikro-
tonų kaitą bandydamas išgirsti, kas ten iš tikrųjų vyksta, arba 
atsipalaiduoji ir nesistengi visko išgirsti, pasineri ir „maudai-
si“ garsuose. Netikiu, kad žmonės išgirsta, kaip skambesys 
paaukštėja ar pažemėja 3,3 cento. Tikrai netikiu, kad tai 
išgirs. Bet gal išgirs bendrą procesą, spalvą. Kaip kad klau-
sydamiesi Beethoveno sonatos vargu ar moksliškai sekame 
tonacinį jos planą, laipsniškas moduliacijas į dominantę ir 
pan. To klausytojas neprivalo girdėti, jis suvokia sklandžiai 
suorganizuotą muziką. 

J. P. Vakarų Europos muzika dažnai interpretuojama 
kaip kažką pasakojanti klausytojams. Kaip atrodo, ar Jūsų 
kūryba tęsia šią tradiciją, ar ji pasakoja ką nors?

R. M. Galėčiau teigti, kad pabėgau nuo naratyvumo. 
Čia turiu galvoje muzikinio laiko ir muzikos proceso esmę. 
Dėl to domėjausi senaisiais kompozitoriais, nes J. des Prezo 
laikais buvo organizuojamas kitaip. 1985 metais tarnavau 
kariuomenėje. Turėdamas laisvo laiko, svarsčiau, kodėl 
muzikoje įvykiai išsidėsto horizontaliai, vienas po kito, o 
gal įvykiai seka ir vertikaliai arba diagonaliai. Jei sukurtum 
labai tirštą faktūrą – kokiems 40 balsų, galbūt laikas taptų 
statiškas, o erdvė dinamiška, panašiai kaip Ockeghemo „Deo 
gratias“ 36 balsams arba J. des Prezo motete „Qui habitat 
in adjutorio“ 24 balsams. Šių kūrinių faktūra statiška, mat 
laiko prasme nieko nevyksta, bet balsai visą laiką pinasi 
tarpusavyje. Kolega iš Krokuvos pasiklausęs mano kūrinių 
pasakė: „Man atrodo, kad tavo muzika nėra tokia kaip kitų 
kompozitorių, minimalistinė, kurioje paprastai viskas kar-
tojasi. Tavo muzikoje kartojimasis kai ką sukuria, atsiranda 
dar vienas lygmuo, kuriame jau kažkas kinta.“ Tarsi kokia 
optinė iliuzija, kaip OpArte, kur plokščiame paveiksle staiga 
atsiranda erdvinis mirgėjimas. Džiaugiuosi, jei tai pavyksta. 
Ar tai galima vadinti naratyvumu? 

J. P. Ar norėtumėte parašyti, sugeneruoti nesibaigiantį 
kūrinį, kuris amžiams įkalintų klausytojus koncertų salėje?

R. M. Yra toks noras, Jurgi, nes dauguma mano kūrinių 
neturi nei pradžios, nei pabaigos. Jie permanentiniai. Bet 
nenoriu, kad klausytojai visą gyvenimą būtų prikaustyti 
prie tokio kūrinio. Mano kūriniai išties ilgi, ir, kai jie atlie-
kami tradicinėje erdvėje, pavyzdžiui, ilharmonijoje, visada 

baiminuosi, kaip reaguos klausytojai. Kai „pagauna“, jie 
susikoncentruoja ir tada būna tokie sustingę kaip ropliai 
terariume. Laikas ir suvokimas pasikeitęs, jie klauso, niekas 
neišeina, nemėto drabužinės žetonų. Bet kai kūrinys parašy-
tas neteisingai, kai jame yra kas nors klaidinga, tada blogai, 
žmonės išeis ir trenks durimis.

J. P. Ar Jums svarbi klausytojų nuomonė?
R. M. Anksčiau sakiau, kad man svarbiau pati struktūra 

ir kad pirmiausia pats turiu save įtikinti. Tačiau kompozito-
riui ta nuomonė turėtų būti svarbi, jei jam rūpi, kaip kūrinys 
skambės. Bet jeigu manęs kas nors paprašytų parašyti norma-
lią muziką, dešimties minučių kūrinį, turintį pradžią, vidurį 
ir pabaigą, lyg ir norėdamas įtikti klausytojams, negalėčiau. 
Man tai atrodo dirbtina, tai ne mano kelias. 

J. P. Jūsų muzika yra populiari tarp šiuolaikinės muzi-
kos mėgėjų tiek Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Kaip manote 
kodėl?

R. M. 2010 m. pristačiau ketvirtą diską, kurio pasiro-
dymą inicijavo italų leitininkas Manuelio Zurria. Jis pats 
aranžavo ir įgrojo šešis mano kūrinius. Man buvo netikėta, 
tačiau tai galbūt reiškia, kad mano kūrinių įrašais žmonės 
domisi. 

Nežinau, bijau atrodyti pretenzingai, bet juk mano 
muzika nėra tokia normali. Ji radikali. Ši muzika gali arba 
labai sujaudinti, arba labai suerzinti. Jos poveikis stipresnis, 
negu kad šiaip pasiklausytum normalios muzikos, kurios yra 
labai daug. Manau, gal dėl to. Pamenu, vienas muzikologas 
taip parašė apie labai ilgą mano „ajapajapam“ kūrinį: viena 
iš dviejų – arba tave trauks ir panirsi į hipnozę bei katarsį, 
arba bus priešingai – tave suerzins. Šiaip ar taip, pasinėrimo į 
katarsį arba suerzinimo jėga yra neabejotinai stipri. Niekada 
nebuvau sąmoningas revoliucionierius, tiesiog taip natūraliai 
išeina. Niekada nenorėjau nieko specialiai suerzinti. 

J. P. Kaip vertinate stereotipą, kad muzikos racionaliza-
vimas kyla dėl noro pabėgti nuo jausmų?

R. M. Visada siejau tuos dalykus ir neatsisakydavau 
emocijos muzikoje. Racionalumas, mano nuomone, kaip 
tik padeda emocijas perteikti. 

J. P. Ar įmanomas ultraracionalus muzikos kūrinys?
R. M. R. Janeliausko žodžiais tariant, paanalizavus 

Pierre’o Bulezo „Struktūras“ atsiveria chaosas, netvarkos 
okeanai. Neįmanoma tobulai suorganizuoti kūrinio. Bet gal-
būt čia tas pats kaip sakyti, kad stengdamasis tiksliai ką nors 
organizuoti, apskaičiuoti gaudavau tarsi atsitiktinį rezultatą. 
Lygiai taip pat galima pasitelkti atsitiktinumų generavimą, 
ir tuomet taip pat sukursi ką nors panašaus. 

J. P. Turite gerą klausą, tad vargu ar Jums galima pri-
taikyti stereotipą, kad šiuolaikiniai dailininkai „teplioja“ 
dėl to, kad nemoka piešti. Kodėl pasirinkote tokį kūrybos 
metodą? Ar niekada nenorėjote rašyti populiaros muzikos? 
Galbūt jau rašote ją, nes Jūsų muzikos skambesys lyginamas 
su sunkaus roko skambesiu?
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R. M. Nežinau, Jurgi. Tai bus ne mano kūrinys, jei pradė-
siu kurti kantileną temperuotu derinimu. Man atrodo, kad 
absoliuti klausa nėra savaiminė vertybė. Daug metų dirbau su 
mikrointervalais, todėl manau, kad gerokai dėl to pagadinau 
savo klausą. Dabar klausausi orkestro ir girdžiu mikroklaste-
rius stygininkų grupėje (juokiasi). Kažkas iš kompozitorių, 
gal B. Kutavičius, yra sakęs, kad klausa kompozitoriui nėra 
svarbiausias dalykas.

J. P. Gal tie mikrotonai Jūsų kūryboje kyla iš aplinkos?
R. M. Studijuodamas į mikrotonus nekreipdavau 

dėmesio, dabar priešingai, visur juos girdžiu. S. Dikčiūtės 
mokykloje kartais paakompanuodavau vaikų chorui. Vaikai 
labai gerai dainavo, bet vis tiek to tobulumo stigo. Tai juos 
vadindavau mikrotonalistais iš prigimties. 

J. P. Apie ką čiauška „Čiauškanti mašina“? Ar fortepijono 
klavišais siekiate „užplakti“ klausytojus, kaip sako Joshua 
Meggittas?

R. M. Čia muzikologai taip vaizdingai sako, o kom-
pozitorius to niekada nepasakys. Muzika yra muzika, joje 
nieko nenorima papasakoti, nėra jokios istorijos. Pavadinimą 
pasiskolinau iš Paulo Klee paveikslo, o užplakti klavišiukais 
ar plaktukais nieko nenorėjau. 

J. P. Dėstote kompoziciją Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje. Ar daug studentų „užkrėtėte“ savo stiliumi?

R. M. Nieko specialiai neperšu. J. Juzeliūnas sakydavo: 
niekada nedėstyk taip, kaip pats rašai, bet parodyk kitokias 
galimybes. Jis nepiršo savojo metodo, kas norėjo, galėjo 
domėtis. Aš irgi neperšu, bet atsiranda tokių, kas susidomi. 
Mano mintis pratęsia, o galbūt pateikia ir naujų Egidija Me-
dekšaitė, Justė Janulytė. Pastaroji buvo ne mano, bet Osvaldo 
Balakausko studentė, bet daug ką perėmė iš manęs. Trečio 
kurso studentas Julius Eglinskas yra mano bendramintis. 
Visada toleruoju ir kitokius komponavimo būdus, ir jei koks 
studentas kuria savaip, puiku, reikia stengtis jam padėti. Ma-
nau, tai gerai. Mūsų katedros kompozicijos studentų darbai 
labai skirtingi, skirtinga ir tų kūrinių stilistika ir estetika. 
Įvairovė juk visada yra smagu. 

J. P. Albertas Einsteinas yra sakęs, kad jeigu nebūtų izi-
kas, būtų muzikantas. O Jūs gal būtumėte buvęs dailininku, 
jei nebūtumėte pasirinkęs kompozitoriaus kelio? Žmonės į 
Jūsų partitūras žvelgia kaip į vizualaus meno kūrinius.

R. M. Vis dėlto ne. Prastas dailininkas būčiau, bet tikrai 
galėjau tapti profesionaliu šachmatininku. Jei būtų tekę 
rinktis, kai man buvo keturiolika, būčiau norėjęs mokytis 
žaisti šachmatais ir siekti profesionalumo. Bet įstojau į 
M. K. Čiurlionio meno mokyklą, muzika nugalėjo. O su 
daile mane sieja vidurinė mano duktė – dailininkė. Bet 
vizualizacijai neturiu talento. Kai dailininkai klausia, ką 
noriu matyti skambant mano muzikai, niekada neturiu 
nuomonės. Gal nori pūkuotų viščiukų ar važiuojančių tankų, 
klausia jie, o aš nežinau, ką atsakyti, muzika man svarbiau. 

Žinoma, gražios partitūros yra gražu, tikrai gražu. Pameni, 
žiūrėjome Ars Subtilior, kur vyrauja manieristinė notacija, 
širdies, arfos formos partitūros. Man labai patiko. Kai buvau 
mažas, B. Kutavičiaus igūrinės 1975–1978 metų partitūros 
labai pagavo. 

J. P. Jūsų stilius atpažįstamas (bent jau Lietuvoje). Ar 
patekote į stiliaus spąstus? Ar nepabosta kaltinimai ir ragi-
nimai keisti stilių? 

R. M. Pasakysiu nuoširdžiai, po žmonos mirties jau-
čiuosi išsiderinęs. Tarsi būtų susijaukusi vertybių hierarchija. 
Maniau, kūryba yra pats svarbiausias dalykas, rodėsi nieko 
svarbesnio nėra, ir aš skaičiuodavau, skaičiuodavau faktū-
ras kaip koks fanatikas. Supratau, kad ne tai svarbiausia. 
Turbūt žmogaus gyvenimas yra svarbiausias, ir tada manyje 
kažkas pasikeitė, kilo mintis apie ametrinę muziką, muziką 
be tempo. Sena mano svajonė buvo parašyti muziką be 
tempo, tarsi metronomas rodytų nulį. „Varšuvos rudens“ 
užsakymu parašytame kūrinyje („Ketvirtatonių kanonas“ 2 
fortepijonams, 2010) atlikėjas išgauna klasteriuką ir laukia, 
kol jis užges, garsas užgęsta, tada užgauna kitą klasteriuką, ir 
taip toliau. Atlikėjai groja tarpusavyje nekomunikuodami, 
kiekvienas susitelkęs į savo partiją. Toks procesas man buvo 
naujas. Pirmą kartą savo kūryboje griežtą ritminį organi-
zavimą pakeičiau visiškai laisvu ir nustebau – rezultatas 
buvo panašus į ankstesnių mano kūrinių skambesį. Balsai iš 
pradžių eidavo tarsi  kartu, bet pamažu išsiskirdavo, paskui 
priartėdavo vienas prie kito ir vėl sutapdavo. Manau, turi pra-
eiti šiek tiek laiko, kol atsigausiu ir pradėsiu kurti. Nežinau, 
ką darysiu toliau, struktūrų skaičiavimas neteikia tiek jau 
daug džiaugsmo. Galbūt gyvenimas yra ciniškų atsitiktinumų 
seka? Gal geriau pasitelkti atsitiktinumus kūryboje? Matyt, 
turi keistis ir mano muzika...

J. P. Ką galėtumėte pasakyti artėdamas savo gyvenime 
prie aukso pjūvio?

R. M. Gal tai, kad šis momentas niekuo neišsiskiria. Kaip 
gyvenau, taip ir gyvenu. Nors pastarieji metai man buvo labai 
sunkūs, cituojant Dantę: „Gyvenimo nuėjęs pusę kelio aš 
pasiklydau girios tankmėje...“ 

Išties vienu momentu ėmiau galvoti apie kur kas papras-
tesnius dalykus. Gegužę 50-mečių koncerte atliktame kūri-
nyje „Coda“ po ilgo laiko grįžau prie pustonių ir chromatinių 
klasterių. 16 choristų dainavo be jokių skaitmeninių takelių, 
be mikrointervalų ir mikroritmų. Mačiau, kaip antroji kū-
rinio dalis sukrėtė publiką, taigi eksperimentas pasiteisino. 
Tačiau XXI „Gaidos“ festivaliui sukurtame naujame kūrinyje 
„Teleskopas“ (12 balsų su skaitmeniniais takeliais) vėl įbridau 
į mažuliškas džiungles su mikrointervalais ir skaitmeniniais 
mikrotakeliais. 

Kad kūryboje kas nors vyktų, reikia mažų atradimų. 
Gegužę tai ir įvyko. Taigi kyla visokių minčių, gal ir keisis 
kas nors mano lauke.

J. P. Dėkoju už pokalbį.
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Rimantas Astrauskas (g. 1954), humanitarinių mokslų 
daktaras, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentas, 
1995–2000 m. – Etnomuzikologijos katedros vedėjas. Stažavo 
Oksfordo universitete, Kopenhagos ir Bergeno liaudies muzi-
kos archyvuose (1995), skaitė paskaitas Kopenhagos, Bergeno, 
Tamperės, Helsinkio, Kasteljono, Londono (SOAS) universi-
tetuose. 2000–2002 m. – Etninės kultūros globos tarybos prie 
Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas. Tarptautinės tradici-
nės muzikos tarybos Lietuvos nacionalinio komiteto vicepirmi-
ninkas, Europos etnomuzikologijos seminaro (ESEM) tarybos 
narys, UNESCO ekspertas tradicinės kultūros klausimais, 
Tarptautinės liaudies meno organizacijos prezidiumo narys. 
Parengė ir išleido 9 mokslinių pranešimų rinkinius lietuvių ir 
anglų kalbomis, tarp jų „Ritual and Music“ (1999), „Ethnic 
Relations and Musical Folklore“ (2002), „Traditional Music 
and Research in the Baltic Area“ (2005), „M. K. Čiurlionis ir 
pasaulis“ (2005–2011). Kasmet drauge su Lietuvos muzikų 
rėmimo fondu ir Druskininkų savivaldybe Druskininkuose 
rengia tarptautinę konferenciją „M. K. Čiurlionis ir pasaulis“. 
Mokslinių interesų sritys: tradicinė apeiginė muzika, etnomu-
zikologijos istorija ir teorija, mokslinio tyrimo metodologija, 
tradicinės kultūros apsauga, muzikos semiotika. 

Tel. +37067413440
El. p.: astram@deli.lt
Straipsnis įteiktas 2011 04 02

Jonas Bruveris (g. 1939), muzikologas, humanitarinių 
mokslų daktaras (1993), Lietuvos nacionalinės kultūros ir 
meno premijos laureatas, Lietuvos muzikos ir teatro akade-
mijos Muzikos istorijos katedros profesorius. 1965 m. baigė 
Lietuvos valstybinę konservatoriją (dab. Lietuvos muzikos 
ir teatro akademija), 1969 m. – Leningrado (dab. Sankt Pe-
terburgo) konservatorijos aspirantūrą. 1981–1983 m. dirbo 
Bratislavos universitete (Slovakija). Parašė biograinę apybraižą 
„Mikalojus Konstantinas Čiurlionis“ (1973), knygą „Lietuvos 
nacionalinis operos ir baleto teatras“ (2006), sudarė knygas 
„Čiurlioniui 100“ (1977), „Kiprui Petrauskui 100“ (1988), 
„Birutė Almonaitytė“ (1999). Dalyvauja konferencijose Lie-
tuvoje ir užsienyje.

Tel. +37065283211
El. p.: jonasvytas@takas.lt
Straipsnis įteiktas 2011 09 25

Vita Česnulevičiūtė (g. 1979). 2007 m. baigė Lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos muzikologijos magistro studijas. 
Magistro darbo tema – „Struktūriniai poezijos ir muzikos 
ryšiai XX a. moderniojoje lietuvių lyrikoje“. Nuo 2008 m. – 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doktorantė. Paskelbė 
publikacijų Lietuvoje (str. „Simfoninio mąstymo raiška Alfon-
so Nykos-Niliūno „Vasaros simfonijoje“ straipsnių rinktinėje 
„Literatūros ir kitų menų sąveika“, 2005, straipsniai „Muzika 
Alfonso Nykos-Niliūno „Dienoraščio fragmentuose“ ir „Pra-
radimo simfonijoje“: intermedialus dialogas“ bei „Polifoninio 

Apie autorius
mąstymo raiškos galimybės moderniojoje lietuvių poezijoje: 
nuo ostinato iki fugos“ mokslinių straipsnių rinktinėje „Lie-
tuvos muzikologija“, 2005, 2008). Tyrinėjimų sritis – poezijos 
ir muzikos sąveika, lietuvių poezija.

Tel. +37067776560
El. p.: vitaces@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2011 06 02

danutė Kalavinskaitė (g. 1967), Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos Muzikos teorijos katedros docentė, baž-
nyčios vargonininkė, menotyros mokslų daktarė. Mokslinių 
tyrinėjimų sritys: Felikso Bajoro kūryba, šiuolaikinė religinė 
(liturginė) lietuvių kompozitorių kūryba, muzikos padėtis ir 
muzikavimo Katalikų bažnyčioje sąlygos šiandien, Bažnyčios 
ir visuomenės, religinių apeigų ir meno santykiai bei jų raida. 
Šiomis temomis skaitė pranešimų mokslinėse konferencijose, 
paskelbė straipsnių.

Tel.: +37067641970, +37067933258
El. p.: dkalavinskaite@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2011 05 02

Margarita Katunyan – muzikologijos daktarė, Maskvos 
valstybinės P. Čaikovskio konservatorijos profesorė, Rusijos 
valstybinio humanitarinių mokslų universiteto (Maskva) 
ir Kišiniovo muzikos, teatro ir plastinio meno akademijos 
(Moldova) kviestinė lektorė. Baigė Maskvos valstybinę P. Čai-
kovskio konservatoriją (1973). Paskelbė apie 200 įvairaus 
pobūdžio publikacijų.  

Šalies ir tarptautinių konferencijų bei simpoziumų (60) 
dalyvė Maskvoje, Berlyne, Vilniuje, Sietle, Kijeve ir t. t. Tarp-
tautinių mokslinių konferencijų organizatorė ir koordinatorė. 
Kelių tarptautinių mokslinių rinkinių („Naujoji sakralinė 
erdvė. Dvasinės tradicijos šiuolaikinės kultūros kontekste“ 
(2004); „Mitai. Muzika. Ritualai“ (2007); „Mocartas laikui 
bėgant“ (2009) sudarytoja ir mokslinė redaktorė. Knygos „Edi-
son Denisov. Paukščių giesmė. Partitūra pianinui. Fonograma. 
Medžiaga. Interviu“ (2004) autorė ir sudarytoja. Monograinio 
rinkinio „Roman Ledeniov“ sudarytoja ir redaktorė (2007).  

Tyrimų sritys: basso continuo, muzikos teorija ir kompo-
zicija, muzikos formų istorija, tradicinės ir šiuolaikinės nota-
cijų rūšys, šiuolaikinių kompozitorių darbai, etninė muzika, 
muzikos mitologija, struktūrinė antropologija, kultūrologija, 
muzikos sociologija, naujausios performanso formos naudojant 
žiniasklaidos priemones ir t. t.

El. p.: katunyanm@mail.ru
Straipsnis įteiktas 2010 04 20

Gaila Kirdienė (g. 1966), humanitarinių mokslų daktarė 
(1998), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikologijos 
instituto Etnomuzikologijos skyriaus vyresnioji mokslo dar-
buotoja, Etnomuzikologijos katedros lektorė. 1990 m. baigė 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos smuiko, 1992 m. – 
etnomuzikologijos specialybę. 1995 m., gavusi KAAD 
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(Katholischer Akademischer Austausch Dienst) stipendiją, 
stažavo Getingeno universitete ir Vokietijos liaudies dainų 
archyve Freiburge / Breisgau. 2010 m., parėmus Lietuvos švie-
timo mainų fondui, stažavo Valstybinėje Baltarusijos muzikos 
akademijoje. 2003–2006 m. vadovavo Lietuvos valstybinio 
mokslo ir studijų fondo remiamam penkių Lietuvos mokslo 
institucijų darbuotojų vykdytam projektui „Regioniniai folklo-
ro ir tarmių tyrimai: Vakarų Lietuva“. Monograijos „Smuikas 
ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje“ (2000) autorė, 
skaitmeninių metodinių priemonių „Lietuvių etninė kultūra“ 
(„Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje“, 2004, „Augalijos 
pasaulis lietuvių etninėje kultūroje“, 2005, „Namai lietuvių 
etninėje kultūroje“, 2006, „Metų ratas“, 2008) bendraautorė, 
rinktinių „Lietuvių liaudies smuiko muzika. 100 kūrinių“ 
(2007) ir „Tradicinė vestuvių muzika: Rytų Aukštaitija“ (su 2 
kompaktinėmis plokštelėmis; 2009) sudarytoja ir parengėja. 
Dalyvavo mokslinėse ir metodinėse konferencijose, paskelbė 
30 mokslo straipsnių apie lietuvių liaudies smuiko ir kitų mu-
zikos instrumentų muziką ir muzikavimo tradicijas Lietuvoje 
ir užsienyje lietuvių, vokiečių, anglų ir estų kalbomis. Folkloro 
ansamblio „Griežikai“ vadovė, koncertavo, dėstė tradicinio 
smuikavimo kursuose, vedė etnokultūrinius ir tradicinio mu-
zikavimo renginius Lietuvoje ir įvairiose užsienio šalyse.

Tel. +37068661504
El. p.: gailakirdiene@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2011 05 04

Kerri Kotta (g. 1969) Estijos muzikos ir teatro akademijoje 
baigė kompozicijos (magistro laipsnis, 1997) ir muzikologijos 
(daktaro laipsnis, 2004) studijas. Estijos muzikos ir teatro aka-
demijos lektorius ir Muzikos teorijos katedros koordinatorius. 
Paskelbė darbų apie klasikos kompozitorius (W. A. Mozart, 
J. Brahms, C. Saint-Saëns, D. Šostakovič, P. Hindemith) ir estų 
muziką (E. Tubin, E.-S. Tüür, L. Sumera, H. Tulve).

Atlieka muzikinės formos ir balsavados tyrimus remdama-
sis Šenkerio analitine sistema, analizuoja muzikos kompozicijos 
ritmines struktūras. 

Tel. +3725288781
El. p.: kerri.kotta@mail.ee
Straipsnis įteiktas 2010 05 30

Rima Povilionienė (g. 1975), mokslų dakarė, 2007 m. 
Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje apgynė humani-
tarinių mokslų (muzikologija) daktaro laipsnį. Nuo 2005 
m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos teorijos 
katedros lektorė; nuo 2008 m. – Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos Muzikologijos instituto mokslo darbuotoja, 
mokslinių straipsnių rinktinės „Lietuvos muzikologija“ vyr. 
redaktoriaus asistentė; nuo 2010 m. – Lietuvos nacionalinės 
ilharmonijos vyriausioji redaktorė. 2000 m. Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje baigė fortepijono atlikėjo magistro studi-
jas; 2003 m. – muzikologijos magistro studijas. 1996–1998 m. 
jai paskirta Lietuvos muzikų rėmimo fondo stipendija, 2006–
2007 m. – Mokslo ir studijų fondo stipendija doktorantams. 
2004 m. stažavo Leipcigo universiteto Muzikologijos institute 
pagal „Erasmus“ programą. 2002 ir 2004 m. bakalauro ir magis-
tro darbai pelnė laureato apdovanojimus „Geriausių Lietuvos 

universitetų studentų mokslinių darbų konkurse“ (Lietuvos 
mokslų akademija); 2008 m. daktaro disertacija apdovanota 
„Lietuvos jaunųjų mokslininkų darbų konkurso“ diplomu 
(Lietuvos mokslų akademija). 2011 m. paskirta Kultūros mi-
nisterijos valstybinė stipendija parengti monograiją. Lietuvos 
kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcijos narė. 

Paskelbė mokslo straipsnių, skaitė pranešimų konferenci-
jose Lietuvoje ir užsienyje, publikavo recenzijų Lietuvos spau-
doje. Tyrimų sritis: skaitmuo kaip prasminė ir kompozicinė 
priemonė ir jo reikšmės muzikoje, numerologinės tradicijos 
muzikoje tyrinėjimai nuo antikos iki XX a., šiuolaikinių ma-
tematinių teorijų implikacijų muzikos kompozicijoje analizės, 
struktūriniai-semantiniai muzikos kūrinio tyrimai.

Tel. +37061597401
El. p.: r_povilioniene@yahoo.com
Straipsnis įteiktas 2011 08 30

Girėnas Povilionis (g. 1976), humanitarinių mokslų 
(menotyra) daktaras, Kultūros paveldo centro vyresnysis 
istorikas, vargonų istorikas, tyrinėtojas, restauratorius ir 
atlikėjas. 2009–2011 m. Lietuvos kultūros tyrimų institute 
atliko podoktorantūrinę stažuotę, finansuojamą pagal ES 
struktūrinių fondų programą „Podoktorantūros (post doc) 
stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“. 2006 m. Vilniaus dailės 
akademijoje apgynė daktaro disertaciją „Vilniaus vėlyvojo 
baroko vargondirbystės mokykla“; 2000 m. Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijoje baigė vargonų atlikėjo magistro studijas; 
1999–2000 m. vargonų statybos ir restauravimo srityje stažavo 
Prancūzijoje; 2001 ir 2006 m. – Gotlando universitete Šve-
dijoje; 2001–2002 m. – Vargonų centre (GoArt) Geteborgo 
universitete. 2007 m. įkūrė viešąją įstaigą „Lietuvos vargonų 
paveldo centras“. 

Mokslinė veikla apima istorinių vargonų tyrimus, paveldo 
dokumentacijos, konservacijos ir restauracijos problemas. 
Mokslinius tyrimus pristatė tarptautinėse konferencijose ir 
publikavo moksliniuose straipsniuose; išleido knygą katalogą 
„Lietuvos istoriniai vargonai“ (2008); skaitė paskaitų apie 
vargonus Latvijos J. Vytuolo muzikos akademijoje ir Lietu-
vos muzikos ir teatro akademijoje; vadovavo kompaktinės 
plokštelės „Lietuvos istoriniai vargonai“ sudarymui ir leidy-
bai, buvo atsakingas, organizavo ir skaitė paskaitas renginyje 
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IMS (Tarptautinė muzikologų draugija), AMS (Amerikos 
muzikologų draugija), IPMS (Tarptautinis muzikos signii-
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(inansuoja Europos socialinio fondo agentūra ir Lietuvos 
mokslo taryba). 

El. p.: ruta.staneviciute@gmail.com 
Straipsnis įteiktas 2011 09 02

evaldas Vyčinas (g. 1952), Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos Etnomuzikologijos katedros docentas (nuo 2011). 
1977 m. baigė Lietuvos konservatoriją (alto klasę), 1980 m. – 
Maskvos valstybinės P. Čaikovskio konservatorijos asistentūrą 
stažuotę ir pradėjo dirbti Lietuvos konservatorijos Styginių 
instrumentų katedroje. Paskelbė straipsnių apie liaudies muzi-
kos instrumentus, užrašė apie 10 000 muzikos folkloro kūrinių. 
Dalyvavo „Naujosios muzikos ansamblyje“ (vad. Š. Nakas), 
vadovauja folkloro ansambliui „Visi“.

Tel.: +37052730307, +37061327183
El. p.: evycinas @gmail.com
Straipsnis įteiktas 2011 09 29

Ksenija Zamornikova (g. 1988) – 2007 m. baigė Valstybi-
nę Gnesinų muzikos mokyklą. Šiuo metu studijuoja Maskvos 
valstybinės P. Čaikovskio konservatorijos Muzikos teorijos 
fakultete. K. Zamornikova buvo išrinkta tarp geriausių Vals-
tybinės Gnesinų muzikos mokyklos 2006–2007 m. studentų. 
Parengė pranešimų konferencijose.

Tel.: +79268975024, +74985055124
El. p.: ksushona@list.ru
Straipsnis įteiktas 2010 04 20



204

Lietuvos muzikologija, t. 12, 2011 

About the authors
Rimantas Astrauskas (b. 1954) is an Associate Professor 

of Ethnomusicology at the Lithuanian Academy of Music 
and heatre (LAMT). He graduated from the Lithuanian 
State Conservatory with an MA in Musicology (1978) and 
completed his PhD at the Lithuanian Academy of Music 
(1993). Following internship at the University of Oxford and 
the folklore archives in Copenhagen and Bergen (1995) he is 
currently lecturing at the LAMT where he was the head of 
the Ethnomusicology Department (1995–2000); he was the 
chairman of the Council of Ethnic Culture Protection at the 
Seimas (2000–2002). He is a guest lecturer at the universities 
of Copenhagen, Bergen, Tampere, Helsinki, Castellon and 
London (SOAS), UNESCO expert of intangible heritage, 
deputy chairman of the Lithuanian National Committee of 
International Council for Traditional Music, member of the 
European Seminar in Ethnomusicology (2002–2005 CORD 
member). He is the editor of nine books of selected papers in-
cluding Ritual and Music (1999), Ethnic Relations and Musical 
Folklore (2002), Traditional Music and Research in the Baltic 
Area (2005), M. K. Čiurlionis ir pasaulis (M. K. Čiurlionis 
and the World, 2005–2011). Scholarly interests include 
Lithuanian traditional ritual music, the theory and history of 
ethnomusicology, methodologies of research, safeguarding, 
semiotics of music. 

Phone +37067413440
astram@deli.lt
Delivered: 2011 04 02

Jonas Bruveris (b. 1939). Musicologist, PhD in the Hu-
manities (1993), the Lithuanian National Prize for Culture 
and Arts laureate, professor of the Music History Department 
at the Lithuanian Academy of Music and heatre. In 1965, 
he graduated from the Lithuanian State Conservatory and 
in 1969 completed post-graduate studies at the St Petersburg 
Conservatory. In 1981–1983 he was a lecturer at Bratislava 
University (Slovakia). He has written the essay Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis (1973), the book Lietuvos naciona-
linis operos ir baleto teatras (he Lithuanian National Opera 
and Ballet heatre, 2006), compiled the books Čiurlioniui 
100 (he Centenary of Čiurlionis, 1977), Kiprui Petrauskui 
100 (The Centenary of Kipras Petrauskas, 1988), Birutė 
Almonaitytė (1999). He participates in conferences in Lithua-
nia and abroad.

Phone +37065283211
jonasvytas@takas.lt
Delivered: 2011 09 25

Vita Česnulevičiūtė (b. 1979) completed her MA stud-
ies in musicology at the Lithuanian Academy of Music and 
heatre in 2007 with her Master thesis Structural Relations 
of Poetry and Music in XX Century Modern Lithuanian Lyr-
ics. Česnulevičiūtė has been a PhD student at the Lithuanian 

Academy of Music and heatre since 2008; she has published 
articles in several Lithuanian magazines such as Simfoninio 
mąstymo raiška Alfonso Nykos-Niliūno „Vasaros simfonijoje“ 
(he Expression of Symphonic hinking in ‘Summer Sym-
phony’ by Alfonsas Nyka-Niliūnas) in the selection Interaction 
of Literature and Other Arts (2005), Muzika Alfonso Nykos-
Niliūno „Dienoraščio ragmentuose“ ir „Praradimo simfonijoje“: 
intermedialus dialogas (Music in Alfonsas Nyka-Niliūnas’ 
‘Diary’ and ‘Loss Symphony’: Intermedial Dialogue) and 
Polifoninio mąstymo raiškos galimybės moderniojoje lietuvių 
poezijoje: nuo ostinato iki fugos (Possibilities of the expression 
of Polyphonic Cogitation in Modern lithuanian Poetry: From 
Ostinato to Fugue) in the scientiic periodical Lithuanian 
Musicology (2005, 2008). he object of her scientiic interests 
is poetry and musical relations.

Phone +37067776560
vitaces@gmail.com
Delivered: 2011 06 02

danutė Kalavinskaitė (b. 1967) is an Associate Profes-
sor at the Lithuanian Academy of Music and heatre, the 
Department of Music heory; a church organist, PhD. Fields 
of research: works of Feliksas Bajoras, contemporary liturgi-
cal works of Lithuanian composers, the state of music and 
conditions of music making in the Catholic Church today, 
relationship between the Church and society, liturgical rituals 
and art, and development thereof. hese topics are covered in 
the articles published by the author and in her presentations 
made at scientiic conferences.

Phone +37067641970, +37067933258
dkalavinskaite@gmail.com
Delivered: 2011 05 02

Margarita Katunyan, PhD in Musicology, professor at the 
Moscow State Tchaikovsky Conservatory. She has lectured as 
a guest teacher at the Russian State Humanities University 
(Moscow) and at the Academy of Music, heatre and Plastic 
Arts in Chisinau (Moldova). She graduated from the Moscow 
State P. Tchaikovsky Conservatory (1973) and has about 200 
publications to her credit. 

She has taken part in national and international confer-
ences and symposiums (60) in Moscow, Berlin, Vilnius, Seat-
tle, Kiev, etc. Katunyan acts as an organizer and coordinator 
of international scientiic conferences. She has compiled 
and worked as a scientiic editor for several international 
scientiic collections: New Sacral Space. Spiritual traditions 
in the Modern Cultural Context (2004); Myths. Music. Ritu-
als (2007); Mozart in the Motion of Time (2009). She is the 
author and editor of the book Edison Denisov. he Birdsong. 
Piano Score. Phonogram. Materials. Interview (2004); also a 
compiler and editor of the collection of monographs Roman 
Ledenyov (2007).  



205

Lietuvos muzikologija, t. 12, 2011 

Research interests include basso continuo, musical theory 
and composition, history of music forms, traditional and 
modern types of notation, works of contemporary compos-
ers, ethno music, musical mythology, structural anthropology, 
culturology, musical sociology, the latest performing forms 
based on the use of multimedia, etc.

katunyanm@mail.ru
Delivered: 2010 04 20

Gaila Kirdienė (b. 1966), a PhD in the Humanities 
(1998), a senior scientiic worker and lecturer at the Depart-
ment of Ethnomusicology of the Institute of Music of the 
Lithuanian Academy of Music and heatre. In 1990, she gradu-
ated from the LAMT with a diploma in violin playing, and in 
1992, a diploma in ethnomusicology. In 1995, she was granted 
a Katholischer Akademischer Austausch Dienst stipend and 
was on internship at the University of Göttingen and the Ger-
man Folk Song Archive in Freiburg/Breisgau in Germany. In 
2010, supported by the Lithuanian Education Exchange Fund 
she improved her skills at the Belarusian State Music Academy. 
In 2003–2006, she managed the project Regioniniai folkloro ir 
tarmių tyrimai: Vakarų Lietuva (Regional Folklore and Dialect 
Research: Western Lithuania) supported by the Lithuanian 
State Science and Studies Foundation ant was implemented 
by workers of ive Lithuanian science institutions. She is the 
author of the monograph Smuikas ir smuikavimas lietuvių 
etninėje kultūroje (he Violin and Violin Playing in Lithua-
nian Ethnic Culture, 2000); co-author of digital methodical 
books (Lietuvių etninė kultūra, Gyvūnijos pasaulis etninėje 
kultūroje, 2004, Augalijos pasaulis lietuvių etninėje kultūroje, 
2005, Namai lietuvių etninėje kultūroje, 2006, Metų ratas, 
2008), the editor of the Lietuvių liaudies smuiko muzika. 100 
kūrinių (2007) and Tradicinė vestuvių muzika: Rytų Aukštaitija 
(with two CDs, 2009). Kirdienė has participated in research 
and methodical conferences, published thirty articles in 
Lithuanian, German, English and Estonian about music and 
music-making traditions for folk iddle and other instruments 
in Lithuania and elsewhere, leads the folk ensemble Griežikai, 
has given concerts, taught traditional violin playing at courses, 
managed ethnocultural and traditional music-making events 
in Lithuania and other countries.

Phone +37068661504
gailakirdiene@gmail.com
Delivered: 2011 05 04

Kerri Kotta (b. 1969) studied composition (MA in 1997) 
and musicology (PhD in 2004) at the Estonian Academy of 
Music and heatre. Currently he holds the position of an as-
sistant professor and coordinator of music theory at the same 
academic institution. He has published studies on classical 
composers (Mozart, Brahms, Saint-Saëns, Shostakovich, and 
Hindemith) and Estonian music (Eduard Tubin, Erkki-Sven 
Tüür, Lepo Sumera, and Helena Tulve). His main interests 
cover the form, voice-leading (Schenkerian analysis), and 
rhythmical structure of the composition.

Phone +3725288781
kerri.kotta@mail.ee
Delivered: 2010 05 30

Rima Povilionienė (b. 1975), Dr., PhD in 2007 at the 
Lithuanian Academy of Music and heatre (LAMT). Since 
2005, a lecturer at the Department of Musicology of the 
LAMT; since 2008, a researcher at the Institute of Musicol-
ogy of the LAMT; an assistant editor-in-chief of the scientiic 
yearly journal Lietuvos muzikologija (Lithuanian Musicology, 
11 volumes published); since 2010, the editor of publica-
tions ot the Lithuanian National Philharmonic. In 2000, 
she received her MA in piano performing; in 2003, an MA 
in musicology at the LAMT. She received a grant from the 
Lithuanian Foundation of Musicians’ Support for 1996–1998, 
and in 2006–2007, a grant from the Lithuanian State Science 
and Studies Foundation. In 2004, she was on internship at the 
Institute of Musicology at Leipzig University. In 2002 and 
2004, she was awarded a laureate diploma for the best research 
work at the Lithuanian University Students’ Competition (the 
Lithuanian Academy of Sciences) for her bachelor and master’s 
studies. In 2008, her doctoral thesis was awarded a citation at 
the Lithuanian Junior Scientists’ Competition. Currently she 
is funded by a grant from the Lithuanian Ministry of Culture 
to publish a monograph. 

Povilionienė is a member of the Lithuanian Composers 
Union, the Section of Musicology; has published research 
articles and made presentations at conferences in Lithuania 
and abroad; investigates the constructive background of music, 
the meaning of the number as a semantic and compositional 
means, the development of the music numerology tradition to 
the 20th century and the structural / semantic investigations 
of music material. Povilionienė publishes reviews, critiques 
and articles in the Lithuanian press.

Phone +37061597401
r_povilioniene@yahoo.com
Delivered: 2011 08 30

Girėnas Povilionis (b. 1976), Dr., has a doctor’s degree in 
art criticism, is a senior specialist at the Centre for the Culture 
Heritage, an organ historian and researcher, a restorer and 
an organ player. In 2009–2011 he was a Postdoctoral Fellow 
funded by the European Union Structural Funds project 
“Postdoctoral Fellowship Implementation in Lithuania” at the 
Lithuanian Culture Research Institute. In 2006, he presented 
his doctoral thesis ‘he Vilnius School of Late Baroque Organ 
Building’ at the Vilnius Art Academy; in 2000, he completed 
his studies for an MA in solo organ playing at the Lithuanian 
Academy of Music and heatre; in 1999–2000, improved his 
skills in organ building and restoration in France; in 2001 and 
2006, at Gotland University in Sweden; in 2001–2002, at the 
Centre for Organ Art (GoArt) at Gothenburg University. In 
2007, he established the public non-proit organisation Centre 
for the Lithuanian Organ Heritage. 

Povilionis’ scientiic activities encompass research into his-
toric organs and the issues of the preservation and restoration 
of the heritage. He has presented his research at international 
conferences and scientiic articles, has published the book-
catalogue Lietuvos istoriniai vargonai (Historical Lithuanian 
Organs, 2008); has delivered lectures at the Latvian Jazep Vi-
tols Academy of Music and the LAMT; has managed the CD 



206

Lietuvos muzikologija, t. 12, 2011 

project Lithuanian Historical Organs and the Days of Cultural 
Heritage in Lithuania’2008 dedicated to historical organs. 
He holds workshops in various towns in Lithuania, publishes 
studies in academic journals, and is preparing a monograph 
for publishing in 2012. 

Phone +37061476738
girenasp@yahoo.com
Delivered: 2011 08 20

Žilvinas Smalys (b. 1980), a licenciate of Arts at the 
Lithuanian Academy of Music and heatre (2010), profes-
sional bassoonist, bassoon teacher and composer; holds a 
BA degree at the Lithuanian Academy of Music and heatre 
(2002), he was awarded international scholarships and stud-
ied at Utrecht High School of the Arts (the Netherlands), 
Guidhall School of Music & Drama (London, UK, graduated 
with an MA in 2003), and the Zurich High school of the Arts 
(Switzerland). He started his professional career in Lithuania 
(the Lithuanian National Opera and Ballet heatre orchestra, 
Lithuanian State symphonic and other major Lithuanian 
orchestras) and now holds a principal bassoon position at the 
Orquesta Filarmonica de Santiago in Chile. Smalys has won 
numerous national and international awards and a as soloist 
has performed in Lithuania, Western Europe, Russia and 
Chile. Apart from his performing activities, he is a professor 
of bassoon playing at the Pontiica Universidad Catolica de 
Santiago and Universidad Mayor de Santiago, he also has his 
own compositions for bassoon quartet published by Accolade 
Verlag (Germany) in 2008.

As a musicologist, Smalys has a particular interest in the 
history of the bassoon, especially the topics regarding its or-
ganology and development, use in the orchestra and its solo 
repertoire.

smalys@yahoo.com
Delivered: 2011 06 02

Rūta Stanevičiūtė (b. 1960), has a PhD in the Humani-
ties (2011). She is an Associate Professor at the Lithuanian 
Academy of Music and heatre, a member of the International 
Project on Musical Signiication and of the International Musi-
cological Society. In 1983, she graduated from the Lithuanian 
State Conservatory (now the Lithuanian Academy of Music 
and heatre, LAMT) with a diploma in musicology; in 1995–
1996 continued the postgraduate studies in music semiotics at 
Helsinki University, has won scholarships to study and research 
at Freiburg University (1995), Salzburg seminar (1997), Paris 
Conservatory (1999), Bologna University (2000), Orpheus 

Institute (2003) and other institutions. Since 1990 she has been 
teaching at the LAMT, in 2003–2008, at the ISM University 
of Management and Economics. In 2005–2010, she was the 
chair of the Musicological section at the Lithuanian Com-
posers Union and in 2003–2008, the chair of the Lithuanian 
section of the International Society for Contemporary Music. 
Her main scientiic interests are modernism and nationalism 
in 20th-century music, philosophical and semiotic issues in 
analysis of contemporary music, music reception studies. 
She has compiled, edited and co-edited eight collections of 
scientiic and critical articles, and has published more than 
thirty articles in academic journals and books in Lithuania and 
abroad. Stanevičiūtė has delivered over 40 papers at interna-
tional conferences in Europe and the USA, including scientiic 
events organized by IMS, AMS, IPMS, ICTM, AEC, EFA 
and others. In Lithuania she has organized six international 
conferences and seminars, and was an organizer and moderator 
of two special sessions devoted to Lithuanian music and music 
philosophy at the IMS congresses (2002, 2007). Stanevičiūtė 
is currently preparing a monograph devoted to issues of mod-
ernism and nationalism in 20th-century Lithuanian music 
(supported by the European Social Fund Agency and the 
Lithuanian Science Council).

ruta.staneviciute@gmail.com 
Delivered: 2011 09 02

evaldas Vyčinas (b. 1952), an Associate Professor at the 
Ethnomusicology Department of the Lithuanian Academy of 
Music and heatre (since 2011). In 1977 he graduated from the 
Lithuanian State Conservatory (now LAMT, viola class) and 
in 1980, from assistant probation courses at the Moscow State 
P. Tchaikovsky Conservatory, Chair of String Instruments. He 
has published a series of papers on musical instruments and is 
the head of the folklore ensemble Visi.

Phone +37052730307, +37061327183
evycinas @gmail.com
Delivered: 2011 09 29

Kseniya Zamornikova (b. 1988, Moscow) graduated the 
Gnessin State Musical College in 2007. Now she studies at 
the Moscow State P. Tchaikovsky Conservatory, the Faculty of 
heory of Music. Zamornikova was among the best students 
of Gnessin State Musical College in 2006–2007, has made 
presentations in the conferences.

Phone +79268975024, +74985055124
ksushona@list.ru
Delivered: 2010 04 20



207

Lietuvos muzikologija, t. 12, 2011 

Teikiamų publikuoti straipsnių reikalavimai, jų recenzavimo tvarka
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turi būti lietuvių kalba. Santraukos apimtis – 0,5–1 puslapis.

Straipsnio iliustracinė medžiaga (nuotraukos, graikai, schemos, lentelės ir kt.) turi būti nespalvota, geros kokybės ir 
tinkama reprodukuoti. Natų pavyzdžiai turi būti parengti kompiuteriu.

Straipsnius galima teikti lietuvių ir pagrindinėmis užsienio kalbomis. Apimtis neturėtų viršyti vieno spaudos lanko. 
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Redakcijai pagal nurodytus reikalavimus parengtą straipsnį autorius turi pateikti spausdintą baltame tipiniame A4 
formato popieriuje (1 egz.) ir pridėti kompiuterinę laikmeną su straipsnio įrašu.

Pateiktą straipsnį recenzuoja du redakcinės kolegijos paskirti mokslininkai. Laikomasi nuostatos, kad kiekvienas 
straipsnis turi turėti dvi recenzijas – vidinę ir išorinę. Jeigu pateikto straipsnio problematika tarpdisciplininė, privaloma 
gretutinės mokslo srities ar krypties mokslininko rekomendacija.
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Bibliograinių nuorodų ir jų sąrašo sudarymo studijų bei mokslo darbuose metodika (pagal Lietuvos standartus LST ISO 
690 ir LST ISO 690-2). Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. ISBN 9986-19-775-9). 

Nuorodose (išnašose) ir literatūros sąraše bibliograiniai duomenys pateikiami originalo rašyba. Dokumentai kirilica 
nelotyninami (netransliteruojami). Kinų, japonų, arabų ir kitų kalbų šaltiniai nurodomi naudojantis atitinkamais trans-
literavimo standartais. Sulotyninti duomenys gali pakeisti vartotuosius originaliame dokumente arba papildyti – tuo 
atveju suskliausti laužtiniais skliaustais. Didžiųjų raidžių rašyba turi atitikti nurodomo dokumento kalboje susiklosčiusią 
praktiką. Pagrindinis nuorodos šaltinis išryškinamas kursyvu. 

Tekstinės išnašos įterpiamos į straipsnio tekstą lenktiniuose skliaustuose arba teikiamos kaip pastaba nuorodose darbo 
gale. Į tekstą įterptose išnašose nurodomas cituojamo teksto autorius arba antraštė, išleidimo metai ir – jei reikia – puslapis, 
pavyzdžiui, (Čiurlionis 1973, 51). Kelių autorių leidinio nuoroda gali būti trumpinama nurodant pirmojo autoriaus pavardę 
ir prirašant „et al.“ Nuorodose teikiami bibliograiniai duomenys gali būti nurodomi dvejopai. Pirmuoju atveju, pavyzdžiui: 
Tekstas iš Mikalojaus Konstantino Čiurlionio laiškų Soijai Kymantaitei-Čiurlionienei rinktinės leidinyje Čiurlionis, 
Mikalojus Konstantinas. Laiškai Soijai. Parengė Vytautas Landsbergis. Vilnius: Vaga, 1973, p. 51. Antruoju atveju gali 
būti teikiama vien tik bibliograinė nuoroda laikantis citavimo tvarkos ir literatūros sąrašo sudarymo metodikos.

Literatūros sąrašas turi būti išdėstytas autorių arba antraščių abėcėlės tvarka. To paties autoriaus darbai rašomi išlei-
dimo chronologine tvarka. 

Bibliograinės nuorodos sudaromos laikantis šių reikalavimų:
a) po autoriaus pavardės prieš vardą dedamas kablelis; po kiekvieno asmenvardžio dedamas kabliataškis;
b) jei autorius nežinomas, nurodoma antraštė (pavadinimas);
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c) jei antraštės nėra, ji keičiama pirmaisiais žodžiais, reiškiančiais baigtinę mintį; po jų dedamas daugtaškis;
d) toliau eina antraštė – straipsnio arba knygos pavadinimas (kursyvu) originalo kalba; 
e) prieš šaltinį, kuriame išspausdintas straipsnis, rašoma „In“ arba „Iš“; šaltinio antraštė išryškinama kursyvu.
f) jei esama antraštės, t. y. antraštę paaiškinančių duomenų (informacija apie leidinio tipą, žanrą, paskirtį, rengėjus), 

jie teikiami po antraštės; prieš paantraštę dedamas dvitaškis;
g) leidinio rengėjų (redaktorių, vertėjų ir pan.) nurodyti neprivalu, tačiau jie gali būti nurodomi po antraštės;
h) būtini bibliograijos elementai yra išleidimo duomenys – originalo kalba rašomi duomenys: vieta, leidėjas, metai;
i) po leidinio išleidimo vietos nuorodos dedamas dvitaškis (kai leidėjas nenurodomas, dedamas kablelis); po dvitaš-

kio toliau rašomas leidėjas, esant keliems leidėjams – išryškintasis arba pirmasis leidėjas; po leidėjo įvardijimo dedamas 
kablelis;

j) toliau nurodomi leidinio metai; esant tęstinių ar periodinių leidinių numerių, tomų ir pan. nuorodoms, po leidinio 
metų dedamas kablelis; nesant šių duomenų, po leidinio metų dedamas taškas, pavyzdžiui: 

Landsbergis, Vytautas. Geresnės muzikos troškimas. Vilnius: Vaga, 1990. ISBN 5-415-00635-4.

Račiūnaitė-Vyčinienė, Daiva. „Vienbalsumas šiaurės rytų Aukštaitijoje: vėlesnės monofoninės dainos“. Iš: Lietuvos muzikologija. 
Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005, t. 6, p. 150–160.

k) toliau nurodomi leidinio dalies (pvz., straipsnio) puslapiai, pavyzdžiui:
Kramer, Lawrence. „Perspektyvos: postmodernizmas ir muzikologija“. Iš: Goštautienė, Rūta (sud.). Muzika kaip kultūros tekstas. 
Vilnius: Apostrofa, 2007, p. 124–160.

l) toliau įrašomas knygą, daugiatomius arba serialinius leidinius identiikuojantis standartinis numeris – ISBN, ISMN 
ar ISSN; po jų nuorodos dedamas taškas; standartinis numeris neprivalomas nurodant knygų, daugiatomių arba serialinių 
leidinių dalis (straipsnius ir pan.);

m) cituojant arba nurodant elektroninius dokumentus, būtina nurodyti leidinio autorių, antraštę, elektroninį adresą 
ir elektroninio leidinio žiūrėjimo datą, pavyzdžiui:

Paulauskis, Linas. „Bronius Kutavičius: jeigu nėra paslapties – nėra ir muzikos“. Iš: Lietuvos muzikos link [interaktyvus]. 2005–2006, 
Nr. 11 [žiūrėta 2007 m. lapkričio 5 d.]. Interneto prieiga: <http://www.mxl.lt/lt/classical/info/251>. 

Lietuvos muzikologija, 12 
Lithuanian Musicology, 12

SL 1695. 26 sp. l. Tiražas 200 egz.
Maketavo Rokas Gelažius
Išleido Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Gedimino pr. 42, LT-01110 Vilnius
Spausdino Vilniaus dailės akademijos leidykla ir spaustuvė, Dominikonų g. 15, LT-01013 Vilnius


	Turinys / Contents 
	Pratarmė
	Foreword
	Jonas BRUVERIS. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: didingumas
	Rūta STANEVIČIŪTĖ. Pastoralizmo parafrazės lietuvių muzikoje: keletas semantinių interpretacijų topoi teorijos aplinkoje
	Rima POVILIONIENĖ. Muzikinio ir verbalinio menų sąveikos fenomenas: kriptografinės muzikos komponavimo praktikos aspektai
	Vita ČESNULEVIČIŪTĖ. Sonatos formos analogijos Vytauto Bložės ir Juditos Vaičiūnaitės eilėraščiuose
	Danutė KALAVINSKAITĖ. Bažnytiniai žanrai šiuolaikinėje lietuvių kūryboje: tarp bažnytinės muzikos paveldo ir atnaujintos liturgijos poreikių
	Rimantas ASTRAUSKAS. JAV lietuvių muzikinio gyvenimo refleksija pianolų muzikoje (1920–1930)
	Kerri KOTTA. Classical Formal Archetypes in Selected Works by Erkki-Sven Tuur
	Kseniya ZAMORNIKOVA, Margarita KATUNYAN. ≪Fratres≫ Арво Пярта – молитва в музыке
	Girėnas POVILIONIS. Vilniaus vėlyvojo baroko vargondirbystės mokykla: meistro Nicolauso Jantzono fenomenas
	Žilvinas SMALYS. Fagoto konstrukcijos raidos ypatumai
	Gaila KIRDIENĖ. Dzūkų smuikininkų repertuaras
	Evaldas VYČINAS. Idiofonai Lietuvoje. Naujas žvilgsnis 
	Priedas / Supplement
	Ramunė KAZLAUSKAITĖ. Recenzija: „Lietuvių muzika. Nacionalinio muzikos judėjimo kilmė ir istorija Europos kontekste“
	Jurgis PALIAUKA. Interviu su Ryčiu MAŽULIU. Kompozitorius yra kažkas tarp poeto ir inžinieriaus, neišvengiamai kažkur per vidurį
	Apie autorius
	About the authors
	Atmintinė autoriams


