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Pratarmė

Ars et praxis – kartą per metus leidžiamas lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
(lMta) periodinis mokslinių straipsnių rinkinys, kuriame spausdinami muzikologijos, 
teatrologijos, pedagogikos ir kitų su menotyra susijusių humanitarinių, socialinių moks-
lo krypčių darbai. naujojo žurnalo pavadinimas pirmiausia asocijuojasi su žygimanto 
liauksmino (1596/7–1670) vadovėliu Ars et praxis musica (1667). Šis veikalas, praside-
dantis žodžiais „Musica, ars inter liberales nobilissima“ (Muzika, tarp laisvųjų kilniau
sias mokslas), davė pradžią lietuvos muzikologijai.

žurnalo tikslas – skleisti lietuvos ir užsienio šalių humanitarinius mokslinius ty-
rinėjimus, skelbti originalius muzikos istorijos, teorijos, muzikinio folkloro, atlikimo 
meno,  teatrologijos, kinotyros ir kitus tyrimus. Pagrindinė Ars et praxis įsteigimo pas-
kata – suteikti galimybę žurnalo puslapiuose publikuoti savo darbus ne tik patyrusiems 
mokslininkams, bet ir kitiems lMta pedagogams, doktorantams, vyresniųjų kursų 
studentams. leidinys skatins skleisti savarankiškais tyrimais, stebėjimais, eksperimen-
tais, duomenų interpretacijomis paremtas mokslines idėjas, diskutuoti svarbiais mokslo 
klausimais, keistis nuomonėmis apie savo ir kolegų tyrimus. Ars et praxis redakcinė kole-
gija įsipareigoja esant reikalui konsultuoti studentus, doktorantus ir jaunus mokslininkus, 
rengiančius savo pirmąsias mokslo publikacijas.

Pirmąjį Ars et praxis žurnalo tomą atveria Balio Vaitkaus straipsnis, kuriame apžvel-
giama partimento radimosi ir plėtotės istorija, išryškinama šios teorinių žinių mokymo 
formos įtaka visai muzikinio ugdymo sistemai, konservatorijų radimuisi bei suklestė-
jimui. trys mokslinės publikacijos žurnale skirtos lietuvos muzikos istorijos tyrinėji-
mams: laima Budzinauskienė savo darbe remiasi archyviniais šaltiniais ir muzikiniais 
rankraščiais, kurie atspindi XiX a. Vilniuje gyvenusių ir bažnytinėms kapeloms rašiusių 
kompozitorių gyvenimą ir kūrybą; eglė Šeduikytė-korienė aptaria lietuvos aukštojo 
muzikos mokslo padėtį antrojo pasaulinio karo metais; jurgio juozapaičio pub likacijos 
tikslas – atskleisti lietuviškosios alto mokyklos formavimosi aplinkybes, aptarti griežimo 
altu mokymosi raidą, galimybes ir perspektyvas. tęsdama muzikos teorijos tyrinėjimus, 
eglė kižytė-Ramonienė skaitytojams pateikia savitą požiūrį į parodijos raiškos būdus 
muzikos kūrinyje, sąvokos įvairiapusiškumą ir galimas klasifikacijas, aptardama d. Šos-
takovičiaus dainą „Pavasario prabudimas“. 
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du straipsniai šiame Ars et praxis tome skiriami teatrologijai: Ramunė Balevičiūtė 
nagrinėja, kiek konstantino Stanislavskio sistema kaip aktorių rengimo ir kūrybos me-
todas gali būti aktuali lietuvių teatrui ir teatro mokyklai, kokie sistemos aspektai atrodo 
pasenę, o kokie – vis dar perspektyvūs. Valstybinės konservatorijos aktoriaus meistriš-
kumo katedros priešistorę ir lietuvių teatro (aktorinės) mokyklos istoriją iki 1952 metų 
savo publikacijoje analitiškai apibendrina Šarūnė trinkūnaitė. 

 Įdomių įžvalgų apie amerikos lietuvių sociologo Vytauto kavolio požiūrį į XX a. 
5–7 dešimtmečių neoavangardinį meną pateikia alvydas noreika. du žurnalo straips-
niai skiriami mokyklos problematikai. linos navickaitės-Martinelli publikacijoje mokykla 
aptariama kaip kultūrinės menininko tapatybės židinys, svarstoma mokyklos samprata 
ir jos įtaka muzikams XX–XXi a. sandūroje, siekiama kritiškai reflektuoti pačią mokyk
los idėją. Rūtos lipinaitytės straipsnis skirtas žymaus smuikininko, kamerinio orkestro 

„kremerata Baltica“ įkūrėjo gidono kremerio mokyklai. Straipsnyje atskleidžiama smui-
kininko įtaka lietuvos kultūriniam gyvenimui, o tyrimas bei išvados pagrįsti daugiame-
te autorės patirtimi bendraujant su kremeriu, taip pat jos daktaro disertacijos, apgintos 
2008 m. taline, duomenimis.

kitą straipsnių dalį žurnale sudaro publikacijos, skirtos muzikos pedagogikai: Meli-
tos diamandidi darbas apie psichofiziologinę atlikėjo būseną ir koncerto erdvę, giedrės 
gabnytės ir jūratės daugėlienės straipsnis muzikos mokyklų pedagogų profesinių nuos-
tatų kaip perspektyvinio muzikinio ugdymo projekcija tema, lolitos jolantos navickie-
nės svarstymai apie pedagoginį dvasingumą ir inovatyvią sėkmingo ugdymo strategiją 
bei jolantos Patamsienės publikacija apie muzikos analizės svarbą kūrinio meninės in-
terpretacijos ir įsiminimo kontekste. 

Ars et praxis žurnalas išsiskiria tuo, kad greta mokslo straipsnių skelbiamos moks-
liškai komentuotos šaltinių publikacijos, galinčios atverti galimybes tolesniems moks-
liniams tyrimams. Pirmojo tomo šaltinių skiltyje pirmą kartą lietuvoje publikuojama 
reikšminga Vytauto Strolios (1928–2007) sudaryta lietuvos himno diskografija; ją 
pristato ir komentuoja jonas Vytautas Bruveris. žurnalo prieduose skelbiama lMta 
kronika; pirmame leidinio tome pateikiamos žinios apie 2012–2013 metais akademi-
joje išleistas knygas, vykusias konferencijas, apgintas disertacijas, magistrų ir bakalaurų 
darbus ir pan.

Redakcinė kolegija 
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Ars et praxis – is an annual periodical of scientific articles published by the lithua-
nian academy of Music and Theatre (laMt) featuring papers on musicology, thea-
tre studies and pedagogy, as well as other humanities and sociology orientated papers 
related to art research. This new publication’s title refers primarily to the textbook by 
žygimantas liauksminas (1596/7–1670), Ars et praxis musica (1667). This work, start-
ing with the words “Musica, ars inter liberales nobilissima” (Music, the most noble of the 
liberal arts) marked the beginning of lithuanian musicology. 

The aim of this periodical journal is to spread lithuanian and foreign humani-
ties scientific research, and to publicize original music history, theory, musical folklore, 
performance art, theatre studies and film research, as well as other related research. The 
main impulse for initiating Ars et praxis is to provide an outlet for not only experienced 
scientists to have their papers published, but also for other lecturers, doctoral students, 
and graduate students of the laMt. The publication will encourage the spread of inde-
pendent research, observations, experiments, scientific ideas based on individual data in-
terpretation, and the discussion of important scientific matters, facilitating the exchange 
of opinions on their own and their colleagues’ research. The Ars et praxis editorial board 
is obligated to consult students, doctoral students and young scientists who are compil-
ing their first scientific publications.

The first volume of Ars et praxis commences with an article by Balys Vaitkus where 
he reviews the history of the emergence and development of partimento, highlighting 
the influence of this means of teaching theory on the entire musical training system, the 
founding of conservatories and their rise. 

Three scientific publications in this journal are dedicated to research on lithua-
nia’s music history: in her paper, laima Budzinauskienė consults archival sources and 
musical manuscripts that testify to the life and work of composers who created works 
for church capellas and lived in Vilnius in the 19th century; eglė Šeduikytė-korienė’s 
article discusses the situation of lithuanian higher musical education during World 
War ii; the purpose of jurgis juozapaitis’ publication is to reveal the circumstances of 
how the lithuanian viola school was formed and to discuss the development, potentials 
and future of learning how to play the viola. continuing with music theory research, 
eglė kižytė-Ramonienė presents readers with a unique approach on the expression of 

Foreword
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parody in a work of music, the multi-faceted nature of this concept and its possible clas-
sifications, relating it to d. Shostakovich’s song “Spring awakening”. 

two articles in this edition of Ars et praxis are dedicated to theatre studies: Ramunė 
Balevičiūtė analyses the relevance of konstantin Stanislavski’s system as a method for 
training actors in the lithuanian theatre and theatre school, identifying which aspects 
of his method appear to be outdated, and which might still have a future. The pre-
history of the State conservatory’s department of acting and the lithuanian thea-
tre’s (acting) school’s history up to 1952 is the topic of Šarūnė trinkūnaitė’s analytical 
summary. alvydas noreika presents some interesting insights on american lithuanian 
sociologist Vytautas kavolis’ view on neo-avant-garde art of the 1940s–1960s. two ar-
ticles are dedicated to the issue of the school concept. in lina navickaitė-Martinelli’s 
publication, the school is discussed as a starting point for an artist’s cultural identity, and 
the school concept is deliberated in terms of its influence on musicians at the turn of the 
20th–21st centuries, seeking to critically reflect the very idea of a school. The article by 
Rūta lipinaitytė focuses on the school of famous violinist and founder of the kremerata 
Baltica chamber orchestra, gidon kremer. The violinist’s impact on lithuanian cultural 
life is revealed, whilst the research and conclusions are based on the author’s many years 
of collaboration with kremer, and data from her doctoral dissertation, which was de-
fended in 2008 in tallinn. 

The scientific article component of the journal concludes with publications on music 
pedagogy: Melita diamandidi’s paper on the psycho physiological state of a performer 
and the concert space, giedrė gabnytė’s and jūratė daugėlienė’s article on the profes-
sional provisions of music school pedagogues as a projection of musical teaching in the 
future, lolita jolanta navickienė’s ideas on pedagogical spirituality and an innovative 
successful teaching strategy, as well as jolanta Patamsienė’s publication on the impor-
tance of musical analysis in the artistic interpretation of a work and its memorization. 

The Ars et praxis journal differs from others in this class in that alongside scientific 
articles there are also scientifically-based source publications which pave the way for fur-
ther scientific research. in the source section of this first edition, the discography of the 
lithuanian hymn compiled by Vytautas Strolia (1928–2007) is published for the first time 
in lithuania; it’s presentation and commentary is by jonas Vytautas Bruveris. The journal’s 
appendices feature the chronicles of the laMt; this first volume contains information 
on the books released by the academy in 2012–2013; the conferences that were held, the 
dissertations that were defended, as well as Master’s and Bachelor papers. 

Editorial board
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tepraėjo kiek daugiau nei dešimt metų, kai ryškus nūdienos vokiečių muzikos teo-
retikas (o kartu ir profesionalus pianistas), vienas iš žurnalo „Muzika ir estetika“ (Musik 
und Ästhetik) leidėjų bei Vokietijos muzikos teorijos draugijos (Gesellschaft für Musik
theorie) viceprezidentas ludwigas Holtmeieris atkreipė dėmesį į „pamirštąją muzikos 
teorijos ‚kultūrą‘“. jis teigė, kad „kelerių pastarųjų metų tyrimai, kurių eigoje vis didesnę 
įtaką įgavo muzikos teorija, plačiai žinoma kaip ‚istoriškai informuota / pagrįsta muzi-

Užmirštoji partimento kultūra – 
profesionalaus muzikinio  

ugdymo ištakos

Balys Vaitkus

anotacija. Pastaraisiais metais kai kuriuose Vakarų europos ir ame-
rikos muzikos universitetuose greta dominuojančios vokiškosios 
Generalbass bei Harmonielehre tradicijos muzikos teorijoje pradėta 
naudoti ir kiek senesnė, tačiau šiuo metu dar retai kam žinoma har-
monijos pagrindų sistema − itališkasis partimento. Pradedant baroko 
epocha daugiau kaip du šimtmečius (apie 1650–1870) kone visose 
italijos konservatorijose harmonijos, improvizacijos ir kompozici-
jos mokymo pagrindu buvusi partimento tradicija tapo ir tam tikra 
eksporto preke – daugybės kompozitorių teorinio ugdymo metodu 
visoje europoje bei vienu esminių XiX a. pradžios vokiečių muzikos 
teorijos elementų.
Straipsnio tikslas – apžvelgti partimento radimosi ir plėtotės istoriją, 
išryškinti šios teorinių žinių mokymo formos įtakas visai muzikinio 
ugdymo sistemai, konservatorijų kaip specializuotų muzikos moky-
mo institucijų radimuisi bei suklestėjimui.
Straipsnio uždavinys – pagrįsti, jog partimento teorija turėjo mo-
kyklos bruožų ir keletą šimtmečių darė poveikį daugeliui europos 
kompozicinių mokyklų.
Rengiant straipsnį taikyti tradiciniai metodai: istorinis chronolo-
ginis, aprašomasis ir šaltiniotyros. dėl nedidelės darbo apimties 
buvo įmanoma tik probėgšmė teorinė objekto analizė. Straipsnyje 
hipotetiškai teigiama, jog europiniame kontekste partimento kaip 
mokyklos ir bendrojo kultūros reiškinio reikšmė dar nėra galutinai 
įsisąmoninta. išsamus reiškinio tyrimas lietuvių kalba taip pat dar 
nėra pasirodęs.

ReikŠMiniai 
žodžiai:  
partimento  
(dgs. – partimenti), 
muzikinis ugdymas, 
konservatorija, mokykla.

Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija

Ars
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kos teorija‘, sustiprino įtarimus, jog europoje potencialiai egzistuoja kadaise visuotinai 
naudota, bet šiuo metu iš užmaršties žadinama ištisa muzikinio auklėjimo sistema, vadi-
namoji partimenti kultūra“ (Holtmeier 1997: 120).

nūnai tėra apie dešimt autorių, 2005–2010 m. publikavusių straipsnius partimento 
klausimu akademiniuose leuveno, oksfordo bei jeilio universitetų leidiniuose, o vie-
nintelį tarpukariu pasirodžiusį žurnalo Musica Sacra leidėjo karlo gustavo Fellererio 
straipsnį ir pratimų rinkinį „Partimento ir XViii amžiaus vargonininkas“ (Le Partimento 
et l ’organiste au XVIIIe siècle, Freibourg, 1934; vok. k.: Der PartimentoSpieler, leip zig, 
1940) tik visai neseniai papildė keli mokslo darbai ta pačia tema: Roberto o. gjer-
dingeno „galantiškojo stiliaus muzika“ (Music in the Galant Style, oxford university 
Press, 2007) ir giorgio Sanguinetti „Partimento menas“ (The Art of Partimento, oxford 
university Press, 2012). gjerdingenas šiuo metu taip pat vadovauja jaV Šiaurės Vaka-
rų universiteto evanstone (Northwestern University, Evanstone, USA) tyrimų projektui 

„Partimenti paminklai“ (Monuments of Partimenti), kurio medžiaga išsamiai pateikiama 
to paties pavadinimo interneto vartuose.

Partimenti tradicijos atradimas (nauja – tai gerai pamiršta sena; galima būtų išvesti 
paralelę su j. S. Bacho kūrybos atradimu XiX a.) leido kitaip pažvelgti į didžiųjų euro-
pos muzikinių kultūrų, ypač į XVii–XiX a. kompozicinių mokyklų, plėtotę.

Partimento šaknys glūdi Renesanso ir ankstyvojo baroko muzikos praktikoje, tiksliau, 
vargonų ir klavesino improvizacijos mene. tikroji itališko termino partimento kilmė nėra 
iki galo aiški, ir niekas nė nebandė jo išversti į kitas kalbas. XVii a. pirmojoje pusėje atsi-
radęs italijoje, jis buvo naudojamas kaip boso partijos partitūroje sinonimas: kaip nurodė 
tyrėja Rosa cafiero, pirmasis termino paminėjimas aptinkamas XVii a. pirmosios pusės 
giovanni Filippo cavalliere traktate „Muzikos pradžiamokslis“ (Il scolaro principiante di 
musica, naples, 1634; cit. in: Verhelst 2013: 2). tą pačią vartoseną liudijo ir XViii a. pab. 
išleistas „etimologinis siciliečių tarmės žodynas“ (Pasqualino, M. Vocabolario siciliano 
etimologico, 1790): parlando di musica s’intende la chiave del basso (it. – kalbama apie mu-
ziką boso rakte; ibid.).

tačiau jau XVii–XViii a. sandūroje muzikos ugdymo aplinkoje semantinė žodžio 
partimento reikšmė buvo gerokai pakitusi: taip pradėta vadinti savotišką muzikinę ste-
nografiją, t. y. ne vieno, o kelių muzikinį audinį sudarančių balsų sutrumpintą, sąlyginį 
užrašymą. Partimento pratimų rinkinius sudarydavo daugybė puslapių muzikinio teksto, 
kuriuose nebuvo jokių žodinių paaiškinimų. Pasak gjerdingeno, pratimai būdavo kom-
plektuojami sunkėjimo linkme ir skirstomi į keturias grupes: 1) regole (taisyklės), 2) par
timenti numerati (skaitmeninis bosas ir nesudėtingi jo realizacijos variantai), 3) partimen
ti diminuiti (sudėtingesni, labiau išplėtoti nežymėto boso pavyzdžiai), 4) fughe (fugos) 
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(Moelants 2010: 56). Pačių paprasčiausiųjų paskirtis buvo mokyti konkrečių harmoninių 
junginių, taisyklingo balsų vedimo pagrindų: assiomi, cadenze, posizioni (it. – aksiomos, 
kadencijos, išdėstymai). Viena esminių balsavados taisyklių buvo XViii a. galutinai nu-
sistovėjusi vadinamoji „oktavos taisyklė“, regola dell ’ottava, mokanti jungti viršutinius 
balsus bosui kylant ar leidžiantis oktavos ribose. labiausiai išplėtoti partimenti, sudaryti 
iš nuo vieno iki trijų vienoje penklinėje užrašytų balsų, kuriuose atsispindėdavo ir įvairūs 
faktūros pokyčiai, ir imitacinė balsų plėtotė, būdavo skirti tokatų, fugų ar koncertų kūri-
mui. taigi, partimento tapo tarsi alternatyvia muzikinės notacijos sistema, priešpriešinant 
ją pilnam partitūros fiksavimui, arba tabulatūrai.

apibūdindamas partimenti Fellereris juos charakterizavo kaip „improvizacijas, savo 
svarbumu ir išbaigtumu prilygstančias kompozicijoms, kurias atliekant nuosekliai nau-
dojamos visos harmonijos bei kontrapunkto taisyklės. <...> Harmonijos taisyklių taiky-
mas, kontrapunkto kontrolė ir ypač proto aiškumas leidžia išplėtoti sudėtingą balsų au-
dinį, numatyti kiekvieno jų galimybes ir taip sukurti gerai subalansuotą muzikinę struk-
tūrą“ (Fellerer 1934: vii). užbėgdami už akių turėtume pažymėti, jog šiame apibūdinime 
nusakomas vien tik partimenti modelių meninės realizacijos rezultatas.

Vienas labiausiai atsidavusių pastarojo meto partimento tyrėjų Sanguinetti straips-
nyje „Muzikos teorijos žurnale“ (Journal of Music Theory) pabrėžė, jog tiksliai apibūdinti 
partimento labai sunku. iš pirmo žvilgsnio jis labiausiai primena visuotinai žinomą basso 
continuo*1, tačiau dažniausiai jis niekam neakompanuoja; tai skaitmeninis bosas, papras-
tai užrašomas be skaičių; tai bosas, bet kintant raktams jis gali tapti ir tenoru, ir altu, ir 
sopranu – tokiu būdu jis tarsi klajoja po muzikinį audinį; jis užrašytas, tačiau jo esminis 
tikslas – improvizuotas muzikos kūrinys; tai pratimas ir, ko gero, vienas iš tobuliausių 
kada nors sukurtų kompozicijos pratimų, tačiau kartu – ir viena muzikos meno formų. 
jis suteikia besimokančiajam išsamų ir tikslų tonacijos bei jų sąryšių pojūtį, ugdo harmo-
ninį funkcionalumą. „Partimento – tai tik potenciali muzika: jame užkoduotas reikšmes ir 
galimybes būtina išskleisti iki visaverčio kūrinio“ (Sanguinetti 2012: 7). Į partimento tel-
pa visi būsimo kūrinio aspektai: tonacinis planas, moduliacijos, harmonija, diminucijos, 
imitacijos, faktūra, stilius, žanras. neegzistuoja vienintelis teisingas partimento sprendi-
nys: priklausomai nuo įgimtų gabumų, skonio bei turimo išsilavinimo lygio kiekvienas 
atlikėjas / kompozitorius gali pateikti neribotą skaičių partimento realizacijų (1 pav.).

1 Basso continuo (vok. Generalbass; pranc. basse chiffrée) – supaprastinta harmonijos užrašymo sistema, 
skirta improvizuoti akordine, ornamentine maniera, atsiradusi XVii a. pirmosios pusės italų monodi-
jos akompanimentuose. žemiau vieno ar kelių solo balsų užrašoma boso partija su signatūromis, spe-
cialiais ženklais, žyminčiais nuo boso sudaromų intervalų garsus bei jų alteracijas (daunoravičienė, g. 
Skaitmeninis bosas. Muzikos enciklopedija. t. 3. Vilnius, 2007, p. 362).
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2012-aisiais knygoje The Art of Partimento Sanguinetti pateikė kol kas glausčiausią 
reiškinio apibūdinimą: „Partimento – tai vienoje eilutėje užrašytas muzikinis eskizas, ku-
rio tikslas yra būti orientyru klavišiniu instrumentu improvizuojant kompoziciją“ (San-
guinetti 2012: 14).

gjerdingenas teigė, jog tarp XViii a. italijos muzikų buvo įsigalėjusi partimento 
kaip siūlo (it. – il filo) samprata: „tai pažinimo siūlas... kuris lyg ariadnės siūlas, lydėjęs 
tesėją per labirintą, lydi klausytoją per muzikos kūrinį“ (gjerdingen 2007: 9). Pažy-
mėtina, jog siūlo koncepcija iš įvairių pozicijų – klausytojo, atlikėjo, improvizatoriaus, 
kompozitoriaus ir pedagogo – yra gana skirtingai aktualizuojama. Praplėsdami šią mintį 

Užmirštoji partimento kultūra – profesionalaus muzikinio ugdymo ištakosBalys VaiTkUs

1 pav. Francesco Durante (1684−1755) partimento rankraštis. Jame vaizdžiai matoma 
informacijos koncentracija: po pirmųjų 5 taktų, užrašytų skaitmeninio boso sistema, 
eina šuolis į solinius balsus (smuiko raktas, eil. 1, t. 6; palyginkime su kitokiu solinio balso 
išdėstymu reprizoje, eil. 8, t. 2 ir toliau); trečioje eilutėje atsiranda nuoroda į tenoro 
balsą (tenoro raktas, eil. 3, t. 2 ir toliau); santrumpa imit. žymi sekvenciją (eil. 2, t. 3,4,5).
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turėtume aiškiai suvokti, jog žmogui, nežinančiam partimento paslapčių („autsaideriui“), 
juo labiau – eiliniam klausytojui, šį slaptaraštį labai keblu suprasti: kaip iš tokio vienos 
penklinės natų užrašymo gimdavo vis naujas, kaskart vis kitoks kūrinys? o įgudusiam 
improvizatoriui ar kompozitoriui („insaideriui“) tai buvo itin parankus ir greitas muziki-
nių idėjų, plėtotės modelių fiksavimo būdas. kita notacijos vienoje penklinėje rūšis buvo 
vadinamasis basso seguente – jame buvo užrašomas žemiausiai skambantis partitūros bal-
sas. Pagrindinis skirtumas tarp basso seguente ir partimento yra tai, jog basso seguente vie-
noje eilutėje sintezuoja jau sukurtą kompoziciją, o partimento – tai dar neegzistuojančios 
kompozicijos planas (2 pav.).

Užmirštoji partimenti kultūra – profesionalaus muzikinio ugdymo ištakos Balys VaiTkUs

2 pav. Alessandro Scarlatti (1660−1725) Tokatos rankraštis (Neapolis) iliustruoja pakaitinį 
muzikos kūrinio užrašymą pradžioje tabulatūros, vėliau – partimento technika. Tai pa-
kankamai ankstyvas pavyzdys, neatspindintis didaktinės partimento paskirties, o vien 
perteikiantis pagreitintos notacijos funkciją.
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kita vertus, kaip savo knygoje teigė Sanguinetti, partimento buvo labai patogi kom-
pozicijos mokymo forma: studijuojant nuo paprasčiausių iki vis sudėtingesnių parti
mento pratimų, būdavo lavinami continuo grojimo, nesužymėto boso perskaitymo, im-
provizacijos, kontrapunkto, puošybos diminucijomis ir fugos kūrimo įgūdžiai. atlikėjai 
buvo mokomi betarpiškai išreikšti įprastos notacijos priemonėmis užrašomas idėjas, o 
kūrėjams buvo ugdomas kone instinktyvus gebėjimas reaguoti į partimento pavyzdžiuo-
se užfiksuotus kompozicinius stimulus. Buvo mokoma komponavimo procesą tarsi au-
tomatizuoti, ir šiam tikslui pasiekti partimento studijos buvo ideali priemonė. „charak-
teringas partimento užrašymas, vienoje penklinėje naudojant įvairius raktus (boso, te-
noro, alto, soprano), signalizuodavo apie iš anksto numatytus muzikinius įvykius: temų 
įstojimus, faktūros pokyčius, alternavimą tarp tutti ir solo bei daug kitų – tai buvo svarbi 
priemonė tinkamai atlikti partimento“ (Quinn 2007: 31). Prieš akis turėdamas vienoje 
penklinėje užrašytą informaciją studentas ne vien išmokdavo atkurti / sukurti daugias-
luoksnį frazių bei kadencijų audinį, bet ir beveik be pastangų jį įsimindavo. Viso to re-
zultatas − įgudimas tinkamai valdyti stilių, „šnekėti“ rafinuota muzikos kalba ir apskri tai 
išpuoselėta muzikinė vaizduotė. Be to, šis metodas leisdavo ypač greitai užrašyti esminę 
muzikos kūrinio informaciją, todėl didžiulės kompozicijos galėdavo rastis neįtikimai 
spėriai: gaetano donizetti genialiąją operą „lucia di lammermoor“ sukūrė per ne-
pilnas penkias savaites (Sanguinetti 2012: 6). idealus mokymo metodas kartu buvo ir 
palanki terpė, išsauganti užrašomos muzikos meninę vertę. Svarbiausiųjų partimenti 
kūrėjų bei mokovų – F. durante, F. Fenaroli, g. Paisiello, B. Pasquini ir kt. – sukurtos 
užduotys netapo sausais mechaniniais pratimais: jos pasižymėjo tais pačiais stilistiniais 
bruožais bei minties įvairove kaip ir „normalios“ tabulatūros ar partitūros technika už-
rašytos jų kompozicijos.

Šiuo metu yra manoma, jog partimento buvo pats efektyviausias kada nors sugalvo-
tas kompozicijos mokymo metodas, nors ir gana ilgas, be to, jam būtinas kruopštumas. 
ypatingas partimento lankstumas, įvairių atlikimų galimybė, sunkesniųjų pavyzdžių rea-
lizavimo subtilybės, – visam tam reikėjo itin gero pedagogo priežiūros. neišbaigiamas 
partimento variantiškumas kartu buvo savotiška kliūtis rašytiniam visos tradicijos pertei-
kimui, nulėmusi, kad partimento mokymas per keletą amžių liko vien tik verbalinis.

XiX a. pabaigoje partimento tapo vien tik bosu paremtos harmonijos iliustracija, 
skirta išmokyti studentus tam tikrų harmoninių slinkčių, ir prarado bet kokią meni-
nę vertę. anot gjerdingeno, vienodai statiškas ritminis piešinys, bet kurių idiomatinės 
faktūros užuominų eliminavimas – kaip antai viename populiariausių to meto harmo-
nijos vadovėlių, c. de Sanctiso „Polifonija moderniajame mene“ (La polifonia nell ’arte 
moderna, Roma, 1887), – pavertė partimento sausais harmonijos ar polifonijos pratimais. 
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kita vertus, kaip teigė Holtmeieris, pradedant XiX šimtmečiu, dominuojančią poziciją 
muzikos teorijoje užėmė vokiška Harmonielehre tradicija, išlikusi nepajudinama iki pat 
mūsų laikų (Verhelst 2013: 2).

taip partimento kultūra natūraliai nuėjo užmarštin. Vienas moderniųjų XX a. kom-
pozitorių, kuris savo ankstyvųjų muzikos studijų metais dar prisilietė prie partimento tra-
dicijos, buvo luciano Berio (1925−2003). kaip per keletą amžių nusistovėjusią mokymo 
medžiagą, dėstant itališkos mokyklos principus, Paryžiaus konservatorijoje partimento 
pratimus XX a. 3–4 dešimtmečiais naudojo nadia Boulanger (1887−1979). labai gali-
mas dalykas, kad šiame kontekste būtų galima užčiuopti ir lietuvišką pėdsaką: kaip rašė 
muzikologas algirdas ambrazas, juk būtent Boulanger klasėje École Normale de Musique 
nepriklausomybės metais tobulinosi kompozitoriai jonas nabažas ir antanas Račiūnas 
(ambrazas 2007: 82).

Partimento – ir mokykla, ir menas

kad suvoktume giluminį ryšį tarp aptariamų partimento dalykų ir nagrinėjamos 
mokyklos tęstinumo problematikos, turime bent glaustai peržvelgti konservatorijos kaip 
muzikinio ugdymo institucijos radimosi istoriją.

tarp XVii a. antrosios pusės ir XiX a. pradžios partimento tradicijos suklestėjimui 
italijoje susiklostė unikalios sąlygos. ideali terpė šiai tradicijai buvo vadinamosios kon-
servatorijos (it. – conservatori), visų pirma – italijos didmiesčių conservatori, pradėtos 
kurti dar XV–XVi amžiuje. Šių našlaičių prieglaudų pradinė priedermė buvo apsaugoti 
(viena iš itališko žodžio conservare reikšmių) našlaičius ir pamestinukus (Sanguinetti 
2012: 31−32). Skirtingos konservatorijos mokydavo savo auklėtinius įvairių amatų, ku-
riuos įvaldę vaikai užaugę galėdavo įsilieti į visuomenę. tačiau, anot Sanguinetti, norint 
įsitvirtinti XVi–XVii a. italų visuomenėje, grįstoje labai glaudžiais šeiminiais ryšiais bei 
socialinio statuso svarba, reikėjo ypatingų savo srities įgūdžių. tad kelių italijos mies-
tų – Bolonijos, neapolio, Palermo ir Venecijos – konservatorijos XVi a. antrojoje pusėje 
peraugo į muzikos ugdymo institucijas ir pradėjo profesionaliai ruošti savo auklėtinius 
muzikos rinkai: bažnyčioms, dvarams, aristokratų menėms, operos teatrams. Šioje sfe-
roje keturios didžiosios konservatorijos greitai užėmė dominuojančią padėtį dėl puikaus 
dėstymo metodo, grįsto dviem pagrindiniais poliais − kontrapunktu ir partimento. es-
minis šių dviejų disciplinų skirtumas buvo tas, jog kontrapunkto dėstomoji medžiaga 
perteikiama ją užrašant, o partimento niekaip nefiksuojama, perduodama iš lūpų į lūpas. 
negalėtume teigti, anot Sanguinetti, kad vien neapolio konservatorijos taikė šį metodą: 
„faktiškai partimento buvo naudojamas visuose italijos muzikiniuose centruose, taip pat 
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kitose europos šalyse, kaip antai austrijoje, Vokietijoje. tačiau kol kas nerasta tokių 
išsamių šaltinių, kaip neapolio, kuriais būtų galima patikimai remtis aptariant kitas par
timento mokyklas“ (Sanguinetti 2012: viii).

neapolio konservatorijos, sekdamos originalia, nenutrūkstama bei koherentiška tra-
dicija, daugiau nei du amžius taip sėkmingai mokė savo berniukus (it. – figliuoli; italijoje 
visuotinai naudotas kreipinys į konservatorijų studentus), jog šie mielai buvo samdomi 
muzikuoti įvairiomis progomis (mišiose, procesijose, privačiuose, pasaulietiniuose ren-
giniuose) ir taip užtikrindavo savajai Alma Mater reguliarių įplaukų. antai remdamasis 
archyvine medžiaga Sanguinetti teigė, kad viena iš konservatorijų, Poveri di Gesù Cristo 
(it. – jėzaus kristaus vargdieniai), 1644-aisiais iš savo auklėtinių uždirbo 1000 dukatų, 
o 1680 metų dokumentuose pateiktas įspūdingas sąrašas renginių, kuriuose dalyvavo 
šios mokyklos figliuoli. XViii a. ir XiX a. pirmojoje pusėje visoje europoje didikų dvarų 
kompozitorių pirmosiose gretose vyravo partimento tradicijos absolventai. Vienas žy-
miausių neapolio konservatorijos Poveri di Gesù Cristo alumnų neabejotinai buvo gio-
vanni Battista Pergolesi, kuris 1720–1725 m. čia mokėsi pas Maestri gaetano greco, 
leonardo Vinci ir Francesco durante (Sanguinetti 2012: 35). kaip teigė gjerdingenas, 
„neapolio konservatorijų auklėtinių pranašumą prieš kitus europos kompozitorius liu-
dijo ir didžiulis skaičius užimamų aukštų muzikinių postų, ir kūrinių užsakymai, ir gauti 
apdovanojimai. kai charles’as  Burney, 1771-aisiais aprašydamas savo kelionę po euro-
pos muzikinius centrus, įvardijo keturis žymiausius operos kompozitorius (B. galuppi, 
n. jomelli, n. Piccini ir a. Sacchini), iš jų trys pastarieji buvo studijavę neapolyje, o 
galuppi – Venecijoje“ (Moelants 2010: 69).

ilgaamžį neapolio mokymo tradicijos išlikimą (Holtmeierio teigimu, kone kiekvie-
nas italų kompozitorius nuo 1650 iki 1870 m. savo amato mokėsi partimento pagrindu; 
Holtmeier 2006: 1) užtikrino nenutrūkstanti mokytojų ir mokinių seka. tam tikra pras-
me ši sistema buvo uždara, kadangi mokytojais tapdavo beveik be išimties tų pačių kon-
servatorijų auklėtiniai. Būsimų mokytojų paieška prasidėdavo pakankamai anksti: dar 
studijų metais geriausi aukštesniųjų kursų studentai tapdavo mokytojų pagalbininkais, 

„mažaisiais mokytojais“ (it. – mastricielli), kurie mokydavo muzikos paslapčių žemesnių 
kursų klausytojus. tokia sistema palengvino žinių perdavimą skirtingoms kartoms – bene 
svarbiausiąjį mokyklos bruožą. tačiau mokyklos uždarumas galų gale lėmė ir neapolio 
kaip kultūros centro didėjančią izoliaciją XiX a. viduryje.

Svarbu paminėti, kad XVii a. antrojoje pusėje ištobulintas neapolietiškas mokymo 
metodas greitai paplito po visą italiją ir iš esmės užėmė hegemoninę padėtį net iki XiX a. 
3-iojo dešimtmečio, kai buvo įkurta Milano konservatorija, darbe besivadovavusi Pary-
žiaus konservatorijos studijų modeliu. neapolio konservatorijų pedagogai ir absolventai 
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skleidė savo patirtį ne vien italijoje: partimento metodas buvo naudojamas londone, 
Paryžiuje, Vienoje, Sankt Peterburge. Pasak Holtmeierio, „itališkoji partimento tradicija 
užėmė dominuojančią poziciją kaip vienas pagrindinių XViii a.–XiX a. pr. vokiečių 
muzikos teorijos elementų, o XiX a. pirmosios pusės Vienos generalboso mokykla savo 
esme buvo tolesnė partimento metodikos plėtotė“ (Holtmeier 2006: 1).

neapolis ilgą laiką liko tradicijos židiniu ir traukos centru, o neapolio mokyklos 
įtaka matoma net keliose kardinaliai skirtingose europos muzikose epochose. anot 
gjerdingeno, siekiant neatitrūkti nuo madų, itališko stiliaus studijos buvo privalomos 
daugeliui XViii a. ir vėlesnių kartų europos kompozitorių, tad nenuostabu, jog parti
mento mokyklą išėjo tokie reikšmingi autoriai kaip a. corelli, B. Pasquini, a. Scarlatti, 
j. S. Bachas, g. F. Händelis, j. Haydnas, W. a. Mozartas, g. Verdi ir daug kitų.

išvados

iš aptartosios medžiagos akivaizdu, jog partimento ir jo reikšmės europinės kultūros 
mastu vertinimas užsienio muzikologų darbuose yra nuolat gretinamas tiek su neapolie-
tiškos mokyklos, tiek su itališkos muzikinės tradicijos sklaida. Šis teiginys neprieštarauja 
algirdo ambrazo teiktajai mokyklos sampratai ir atitinka ne vien siauresniąją „mokyk-
los-metodo“, bet ir bendresnę „mokyklos-kultūros“ idėją. kita vertus, šios muzikinio 
ugdymo sistemos universalumas, taikant ją įvairių laikų, istorinių bei individualių stilių 
kūrybinėje praktikoje, leidžia ją prilyginti kontrapunkto, formų bei kitų muzikos dėsnin-
gumų mokslams ir laikyti ją adekvačia konkrečių muzikinių epochų ar žanrų mokyklų 
sampratoms. Partimento teorijoje nesunku įžvelgti mokyklos bruožų: a) programą kaip 
žinių, įgūdžių ir jų įgyvendinimo principų bei metodų visumą, užtikrinančią jos vidinį 
vientisumą; b) aiškiai susiklosčiusius mokytojų ir mokinių santykius; c) tradiciją – mo-
kymo turinio perimamumą, užtikrinantį mokyklos pastovumą ir tvarumą (ambrazas 
2007: 73−74). gimusi iš konkretaus mokymo metodo kaip lokali akademinė mokykla, ji 
ilgainiui išaugo ir tapo svari, ne vieną šalį apėmusi kultūra, kurios įtaka (kol kas, neturint 
aiškių įrodymų, menama) kadaise galbūt siekė ir lietuvą.

Įteikta 2013 08 31
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SuMMaRy. it is scarcely more than a decade that some european and 
american musical theoreticians have recognised the existence of a 
musical training system called partimento. This was an italian music 
theory prior to the german Harmonielehre, which has held the pre-
vailing position from the Romantic era onwards.
There was only one text concerning partimento in pre-war musicol-
ogy: by karl gustav Fellerer Le Partimento et l ’organiste au XVIIIe 
siècle (Freibourg, 1934) with its german translation Der Partimento
Spieler (leipzig, 1940). The recent research of ludwig Holtmeier, 
giorgio Sanguinetti, Robert o. gjerdingen and some others draws 
attention towards the “forgotten culture of music theory” (Holtmei-
er), which had its beginnings in musical praxis of italian conserva-
tories in the early Baroque and spread within 200 years over the 
whole of europe. it is also possible that some lithuanian compos-
ers had still studied partimento in the 1930s and 1940s as students 
of nadia Boulanger at École Normale de Musique in Paris.
This article deals with the history of partimento in connection with 
the development of musical education in italian conservatories. The 
partimento school had showed its strength since the Baroque era 
when a huge amount of italian professional musicians had found 
their way to various european wealthy courts and were involved in 
leading the musical culture there. The system of teaching partimento 
clearly had all the attributes of a school: an elaborated programme, 
clearly defined pupil-teacher relations, and a long-lasting tradition. 
However, the universality of this system of education and the pos-
sibility of its application during different stylistic époques makes it 
comparable to the theoretical sciences such as counterpoint, or mu-
sical forms, making it possible to accept its adequacy in the schools 
of musical époques or musical genres.

keyWoRdS: 
partimento 
(pl. partimenti),  
musical training, 
conservatory, school.
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Bažnytinės vokalinės-instrumentinės 
muzikos kūrėjai XiX a. pirmosios 
pusės Lietuvoje: Florjanas Bobrowskis, 
adalbertas Dankowskis ir kiti

Laima 
Budzinauskienė

Lietuvos kultūros tyrimų 
institutas

anotacija. XiX a. pirmojoje pusėje lietuvos bažnytinių kapelų re-
pertuare vyravo vietinių kompozitorių kūryba. Pastaroji tema įvai-
riais aspektais buvo nagrinėta ankstesniuose autorės moksliniuose 
straipsniuose (levinskaitė 1997; Budzinauskienė 2007 ir kiti). 
Šiame darbe pagrindinis dėmesys skiriamas keturių kompozitorių 
personalijoms ir jų kūrybos apžvalgai. Straipsnio tikslas − aptarti 
kompozitorių Florjano Bobrowskio, adalberto dankowskio, an-
tono Sokulskio ir Martino zebrowskio fragmentiškus biografijų 
duomenis, susisteminti žinomus jų bažnytinius vokalinius-instru-
mentinius kūrinius. darbe remiamasi archyviniais šaltiniais ir mu-
zikiniais rankraščiais, kurie dabar tėra bene vieninteliai dokumentai, 
liudijantys apie minimų autorių gyvenimą ir kūrybą. Straipsnio 
uždavinys − įvardyti šių autorių gyvenimo ir kūrybos faktus, bažny-
tinius kūrinius, išskirti jų žanrus, atlikėjų sudėtis, apčiuopti kūrinių 
dėsningumus ir skirtumus, populiarumo aspektą, aptarti muzikinių 
rankraščių būklę. Šiuo darbu siekiama praplėsti lietuvos XiX a. 
bažnytinės muzikos tyrimus.
Straipsnyje naudojami istorinis, komparatyvistinis, aprašomasis, sis-
teminis metodai.

ReikŠMiniai 
žodžiai: 

XiX a. pirmoji pusė, 
lietuva, bažnytinė 

muzika, kapelos, 
repertuaras, Florjanas 

Bobrowskis, adalbertas 
dankowskis, antonas 

Sokulskis, Martinas 
zebrowskis.

apie XiX a. pirmosios pusės lietuvos bažnytinės muzikos kūrėjus žinių turime ma-
žai. Beveik visų jų egzistavimą patvirtina tik pildyti bažnytinių kapelų narių ir repertuarą 
sudariusių kūrinių sąrašai. Retais atvejais kompozitorių pavardės randamos rašytiniuose 
šaltiniuose ir muzikinių rankraščių perrašuose. Pastarasis faktas susijęs su lietuvoje ir 
visoje Vakarų europoje vyravusia bažnytinės muzikos partijų nuorašų tradicija: svar-
biausia buvo įvardyti kūrinio žanrą ir pavadinimą, o ne autorių. tai ir būtų neakivaizdus 
atsakymas į klausimą, kodėl dauguma mus pasiekusių XiX a. pirmosios pusės lietuvos 
bažnytinės muzikos rankraščių yra anoniminiai.
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Susipažinus su rankraščių palikimu galima daryti prielaidą, kad XiX a. pirmojoje 
pusėje lietuvos bažnytinių kapelų repertuare vyravo kompozitorių Florjano Bobrows-
kio (?1779−1846?) ir adalberto dankowskio (?1760−1814?) kūriniai. tam turėjo įtakos 
keli reiškiniai: visų pirma darbas lietuvos ir jos apylinkių kapelose, antra – susiklostęs 
liturgijai skirtų kūrinių „tradiciškumas“ (abiejų kompozitorių kompozicijos įgavusios 
panašumų melodikos, formos, apimties, atlikėjų sudėties ir kitais aspektais, būdingais 
daugumai bažnytinių kapelų repertuare vyravusių kūrinių) ir nesudėtingumas, atliepian-
tys aptariamo laiko lietuvos bažnytinių kapelų repertuaro specifiką.

žinios apie Florjano Bobrowskio gyvenimą ir kūrybą yra fragmentiškos. XiX a. 
pradžioje kunigaikščio Mykolo kleopo oginskio (1765−1833) dvarų kapelų vadovu 
dirbo a. Bobrowskis (težinoma pirmoji vardo raidė; Słownik 1964: 45). didesnė tikimy-
bė, kad mus dominantis muzikinių rankraščių autorius – „lenkų biografiniame žodyne“ 
(Polski słownik biograficzny 1936: 45) minimas Florjanas Bobrowskis (1779−1846), dva-
siškis, jėzuitas, 1882 m. išleisto ir kelis kartus Vilniuje perleisto „lotynų-lenkų kalbų 
žodyno“ sudarytojas (Bobrowski 1905). Bobrowskis 1805−1811 m. dirbo oršoje, dine-
burge, Vitebske; 1807 m. buvo įšventintas į kunigus. nuo 1820 m. jo gyvenimas buvo 
susietas su Vilniumi ir jo apylinkėmis: nuo 1822 m. iki gyvenimo pabaigos Bobrowskis 
buvo nemenčinės parapinės bažnyčios kunigas, klebonas, taip pat žymiausios ir akty-
viausios Vilniaus masonų ložės „uolusis lietuvis“ narys ir meistras (załęski 2008−2009: 
142). „lenkų biografinio žodyno“ duomenimis, Bobrowskis mirė 1846 m. sausio 26 d.; 
palaidojimo vieta nežinoma. 

tenka pažymėti, kad „lenkų biografiniame žodyne“ neminima Bobrowskio kaip 
kompozitoriaus veikla. Vis dėlto prielaidą, kad tai yra tas pats asmuo, patvirtina išliku-
siuose rankraščiuose įrašytos datos ir prierašai prie pavardės: mon[sieur] (ponas) arba 
mons[eigneur] (monsinjoras)1. Verta prisiminti ir nemenčinės bažnyčią, kuri XViii−XiX a. 
toli gražu nebuvo provinciali šventovė. Priešingai − kunigais čia buvo to meto lietuvos 
ir Vilniaus šviesuomenės atstovai, o pati bažnyčia – kultūros sklaidos vieta. Panaikinus 
jėzuitų ordiną, nuo 1774 m. nemenčinės bažnyčioje klebonavo istorikas, poetas, būsimas 
vyskupas adomas Stanislovas naruševičius (1733−1796). 1803 m. nemenčinės žemes 
priskyrus Vilniaus universitetui, klebono alga buvo mokama iš pastarosios aukštosios 
mokyklos fondų; neatsiejama ir jo įtaka pasirenkant ganytoją. 1807–1824 m. nemen-
činėje klebonu buvo gamtininkas, Vilniaus universiteto profesorius Stanislovas Boni-
facas jundzilas (1761–1847), o 1824–1840 m. – Florjanas Bobrowskis. tikėtina, kad 
Bobrowskio bažnytiniai vokaliniai-instrumentiniai kūriniai visų pirma buvo atliekami 

1 F. Bobrowski. Missa in D. užbaliai, 1830, 1841. Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyrius 
(toliau – VUB RS), f. 45−83 (1).
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nemenčinėje, o sulaukę populiarumo – Vilniaus miesto bažnyčiose. yra išlikęs gausus 
Bobrowskio bažnytinių kūrinių rinkinys, XiX a. pirmojoje pusėje priklausęs Vilniaus 
katedros kapelai. toliau pateikiamas Bobrowskio vokalinių-instrumentinių kūrinių są-
rašas, sudarytas remiantis autoriaus kompozicijų rankraščiais2 bei natų sąrašais Vilniaus 
katedros Muzikos komiteto posėdžių protokolų knygoje3:

1823 m. sąrašas 1835 m. sąrašas 1850 m. sąrašas

3 Missa in D 
Missa in D*
Missa in C *
Missa pastoralis in D
Requiem in c
Vesperae in D nr. 2, nr. 6* 
Vesperae in Es*

Missa in D*
Requiem in c
Vesperae in D nr. 2, nr. 6*
Vesperae in F 

Litania in G 
Missa in D nr. 1*, nr. 3, nr. 6*
Missa in D nr. 2, nr. 4, nr. 5, nr. 7 
Missa in C*
Missa pastorella in D nr. 1, nr. 2
Requiem in c
3 Vesperae in D 
Vesperae in D nr. 2, nr. 6*
Vesperae in F

Pastaba. žvaigždute (*) pažymėtų kūrinių partijų rankraščiai saugomi LMAVB RS, VKF, f. 43.

Šaltiniai liudija, kad Bobrowskis komponavo tik bažnytinę muziką. kompozitoriaus 
vokalinių-instrumentinių kūrinių partijų rankraščiuose aptinkame daug perrašymų ir 
atlikimo datų − nuo 1824 iki 1875 metų. Šie įrašai rodo, kad Bobrowskio kūriniai buvo 
ne tik tarp Vilniaus katedroje kaupiamų kūrinių nuorašų, bet ir dažnai atliekami. Beje, 
Muzikos komiteto posėdžių protokolų knygoje esančiuose sąrašuose kažkodėl neminimos, 
tačiau tarp išlikusių rankraščių randamos dvi XiX a. pirmojoje pusėje Vilniaus katedroje 
skambėjusios autoriaus giesmės: Salve Regina in Es ir Veni creator in D4.

Bobrowskio kūriniai buvo populiarūs ir už dabartinės lietuvos ribų. nemažai iš-
likusių kompozitoriaus kūrinių perrašų kažkada priklausė užbalių (dab. Baltarusija) 
bažnyčios ir vienuolyno kapelai5. galima prielaida, kad Bobrowskis buvo nuvykęs į šią 
bažnyčią arba, kaip ir dauguma minimo laikotarpio kompozitorių, tiesiog siuntė savo 

2 Muzikiniai rankraščiai. [Vilnius], XiX a. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių 
skyrius, Vilniaus kapitulos fondas (toliau LMAVB RS, VKF), f. 43.

3 Vilniaus katedros Muzikos komiteto posėdžių protokolų knyga. Vilnius, 1823−1864. LMAVB RS, VKF, 
f. 43−19679.

4 LMAVB RS, VKF, f. 43−27164 [2], f. 43−27165.
5 VUB RS, f. 45.
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kompozicijų rankraštines kopijas. iš užbalių bažnytinės kapelos mus pasiekė keturi vo-
kalinių-instrumentinių kūrinių partijų rinkiniai: trys Missa in D ir Vesperae in D6.

išlikusių Bobrowskio muzikinių rankraščių gausa suteikia galimybę iš arčiau susipa-
žinti su kompozitoriaus kūryba. deja, daugumos vokalinių-instrumentinių partijų rin-
kinių būklė labai prasta; akivaizdu, kad Bobrowskio kūriniai buvo populiarūs ir dažnai 
atliekami, todėl kūrinių partijas perrašinėjo ne tik pats autorius (?), kapelų vadovai, bet 
ir vokalistai, instrumentininkai. dėl šios priežasties partijų perrašuose daug netikslumų, 
klaidų taisymų. Be to, dauguma išlikusių Bobrowskio kūrinių partijų rinkinių yra nepilni, 
todėl nėra galimybės rekonstruoti ir atlikti kompozicijas7. 

Visi Bobrowskio kūriniai sukurti griežtai pagal liturginį tekstą ir laikantis tradicinės 
pasirinktų žanrų kompozicinės formos, juose vyrauja bažnytiniams kūriniams būdingos 
lakoniškos dalys, kurių seka pagrįsta kontrasto principu (keičiasi atlikėjų sudėtys, solo ir 
tutti epizodai, dalių tempas ir pan.). kompozicijos parašytos nedidelei atlikėjų sudėčiai: 
trijų−keturių balsų chorui arba solistų ansambliui ir instrumentinei kapelai. Pagrindinė 
melodinė linija visuose kūriniuose skirta canto primo, kurią dubliuoja ir „apipina“ pir-
mieji smuikai. antrieji smuikai ir mediniai pučiamieji instrumentai dubliuoja vokalines 
canto secundo ir tenore partijas; variniai pučiamieji (dažniausiai valtornos) tepalaiko har-
moninę vertikalę, o visos kompozicijos pagrindas − vokalinio bei instrumentinio basso 
unisonas. 

XiX a. pirmosios pusės lietuvos bažnytinių kapelų repertuare dažnai aptinkami 
Adalberto Dankowskio kūriniai. Šio kompozitoriaus biografija ir kūryba muzikologų 
darbuose aptartos plačiau, nes gausūs jo muzikiniai rankraščiai pasklidę po lietuvos ir 
lenkijos archyvus8. daug kūręs kompozitorius pats siųsdavo savo kūrinių rankraštines 
partijas į įvairias bažnytines kapelas (idaszak 1993), tad dabar labai sunku tiksliai pasakyti, 
kuriuose miestuose ir miesteliuose dankowskis gyveno ir čia dirbdamas kūrė, o kurioms 
kapeloms kompozicijos buvo atsiųstos. iškart po kompozitoriaus mirties „1815−1825 m. 
a. dankowskio mišias kremeneco bažnyčioje kiekvieną sekmadienį giedojo licėjaus 
profesoriai ir mokiniai“ (Wecowski 1963: 12). lietuvos bažnytinėse kapelose ir Vilniaus 
katedroje dankowskio kūriniai buvo populiarūs 1830−1850 metais. 

dankowskio gimimo, mirties datos ir vietos nežinomos. Muzikologės danutos 
idaszak duomenimis, dankowskis gimė 1745−1755 m. laikotarpiu (idaszak 1972).  

6 VUB RS, f. 45−80 (1), 83 (1), 82 (1).
7 Straipsnio autorė, naudodamasi išlikusiais rankraščiais, sudarė Bobrowskio Missa in D (VUB RS, 

f. 45−83 (1)) pirmos dalies Kyrie partitūrą (levinskaitė 1996). 
8 Pavyzdžiu gali būti dankowskio muzikinių rankraščių perrašų rinkinys iš grodzisko, saugomas 

Poznanėje: Archiwum Archidiecezjalny w Poznaniu, grodzisk Wlkp., Pa zn gR.
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kitoje literatūroje minima, kad jis gimė apie 1760 m. lenkijos pietinėje dalyje (We-
cowski 1963: 11), tačiau tai taip pat tik prielaida. gyvenimo pradžioje kompozitorius 
buvo susijęs su oršos cistersų ordino vienuolynu: greta įsteigtoje mokykloje mokėsi ir 
gavo muzikinį išsilavinimą, vėliau dirbo šio vienuolyno bažnyčios vokalinėje-instrumen-
tinėje kapeloje. 1787−1790 m. dankowskis jau buvo žinomas kaip gniezno katedros 
kapelos vadovas. nuo 1790 m. kompozitoriaus gyvenimas dėl nežinomų priežasčių iš 
esmės pasikeitė – jis išvyko iš lenkijos ir tapo józefo elsnerio (1769−1854) vadovauja-
mo lvovo vokiečių operos teatro orkestro muzikantu. elsneris knygoje „Mano muzikos 
kūriniai“ (Sumariusz moich utworów muzycznych) mini dankowskį kaip kompozitorių, o 
orkestre – kaip alto primo (elsner 1957). knygos autoriaus nuomone, dankowskis buvo 
labai darbštus žmogus, papildomai užsidirbdavęs perrašinėdamas natas, muzikuodamas 
keliose lvovo apylinkių bažnyčiose. 1797 m. lvovo vokiečių operos teatrui persikėlus į 
Varšuvą, dankowskis grįžo į lenkiją, tačiau kur apsistojo – tikslių žinių neturime. užuo-
minos šaltiniuose sufleruoja, kad XiX a. pradžioje dankowskis dirbo oršos, grodzisko 
(zientarski 1981: 49), gniezno, Poznanės ar net Vilniaus bažnytinėse kapelose. Pasta-
roji prielaida galima atsižvelgiant į kelis faktus: kompozitoriaus kūrinių gausą Vilniaus 
katedros repertuare ir kai kurių išlikusių muzikinių rankraščių perrašų panašumą į au-
tografą9. Be to, antonis Milleris savo knygoje apie teatrą bei muziką XiX a. lietuvoje 
kompozitorių dankowskį įvardijo lietuvių kilmės muziku, sukūrusiu vilnietišką pastora-
lę „Vilkelis“ (Duda) (Miller 1936). deja, šis kūrinys neminimas išlikusiuose šaltiniuose, 
nerandamas ir tarp muzikinių rankraščių.

dankowskio kūrinių sąrašą, sudarytą remiantis lietuvoje ir lenkijoje saugomais ar-
chyviniais šaltiniais, sudaro: 9 simfonijos ir Largo affettuoso (matyt, nebaigtos Simfonijos 
nr. 10 fragmentas), 39 mišios, 27 mišparai, 8 litanijos, 5 gedulingos oficijos, 3 requiem, 
himnai, motetai ir pan. akivaizdu, kad pagrindinė dankowskio kūrybos dalis buvo baž-
nytinė muzika lotyniškais ir slaviškais tekstais. elsneris užsimena apie kitą dankowskio 
kūrybos dalį – muziką teatrui, deja, tarp išlikusių rankraščių šios kūrybos pavyzdžių nėra. 
Matyt, jie buvo komponuojami lvove ir neišliko teatrui persikėlus į Varšuvą.

lietuvos archyvuose randama tik bažnytinių dankowskio kūrinių rankraščių. dau-
gumos kompozicijų išlikusių partijų rinkiniai yra nepilni. kompozitoriaus kūrinių popu-
liarumą 1823−1850 m. puikiai iliustruoja Vilniaus katedros Muzikos komiteto posėdžių 
protokolų knygoje esantys sąrašai10:

9 a. dankowski. [Vesperae in D] [Vilnius], 1812 balandžio mėn. LMAVB RS, VKF, f. 43−27193, 
f. 43−27195 ir kiti. 

10 Vilniaus katedros Muzikos komiteto... LMAVB RS, VKF, f. 43−19679.
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1823 m. sąrašas 1835 m. sąrašas 1850 m. sąrašas
Litania ir D*
Missa in C *
Missa in D
Missa in Es*
Missa in G
Missa Pastorella in D nr. 2*
Vesperae in C*
Vesperae in D*
2 Vesperae in D
Vesperae in Es nr. 1*

Litania in C nr. 5*
Litania in D*
2 Offertorium in B
Passio in Es 
Psalm 

Kompleta in C
Kompleta in D*
Litania in B*
Litania in D*
Litania in c nr. 4*
Missa Solemnis in Es*
Missa in C*
Missa in C
Missa in D
Missa in G 
4 Offertorium in C, in D, in G, in Es 
Passio in D 
Passio in Es
2 Vesperae Solemnis in D 
Vesperae in C*
Vesperae in D*
Vesperae in D 

Pastaba. žvaigždutėmis (*) pažymėtų kompozicijų rankraštinių partijų rinkiniai yra išlikę ir sau-
gomi LMAVB RS, VKF, f. 43. Būtina paminėti, kad dauguma jų nepilni, suplyšę, sunkiai šifruoja-
mi, tačiau čia gausu atlikėjų pavardžių ir pastabų, sukūrimo (?), perrašymo (?) ir atlikimo (?) datų. 
Mažiausiai nuo laiko negandų nukentėjo dankowskio vokalinių-instrumentinių partijų rinkinys 
Litania in C nr. 5 (f43−27183, f43−47184). Ši kompozicija straipsnio autorės iniciatyva buvo re-
konstruota ir atlikta.

Bažnytinių dankowskio kompozicijų atlikėjų sudėtis − keturių balsų choras ir ins-
trumentinė kapela, sudaryta iš styginių ir pučiamųjų instrumentų. lyginant su Bobrows-
kio kūriniais, dankowskio kūrybos pavyzdžiai yra didesnės apimties, labiau išplėtotų 
formų, pasižymi įvairesne faktūra, dinamika ir kitų atlikimo niuansus žyminčių žen-
klų gausa, dažnesne solo ir tutti epizodų kaita ir pan. Be to, instrumentinėse partijose 
išskirtinis vaidmuo skirtas mediniams pučiamiesiems instrumentams: pastarieji ne tik 
dubliuoja vokalinius balsus, bet ir savarankiškai plėtoja muzikinę medžiagą11. judresnė ir 
vokalinio basso partija: jos melodinė linija gana savarankiška ir nėra tik akompanuojantis 
ar instrumentinį bosą dubliuojantis balsas12. Pažymėtina ir tai, kad dankowskio bažny-
tinių kompozicijų ciklų dalis dažnai jungia teminės arkos, sudarytos iš tapačių melodinių 

11 a. dankowski. Nr. 4 gracię na Wielki Piątek: przy Grobie Litania in c moll... [Vilnius], 1830. LMAVB 
RS, VKF, f. 43−27185.

12 a. dankowski. [Vesperae in D] [Vilnius], 1812 balandžio mėn. LMAVB RS, VKF, f. 43−27193, 
f. 43−27195. 
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intonacijų, varijuojamų ritmu, tempu, metru. Pavyzdžiu gali būti Missa pastorella in D 
nr. 2 Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus dalių pagrindinės temos13. 

iš lietuvoje gyvenusių muzikos kūrėjų minėtinas styginių instrumentų meistras, 
pedagogas ir kompozitorius Antonas Sokulskis (1776−1842). apsigyvenęs Vilniuje 
1794 m. (Bakutytė 2011: 68) ir aktyviai įsiliejęs į miesto kultūrinį gyvenimą, Sokulskis 
netrukus išgarsėjo kaip „didelis muzikos žinovas“14. jis talkino johannui davidui Hol-
landui (1746–1827) rašant muzikos teorijos vadovėlį „akademinis traktatas apie tikrąjį 
muzikos meną su priedu apie harmonizacijos meną“ (Traktat akademicki o prawdziwej 
sztuce muzyki oras dodatek o užywaniu harmonii), išspausdintą 1806 m. Vroclave, o vėliau 
ir šio darbo tęsinį „Harmonijos meno pratimų rinkinys, sukurtas paskaitų metų Vil-
niaus universitete 1813 metais“ (Zbiór prób sztuki harmonicznej, uczyniony na lekcijach 
w Uniwersytecie Wileńskim w roku 1813), „kuriame buvo kalbama apie atlikimo meną, 
interpretaciją, kontrapunktą, harmoniją, žymėtąjį bosą ir kt.“ (trilupaitienė 2009: 42). 
Panašu, kad Sokulskio pagalba Hollandui apsiribojo tik lenkų kalbos klausimais15, tačiau 
neabejotinai muzikinis išprusimas lėmė, kad Hollandas pagalbininku pasirinko būtent 
jį − bene žymiausią minimo laikotarpio Vilniaus muziką. 

Sokulskis komponavo nedaug, bet įvairių žanrų ir paskirties kūrinius: pasaulietines 
ir bažnytines vokalines dainas ir giesmes, vokalinius-instrumentinius bažnytinius kūri-
nius, kompozicijas vargonams, styginiams instrumentams ir kitus. kaip ir kompozito-
rius Bobrowskis, Sokulskis buvo aktyviausios Vilniaus masonų ložės „uolusis lietuvis“ 
(Gorliwy litwin) narys ir meistras. „uoliojo lietuvio“ 1816 m. protokole rašoma, kad 
„darbams pasibaigus visi broliai, susikibę Broliškos vienybės pynele, Prakalbininkui dai-
nuojant solo, užtraukė dainą, kuriai eiles parinko Borowskis, o brolis Sokulskis sukūrė 
muziką ir akompanavo pantaleonu“16. tarp kompozitoriaus kūrinių randama dar viena 
masonų daina, sukurta 1819 m., kuriai „vėliau, filaretų laikais, pritaikytas a. Mickevi-
čiaus tekstas „džiaugsmu spindi akys“ (Hey radością oczy błysną)“ (kiauleikytė 2001: 24). 
Ši Sokulskio kompozicija buvo įtraukta į 1855 m. sudarytą „Filaretų dainyną“17.

13 a. dankowski. Missa Pastorella in D nr. 2. [Vilnius, XiX a. pirma pusė]. LMAVB RS, VKF, 
f. 43−27190.

14 Stworzenie Świata ułożone w muzykę przez Józeffa Haydna Doktora muzyki, z niemieckiego na Polski 
język przetłumeczone przez Chodaniego, Profesora Theologii Moralney w Wilnie. [Vilnius, XiX a.]. Lie
tuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 3, s. v. 122.

15 apie tai užsimenama M. Brensztejno rankraštyje Artyści i rzemieślnicy Wileńscy, t. 1 [XiX a.], Biblio
teka Narodowa w Warszawie, Dział rękopisów, ii, 10648, s. 360−400. 

16 [Uoliojo lietuvio protokolai] [Vilnius, XiX a. pirma pusė]. VUB RS, f. 4, b. a747, p. 25. 
17 Piosenki zebrane i ułoźone w Kochaczynie przez Brygydę ze Świętorzeckich Zanowę [Vilnius], 1855. 

LMAVB RS, f. 151−1109.
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dauguma XiX a. pirmosios pusės lietuvoje komponuotų, kūrinių sąrašuose mi-
nimų ir išlikusių kūrinių vargonams yra anoniminiai. taip yra todėl, kad pastarosios 
kompozicijos dažniausia buvo improvizuojamos apeigų metu ir neužrašomos. tik pa-
vieniai kūriniai vargonams mus pasiekia su įvardytais autoriais. Vienas tokių pavyzdžių – 
Sokulskio „Fuga vargonams“ (Fuga per organo in C), dedikuota Stanisławui Moniuszkai 
(1819−1872) ir dažnai atliekama XiX a. Vilniaus bažnyčiose.

1809 m. Sokulskis dalyvavo atliekant josepho Haydno (1732−1809) oratoriją „Pa-
saulio sukūrimas“. tikėtina, kad tai turėjo įtakos jo norui išbandyti savo kūrybines jėgas 
komponuojant vokalines-instrumentines kompozicijas. išlikę kūrinių sąrašai liudija, kad 
1830−1850 m. Vilniaus katedroje skambėjo Sokulskio vokalinės-instrumentinės „di-
džiosios Savaitės lamentacijos“ (Lamentacje wielkotygodniowe), įvairios kitos giesmės18. 
deja, šie muzikiniai rankraščiai neišliko, tad aptarti ir palyginti juos kitų vietinių kom-
pozitorių bažnytinės kūrybos kontekste kol kas negalime. 

dar vienas kompozitorius, gyvenęs ir kūręs Vilniuje XiX a. pirmojoje pusėje − Mar-
tinas Zebrowskis (gimimo ir mirties datos nežinomos). Šis vokalinių-instrumentinių 
bažnytinių kūrinių autorius, dar nesulaukęs muzikologų dėmesio, dirbo Šv. jurgio bažny-
čios kapeloje, Vilniaus seminarijoje. apie zebrowskį ir jo kūrybos fragmentus sužinome 
iš Vilniaus seminarijai priklausiusių rankraštinių kūrinių partijų perrašų knygų Quatuor 
Libri Cantu...19. tai didelės apimties, daugiau kaip 100 kompozicijų, vokalinių partijų 
rinkiniai. kol kas rastos tik basso vocale ir cantu secundo partijų knygos, tačiau jų tituli-
niuose lapuose esantys įrašai byloja, kad rinkiniai buvo keturi (dar minimi cantu primo 
ir tenore vocale), o susipažinus su knygose esančiomis kompozicijomis tampa akivaizdu, 
kad dauguma jų turėjo akompanimentą. knyga, skirta vargonams, arba instrumentinės 
partijos, dar nerasta.

zebrowskis Quatuor Libri Cantu... perrašė 1828 m., dirbdamas nuo kovo ir gruo-
džio mėnesio pabaigos. kaip žinia, tokia veikla buvo įprasta lietuvos bažnytinių kape-
lų vadovams (Budzinauskienė 2007), tačiau pirmą kartą susiduriame su tokios didelės 
apimties perrašais. zebrowskis šiose knygose įamžino save kaip kompozitorių: Qua
tuor Libri Cantu... randame dvi kūrėjo kompozicijas – „Msza Polska“ ir „Himną“. kol 
kas tai vieninteliai žinomi minimo autoriaus kūrybos pavyzdžiai. iš pirmo žvilgsnio abi 
kompozicijos yra lakoniškos apimties, nesudėtingos posmų (tekstas lenkų k.) faktūros, 

18 Vilniaus katedros Muzikos komiteto posėdžių protokolų knyga. Vilnius, 1823−1864; 1850 m. sąrašai 
ir posėdžių protokolų įrašai. LMAVB RS, VKF, f. 43−19679. 

19 Quatuor Libri Cantu..., Vilnius, 1828. Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, Muzikos skyrius, 
05/23610, 05/23687. 
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primenančios kompozitoriaus „amatininko“ kūrybą, ir tai buvo visiškai įprasta minimo 
laikotarpio lietuvos bažnytinių kapelų repertuare. 

išvados

1. XiX a. pirmojoje pusėje akivaizdų vietinių kompozitorių kūrybos vyravimą lietu-
vos bažnytinių kapelų repertuare lėmė kelios aplinkybės: nusistovėjusi bažnyčiose 
atliekamų kūrinių tradicija, kapelų vadovų iniciatyva, liturgijai skirtų kompozicijų 
tradiciškumas melodikos, formos, apimties, atlikėjų sudėties, kitais aspektais ir ne-
sudėtingas atlikimas. Visa tai atliepia aptariamo laikotarpio lietuvos bažnytinio 
repertuaro specifiką. 

2. analizuojant išlikusius bažnytinės muzikos šaltinius tampa akivaizdu, kad greta 
profesionalaus vietinių kompozitorių meno, kuris galėjo būti atliekamas tik pro-
fesionalių muzikų, lietuvos bažnyčiose lygiaverčiai plito minimaliai pasimokiusių 
kūrėjų nesudėtingas, tačiau su meile ir išmone sukurtas repertuaras.

3. Straipsnyje aptarti keturi kompozitoriai – Bobrowskis, dankowskis, Sokulskis ir 
zebrowskis − skiriasi savo biografijomis, santykiu su muziko profesija ir palikimu. 
Bobrowskis ir dankowskis, komponavę daug ir kryptingai, atstovauja vietiniams 
kūrėjams profesionalams, Sokulskis, sukūręs tik keletą bažnytinės muzikos kūri-
nių, yra kompozitoriaus mėgėjo pavyzdys, o zebrowskis galbūt buvo kompozitorius 

„amatininkas“, kūręs tada, kai reikia, ir tai, ko trūko kapelos repertuarui. 
4. Šiame straipsnyje neatsitiktinai bemaž nenagrinėti šių keturių kompozitorių kūri-

niai. daug svarbiau buvo susisteminti turimą medžiagą ir aptarti prielaidas, kodėl 
šių keturių kompozitorių kūriniai vyravo lietuvos bažnytinių kapelų repertuare. 

5. didelė tikimybė, kad kompozitorių Bobrowskio, dankowskio, Sokulskio ir zeb-
rowskio kūrinių rastume ir tarp išlikusių anoniminių rankraščių. Vis dėlto norint 
išsiaiškinti kūrinių autorystę, reikia sutelkti milžiniškas pajėgas ir peržiūrėti bei su-
sisteminti išlikusius lietuvos archyvuose saugomus bažnytinius kūrinius.

6. tolesnė šaltinių analizė turėtų atsakyti į daugelį svarbių klausimų, kuriuos būtina 
nagrinėti norint pažinti XiX a. pirmosios pusės lietuvos bažnytinės muzikos raidą 
ir vietinių kūrėjų kūrybą.

Įteikta 2013 09 18
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SuMMaRy. in the first half of the 19th century the lithuanian church 
choir repertoire was dominated by works by local composers. This 
theme was analysed in various aspects in earlier scientific articles by 
this author. The goal of the article is to discuss the biographies and 
body of work of several composers who created works in the first 
half of the 19th century. Most attention is given to the personas 
and works of composers Florjan Bobrowski, adalbert dankowski 
and others. The article is based on musical manuscripts and other 
archival sources, which now are almost the only documents that 
refer to the aforementioned authors, their life and creations. The 
collected material allows a presumption that the creations of these 
authors were often performed and were popular in the repertoire 
of lithuanian church choirs. in the article, an attempt is made to 
name those creations, to separate the dominating genres, the cast of 
the performers of these compositions, and to touch upon consistent 
patterns and differences in the creations, as well as to research their 
popularity in the general context of the 19th-century lithuanian 
church choir repertoire. 

keyWoRdS:  
first half of the 19th 

century, lithuania, 
church music,  

Florjan Bobrowski, 
adalbert dankowski, 

anton Sokulski,  
Martin zebrowski. 

Creators of Lithuanian sacral vocal-instrumental music of the first half of 
the 19th century: Florjan Bobrowski, Adalbert Dankowski and others
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anotacija. Šio tyrimo tikslas – atskleisti muzikos mokymo eigą lė-
musius politinius ir socialinius veiksnius antrojo pasaulinio karo 
metais pagrindinėse lietuvos muzikos mokymo įstaigose – Vilniaus 
muzikos mokykloje ir kauno konservatorijoje. uždaviniai: pateikti 
bendrą to meto muzikinį-kultūrinį kontekstą, gyvavusias muziki-
nes tradicijas bei aukštųjų muzikos mokyklų geografiją; remiantis 
archyvų dokumentais, išanalizuoti ir palyginti mokymo procesą Vil-
niaus ir kauno konservatorijose; įvardyti politinius bei socialinius 
veiksnius ir jų nulemtas aplinkybes, kurios turėjo įtakos pedagogų 
likimams ir nenuosekliai mokslo eigai. objektas – Vilniaus muzikos 
mokykla ir kauno konservatorija 1940–1944 metais. tyrimo me-
todai: istorinių faktų sisteminimui pasitelkta archyvų dokumentų 
analizė, taikomas istorinis tyrimo metodas; naudojant komparaty-
vųjį tyrimo metodą, įvairiais aspektais lyginama situacija Vilniaus 
ir kauno konservatorijose. Vykę procesai analizuojami edukologi-
niu ir sociokultūriniu požiūriu, apžvelgiamas problemos ištyrimo 
lygis. didžiosios lietuvos muzikinį gyvenimą, kuriame svarbų 
vaidmenį atliko kauno konservatorija, nagrinėjo lietuvos muziko-
logai: Vytautas landsbergis, ona narbutienė, algirdas ambrazas, 
jonas Bruveris, tamara Vainauskienė, jūratė landsbergytė ir kiti.  
Pastaruoju metu atskleidžiami vis nauji puslapiai lietuvių gyvenimo 
XX a. pirmojoje pusėje daugiakultūriniame Vilniuje. Šiame straips-
nyje, remiantis mažai tyrinėtais archyvų dokumentais, į dienos šviesą 
iškeliami nauji faktai ir įvykiai, liudijantys savitą Vilniaus muzikos 
mokyklos gyvavimo istoriją.

aukštojo muzikos mokslo padėtis 
Lietuvoje antrojo pasaulinio karo metais: 

politiniai ir sociokultūriniai veiksniai

eglė Šeduikytė-
korienė

Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija

ReikŠMiniai 
žodžiai:  
antrasis pasaulinis karas, 
vokiečių okupacija, 
sovietų valdžia, kauno 
konservatorija, Vilniaus 
muzikos mokykla, 
aukštasis muzikos 
mokslas.

artinantis antrojo pasaulinio karo grėsmei, lietuvos kultūrinis gyvenimas buvo 
įgijęs spartų pagreitį ir spėjęs sujungti tautinius ir vakarietiškus pradus muzikoje. eu-
ropos aukštosiose muzikos mokyklose (Regensburge, leipcige, Berlyne, Paryžiuje, 
Romoje, Prahoje ir kitur) studijavę lietuviai grįžę koncertavo ne tik lietuvoje, bet ir 
italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, čekijoje, jaV. dėl aukštojo muzikos mokslo XX a. 
pir maisiais dešimtmečiais lietuvoje išaugo savų atlikėjų solistų, instrumentalistų ir 
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kompozitorių karta, atlikusių ne tik pasaulinės klasikos kūrinius, bet ir savąją – lietu-
višką − muziką. 

tačiau, kaip ir visą įsibėgėjusį lietuvos kultūrinį gyvenimą, taip ir europinių 
tradicijų integraciją į lietuvos kultūrą nutraukė antrasis pasaulinis karas, pradėjęs 
kultūros ir meno griovimo erą. 1939 m. kovo mėnesį Vokietijos kariuomenė užgrobė 
klaipėdos kraštą, o tų pačių metų rugsėjo mėnesį Sovietų armija užėmė Vilnių. So-
vietų ir Vokietijos sudarytų slaptųjų protokolų pagrindu Vilnius buvo neva atiduotas 
lietuvai, sugrąžinti lietuvos kariuomenės daliniai. Į Vilnių iš kauno ir kitų lietu-
vos miestų ėmė keltis įvairių sričių menininkai bei mokslo veikėjai. Vilniuje veikęs 
lenkiškas Stepono Batoro universitetas buvo performuotas į Vilniaus universitetą; 
jame konrado kavecko (1905–1996) suburtas mišrus studentų choras pradėjo rengti 
koncertus. 1940 m. Vilniuje buvo įsteigta dailės akademija, Vilniaus dramos teatras, 
pradėjo veikti Radiofonas, iš kauno persikėlė Radiofono simfoninis orkestras, vado-
vaujamas jeronimo kačinsko (1907–2005), buvo įsteigtas Miesto simfoninis orkestras, 
kuriam vadovavo Balys dvarionas (1904–1972). tais pačiais metais įvyko lietuvių 
muzikų draugijos suvažiavimas (pirmininkavo nikodemas Martinonis, 1887–1957). 
1939 m. ši draugija ketino įsteigti vargonininkų mokyklą Vilniuje. Mokykloje buvo 
numatytos ketverių mokslo metų studijos, parengiančios „visiškai praktiškai paruoštus 
vargonininkus, išmokytus kartu vesti pučiamųjų orkestrą. tokia mokykla galėtų grei-
čiau pašalinti išmokslintų vargonininkų ir orkestro vedėjų trūkumą provincijoje ir be 
abejo turėtų labai didelę reikšmę visai mūsų muzikos kultūrai“1. Šios mokyklos idėja 
iš dalies buvo realizuota buvusio kauno inspektoriaus jono Bendoriaus (1889–1954) 
ir konrado kavecko pastangomis − Vilniuje 1940 m. įkurta Valstybinė muzikos mo-
kykla (iki 1949 m., kai buvo sujungtos kauno ir Vilniaus konservatorijos, direktoriaus 
pareigas ėjo j. Bendorius). 

antrojo pasaulinio karo išvakarėse aukštasis muzikos mokslas jau buvo pasklidęs 
po didžiuosius lietuvos miestus. nuo 1933 m. veikė kauno konservatorija, išaugusi iš 
naujalio įsteigtos Valstybės mokyklos (1922). Stasio Šimkaus įsteigta klaipėdos muzi-
kos mokykla (1923–1939) savo darbą tęsė Šiauliuose, 1939 m. pradėjusioje veikti Šiaulių 
muzikos mokykloje. 1940 m. buvo įsteigta Vilniaus muzikos mokykla, į kurią perėjo 
dirbti 1930–1940 m. veikusios lietuvos liaudies konservatorijos, išlaikomos elenos 
laumenskienės, didžioji personalo dalis. 1945 m. Vilniaus muzikos mokyklai buvo su-
teiktas Vilniaus konservatorijos vardas. 

1 apžvalga. Muzikos barai, 1939, nr. 11 (Lietuvos literatūros ir meno archyvas (toliau LLMA), f. 89, 
ap. 1, b. 261).
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Visose lietuvos muzikos mokyklose buvo orientuojamasi į kauno konservatoriją − 
jose veikė tie patys muzikos skyriai ir buvo vadovaujamasi bendra programa. Šių mo-
kyklų pedagogai organizavo ir muzikos kursus, kuriuose turėdavo galimybę pasimokyti 
ir stoti į aukštąją mokyklą provincijoje gyvenantys gabūs jauni žmonės. deja, lietuvos 
kultūros, meno ir mokslo veikėjams vėl pradėjus gaivinti tautinius lietuvių pagrindus ir 
plėtoti kultūrinį gyvenimą, išaušo 1940-ųjų birželio 15-oji, kai lietuva buvo apgaulingai 
okupuota sovietų valdžios. nutrūko savarankiškas ir nepriklausomas lietuvos Respub-
likos gyvavimas. 

Pirmoji sovietų okupacija, sukrėtusi visą šalį, stipriai palietė ir muzikinį lietuvos 
gyvenimą. Muzikos kūriniai buvo skirstomi į leistinus ir neleistinus. iš Radiofono biblio-
te kos į popieriaus fabriką buvo išvežtos vertingos lietuvių kompozicijos, „išplėšti“ kai 
kurie dainų šventės repertuaro lapai. Valstybės teatras, instruktuojamas Maskvos, sudarė 
sutartis su kompozitoriais, pradėta leisti tarybines dainas ( jakubėnas 1990: 695). Pačioje 
Rusijoje, siekiant skleisti komunistines idėjas, netrūko įvairių nukrypimų, ypač operoje: 
buvo mėginama atsisakyti operos orkestro dirigento, M. glinkos operą „žyzn za caria“ 
norėta pavadinti į „už pjautuvą ir kūjį“, o g. Puccinio „tosca“ pertvarkyti pagal prancū-
zų revoliucijos veikalą „kova dėl komunos“. Panašiai, peršant komunistinę pasaulėžiūrą, 
norėta pasielgti ir su daugeliu operų (Sovietų Rusijos opera 1926: 25). 

1941 m. Lietuvą užėmę vokiečiai ne taip intensyviai kaip pirmosios Sovietų oku-
pacijos metu domėjosi lietuvių kultūriniu gyvenimu. nepaisant spaudimo, lietuvių ope-
ra, skirtingai nei latvijoje, išvengė priverstinio operų statymo vokiečių kalba, tačiau 
vokiečiai griežtai uždraudė atlikti rusų kompozitorių kūrinius. tai byloja dokumentai, 
adresuoti visoms lietuvos švietimo vadybos įstaigoms: „Vykdydamas Pono generalinio 
komisaro kaune š. m. lapkričio 24 d. raštą, pranešu, kad nuo šios dienos visose Švietimo 
vadybos įstaigose draudžiami bet kokie rusų muzikos veikalų pastatymai. Į draudžia-
mųjų autorių skaičių įeina taip pat ir rusų muzikai-klasikai, kaip tschaikovsky, Rimsky-
korsakow ir kiti.“2 Šį faktą patvirtina ir kauno konservatorijos bei Vilniaus muzikos 
mokyklos mokinių uždarų ir viešųjų koncertų programos – vokiečių valdžios metais jose 
nerasime rusų kompozitorių pavardžių. iš mokyklų mokslo programų buvo panaikintos 
rusų kalbos, geografijos, istorijos disciplinos, o juos dėstę pedagogai (adelė ingaunienė, 
SSSR geografija; irena karsavinaitė, rusų kalbos mokytoja; juozas girdauskas, SSSR 
konstitucijos mokytojas) atleisti iš pareigų3. 

2 Švietimo generalinio tarėjo pavaduotojo a. Rukšos raštas visoms Švietimo vadybos įstaigoms, [Vil-
nius], 1941 12 10. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 22.

3 Vilniaus muzikos mokyklos tarnautojų sąrašai, kuriuose pažymėti atleistieji iš tarnybos nuo 1941 
birželio 22 d. LLMA, f. 270, ap. 1, b. 9, l. 1–14.
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tuometinį politinės situacijos nestabilumą, kuris kėlė nuolatinę įtampą ir lėmė ne-
nuoseklią mokslo eigą besikeičiant okupacinėms valdžioms, atspindi kauno konservato-
rijos pedagogų ir administracijos tarnautojų dokumentai ir raštai. 

„liepos mėn. 3 d. [1941 m.] į konservatoriją atėjo vokiečių karininkai ir vienas civilis 
kalbąs lietuviškai, surašė kambarius ir pareiškė, kad juos užims kareiviai. <...> Mano 
prašymu buvo paskirti du kambariai sunešti konservatorijos inventoriui. jie pažadėjo 
atsiųsti kareivius padėt fortepijonus sunešti <...> liepos 4 d. kareiviai užėmė kambarius, 
nors inventorius nebuvo išneštas. devintam kambary buvo tvarkingas konservatorijos 
radijo aparatas <...> kareivių apgyvendintuose kambariuose man užeiti buvo draudžia-
ma <...>.“4

tuomet kauno konservatorija veikė dviejuose rūmuose Maironio gatvėje (namuose 
nr. 13 ir 26). konservatorijos vadovybė skundėsi, kad „per mažai klasių <...> trūksta 
bendrabučiui patalpos <...> ne koridorinė sistema <...> netinkama klasių izoliacija <...>.“5 
karo metais kartu su palikusiais šalį muzikais pradingo daug instrumentų. 

„kauno konservatorijai šiuo metu yra didelis trūkumas muzikos instrumentų, kuriuos 
numatoma įsigyti. teko girdėti, kad nemaža visokių instrumentų yra palikę išbėgdami 
bolševikai ir žydai ir kurie dabar yra jūsų žinioje. Prašyčiau duoti konservatorijai teisę 
ir leidimą apžiūrėti muzikos instrumentus pirm, negu juos kam nors paskiriant, nes 
konservatorija yra muzikos mokslo įstaiga.“6 
dalį instrumentų ir kito inventoriaus pavyko susigrąžinti bei perimti iš skubiai į Ry-

tus ir Vakarus bei jaV pasitraukusių žydų ir rusų kilmės pedagogų paliktų tuščių namų.
„Pranešama, kad kauno konservatorija remdamasi Pabėgusių žydų ir Raudonarmiečių 
turtui perimti vyr. komisijos pirmininko rezoliucija, perėmė savo žinion ir naudojimui 
šiuos muzikos instrumentus ir kitokį turtą iš butų kontoros:
nr. 9 pianiną „Steinway“, buvusį [adresu] laisvės alėja 47, butas 1
nr. 10 pianiną ir jam uždangalą, buvusius [adresu] laisvės al. 50. bt. 3
nr. 8 fortepijoną „Bechstein“, natų ir pakabinamą veidrodį, buvusius savininko 
 Potašinskio [namuose], laisvės al. 84, bt. 2
nr. 6 pianiną „Bluethner“, jam uždangalą ir natų, buvusio savininko Fabrico, 
 gyvenusio Smalininkų g-tvė 7, bt. 3
nr. 6 pianiną „Foerster“, Mozarto ir Wagnerio gipsines stovylėles ir natų, 
 buvusio savininko zako, gyvenusio gardino gatvė nr. 6, bt. 12

4 tarnautojo B. Vrubliausko (gyvenančio kaune, Maironio g. 26, butas 4) Pareiškimas kauno konser-
vatorijos direktoriui, [kaunas], 1942 sausio 10 d., rankraštis. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 25.

5 žinios apie kauno konservatorijos užimamas patalpas, [kaunas], 1941 birželio 09 d. LLMA, f. 84, 
ap. 5, b. 7, l. 10.

6 kauno konservatorijos direktoriaus kazimiero Matiuko raštas kauno butų ūkio valdybos viršininkui, 
[kaunas], 1941 rugpjūčio 6 d. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 5.
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nr. 6 pianiną „ibach“ ir natų, buvusio savininko jozefovičiaus, gyvenusio 
 druskininkų g. 9–4
nr. 8 pianiną „Muztrust“, jam uždangalą, elektros lempą ir veidrodį rūbinei, 
 buvusios savininkės gurvičienės, gyvenusios. Savanorių pr. 12 – 5.
- natas iš M. cirinskio Muzikos namų, esančių Maironio g. 15.“7

Žydai muzikai Lietuvoje. 1941 m. naciai griežtai uždraudė lietuvoje atlikti žydų 
kompozitorių kūrinius ir bet kokias viešas šios tautybės menininkų kūrybos apraiškas – 
parodas, koncertus, teatro pastatymus. jiems buvo uždrausta dirbti pedagoginį darbą. 
Visi žydai buvo atleisti iš tarnybos. Vilniaus muzikos mokyklos tarnautojų sąraše skau-
džius jų šeimų likimus byloja išlikę dokumentai:

„atleista/-as iš tarnybos nuo š. m. [1941] birželio 22 d. dėl žydų tautybės, šioje įstaigoje 
dirbę nuo 1940 spalio 16 d.:
Baytė adelė – 2 m. [darbo stažas]; Berštelmanas Samuelis – 12 m.; Brumbergienė ida – 
22 m.; Feigusienė ona – 16 m.; galpernienė cecilija – 15 m.; galpernienė cirel – 4 m.; 
goldbliataitė Rachelė – 3 m.; golynskienė olga – 8 m.; kapilovienė gitel – 1 m.; 
Malbergienė Halina – 1 m.; Plotnikovaitė Marija – 14 m.; Rachtdikaitė Sara – 5 m.; 
Šeiniukienė Riva [–]; zakomas jokūbas – 27 m.; žukauskaitė-levinaitė Basė, adminis-
tracijos darbuotoja.“8 

Prie atleistų žydų pavardžių, skirtingai nei dėl kitokių priežasčių atleistų pedagogų, 
nėra jokių kitų įrašų ir duomenų, tokių kaip išsilavinimas, darbo patirtis, kalbų mokėji-
mas ar kita. tarsi norėta juos nuasmeninti, ištrinti jų praeitį, atimti ateitį. nurodytas tik 
darbo stažas. kauno konservatorijos žydų tautybės pedagogai buvo atleisti nenurodžius 
priežasties, tačiau viską pasako jų pavardės.

„Švietimo ministro įsakymu nuo 1941m. birželio 23 d. atleisti kauno konservatorijos 
mokytojai: 
jokūbas zakomas (violončelė); ladislovas Hajošas (smuikas); tamara Hiršovičienė 
(fortepijonas); Halina kalmanavičiūtė-Malbergienė (fortepijonas); cecilija Halpernie-
nė-krever (fortepijonas); nadežda abramsonaitė-gedan (dainavimas).“9 
lietuva neteko ryškių asmenybių ir profesionalų. kuriant nepriklausomos lietuvos 

muzikinį gyvenimą bei profesionaliosios muzikos atlikimo sąlygas iki 1940 m., pirma-
jame simfoniniame bei kameriniame orkestruose, instrumentiniuose ansambliuose pir-

7 kauno konservatorijos direktoriaus k. Matiuko susirašinėjimas su kauno miesto butų valdyba, 
[kaunas], 1941 m. rugpjūčio 09 d. ir 1941 m. rugsėjo 4 d. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 6, 7.

8 Vilniaus muzikos mokyklos tarnautojų sąrašai, kuriuose pažymėti atleistieji iš tarnybos nuo 1941 
birželio 22 d. dėl žydų tautybės, [Vilnius], 1941 birželio 22 d. LLMA, f. 270, ap. 1, b. 9, l. 1–14.

9 Švietimo ministro ambrazevičiaus įsakymas, [Vilnius], 1941 liepos 8 d. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 2.
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maisiais smuikais griežė žydų instrumentalistai. trečiajame dešimtmetyje žydai stygi-
ninkai buvo pagrindinė nepriklausomos lietuvos koncertinio gyvenimo varomoji jėga.

apskritai vokiečių okupacijos metais koncertinis muzikinis gyvenimas tarsi nesutri-
ko. nacistinės valdžios dėmesys ir jėgos buvo sutelktos į diplomatinius korpusus, kultū-
ra tik iš dalies ir nedaug dalyvavo politikoje. Vilniuje įkurtoje operoje buvo papildytos 
dainininkų gretos (tenoras k. gutauskas, sopranas j. jasaitytė, mecosopranas S. ado-
maitienė ir kiti.). Visu pajėgumu veikė filharmonija (dirigentas j. kačinskas), Šiauliuose 
buvo įkurta operetė (P. armono iniciatyva). tiek sostinėje, tiek provincijoje buvo labai 
paklausūs koncertai. toks reiškinys skatino kompozitorių kūrybą: V. jonuškaitės rečita-
liams rašė j. gruodis, a. Račiūnas, V. jakubėnas ir kiti. gavus vokiečių valdžios leidi-
mą, buvo leidžiami nauji lietuvių kompozitorių kūriniai lietuvoje (dažniausiai muzikos 
prekių parduotuvės ir natų leidyklos savininko jono Petronio spaustuvėje) ir Vokietijoje 
(leipcige) ( jakubėnas 1990: 695). neretai, minint ypatingas datas ar pagerbiant asme-
nis, vykdavo propagandiniai vokiečių koncertai. 1942 m. liepos 20 d. kauno didžiajame 
teatre įvyko Sonthofeno adolfo Hitlerio vardo mokyklos mokinių koncertas, į kurį buvo 
kviečiami kauno konservatorijos pedagogai ir mokiniai, įėjimas nemokamas10.

netrukdyta lietuviams rūpintis aukštuoju muzikos mokslu, netgi priešingai, jis buvo 
skatinamas ir palaikomas, ieškota naujų talentų, rengiami muzikos kursai lietuvos pe-
riferijoje.

„kadangi lietuvos provincijoje yra labai daug gabių muzikai jaunuolių, bet dėl įvairių 
priežasčių jie neturi galimybės iš jaunų dienų lavintis šioje srityje, tai labai svarbu yra 
bent žymesniuose apskričių miestuose turėti muzikos kursus. tuo galima bus iškelti 
daug vertingų talentų, kurie vėliau galės tobulintis konservatorijoje. jau ir dabar kauno 
konservatorija turi visą eilę gabių klausytojų (ypač stygininkų), kurie muzikos mokslo 
pradžią gavo šiuo laiku veikiančiuose muzikos kursuose.“11

Vilniaus muzikos mokykla tuo metu buvo itin paklausi. Statistikos žiniomis, 1942 m. 
šioje mokykloje mokėsi įvairių tautybių mokiniai: lietuvių – 193, lenkų – 112, rusų – 9, 
gudų – 3, kitų tautybių – 112. iki vokiečių okupacijos metų čia muzikos mokėsi ir žydų 
tautybės vaikai. Patalpas Vilniaus muzikos mokykla nuomojosi Skapo gatvės 11-ame 
name − 4-ą (34 kv. m.), 5-ą (97,1 kv. m.) ir 12-ą (496,9 kv. m.) butus, iš viso 630 kv. m. 
plotą. išsilaikyti buvo nelengva, už šias patalpas kas mėnesį reikėjo mokėti nuo 900 

10 Švietimo vadybos kauno skyriaus laikinai einančio direktoriaus pareigas j. Rainio raštas kauno 
konservatorijos direktoriui, [kaunas], 1942 liepos 1 d. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 58.

11 laikinai einančio kauno konservatorijos direktoriaus pareigas k. V. Banaičio raštas Švietimo vady-
bos mokslo ir meno departamentui, [kaunas], 1942 rugsėjo 25 d. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 71.

12 Vilniaus muzikos mokykla, Vilnius Skapo 11, Statistikos žinios, [Vilnius] 1942 sausio 1 d. LLMA, 
f. 270, ap. 1, b. 12, l. 75.
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iki 1000 lt nuomos13. dažnai mokyklos vadovybė būdavo skolinga, tačiau norinčių-
jų joje mokytis netrūko. Vilniaus muzikos mokykloje buvo galima rinktis tas pačias 
specialybes (išskyrus kompoziciją) kaip ir kauno konservatorijoje. 1941–1942 mokslo 
metais vargonų specialybės mokėsi 9, pučiamųjų instrumentų skyriuje – 27, stygininkų – 
32 mokiniai. neįtikėtinai daug mokinių mokėsi fortepijono ir dainavimo specialybės. 
dainavimą dėstė 11 pedagogų, pas kuriuos mokėsi 69 mokiniai. Pianistams, kurių buvo 
net 103, dėstė 14 mokytojų14. Vilniaus muzikos mokykla nuo pat pirmųjų savo veiklos 
metų lygiavosi į aukštąją mokymo įstaigą. iki 1945 m. buvusį šios muzikos mokyklos 
statusą byloja buvęs daug siauresnis nei kauno konservatorijoje bendrųjų disciplinų 
spektras15 (žr. priedą).

Vilniaus muzikos mokykloje, kaip ir kauno konservatorijoje, dirbo žymūs peda gogai. 
Fortepijono specialybę dėstė leopoldas Szpinalskis (10 pamokų per savaitę), elena 
laumenskienė (20 pam. / sav.), dainavimą − adomas liudwigas (20 pam. / sav.), juozas 
Bieliūnas, kuris, be dainavimo specialybės, dar dėstė privalomą fortepijoną, solfedžio, ita-
lų kalbą. izidorius Vasiliūnas turėjo 20 smuiko specialybės pamokų per savaitę, Mykolas 
Saulius – 6 violončelininkus, jeronimas kačinskas – privalomąjį fortepijoną ir orkestrą, 
konstantinas galkauskas – elementariąją muzikos teoriją, solfedžio, harmoniją, vokalinį 
ansamblį. Privalomąjį fortepijoną, estetiką, elementariosios muzikos teoriją, harmoni-
ją, kontrapunktą, muzikos formas ir simfoninę instrumentaciją dėstė tadas Šeligovskis. 
Vargonavimo mokė jonas Bendorius, konradas kaveckas ir zenonas nomeika16.

Pašalpa mokslui renkant aukas. Vis sunkėjant gyvenimo sąlygoms karo metais, 
pradėta finansiškai remti mokslą, raginama rinkti privačias aukas. antrųjų karo metų 
pabaigoje buvo kreipiamasi į visas švietimo ir mokslo įstaigas.

„dėl sunkių karo meto sąlygų ir aplinkybių žymiai pasunkėjo moksleivių ir studentų 
gyvenimas, bendros mokymo sąlygos. <...> tad tenka pašalpom, stipendijomis ir ki-
tokia parama ateiti moksleivijai į pagalbą <...>. Minimu tikslu įpareigojama visi pra-
džios mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, specialinių mokyklų, aukštųjų mokyklų vedėjai, 
 direktoriai, rektoriai, mokytojai, profesoriai ir kitas m-klos pagelbinis personalas ir visų 
Švietimo Vadybos įstaigų tarnautojai per moksleivius ir patys visai privačiai parinkti 
aukų savo giminių, kaimynų, draugų, pažįstamų, ūkininkų ir kitų asmenų savo tarpe, nes 

13 Vilniaus muzikos mokyklos direktoriaus j. Bendoriaus raštai Vilniaus namų eksploatacijos apylinkei, 
[Vilnius], 1941 spalio 30 d. LLMA, f. 270, ap. 1, b. 7, l. 45, 49, 23.

14 Vilniaus muzikos mokykla. 1941–42 mokslo metų apyskaita, [Vilnius], 1942 liepos 14 d. LLMA, 
f. 270, ap. 1, b. 12, l. 351.

15 kauno konservatorijos pamokų ir pridedamųjų pareigų pasiskirstymas nuo 1942 sausio 1 d. Patvirtinta 
Švietimo generalinio tarėjo pavaduotojo a. juškos, [kaunas], 1942 sausio 1 d. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 8, l. 6.

16 Vilniaus muzikos mokykla. Mokytojų tarnautojų algų lapai. dėstomi dalykai, [Vilnius], 1941 
liepos–gruodžio mėn. LLMA, f. 270, ap. 1, b. 5, l. 1–7.
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rinkliava yra visai privataus pobūdžio. taip pat prašomi ir rinkėjai aukoti. ypač pradžios 
mokyklų mokytojai prašomi aplankyti savo pažįstamus ir kaimynus ūkininkus <...>.“17 
aukos pinigais buvo renkamos pagal iš švietimo vadybos gautus antspauduotus ir 

numeruotus lapus. netrukus, 1943 m. sausio mėnesį, Vilniaus muzikos mokykla gavo 
raštą, kuriame buvo nurodytos konkrečios pinigų sumos, kurias privalėjo aukoti kiekvie-
nas studentas ir pedagogas, taip pat nurodytos karo metu prarastos dotacijos mokslui. 

„Sustabdžius kreditus 4,500 mokinių bei studentų stipendijoms mokėti (apie 125.000 
RM [Reicho markės] mėnesiui) mokomajam personalui algų priedus, bendrabučių 
išlaikymui priedus, atlyginimus už viršnorminius darbus ir antraeiles pareigas (apie 
50.000 RM mėn.) <...> kiekvieno lietuvio pareiga remti mūsų besimokančią jaunuo-
menę, mūsų mokyklas, todėl turi aukoti kiekvienas <...> kol įsigalios biudžetas ir bus 
atšaukti kreditų suvaržymai. <...> Mokiniai ir studentai, kurie išsigali, aukoja kas mėnuo 
ne mažiau 80 Rpf [Reicho pfeningų]. didžiausius atlyginimus gaunantys (i–Vi grupių 
atlyginimą) aukoja ne mažiau kaip po 1 RM; Vii–iX gr. – ne mažiau 50 Rpf; X–Xii gr. 
atlyginimą ir kiti mažiau pasiturintys asmenys pagal išgalę.“18 
dažniausiai mokytojai aukojo savo vienos dienos uždarbį, tai yra nuo 2 iki 12 RM19. 

Per vienkartinę aukų rinkimo akciją Vilniaus muzikos mokykloje daugiausiai aukų su-
rinko pedagogai aleksandra dirvianskaitė – 242 RM, elena laumenskienė – 287 RM, 
zenonas nomeika – 135 RM. iš viso surinkta 1243 RM20. daug aukų surinko mokiniai, 
intensyviai įsitraukę į šią labdaringą veiklą. Sunkiai versdamiesi, stokodami pinigų ir 
maisto, neturėdami tinkamų gyvenimo ir darbo sąlygų mokiniai aukojo jiems maksi-
malias sumas – nuo 1 iki 10 RM. kas mėnesį kiekvienas mokinys privalėjo paaukoti po 
80 Rpf, tačiau nė vienas neaukojo mažiau kaip 1 markę, dažniausiai po 2, 3 ar 5 RM, 
kai kurie – net po 20 ir 25 RM. Šie faktai byloja apie buvusį rimtą ir kupiną idealizmo 
mokytojų ir mokinių požiūrį į mokslą21. 

Privalomi darbai žemės ūkyje ir kuro gamyboje. Visos kauno gimnazijos ir specia-
liosios mokyklos turėjo pačios apsirūpinti kuru žiemai. Mokytojai ir mokiniai privalėjo 
dirbti žemės ūkyje, taip pat ruošti kurą.

17 Švietimo generalinio tarėjo [dr. P.] germanto raštas visų Švietimo vadybos įstaigų vadovybėms, 
[Vilnius], 1942 gruodžio 3d. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 83.

18 Švietimo generalinio tarėjo raštas Vilniaus muzikos mokyklai, [Vilnius], 1943 m. sausio 8 d. LLMA, 
f. 270, ap. 1, b. 20, l. 3.

19 VMM tarnautojų 1943 lapkričio mėn. vienai dienai uždarbio aukų lapas, [Vilnius], 1943 gruodžio 
6 d. LLMA, f. 270, ap. 1, b. 20, l. 7.

20 Vilniaus muzikos mokyklos mokytojų sąrašas, rinkusių aukas. Surinktų aukų apyskaita, [Vilnius], 
1943, LLMA, f. 270, ap. 1, b. 20, l. 4.

21 Vilniaus muzikos mokyklos mokinių surinktų aukų sąrašas, [Vilnius], 1943. LLMA, f. 270, ap. 1, 
b. 20, l. 10–35. 
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„generalinis tarėjas griežtai įpareigoja mokyklų direktorius rūpintis ir pasinaudoti visais 
galimais būdais, kad mokyklos būtų aprūpintos kuru <...>. drauge įspėjama, kad mokyk-
lų direktoriai bus visu griežtumu atsakingi, jei mokykla dėl kuro stokos žiemą negalės 
dirbti ir jei bus rasta, kad mokyklos direktorius vasarą nepakankamai pasirūpino kuru.“22

kauno konservatorijoje visi buitiniai, ūkiniai ir administraciniai reikalai, susiję su 
privalomais kuro gaminimo darbais, vasarą buvo pavesti lektoriui kompozitoriui anta-
nui Račiūnui23. Specialiu įsakymu visi kauno gimnazijų ir visų kauno specialiųjų mo-
kyklų mokytojai vyrai ir abiturientai vyrai, galį dirbti fizinį darbą, turėjo būti sugrąžinti 
į kauną. jie privalėjo dalyvauti numatomoje talkoje − miškuose ir durpynuose ruošti 
kurą kauno mokykloms ir tų mokyklų tarnautojams24. kuro gaminimo darbus privalėjo 
atlikti visi mokytojai ir abiturientai vyrai neatsižvelgiant į jų profesiją ir užimtumą. tu-
rint omeny muziko (ypač atlikėjo) profesiją, šie darbai buvo sunkiai suderinami, todėl, 
vardijant įvairias priežastis, buvo rašomi prašymai nuo jų atleisti.

„Balys dvarionas, vyr. mokytojas – vasarą turi eilę koncertų, be to, rengs programą ru-
dens koncertams; Vladas Motiekaitis, vyr. mokytojas – rengiasi smuiko ir stygų kvarteto 
koncertams; Vladas jakubėnas, vyr. mokytojas – rašys kompozicijas; kazimieras Ma-
tiukas, mokytojas – ruošiasi sonatų vakarui-koncertui; eugenija Skrolytė-Matiukienė, 
jaun. mokytoja – tas pats; antanas Račiūnas, jaun. mokytojas – baigs rašyti simfoniją 
es-dur ir sutvarkys klavyrą operos „gintaro krantas“; zigmas aleksandravičius, jaun. 
mokytojas – rengiasi vargonų koncertams; jonas nabažas, jaun. mokytojas – rinks tau-
tosaką (užrašinės liaudies melodijas).“25

tačiau į tokius prašymus atsakymai būdavo trumpi, griežti ir visuomet neigiami: 
„tamstos rašte išvardintieji asmenys nuo darbo prievolės pagal darbo ir Socialinių reikalų 
generalinio tarėjo 1942 birželio 17 dienos potvarkį neatleidžiami. Prašau painformuoti 
suinteresuotus asmenis ir įspėti, kad jie tuojau turi vykdyti minėtą potvarkį.“26 kartais 
buvo prašoma vienokius darbus pakeisti kitais arba atleisti nuo jų dėl turimų didelių savo 
ūkių, kuriuose nebuvo kam dirbti: „kauno konservatorija, vertindama jaunesnįjį moky-
toją jurgį karnavičių kaip veiklų ir pasireiškusį pianistą – koncertantą, prašo  atleisti jį 

22 Švietimo vadybos kauno skyriaus direktoriaus dr. a. juškos raštas kauno konservatorijos direktoriui, 
[kaunas], 1942 birželio 24. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 55.

23 Įgaliojimas, pasirašytas kauno konservatorijos direktoriaus prof. k. V. Banaičio, [kaunas], 2013 
rugsėjo 5 d. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 69.

24 Švietimo vadybos kauno skyriaus direktoriaus dr. a. juškos raštas kauno konservatorijos direktoriui, 
[kaunas], 1942 birželio 30 d. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 56. 

25 Prašymas atleisti kauno konservatorijos mokytojus nuo žemės ūkio darbo prievolės atlikimo, 
[kaunas], 1942 birželio 19 d. (atsakymas į 06 08 d. raštą). LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 53.

26 Švietimo vadybos kauno skyriaus vicedirektoriaus V. kasakaičio pasirašytas atsakymas į 1942 
birželio 19 d. raštą kauno konservatorijos direktoriui (Verwaltung fur das Bildungswese Zweigstelle 
Kauen), [kaunas], 1942 balandžio 6 d. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 59.
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nuo kuro gaminimo talkos ir leisti jam atlikti darbo prievolę savo ūkyje – kampų kaime, 
josvainių valsčiuje. kėdainių apskrityje. kadangi priešingu atveju ūkis per visus svar-
biuosius vasaros darbus liktų be jokios priežiūros <...>.“27

nuo darbo prievolės buvo atleisti tik mokyklos direktorius ir sargas, jaunesni nei 
14 metų mokiniai, vyresnės nei 45 metų moterys arba auginančios vaikus iki 17 metų, 
vyresni nei 50 metų vyrai, taip pat asmenys, pateikę gydytojo pažymėjimą. Retais atvejais 
išimtys buvo taikomos vasaros metu išvykusiems koncertuoti ar karo orkestre dirban-
tiems pedagogams28. neatlikę prievolės mokiniai buvo šalinami iš mokyklų. Į Švietimo 
vadybos kauno skyriaus laikinai einančio direktoriaus pareigas j. Rainio prašymą29 at-
siųsti dėl neatliktos prievolės pašalintų moksleivių sąrašą gautas išsamus kauno konser-
vatorijos direktoriaus raštas su priedu, kuriame išvardyti darbo prievolės neatlikę moki-
niai: „Pranešu, kad 1941/42 m. m. pabaigoje kauno konservatorijoje buvo 253 mokiniai. 
iš jų atliko prievolę – 81; atleisti nuo darbo prievolės – 79; jaunesni kaip 14 metų am-
žiaus – 25; neatliko darbo prievolės – 68. Priedas: neatlikusių darbo prievolės mokinių 
sąrašas.“30 

nors ir siekta visais įmanomais būdais palaikyti mokyklos gyvavimą, 1943 m. kau-
no konservatorija buvo uždaryta (neveikė vienerius metus, 1944 m. vėl buvo atidaryta ir 
veikė iki 1949-ųjų – Vilniaus ir kauno konservatorijų sujungimo metų). 1943 m. drauge 
su daugeliu kitų mokyklų vokiečių buvo uždarytas ir Vilniaus universitetas. Prisiartinus 
rusų frontui, 1944 m. balandžio 4 dieną buvo kreiptasi į visas lietuvos vidurines, aukš-
tesniąsias ir specialiąsias mokyklas dėl mokslo metų nutraukimo. Buvo skelbiama, jog 

„Vilniaus, kauno, Panevėžio ir Šiaulių miestų mokyklos mokslo metus baigia balandžio 
5 d. ir išduoda visų skyrių ir klasių mokiniams pažymėjimus bei atestatus. Metiniai pa-
žymiai išvedami iš dviejų pirmųjų trimestrų, įjungiant, jei galima ir trečiojo trimestro 
pažymius.“31 tik pateikus raštišką tėvų sutikimą ir prisiėmus atsakomybę už galimus 
nelaimingus įvykius bei nuostolius dėl oro pavojaus ir lėktuvų antskrydžių, mokslas ga-
lėjo būti tęsiamas iki 1944 m. birželio 1 dienos. tačiau „iš principo tėvams ir mokiniams 

27 laikinai einančio kauno konservatorijos direktoriaus pareigas prof. k. V. Banaičio raštas Švietimo 
vadybos kauno skyriui, [kaunas], 1942 liepos 6 d. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 60.

28 laikinai einančio kauno konservatorijos direktoriaus pareigas prof. k. V. Banaičio raštas Švietimo 
vadybos kauno skyriui, [kaunas], 1942 spalio 16 d. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 77.

29 Švietimo vadybos kauno skyriaus laikinai einančio direktoriaus pareigas j. Rainio raštas kauno 
konservatorijai, [kaunas], 1942 spalio 2 d. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 72.

30 laikinai einančio kauno konservatorijos direktoriaus pareigas prof. k. V. Banaičio raštas Švietimo 
vadybos kauno skyriui, [kaunas], 1942 spalio 16 d. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 73.

31 Įgaliotinio lietuvos švietimo reikalams raštas Vilniaus, kauno, Panevėžio ir Šiaulių vidurinių, 
aukštesniųjų ir specialinių mokyklų direktoriams ir pradžios mokyklų Vyr. inspektoriams (vertimas iš 
vokiečių), [Vilnius], 1944 balandžio 4 d. LLMA, f. 84, ap. 5, b. 7, l. 94.
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patartina, kad jie kiek gali išsikeltų į kaimą. Visų rūšių mokyklų moksleiviai, kurių tėvai 
ar globėjai pageidauja, kad jų vaikai toliau mokytųsi, gali lankyti mokyklas iki 1944 bir-
želio 1 dienos.“32 


antroji Sovietų okupacija, prasidėjusi 1944 m., buvo ypač grėsmingas periodas tiek 

muzikinei, tiek ir visai lietuvos kultūrai. Vokiečių okupaciją pakeitusi Sovietų valdžia 
griežtai persekiojo menkiausias tautos savitumo apraiškas kultūrinėje ir ypač dvasinėje 
plotmėje. dėl vykdomos fizinio ir dvasinio genocido politikos daugelis lietuvių muzikų 
buvo priversti trauktis į Vakarus. lietuvoje likę muzikai buvo įtraukti į Sovietų Sąjungos 
kontroliuojamo meno sistemą. tie, kurie jai priešinosi, pasitraukė į pogrindį ir slapta 
skleidė tautines ir dvasines vertybes. ypač atkakliai buvo persekiojama katalikų bažnyčia, 
todėl bažnytiniam, taip pat ir vargonų menui neliko vietos oficialioje kultūroje. aukš-
tosiose muzikos mokyklose buvo performuojama mokymo sistema, keičiamos mokymo 
programos, prioritetine tapo Marksizmo ir leninizmo katedra. Visais įmanomais būdais 
primygtinai propaguojama sovietinė ideologija atsispindėjo sovietmečiu gyvavusiose 
meno srityse, taip pat ir daugelio lietuvių kompozitorių kūryboje. 

Įteikta 2013 09 03
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PRiedaS 

Vilniaus muzikos mokykla,  
1941−1942 m.

Specialieji dalykai:
Vargonai 
Fortepijonas 
dainavimas 
chorvedyba

styginių instrumentų skyrius:
Smuikas 
Violončelė 
kontrabosas 

Pučiamųjų instrumentų skyrius:
klarnetas 
Fleita 
obojus 
Fagotas 
trombonas 
Valtorna 
trimitas

Bendrieji dalykai: 
choras
Harmonija
kontrapunktas
Solfedžio
Muzikos istorija
elementarioji muzikos teorija
Privalomasis fortepijonas
Privalomasis dainavimas 
Vokalinis ansamblis
Pučiamųjų instrumentų ansamblis
karinė instrumentacija
orkestras
italų kalba1

1 Vilniaus muzikos mokykla. algų lapas. 
dėstomi dalykai. [Vilnius], 1941/42 m.m. 
LLMA, f. 270, ap. 1, b. 5, l. 1–7. 

Kauno konservatorija,  
1941−1942 m.

Specialieji dalykai:
Fortepijonas
dainavimas
kompozicija
Vargonai

styginių instrumentų skyrius:
Smuikas
Violončelė 
kontrabosas

Pučiamųjų instrumentų skyrius:
Fleita
obojus
klarnetas
Fagotas
trimitas
Valtorna
trombonas

Pedagoginis skyrius (įvairios specialybės)
Bendrieji dalykai: 

elementarioji muzikos teorija
Solfedžio 
Harmonija 
Muzikos formos 
Simfoninė instrumentacija 
choras
choro vadyba 
Muzikos istorija 
improvizacija 
Mušamieji instrumentai 
karinė instrumentacija 
lietuvių kalbos fonetika 
Muzikos metodika bendrojo lavinimo mokyklose 
Psichologija 
Pedagogikos istorija 
Plastika 
Vaidybos technika 
operos klasė 
Vokaliniai ansambliai 
Styginių instrumentų kameriniai ansambliai 
Pučiamųjų instrumentų kameriniai ansambliai 
orkestro ansamblis 
Privalomasis dainavimas 
Privalomasis fortepijonas 
choralas; liturgika; Partitūrų skaitymas
italų, vokiečių, lietuvių kalbos21 

12 kauno konservatorijos pamokų ir pridedamųjų 
pareigų pasiskirstymas nuo 1942 sausio 1 d.  
LLMA, f. 84; ap. 5, b. 8, l. 6. 
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SuMMaRy. on the basis of archival documents, this article aims at 
revealing how the changing occupational Soviet (1940, 1944) and 
german (1941) governments in lithuania influenced the lives of 
prominent musicians and teachers, how they affected the curricula 
and the trends of the kaunas and Vilnius higher music schools, as 
well as how they formed the concert repertoire in lithuania. in 
addition, the article deals with some socio-cultural aspects of artists’ 
pedagogical work and life.
Professional musical education in occupied lithuania was offered 
in the biggest cities of the dissipated lithuania with its centre in 
kaunas. The syllabus of musical education at the kaunas conserva-
tory was the foundation for well-grounded professional training at 
the Šiauliai Music School (1939–1944), the Vilnius Music School 
(1940–1945) and the Vilnius conservatory (1945–1949).
With World War ii approaching, lithuanian cultural life had al-
ready unified national and Western music. The second Soviet oc-
cupation (1944) posed threats to every aspect of lithuanian culture 
and particularly obliterated church art, including organ art.

The situation of higher musical education in Lithuania during World War II:  
political and socio-cultural factors

keyWoRdS:
World War ii, german 
occupation, Soviet rule, 
kaunas conservatory, 
Vilnius School of 
Music, higher musical 
education.
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Lietuviškos alto mokyklos formavimasis: 
mokytojai, mokiniai 

Jurgis Juozapaitis
Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija

anotacija. Straipsnio tikslas – atskleisti lietuviškos alto mokyklos 
formavimosi aplinkybes, nurodyti griežimo altu mokymosi raidą, 
galimybes ir perspektyvas. Primenama, kad alto meno raida prasidė-
jo dar tarpukariu, o 1949 metai, kada lietuvos valstybinėje konser-
vatorijoje buvo įkurta alto klasė, laikytini lietuviškos alto mokyklos 
pradžia. Pasitelkus a. ambrazo nusakytus „mokyklos“ sampratos 
esminius požymius, atskleidžiama instrumentinės, tai yra alto, mo-
kyklos gyvavimo galimybė. Sudarytas lietuvos altininkų pedagogų 
ir jų studentų medis padeda įžvelgti ir patvirtina „mokyklai“ būdin-
gų požymių visumą. tai leidžia daryti prielaidą, kad laikotarpis nuo 
1949-ųjų, alto klasės įkūrimo lietuvos valstybinėje konservatorijoje 
metų, iki šių dienų subrandino lietuvišką alto mokyklą, liudijančią 
savarankišką jos gyvavimą. Straipsnyje įvardijami ryškiausi alto 
pedagogai ir koncertinės veiklos atstovai. akcentuojamas išskirti-
nis j. Fledžinsko – alto mokyklos įkūrėjo – vaidmuo ir įvertinama 
šiuo metu lietuvos muzikos ir teatro akademijoje sėkmingai tęsia-
ma ir plėtojama jo suformuota pirmoji lietuvoje pedagoginės alto 
mokyk los sistema.
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tradicijų tęstinumas.

taip susiklostė, kad 1949 m. ne tik kauno ir Vilniaus konservatorijos buvo sujung-
tos į lietuvos valstybinę konservatoriją, bet ir pradėta joje rengti lietuvių altininkus. no-
rėtųsi nuodugniau apžvelgti šio mokymo raidą bei perspektyvas ir sužinoti, ar pakanka 
prielaidų Styginių instrumentų katedroje įkurtą alto klasę vadinti „mokykla“ ir koks 
kultūrinis kontekstas supo besiformuojančią lietuvišką alto mokyklą. taigi, norėdami 
kalbėti apie lietuvišką alto mokyklą, turėtume pažvelgti į jos istoriją, tradicijas, mokymo 
metodus. 

lietuvos altininkų ugdymo raidos pradinis etapas siejamas su klaipėdos muzikos 
mokykla. Šioje mokykloje 1924–1930 m. greta kitų specialiųjų dalykų buvo mokoma ir 
griežti altu. S. Šimkaus pakviestas 1924 m. į klaipėdos muzikos mokyklą dėstyti ir rengti 
kvalifikuotus orkestrantus klaipėdos simfoniniam orkestrui iš Prahos atvyko čekų no-
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netas. Visi noneto muzikantai1 dėstė klaipėdos muzikos mokykloje. alto klasei 1925–
1926 mokslo metais vadovavo čekų altininkas V. kolenatý-kamilovas2, vėliau – vengrų 
altininkas ladislavas novákas. 1930 m. klaipėdos muzikos mokyklos alto klasę baigė 
k. Motgabis, M. Buivydas, a. kvedaravičius, a. klepackas ir B. jurašūnas3. taigi šios 
pirmosios tarpukariu suformuotos profesinio altininkų rengimo ir jų koncertinės veiklos 
apraiškos klojo pagrindus lietuviškai altininkų mokyklai. 

tvirtas pozicijas įvairiais meno suvokimo, atlikimo ir vertinimo klausimais turėjęs 
žymiausias tarpukario lietuvos muzikos kritikas, kompozitorius Vladas jakubėnas pla-
čiai nušviesdavo to laiko kamerinės muzikos padėtį. Recenzijose jis nuolatos akcentavo 
kamerinės muzikos svarbą, rūpinosi jos kokybišku atlikimu. Visokeriopai skatindamas 
ir objektyviai vertindamas lietuvos atlikėjus stygininkus, jis matė ir daugybę problemų, 
susijusių su profesionalesniu lietuvos stygininkų parengimu. „Mūsų kamerinė muzika 
turi jau nemaža rimtų, vertingų veikalų, kuriuos verta parodyti užsieniui. Bet juos atlikti 
nėra lengva, gan painios naujoviškos struktūros reikalauja geros orientacijos, subrendu-
sio menininko. Stygininkų srityje mums dar nepavyko tokių išsiauginti“, – tokias mintis 
jis dėstė 1939 metais ( jakubėnas 1994: 327).

Ši padėtis po truputį keitėsi, kai lietuvos koncertiniame gyvenime vis svarbesnę 
vietą užėmė savi, jau lietuvoje parengti, atlikėjai. Stygininkų gretas itin papildė jau-
nieji kauno konservatorijos auklėtiniai, daugiausia smuikininkai – izidorius Vasyliūnas, 
broliai kazys, Povilas ir Pranas Matiukai, kazys juodelis, adomas krevnevičius ir kiti. 
Vieni jų griežė kauno radiofono, kiti – Valstybės teatro orkestre, kartu su kitais atlikėjais 
būrėsi į kvartetus ir kitus kamerinius ansamblius. Šie ansambliai buvo nepastovūs, daž-
niausiai sudaromi tam tikrai programai atlikti. Suprantama, tuose ansambliuose turėjo 
griežti ir altininkai, kurių problema buvo pati skaudžiausia, nes jų profesionalumo lygis 
neprilygo smuikininkams ir violončelininkams. 

Profesionalių altininkų ugdymo stoka tapo viena iš priežasčių ir ryškesnei alto mu-
zikos plėtotei. kadangi senosios kartos lietuvių kompozitorių kamerinėje instrumenti-
nėje muzikoje nebuvo ryškesnių alto muzikos pavyzdžių4, galima daryti prielaidą, jog 

1 čekų noneto muzikantai: emilis leichneris (smuikas), Vaclavas kolenatý-kamilovas (altas), janas 
Fesenmayeris (violončelė), ludvikas Rautenkranzas (kontrabosas), albertas Bursíkas (fleita), an-
tonas Stoupa (obojus), jaroslavas Brychta (klarnetas), ladislavas Putna (fagotas), emanuelis kaucký 
(valtorna). 

2 klaipėdos muzikos mokyklos dėstytojo V. kolenatý-kamilovo alto klasės mokinių 1925–1926 m. pažan-
gumo ir lankomumo dienynas. Lietuvos literatūros ir meno archyvas (LLMA), f. 161, ap. 1, b. 61, l. 1–6.

3 klaipėdos muzikos mokyklos pedagogų tarybos posėdžio protokolas, 1930, birželio 7. LLMA, f. 161, 
ap. 1, b. 117, l. 26, 29–30.

4 1933 m. j. kačinsko ketvirtatonių sistema sukurtas Trio trimitui, altui ir fortepijonui nebuvo atliktas, 
nes rankraštis žuvo. 
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profesionalių altininkų ugdymo stoka, tradicijos perimamumo ir konkrečios koncertinės 
paskirties nebuvimas pristabdė ir kompozitorius, kurie negalėjo tikėtis, kad atliks jų kū-
rinius.

tarp jaunųjų altininkų geriausiai įsitvirtino eduardas Satkevičius, griežęs kauno 
konservatorijos absolventų styginių kvartete, Valstybės teatro orkestre. Minėtini ir kiti 
altininkai, tarp kurių Radiofono orkestre griežęs buvęs klaipėdos muzikos mokyklos 
auklėtinis altininkas Motiejus Buivydas. žinoma, jog kauno Radiofono orkestre ir kvar-
tete griežęs altininkas Stasys gabriolavičius, persikėlęs į Vilnių, tęsė koncertinę veiklą 
Filharmonijos simfoniniame orkestre ir kvartete. Šį ir kitus altininkus bei visus styginin-
kus, 1942 m. griežusius lietuvos filharmonijos simfoniniame orkestre, prisimena ir tei-
giamai vertina dirigentas algimantas kalinauskas (1923–2010): „kolektyvas buvo gana 
pajėgus: pirmaisiais smuikais griežė koncertmeisteris k. juodelis, šalia jo – elena Straz-
daitė-Bekerienė, <...> altas – S. gabriolavičius, šalia Vytautas Marcijonas, lietuvninkaitė, 
kutiliauskaitė“ (kalinauskas 2010: 65). Reikia pažymėti, kad visi šie altininkai mokslus 
baigė kaip smuikininkai. Vienintelis e. Satkevičius greta smuiko specialybės baigė ir 
specializuotą alto klasę, dėstomą smuikininko Ruvino Roberto Stenderso.

altininkų atlikėjų problemas prisimena ir to laikotarpio liudininkė smuikininkė 
kornelija kalinauskaitė: „orkestre altistai sėdėjo visur <...>. Senukai, kurie ten sėdėjo – 
jie pirmoje pozicijoje viską grojo. jiems nereikėjo profesionalumo – jie netgi juokėsi iš 
pozicijų, nes užteko pirmosios <...>. tokie buvo altistai tuo metu. tik paskui, po truputį, 
kai jaunimas pradėjo sėstis, prasidėjo alto profesionalizmas. Profesionaliai jie pradėjo 
groti tada, kai mano vyro [ j. Fledžinsko – j. j.] studentai buvo išmokinti profesionaliai 
valdyti instrumentą. Savo grojimu jie jau prilygo smuikininkams.“5

alto atlikimo meno ir pedagogikos pradininku lietuvoje laikomas Eduardas Sat-
kevičius (1906–1972) – vienas pirmųjų lietuvos profesionalių altininkų. Baigęs kauno 
konservatoriją (1936 m. smuiko, 1938 m. alto klasę), jis aktyviai koncertavo su įvairiais 
kameriniais ansambliais, griežė kauno muzikinio teatro orkestre. Būdamas profesiona-
lus atlikėjas daug prisidėjo prie kamerinės, ypač kvartetinės, muzikos sklaidos. e. Sat-
kevičiaus polinkis ansambliniam muzikavimui išryškėjo ankstyvoje jaunystėje. 1933 m., 
dar būdamas studentas, griežė kauno konservatorijos styginių kvartete, kuriame buvo 
du profesoriai (arvidas noritas ir Povilas Berkavičius) ir du studentai – i. Vasiliauskas ir 
Satkevičius ( jasinskas 1983: 92). Vėliau, jau griežiantis kauno konservatorijos absolven-
tų styginių kvartete, taip pat neliko nepastebėtas. 1940 m. V. jakubėnas pasidžiaugė kon-
certavusio kvarteto – i. Vasyliūnas (i smuikas), V. Možalskis (ii smuikas), e. Satkevičius 

5 iš autoriaus pokalbio su k. kalinauskaite. Vilnius, 2011 gruodžio 12.
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(altas) ir M. Saulevičius (violončelė) – iniciatyva, labai rimtu susirepetavimu, susigrojimu, 
sąžiningu pasirengimu koncertui ir jų ansamblinio griežimo pojūčiu, pažymėdamas, kad 

„savo kuklesnį vaidmenį gerai atlieka e. Satkevičius“ ( jakubėnas 1994: 362). 1945 m. Sat-
kevičiui buvo pasiūlyta griežti lietuvos kvartete (pirmoji sudėtis): j. targonskis (i smui-
kas), a. Rauchas (ii smuikas), e. Satkevičius (altas), l. Seidelis (violončelė). jame jis 
griežė iki 1946 m., o savo tolesnę muzikinę veiklą susiejo su kaunu. dėstydamas kauno 
konservatorijoje ir būdamas kamerinės muzikos entuziastas organizavo įvairios sudėties 
kamerinius ansamblius ir pats juose griežė.

jaunųjų altininkų ugdymui e. Satkevičius paskyrė 27 metus (1945–1972). dėsty-
damas kauno j. gruodžio aukštesniojoje muzikos ir kauno j. naujalio meno mokyklo-
se rengė mokinius studijoms lietuvos konservatorijoje. Šio darbo vaisiai – akivaizdūs. 
Buvusieji jo mokiniai, tarp kurių – t. Šernas, P. Radzevičius, d. katkus, a. daugirdas, 
V. engelmanaitė, įgiję tvirtus griežimo altu pagrindus, sėkmingai tęsė mokslus konser-
vatorijoje, o vėliau ir patys pasirinko pedagogo kelią.

lietuvos alto meno istorijos raidoje išskirtinis vaidmuo tenka altininkui, pedago-
gui, dirigentui profesoriui Jurgiui Fledžinskui (1924–1988). Su jo vardu susijęs vienas 
ryškiausių lietuvos alto meno istorijos puslapių. 1949 metai, kada Fledžinskas pradėjo 
nuoseklų, sistemingą ir kryptingą lietuvių altininkų mokymą lietuvos valstybinėje kon-
servatorijoje, laikytini lietuviškos alto mokyklos pradžia.

aiškinantis, ar lietuviška alto mokykla, pradėjusi klostytis XX a. 5-ojo dešimtmečio 
pabaigoje (1949), susiformavo į savarankišką instrumentinę mokyklą, būtina nurodyti 
kūrybinės mokyklos ir „mokyklos“ sampratos esminius požymius. „Mokyklos“ sąvokos 
esmę ir struktūrą aiškina ir apibūdina muzikologas a. ambrazas. Remiantis jo suformu-
luotu plačiu „mokyklos“ apibrėžimu, skirtu lietuvos kompozitorių mokyklai, galima at-
skleisti kiekvienos kūrybinės ir instrumentinės mokyklos gyvavimo galimybę, nes „kiek-
viena mokykla, kad ir kaip ji pasireikštų, suponuoja kai kuriuos bendrus komponentus, 
kurių svarbiausieji: 
 kurios nors srities žinių, įgūdžių, jų įgyvendinimo principų bei metodų visuma – 

tam tikra programa (ko yra mokoma, diegiama mokykloje). 
 Mokytojas (vienas ar kolektyvas), programą perteikiantis savo aplinkai (kas moko). 
 Mokiniai, perimantys mokyklos programos turinį ir mokytojo patirtį (kam pertei-

kiamos žinios). 
 Mokymo turinio perimamumas, t. y. tradicijos, užtikrinančios mokyklos pastovumą 

ir tvarumą (kaip vyksta mokymas, įdiegiami jo rezultatai, kaip įsitvirtina pati moky-
kla)“ (ambrazas 2007: 73–74).
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Sudarytas lietuvos altininkų pedagogų ir jų studentų medis (1 pav.) padeda įžvelgti 
ir patvirtina „mokyklai“ būdingų požymių visumą. tai leidžia daryti prielaidą, kad laiko-
tarpis nuo 1949-ųjų – alto klasės įkūrimo lietuvos valstybinėje konservatorijoje metų – 
iki šių dienų subrandino lietuvišką alto mokyklą, liudijančią savarankišką jos gyvavimą. 

Fledžinsko kaip dėstytojo altininko pedagoginiai principai bei jo darbo vaisiai yra 
akivaizdūs ir neginčijami. 1949 m. lietuvos valstybinėje konservatorijoje Fledžinskas 
oficialiai įkūrė alto klasę ir tapo lietuviškos alto mokyklos pradininku. jis pirmasis išreiš-
kė naują požiūrį į altą kaip į koncertinį instrumentą, prilygindamas jį smuikui ir violon-
čelei. ilgametis pedagoginis darbas lietuvos valstybinės konservatorijos (dabar lietuvos 
muzikos ir teatro akademija) Styginių instrumentų katedros alto klasėje (1949–1988), 
vadovavimas studentų simfoniniam orkestrui (1959–1972) ir kamerinio ansamblio ka-
tedrai (1964–1979) atskleidė daug vertingų faktų apie jo pedagoginius sugebėjimus ir 
metodinius principus. 

Lietuviškos alto mokyklos formavimasis: mokytojai, mokiniaiJurgis JUozaPaiTis
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kaip pedagogas ir žmogus tarp studentų Fledžinskas turėjo išskirtinį autoritetą, 
peržengusį savo tiesioginės veiklos ribas ir tapusį kultūros ženklu. elgesiu, laikysena, 
kalbėjimu jis kėlė pasitikėjimą ir reprezentavo ne vien profesinę kompetenciją, bet ir 
inteligenciją, aukštą dvasinę kultūrą. jo paskaitose studentai gaudavo ne tik specialybės 
žinių, bet ir gilių estetinių patirčių, suvokdavo, kas yra muzika, kokia jos vieta žmogaus 
ir tautos gyvenime. 

1949 m. Fledžinskas su pagyrimu baigė lietuvos konservatoriją ( jakovo targons-
kio klasę) ir įgijo altininko solisto ir pedagogo kvalifikaciją. iki tų metų lietuvos vals-
tybinėje konservatorijoje alto klasės nebuvo, taigi Fledžinskas ją baigė pas pedagogą 
smuikininką. tuo metu augančiam simfoninių orkestrų ir kamerinių ansamblių (ypač 
kvartetų) atlikimo lygiui reikėjo profesionalių altininkų, todėl brendo sumanymas kon-
servatorijoje įkurti alto klasę. Įgyvendinti šį nelengvą ir atsakingą sumanymą buvo pa-
tikėta Fledžinskui: „Priėmiau šį pasiūlymą ir kartu tapau lietuviškosios alto mokyklos 
įkūrėju“, – prisimena profesorius (Fledžinskas 2008: 236).

Pedagoginiam darbui Fledžinskas paskyrė 39 metus (1949–1988). Per šiuos peda-
goginės veiklos dešimtmečius lietuvos valstybinėje konservatorijoje jis formavo, ugdė ir 
subrandino lietuvių profesinę alto mokyklą. dėstydamas Fledžinskas daugiausia rėmėsi 
profesoriaus targonskio metodika, perėmusia savo mokytojo, rusų klasikinės smuiko 
mokyklos pagrindėjo l. von auerio tradicijas. targonskis Fledžinskui išliko didžiau-
sias autoritetas visą gyvenimą. tą jis nuolatos pabrėždavo, tuo labai didžiavosi, o savo 
pedagoginius pasiekimus laikė targonskio nuopelnu (Fledžinskas 2008: 236). iš savo 
profesoriaus perėmęs visas dėstymo metodikos, instrumento valdymo, griežimo techni-
kos ir stiliaus reikalavimų paslaptis, paremtas giliomis teorinėmis žiniomis, jis kūrybiš-
kai jas plėtojo ir formavo savo metodinę sistemą, pagrįstą individualiais pedagoginiais 
principais. 

Per 39 pedagoginio darbo alto klasėje metus Fledžinskas suformavo ir išugdė 
39 profesionalius altininkus, lėmė jų darbo kryptį ir profesionalumo lygį. Vieni, perėmę 
iš savo mokytojo ir didžiausio moralinio autoriteto pedagoginius principus, sėkmingai 
dėsto alto specialybę, kiti, įgiję atlikimo meno įgūdžių kompleksą – griežia orkestruose, 
kvartetuose ar kituose ansambliuose. Beje, ir pirmąjį lietuvoje tarptautinių konkursų 
laureatą stygininką parengė Fledžinskas: 1962 m. Helsinkyje juo tapo profesoriaus mo-
kinys altininkas P. Radzevičius. Po dešimtmečio (1972) kitas jo mokinys – d. katkus 
(Vilniaus kvarteto narys) styginių kvartetų konkurse lježe laimėjo i vietą. Šių altininkų 
tarptautinis įvertinimas patvirtina, kad Fledžinsko dėstymo metodika, jo pedagoginiai 
principai yra teisingi, jais galima pasitikėti ir sėkmingai ugdyti savąjį lietuvos alto 
meną. 
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Fledžinskas įkūrė ir 15 metų (1964–1979) sėkmingai vadovavo lietuvos valstybinės 
konservatorijos kamerinio ansamblio katedrai. jis suformavo bendrą katedros mokymo 
metodiką, iškėlė labai aiškius muzikinius reikalavimus, itin pabrėždamas muzikos stilių 
studijas, profesionalų kolektyvinį muzikavimą.

Pedagogika, ženklinusi visus Fledžinsko kūrybinio darbo metus, buvo esminė pro-
fesoriaus veiklos sritis. diegti pedagoginiai principai ir interesai labiausiai išryškėjo skai-
tant jo paties pasisakymus ir buvusių mokinių atsiminimus. Fledžinsko gausus rašytinis 
palikimas saugomas lietuvos literatūros ir meno archyve6. išlikusiuose straipsniuose 
ir pasisakymuose, nagrinėjančiuose lietuvių muzikos perspektyvas, aptariama jaunųjų 
muzikos atlikėjų ugdymo svarba, iškeliamos dėstymo problemos. jis akcentavo laisvą, 
niekieno nevaržomą kūrybiškumą, meninės individualybės atsiskleidimą. Svarbiausias 
ir esminis profesoriaus tikslas – „kova už profesionalą – ar jis taps visuomenei našta, ar 
visuomenės pažiba“7. 

kaip būtiną rezultatyvaus mokymosi sąlygą Fledžinskas iškėlė racionalaus darbo 
sistemą. Svarbūs jo samprotavimai apie studentų kūrybinį sąmoningumą ir savarankiš-
kumą. jis buvo įsitikinęs, kad muzikos mokymosi pamatas – sąmoningumas, o ne besai-
kis nesąmoningas kartojimas. asmenybės susiformavimui ir tikslui pasiekti profesorius 
siūlė išnaudoti valios, pastangų ir žinių komplekso visumą. Visa tai atsispindi jo sukur-
toje schemoje (2 pav.)8.

kad studentai neklystų, neturėtų techninių problemų, griežtų užtikrintai, raiškiai 
ir įdomiai, profesorius siūlė jiems atlikti būtinus kasdieninius pratimus – lavinti pirštus, 
tobulinti garsą, vystyti klausą, stiprinti štrichų techniką, vystyti judesių laisvumą, akty-
vumą ir pozicijų pojūtį9.

Susipažinus su Fledžinsko metodikos ir pedagoginių principų esminiais bruožais, 
galima teigti, jog jis turėjo neeilinius pedagoginius gebėjimus. Savo darbu pateisinęs lie-
tuvių filosofo ir pedagogo S. Šalkauskio (1886–1941) pedagogams keliamus reikalavimus, 
kuriuos sudaro: „pirma, pedagoginis pašaukimas; antra, profesinis pasiruošimas; trečia, 
faktiškas sugebėjimas sėkmingai dirbti pedagoginį darbą“ (Šalkauskis 1992: 32), jis įrodė 
galintis sėkmingai dirbti šį darbą.

Fledžinskas savo estetinėmis pažiūromis, pedagogine ir koncertine veikla padėjo 
tvirtus lietuviškos alto mokyklos pagrindus, padarė didelę įtaką lietuviškai alto muzikai, 
jos kokybei, muzikavimo lygiui. ilgą laiką buvęs vienintelis lietuvos valstybinės kon-

6 jurgis Fledžinskas. LLMA, f. 108, 922 bylos, vienas apyrašas. 
7 LLMA, f. 108, ap. 1, b. 705, l. 24.
8 ibid., l. 22.
9 ibid., b. 572, l. 1.
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servatorijos alto klasės pedagogas, savo 
pedagoginius principus įdiegė visai lie-
tuvos altininkų kartai, kuri tęsia jo – lie-
tuviškos alto mokyklos įkūrėjo – pedago-
ginius principus, puoselėja griežimo altu 
tradicijas ir savo menu tvirtina tautos 
identitetą. 

dabartinį lMta altininkų branduo-
lį sudaro Fledžinsko tiesioginiai (P. Ra-
dzevičius, d. katkus, a. Pšibilskienė) ir 
netiesioginiai (g. dačinskas, R. Bliške-
vičius) auklėtiniai, nes, kaip teigia am-
brazas, „mokiniais laikytini nebūtinai tie-
sioginiai jų auklėtiniai, bet visų pirma se-
kėjai, perėmę savo didžiųjų pirmtakų bei 
amžininkų estetines pažiūras ir kūrybos 
principus, tęsiantys ir plėtojantys jų tradi-

cijas“ (ambrazas 2007: 74). žvelgiant retrospektyviai akivaizdu, kad šiuo metu lMta 
tęsiama tradicija – Fledžinsko suformuota pirmoji lietuvoje pedagoginės nacionalinės 
alto mokyklos sistema. 

tiesioginis Fledžinsko auklėtinis, jo dėstymo principų nuosekliausias sekėjas ir tęsė-
jas, perėmęs savo mokytojo estetines pažiūras – profesorius Petras Radzevičius. 1962 m. 
jis baigė lietuvos konservatorijos profesoriaus Fledžinsko alto klasę. tais pačiais metais 
Helsinkyje (Suomija) tapo tarptautinio konkurso laureatu, įgydamas ir pirmojo lietu-
vos stygininko tarptautinio konkurso laureato vardą10. 1962 m. pradėjęs ugdyti altinin-
kus lietuvos valstybinėje konservatorijoje, Radzevičius sėkmingai dėsto iki šių dienų 
ir plėtoja alto kaip solinio instrumento raišką dabartinėje lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje. dėstydamas jis visuomet prisimena savo mokytoją ir vertina jį kaip vieną 
iškiliausių, tauriausių lietuvos muzikoje asmenybių. Radzevičius savo mokiniams diegia 
pagrindinius Fledžinsko, savo pamatinio autoriteto, pedagoginius principus, iškeldamas 

10 kito laureato stygininko turėjome palaukti 8 metus. juo tapo R. katilius – 1970 m. nugalėjęs Hel-
sinkio, o 1972 m. – Monrealio (kanada) tarptautiniuose konkursuose. Palyginkime lietuvių pianistų 
pasiekimus: pirmuoju tarptautinio konkurso laureatu Vienoje (austrija) 1933 m. tapo S. Vainiūnas. 
kita laureatė M. Rubackytė tik po 48 metų – 1981 m. tapo tarptautinio konkurso Budapešte (Ven-
grija) laureate.
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jo pedagogikos esmę – pateikti studentui savo požiūrį į muziką ir kuo daugiau iš jo 
išreikalauti.

nuo 1987 m. Radzevičius yra lietuvos muzikos ir teatro akademijos Styginių ins-
trumentų katedros vedėjas. atsakingas požiūris į darbą, nuolatinis žinių sėmimasis (Mas-
kvos P. čaikovskio konservatorijoje, Berlyno H. eislerio aukštojoje muzikos mokykloje), 
bendravimas su žymiais pasaulio atlikėjais, kūrinių, repetuojamų koncertiniam atlikimui, 
studijos subrandino jo koncertinės ir pedagoginės veiklos meistriškumą. Per daugelį 
pedagoginio darbo metų profesorius išugdė apie 80 altininkų (a. Statkus, R. Romos-
lauskas, ū. u. žebriūnaitė, j. kaliūnaitė, g. jakaitis, g. dačinskas, d. Sauspreikšaitytė 
ir kiti), liudijančių P. Radzevičiaus žmogiškąsias savybes ir dalykinę kompetenciją (Ra-
moškaitė 2009).

tikriausiai Radzevičiaus pedagoginių gebėjimų paslaptis – patirtyje įrašytas jo 
buvusio mokytojo stiprus poveikis, t. y. mokymo principų tęstinumas. išlaikydamas ir 
plėtodamas savo mokytojo tradicijas jis įtvirtino pedagoginių principų perimamumą ir 
sukūrė savo mokyklą, kuri „šios naujai susiformavusios mokyklos, pirminės mokyklos, 
kaip tam tikros sistemos, atžvilgiu atlieka subsistemų funkciją“ (ambrazas 2007: 76). 

Pedagoginėje ir koncertinėje veikloje pasireiškė daugybė kitų Fledžinsko mokinių, 
tačiau tarp jų ryškiausi ir aktyviausi – d. katkus, a. Pšibilskienė, a. grižas. Su jų var-
dais daugelį metų buvo siejama šiuolaikinė lietuviško alto repertuaro plėtra ir sklaida. jų 
patirtis daug prisidėjo prie to, kad altas skambėtų koncertiniame gyvenime, ir suteikė 
perspektyvą tolesnei šio žanro tradicijų plėtotei lietuvoje. 

Audronė Pšibilskienė – lMta kamerinio ansamblio katedros profesorė, atlikėjos 
veiklą pradėjusi dar būdama studentė, daugelį metų sėkmingai ją tęsė ir baigusi studijas. 
aktyviai koncertavusi kaip solistė su įvairiais kameriniais ansambliais, orkestrais lietu-
voje ir užsienyje, ji sukaupė ir nemenką pedagoginę patirtį. jos klasę baigė 16 studentų 
altininkų. itin svarbų vaidmenį profesorė suvaidino kaip kamerinės muzikos specialistė, 
parengusi daugybę kamerinių ansamblių, tarp jų – respublikinių ir tarptautinių konkursų 
laureatų. Būdama altininkė solistė ji įrodė, jog turi individualų interpretacinį modelį – 
visuomet stilistiškai ir logiškai pagrįstą, pasižymintį stilingu frazavimu. Visas šias savy-
bes perdavė ir savo mokiniams.

ypatingą dėmesį Pšibilskienė skyrė lietuviškam repertuarui. Fledžinsko išugdyta 
meilė lietuvių kompozitorių muzikai ir pasididžiavimas savo tautine kultūra tvirtai įau-
go į jos sąmonę ir koncertinį repertuarą: „Mes, jo mokiniai, visa, kas tik buvo lietuviška, 
grodavom. Šitas pasėtas grūdas manyje sudygo ir išaugo, aš ir dabar stengiuos pro-
paguoti mūsų muzikus lietuvoje ir užsienyje“, – prisimena Pšibilskienė (Fledžinskas 
2008: 220).
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Donatas Katkus – lMta Styginių kvarteto klasės profesorius, labai plataus kūry-
binio diapazono, jungiančio atlikėjo, pedagogo, muzikologo ir dirigento veiklą, meninin-
kas. daug metų jis koncertavo kaip altininkas solistas, griežė Vilniaus styginių kvartete. 
Savo profesionalumą jis panaudojo muzikinei logikai atskleisti, pasižymėjo aiškiu stilis-
tiniu požiūriu ir savitu meniniu skoniu. Muzikos interpretacijos meną suvokdamas kaip 
kūrybą jis siekė, kad atliekama muzika būtų suprasta ir įprasminta, kad muzikos stilius 
būtų kuo geriau atskleistas klausytojui. 

gerai įsisavintos profesinės žinios, savitas meninis skonis, išlavinta interpretacinė 
nuojauta – taip būtų galima apibūdinti katkaus kaip pedagogo įvaizdį. jo kaip puikaus 
kvarteto žanro žinovo interpretacijų sampratą jau daugelį metų perima lietuvos muzi-
kos ir teatro akademijos kamerinio ansamblio klasės studentai. 

nemažą koncertinę ir pedagoginę praktiką sukaupė Aloyzas Grižas (1948–2013) – 
Fledžinsko auklėtinis, ilgametis čiurlionio styginių kvarteto altininkas, nuo 1996 m. 
dėstęs lietuvos muzikos akademijos kauno fakultete. grižo išugdytas profesionalių 
jaunųjų altininkų būrys papildė kauno muzikinių kolektyvų gretas. 

taigi, vientisa linija jungia visus alto pedagogus lietuvoje – Fledžinsko klasę baigę 
studentai jo įdiegtas idėjas perduoda savo mokiniams, pastarieji – saviesiems. Į visų Fle-
džinsko mokinių sąmonę tvirtai įaugo ne tik gyvu žodžiu pasakytos, bet ir rašytiniuose 
dokumentuose užfiksuotos profesoriaus mintys – „atlikėjas turėtų sugebėti išgirsti (vi-
dine klausa) – tempų santykį, tempų modifikaciją, temos ritminį branduolį, apskritai 
ritminį aštrumą, sonorinį sprendimą, būdingą tik tam kompozitoriui ar konkrečiam kū-
riniui, jo daliai“ (Fledžinskas 2008: 242) – pasiekė svarbiausią tikslą – mokėjimą klau-
sytis muzikos.

lietuvių atlikimo meno raidoje naujas etapas, svarbus atgijimo ir brandos laiko-
tarpis išryškėjo XX a. pabaigoje, kai į atlikėjų gretas įsitraukė vidurinės kartos (a. Stat-
kus, R. Bliškevičius, g. jakaitis, g. dačinskas) ir užsienyje gyvenantys ( j. kaliūnaitė, 
ū. u. žebriūnaitė) altininkai. 1990 m. paskelbus lietuvos nepriklausomybę, keitėsi 
muzikos reiškimosi sąlygos, vėrėsi naujos bendravimo su pasauliu galimybės, kuriomis 
naudojosi jau žinomi ir jauni lietuvių atlikėjai. Šalia jau pripažintų styginių kvartetų 
(lietuvos, Vilniaus, čiurlionio) kūrėsi nauji kameriniai ansambliai – „Vilniaus arsena-
las“ (1986), kauno styginių kvartetas (1988), „chordos“ (1997), „artVio“ (2003), trio 

„claviola“ (2007), kurių gretas papildė nauji altininkų vardai. dabartiniu metu studi-
juojantiems alto klasėje suteikiama daugybė galimybių. atgijęs ryšys su europos meno 
centrais sudaro sąlygas norintiems tobulėti ir įgyti naujų impulsų tolesnei meninei bran-
dai. Studentai nuolatos dalyvauja tarptautiniuose konkursuose, meistriškumo kursuose 
ir festivaliuose. 
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alto muzikos atlikimas visą laiką kinta. altas, vis labiau įsitvirtinantis muzikiniame 
gyvenime ir tampantis soliniu instrumentu, suteikia naujų impulsų styginių instrumen-
tų sklaidos procesui. griežiant moderniąją muziką, Fledžinsko keturis dešimtmečius 
puoselėtos tradicijos pritaikomos šių dienų reikalavimams. tokiame kontekste tenka 
pripažinti, kad naujų interpretacijų radimuisi neabejotinai didžiulę įtaką turi nuoseklus 
ir kūrybingas pedagogų darbas.

išvados

1. lietuviška alto mokykla, pradėjusi klostytis XX a. 5-ojo dešimtmečio pabaigoje 
(1949), susiformavo į savarankišką instrumentinę mokyklą. Šios mokyklos gyvavi-
mas atskleidžiamas pasitelkus muzikologo a. ambrazo mintis apie „mokyklos“ są-
vokos esmę ir struktūrą. Remiantis jomis, kiekviena mokykla privalo turėti bendrus 
komponentus, kurių svarbiausi: programa, mokytojas, mokiniai, mokymo turinio 
perimamumas, t. y. tradicijos. taigi, šių požymių visuma ir lėmė lietuviškos alto 
mokyklos gyvavimo galimybę, jos savarankiškumą, pedagogines ir metodines, kon-
certines ir interpretacines griežimo altu tradicijas.

2. lietuvos altininkų ugdymo raidos pradinis etapas, prasidėjęs dar tarpukariu, sieja-
mas su klaipėdos muzikos mokykla. Šioje mokykloje 1924–1930 m. greta kitų spe-
cialiųjų dalykų buvo mokoma ir griežti altu. 1949 metai, kada lietuvos valstybinėje 
konservatorijoje buvo įkurta alto klasė, laikytini lietuviškos alto mokyklos pradžia. 

3. išskirtinis vaidmuo lietuvos alto meno istorijos raidoje tenka altininkui, pedagogui, 
dirigentui profesoriui jurgiui Fledžinskui (1924–1988). Su jo vardu susijęs vienas 
ryškiausių lietuvos alto meno istorijos puslapių. 1949 m. jis pradėjo nuoseklų, sis-
temingą ir kryptingą lietuvių altininkų mokymą lietuvos valstybinėje konservato-
rijoje. Per 39 pedagoginio darbo alto klasėje metus (1949–1988) Fledžinskas sufor-
mavo ir išugdė 39 profesionalius altininkus, lėmė jų darbo kryptį ir profesionalumo 
lygį. 

4. Pastaruoju metu lietuvos muzikos ir teatro akademijoje kūrybingų pedagogų 
(P. Radzevičius, a. Pšibilskienė, d. katkus, g. dačinskas) dėka sėkmingai tęsiama 
ir plėtojama Fledžinsko suformuota pirmoji lietuvoje pedagoginės alto mokyklos 
sistema. 

Įteikta 2013 09 06 

Lietuviškos alto mokyklos formavimasis: mokytojai, mokiniaiJurgis JUozaPaiTis



55Ars et  prAxIs  2013  I



liteRatūRa
ambrazas, a. tautinės kompozitorių mokyklos samprata. Algirdas Jonas Ambrazas. Muzikos tradicijos 

ir dabartis: Studijos. Straipsniai. atsiminimai. Sudarytoja g. daunoravičienė, Vilnius: lietuvos 
kompozitorių sąjunga, 2007, p. 73–74.

jasinskas, k. Koncertinis gyvenimas Lietuvoje 1919–1940. Vilnius: Vaga, 1983, p. 92.
Jurgis Fledžinskas. Sudarė a. girdzijauskaitė. Vilnius: gairės, 2008.
kalinauskas, a. Ataidai. Dirigento atsiminimai. Vilnius: lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2010, 

p. 65.
Petrauskaitė, d. Klaipėdos muzikos mokykla 1923–1939. klaipėda: klaipėdos universiteto leidykla, 

1998.
Ramoškaitė, ž. lietuviškasis alto riteris. Literatūra ir menas, 2009 spalio 9, nr. 3254.
Šalkauskis, S. Rinktiniai raštai. ii knyga: Pedagoginės studijos. Vilnius: Mintis, 1992, p. 32.
Vladas Jakubėnas. Straipsniai ir recenzijos. t. 1. Sudarė ir įvadinį straipsnį parašė l. Venclauskienė. Vil-

nius: lietuvos muzikos akademija, 1994.

Lietuviškos alto mokyklos formavimasis: mokytojai, mokiniai Jurgis JUozaPaiTis

The formation of the Lithuanian viola school: teachers, students

SuMMaRy. The article aims to reveal the circumstances of the lithua-
nian viola school’s formation, and to give an indication of the devel-
opment of learning to play the viola, its opportunities and prospects. 
The evolution of viola art began in the inter-war period, and the year 
1949, when the first viola class was founded in the lithuanian State 
conservatory, is considered to be the start of the “lithuanian viola 
school”. With the help of algirdas ambrazas, the essential features 
of the “school” concept revealed what the viola school was like. The 
genealogy tree of lithuanian viola teachers and their students helps 
to discern and approve all the characteristic features of this “school”. 
This has made it possible to presume that the period from 1949 – 
the first years of the viola class’ establishment at the lithuanian 
State conservatory – until today has matured the lithuanian viola 
school to a standard of independent recognition. in the article, the 
most prominent viola educators and representatives of concert ac-
tivities in lithuania are identified. emphasis is placed on the excep-
tional jurgis Fledžinskas – the founder of the viola school’s role, and 
on assessing the current successful continuation and development 
of the first pedagogical viola school system to have been formed in 
lithuania.

keyWoRdS:  
lithuanian viola school, 
the “school” concept, 
viola pedagogues, 
eduardas Satkevičius, 
jurgis Fledžinskas, 
Petras Radzevičius, 
continuity of traditions.
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anotacija. komiškumo elementai kaip parodija, satyra ir ironija nėra 
plačiai nagrinėti muzikologijos literatūroje, nors jų apraiškų gali-
ma aptikti daugelio kompozitorių (pavyzdžiui, d. Šostakovičiaus,  
F. Poulenco, F. Bajoro ir t. t.) kūryboje. analizuojant tokio speci-
finio tipo kūrinius iškyla keletas esminių problemų, darančių įtaką 
atlikimui ir interpretacijai: teisingas terminologijos traktavimas bei 
muzikos analizių pagrindimas literatūrologinių tyrimų nustatyto-
mis definicijomis. Šiame straipsnyje bus siekiama atskleisti vienos 
komiškumo formos – parodijos − raiškos būdus muzikos kūriny-
je, sąvokos įvairiapusiškumą bei galimas klasifikacijas aptariant  
d. Šostakovičiaus antrąją dainą „Pavasario prabudimas“ iš vokalinio 
ciklo „Satyros“ (Praeities paveikslėliai) op. 109. Parodija kaip esmi-
nis dainos elementas bus analizuojama lyginamosios analizės meto-
du gretinant d. Šostakovičiaus dainą su S. Rachmaninovo romansu 

„Pavasariniai vandenys“ op. 14 nr. 11 ir atskleidžiant muzikos kalbos, 
kitų temos bei stilistinių komponentų sąsajas bei priešpriešinimus. 

komiškumo elementai – parodija, satyra, ironija – yra plačiai paplitę muzikoje ir ki-
tose meno srityse (literatūroje, dailėje ir t. t.). jie siejami su humoru, tačiau, skirtingai nei 
pastarasis, kelia ne tik linksmumą ar juoką, bet ir slepia gilesnes prasmes, skatinančias 
susimąstyti. Šiais elementais menininkai siekia perduoti užšifruotą informaciją, paslėptą 
kūrinių potekstėse. Įvairių komiškumo elementų galima rasti daugelio kompozitorių, 
pavyzdžiui, M. Ravelio, e. Satie, g. Mahlerio, F. Bajoro, z. Bružaitės, V. Barkausko ir 
kitų, kūryboje. tačiau nė vienam iš jų parodija, satyra ar ironija nebuvo tokie svarbūs 
kaip d. Šostakovičiui, kurio „muzika paprastai laikoma kaip turinti semantinę žinutę, 
atspindinčią politinę aplinką, kurioje jis kūrė“ (Sheinberg 2000: 2). Šiame straipsnyje 
siekiama apibrėžti vieno iš komiškumo elementų – parodijos kaip universalios katego-
rijos − sąvoką, reikšmę ir galimus raiškos būdus muzikos kūrinyje. trumpai apžvelgus 
parodijos apibrėžimus bus aptartas d. Šostakovičiaus vokalinis ciklas „Satyros“ (Praei-
ties paveikslėliai) op. 109 bei apžvelgta minėto elemento raiška antrojoje ciklo daino-
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je „Pavasario prabudimas.“ nors visas ciklas kupinas įvairių komiškumo formų (satyros, 
ironijos, grotesko ir t. t.), tačiau parodija ryškiausiai atsiskleidžia būtent antroje dainoje 

„Pavasario prabudimas“ ir tampa esminiu šios dainos komponentu.
Parodijos, satyros ar ironijos analizė muzikoje atveria tam tikras problemas, susi-

jusias su terminologijos niuansais, turinčiais įtakos minėtų elementų identifikavimui ir 
interpretacijai. kadangi jų išreiškiamos prasmės yra artimos, todėl ir pačios sąvokos gali 
būti traktuojamos įvairiai. Pavyzdžiui, parodija yra apibūdinama kaip „kurio nors lite-
ratūros kūrinio, aktoriaus ar dainininko vaidybos, dainavimo manieros, rečiau muzikos, 
dailės kūrinio pajuokiamasis sekimas, mėgdžiojimas; <...> paviršutiniškas, pajuokiama-
sis sekimas, pagrįstas išorės panašumo ir esmės nepanašumo komizmu“ (kvietkauskas 
1985: 367) arba kaip „šmaikštus, sąmoningas literatūros, dailės, muzikos ir kt. kūrinio 
pasakojimas (sekimas)“ (Mureika 2010: 475), tačiau kartu dažnai traktuojama kaip sude-
damoji satyros ar ironijos dalis, daranti įtaką atlikimui bei interpretacijai. ji grindžiama 
pamėgdžiojimu, kurio pagrindas yra hiperbolizuotas pirminio kūrinio idėjos, stiliaus, 
vertybinių nuostatų perteikimas, pakeičiantis pagrindinę kūrinio mintį.

Visi komiškumo elementai yra plačiau nagrinėti literatūrologiniuose tyrimuose, to-
dėl muzikos kūrinių analizės paprastai grindžiamos jų nustatytomis definicijomis. ta-
čiau tiksliai apibrėžti atskirą elementą sudėtinga, galbūt todėl kiekvienas autorius juos 
traktuoja skirtingai. Būtent dėl šios priežasties muzikos pavyzdžiuose beveik neįma-
noma aptikti absoliučiai grynų komiškumo formų, tokių kaip parodija, satyra, ironija, 
apraiškų – dažniausia jos yra persipynusios tarpusavyje. galimos įvairios parodijos varia-
cijos: nuo parodijos-grotesko, satyros-parodijos iki parodijuojančio koliažo, imitacijos1 
ir kitų. e. Sheinberg siūlo šią komiškumo formą analizuoti pasitelkiant du pagrindinius 
tipus, kurių identifikavimas geriausiai padeda atskleisti galimus parodijos raiškos būdus 
muzikos kūrinyje (Sheinberg 2000: 142−147): 
 Satyrinė parodija, paremta vieno stilistinio sluoksnio teisingu suvokimu ir verti-

nimu. „Parodija, kaip ir satyra, tampa veiksnios tada, kai iškelia estetinių kriterijų 
vertingumo klausimą, vertybių persiskirstymą“ (ibid.: 145). 

 Nesatyrinė parodija, kai atskleidžiami du ar daugiau stilistiniai sluoksniai nebū-
tinai juos perdėtai iškreipiant, tad jų kontekstai gretinami, o ne supriešinami. Ši 
parodijos rūšis yra subtili – jos tikslas nėra tiesioginė pašaipa ar tam tikro muzikinio 
momento sureikšminimas. Pasak e. Sheinberg, nesatyrinės parodijos pagrindas „gali 
būti ironiškas, bet nebūtinai satyrinis“ (ibid.: 147). 

1 Parodijuojanti imitacija yra susijusi su tokiais žanrais bei formomis kaip iškraipymas, pastišas, burles-
ka ir karikatūra bei citavimo, aliuzijos, stilizacijos technikomis (Sheinberg 2000: 188). 

Parodijos raiška D. Šostakovičiaus dainoje „Pavasario prabudimas“ eglė kižyTė-Ramonienė
audra VersekėnaiTė



58 I  2013  Ars et  prAxIs



komiškumo elementų (parodijos, satyros, ironijos) esminis bruožas – dviprasmybė. 
jos struktūra yra dviguba, sudaryta iš atviro ir užslėpto sluoksnių2. Pirmasis sluoksnis yra 
aiškus, perduodantis informaciją tiesiogiai, kitaip sakant, nusakantis tai, kas yra akivaizdu. 
antrojo sluoksnio slepiamos potekstės yra įvairios netiesioginės implikacijos, kurios ir 
sukuria minėtą dviprasmybę. Šių komiškumo elementų sąvokų ir terminų išgryninimas 
padeda ne tik juos identifikuoti, bet ir teisingai suvokti, o tai yra svarbu tiek analizuojant, 
tiek ir atliekant tokius specifinius muzikos kūrinius. ir nors aptariamas d. Šostakovi-
čiaus vokalinis ciklas pavadintas „Satyromis“3 bei eksponuoja įvairias komiškumo formas, 
antrosios dainos „Pavasario prabudimas“ esminis bruožas – parodija, kuri atskleidžiama 
gretinant įvairius minėtos dainos bei S. Rachmaninovo romanso „Pavasariniai vandenys“ 
op. 14 nr. 11 muzikinės kalbos, stiliaus ir temos komponentus.

d. Šostakovičiaus vokalinį ciklą „Satyros“ (Praeities paveikslėliai) op. 109 (pagal 
žinomo poeto Sašos čiornyj4 eiles) sudaro penkios dainos: „kritikai“, „Pavasario pra-
budimas“, „Palikuonys“, „nesusipratimas“, „kreicerio sonata“. geriausiai šio ciklo turinį 
atskleidė pats d. Šostakovičius, sakydamas, jog poetas „sarkastiškai išjuokia reakcinės 
epochos gyventojus, epochos, kuri prasidėjo po 1905 m. revoliucijos. S. čiornyj kandžiai 
rašo apie žmones, puolančius į mistikos glėbį, besistengiančius pasislėpti siaurame, ma-
žame pasaulėlyje“ (Хренников 1984). tokiam komiškumo elementų turinčiam ciklui 
atsirasti reikėjo tinkamų ne tik asmeninių, bet ir istorinių aplinkybių5. Visose ciklo dai-

2 y. u. everett išskiria du parodijos sluoksnius − paviršinį ir globalų (everett 2009: 26). Paviršinis – kai 
transformuojami egzistuojančios muzikos citavimas ir muzikiniai stiliai, globalus – kai ekspresyvi 
absurdiškumo ir siaubo opozicija yra kuriama pasitelkiant groteską.

3 d. Šostakovičius. Vokalinis ciklas „Satyros“ (Praeities paveikslėliai) op. 109.
4 Saša čiornyj (tikrasis vardas ir pavardė aleksandras Michailovičius glikbergas, 1880–1932) − rusų 

rašytojas, išgarsėjęs kaip knygų vaikams autorius ir satyrikas. žymus rusų rašytojas a. amfiteatrovas, 
kalbėdamas apie S. čiornyj, pažymėjo, kad tokio „originalaus, drąsaus, maištingo lyriko humoristo, 
tokios komiškai nykios, juokingai drąsios kūrybinės kaukės rusų Parnase nebuvo nuo neatmenamų 
laikų“ (keturakis 2004). Besimokant žitomiro gimnazijoje buvo išspausdinti pirmieji gimnazisto ei-
lėraščiai, dalis jų sudėti į eilėraščių rinkinį „Įvairūs motyvai“ (1906). Skaitytojai šią knygą, persmelktą 
politinės satyros, pastebėjo iškart, pastebėjo ir cenzūra – knyga buvo uždrausta. nuo 1908 m. Saša 
čiornyj dirbo Peterburgo žurnale „Satyrikonas“. Sarkastiški, lyriškos nuotaikos eilėraščiai išgarsino 
jauną poetą visoje Rusijoje. 1920 m. išvykęs iš Rusijos lankėsi lietuvoje (eilėraščių ciklas „lietuvoje“), 
gyveno Berlyne, vėliau Paryžiuje. emigracijoje poetas atitolo nuo satyros ir ėmėsi vaikų literatūros.

5 1948 m. išleistame a. ždanovo dekrete kompozitoriai d. Šostakovičius, S. Prokofjevas, a. chača-
turianas ir kt. buvo apkaltinti „formalizmu“, „buržuaziniu smukimu,“ todėl akivaizdu, jog 5-ajame de-
šimtmetyje d. Šostakovičiaus kūrybinės idėjos buvo suvaržytos. Situacija pasikeičia tik 1949 m., kai 
kompozitorius sukuria keletą tuo metu vienintelio vertinamo „didžiojo stiliaus“ pavyzdžių (1949 m. 
parašyta oratorija „daina apie miškus“, taip pat „Virš mūsų tėvynės saulė šviečia“). 

 Septintąjį dešimtmetį galima laikyti d. Šostakovičiaus kūrybos renesansu: kompozitorius tampa 
Sovietų kompozitorių sąjungos pirmuoju sekretoriumi, visateisiu komunistų partijos nariu, pakvie-
čiamas dėstyti kompoziciją leningrado konservatorijoje, dalyvauja F. liszto – B. Bartóko festivalyje 
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nose kompozitorius meistriškai operuoja įvairiomis parodijos, satyros ir ironijos elemen-
tų formomis, jas išreikšdamas šiais būdais:
 cituodamas kitų kompozitorių kūrinius: pavyzdžiui, l. van Beethoveno sonatą 

smuikui ir fortepijonui nr. 9 a-dur op. 47, P. čaikovskio operos „eugenijus onegi-
nas“ arijos įžangą (dainoje „kreicerio sonata“) ir t. t.

 Svetimos medžiagos – stilistinių, muzikinių aliuzijų netiesioginiu implikavimu 
(daina „Pavasario prabudimas“), kai kūrinių sąsajos nujaučiamos iš tam tikrų bendrų 
aspektų: tempo, ritmo, panašių muzikinių struktūrų modeliavimo ir t. t.

 Skirtingais muzikos komponentais (artikuliaciniais, ritminiais, dinaminiais ir kt. 
elementais) sukurdamas dvi imituojančias arba kontrastuojančias – muzikos ir poe-
zijos – siužetines linijas. kompozitorius iliustruoja verbalinį tekstą muzika, taip dar 
labiau išryškindamas situacijos komiškumą, arba, atvirkščiai, paradoksaliai prieš-
priešina abi linijas, pavyzdžiui, dainoje „kritikai“, „Pavasario prabudimas“. 
Vienas iš aspektų, išskiriančių d. Šostakovičiaus vokalinį ciklą „Satyros“6 (Praeities 

paveikslėliai) op. 109 kaip įdomią ir savitą kompoziciją, yra jame integruotos komišku-
mo formos, kurios papildo muzikinį audinį. kiekviena daina parodijos, satyros ar ironi-
jos bruožais išryškina kurią nors problemą, aktualią kompozitoriui, pavyzdžiui, pirmoje 
dainoje „kritikai“ satyriškai vaizduojamas pernelyg susireikšminusio kritiko paveikslas, 
antroje dainoje „Pavasario prabudimas“ pasišaipoma iš vieno žinomiausių rusų romansų 
(S. Rachmaninovo „Pavasariniai vandenys“ op. 14 nr. 11) ir t. t. Poezijos svarbą kom-
pozitoriui patvirtina ir faktas, jog d. Šostakovičius šį vokalinį ciklą parašė po penke-
rių metų pertraukos, tinkamus eilėraščius atsirinkęs iš karto, per vieną naktį. aptariami  

Budapešte. Į sceną grįžta opera „ledi Makbet“ (1962), viena po kitos įvyksta simfonijų premjeros: 
Simfonija nr. 11 „1905 metai“ (premjera 1958 m.); Simfonija nr. 4 (premjera 1961 m.) ir t. t. grei-
tai publikai pristatomas ir vokalinis ciklas „Satyros“ (Praeities paveikslėliai) op. 109. 

6 d. Šostakovičiaus vokalinio ciklo „Satyros“ (Praeities paveikslėliai) op. 109 struktūroje išryškėja 
keletas jį vienijančių veiksnių:

 - Visos ciklo dainos pradedamos įžangomis, kurios tampa savotišku ciklą vienijančiu motto. jomis 
kompozitorius siekia muzikai suteikti ironišką atspalvį, nes kiekviena daina po struktūriškai panašios 
kulminacinio pobūdžio įžangos plėtojama skirtingai. Pasitelkdamas paradoksą d. Šostakovičius 
sukuria erdvę komiškų elementų raiškai kūrinyje.

 - kiekvienos dainos įžangoje, vokalinėje partijoje išskiemenuojamas pavadinimas tampa savotišku 
dainos anonsu. jį lydi fanfarinis fortepijono akompanimentas – aštrios oktavos, dėstomos crescendo; šį 
dainos anonsą galima sieti su rečitatyvu arba pašaipa, kaip viena iš ironijos sudedamųjų dalių.

 - Muzikiniame vokalinio ciklo dainų audinyje vyrauja panaši dainų intervalika − tritonis, sumažinta 
kvinta, maža sekunda, padidinta sekunda. 

 - gausu kompozitoriaus mėgstamų žodžių pakartojimų, ypač dainų pabaigose, pavyzdžiui, „krei-
cerio sonatoje“: „aš tave, o tu mane...“, dainoje „Protėviai“: „daužyt galvą į sieną“, „nesusipratime“: 

„nesuprato jis naujosios poezijos ir balzakiškų metų poetės.“ Šie pakartojimai iškraipo įprastas teksto 
panaudojimo normas kūrinyje dar labiau išryškindami dainos komiškumą. 
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muzikiniai paveikslėliai, kuriami per teksto ir muzikos koreliaciją, suaktualina ir api-
bendrina įvairius aspektus, o komiškumo elementai dar labiau paryškina pagrindines 
kiekvienos dainos idėjas, tad galima sakyti, jog „vokalinis ciklas turi charakteringą psi-
chologinę tiksliai perskaitytą ir pateiktą dramaturgiją“ (Хентова 1982: 128). 

antroje d. Šostakovičiaus vokalinio ciklo „Satyros“ (Praeities paveikslėliai) op. 109 
dainoje „Pavasario prabudimas“ sukuriamos akivaizdžios sąsajos su S. Rachmaninovo 
romansu „Pavasariniai vandenys“ op. 14 nr. 11, tad ryškiausiai čia atsiskleidžia paro-
dija, kurią galima priskirti satyrinės parodijos tipui. ir nors šis komiškumo elementas 
daugiausia reiškiamas per įvairų netiesioginį stilistinį bei aliuzinį svetimos medžiagos 
implikavimą, o tai, atsižvelgiant į e. Sheinberg išskirtus parodijos tipus, turėtų lemti dai-
nos priskyrimą nesatyrinės parodijos tipui, tolesnė muzikinė analizė parodys, jog d. Šos-
takovičius tikrai nesistengė parodijuoti subtiliai – jis turėjo aiškų taikinį pašaipai išreikšti 
ir puikiai žinojo, kokiomis muzikinėmis priemonėmis to pasiekti. tad kitoje straipsnio 
dalyje d. Šostakovičiaus daina „Pavasario prabudimas“ bus aptarta atskleidžiant paro-
dijos raišką per įvairių šios dainos ir S. Rachmaninovo romanso „Pavasariniai vandenys“ 
muzikinės kalbos komponentų gretinimą.

Vieną žinomiausių savo romansų „Pavasariniai vandenys“ S. Rachmaninovas sukūrė 
pagal F. tiutčevo eiles. Šis eilėraštis – tai odė džiaugsmui, bundančiai gamtai, kuri su 
gaivališka jėga entuziastingai skelbia artėjantį pavasarį, todėl ir eilėraščio nuotaika yra 
džiugi, kupina romantiško polėkio, patoso, tarsi pagauta ekstazės, lyg neišvengiamai at-
keliaujantis pavasaris pranašautų visų bėdų pabaigą. S. Rachmaninovui puikiai pavyko 
šią džiugią eilėraščio nuotaiką perteikti ir muzikoje. nors kompozitorius dažnai laiko-
mas niūriu, filosofišku, čia, atvirkščiai, jo muzika yra visiškai kitokia – romantiška, gyvy-
binga, džiaugsminga, o fortepijono partijoje yra imituojama gaivališka ir nesustabdoma 
krentančio vandens jėga.

nors d. Šostakovičius pripažino S. Rachmaninovo indėlį į rusų muzikinę kultūrą, 
tačiau pats ne itin mėgo šio kompozitoriaus kūrybą ir apie jį patį, B. tiščenko žodžiais 
tariant, „atsiliepė be didelės meilės“ 7 (Данилевич 1980: 181). labiausiai tikėtina, kad 
pagrindinė romanso „Pavasariniai vandenys“ parodijos paskata buvo ta, jog šis kūrinys 
tapo itin populiarus, kone rusų romanso prototipas to meto muzikiniame repertuare. tad 
gal per dažnas jo skambėjimas koncertų salėse ir sukėlė d. Šostakovičiaus norą parašyti 
savitą muzikinį „pavasario pasveikinimą.“ ir pasveikinti kiek kitaip – be pompastikos, 
lakoniškai ir pašaipiai, o tą kompozitorius tikrai puikiai mokėjo. kandus dainos tonas 
ypač išryškėja visiškai priešingame nei romantikos kupinos F. tiutčevo eilės taiklaus ir 

7 ir apie kitus kompozitorius kalbėdamas pabrėždavo, kad jo nedomina puošni, perkrauta muzikinė 
medžiaga, perdėtai jausminga ar kupina patoso muzika (Данилевич 1980: 180−181).
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pašaipaus S. čiornyj eilėraščio fone, pavyzdžiui: „ir mano kaktusas, <...>, kaip naujas 
lozorius ėmė ir prisikėlė iš numirusių“, „pavasaris, pavasaris, neškite žieminį šlamštą į 
lombardą“, „medžiai laukia, pūva vanduo ir girtų daugiau nei visada“8 ir t. t.

Pažymėtina, kad d. Šostakovičius dainoje „Pavasario prabudimas“, parodijuodamas 
minėtą S. Rachmaninovo romansą, neapsiriboja vien poetinės tematikos gretinimu, bet 
implikuoja ir tam tikrus S. Rachmaninovo romanso „Pavasariniai vandenys“ muzikinės 
medžiagos komponentus, kurie kuria komišką, pašiepiantį ir parodijuojantį paveikslą 
(1 pav.).

1 pav. S. Rachmaninovas. „Pavasariniai vandenys“, 1−6 t. 

8 čia ir kitur vertimas iš rusų kalbos – e. kižytės-Ramonienės.

Parodijos raiška D. Šostakovičiaus dainoje „Pavasario prabudimas“ eglė kižyTė-Ramonienė
audra VersekėnaiTė



62 I  2013  Ars et  prAxIs



kaip ir S. Rachmaninovas, d. Šostakovičius dainoje „Pavasario prabudimas“ taip 
pat pasirenka vieną figūrą, skambančią po įžangos, iš kurios sukuriama beveik visa dai-
nos medžiaga (2 pav.). 

Parodijos raiška D. Šostakovičiaus dainoje „Pavasario prabudimas“eglė kižyTė-Ramonienė
audra VersekėnaiTė

2 pav. D. Šostakovičius. Vokalinis ciklas „Satyros“ (Praeities paveikslėliai) op. 109,  
daina „Pavasario prabudimas“, 7−10 t.

tačiau, palyginti su S. Rachmaninovo romanso motyvu, d. Šostakovičiaus pasirinkta 
muzikinė medžiaga yra kitokia, o tam tikri jos komponentai sukuria parodiją dainoje:

 muzikinė medžiaga yra lakoniška, sudėliota iš smulkių, kompoziciniu požiūriu 
paprastesnių motyvų, faktūra akivaizdžiai siauresnė, kompaktiškesnė;

 d. Šostakovičius antroje takto pusėje atsisako šešioliktinių, dėl to dainos muzi-
kinis piešinys tampa realistiškesnis, „buitiškesnis“;

 nebelieka romantinio S. Rachmaninovo romanso polėkio, virtuoziškumo.
d. Šostakovičiaus dainos muzikinis audinys gana vienodas ir kryptingai plėtojamas 

iki pat pabaigos, atsispindi tipiški jo kūrybai būdingi muzikinės kalbos bruožai, per ku-
riuos dažniausiai ir reiškiasi komiškumo elementai. tai − aštrus staccato, įvairūs chroma-
tizmai, moduliacijos, natų pakartojimai, smulkūs motyvai ir t. t. (3 pav.). atsižvelgiant 
į verbalinio ir muzikinio teksto sąsajas, kurios daugiausia yra iliustruojančio pobūdžio, 
dainą galima sąlyginai skirstyti į keturis epizodus. du taktai, skambantys po įžangos, – 
S. Rachmaninovo romanso „Pavasariniai vandenys“ op. 14 nr. 11 aliuzija. aptariama 
muzikinė figūra (žr. 2 pav. ) struktūriškai yra artima S. Rachmaninovo romanso įžangos 
motyvui (žr. 1 pav.), tačiau skamba monotoniškai – šį įspūdį sustiprina pakartojamos 
natos ir kompoziciniu požiūriu lakoniška muzikinė medžiaga. toliau, įstojus vokalinei 
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partijai, daina pradedama netikėtu tekstu: „Vakar mano katinas pasižiūrėjo į kalendorių 
ir pakėlė uodegą iškart.“ Suveikia paradokso veiksnys – po aliuzijos į S. Rachmaninovo 
romansą buvo laukiama romantiškų eilių, o įvyko priešingai, nes esminis parodijos raiš-
kos būdas d. Šostakovičiaus dainoje „Pavasario prabudimas“ yra interpretuoti meninės 
dainos žanrą priešpriešinant pagrindinius jo bruožus: romantiškumą, lyrizmą, melodin-
gumą bei sentimentalumą. 

d. Šostakovičiaus muzikinės kalbos būdingi elementai ryškiausiai atsiskleidžia an-
trajame epizode „ir mano kaktuse, o stebukle iš stebuklų...“ (žr. 3 pav.). daugiausia jie 
išdėstomi fortepijono partijoje tikslingai siekiant sustiprinti vokalinę partiją, kuri tam 
tikrais ritmikos, melodikos komponentais yra artima S. Rachmaninovo romansui „Pa-
vasariniai vandenys“, tačiau vėlgi traktuojami perdėtai, iškreipiama jų funkcija kūrinyje. 
išraiškinga melodinė linija yra bene svarbiausias romanso bruožas, suteikiantis galimybę 
vokalistui ne tik atvirai išreikšti jausmingas emocijas, bet taip pat pademonstruoti ne-
paprastai išraiškingą ir dainingą balsą. tokia melodikos specifika padeda atlikėjui atsi-
skleisti S. Rachmaninovo romanse, tačiau visiškai skirtingai melodinę liniją reikėtų trak-
tuoti d. Šostakovičiaus dainoje „Pavasario prabudimas“. Šioje dainoje kompozitorius 
kaip tik ir stengiasi išvengti perdėto jausmingumo ir lyriškumo, pavyzdžiui, vokalinėje 
linijoje įpindamas vieno garso rečitavimą, skaidantį melodinę liniją ir suteikiantį jai mar-
šo bruožų. tad melodija tampa dar viena priemone parodijai skleistis d. Šostakovičiaus 
dainoje „Pavasario prabudimas“.

3 pav. 3. D. Šostakovičius. Vokalinis ciklas „Satyros“ (Praeities paveikslėliai) op. 109,  
daina „Pavasario prabudimas“, 21−28 t.

Parodijos raiška D. Šostakovičiaus dainoje „Pavasario prabudimas“ eglė kižyTė-Ramonienė
audra VersekėnaiTė
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Svarbi aptariamo epizodo antroji dalis (4 pav.), prasidedanti žodžiais: „jau nuo pa-
nelės sulipęs purvas keikiasi, linksmai rėkauja kiemsargiai.“ 

4 pav. D. Šostakovičius. Vokalinis ciklas „Satyros“ (Praeities paveikslėliai) op. 109,  
daina „Pavasario prabudimas“, 36−41 t.

ji yra kulminacinė, tačiau d. Šostakovičius vėl pasišaipo iš įprastų normų muziko-
je, pateikdamas ją neįprastai – čia suskamba liaudies dainos, vadinamosios „čiastuškos“, 
imitacija. tą patvirtina ir tonacinio plano pasirinkimas: pagrindinę dainos tonaciją F-dur 
pakeičia tolimo giminingumo a-dur tonacija. čia vėlgi suveikia netikėtumo, paradokso 
veiksnys, nes po prieš tai buvusios muzikinės medžiagos pasirodo visiškai naujas epizo-
das ne tik tonaciniu, bet ir harmoniniu požiūriu: vokalinė linija nesudėtinga, o tekstą 
galime laikyti netgi absurdišku: „jau šiandien pas mane atėjo „kunigaikštis“, paėmė šiltą 
šaliką ir slides.“ Fortepijono partijoje – paprasta harmoninė akordinė faktūra, išdėstyta 
tonikoje ir dominantėje (a-dur – e-dur). tad bendras dainos piešinys – hiperbolizuotai 
supaprastintas, tuštokas, banalokas. taigi, aptariamame epizode parodija atsiskleidžia 
keletu būdų – liaudies dainos „čiastuškos“ imitacija kulminacijoje, netikėtu tonaciniu 
planu bei perdėtai supaprastinta muzikine medžiaga. 

d. Šostakovičius dainoje „Pavasario prabudimas“ iš vokalinio ciklo „Satyros“ (Pra-
eities paveikslėliai) op. 109 parodijos raiškai pasitelkia ir kūrinio dinamiką. Šioje dainoje 
pastebimos skirtingos dinaminio plano išdėstymo tendencijos vokalo bei fortepijono 
partijose: vokalo partiją nurodoma atlikti forte arba fortissimo, fortepijono partijoje di-
naminės nuorodos įvairesnės – nauji epizodai dažnai taip pat pradedami nuo forte arba 

Parodijos raiška D. Šostakovičiaus dainoje „Pavasario prabudimas“eglė kižyTė-Ramonienė
audra VersekėnaiTė
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fortissimo, tačiau įstojus vokalo partijai, iš karto nurodoma piano. S. Rachmaninovo ro-
manso „Pavasariniai vandenys“ dinaminio plano išdėstymas kitoks: dinamika kryptingai 
auga iki pat pabaigos. žinoma, toks dinamikos plėtojimas taip pat yra tendencingas, nes 
būtent jis ir yra S. Rachmaninovo romanso ašis, per kurią įvyksta kulminacija. jis visiš-
kai atitinka ir tvyrančią S. Rachmaninovo romanso nuotaiką, kai dinamikos augimas 
pagelbsti emocinei dainos būsenai. d. Šostakovičiaus dainoje „Pavasario prabudimas“ 
aptartu dinaminio plano išdėstymu keliami visiškai priešingi tikslai – siekiama perdėto, 
hipertrofuoto rezultato. kompozitorius tarsi reikalauja ne tik džiaugsmingai apdainuoti, 
bet garsiai šūkauti, jog tas ilgai lauktas pavasaris atėjo: „bet leisk pabėgti į miško tylu-
mą, nuo dienos pykčio, choleros ir sostinės, pavasarinis vėjas už durų, ką įsimylėti, po 
 velnių?“ 

d. Šostakovičiaus dainoje „Pavasario prabudimas“ iš vokalinio ciklo „Satyros“ (Pra-
eities paveikslėliai) op. 109 atsiskleidžia keletas esminių parodijos raiškos muzikoje ga-
limybių:
 Perimami keli charakteringi parodijuojamo S. Rachmaninovo romanso „Pavasari-

niai vandenys“ muzikinės kalbos bruožai − muzikinės struktūros (pavyzdžiui, ban-
gos principo pasažai), vyraujantis 4/4 metras, tempas (Allegro) ir t. t. − ir hiper-
bolizuotai perteikiami d. Šostakovičiaus dainoje „Pavasario prabudimas.“ taigi 
pasitelkdamas parodijos elementą dainoje d. Šostakovičius siekia pašiepti pernelyg 
romantinę S. Rachmaninovo romanso „Pavasariniai vandenys“ nuotaiką. 

 Parodija suaktualinama ypač pašaipaus ir taiklaus teksto kontekste: 
 - d. Šostakovičiaus dainoje „Pavasario prabudimas“ pasirinktos kandžios ir pašai-

pios S. čiornyj eilės yra visiškai opozicinės F. tiutčevo eilėraščiui S. Rachmaninovo 
romanse „Pavasariniai vandenys“.

 - S. čiornyj poeziją kartais galima laikyti net absurdiška: „o mano kaktuse, o ste-
bukle iš stebuklų užpiltas arbata ir kavos tirščiais“, „ir girtų daugiau nei visada, kurie 
jau mąsto ‘ačiū už pavasarį’“ ir t. t. 

 d. Šostakovičiaus dainos kulminacijoje – netikėtai paprasta muzikinė medžiaga. 
kompozitorius pasitelkia liaudiškos dainos, vadinamosios „čiastuškos“, imitaciją. 
tad atsisakydamas S. Rachmaninovo romansui būdingos patoso kupinos kulmina-
cijos d. Šostakovičius pasinaudoja dar viena parodijos raiškos galimybe dainoje.

 Melodinė linija sustiprina parodijos elementą dainoje:
 - pasinaudodamas vieno garso rečitavimu, įpindamas maršo bruožų bei skaidyda-

mas melodinę liniją vietoj romansui įprastos dainingos vokalinės partijos d. Šos-
takovičius stengiasi išvengti lyriškumo, tuo perdėtai supaprastindamas vokalinę par-
tiją.

Parodijos raiška D. Šostakovičiaus dainoje „Pavasario prabudimas“ eglė kižyTė-Ramonienė
audra VersekėnaiTė
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 tendencingas dinaminio plano traktavimas siekiant atskleisti parodiją:
 - skirtingai nei S. Rachmaninovo romanse „Pavasariniai vandenys“, d. Šostako-

vičiaus dainoje „Pavasario prabudimas“ dinamika išlieka mažai pakitusi, vokalinėje 
partijoje nurodoma forte arba fortissimo. tokiu dinaminio plano traktavimu parodi-
juojamas vienodas, net statiškas jo išdėstymas, atskleidžiamas pašaipus kompozito-
riaus požiūris ne tik į patį dainos žanrą, bet ir į vieną ryškiausių šio žanro pavyz-
džių – S. Rachmaninovo romansą „Pavasariniai vandenys“.
d. Šostakovičiaus vokalinį ciklą „Satyros“ (Praeities paveikslėliai) op. 109 publika iš 

karto įvertino teigiamai dėl kelių priežasčių: iš pirmo žvilgsnio paprastas, nesudėtingas 
kūrinys iš tiesų slepia daug daugiau – kompozitoriaus požiūrį į kurioziškus ir juokingus 
gyvenimo aspektus, suaktualintus S. čiornyj eilėraščiuose. Premjeros metu d. Šostako-
vičius jau buvo perkopęs penkiasdešimtmetį, palypėjęs karjeros laiptais, todėl galėjo sau 
leisti parašyti kūrinį, kuriame būtų apstu sveiko humoro. ir svarbiausia, jog publika jį 
suprato, nes po atlikimo dar du kartus griausmingais plojimais kvietė kartoti, o kompo-
zitorius galėjo atsipalaiduoti – „padėtis buvo jo rankose“ (Macdonald 1991: 224). 
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SuMMaRy. Parody is a comic element found in almost all forms of 
art, and also in the music of many composers (d. Shostakovich, 
F. Poulenc, F. Bajoras, etc.). all the comic elements (parody, satire, 
irony, etc.) have been widely analysed in literature, so musicologi-
cal research of this special type of music should be done by using 
literary terms and descriptions. analysis of the comic elements in 
this musical piece reveals some of the problems that are particu-
larly important to its recognition and correct perception. The main 
problem is that the significance of these terms is closely related, so 
they appear in combinations such as satirical parody, satirical irony, 
parody – grotesque, and so on. Parody, as the main feature in this song, 
is exemplified in a number of ways: quoting, modifying some com-
ponents of other musical pieces, and by creating stylistic allusions, 
the coexistence of text/music, etc.
This article is mostly engaged with parody as a universal category 
of comedy and its expression in the song “Spring awakening” from 
d. Shostakovich’s vocal cycle “Satires” (Pictures of the past) op. 109. 
This song was composed using different components of S. Rach-
maninov’s romance “Spring waters” op. 14 no. 11, which was very 
popular and had been quite widely performed in Russia since its ap-
pearance. The text by F. tyutchyev enthusiastically proclaims the ar-
rival of spring and this joyful mood is shown in the musical texture 
too. d. Shostakovich also wanted to glorify the arrival of spring, but 
did this his own way: he used some elements of S. Rachmaninov’s 
romance “Spring waters” (similar musical structures, metre, other 
stylistic allusions, etc.) to create parody in the song. For the vo-
cal cycle “Satires” (Pictures of the past) op. 109, d. Shostakovich 
also chose very suitable poetry by Sasha ciornyj, whose grasp of 
the comic often could be called “overwhelmed by sorrowful lyricism, 
related with grief ” (keturakienė, 2012: 214).
Parody and other comic forms have a special structure and func-
tion – to maintain attention with two principal layers (the explicit 
and implicit), thereby creating ambiguity. in the song “Spring awak-
ening” by d. Shostakovich, ambiguity is created along many differ-
ent points: in the melodic line, which is not expressive, not melodi-
ous enough, and contrary to the usual conception of this genre, also 
in the dynamics (especially in the vocal line), which is monotonous, 
even static (the composer denoted just f and ff ), etc. although the 
vocal cycle is titled “Satires”, it is full of various comic forms, the 
purpose of which is not to make the music sound funny, but to 
make us think and ask “why” again and again.

Parody in Dmitry Shostakovich’s song “Spring Awakening”

keyWoRdS:  
comic elements, 
parody, satire, vocal 
cycle, d. Shostakovich, 
S. Rachmaninov.
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stanislavskio sistemos (ne)aktualumas 
XXi a. lietuvių teatre ir teatro mokykloje

ramunė 
BaLeVičiūtė

Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija

anotacija. Straipsnyje nagrinėjama, kiek Stanislavskio sistema kaip 
aktorių rengimo ir kūrybos metodas gali būti aktuali lietuvių te-
atrui ir teatro mokyklai: kokie sistemos aspektai atrodo atgyvenę, 
o kokie – vis dar perspektyvūs. Pristatomi šiuolaikiniai Stanislavs-
kio sistemos tyrimai ir jos taikymo teatre bei teatro pedagogikoje 
galimybės. keliamas lietuvių teatro mokyklos tapatybės klausimas, 
aptariamos jos šaknys, raida ir ateities perspektyvos. 

ReikŠMiniai 
žodžiai: tradicija, 

mokykla, Stanislavskio 
sistema, aktoriaus 

kūrybos teorijos, 
psichofizinis procesas, 
kognityviniai mokslai. 

tradicijos ir autoriteto muzikoje problemą tyręs Richardas taruskinas rašė: „Visi 
mes vertiname savo praeitį ir paveldą selektyviai, iš jų kuriame savo asmeninę mitologiją, 
nuo kurios didele dalimi priklauso mūsų asmeninės tapatybės (suprask: autentiškumo – 
R. t.) pajauta“ (taruskin 2007: 194–195). tokį postmodernistinį požiūrį patvirtina ir 
dažnai girdima diagnozė – tapatumo krizė. ją išgyvena pavieniai individai, ištisos visuo-
menės, taip pat kultūros bei meno raiškos sritys. Su kuo šiandien identifikuojasi lietuvių 
teatras? Šis klausimas ypač aktualus šiandieninei teatro mokyklai, nes neturint atsakymo 
visos studijos tebūtų klaidžiojimas tamsoje. 

galima sakyti, kad šiuolaikinis lietuvių teatras turi mažiausiai dvi mitologijas ir ta-
patybes: vieną geidžiamą, suformuotą adoracinio žvilgsnio iš šalies į didžiųjų lietuvių 
režisierių kūrybą (esame tokie, kokie norime būti ir kokius mus regi kiti), ir kitą „kasdie-
ninę“ ar „lokalią“, išaugusią iš istorinio ir kultūrinio konteksto. Patinka mums tai ar ne, 
bet „kasdieninė“ lietuvių teatro tapatybė dėl istorinių aplinkybių yra glaudžiai susijusi 
su rusų teatro kultūra, taigi ir konstantino Stanislavskio sistema. Šiandien pasaulyje, ir 
pačioje Rusijoje, į sistemą ir ja pagrįstą teatro pedagogiką žvelgiama nevienareikšmiškai: 
vienur ji kritikuojama ir atmetama kaip neatitinkanti postmodernios kultūros reikmių, 
kitur – priešingai – vertinama kaip universali aktoriaus kūrybos technika, pritaikoma bet 
kokio stiliaus, estetikos ir ideologijos teatre.

Pastaruoju metu inicijuojami vis nauji Stanislavskio palikimo tyrimai, į kuriuos įsi-
traukia viso pasaulio teoretikai ir praktikai. atskleidžiama vis naujų duomenų, kurie su-
ponuoja paradoksalią išvadą, kad apskritai nėra tokio dalyko kaip „tikrasis Stanislavskis“ 
ar „tikroji Stanislavskio sistema“, tik daugybė jos versijų ir interpretacijų, todėl požiūris 
į sistemą kaip į autoritetą ar kanoną dažniausiai veda į aklavietę. 
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Britų aktorius, režisierius ir pedagogas johnas gillettas, karjerą paskyręs Stanislavs-
kio sistemos studijoms ir praktikai, teigia, kad aktorius savo kūrybiniame darbe negali 
apsieiti be šios sistemos, nes „nėra kito teoretiko ir praktiko, sugebančio aktoriui atverti 
kelius į išgyvenimą, į visišką fizinį vaidmens įkūnijimą. net statant Beckettą, Barkerį, 
Brechtą arba vaidinant postdraminiame teatre, tam tikrą patyrimo, kad ir koks „nena-
tūralistinis“ jis būtų, dalį reikia ištyrinėti atsispiriant nuo savęs“ (gillett). Pasak gilletto, 
aktoriai turi suprasti „realistinį žmogiškosios patirties turinį“, įvilktą į bet kokią sceninę 
formą. kad ir kokie prieštaringi ar nenuspėjami būtų personažo impulsai ir veiksmai, visi 
jie susiję su psichologija, socialinėmis aplinkybėmis ir konkrečios pjesės tikrove, mano 
gillettas.

dėl šių tipiškų sistemos šalininkų argumentų galima ginčytis, tačiau aišku viena – 
sistemos universalumas yra gerokai pervertinamas1. 2012 m. pabaigoje rusų žurnalas 

„teatras“ inicijavo konferenciją, skirtą konstantino Stanislavskio 150-osioms gimimo 
metinėms paminėti. Pasidalyti mintimis, ką jiems šiandien reiškia Stanislavskio sistema, 
buvo pakviesti garsiausi rusų teatro režisieriai. diskusijoje buvo prieita prie kontrover-
siškų išvadų, kad sistema visų pirma yra vieno talentingo aktoriaus unikalios patirties 
aprašymas, o tam tikri galų gale Stanislavskio „atrasti“ aktoriaus kūrybos dėsningumai 
yra objektyvūs ir visuotiniai, vadinasi, pažadinti aktoriaus kūrybiškumą galima ir visiškai 
kitais būdais, nebūtinai sekant Stanislavskio aprašyta metodologija. Be to, diskusijoje 
buvo pažymėta, kad šiandien sistema daug produktyviau taikoma holivudinio kino, o ne 
teatro kontekste2. Vis dėlto svarbiausia išvada atrodo ir akivaizdžiausia – šiandien teatru 
vadiname ne be tai, kas juo buvo vadinama prieš daugiau kaip šimtą metų. 

Stanislavskio sistema buvo „to laiko produktas“ ne tuo požiūriu, kad būtų efektyvi 
tik psichologinio-realistinio teatro modeliui, bet visų pirma tuo, kad rėmėsi to laiko as-
menybės ir individo samprata. Stanislavskio mąstysena iš esmės yra įsišaknijusi  XViii a. 
Švietime: pasaulį jis regi kaip vientisą, objektyvų ir tikrą, o žmogaus asmenybę – kaip 
nuoseklią ir integruotą. Stanislavskiui asmenybė iš principo reiškė charakterį – kad ir 
prieštaringą, bet turintį savo vidinę logiką ir numanomą motyvaciją, ir visos Stanis-
lavskio sistemos uždavinys – sukurti nuoseklų psichologinį personažo portretą. tai, ką 
Stanislavskis vadino charakterizavimu, panašu į XiX a. romanistų personažo kūrimo 
strategiją, kuriai būdingas požiūris į personažą kaip į kompleksišką ir vientisą būtybę, su 
kuria skaitytojas galėtų susitapatinti.

1 tiesa, reikia pažymėti, kad tarp sistemos kritikų yra daugiau mokslo pasaulio atstovų, tuo metu tarp 
šalininkų – daugiau praktikų.

2 žr. Маpина Давыдова. Что такое система Станиславского? Prieiga per internetą: http://oteatre.info/
chto-takoe-sistema-stanislavskogo/ 

stanislavskio sistemos (ne)aktualumas XXi a. lietuvių teatre ir teatro mokykloje ramunė BaLeVičiūTė



70 I  2013  Ars et  prAxIs



nereikia nė sakyti, kad šiuolaikinėje kultūroje visos šios su vientisumu, objektyvumu 
ir nuoseklumu susijusios kategorijos prarado vertę ir prasmę. neatsitiktinai krystianas 
lupa, kalbėdamas apie šiuolaikinio žmogaus įkūnijimo scenoje galimybes, mini Roberto 
Musilio romaną Žmogus be savybių, kurį Finnas Skårderudas laiko paradigmine mo-
derniojo žmogaus reprezentacija. „anot Musilio, žmogus kaip charakteris su visa savo 
logika neegzistuoja, žmogus yra nuolatinis įvykis ir procesas. tai dabarties laikas, tekan-
tis per žmogų su viskuo, kas ateina iš šalies“ ( jauniškis 2013). Šiai koncepcijai iš esmės 
pritaria ir režisierius. 

Ribojamas scenos konvencijų Stanislavskio sistemos aktorius turi išmokti sutalpin-
ti vaidinamo personažo pasaulį savyje. kitaip tariant, aktoriaus asmenybė suvokiama 
kaip konteineris, kaip tikrasis „aš“, kuriame telpa kiti „aš“, arba kitos tapatybės3. taigi 
Stanislavskis tiki „išorės“ ir „vidaus“ dichotomija, kaip ir „tikruoju aš“, kuris gali būti at-
rastas ar apnuogintas. Į šį aspektą galima žvelgti dvejopai. Štai Williamas B. Worthenas, 
publikavęs straipsnį „Stanislavskis ir vaidybos etosas“ (Worthen 1983), mano, kad Sta-
nislavskio sistemos orientacija į vidinį aktoriaus „aš“, į aktoriaus kaip personažo jausmų 
autentiškumą yra aktuali šiuolaikiniam autentiškos patirties reprezentacijos siekiančiam 
teatrui. kita vertus, didysis Stanislavskio sistemos paradoksas yra tas, kad aktorius, kuris 
yra pasmerktas savęs atradimui, gali būti tik kaip kitas. 

tikėjimas, kad tikrasis „aš“ slypi kažkur žmogaus esybės gelmėse, yra indikuojan-
čios kultūros paradigma. tuo metu šiuolaikinei kultūrai būdingesnis ne indikavimas, o 
prezentavimas. čia kaukė ne slepia, o priešingai – rodo. „Prezentuojančioje kultūroje 
elgsena ir išraiška – arba piktograma – yra ir forma, ir turinys. tokia žinia krypsta pati 
į save. išorė nurodo ne tik vidų, išorė yra ir vidus. Skirtumas tarp indikuojančios ir pre-
zentuojančios kultūros daugiau ar mažiau atitinka skirtumą tarp „savęs radimo“ ir „savęs 
kūrimo““ (Skårderud 2001: 244). 

Stanislavskio aktorius turi ne tik gebėti savyje talpinti daugybę personažų tapatybių, 
bet ir, anot Wortheno, savastimi, savo pasaulio dalimi paversti visas scenines konvencijas, 
patį scenos materialumą (Worthen 1983). čia prieiname prie esminio dalyko, kuris gali 
nuskambėti kaip nuosprendis pagrindinei Stanislavskio sistemos prielaidai, o kartu ir 
visai sistemai: prezentuojanti kultūra iš esmės yra atsiribojimo kultūra. Herbertas Blau, kal-
bėdamas apie negrįžtamą žvilgsnio ir žiūrovo atskyrimą nuo mūsų kasdienės tapatybės, 

3 egzistuoja ir kitos „aš“ sampratos, tarkime, „aš kaip fizinis objektas“, kuri artimesnė Mejerholdo 
teatro sistemai. apie skirtingas „aš“ sampratas rašė kognityvinių mokslų tyrėjai george’as lakoffas ir 
Markas johnsonas knygoje „kūno filosofija“ (Philosophy in the Flesh, 1999). teatro mokslininkai jau 
kuris laikas naudojasi kognityvinių studijų įžvalgomis, nagrinėdami vaidmens kūrimo mechanizmus, 
naratyvo konstrukciją dramoje, spektaklio erdvę, taip pat siekdami geriau suvokti komunikacinius 
scenos ir žiūrovų ryšius.
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cituoja o’doherty: „dažnai atrodo, kad nebegalime nieko patirti, prieš tai to neatriboję. 
iš tiesų atribojimas tampa būtina patyrimo įžanga“ (Blau 1989: 117). Šio atribojimo 
nereikėtų tapatinti su Bertolto Brechto atsiribojimo efektu, nes Brechto sistema, nors ir 
teigianti aktoriaus pozicijos prioritetą prieš personažą, iš esmės yra paremta tradicinėmis, 
taigi psichologinėmis, aktoriaus ir personažo sampratomis.

kita vertus, buvimas savimi per kitą šiandieniniame teatre ir aktoriui, ir žiūrovui lei-
džia prisiliesti prie autentiškos patirties. apie tai kalba ir krystianas lupa, pasakodamas 
apie vieno spektaklio repeticijas: 

„Per tas daug kartų įvairiai kartojamas improvizacijas, kurios tuo pat metu yra ir 
bandymas apibūdinti save, o ne tik suvaidinti sceną, mes neieškojome aktorystės, mes 
ieškojome bendravimo su savimi, su savo mintimis, su būdu jas išreikšti. ar aš šiuo mo-
mentu sakau tiesą, ar noriu sakyti, ar turiu ką pasakyti, ne „tik suvaidinti“? aktoriui tai 
esminis dalykas. aš ne tik kažką suvaidinsiu, aš noriu kažką pasakyti kaip poetas, kaip 
menininkas, kaip žmogus. tai yra mano. kol personažas nėra mano, tol nėra vertinga tai, 
kad aš jį vaidinu“ ( jauniškis 2013).

taigi tai yra šiuolaikinio teatro siekiamybė, tačiau kaip to pasiekti? dar antoninas 
artaud, svajojęs apie „aktorių širdies atletą“, kvietė maištauti prieš psichologinę, o kartu, 
žinoma, ir tekstinę teatro vergovę. jo suformuluota „fizinio vaizdų supratimo“ idėja nėra 
tik maištinga vizionieriška įžvalga, ją iš esmės patvirtino XX a. neuropsichologijos ir ana-
litinės psichologijos tyrimai, taip pat įvairios alternatyvios psichologijos studijos, pavyz-
džiui, arnoldo Mindello „į procesą orientuota psichologija“ (process oriented psychology)4. 
iki pat XX a. antrosios pusės į žmogaus organizmą buvo žvelgiama kaip į „vaiduoklį 
mašinoje“, t. y. buvo manoma, kad žmogaus protas, vaizdų ir emocijų saugykla, visiškai 
kontroliuoja fizinę išraišką5. XX a. antrojoje pusėje, veikiant Merleau-Ponty percepcijos 
fenomenologijos teorijos idėjoms, iš esmės pasikeitė požiūris į kūno raišką ir patirties 
struktūrą. Buvo atmestas gamtos mokslų ir moderniosios psichologijos požiūris į kūną 
kaip į daiktą, objektą, instrumentą ar mašiną, kurią valdo visažinis protas, ir prieita išva-
da, kad ir veiksmas, ir vaizdas, ir siekinys yra kūno veiklos modifikacijos. kitaip sakant, 
kūniška yra ne tik veiksmo, bet ir vaizdo prigimtis. tuomet, tarkime, emocija nėra koks 
nors vidinis vyksmas, kuriam reikia išraiškos, bet į tikslą orientuotos veiklos pasekmė6. 

4 Mindello tyrimais domisi ir šiuolaikiniai teatro praktikai, tarp jų ir krystianas lupa. 
5 ji remiasi europos ir amerikos kultūroms būdinga pažintinio – konceptualaus – formalaus – racio-

nalaus ir kūniško – percepcinio – materialaus – emocinio dichotomija. tokia proto ir kūno dualizmo 
versija siekia net Platono filosofiją, postulavusią, kad protas (psyche) yra nepriklausomas ir jo aukštes-
nis metafizinis statusas leidžia jam pažinti pasaulio formas. 

6 Pirmasis šią teoriją suformulavo garsus XX a. pirmosios pusės prancūzų psichologas Fredericas Paul-
hanas studijoje „jausmo įstatymai“. 
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Remiantis šiomis įžvalgomis, XX a. antrosios pusės teatre buvo sukurta ne viena al-
ternatyvi aktoriaus kūrybos teorija ir ją įkūnijanti praktinė sistema. daugelis jų paremtos 
įvairių Rytų teatro atlikimo technikų principais – japonų noh, indų kathakali, kur dau-
giausia dėmesio kreipiama į tobulą aktoriaus kūno kontrolę, tiksliau – į aktoriaus proto ir 
kūno vienovę. Visų jų tikslas – ugdyti aktoriaus kūno jautrumą, kuris leistų aktoriui tuč-
tuojau reaguoti ir „būti“ konkrečiame teatriniame momente. „kultūra yra kūnas“, – sako 
lietuvių aktorinei mokyklai vis didesnę įtaką darantis tadashi Suzuki, tvirtindamas, kad 
svarbiausia, ko jis siekia, yra išgryninti įvairių koduotų vaidybos stilių teatre aktoriaus 
prarastą „fiziškai suvokiamą jautrumą“ ir sustiprinti įgimtas jo raiškos galias (Suzuki 
2002: 163). Richardas Schechneris taip pat ragina aktorius nežiūrėti į savo kūną kaip 
į daiktą: „tavo kūnas nėra tavo instrumentas; tavo kūnas esi tu. <...> Visas aktoriaus 
darbas prasideda ir baigiasi kūne. kai kalbu apie dvasią, protą, jausmus arba psichiką, aš 
turiu galvoje kūno dimensijas. kūno prisitaikymo galimybės yra beribės. kelis gali mąs-
tyti, pirštas gali juoktis, pilvas verkti, smegenys vaikščioti, o sėdynė – klausyti“ (zarrilli 
2002: 14). 

Pastaruoju metu aktorių kūrybos tyrėjai – teoretikai ir praktikai – vis dažniau krei-
pia dėmesį į neuromokslinių tyrimų rezultatus, kurie padeda geriau suprasti psichofi-
ziologinius procesus, vykstančius aktoriaus kūrybos metu. kognityvinių studijų pasiū-
lyta „įkūnytos sąmonės“ samprata (embodied mind) radikaliai keičia požiūrį į aktoriaus 
proto ir kūno sąryšį. anot Ricko kempo, studijos „Įkūnyta vaidyba“ autoriaus, kogni-
tyviniai mokslai padeda atskleisti, koks svarbus yra aktoriaus kūnas (ne tik tai, ką vadi-
name aktoriaus „plastika“ arba vaidmens forma, bet ir tokie veiksniai, kaip kvėpavimas, 
raumenų įtampa, judėjimo tempas ir pan.) kuriant ir perteikiant spektaklio reikšmes  
(kemp 2012). 

todėl nenuostabu, kad daugumos šiuolaikinių aktoriaus kūrybos teorijų7 centre yra 
kūnas ir psichofizinis procesas. Pradedant jacques’o lecoqo teorija ir praktika, daugelis 
šiandieninių požiūrių į vaidybą aktorių vertina ne kaip teatrinio teksto interpretato-
rių, bet kaip kūrėją, pasikliaujantį vaizduote, improvizacija ir kinestetiniu supratingumu. 
galima paminėti, pavyzdžiui, psichofiziologinį aktorių rengimo metodą, kuris remiasi 
prielaida, kad vaidybos fenomenas gali būti apibrėžiamas kaip tam tikra elgesio for-
ma, skirta perduoti publikai gnostinę ir emocinę informaciją meniškai struktūruotu žo-
džiu, gestu ir pozomis. Po daugelio ilgamečių eksperimentų psichologai Susana Bloch, 
Pedro orthous ir guy Santibañez-H sukūrė ir patentavo emocijų raiškos techniką  

7 galima paminėti tokias knygas kaip Stepheno Wangho An Acrobat of the Heart: A Physical Approach 
to Acting (2000), dymphna callery Through the Body (2001), lorna Marshall The Body Speaks (2001) 
ir kt. 
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(BoS metodas), paremtą neuromoksliniais emocijų tyrimais. Šiandien ji veiksmingai 
taikoma įvairių šalių teatruose. 

kalbant apie lietuvių teatro mokyklą, dėl istorinių aplinkybių labai glaudžiai susiju-
sią su rusų psichologinio teatro tradicija, ryškėja įdomių paradoksų. Viena vertus, univer-
sitetinės aktorių rengimo programos liudija, kad iki šiol jų pamatą sudaro Stanislavskio 
sistemos gairės. 2013 m. žurnalo Lietuvos scena surengtoje apskritojo stalo diskusijoje 
apie lietuvos teatro mokyklą režisierius ir pedagogas, šiandieninis lMta Vaidybos ir 
režisūros katedros vedėjas aidas giniotis konstatavo, kad vaidybos studijų programa 
nuo sovietmečio pasikeitė, bet nekardinaliai: 

„tęstinumas išliko. Buvo atsisakyta nuostatos, kad viską – kaip ir ko mokyti – galima 
nurodyti iš viršaus, ir sustiprėjo orientacija į Vakarus – daugiau istorijos, įvairios infor-
macijos, daugiau kitokio suvokimo. ilgametė lietuvos konservatorijos dėstytoja, faktinė 
lietuvos vaidybos mokyklos vadovė irena Vaišytė buvo labai svarbus ir autoritetingas 
žmogus, kurį su didele pagarba mini ne viena karta garsių lietuvos aktorių. Bet verti-
nant atskirų asmenybių įtaką lietuvos teatro mokyklos raidai, reikia prisiminti, kad ji 
konfliktavo su režisieriais. ji, bandydama išlaikyti psichologinį aktoriaus rengimą tokį, 
kokį suprato, daugelio režisierių ir artistų tiesiog neįsileisdavo į tuometinę konservato-
riją. <...> Vėliau buvo grįžta prie supratimo, kad yra tam tikra aktorių rengimo sistema, ji 
taip lengvai iš po kojų neišmušama, o variacijos, improvizacijos jau yra dėstytojų asme-
nybių reikalas“ (Bajorinienė 2013: 5).

dėl ko pedagogė konfliktavo su režisieriais? ko gero, visų pirma todėl, kad režisie-
riai puoselėjo savo, kitokio, teatro, taigi ir kitokio aktoriaus viziją. oskaro koršunovo 
manymu, „dabartinė lietuvoje esanti teatrinė mokykla formavosi – kaip ir daug kas 
nepriklausomybę atgavusioje lietuvoje – kaip bandymas išsilaisvinti iš iki tol domina-
vusios sistemos, oponuoti jai. taip lietuvoje atsirado daugiau laisvesnio požiūrio. <...> 
Studijuodamas pas Vaitkų režisūrą, labai aiškiai patyriau, kad Stanislavskį anuo metu jis 
įvardijo kaip „priešą“, bet, kaip dabar suprantu, tos pačios Stanislavskio metodikos ten 
irgi buvo daug. Vienas iš bruožų, kuris skiria lietuvos teatrinę mokyklą nuo rusų moky-
klos, yra būtent tas – daugiau laisvės, atėjusios per asmenybes, per režisierius“ (ibid.: 4).

ko gero, neprotinga būtų siūlyti visiškai atmesti Stanislavskio sistemą, kuria, kaip 
minėta, šiandien lietuvoje yra paremta didesnė dalis aktorių ugdymo programos. Mi-
nėtoje Lietuvos scenos diskusijoje dalyvavę režisieriai ir pedagogai oskaras koršunovas, 
Valentinas Masalskis ir aidas giniotis vienbalsiai patvirtino, kad sistema, nors ir lais-
vai interpretuojama, leidžia „susikalbėti“, aktoriams vaidinti skirtingų režisierių spek-
takliuose. iš tiesų kai kurie Stanislavskio mokymo aspektai yra aktualūs šiuolaikiniam 
teatrui – visų pirma mokytojo dėmesys fiziniam aktoriaus kūnui. Beveik visą savo karjerą 
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Stanislavskis atkakliai ieškojo būdų, kaip įveikti prarają tarp proto ir kūno, tarp žinojimo 
ir jausmo, tarp analizės ir veiksmo. tuo metu daugelis Stanislavskio sistemos modifi-
kacijų – ypač amerikietiškasis metodas – pernelyg sureikšmina psichologinius sistemos 
aspektus. Vėlyvuoju ieškojimų periodu Stanislavskio sukurtą fizinių veiksmų metodą 
šiandien aktyviai naudoja lietuvių teatro kūrėjai. Vis dėlto mokyklos pozicija aktorius 
rengti orientuojantis vien tik į nusistovėjusią teatro praktiką tikriausiai būtų netoliare-
giška. kitaip sakant, teatro mokykla kaip teatro tarnaitė užprogramuoja stagnaciją tiek 
teatre, tiek pačioje mokykloje. Suderinti šiuolaikiniam teatro menininkui būtinų įgūdžių 
ugdymą su eksperimentinės kūrybos laboratorijos azartu būtų puikus iššūkis moderniai 
ir dinamiškai teatro mokyklai.

 Įteikta 2013 09 06
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stanislavskio sistemos (ne)aktualumas XXi a. lietuvių teatre ir teatro mokykloje ramunė BaLeVičiūTė

SuMMaRy. as a result of historical circumstances, the identity of 
lithuanian theatre has had strong connections with Russian thea-
tre culture and the Stanislavski system. in today’s world (and in 
Russia as well), there are different approaches to the method as well 
as to theatrical pedagogy based on it. it is criticised and rejected 
by some for not meeting the needs of postmodern culture, while 
others, on the contrary, appreciate it as a universal technique of 
actor’s work which one can use in theatre of different styles, aes-
thetics and ideologies. The Stanislavski system was a product of its 
time, not in the sense of being effective only in the theatre follow-
ing the psychological realism model, but rather in the sense that it 
was rooted in the concept of a personality and an individual of that 
time. Moreover, an actor abiding by the Stanislavski system has to 
be able to accommodate in himself the world of the character he 
plays. However, contemporary culture is the culture of detachment, 
not identification. Hardly anybody believes either in identification, 
or in a solid personality. yet, it would be correct to scorn and dis-
pose the method, which gives a framework for most actors’ training 
programs existing today in lithuania. Some aspects of Stanislavski’s 
teaching, for example, the method of physical actions, are still be-
ing used successfully in contemporary lithuanian theatre. However, 
a school that orientates actors only to already established theatri-
cal practices has little prospect. it would be a great challenge for 
the dynamic and modern theatre school to combine training of the 
competencies that are necessary for a contemporary theatre artist 
with the enthusiasm of a creative laboratory. 

The relevancy (or relic) of the Stanislavski system in Lithuanian theatre 
and the theatre school in the 21st century

keyWoRdS:  
tradition, school, 
the Stanislavski system, 
theories of acting, 
psycho-physical process, 
cognitive studies.
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Valstybinės konservatorijos aktoriaus 
meistriškumo katedros priešistorė: 
lietuviškos teatro mokyklos  
raida XX a. i pusėje

Šarūnė 
trinkūnaitė

Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija

anotacija. Šio straipsnio tikslas yra analitiškai apibendrinti lietu-
vių teatro (aktorinės) mokyklos istoriją iki 1952 m. – iki aktoriaus 
meistriškumo katedros Valstybinėje konservatorijoje (dab. lietuvos 
muzikos ir teatro akademija) įsteigimo – ir nustatyti esminius jos 
bruožus (ypatumus): išskirti pagrindinius raidos etapus, išanalizuoti 
jiems charakteringos aktorinio meistriškumo ugdymo metodolo-
gijos specifiką, apčiuopti reikšmingiausius kaitos taškus. lietuvių 
teatro istorijos tyrimuose ši problematika paliesta tik fragmentiškai 
(kaip antraeilis režisūros istorijos aspektas), o konkrečiais atvejais – 
perdėm empiriškai (kaip chaotiškas faktų archyvas).

ReikŠMiniai 
žodžiai:  

teatro mokykla, 
aktorius, aktorinė 

technika, iki režisūrinis 
teatras, režisūrinis 

teatras, improvizacija, 
Stanislavskio sistema, 
psichologinė vaidyba, 

metodas.

lietuviškos teatro mokyklos idėja pradėjo formuotis dar pačiame mėgėjiškų „lietu-
viškų vakarų“ sąjūdžio įkarštyje – vienaip ar kitaip vis sutvinksėdama XX a. pr. kaskart 
intensyvėjusiose diskusijose apie „mūsų sceną“, kuri, kaip rašė aktyviausias ano laiko 
lietuvių teatro veikėjas gabrielius landsbergis-žemkalnis, „neturėdama profesijonalų, 
<...> eina apgraibomis ir noroms nenoroms gadina žmonėse dramos skonį“ (žemkalnis 
1911: 148). tačiau anuomet – ir gana ilgai – mokyklos / apmokymo kaip vieno svar-
biausių teatro profesionalizacijos impulsų idėja buvo labai nekonkreti, neaiški ir, atrodo, 
kažkaip vis išsprūstanti ar užslopinama.

Vargu ar įmanoma neužginčijamai atsakyti į klausimą, kodėl pakankamai greitai ir 
gana skausmingai pajutusi profesionalaus teatro poreikį lietuviška scenos kultūra dau-
giau nei dešimtmetį teoriškai ir praktiškai vengė jį susieti su mokyklos (profesinio scenos 
žmonių grupės apmokymo) idėja.

aišku, šiuo atveju galima kalbėti apie potencialių savų pedagogų stygių (t. y. apie tai, 
kad pirmieji teatro profesionalai lietuviai – 1909 m. Peterburgo imperatoriškąją (alek-
sandros) teatro mokyklą pabaigęs Borisas dauguvietis, 1910 m. Peterburgo literatūros ir 
dailės draugijos (aleksandro Suvorino) teatro mokyklą užbaigęs konstantinas glinskis, 
o paskui ir kt. – gana sėkmingai dirbo profesionaliuose rusų teatruose) ir apie aistrin-
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gų tautiškumo idėjų persisunkusiame laike visiškai suprantamą edukacinio kontakto su 
svetimakalbių lietuvos teatrų profesionalais vengimą (t. y. apie vengimą sekti būtent 
taip – nuo intensyvaus bendradarbiavimo su svetimtaučiais profesionalais – prasidėjusių 
ir kaip tik todėl labai greitai į profesionalias vėžes įsistojusių nacionalinių latvijos bei 
estijos teatrų pavyzdžiu) (Кундзинь 1963: 13−30; Каск, Тормис, Таалма 1978: 13−34).  
tačiau ar visgi ne teisingiausia čia būtų kalbėti apie pačių lietuviško teatro ištakų savi-
tumą – apie tą XiX a. pab. lietuvoje užgimusį slaptojo / persekiojamojo teatro fenome-
ną: scenos menas, atsiradęs visų pirma kaip rezistencinės politikos forma ir daug metų 
funkcionavęs anapus visų profesionalumo ir diletantiškumo, meniškumo ir „chaltūros“, 
meninio renginio ir patriotinės akcijos, rimto scenos darbo ir masinės pramogos opo-
zicijų, išmokė save suvokti kaip visų norinčiųjų be jokių specifinių įgūdžių nuosavybę ir 
įtvirtino mokymosi kaip nereikalingos, tam tikra prasme turbūt net žeminančios veiklos 
nuostatą.

Pradžia: juozo Vaičkaus „siurprizas“

Profesionalaus nacionalinio teatro ir nacionalinės teatro mokyklos idėjų abipusiš-
kumą lietuviška teatro kultūra atrado tik 1916 m. – kai aktyvus „lietuviškųjų vakarų“ 
sąjūdžio dalyvis juozas Vaičkus, vienerius metus pasimokęs Peterburgo imperatoriško-
joje (aleksandros) teatro mokykloje, Peterburge (savo bute Fontankos g. 121) atidarė 
privačią teatro studiją – tokią „kaip ir mokyklą“, – 1919 m. rašė rašte Švietimo minis-
trui, – kurioje ne tik „rengėme spektaklius“, bet „kartu jau ėmėmės ir teorinio scenos 
pažinimo bei techninio lavinimo ne scenoje“ (Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, 
juozo Vaičkaus fondas).

žinoma, Vaičkus, iš esmės mėgėjiškoje „lietuviškųjų vakarų“ praktikoje susiforma-
vusi ir šiam lietuvių teatro istorijos etapui priklausanti asmenybė, tiems keliolikai „teo-
riniam scenos pažinimui“ pasiryžusių lietuvių jaunuolių vienas pats negalėjo įdiegti pa-
tikimų aktorystės profesionalo kvalifikacijų. jis negalėjo išmokyti jų „išskėsti savo tikros 
dailės sparnų“,– 1918 m. rašė Vaičkaus atrastas ir nuo pat 1916 m. šalia buvęs dramatur-
gas Petras Vaičiūnas, bet užtat išmokė bent jau kažkiek „plezdenti technikos sparneliais“ 
(Vaičiūnas 1918: 2). t. y. savo mokiniams per porą metų jis suteikė patį elementariausią /  
minimaliausią vaidybos suvokimą – iki reforminio / iki režisūrinio teatro mokyklos prin-
cipais (tiksliau – subjektyviais jų įspūdžiais) paremtus sceninės kalbos / deklamacijos, 
sceninio gesto / pozos, sceninės emocijos / patetiško, „suforsuoto“ įsijautimo pagrindus.

aišku, juozas Vaičkus pasitikėjo savo darbu: 1918 m. iš savo auklėtinių subūrė Skra-
jojamojo teatro trupę ir sugrįžęs į lietuvą intensyviai mėgino įrodyti jos prestižą, imda-
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masis lig tol lietuvių scenoje dar niekada nedrįstų antono čechovo „trijų seserų“ (1919), 
Henriko ibseno „Statytojo Solneso“ (1919), levo tolstojaus „Patamsių galybės“ (1919), 
H. ibseno „Šmėklų“ (1920), Vydūno „Mūsų laimėjimo“ (1920) ir kt.

anuomet jau ėmęs ryškėti Skrajojamojo teatro lyderis aktorius Petras kubertavičius 
vėliau prisiminė – tuose spektakliuose „gelbėjo intuicija, nes meistriškumo dar labai trū-
ko“, ir apie tai pasakojo vieną pavojingą „Šmėklų“ incidentą, kuris kartu vaizdžiai liudijo 
Vaičkaus mokyklos savitumą: „Paskutiniame veiksme atsidūriau transe [P. kubertavičius 
vaidino osvaldą] ir net nepastebėjau, kaip apverčiau lempą, nuo kurios užsidegė staltiesė. 
tik staiga pamačiau scenoje dailininką adomą Varną. Mat, jis iššoko iš ložės gesinti 
scenoje gaisro. užgesinęs vėl grįžo į savo vietą, o aš visą laiką vaidinau toliau, nekreipda-
mas jokio dėmesio, ką a. Varnas darė scenoje. žiūrovai sėdėjo susikaupę – nei juoko, nei 
jokio sutrikimo. laimingai užbaigiau spektaklį“ (kubertavičius 1970: 47). Vaidybos kaip 

„transo“ gerbėjas Vaičkus savo mokiniu tąsyk turėjo labai didžiuotis.
nepaisant šių ir panašių nesklandumų, Vaičkaus mokiniai (Viktoras dineika, teo-

filija dragūnaitė-Vaičiūnienė, Petras kubertavičius, ona kurmytė, juozas Stanulis, an-
tanina Vainiūnaitė ir kt.) nepriklausomybės pradžioje turėjo išskirtinę reputaciją ir be 
jokių didesnių diskusijų tapo pirmosios profesionalaus lietuvių teatro trupės pagrindu, 
t. y. Vaičkaus „kaip ir mokykla“ pasiteisino. o svarbiausia – ji buvo tai, kas „pralaužė 
ledus“: priešnuodžių prieš vis labiau slėgusią ir neraminusią savo mėgėjystę niekaip ne-
išrandančiai lietuvių scenai ji atvėrė teatro mokyklos kaip esminio teatro profesionalizacijos 
stimulo perspektyvą.

Šios perspektyvos lietuvių teatras iš savo rankų nebepaleido. nepriklausomybės pra-
džioje ypač aktyvus vis dar tebebuvo Vaičkus: savo Skrajojamajai trupei papildyti jis vėl 
ir vėl steigė studijas (1918 m. – Vilniuje, 1919 m. – kaune), nenuilsdamas kūrė dramos 
mokyklų projektus (vėliau, 1932 m., jau grįžęs iš jaV, kur mėgino užkariauti Holivudą, 
kaune jis atidarė kino-teatro studiją ir bandė ruošti kino aktorius).

1919 m. Vilniuje laikinajai lietuvos vyriausybei Vaičkus pateikė Valstybės dramos 
mokyklos projektą, kuris bylojo apie gana rimtą ir plačią jo teatro pedagogikos sampratą 
(šioje mokykloje, pasak Vaičkus, turėtų būti dėstoma „lietuvių kalbos, lietuvos istorijos, 
vokiečių ir prancūzų kalbų, logikos, bendrosios psichologijos ir scenos tveriamosios psi-
chologijos, estetikos, fechtavimosi, grimo, visų kultūrinių tautų istorijos, literatūros isto-
rijos, teatro istorijos, buities istorijos, ypač helenų kultūros istorijos, fortepijonu skam-
binti, tikybos, plastikos, šokių, etikos, gimnastikos“) (guobis 2004: 22).

tačiau už pagrindinių lietuviškos teatro edukacijos procesų vairo jau stovėjo kitos 
scenos asmenybės.
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Įsibėgėjimas: antano Sutkaus teatro studija  
ir Valstybės teatro Vaidybos mokykla

jau 1919 m. pab. kaune pradėjo veikti Maskvos Fiodoro komisarževskio dramos 
studijos auklėtinio (1913–1916) antano Sutkaus vadovaujama trimetė vaidybos moky-
kla – pirmoji instituciškai įteisinta (1920–1922 m. priklausiusi lietuvių meno kūrėjų 
draugijai) ir programa įforminta lietuviška teatro mokykla.

Be paties antano Sutkaus, kuris dėstė aktorinį meistriškumą bei kalbos kultūrą, 
šioje mokykloje dirbo solidus „pagalbininkų“ būrys – baletmeisterė ir privačios bale-
to studijos vadovė olga kalpokienė-dubeneckienė (vedė choreografijos užsiėmimus), 
lietuvos universiteto profesoriai juozas tumas-Vaižgantas, Balys Sruoga, juozas eretas, 
Vladas dubas ir kt.

(neo)romantinio-simbolistinio XiX a. pab.−XX a. pr. teatro adeptas Sutkus aktorys-
tės ugdymą suvokė visiškai kitaip nei Vaičkus: daugiausia dėmesio savo pedagogikoje jis 
skyrė fantazijos, intuicijos bei improvizacijos įgūdžiams lavinti. Savo mokiniams jis primyg-
tinai rekomendavo skaityti F. komisarževskį, aleksandrą tairovą, nikolajų jevreinovą, 
commedia dell ’arte tyrinėjimus ir kt. „teatrališko teatro“ estetikos veikalus, o kaip pagrindi-
nę aktorinės praktikos discipliną savo mokykloje įteisino improvizaciją, kuri, jo manymu, 
geriausiai „mankština emocionalią moksleivio techniką, vaizduotę bei sceningąjį sumanu-
mą“ (Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, antano Sutkaus fondas) ir kurios jie, beje, 
dar daugiau nei pamokose galėjo patirti dalyvaudami sąmojingose gausų aštrialiežuvių 
3-iojo dešimt. pr. lietuvos menininkų būrį sutelkusio Vilkolakio (1919–1925) improvi-
zacijose (Sutkaus mokiniai sudarė ir tautos teatro (1923–1925) aktorių trupę).

„Sutkiškoji“ improvizacijos kaip esminio aktorinės technikos ugdymo „įrankio“ sam-
prata reiškė 3-iojo dešimt. pr. lietuvių teatre novatoriškų aktorystės savybių – spontaniš-
kumo, aktorinės transformacijos, emocinio lankstumo, vaidybos ryškumo / ekspresyvu-
mo įgūdžių – lavinimo pastangą. arba kitaip – ji reiškė Sutkaus intenciją proteguoti /  
propaguoti Valstybės teatre galiojusiam „amplua aktoriaus“ modeliui priešingą universa-
laus (amplua neribojamo) aktoriaus modelį.

 Sutkaus studijos auklėtinė aktorė Potencija Pinkauskaitė savo atsiminimuose ypač 
pabrėžia šį jo rūpestį aktoriaus įvairialypiškumo / įvairiažanriškumo ugdyba: „a. Sutkus 
žiūrėjo, kad aktoriai nebūtų vienpusiai. Mėtė mus į įvairius vaidmenis. tai vaidindavau 
mergytę su čiulptuku, tai kretančią senutę...“ (Aktorės kelias 2008: 28).

tačiau ši lietuviškos aktorystės „dvi-kryptiškumo“/„dvi-mokykliškumo“ istorija 
labai greitai pasibaigė: Sutkaus mokykla, Vilkolakis ir tautos teatras 1925 m. nustojo 
egzistuoti, o netrukus, 1926 m., Sutkus tapo Valstybės teatro vadovu ir drauge atsivedė 
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savo auklėtinių būrį, kuris beveik iš karto čia prigijo (jau nuo 1922 m. Valstybės teatre 
dirbo „sutkininkės“ Petronėlė Vosyliūtė ir elena žalinkevičaitė, nuo 1925 m. – Poten-
cija Pinkauskaitė; 1926 m. į jo trupę įsiliejo nastė jurašūnaitė, kazys juršys, Henrikas 
kačinskas, jadvyga oškinaitė, juozas Siparis).

tiesa, 1926 m. buvo daug kalbama apie Valstybės teatro trupės skilimą į „senųjų“ ir 
„jaunųjų“ / „naujųjų“ grupuotes.

Po vieno iš pirmųjų Valstybės teatro „senbuvių“ ir „naujokų“ susitikimų – B. dau-
guviečio režisuotų H. ibseno „Visuomenės šulų“ (1926) – B. Sruoga nedviprasmiškai 
paskelbė „naujokų“ pergalę (ir gana tiksliai, nors truputį, tiesa, nepelnytai nuskriausda-
mas pirmuosius, įvardijo Vaičkaus ir Sutkaus pedagogikos rezultatų skirtumus): „kiek 
pirmoji [„senbuvių“] grupė [buvo] bespalvė, šiokiadienė, šablo niška, mažai tesiskirianti 
nuo tos grupės, kuri kas dieną vyksta kauno kurioj nors skalbinių siuvykloj, tiek antroji 
[„naujokų“] grupė [atrodė] gy va, reikšminga, individualizuota“ (Sruoga 1926: 2).

Visgi Sruogos nuosprendis nepasitvirtino: intensyviai vaidindami aktoriai greitai 
„susivaidino“ – „genetiniai“ jų skirtumai išsilygino, o „neišsilyginimo“ atvejais tapo turi-
ningo kūrybinio bendradarbiavimo akstinais (šioje vietoje visų pirma reikėtų kalbėti apie 

„vaičkininko“ P. kubertavičiaus ir „sutkininko“ Henriko kačinsko duetą – neabejotinai 
įdomiausią kūrybinę tarpukario lietuvių teatro „porą“).

tapęs Valstybės teatro direktoriumi Sutkus – ir tai buvo reikšmingiausias jo direk-
torystės nuopelnas – inicijavo rimtą reformą Valstybės teatro Vaidybos mokykloje – pa-
grindinėje tarpukario teatrinės edukacijos institucijoje, kuri nuo 1924 m. rugsėjo 15 d. 
veikė kaip trimetė vakarinė „aukštesnioji specialinė mokykla“ ir buvo atvira ne jaunes-
niems kaip 17 metų „abiejų lyčių asmenims <...> nemažesnio, kaip aukštesniosios mo-
kyklos iV klasių mokslo cenzo“ (Literatūros ir meno archyvas, f. 101). Pirmuosius dvejus 
metus ją orientavusi ganėtinai siaura programa, sutalpinta į dvi su puse valandos kasdien 
trukdavusias Valstybės teatro režisierių konstantino glinskio bei Boriso dauguviečio 
pamokas (dažniausiai vykdavusias teatro Vyriausybės ložėje), Sutkaus iniciatyva buvo iš 
pagrindų atnaujinta, stipriai išplėsta ir pastebimai suintelektualinta. Pagrindinių specia-
lybės disciplinų sąraše šalia „balso ir tarenos lavinimo, plastikos ir ritmo pratimų, akro-
batinės gimnastikos, fechtavimo“ bei kt. atsirado „improvizacija (mankštinti emocionalią 
moksleivio techniką, vaizduotę bei sceningąjį sumanumą)“, „grimo teorija ir pratimai“, 

„vaidybos teorija“, taip pat buvo pradėta dėstyti „lietuvių ir pasaulio vaidybos ir literatūros 
istorija, visuotinė meno istorija bei „bėgamos paskaitos iš aistetikos ir meno filosofijos ir 
psichologijos“ (ibid.).

Valstybės teatro Vaidybos mokykloje dėstė lietuvos universiteto profesoriai Vincas 
Mykolaitis-Putinas (pasaulio ir lietuvių literatūrą), B. Sruoga (pasaulio teatro istoriją), 
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taip pat Sofija kymantaitė-čiurlionienė (lietuvių kalbą ir akcentologiją), Vytautas Bi-
čiūnas (meno istoriją ir grimą), baleto kritikė Vera Sotnikovaitė (plastiką), operos reži-
sierius teofanas Pavlovskis (dainavimą), patyręs kūno kultūros specialistas l. Mirskis 
(akrobatinę gimnastiką), karo mokyklos dėstytojas, knygelės Fechtavimas espadronais 
(1926) autorius j. jungmeisteris (fechtavimą) ir kt.

aišku, Sutkaus reforma Vaidybos mokykloje buvo labiau techninė / kiekybinė: ji su-
teikė (ar bent mėgino suteikti) jai universitetinį lygį, bet iš esmės nepakeitė / neatnaujino 
pedagoginių įpročių bei įgūdžių sistemos. ji neaplenkė laiko: lietuviška teatro mokykla, 
kaip ir teatras, iki pat 1929 m. išsaugojo priklausomybę konservatyviosios / iki režisū-
rinės / „iki mokslinės“ teatro estetikos krypčiai. t. y. ji buvo tokia, koks buvo teatras ir 
kokios teatrui labiausiai reikėjo. juo labiau kad pagrindiniai pirmojo Vaidybos mokyklos 
etapo herojai – skirtingo teatrinio skonio, skirtingų interesų ir skirtingų pedagoginių 
prioritetų režisieriai B. dauguvietis, k. glinskis bei a. Sutkus (tiesa, užsilikęs joje trum-
pai, vos metus), savotiškai oponuodami vienas kitam ir kartu papildydami, koreguodami 
vienas kitą, sugebėjo pasirūpinti įvairiomis aktoriaus lavinimo briaunomis, t. y. užtikrino 
įvairių aktorystės aspektų ugdymą.

„Vėjingasis“ dauguvietis buvo romantinės – temperamentingos, ekstaziškos, eu-
foriškos – aktorystės apologetas. jau patys pagrindinių jo dėstytų disciplinų pavadini-
mai – Balso pastatymas bei Sceninio temperamento pradai – liudija: aktoriaus ugdymą 
jis suvokė visų pirma kaip jo temperamento formavimą, lavinimą, laisvinimą ir emocin-
gumo / jausmiškumo diapazono plėtimą (per jėgą, per prievartą, per „davaj, davaj“, jei 
nesiduoda).

Štai viena jo mokinio aktoriaus alfonso Radzevičiaus papasakota ištrauka iš Sceni-
nio temperamento pradų paskaitos, vaizdžiai išduodanti dauguviečio „metodikos“ sa-
vitumą: „Mokiausi kazio Binkio eilėraštį „Vėjavaikis“. jau buvau bebaigiąs antrą strofą: 

„debesų keliu didžiuoju / aš važiuoju!“ tuo pat išgirdau „Stop!“ ir mokytojo pašaipią 
pastabą: „Vadinasi, padebesiais skrajoji? nepanašu. Man rodos, tu ant seno kuino už-
sėdęs per kaimo ulyčią pūškuoji. Vėjavaikio padūkėlio šauksmas visatos gelmėse gi iki 
septinto dangaus sklinda. Prakirsk tą nuotolį, jei nori, kad tave išgirstų. Pabandyk!“ Pa-
bandžiau. ant pirštų galų pasistiebiau, rankas nelygu sparnuotis išskėčiau (mokytojas 
nedraudė gestikuliuoti) ir šaukiau į dangų: „gulbės – kelią! / gervės – kelią!“ nuo šiol 
stiprūs mokytojo delno trenksmai į stalą, galingas „gerai!“ kiekvieną mano žodį lydėjo. 
Vis stiprėjo trenksmas ir šauksmas: „Stipriau! dar stipriau! dar! gerai! labai gerai!“ 
deja, paskutinės eilutės nebespėjau perskaityti. Mokytojas, už akių užbėgęs, perskaitė 
vietoj manęs. tai buvo stebuklinga ekstazės akimirka. titaniško temperamento prasi-
veržimas mane iš vėžių išmušė. išeliminavo. nutilau. Vėliau gailėjausi nepaklausęs: kaip 
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to pasiekti? Į šį klausimą mokytojas atsakydavo: „jei nežinai, ką daryti, atlik, kaip tau 
rodoma. nesuvoki? ateis laikas – suprasi“ (Radzevičius 1983: 32).

kaip ir dauguvietis, santūrusis Valstybės teatro estetas glinskis tikėjo prigimtiniu 
talentu kaip esmine aktorystės sąlyga, tačiau, būdamas labiau sceninio XiX a. realizmo 
adeptas, kritiškai žiūrėjo į „emocijų kulminacijų“ reikalavimą ir išpažino „logiško emo-
cionalumo“ (emocijų ekonomijos) idėją (aleknavičius 1968: 14). t. y. pedagoginiuose 
savo užsiėmimuose jis savotiškai bandė apvaldyti / apvalyti, įforminti būsimuosiuose 
aktoriuose dauguviečio žadinamus gaivališkus temperamento blyksnius ir pagrindinėse 
savo paskaitose – Scenos veikslų abėcėlėje bei Pamatinių scenos emocijų dėsniuose – 
daugiausia dėmesio skyrė sceninio judesio, sceninio gesto, sceninės laikysenos, sceninės 
kalbos technikai, kurią iš esmės suvokė kaip gražumą bei eleganciją: mokė, pasak Radze-
vičiaus, grakščiai „vaikščioti, sėdėti, klaupti, posūkius daryti, griūti, juoktis“ ir „logiškai 
mąstyti bei kalbėti scenoje“ (Radzevičius 1983: 13, 21−22).

aktorė elena Bindokaitė prisimena: glinskis vis pabrėždavo, kad „verkti scenoje 
nereikia, nes akys surištos su nosimi ir aktoriui teks griebti nosinę ir šnypšti, o tas sukelia 
žiūrovų tarpe negerą ir negražų jausmą. Reikia taip mokėti verkti, kad publika verktų, o 
pats mažiausiai išeikvotum jėgų“ (aleknavičius 1968: 14).

Sutkus buvo labiau teoretikas (teatro intelektualas) nei praktikas ir pedagoginėje 
veikloje, atrodo, ne tiek tikrino / realizavo gana progresyvias (pranokstančias daugu-
viečio bei glinskio išpažįstamas) savo aktorystės idėjas, t. y. ne tiek ieškojo būdų, kaip 
išugdyti privalomais skelbiamus kūrybinės aktoriaus vaizduotės bei ekspromto / impro-
vizacijos gebėjimus, kiek tiesiog plėtė teorinį-intelektualinį jo akiratį. (Vaidybos teorijos 
seminaruose jis skaitė paskaitas: „tikrovės reiškiniai mūsų sąmonėje“, „Sąmonės savai-
mingumas ir jo reikšmė žaismei ir meno kūrybai“, „kūrybinė vaizduotė kaip sąmonės 
veiksnys“, „Įsijautimas ir persivaizdavimas ir jų psichologiniai pagrindai“, „Rolės sukūri-
mo būdai: intuicija, analizė, sintezė“, „atmintis, asociacija, asimiliacija, fantazija, ritmo ir 
metro sąvoka“ ir t. t.( Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus, antano Sutkaus fondas)).

Valstybės teatro Vaidybos mokykloje dauguvietis išleido dvi laidas – 1929-ųjų, pačią 
pirmąją (ją baigė e. Bindokaitė, emilija grikevičiūtė, kazys jurašūnas, teodora liau-
gaudaitė, antanas Mackevičius, Stasys Petraitis, a. Radzevičius, liucija Rutkauskaitė 
ir kt.) ir 1933-iųjų, paskutiniąją, penktąją (ją baigė galina jackevičiūtė, aleksandras 
kernagis, Bronė kurmytė, Vanda lietuvaitytė, Balys lukošius, juozas Monkus-Monke-
vičius, emilija Platušaitė, aleksas Šimkūnas ir kt.). glinskis buvo trečiosios – 1931-ųjų – 
laidos vadovas (ją baigė Stasys čaikauskas, Valerijonas derkintis, gražina jakavičiūtė, 
Stepas jukna, juozas Miltinis). Sutkus išleido antrąją – 1930-ųjų – laidą (ją baigė Mečys 
chadaravičius, kazys inčiūra, juozas Rudzinskas, aleksandra zdanavičiūtė ir kt.).
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Vis dėlto Balys Sruoga, 1929 m. rašydamas, kad Vaidybos mokykla yra „nelaimingų 
žmonių gaminamoji įstaiga“, tam tikra prasme buvo teisus (Sruoga 1929: 67). trečiojo 
dešimtmečio pabaigoje, kai po lietuvą pradėjo sklisti idėjos apie rimtesnio, atsakin-
gesnio, sistemiškesnio ir kartu gilesnio požiūrio į kultūros kūrybą būtinybę, darėsi vis 
labiau akivaizdu: tokios teatro mokyklos (kaip ir tokio teatro) nebepakanka. „nelaimin-
gų žmonių“ laimei, permainų vėjo ilgai laukti neteko: 1929 m. į Valstybės teatrą atvy-
kęs konstantino Stanislavskio vadovaujamos Maskvos dailės teatro Pirmosios studijos 
auklėtinis andrius oleka-žilinskas tų pačių metų rudenį Vaidybos mokykloje surinko 
kursą ir ėmė dirbti pagal naują ir – svarbiausia – autentišką, „iš pirmų rankų“ gautą 
(nors, aišku, dar nepilną, neišbaigtą), K. Stanislavskio sistemą. kitaip sakant, jis pradė-
jo metodiškai rengti aktorius − mokyti to, ko lietuvoje dar niekada nebuvo mokoma: 

„paliuosavimo muskulų“, – savo paskaitų konspektuose stropiai vardijo „žilinskiukas“ 
algirdas jakševičius, – dėmesio sutelkimo, „sugebėjimo jausti teisybę ir atsiduoti jai“  
(t. y. sceninio natūralumo), „sugebėjimo fantazuoti“, mokėjimo „pasitikėti nęsąmoningąja 
sritimi“, aplinkybių pojūčio, partnerystės / ansambliškumo, „kūrybinės savijautos“ ir pan.,  
t. y. vadinamosios psichologinės vaidybos aspektų, kurie ilgainiui tapo lietuviškos teat-
rinės mokyklos savastimi (algirdas jakševičius. andriaus olekos-žilinsko vaidybos sis-
temos užrašai, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus).

apie senosios (nepsichologinės) ir naujosios (psichologinės) mokyklos susidūrimą 
gražiai pasakoja „dauguvietininkė“ e. Bindokaitė, kuri 1929 m. buvo pakviesta į vieną 
olekos-žilinsko „Šarūno“ repeticiją pabandyti Voverės vaidmens: „Paskutinėje sceno-
je, kai Šarūnas pasmaugia Voverę, aš gerokai perspaudžiau. Pakeltu balsu sakiau mo-
nologą, reiškiau neapykantą Šarūnui, gestikuliavau, mušiausi į krūtinę, net atsiklaupiau. 
daugeliui repeticiją mačiusių aktorių šitokia vaidyba atrodė priimtina, net patiko. tik  
a. oleka-žilinskas ramiai viską išklausęs, pasakė: „Mes dar pakalbėsim. atskirai...“ tada 
aš gavau gerą pamoką apie saiką scenoje. apie vidinį aktoriaus saiką. ir visam gyvenimui 
supratau, kad geriau atiduoti ne viską, negu perspaust“ (aleknavičius 1984: 10).

Šis 3-iojo–4-ojo dešimt. lietuvių teatro gyvenimui būdingas incidentas vaizdžiai 
liudija: „iki žilinskiškoji“ ir „žilinskiškoji“ pedagoginės metodologijos kardinaliai skyrėsi, 
tačiau lietuvių aktoriai noriai ir smalsiai žengė per šių skirtumų barjerą, t. y. buvo atviri / 
pasiruošę naujovėms.

Įdomu, bet turbūt ir savaip dėsninga: k. Stanislavskis į lietuviškos teatro mokyklos 
genetiką ėmė smelktis lydimas poleminių jo mokymo korekcijų – visų pirma Michailo 
čechovo idėjų, kurias gerai žinojo ir kuriomis dar prieš šio aktoriaus, režisieriaus bei pe-
dagogo lietuviškos kūrybinės biografijos pradžią Vaidybos mokykloje bei Valstybės teat-
re dosniai dalijosi oleka-žilinskas. aišku, šiuo požiūriu daug svarbesni buvo pedagogi-
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niai paties M. čechovo užsiėmimai – ne tik spektaklių repeticijos, bet ir 1932–1933 m. 
visai Valstybės teatro trupei atviros Vaidybos mokykloje jo vestos „studijinės / kūrybinės 
valandėlės“.

Beje, pats Michailas čechovas iš kauno savo bičiuliams siųstuose laiškuose vis pa-
siskųsdavo, kad lietuvių aktoriams dar labai trūksta (kitaip nė negalėjo būti) „pačių ele-
mentariausių, paprasčiausių“ praktinių konstantino Stanislavskio sistemos įgūdžių ir dėl 
to jam su jais gana sunkiai sekasi išbandyti, gilinti, tobulinti savo aktorystės metodiką 
(Бюклинг 2001: 430).

M. čechovo ir lietuvių teatro aktorių nesklandų kontaktą savaip patvirtina ir šis 
faktas: 1935 m. į anglijoje, dartingtone, M. čechovo įkurtą tarptautinę teatro studiją 
įstojo du lietuviai „žilinskiukai“ – juozas gustaitis ir edvardas kaštaunas, bet jau po 
pirmojo semestro jie buvo išmesti kaip neatitinkantys nustatytų kūrybinio augimo rei-
kalavimų (ibid.: 247).

Visgi M. čechovo įnašas į lietuvių teatro mokyklos tvirtėjimo / kokybiškėjimo (jos 
pagrindų modernėjimo) istoriją buvo didžiulis. Sruoga nė kiek neperdėjo, kai 1938 m. 
tvirtino: to, ką M. čechovas davė „mūsų aktoriams, pašalinis žiūrovas, ne specialistas, 
negalėjo nei pastebėti, nei įvertinti“, nors jiems patiems tai „buvo nelyginant naujo lo-
byno atradimas“ (Sruoga 1938: 226). o tiksliau – M. čechovo pamokos supažindino su 
originalia kūrybinės vaizduotės lavinimo technika, praplėtė formos ir turinio vienovės 
pojūtį stiprinančių pratybų diapazoną, pasiūlė keletą vidinio lankstumo / vaidybos rit-
miškumo pratimų, įvesdino į „regimos kalbos“ – adekvačių gesto ir žodžio, judesio ir 
emocijos sąsajų paieškų – praktiką, leido išbandyti „įsivaizduojamo centro“, „įsivaizduo-
jamo kūno“, „psichologinio gesto“ bei kt. čechoviškos aktorinės kūrybos metodus, kurie 
praplėtė kūrybinį lietuvių teatro aktorių akiratį ir – svarbiausia – svariai prisidėjo prie 
aktorinės jo raiškos ekspresyvėjimo.

galima drąsiai sakyti: olekos-žilinsko inicijuota pedagoginė reforma, pagrįsta sta-
nislavskiškos ir poststanislavskiškos / čechoviškos aktoriaus ugdymo metodologijų sin-
tezės pastanga, pasiteisino su kaupu. Šitai tapo aišku iškart, jau 1933-iaisiais, kai pasirodė 
diplominis „žilinskiukų“ spektaklis − alfred’o de Musset „Meile nežaidžiama“: jis sulau-
kė daugybės entuziastingų komplimentų ir buvo įvertintas kaip akivaizdus novatoriškos 
teatrinės pedagogikos laimėjimas, taip pat – beprecedentis įvykis XX a. i pusės lietuvių 
scenos istorijoje! – tapo repertuariniu Valstybės teatro spektakliu.

tačiau ši sėkmė buvo triumfinis Vaidybos mokyklos istorijos finalas. 1933 m. pasie-
kusi savo raidos kulminaciją – apčiuopusi, atrodė, puikią pedagoginės programos reorga-
nizavimo ir jos sistematizavimo perspektyvą, dėl finansinių resursų stokos Vaidybos mo-
kykla nustojo egzistuoti. tačiau lietuviška teatro mokyklos istorija, žinoma, nenutrūko.
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tąsos pastangos ir alternatyvų paieškos: 1933–1952

Po Vaidybos mokyklos uždarymo aktorių rengimo darbai kuriam laikui susitelkė 
Valstybės teatro aktorių kuruojamose privačiose studijose; tarp jų išsiskyrė – reguliariau-
siai ir sėkmingiausiai veikė – Vlado Fedoto-Sipavičiaus vadovaujamos Šaulių sąjungos 
eksperimentinio dramos teatro studija (1931–1934) bei Pirmoji kauno dramos studija 
(1936–1939; V. Fedotui-Sipavičiui persikėlus į klaipėdą, praktiškai jai vadovavo P. ku-
bertavičius).

žymiausia Vlado Fedoto-Sipavičiaus mokinė buvo aktorė Monika Mironaitė: 
1934 m. ji baigė eksperimentinio dramos teatro studiją ir debiutavo baigiamajame šios 
studijos spektaklyje – Šatrijos Raganos „irkos tragedijoje“ – suvaidinusi irką.

Pirmoji kauno dramos studija teatrui davė daugiau aktorių: 1939 m. ją baigė kazys 
tumkevičius, Veronika Fakejevaitė, irena oškinaitė; joje porą metų mokėsi (ir po to 
įsidarbino teatre) gražina Blynaitė-kernagienė, dramaturgas antanas Škėma ir kt.

netrukus lietuviškos teatro mokyklos istorija atgavo savo solidumą: 1937 m. starta-
vo neabejotinai įdomiausias ir ambicingiausias paskutiniojo tarpukario penkmečio teatro 
edukacijos projektas – Sruogos iniciatyva Vytauto didžiojo universitete pradėjo veikti 
Studentų teatro studija, subūrusi itin rimtą ekspertų komandą (pagrindinis aktorinio 
meistriškumo dėstytojas buvo olekos-žilinsko mokinys a. jakševičius, ką tik grįžęs į 
kauną po režisūros studijų Maskvoje bei jaV; jam talkino Balys lukošius bei Henrikas 
kačinskas) ir – iš pradžių, tiesa, nedrąsiai, bet palaipsniui vis energingiau – puoselėjusi 
svajonę išaugti į naują bei kūrybišką idėjos vienminčių teatrą.

Visgi ši studija, regis, nepakilo virš humanistikos studentų „būrelio“ / fakultatyvo 
lygio, nors užsiėmimai vyko gana intensyviai (kiekvieną vakarą ir savaitgaliais), t. y. ji 
nedavė apčiuopiamų teatrinių rezultatų: neišugdė aktorių (nors keletas jos dalyvių pro-
fesinį savo kelią susiejo su teatru – visų pirma teatrologas jurgis Blekaitis ir dramaturgas 
Viktoras Miliūnas).

iškalbinga: 1940 m. Vytauto didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulte-
tui persikėlus į Vilnių, ši studija, atrodo, visai neskausmingai iširo.

Pabrėžtina − šios paskutiniųjų nepriklausomos lietuvos metų teatrinės mokyklos 
iniciatyvos kūrėsi, aktyviai plėtodamos, ar bent jau mėgindamos plėtoti, moderniosios 
4-ojo dešimt. pr. pedagogikos atradimus, t. y. jos kūrėsi „po K. Stanislavskio vėliava“. tie-
sa, Fedoto-Sipavičiaus studijose deklaruojamas sekimas k. Stanislavskio metodika – jų 
planai pradėti nuo stropių „aktoriaus saviruošos“ studijų (Literatūros ir meno archyvas, 
f. 355) – tikriausiai buvo labiau neatsparumo teatro mados vėjams nei giliai pajustos ir 
įsisąmonintos teatrinės būtinybės ženklas (juo labiau kad kaip darbinę medžiagą savo 
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pratybose Fedotas-Sipavičius daugiausia naudojo XiX a. pab.–XX a. pr. lietuvių klasiką, 
kuriai nė nereikėjo nuodugniau pažinti psichologinę vaidybą). tačiau Sruogos ir jakše-
vičiaus (kuris, beje, 1940 m. į lietuvių kalbą išvertė „aktoriaus saviruošą“) prisipažinimai 
apie „esmingiausių k. Stanislavskio sistemos pagrindų [kaip būtino aktoriaus ugdymo 
pamato] pasisavinimą“ (-m-. akademinio teatro premjeros proga 1939: 12) turėjo realų 
motyvą. jakševičius – neginčytina – puikiai žinojo k. Stanislavskį: Studentų teatro stu-
dijoje, pasak jurgio Blekaičio, jis nuosekliai / sistemingai dirbo „pagal naujausią metodą – 
mokė, kaip sustyguoti savo vidų, kad jame užaugtų, subręstų natūralūs sceniniai vaizdai, 
psichologiškai pagrįsti ir emociškai sodrūs“ (Blekaitis 1999: 201).

Šio metodo autoritetas – nepaisant ne itin laimingo Studentų teatro studijos finalo 
(ir, ko gero, pirmiausia dėl jakševičiaus kolegos Romualdo juknevičiaus spektaklių, kurie 
vienas garsiau už kitą liudijo „stanislavskiškų“ darbo su aktoriais principų efektyvumą) – 
jau buvo neginčytinas. 1938 m. dėstydamas „Stanislavskį palikuonims“ B. Sruoga galėjo 
nesivaržydamas sušukti – „tegul bus pagarbintas jo vardas!“ – ir kalbėti apie jo sistemos 
universalumą bei kūrybiškos aktorystės ugdymo potenciją: ši „sistema, gimusi rusų že-
mėje, išaugusi iš rusų gyvenimo patyrimo, specifinių rusiškų elementų faktiškai neturi. ji 
yra lygiai naudinga visoms tautoms ir visiems geografiniams plotams. netinka ji tiktai 
meno amatininkams, verteivoms, apsigimusiems „chalturščikams“ ir tinginiams“ (Sruo-
ga 1938: 544, 547).

žinoma, netrukus užklupusios karo bei pokario sumaištys institucinio šių metodo-
loginių aktoriaus ugdymo atramų įprasminimo / įteisinimo, t. y. jų orientuojamos teatro 
mokyklos steigimo, darbus privertė atidėti ateičiai. žmonės, savaime suprantama, vis 
tiek norėjo mokytis teatro, o teatrai – kad ir nuskurdę, pavargę, išsekę – toliau rūpinosi 
savo kadrų ugdyba: iš paskutiniųjų organizavo studijas (kauno dramos teatro studi-
ja: 1942–1950; Vilniaus dramos teatro studija: 1942–1943, 1945–1953; Šiaulių dramos 
teatro studija: 1941–1942, 1946–1948). tačiau jų misija buvo kaip nors užtikrinti bent 
jau pakenčiamas išorinės teatro egzistencijos sąlygas (išspręsti kiekybines aktorių trupės 
problemas), o ne ryžtis rimtam tikro / gero aktorystės profesionalo lavinimui.

aišku, ši taisyklė turėjo išimtį: nuo 1940 m. prie Panevėžio dramos teatro veikė 
režisieriaus juozo Miltinio vadovaujama studija, kuri palaipsniui įgijo unikalios teatro 
mokyklos reputaciją ir įsitvirtino kaip stipri pagrindinės lietuviškos teatro edukacijos 

„įstaigos“ alternatyva.
Pokariu įstrigę profesionalaus aktoriaus rengimo reikalai pastebimai ir rezultatyviai 

į priekį pajudėjo tik 1952 m. – kai lietuvos valstybinėje konservatorijoje pradėjo veikti 
Aktoriaus meistriškumo katedra.
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Pre-history of the Department of Actor Mastership at the Lithuanian 
State Conservatory: the development of the Lithuanian Theatre School  
in the first half of the 20th century

SuMMaRy. The history of lithuanian theatre school (actors’ training) 
started relatively late – in 1916 (under juozas Vaičkus’ private ini-
tiative in St Petersburg), and developed with little exceptions under 
the influence of the conservative/pre-directorial theatre school’s 
principles until 1929 (konstantinas glinskis’, Borisas dauguvietis’, 
antanas Sutkus’ educational practice at the State Theatre’s drama 
School). it allowed for the formation of a quite solid start-position 
for the beginning of lithuanian theatre, but soon exhausted itself, 
i.e., it started provoking certain doubts concerning its insufficien-
cy for developing new forms of artistic expression. Responding to 
this necessity, educational strategies in lithuanian theatre began to 
change their course; from 1929 the ideas of konstantin Stanislavski 
and his followers (andrius oleka-žilinskas’ and Michail chekhov’s 
educational practice at the State Theatre’s drama School) were in-
troduced, and became legitimatised as the basis of the lithuanian 
theatre pedagogical system aleady in the late 1930s, and were insti-
tutionalised as the main component of the lithuanian actors’ trai-
ning program in 1952, when the department of actor Mastership 
at the lithuanian State conservatory was founded.

keyWoRdS:  
theatre school, actor, 

acting technique, 
pre-directed theatre, 

directed theatre, 
improvization, 

Stanislavski method, 
psychological acting, 

method. 
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ilgą laiką Vakarų vaizduojamojo meno periferijoje buvusios jungtinės amerikos 
Valstijos nuo XX a. vidurio užtikrintai išsiveržia į priekį. kaip pažymi amerikiečių so-
ciologė diana crane, „po antrojo pasaulinio karo sekę dešimtmečiai buvo išskirtiniai 
amerikos meno istorijoje. nors iki tol jungtinės Valstijos turėjo meninių judėjimų ir 
žymių menininkų, tačiau nebuvo sukūrusios meninių stilių, kurie turėtų įtakos kitų šalių, 
ypač europos, menininkams. Pradedant abstrakčiuoju ekspresionizmu, niujorkas tapo 
pripažintu avangardinio meno pasaulio centru, plačiai skleidžiančiu užsienio menininkų 
mėgdžiojamus stilius ir kuriančiu meno kūrinius, dideliais kiekiais perkamus užsienio 
kolekcininkų ir muziejų“ (crane 1987: 1).

neoavangardo vystymosi peripetijas jungtinėse Valstijose turėjo galimybę stebėti iš 
arti ir lietuvių išeivių sociologas Vytautas kavolis (1930−1996). naujausios meno ten-
dencijos neprasprūsta mokslininkui pro akis. dideles simpatijas jam kelia XX a. 6-ajame 
dešimtmetyje vyravęs abstraktusis ekspresionizmas: „nuo seno domėjausi daile. ypač arti-
mas man buvo abstraktusis ekspresionizmas – vokiečių mokykla, kurios daug pavyzdžių 
buvo viename Harvardo muziejuje“ (kavolis 2000: 17). neatsitiktinai pirmasis kavolio 
meno sociologijos straipsnis buvo skirtas būtent šiai vaizduojamojo meno krypčiai (ka-
volis 1963). ir nors iš to straipsnio neišaugo platūs tyrimai, tačiau keliose vėliau pasiro-
džiusiose publikacijose (kavolis 1970a; 1970b; 1970c; 1972a; 1972b; 1995a) mokslinin-

Vytautas kavolis apie neoavangardą, 
technologiją ir meno likimą

alvydas noreika
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija

anotacija. tyrimo tikslas – aptarti amerikos lietuvių sociologo 
Vytauto kavolio požiūrį į XX a. 5–7 dešimt. neoavangardinį meną. 
teigiama, kad teorinį šio požiūrio pagrindą sudaro mokslininko 
plėtojama bendroji meno teorija. Remdamasis šia teorija kavolis 
kritiškai vertina neoavangardinį meną, pasigesdamas jo kūriniuose 
rūšinių meno savybių. jie arba netobulai atlikti, arba pernelyg susiję 
su socialiniu savo kilmės kontekstu ir dėl to sunkiai atpažįstami už 
šio konteksto, arba neteikia emocinio pasitenkinimo. išimtį suda-
ro tik abstraktusis ekspresionizmas, kuris traktuojamas kaip visiškai 
atitinkantis menui keliamus reikalavimus. Pristatomos kavolio neo-
avangardinio meno raidos prognozės. tyrimo metodai – analitinis ir 
rekonstrukcinis. 

ReikŠMiniai 
žodžiai: 
meno filosofija, 
meno sociologija, 
esencialistinė meno 
samprata, socialinės 
meno funkcijos, 
neoavangardas, 
televizija kaip meno 
determinantas.
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kui pavyksta pateikti ganėtinai originalią socialinę-psichologinę neoavangardo interpre-
taciją. tad savo straipsnyje ir norėčiau aptarti šios interpretacijos ypatybes.

Bendroji meno teorija

kavolio samprotavimai apie neoavangardą organiškai išplaukia iš jo bendrosios 
meno teorijos. ignoruojant šią teoriją, daugelis jo įžvalgų, minčių ir vertinimų gali pa-
sirodyti menotyriniu požiūriu grubūs, moralizuojančio atspalvio ir grįsti išankstinėmis 
meninėmis preferencijomis.

kavolio teoriniuose svarstymuose apie meną galima išskirti du probleminius blokus. 
Visų pirma jis sprendžia meno kūrinių savybių klausimą, ir nuo šio sprendimo priklauso 
atsakymas į klausimą, koks objektas ar veiksmas gali būti laikomas meno kūriniu. išsi-
aiškinęs, kas yra menas, autorius nagrinėja socialines meno funkcijas.

Mokslininkas išskiria penkias rūšines meno savybes. Pirma, meno kūrinys yra ar-
tefaktas, kitaip sakant − tai, kas sukurta žmogaus. antra, savo atlikimo tobulumu meno 
kūrinys išsiskiria iš kitų artefaktų. trečia, meno kūrinio atlikimo tobulumas atpažįstamas 
ir anapus socialinio ir kultūrinio jo kilmės konteksto. ketvirta, meno kūrinio tobulumas 
priklauso ne nuo suvokėjų požiūrio, bet glūdi meno kūrinio tvarkoje. ir, penkta, meno 
kūrinio tvarkos suvokimas teikia emocinį malonumą. Malonumas patiriamas dėl to, kad 
jaučiama, jog meno kūrinys gerai atlieka savo funkcijas, o jas gerai atlieka todėl, kad 
atitinka individų patirtį, susiformavusią emocinio jų santykio su socialine bei kultūrine 
aplinka pagrindu. 

apie meno funkcijas nuo antikos laikų prikurta daugybė teorijų. Vieni autoriai pa-
brėžė moralines meno funkcijas (Platonas 2000: 376c–403c), antri – pažintines (kataly-
nas 1983), treti – ideologines (Hauser 1982: 215−242), ketvirti kalbėjo apie meną kaip 
atsipalaidavimo priemonę (Stoškus 1981), o penkti meno kultivavime įžvelgė parodo-
mąjį vartojimą, skirtą savam socialiniam statusui pabrėžti (Veblen 1994: 71−101). kokią 
vietą šių samprotavimų kontekste užima kavolis?

kavolis pripažįsta meno daugiafunkciškumą. autorius teigia: „jis [menas] paprastai 
neveikia kaip „grynas“ menas. Pirmiausia jis gali persidengti su kitomis kultūrinėmis 
sistemomis (religija, filosofija, mokslu, sekuliaria ideologija) ir iš dalies atlikti aiškiau 
identifikuojamas šių sistemų funkcijas. tuomet menas tam tikru mastu yra suformuo-
tas jam perkeltų funkcijų, kurias atlieka kaip minėtų sistemų dalis. <...> antra, įvairūs 
socialiniai veikėjai ar grupės gali naudotis menu, siekiant atlikti funkcijas, kuriomis tie 
veikėjai suinteresuoti. toks meno naudojimas struktūruoja meno turinį ir stilių, daro įta-
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ką kūrybiniams pasiekimams ir meno funkcijų visumai“ (kavolis 2007: 158−159). „kaip 
‘grynas’“ menas veikia tuomet, kai reguliuoja emocinį individų gyvenimą?

ar pliuralistinė meno funkcijų samprata nesikerta su kavolio esencialistine pozicija 
meno savybių klausimu? ne, nesikerta. Sociologui pavyksta išvengti pažiūrų konflikto 
visas meno funkcijas suskirstant į pagrindines ir šalutines. Pagrindinėmis laikomos tik 
menui būdingos, emocinės, funkcijos, o kitos, perimtos ar primestos iš šalies, traktuoja-
mos kaip antraeilės. kitaip sakant, socialinės meno funkcijos skiriasi savo ontologiniu 
statusu. 

kavolis išskiria keturias pagrindines meno funkcijas. Pirma, menas reguliuoja gru-
pės individų emocinį santykį su socialine aplinka. Mokslininkas rašo: „Pagrindinė socia-
linė meno stiliaus funkcija – formuoti ar iš naujo emociškai sustiprinti bendrąsias ten-
dencijas, suvokti veiksmo situacijas tam tikrais struktūruotais būdais“ (kavolis 1968: 5). 
tą patį jis sako apie turinį: „Svarbiausia socialinė meno turinio funkcija – padėti lengviau 
pasiekti emocinę sąsają su beasmene sociokultūrine tikrove“ (kavolis 1964: 471−472). 
Šiuo atveju meninės išraiškos formą ar turinį sudarantys vaizdiniai gali skatinti individus 
emociškai priimti arba atmesti tam tikrus socialinės tikrovės aspektus ar objektus.

antra, dailioji kūryba užtikrina socialinės sistemos ir asmenybės koherentiškumą. 
geriausiai ši funkcija išaiškinta stiliaus atžvilgiu. Pagal kavolį, stilius integruoja socialinę 
sistemą individų emocijas susiedamas su socialine struktūra bei kultūra. jis rašo: „kai 
sutrikdoma santykinė socialinės sistemos pusiausvyros būsena, asmeninės emocijos atsi-
skiria nuo socialinių sąlygų (įskaitant ir techninę aplinką) bei kultūros simbolių ir menas 
yra labiau reikalingas kaip socialinių sąlygų, kultūrinių tradicijų ir individualių emocijų 
pakartotinio susiejimo „prasmingais“ ryšiais priemonė“ (kavolis 1972c: 137−138). as-
menybės sistemą stilius integruoja suderindamas jos pusiausvyrą griaunančią motyvaciją 
su priešingo tipo motyvacija, pavyzdžiui, nevaržomą seksualumą – su seksualiniu susilai-
kymu. Pasak mokslininko, „kokybiniu požiūriu sėkmingos meno formos gali būti trak-
tuojamos kaip stiprių, bet priešingų motyvacijų suderinimo pavidalai“ (kavolis 1972c: 
145−146).

trečia, turinį sudarantys vaizdiniai ne tik emociškai orientuoja ar integruoja, bet 
ir skatina individus prisiimti tam tikrą emocinį krūvį turinčius elgesio vaidmenis. Šią 
funkciją turinys gali atlikti dėl to, kad jis „atspindi specifinius elgesio vaidmenis (tai yra 
priedermes ir atlygį už nurodytą elgesį tam tikrų objektų atžvilgiu), kurių atžvilgiu me-
nininkai ir jų publika išgyvena stiprius jausmus“ (kavolis 1968: 199).

ketvirta, meno kūriniuose gali būti analizuojamos galimos psichologinių savybių 
vystymosi tendencijos bei pasekmės. autorius rašo: „atrodo, kad bet kuriame lygmenyje 
kultūros produktai ne tik išreiškia egzistuojančius psichologinius polinkius, bet, veikiau 
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ir pirmiausia, jie verčia įsisąmoninti tokių polinkių galutinį potencialą ir ribas. Rimti 
kultūros pasiekimai yra šių pasiekimų autorių atlikti krypčių, į kurias jų polinkiai gali 
nuvesti, tyrinėjimai, o ne atskleidimai, kaip tokie polinkiai jau funkcionuoja kasdieniame 
gyvenime“ (kavolis 1995b: 98).

kavolis pabrėžia pasąmoninį minėtų funkcijų pobūdį. Pagal jį, nei kūrėjai, nei jų pu-
blika nieko nenutuokia apie meninės išraiškos formų ir vaizdinių pasekmes asmenybei 
bei visuomenei: „Vadinasi, meno kūriniai negali būti suprantami remiantis akivaizdžio-
mis funkcijomis, kurias atlikti jie yra numatyti specialiai. ten, kur jie funkcionuoja kaip 
meno kūriniai gryniausiu pavidalu, jų funkcija yra latentinė – neplanuota ir nepripažinta“ 
(kavolis 2007: 156).

neoavangardo negalios ir jų priežastys

tad kaipgi, žvelgiant iš kavolio bendrosios meno teorijos perspektyvos, atrodo ne-
oavangardinis menas?

Abstrakčiajam ekspresionizmui kavolis neturi jokių priekaištų. Pagal jį, šis stilius ati-
tinka visus menui keliamus reikalavimus. jis pasižymi visomis rūšinėmis meno savybė-
mis bei tinkamai atlieka su emociniu individų gyvenimu susijusias funkcijas. kavolio 
netrikdo net ir tai, kad daugelyje abstrakčiojo ekspresionizmo kūrinių nefigūruoja jokie 
konkrečių objektų vaizdiniai. Sociologo įsitikinimu (kavolis 1964), vaizdinių nebuvimas 
emociniu požiūriu taip pat yra reikšmingas. jis skatina individus ne emociškai suartėti, 
bet atitolti nuo socialinės bei kultūrinės aplinkos. kitaip sakant, abstraktusis ekspresio-
nizmas, kaip ir kiti nereprezentaciniai stiliai, skatina neigiamą emocinę nuostatą tikrovės 
atžvilgiu.

kitos neoavangardo srovės, kaip antai neodadaizmas, popartas, konceptualusis menas 
ar Absurdo teatras, vertinamos kritiškai. neoavangardistų darbuose pasigendama rūšinių 
meno požymių. jie arba netobulai atlikti, arba estetine įtaiga neperžengia savo socialinio 
bei kultūrinio kilmės konteksto ribų, arba nekelia emocinio pasitenkinimo, o nekelia dėl 
to, kad neatlieka menui prideramų socialinių funkcijų – nei pateikia emocinių orientyrų 
socialinės bei kultūrinės tikrovės atžvilgiu, nei integruoja visuomenę ar asmenybę.

nepaisydamas pačių menininkų pareiškimų apie antimenines savo kūrybos intenci-
jas1 minėtų neoavangardo negalių ištakų kavolis ieško ne tiek jo atstovų viduje, kiek išo-
rinėse jų kūrybos sąlygose. Šiuo atveju remiamasi prielaida, kad niekaip nedeterminuota, 

1 Vienu iš tokių pareiškimų pavyzdžių galėtų būti amerikiečių menininko allano kaprow nemeno idėja 
(kaprow 1993).
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tik laisvu genijaus vaizduotės žaismu paremta kūryba tėra teorinė fikcija. Meninė kūryba 
neišvengiamai būna sąlygota vienokių ar kitokių socialinių ar kultūrinių veiksnių.

tarp svarbiausių kritiškai vertinamų neoavangardo srovių determinantų kavolis 
nurodo elektronines masinės komunikacijos priemones, paprasčiau tariant, televiziją. 
autorius teigia, kad neoavangardinę kūrybą bei jos recepciją šios priemonės, kaip ir bet 
kuris kitas socialinis ar kultūrinis veiksnys, sąlygoja veikdamos emocines kūrėjų bei jų 
publikos nuostatas. Priklausomai nuo bendro jos vertinimo (ko daugiau tikimasi – nau-
dos ar žalos) televizijos atžvilgiu gali susiformuoti teigiamos ar neigiamos nuostatos2. 
Savo ruožtu emocinės nuostatos paskatina vaizduotę generuoti jas atspindinčias išraiš-
kos formas ir vaizdinius, kurie galiausiai virsta objektais meno kūriniuose3.

Pagal kavolį, atspindėdami konkrečias emocines nuostatas televizijos, kaip informa-
vimo būdo, atžvilgiu neoavangardiniuose kūriniuose įkūnytos išraiškos formos ir vaizdi-
niai turėtų ir jas reguliuoti – kreipti, stiprinti ar diegti tuose, kurie jų dar neturi. tačiau, 
deja, taip nėra. Mokslininko manymu, neoavangardistų naudojamos meninės priemonės 
dėl savo trumpalaikiškumo ir idiosinkraziškumo nesugeba reguliuoti emocinių nuos-
tatų. jis rašo: „Socialiniam mokslininkui, kuris gali bandyti suprasti dabartinę „meno 
krizę“ ją siedamas su šiuolaikinės visuomenės pobūdžiu, pirminis problemos sprendimo 
raktas – tai, kad neatsirado bendro stiliaus ar stilių grupės, kurie galėtų būti traktuojami 
kaip esminė ir santykinai pastovi įvairių vaizduotės dispozicijų, sąlygotų šiuolaikinės 
visuomenės, išraiška“ (kavolis 1970a: 205).

taikomas priežastinio aiškinimo modelis verčia kavolį apsvarstyti ir klausimą, iš kur 
kyla neoavangardistų polinkis vaikytis naujovių ir perdėto originalumo. Siekdamas į jį 
atsakyti sociologas nurodo visą kompleksą priežasčių. Santykinai pastoviam ir daugeliui 
menininkų bendram išraiškos formų bei vaizdinių rinkiniui susiformuoti trukdo didesnė 
meno autonomija visuomenės bei kitų kultūros sričių atžvilgiu, visuomenėje vyraujanti 
vartotojiška logika ir su ja susijusių tarpininkų (pardavėjų, kritikų, parodų organizato-
rių) įsigalėjimas meninės kūrybos lauke. Problemų kelia ir avangardinio meno tradicijai 
būdingas polinkis priešintis institucionalizacijai: „avangardinis menas reaguoja į savo 
paties socialinę sampratą, kuri, seniau sukurta (menininkų avangardistų, o ypač pasekėjų 
iš žurnalistų stovyklos), dabar tampa inertiška. tokia samprata postuluoja, jog avangardo 

2 kokios nuostatos ir kaip jos atsispindi individo asmenybėje bei elgsenoje žr. kavolio straipsnį „Me-
nas anapus komunikacijų sprogimo“ (1972a). didžiąją dalį šiame straipsnyje pateiktos medžiagos 
galima rasti kitoje autoriaus publikacijoje „Psichokultūriniai atsakai į modernizaciją“ (1995b: 84−87). 
apie kavolio požiūrį į televizijos poveikį visai asmenybei žr. straipsnyje „Revoliucinės metaforos ir 
neaiškios asmenybės“ (1995c: 34−47).

3 Plačiau apie kavolio požiūrį į meninės kūrybos procesą ir socialinį bei kultūrinį jo aspektą žr. norei-
ka 2011a; 2011b.
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menininkas turi būti susvetimėjęs vyraujančiai buržuazijai bei jos institucijoms. o kai 
avangardas buržuazijai pradeda būti priimtinas ir jį buržuazija paverčia viena iš savo 
institucijų, avangardinis menas privalo savęs išsižadėti. tam, kad apgintų savo paties pa-
teiktą susvetimėjimo buržuazijai įvaizdį, avangardinis menas renkasi susvetimėjimo sau 
pačiam kelią. kadangi elektroninė publika greitai susiurbia avangardizmo laimėjimus 
sau pačiam, tai pastarajam tenka veiksmingai išradinėti greitai nusikratomas neištiki-
mybes. Viso to padarinys – palaida nebūtinų išradimų gamyba (nebūtinų ta prasme, kad 
menininko asmenybei ar jo patyrimui nebūtina, jog koks nors išradimas įgautų vienokią 
ar kitokią specifinę formą; tai gali būti bet kas, kol tik tarnauja laikinajai atmetimo funk-
cijai)“ (kavolis 1995a: 151−152).

neoavangardo raidos prognozės

kokios perspektyvos neoavangardiniam menui tapti socialiniu-psichologiniu po-
žiūriu reikšmingu menu? kavolis svarsto du alternatyvius neoavangardo raidos scenari-
jus – optimistinį ir pesimistinį. optimistiniu atveju krizė galiausiai bus įveikta vaizduotei 
suradus būdą, kaip sukurti vieną ar kelias išraiškos formų bei vaizdinių sistemas, kurios 
suderins bei reguliuos visas emocines reakcijas į elektronines komunikacijos priemones. 
kad taip atsitiktų, neoavangardistai privalo liautis vaikytis naujovių ir kantriai dirbti 
prie pasirinktos meninės sistemos. kavolis rašo: „Šventos netvarkos sieloje garbinimas 
yra meniškai įtikinamas tuomet, kai išoriniame pasaulyje egzistuoja pernelyg daug tra-
dicinės tvarkos. kai pasaulis tampa percepciškai disorientuotas, menininko užduotis gali 
būti aiškinama kaip ieškojimas įtikinamų ribų amorfiškumui, struktūros anapus išsilais-
vinimo, „amžinos vertės“ jausmo, pasiekiamų įsipareigojusia meistryste. Man atrodo, kad 
avangardo nuosmukis nuo XX a. 4 dešimtmečio, o amerikoje nuo 6 dešimtmečio, įvyko 
dėl nesugebėjimo suprasti, jog jo istorinis vaidmuo priešintis ribojančioms struktūroms 
neteko prasmės, ne visur, bet būtent ten, kur avangardinė kultūra kuriama ir vertinama. 
tikriausiai avangardas gali atsigauti tik apversdamas savo paties tradiciją: šį kartą prie-
šindamasis savo anomijai ir inovacijų ritualizmui“ (kavolis 1970a: 207). autorius spėja, 
kad apversti tradiciją gali būti per sunku kuriantiems jau susiklosčiusiuose neoavangar-
dinės kūrybos centruose, pavyzdžiui, niujorke, todėl daug vilčių jis deda į provincijos 
miestų ir nedidelių tautų menininkus.

Pesimistiniu atveju neoavangardistams nepavyks sukurti socialiniu-psichologiniu 
požiūriu reikšmingo meno. tokia įvykių eiga neigiamai paveiktų ne tik neoavangardą, 
bet ir meną apskritai. kavolis teigia: „kadangi toks menas liausis buvęs ontologiškai ir 
morališkai reikšmingas, spontaniškas domėjimasis menu išnyks <...> ir turės būti skati-
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namas didžiąja dalimi dirbtinėmis priemonėmis“ (kavolis 1972b: 369−370). Mokslinin-
kas abejoja tokių pastangų sėkme, todėl, jo manymu, neoavangardo krizė peraugs į meno 
krizę. Meno krizė nėra vien tik menininkų reikalas. ji neabejotinai atsilieps ir visai visuo-
menei. dėl meno krizės „sumažės tikėjimas būsimų žmogiškų pastangų verte, žmogaus 
sugebėjimu atskirti vertinga nuo nevertinga, santykiniu geriausių žmogiškų pasiekimų 
(vertybių) pastovumu, žmonių pajėgumu suvokti emociškai labiau tenkinančias egzis-
tencijos struktūras ir veiksmingai jas žingsnis po žingsnio įgyvendinti“ (kavolis 1972b: 
367−368). nebent nuo katastrofos meną išgelbėtų neprofesionalūs, tačiau kvalifikuoti 
kūrėjai (professionally trained amateurs), kaip kad, pasak autoriaus, buvo nutikę kinijos 
tapybos istorijoje.

neatrodo, kad per pastaruosius 40 metų būtų išsipildžiusi kavolio optimistinė pro-
gnozė. Bet ar tai reiškia, kad realizuojasi pesimistinis neoavangardo raidos scenarijus?.. 

išvados

XX a. 5–7 dešimtmečių neoavangardinį meną, išskyrus abstraktųjį ekspresionizmą, 
kavolis vertina kritiškai, neoavangardiniuose kūriniuose pasigesdamas rūšinių meno sa-
vybių. jie arba netobulai atlikti, arba pernelyg susiję su socialiniu savo kilmės kontekstu 
ir dėl to sunkiai atpažįstami kaip meno kūriniai už šio konteksto, arba neteikia emocinio 
pasitenkinimo dėl to, kad tinkamai neatlieka socialinių meno funkcijų – nereguliuoja 
emocinių nuostatų elektroninių masinės komunikacijos kanalų (televizijos) atžvilgiu ir 
neintegruoja socialinės sistemos bei asmenybės.

kavolis pateikia dvi alternatyvias neoavangardinio meno raidos prognozes – opti-
mistinę ir pesimistinę. optimistiniu atveju neoavangardui pavyks įveikti savo negalias 
nusistovėjus santykinai pastoviai ir daugeliui menininkų bendrai išraiškos formų ir vaiz-
dinių sistemai / sistemoms. Pesimistiniu atveju neoavangardui nepavyks to padaryti ir 
jis nepasieks socialiniu-psichologiniu požiūriu reikšmingo meno statuso. autorius spėja, 
kad tokia įvykių raida neigiamai paveiktų ne tik neoavangardo, bet ir viso meno padėtį 
visuomenėje. neoavangardo nesėkmė sumažintų spontanišką domėjimąsi menu ir jo ne-
pavyktų iš naujo sužadinti jokiomis dirbtinėmis priemonėmis. 

Įteikta 2013 09 16 
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SuMMaRy. The article deals with lithuanian–american sociologist 
Vytautas kavolis’ approach to neo–avant–garde art of the 1940s, 
50s and 60s. it is argued that this approach is based on the author’s 
general theory of art. in accordance with the theory, kavolis criti-
cally evaluates neo–avant–garde art. He contends that the essential 
qualities of art are absent in neo–avant–gardist works. They are either 
crafted badly, or are too closely related to their socio–cultural context 
of origin and therefore have no aesthetic appeal to those who are be-
yond that context. They stimulate no emotional pleasure in their per-
ceivers either. abstract expressionism is the only exception. its works 
fully correspond to the requirements of art. kavolis’ predictions on 
the development of neo–avant–garde art are discussed, too.

Kavolis on neo–avant–garde, technology, and the future of art

keyWoRdS: 
philosophy of art, 
sociology of art, 
essentialist definition 
of art, social functions 
of art, neo–avant–
garde, television as 
determinant of art.
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nors gidonas kremeris yra žinomas kaip puikus ir originalus smuikininkas, jo veik-
la neapsiriboja vien muzikos atlikimu. kremerio noras pasidalyti savo pamąstymais apie 
muzikinės profesijos esmę bei subtilybes, menininko atsakomybę tiek prieš save, tiek 
prieš klausytoją, kompozitorių ar muziką paskatino jį parašyti ne vieną knygą, kartu su 
savo orkestru „kremerata Baltica“ sukurti koncertą-spektaklį „Būti gidonu kremeriu“, 
kuriame jis ne tik groja, bet ir pasakoja apie save, savo gyvenimą, dalijasi mintimis apie 
muziką, apie atlikėjo kelyje pasitaikančius sunkumus.

Viena iš problemų, labiausiai jaudinančių kremerį, yra nuoširdžių, teisingų atlikė-
jo ir muzikos santykių svarba. Smuikininkas dažnai pabrėžia, jog niekuomet nereikėtų 
koncertuoti „pagal užsakymą“ ir groti muzikos, kuria pats atlikėjas netiki: „eidami ant 

Gidono kremerio mokykla: kova su 
komfortu, arba „nepatogumo principas“

rūta Lipinaitytė
Lietuvos muzikos ir teatro 

akademija

anotacija. žymus ir originalus smuikininkas gidonas kremeris 
nedirba ir niekuomet nedirbo pedagoginio darbo. Savo patirčiai 
perduoti jis pasirinko labiau eksperimentinį kelią: 1997 m. įkūrė ka-
merinį orkestrą „kremerata Baltica“ ir su jaunimu bendrauja kartu 
su jais muzikuodamas. Per 16 metų kolektyvas tapo gerai žinomas 
visame pasaulyje. Straipsnio autorė yra šio orkestro narė nuo įkūri-
mo pradžios, tad daugelio metų grojimas jame ir bendravimas su to-
kia asmenybe kaip kremeris jai buvo ne tik instrumentinio grojimo, 
bet ir muzikinio suvokimo, netgi apskritai viso gyvenimo mokykla. 
Viename savo interviu kremeris pasakė: „kremerata – tai vieninte-
lis per visą mano gyvenimą įgytos patirties paveldėtojas. Pasaulyje 
neegzistuoja niekas, kas turėtų galimybę būti šalia manęs taip arti 
ir taip visa apimančiai“ (navickaitė 2001: 4−5). Per daugelį metų 

„kremeratos Balticos“ nariams kremeris sudarė galimybes perimti 
įvairiapusę vertingą patirtį. Straipsnio tikslas – šioje patirtyje išskirti 
ir aptarti vieną konkretų aspektą, vieną bendrą muzikinio mąsty-
mo ir muzikavimo principą, apibendrintai pavadintą „nepatogumo 
principu“. Straipsnyje taip pat atskleidžiama smuikininko įtaka lie-
tuvos kultūriniam gyvenimui.
Straipsnis bei jo išvados paremti daugiamete autorės patirtimi ben-
draujant, muzikuojant ir keliaujant bei diskutuojant su kremeriu, 
taip pat autorės daktaro disertacija, apginta 2008 m. taline.

ReikŠMiniai 
žodžiai: 

gidonas kremeris, 
„nepatogumo principas“, 

komfortas, rutina, 
atlikėjo menas, imitacija, 

garso grožis.
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scenos be dvasios, kviečiami ne širdies, o tik dėl susiklosčiusių aplinkybių, arba todėl, 
kad mums žada už tai gerą atlygį, mes išduodame savo vienintelį dievą“ (Кремер 2013: 
264). kremeris pabrėžia, jog grodamas atlikėjas turi mąstyti apie muziką, o ne apie pri-
pažinimą ar šlovę. dažnai atlikėjas flirtuoja su klausytoju ir didina savo populiarumą 
pirmiausia atlikdamas kūrinius, kurie akimirksniu užtikrina sėkmę. tai kremeris va-
dina piktnaudžiavimu muzika. taip pat dažnai atlikėjas, išmokęs tekstą, mėgina pasi-
savinti muzikos vertę, kūrinio atlikimu jis nori įrodyti klausytojams savo talento svarbą, 
o pati muzika tampa antraeile. tačiau atlikėjas „privalo mylėti kūrinį, o ne save jame“  
(ibid.: 268).

Svarbus kremeriui ir atlikėjų tarpusavio supratimas. nepagarba kolegoms ir ap-
linkiniams gali lengvai virsti nepagarba autoriui ir muzikai apskritai: „Mums būtina jo 
[supratimo] ieškoti. jei mes to nedarome, mes ją [muziką] žudome. Muzika nenusipelnė 
kvailų kovų už asmeninį teisumą. ji aukščiau to“ (ibid.: 257). „atlikėjo užduotis − būti 
laidininku tarp partitūros ir klausytojo bet kokiomis koncerto aplinkybėmis, esant bet 
kokiam partnerio ar dirigento meniniam supratimui. nuspręsdamas, kad geriau už kitus 
žinai, kaip ir ką reikia atlikti, ir užsidarydamas mieliausiajam savyje tu nesąmoningai 
griauni šventovę... arba atimi iš savęs vietą joje“ (ibid.: 255).

netradicinį kremerio požiūrį į atlikėjo veiklą geriausiai atspindi originalus „nepa-
togumo principas“. toks požiūris prieštarauja gana populiariai ir nusistovėjusiai nuomo-
nei, kad visame kame reikia ieškoti kuo trumpesnio, paprastesnio kelio. anot kremerio, 
tai ne menininko ir ne kūrėjo kelias. kremerio propaguojamas „nepatogumo principas“ 
sietinas su skirtingais muzikiniais aspektais. jis aktualus tiek kalbant apie bendrą atliki-
mo koncepciją, tiek mąstant apie techninius atlikimo elementus, tiek planuojant veiklą, 
darbo pobūdį. kremerio nuomone, komfortas tiek gyvenime, tiek ir muzikoje yra pats 
tiesiausias kelias į nuobodų nuspėjamumą, todėl visuomet reikėtų stengtis, kad tiek pu-
blika, tiek patys muzikantai nesijaustų patogiai.Viename interviu kremeris yra pasakęs: 

„Sėkmę ir didžiausią pasitenkinimą pasiekiame tuomet, kai pavyksta rasti tą garsą, tą tylą, 
tą koncentraciją, kurie priverčia klausytojus arba grojančiuosius kartu sulaikyti kvėpavi-
mą. kai jauti, jog visi apmirė, o tu esi akimirkos valdovas“ (navickaitė 2001: 8−14). Šie 
žodžiai puikiai iliustruoja kremerio požiūrį į atlikėjo meną. anot smuikininko, muzi-
kavimo tikslas yra įtaigus tiek viso kūrinio, tiek kiekvienos muzikinės frazės ir pauzės 
paslėptos prasmės ir jausmų perteikimas. o vienas iš būdų šiam tikslui pasiekti – sukū-
rimas tokios atmosferos, kuri neleidžia klausytojui atsipalaiduoti, jis turi būti budrus ir 
sutelkęs visą savo dėmesį. kremeris sako, jog „tikras atlikėjas gali stebinti bei kelti kolegų, 
klausytojų, kompozitorių žavėjimąsi tik tokiu atveju, jei sugeba persikūnyti, persismelkti 
kūrinio idėja, identifikuoja save su autoriumi, ar juo būtų Schubertas, ar Šostakovičius. 
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o tam, kad galėtų persikūnyti, kad sugebėtų perteikti klausytojui norimą emocinę bū-
seną, kad susilietų su autoriumi, suprastų, kodėl sukurtas tam tikras kūrinys, kodėl jame 
tiek dramos, tiek skausmo, tiek humoro, kontrastų, reikalinga kažkas ypatingo, grojant 
patogiai, komfortabiliai viso to išreikšti neįmanoma“ (lipinaitytė 2008: 66). „tam, kad 
pasiektum šią ypatingą būseną, reikia negailėti savęs ir leistis į sunkią bei ilgą kelionę, 
kurios metu tenka aukoti savo ambicijas, sėkmės troškimą, savo laiką ir netgi savo svei-
katą... (ibid.: 67).

kremeris pabrėžia, jog patogumas interpretacijoje skatina rutiną. nuobodžiaujant 
grojimas tampa bespalvis, formalus, dinaminiai niuansai suvienodėja, piano ir forte tam-
pa vidutiniais mezzo forte. o tokiu formaliu natų, dinamikos, ritmo atlikimu paprasčiau-
siai neįmanoma perteikti kūrinio esmės. Savo interviu kremeris taip apibūdina rutinos 
atsiradimą interpretacijoje:

„tai reiškinys, kai kiekvieną dieną kaip konvejeryje atliekami tie patys veiksmai. kai 
kiekviename koncerte kūrinys atliekams vienodu tempu, vienoda artikuliacija, netgi jei ji 
pati geriausia. kai gyvas procesas palaipsniui tampa mechaninis. Su šiuo reiškiniu visaip 
bandau kovoti tiek savo, tiek kremeratos grojime. kova pasireiškia tuo, jog aš visada, 
kiekviename koncerte stengiuosi nustebinti nelauktu tempu, nelaukta pauze, nelaukta 
dinamika, ypač jau daug kartų atliktuose kūriniuose, ar tai būtų Vivaldi metų laikai, 
ar Mozarto koncertas smuikui. Svarbiausia, kad klausytojui atrodytų, jog muzika, kurią 
mes grojam ir stengiames perteikti, yra kuriama būtent šią akimirką, atlikimo metu“ 
(ibid.: 63−63).

dažna rutinos pasireiškimo sfera – kasdieninis rutininis darbas. Muzikiniame pa-
saulyje tokiu pavyzdžiu galėtų būti darbas orkestre. iššūkiai orkestrantui nėra tokie dideli, 
kaip solistui ar kamerinės muzikos atlikėjui, orkestranto darbe yra daugiau rutinos. Savo 
orkestro narius kremeris ragina niekada jai nepasiduoti − dalyvauti įvairiuose kamerinės 
muzikos projektuose, festivaliuose, o tam „kremeratoje“ dažnai sudaromos visos sąlygos. 
orkestrantai priversti ruoštis atlikti kamerinę muziką, bendradarbiauja tarpusavyje bei 
su įvairiais solistais, iš kurių semiasi įvairios patirties. Rutinos padeda išvengti ir demo-
kratiniai kasdieninio darbo „kremeratoje“ principai, kurie artimesni darbui kameriniame 
ansamblyje nei darbui orkestre. Visų pirma tą sąlygoja grojimas be dirigento: „orkestras 
paklūsta dirigento valiai, kurio meninį asmenybės poveikį tik minimaliai keičia indivi-
dualus kiekvieno orkestranto charakteris. Visai kitaip reikalai klostosi ansambliniame 
atlikime, kurio pagrindas yra lygiateisiškumas bei tam tikra kelių muzikantų kompozi-
toriaus meninių intensijų interpretavimo „polifonija“. todėl grojimą ansamblyje galima 
priešpriešinti tiek soliniam, tiek orkestriniam grojimui“ (Благой 1979: 5).
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grojant su dirigentu visa atsakomybė priklauso būtent jam. apie tai ne kartą buvo 
rašyta įvairiose knygose ir straipsniuose: „akivaizdu, kad muziką atlieka vienas vienin-
telis žmogus, kuris, grodamas orkestru kaip gyvu instrumentu ir sujungdamas jo įvairia-
pusiškumą į vieną visumą, yra atsakingas tiek už techninius, tiek už meninius muzikos 
aspektus“ (Walter 1961: 82). „joks orkestras be dirigento negali sukurti originalios me-
ninės interpretacijos“ (Сидельников 1991: 6). „Svarbiausias dirigento instrumentas – jo 
protas. kitas instrumentas − darbas su orkestru − bus efektyvus tik tuomet, kai jam 
pavyks partitūros piešinį paversti gyvu muzikiniu paveikslu iki to, kai jis užlips ant 
pakylos“ (Prausnitz 1983: 1).

atsisakydamas grojimo su dirigentu kremeris orkestrinį darbą „kremeratoje“ priar-
tino prie kamerinio muzikavimo, kuriame daug daugiau laisvės ir spontaniškumo. „kre-
meratoje“ ne dirigentas, o orkestras turi sukurti savo interpretaciją, koncerto metu or-
kestras yra visiškai atsakingas už atlikimo kokybę ir nesklandumus. nėra žmogaus, kuris 
parodytų kiekvieną įstojimą ar nelauktą muzikinės frazės posūkį, tad orkestras pats turi 
įveikti sinchroniško grojimo sunkumus. kremeris, nors būdamas reiklus vadovas, sten-
giasi nepiršti savo sprendimų, nes tai būtų per daug paprasta ir patogu orkestrantams. jis 
vadovaujasi kamerinio ansamblio darbo principais, aprašytais ir adolfo gotlibo knygo-
je: „Muzikinis bendravimas aktyvuoja meninę atlikėjo valią, praplečia jo fantazijos ribas. 
Partnerių pasiūlytos naujos interpretacijos idėjos, pateiktas nelauktas meninės užduoties 
sprendimo variantas, argumentų paieška iškilusiame ginče praturtina darbą repeticijų 
metu“ (Готлиб 1971: 13).

Per „kremerata Baltica“ repeticijas nebūna kada atsipalaiduoti: kremeris neleidžia 
pasijusti patogiai, reikalauja kiekvienu momentu maksimaliai mobilizuoti dėmesį netgi 
į mažiausias detales, pabrėžia sąmoningo natų skaitymo svarbą ir kovoja su mėgstamu 
orkestrantų posakiu: repetuoti nebereikia, nes tai „mes jau išmokom“. taip pat kremeris 
stengiasi išgirsti kiekvieno nuomonę, skatina ją turėti ir reikšti, vysto muzikantų inicia-
tyvą, skonį. kolektyvinis darbas, aptarimai, ginčai, bendra sprendimo paieška – neatsie-
jama darbo „kremeratoje“ dalis, kuri žvelgiant iš šono dažnai atrodo keista, triukšminga 
ir netvarkinga. tačiau būtent šių diskusijų dėka orkestrantai negali atsipalaiduoti, daly-
vauja kūrimo procese, priartėja prie kremerio asmenybės ir svarbiausia – nepasiduoda 
rutinos pinklėms.

dar viena kremerio naudojama priemonė, neleidžianti orkestrantams atsipalaiduo-
ti, – tai nuolatinės vietos nebuvimas, kai muzikantas nežino, ar per kitas gastroles sėdės 
atsakingesniame pirmame pulte, ar tolimesnėje, mažiau reikšmingoje, vietoje. tai stipri-
na atsakomybės jausmą, norą pasitempti, skatina geresnį techninį pasiruošimą ir vėlgi – 
neleidžia pasiduoti rutinai.
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Šalia rutinos dažnai kremerio minima muzikinė nuodėmė − imitacija. anot jo, vie-
nas pačių patogiausių muzikavimo bei interpretavimo būdų – tai ėjimas kitų pramin-
tais keliais. Smuikininkas pabrėžia, kad labai didelis pavojus kyla muzikos atlikimui, kai 
bandoma į kažką lygiuotis, kažką imituoti, net jei mėgdžiojami patys geriausieji. Pasak 
kremerio, kiekvienas žmogus yra pats atsakingas už savo gyvenimą, kiekvienas privalo 
ieškoti visų įmanomų būdų, padėsiančių atsiriboti nuo iš šono peršamos ir asmenybę 
paralyžiuojančios įtakos. jei žmogus silpnas ir pasiduoda svetimai įtakai – jis neišsaugo 
savęs. Muzikoje, kaip ir gyvenime, svarbiausia rasti save. Smuikininkas įsitikinęs, jog bet 
kokia imitacija – tai tik kopija. kitų pasiekimais galima žavėtis, tačiau netgi sekant idealą, 
keliu reikia eiti savo kojomis. anot kremerio, „paprasta imitacija – tai mūsų profesijos 
išdavystė“ (navickaitė 2001: 8−14). kremeris moko jaunuosius kolegas dėmesingai, su-
pratingai ir pagarbiai traktuoti kitų muzikantų pasiekimus visų pirma tam, kad nutiestų 
savo originalų, įdomų ir įtaigų kelią, ieškotų ir rastų savo sprendimus. 

kita kremerio peikiama atlikimo meno nuodėmė – piktnaudžiavimas gražiu garsu. 
jis sutinka, kad gražus garsas privalo būti viena iš gero grojimo savybių. Visų specialybių 
muzikantai privalo gebėti groti gražiu garsu, tačiau vien tuo sotus nebūsi. netinkamas 
ir ne vietoje naudojamas vadinamasis gražumas prilyginamas komfortui gyvenime. kre-
merio nuomone, toks piktnaudžiavimas suprimityvina muziką, kūrinys praranda spalvas, 
tampa nuobodus ir nuspėjamas. Pasak kremerio, „publika dažnai linkusi tariamą gražu-
mą traktuoti kaip tikrą grožį. tačiau tikras grožis niekuomet nebūna tobulas, kiekviena-
me grožyje yra savas negerumas: viskas, kas gyva, su savo klaidomis ir disproporcijomis 
veikia mus daug stipriau ir įtaigiau nei tiksliai išmatuota erdvė ar kuo tiksliausiai atliktas, 
beveik tobulas vadinamasis gražumas“ (lipinaitytė 2008: 65). „juk gamtoje egzistuoja 
ne vien grynas grožis. Pavyzdžiui, rožės – jų grožis, besimainančios spalvos, aromatas 
neatsiejami nuo spyglių. lygiai taip pat ir tikro atlikėjo garso savybės neturi apsiriboti 
stiprumu ar garso vibracijos intensyvumu. Muzikanto garsas turi perteikti visą išraiškos 
elementų paletę − nuo pašnekesio, šnabždesio, beviltiško riksmo, gergždimo ir panašiai,  
t. y. pereiti visą emocijų skalę. Vien gražiu garsu visko nepapasakosi“ (ibid.: 65). kre-
meris mano, jog dažnai tie, kurie vien tik mėgaujasi nuostabiu garsu, nelabai ką teturi 
daugiau pasakyti. tokio požiūrio siūlo laikytis atliekant ne tik šiuolaikinę muziką, tačiau 
ir grojant antonio Vivaldi ar Franzo Schuberto muziką. jo nuomone, užliūliavus save 
gražiu garsu pamirštama kūrinio prasmė, o muzika tampa varginančia ir primityvia.

kalbant apie technines atlikimo priemones, „nepatogumo principas“ pasireiškia, kai 
renkamasi muzikinio teksto pateikimo charakterį, artikuliaciją, štrichus, tempą, aplika-
tūrą, dinamiką, vibrato, netgi intonuojant. Su „nepatogumo principu“ interpretacijoje 
susijęs kremeriui būdingas muzikinės minties atlikimo rečitatyviškumas. Smuikininko 
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oponentai kartais pažymi, kad tiek kremerio, tiek „kremerata Baltica“ pomėgis pabrėž-
ti frazės rečitatyvinį pradą kartais tampa neigiama savybe, nes kantilenoje pritrūksta 
dainingumo ir vadinamojo „gražumo“. tačiau muzikoje dominuojantis kalbinis pradas, 
instrumentinių melodijų ir sakinio konstrukcijos panašumas priartina atlikimą prie pa-
sakojimo, suteikia daugiau įtaigumo ir išraiškingumo, palaiko klausytojo budrumą, in-
triguoja.

Priartinti muziką prie kalbos galima pasirinkta atitinkama artikuliacija bei štrichais, 
jie gali pagelbėti norint pabrėžti rečitatyviškumą ir deklamatiškumą. todėl darant arti-
kuliacinius sprendimus labai svarbu vadovautis ne vien tuo, kas priimta, patogu ar lo-
giška, bet kreipti dėmesį į tai, ką norima pasakyti, ką norima išskirti, kaip štrichai gali 
pagelbėti išreikšti muzikinę mintį ar idėją.

Siekiant sukelti klausytojui vidinę įtampą ir „nepatogumo“ jausmą, dėmesį reikėtų 
skirti ir sąmoningam intonavimui. Reikėtų ne tik siekti nepriekaištingos intonacijos, bet 
ir pasitelkti intonavimą kaip muzikinės išraiškos priemonę. kremeris moko grojant ne 
tik klausytis savo horizontalios melodinės linijos, tačiau girdėti ir vertikalų harmoninį 
paveikslą, spėti pajausti svarbius harmoninius pokyčius, intervalus. kuo įdomesni, ne-
lauktesni harmoniniai posūkiai ar sąskambiai, tuo daugiau dėmesio ir jautrumo reika-
laujama iš atlikėjo.

kremeris siūlo naudoti intonavimą kaip išraiškos priemonę užaštrinant intervalus: 
mažas sekundas intonuojant ypač siaurai, septimas − plačiai. dėmesys į tokius intervalus 
turėtų būti kreipiamas tiek grojant dvigubas natas ar harmoniją, tiek atliekant melodinę 
liniją. tai svarbu, nes harmoninis aštrumas sukelia klausytojams diskomforto jausmą.

tempas kūriniuose ne visuomet tiksliai nurodomas, tačiau net ir tiksliai nurodytas 
tempas nėra neginčytinas. Renkantis tempą kremeris siūlo orientuotis ne tik į autoriaus 
nurodymus, kūrinio charakterį, jo emocinę vertę ar įvaizdžius, bet ir į psichologinę at-
likėjo būseną atlikimo metu. Svarbu vengti „patogaus“ pačiam atlikėjui tempo, nes jis 
visuomet bus jaučiamas ir klausytojo. 

kremeris kreipia dėmesį ir į aplikatūros parinkimą − ji padeda atskleisti garso tem-
brą, perduoti emocinį kūrinio charakterį. tikslas renkantis aplikatūrą neturėtų būti tech-
ninių problemų įveikimas. Siūloma kremerio aplikatūra dažnai nėra patogi, būtina įdėti 
daugiau pastangų besimokant, tačiau atspindi tam tikrus užmojus ir palaiko muzikinę 
idėją. kremeris sako: „aš labai dažnai pastebiu, kad tiek orkestro muzikantai, tiek solistai 
daugiau dėmesio kreipia ne į muzikinės frazės prasmę, o remiasi vien patogumo principu, 
ieško greičiausiai išmokstamos aplikatūros. toks atsainus požiūris į aplikatūrą atspindi 
lygiai tokį patį atsainų požiūrį į muziką. aš neneigiu, kad mano paties aplikatūra, kurią 
stengiuosi pasitelkti muzikinei frazei, kartais gali būti pernelyg sudėtinga, tačiau laikan-
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tis gana populiaraus patogumo paieškomis paremto požiūrio dažnai lengvai praeinama 
pro labai svarbius muzikinės minties posūkius“ (ibid.: 69−70).

Sudėtinga aplikatūra neretai sukelia intonacinių sunkumų, jai reikia daugiau pa-
stangų, laiko ir energijos. taigi kremeris įpina dar vieną komponentą vidinei įtampai 
palaikyti, juo stengiamasi sustiprinti muzikinę įtaigą. Susidaro tam tikras diskomfortas, 
kuris persiduoda ir klausytojui.

kremeris stengiasi pasiekti ypač plačią dinaminę skalę. jis siūlo kreipti dėmesį ne tik 
į piano ir forte skirtumus: lygiai tokia pati reikšmė turi būti teikiama ir vieno bei dviejų 
piano skirtumui. taip pasiekiama plati akustinė amplitudė su daugybe subtilių atspalvių, 
padedančių įgyvendinti „nepatogumo principą“. Pavyzdžiui, itin tylus grojimas priverčia 
klausytoją sulaikyti kvėpavimą ir įtempti klausą, kad įsiklausytų į kiekvieną garsą. 

anot kremerio, įgyvendinant „nepatogumo principą“ labai svarbu racionaliai ir 
sąmoningai parinkti vibrato. Reikėtų rinktis skirtingo charakterio, įvairaus intensyvu-
mo vibrato − taip būtų išvengta monotonijos ir atsižvelgta į atliekamą muziką. kaip ir 
renkantis štrichus ar artikuliaciją, reikėtų nepalikti vibrato savieigai, reikėtų apmąstyti, 
kokio charakterio vibrato geriausiai atskleistų kūrinio ar frazės idėją. 

kremerio asmenybė, muzikinis mąstymas ir muzikavimo principai yra itin reikš-
mingi lietuvos muzikiniam pasauliui bei kultūrai. Maestro į savo ir „kremerata Baltica“ 
repertuarą įtraukia daug lietuvių kompozitorių kūrinių, atlieka juos žymiose pasaulio 
salėse, pristatydamas viso pasaulio klausytojams lietuvišką kultūrą. Vis daugiau „kre-
merata Baltica“ narių aktyviai dalyvauja lietuvos kultūriniame gyvenime, dėsto aukš-
tosiose mokyklose, koncertuoja perduodami savo žinias ir patirtį lietuvos klausytojams 
bei studentams. dažnai į orkestro gastroles kviečiami jauni lietuvos muzikantai, net-
gi moksleiviai, jiems suteikiama galimybė išbandyti savo jėgas, pasimokyti iš senbuvių 
bei paties kremerio. orkestro narių aktyvi muzikinė veikla lietuvoje užtikrina žymaus 
smuikininko patirties ir idėjų sklaidą tarp lietuvos muzikantų bei klausytojų ir daro 
įtaką lietuvos kultūriniam gyvenimui.

Įteikta 2013 08 30 
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SuMMaRy. over the span of 16 years, outstanding violinist gidon 
kremer has provided opportunities for the members of his orchestra 
kremerata Baltica, which was established on the occasion of his 
50th birthday, to take over his versatile and valuable experience. in 
the article the author distinguishes and explores a particular aspect 
of kremer’s music, which is a “principle of inconvenience”. kremer 
invites and encourages the application of the principle to music 
thinking and music performance. The article reveals the relatedness 
of the principle to different aspects of music. The author explores the 
relevance of the principle to defining general concepts in music per-
formance, planning of activities, setting ways of every day rehears-
ing. Moreover, the article presents kremer’s thoughts about comfort 
both in life and in music; it also describes his approach to the aims 
of music performance, to routine and how to overcome it in music 
interpretation and in everyday life, to the consequences of imitation 
and the abuse of fine sound. in addition to this, the article marks out 
the technical instrumentality of music performance which is based 
on the “principle of inconvenience”. The author also emphasises the 
significance of the violinist to the cultural life of lithuania.

The Gidon Kremer school: “fighting comfort” or the principle of 
inconvenience
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„mokykla“ kaip tradicija ir inspiracija: 
apie lietuvių pianistų kultūrines 
tapatybes

Lina naVickaitė-
martineLLi

Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija

anotacija. Pagrindinis straipsnio objektas – mokykla kaip kultūrinės 
menininko tapatybės židinys, muzikų priklausymas juos supančios 
aplinkos nulemtai meninei tradicijai. gvildenama mokyklos sam-
prata ir jos įtaka muzikams XX–XXi a. sandūroje, siekiama kritiškai 
reflektuoti pačią „mokyklos“ idėją. konstatuojama, jog visose meno 
srityse tradicijos perimamumas, mokyklos kaip institucijos ir kaip 
idėjos įtaka, jos funkcija kūrėjų veikloje ilgainiui kito, o dabarties 
kultūrinės globalizacijos ir visuotinių meno bei kultūros standartų 
sąlygomis pati mokyklos sąvoka apskritai yra problemiška. atsižvel-
giant į esamą tyrimų būklę ir svarstytinų šios srities klausimų porei-
kį, straipsnyje keliami šie uždaviniai: apibrėžti mokyklos sampratą; 
panagrinėti muzikos mokymo raidą ir jo standartizavimo reikšmę 
muzikos atlikimui; pasigilinti į tautinės ir / ar kultūrinės tapatybės, 
tradicijos perimamumo svarbą šių dienų kultūroje; aptarti lietuvių 
fortepijoninio atlikimo mokyklos istorinius posūkius ir būdingus 
semantinius bruožus. naudojantis kultūrologiniu ir istoriografiniu 
tyrimų metodais, taip pat remiantis keturių lietuvių pianistų pa-
vyzdžiais, mėginama apibrėžti, kas yra lietuvių fortepijono atlikimo 
meno mokykla, kokias galima apčiuopti jos ištakas ir ypatumus.

ReikŠMiniai 
žodžiai:  

fortepijono atlikimo 
menas, muzikos 

mokymas, lietuvos 
pianistai, nacionalinė 

mokykla, tradicija, 
globalizacija,  

kultūrinės tapatybės.

Įvadas

Šio straipsnio premisa pasirenkama nuostata, jog pastaraisiais dešimtmečiais spar-
čiai kintant socialinėms, ekonominėms, politinėms ir kt. aplinkybėms, kurios suteikia 
galimybę lengvai migruoti tarp įvairių geografinių ir kultūrinių terpių, vis daugėja me-
nininkų, kuriems nebeaktualu ar net neparanku apsiriboti viena kuria kultūrine tapatybe. 
net ir tų vidurinės ar jaunesniųjų kartų muzikų, kurie vis dar linkę tapatintis su konkre-
čiu kultūriniu paveldu, pasaulėvoka, stipriai veikiama medijų, nebeapsiriboja viena giliai 
įsišaknijusia tradicija.



107Ars et  prAxIs  2013  I



kalbant apie muzikines nacionalines mokyklas (tiek kompozicijos, tiek ir atlikimo 
meno) išsyk dera pažymėti, kad dėl vis didėjančio meno standartizavimo „mokyklos“, 
arba tradicijos, samprata ir jos įtaka atskiriems menininkams laikui bėgant smarkiai kei-
tėsi. ypač šios idėjos silpsta vykstant nuolatiniam stilių supanašėjimui ir bendrai kultū-
rinei globalizacijai. ar tokiame kontekste, kai nacionalinės bei kultūrinės skirtybės yra 
linkusios persikloti ir lengvai perimti viena kitos vietą, vis dar galime prasmingai išskirti 
kažkokius individualius ar netgi kolektyvinius stilius? laipsniška individualių stilių ir ta-
patybių asimiliacija muzikos atlikimo mene, prasidėjusi sulig gramofono išradimu, šiuo 
metu yra ypač aktuali. Savaime suprantama, kad sudėtinga samprotauti apie „mokyklą“, 
kai bet kokios rūšies informacija tapo daug lengviau pasiekiama nei tais laikais, kai vie-
nintelis būdas perimti kieno nors kito patirtį ar susipažinti su tam tikra tradicija buvo 
gyvas mokančiojo ir besimokančiojo bendravimas.

Vis augančiai atlikimo praktikų standartizacijai įtakos turėjo keletas veiksnių. Vie-
nas svarbiausių, žinoma, buvo medijų, padedančių kurti klausytojų bei atlikėjų mąstymo 
stereotipus, skverbimasis į muzikinį gyvenimą. Vis dėlto atlikimo stilių supanašėjimui 
įtakos turėjo ne vien garso įrašai ar kiti informacijos sklaidos būdai. itin svarbus vaidmuo 
muzikos interpretacijos pasaulyje atitenka mokyklai plačiąja šio žodžio prasme, tad kita-
me poskyryje kiek patyrinėsime vakarietiško muzikos švietimo raidą.

1. „Mokyklos“ raida ir nūdiena
1.1. Muzikos mokymo specializacija ir standartizacija

Vakarietiškas muzikos mokymas, kurio pradžia susijusi su Bažnyčios instituci-
ja, nuėjo ilgą raidos kelią. Viduramžiais muzikinio profesionalumo įgijimas priklausė 
nuo bažnytinių mokyklų, Renesanso epochoje – nuo pasaulietinės karalių, kunigaikščių, 
aristokratų globos. Vėlesniais amžiais jau egzistavo daugybė skirtingų būdų, kaip tapti 
profesionaliu muziku, tačiau bendra visuotinė tendencija buvo vadavimasis iš bažnytinio 
dominavimo ir vis auganti pasaulietinio profesinio pasirengimo būdų įvairovė. laikui 
bėgant muzikos mokymą pradėjo valdyti valstybės išlaikomos konservatorijos ir šokio 
mokyklos bei individualūs mokytojai. daugeliu atvejų tai buvo nesisteminga veikla: nau-
jokų verbavimas dažniausiai rėmėsi atsitiktiniais atradimais, o jų ugdymas buvo daugiau 
tik papildomas mokymas darbo vietoje – jau grojant kokioje nors kapeloje ar vargonuo-
jant. konservatorijų mokytojai taip pat dažnai užsiimdavo įvairialype veikla: būdavo tiek 
kompozitoriai, tiek atlikėjai, tiek atlikimo mokytojai. Vis dėlto būtent valstybės finan-
suojamų konservatorijų steigimas ir jų veiklos plėtimas ilgainiui turėjo įvairių muzikos 
švietimui lemtingų pasekmių, kaip antai: 1) nuoseklus, sistemingas mokymas; 2) menų, 
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ypač muzikos ir šokio, atsiskyrimas į siauresnes specialybes; 3) sistemingas ir ankstyvas 
talentingų jaunų muzikų atradimas; 4) tiksli mokymo struktūra (kamerman ir Marto-
rella 1983: 23). Visus šiuos procesus lydėjo ir augantis privatus ne tik profesionalų, bet 
ir vidurinės klasės mėgėjų mokymas. Plečiantis klausytojų ratui, XiX a. išaugo impresa-
rijaus vaidmuo, toliau buvo plėtojamas pasaulietinis nevalstybinis švietimas – tuo metu 
buvo pradėtos steigti nepriklausomos konservatorijos bei privačios muzikos mokyklos.

XX a. į pirmą vietą išsiveržia standartizuotas aukštasis mokslas, įsigali tendencija 
vienai mokyklai aprėpti kuo daugiau specialybių ar net menų. tokio standartizuoto ir 
sistemingo muzikos mokymo rezultatas – gerokai pakilęs atlikėjų meistriškumo lygis 
bei objektyviais, ar veikiau – universaliais, kriterijais paremtas jo vertinimas. Muzikos 
atlikimo standartai nuo XiX a. pabaigos pakilo iki tokio lygio, kad anksčiau laikyta nesu-
grojama muzika bei unikaliu laikyto virtuoziškumo elementai tapo įprastiniais didžiajai 
daliai savo darbą išmanančių profesionalų1.

akivaizdu, jog tokių rezultatų siekis (ar net būtinybė) reikalavo ilgo ir nuolatinio 
darbo. tad jei, tarkime, józefas Hofmannas savo mokytojui antonui Rubinšteinui tą 
patį kūrinį galėjo skambinti tik vieną pamoką, dabar mokinys gali būti mokomas ilgą 
laikotarpį, net ir kasdien mokytojo prižiūrimas. Pasak eugenijaus ignatonio, nemažai 
rašiusio apie XX a. pianistų rengimo ypatumus, kaip tik tokio nuoseklumo ir metodišku-
mo dėka šiais laikais sugebama iš eilinių mokinių išugdyti aukštųjų mokyklų absolventus, 
koncertuojančius atlikėjus ir konkursų laureatus (žr. ignatonis 1997). kita vertus, XX a. 
pabaigoje išryškėję fortepijono pedagogikos laimėjimai turi ir savo neigiamų pasekmių – 
jie, kaip ir nuolat tobulėjanti komunikacija, niveliuoja nacionalinius atlikimo stilių savi-
tumus ir savotiškai suvienodina jaunuosius talentus.

XX a. (taip pat ir XXi a.) kultūriniam gyvenimui iš esmės būdingas suplanuotas ra-
cionalizavimas, individualių ir kolektyvinių veiksmų virtimas sąmoningomis, sistemingai 
apskaičiuotomis taisyklėmis ir procedūromis aiškiausiai atsiskleidė racionalizuojant mu-
zikos švietimą ir mokymą. tam tikra prasme būdami specifinių organizacijų – mokyk-
lų, akademijų, konservatorijų, universitetų – produktu (pastaruoju metu ir atvirai taip 
vadinami) švietimas ir mokymas paklūsta oficialiam, „centralizuotam“ reglamentavimui. 
tai reiškia sąmoningai suplanuotus stojamuosius egzaminus, mokymo programas, laips-
nius (bakalauro, magistro, meno daktaro ir kt.) bei pažymėjimus, gaunamus išlaikius tam 
tikrus egzaminus ar išklausius tam tikrus kursus. Šiomis dienomis tik tokio racionalaus 
proceso būdu įmanu įgyti „profesionalo“ vardą, o mokykloms – išlaikyti savo kaip tokių 

1 Ši situacija nėra išimtinė meno srityje: palyginimui galime atkreipti dėmesį į tarptautinėse varžybose 
dalyvaujančių sportininkų rezultatus, kurie dėl naujų technologijų, treniravimosi būdų ir kitų veiksnių 
įtakos nenumaldomai kyla.
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profesionalų rengimo kalvės statusą2. Be to, skaidant atlikimo techniką į atskirus jos ele-
mentus ir siekiant kiekvieno jų tobulumo, sistemingai planuojama specializacijos raida. 
taigi bet kurioje atlikimo meno srityje iškyla tam tikros subspecialybės su vien joms 
būdingais laipsniais, sertifikatais, mokymu, technikomis ir karjeros galimybių kryptimis.

1.2. nacionalinės mokyklos idėja XX amžiuje

Vienas sudėtingiausių ir prieštaringiausių klausimų nagrinėjant muzikos atlikimo 
tradicijas yra „nacionalinės mokyklos“ idėjos pagrįstumas XX–XXi amžiuje. antai poli-
tinį, ekonominį bei kultūrinį diskursus mūsų laikais persmelkė tokie terminai kaip „glo-
balus“, „tarptautinis“ ar „transnacionalinis“. o muzikos atlikimo meno srityje esminiais 
klausimais išlieka svarstymai, ar begalime išskirti realius atlikimo stilių bei tradicijų skir-
tumus (ir kokie galėtų būti jų analizės metodai), ar dar prasminga klasifikuoti meninin-
kus pagal tai, kokiam nacionaliniam ar kultūriniam paveldui jie tariamai atstovauja.

kalbant apie mokyklas kaip apie tautinės bei kultūrinės tapatybės ženklus čia naudo-
jamasi itin parankiu donato katkaus 1997 m. pateiktu „mokyklos“ apibrėžimu. katkus, 
pasak kurio, „muzikavimo mokykla yra tai, kas jungia, o ne tai, kas skiria“, išskiria tris tos 
vienybės dėmenis. Pirmasis jų yra „mokytojas, konkretus asmuo, jo žinios ir sugebėjimai, 
skonis ir estetinės pažiūros kaip tam tikra visuma, kuri pasikartoja mokant kiekvieną 
individualų mokinį“. antrasis dėmuo – „mokykla kaip sistema, kurioje ne vienas, bet 
daugelis žmonių remiasi panašiais principais, standartais, estetinėmis normomis, skoniu 
ir madomis“. trečiasis dėmuo nusako „epochos skonius, estetines normas, arba – kalbant 
XX amžiaus pabaigos kategorijomis – tai būtų prekinis muzikavimo įvaizdis, t. y. popu-
liari muzikavimo klišė“ (katkus 1997: 176). taip vartojama „mokyklos“ sąvoka aprėpia 
tam tikrą standartizavimo tipą, susijusį su stiliumi, estetinėmis pažiūromis, grojimo tech-
nika ir pan. taigi muzikavimo mokykla yra tam tikras vienijantis veiksnys daugialypėje 
pastarųjų amžių atlikimo meno panoramoje. tačiau vis globalesnės kultūros akivaizdoje 

„mokyklos“ sąvoka tampa ne tik vienijančiu veiksniu, bet veikiau tuo, kas padeda išlai-
kyti tam tikros šalies ar bendruomenės savitą kultūrinę tapatybę3 – taigi ir išskirti ją iš 
kitų. Bet kuriuo atveju priklausymas tam tikrai mokyklai formuoja menininko socialiai 

2 antai 2013 m. balandžio mėn. lMta vyko tarptautinė institucinė ekspertizė, turėjusi patvirtinti (ir 
suteikti akreditaciją tolesnei veiklai), kad akademija atitinka europinės aukštosios muzikos mokyklos 
standartus.

3 Įdomu, pavyzdžiui, patyrinėti vadinamųjų periferinių tradicijų atlikimo praktikas kaip priešpriešą galin-
gosioms vyraujančioms kultūroms ir pamėginti atsakyti į klausimą, ar menininkai gali (o jei taip – kaip 
tai įmanoma) perimti iš kaimyninių didžiųjų tradicijų daug skirtingų įtakų ir kartu išlaikyti svarbiausias 
savosios muzikinės tapatybės savybes.
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nulemtą tapatybę, kurią, be kitų dalykų, sudaro tam tikros atlikimo tradicijos nustatyti 
socialiniai kodai bei stereotipai. kokia buvo šios svarbios sąvokos evoliucija XX a.?

kaip jau minėta, tiek pati mokyklos samprata, tiek ir jos svarba XX a. patyrė reikš-
mingų pokyčių. daugelis tyrėjų pažymi, jog skirtingos atlikimo mokyklos buvo ypač 
būdingos XX a. pradžiai. Palyginti su mūsų laikais, tiek muzikai, tiek klausytojai tuo 
metu buvo sąlyginai izoliuoti (nedaug keliavo ir neturėjo tokių efektyvių komunikavimo 
priemonių), tad muzikavimo būdai skirtingose šalyse, sekant skirtingomis tradicijomis 
ar mokyklomis, gerokai skyrėsi vienas nuo kito. Šiandien, kai tuos pačius didelių kom-
panijų leidžiamus įrašus galima įsigyti visame pasaulyje, o bet kokios tautybės muzikai 
sėdi vienas šalia kito tame pačiame orkestre (neretai ir toli nuo savo gimtosios šalies ar 
net žemyno), stiliai bei požiūriai dažnai tapo globalizuoti, ir tai visiškai pakeitė muzikos 
pasaulį. Skirtybės vis labiau nyko antrojoje XX a. pusėje, o šiuo metu jos bemaž nepas-
tebimos – išskyrus (kaip ir visais laikais) ypatingai savitų, individualių atlikėjų atvejus 
(daugiau apie tai žr. Philip 2004: 23).

Vienas aktyviausių šios srities tyrėjų Robertas Philipas pažymi, jog viena iš priežas-
čių, kodėl praėjusio amžiaus pradžioje buvo palankiai žiūrima į tokią neformalią įvairovę, 
yra ta, kad tuomet suredaguoto įrašo tobulumas dar nebuvo tapęs vertinimo standartu. 
negana to, kiekvienas koncertas anuomet buvo unikalus ir nepakartojamas įvykis. Phi-
lipo žodžiais tariant, „jie atrodė skirtingai, kitaip įžengdavo į sceną, savaip atsigręždavo 
į klausytojus: kreisleris sveikindavo juos it mėgstamas dėdulė, Rachmaninovas – rau-
kydamasis, tarsi mažiausiai dabar jis norėtų sėstis prie fortepijono“ (ibid.: 22). anksty-
vuosiuose įrašuose iš tiesų dar įmanu išgirsti iki stilių globalizacijos ir homogenizacijos 
egzistavusią įvairovę.

nors mokyklos klausimas jau ir taip ganėtinai sudėtingas, skirtumai tarp atskirų 
mokyklų tapo dar mažiau pastebimi apie 5-ąjį XX a. dešimtmetį. jaunosios kartos, be 
abejo, vis dar perimdavo vertingas žinias iš savo žymiųjų mokytojų, tačiau, stiprėjant 
tendencijai klausytis kuo daugiau skirtingų įrašytų interpretacijų, bet kokio tradicinio 
metodo ar stiliaus svarba silpo sulig kiekviena ateinančia karta.

2. lietuvių fortepijono atlikimo meno mokykla
2.1. Mokyklos beieškant: ar egzistuoja lietuviška interpretacijos tradicija?

net ir šiais laikais nagrinėti tautines-kultūrines menininkų, priklausančių didžio-
sioms tradicijoms – tokioms kaip rusų, vokiečių ar prancūzų (jei kalbėtume apie skam-
binimo fortepijonu mokyklas), tapatybes yra kiek lengviau. tačiau kokią etninę tapatybę 
įmanoma sukurti vadinamojoje marginalinėje ar periferinėje kultūroje, ant kokio pa-
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mato mažųjų šalių atlikėjai formuoja savo menines asmenybes? Patyrinėkime lietuvių 
fortepijono atlikimo meną.

Visų pirma derėtų trumpai apžvelgti, ką vadiname „lietuvių pianizmu“. lietuvos 
geografinė situacija visais laikais sąlygojo nuolatinius politinius pokyčius ir šalies pri-
klausomybę nuo Vakarų ar Rytų sociokultūrinių įtakų. Būdama savotiška kultūrine pro-
vincija ir turėdama tik stiprią liaudies muzikos praktiką lietuva ilgainiui ėmė periminėti 

„importinę“ europinę klasikinę muziką, jos interpretaciją bei pedagogiką. iki XiX a. pra-
džios lietuvos muzikinė kultūra buvo veikiama per lenkiją šalį pasiekusios vakarietiš-
kos tradicijos. amžiaus viduryje stiprėjo Rusijos įtaka. iki pat pirmųjų XX a. dešimtme-
čių profesionalusis menas lietuvoje buvo smarkiai veikiamas vėlyvojo rusų romantizmo. 
Vis dėlto apie 3-iąjį ir 4-ąjį praėjusio amžiaus dešimtmečius lietuvių fortepijono menas 
vėl tapo labiau „vakarietiškas“: bemaž visi talentingi to meto lietuvių pianistai studijavo 
leipcige, Berlyne ar Paryžiuje. Vienintelis ryškus rusų mokyklos atstovas tais laikais 
buvo Viktoras Ružickis – žymaus rusų pianisto konstantino igumnovo mokinys. taigi 
matome, jog neturėdama savitos tradicijos lietuvos fortepijono mokykla tapo itin atvira 
iš svetur atkeliaujančios įtakoms (plačiau apie tai žr. azizbekova 1998).

nuo 1944 m. lietuvių pianistams buvo prieinama tik stipri ir įtakinga rusų fortepi-
jono mokykla (tą patį galima pasakyti ir apie bemaž bet kurią kitą atlikėjo specialybę). 
talentingiausi to meto muzikai studijavo leningrado ar Maskvos konservatorijose, ir 
išties sunku būtų paminėti bent vieną dabartinį lietuvos muzikos ir teatro akademijos 
dėstytoją, kuris nebūtų vienos iš šių konservatorijų auklėtinis ar jo mokinys. Vis dėlto per 
pastaruosius dvidešimt ir daugiau metų lietuvos muzikiniame gyvenime pastebimi ra-
dikalūs pasikeitimai. galimybė dalyvauti tarptautiniuose konkursuose bei meistriškumo 
pamokose, atviri keliai studijoms užsienyje, intensyvus koncertinis gyvenimas suteikė 
jaunajai lietuvos atlikėjų kartai visiškai naują požiūrį į muzikos interpretavimą. tad, 
galima sakyti, pagrindinis jaunosios kartos bruožas yra jungtis tarp dviejų ryškių – Va-
karų ir Rytų europos – tradicijų. iš vienos pusės, dar juntama stipri lietuvių profesorių, 
kuriuos galime laikyti rusiškos tradicijos nešėjais, įtaka, o iš kitos – galimybė studijuoti 
Vakaruose ir jos suteikiamas priėjimas prie įvairesnių interpretacinių įžvalgų bei stilisti-
nių priemonių4. 

4 tai iš esmės nusako ir bemaž labiausiai paplitusią tendenciją apibrėžti lietuvos kultūrinę tapatybę kaip 
užsienio įtakų ir apibrėžimų junginį. Ši tendencija ryški tiek vietiniu lygmeniu, t. y. kaip patys lietuviai 
save vertina, tiek ir tarptautiniu – kaip lietuvių muziką ar interpretacijas mato užsienio kritikai. Vienas 
iš daugelio apibūdinimų skamba taip: „lietuva yra stilistinių ir estetinių transgresijų ir atmetimų kori-
dorius, sankirtoje, viena vertus, tarp rusiškos sielos bei monumentalumo ir lenkiško saloninio spindesio 
bei avangardinių pliūpsnių, kita vertus, tarp šiaurietiško baltiško ir skandinaviško elegiškumo ir pietų 
slavams būdingo muzikalumo“ (M. anderson [?], cit. pagal goštautienė 2005: 168).

„mokykla“ kaip tradicija ir inspiracija: apie lietuvių pianistų kultūrines tapatybes Lina naViCkaiTė-
marTineLLi



112 I  2013  Ars et  prAxIs



2.2. apibrėžiant ištakas: rusų fortepijono meno mokykla

kadangi tenka pripažinti, jog šiuo metu dar būtų gana sudėtinga apčiuopti aiš-
kius kokių nors konkrečių metodų ar stilistinių pakraipų elementus jaunosios lietuvių 
pianistų kartos mene, bene vienintele ryškia lietuvių fortepijoninės praktikos įtaka kol 
kas išlieka rusiška šio meno tradicija, kuriai šiame poskyryje bus skiriamas pagrindinis 
dėmesys. Prieš pereinant prie diskusijos apie konkrečių lietuvių pianistų (ypač tų, kurie 
šią tradiciją paveldėjo iš savo mokytojų) kultūrines tapatybes, būtų pravartu pamėginti 
įvardyti keletą atlikimo klišių ar vienijančių bruožų, kurie leidžia mums daryti tam tikrus 
apibendrinimus analizuojant rusų fortepijono atlikimo meną.

Visų pirma vertėtų pabrėžti: kad ir koks šiais laikais būtų miglotas tautinės mo-
kyklos klausimas, „rusų fortepijoninės mokyklos“ sąvoka jokiu būdu nėra atsitiktinė ar 
savitikslė. nors pati mokyklos samprata laikui bėgant kito, kaip galbūt silpo ir jos įtaka 
paskiriems menininkams, šis terminas – ypač rusiškos tradicijos atveju – vis dar yra 
plačiai naudojamas. XX a. dėl ypatingos šios šalies izoliacijos daugiau kaip pusę amžiaus 
rusų pianistai tęsė iš romantizmo epochos kilusią tradiciją ir taip suformavo itin savitą, 
nuo vakarietiško to meto pianizmo stipriai besiskiriančią mokyklą5. negana to, galima 
drąsiai teigti, jog Rusijoje mokinio ir mokytojo ryšiai yra gerokai glaudesni nei daugelyje 
kitų kultūrinių terpių6. Skirtingai nuo, pavyzdžiui, amerikiečių studentų, kurie skatinami 
į savo biografijas įtraukti kuo daugiau dėstytojų pavardžių, rusai retai turi daugiau kaip 
du mokytojus, o kartais – tik vieną. Būtina pažymėti ir tai, kad „rusiškos mokyklos“ sąvo-

5 instituciškai rusų muzikos atlikimo tradicijos pagrindai buvo sudėti dviejose konservatorijose: Sankt 
Peterburgo, antono Rubinšteino įsteigtoje 1862 m., ir Maskvos, kuriai nuo įkūrimo 1866 m. vado-
vavo nikolajus Rubinšteinas. žymiausieji šių konservatorijų fortepijono profesoriai buvo antonas 
Rubinšteinas ir ana jesipova, o netrukus savo pianistinę ir pedagoginę veiklą pradėjo ir pirmoji 
absolventų karta: aleksandras zilotis, Vasilijus Safonovas, Sergejus Rachmaninovas ir aleksandras 
goldenveizeris. Šalia valstybinių konservatorijų buvo įsteigta ir nemažai privačių muzikavimo 
mokyklų; kai kurios jų netgi išgyveno porevoliucinį nacionalizavimo procesą, kaip antai garsioji 
seserų gnesinų mokykla, sovietų laikais išugdžiusi daugybę garsiausių fortepijono virtuozų. Beje, 
svarbu pažymėti skirtumą tarp Sovietų Sąjungos teritorijoje veikusios ir Vakaruose išplitusios rusų 
mokyklos. kaip pažymi Borisas Schwarzas (žr. Schwarz 1972: 20), 3-iuoju XX a. dešimtmečiu tiek 
daug rusų kompozitorių dirbo svetur, kad profesionalūs muzikos kritikai netruko pastebėti skirtumą 
tarp šių dviejų rusiškos tradicijos atmainų. Be jokios abejonės, šis dualizmas aktualus ir rusų muzikos 
atlikimo mokyklai – tiek anų laikų, tiek ir dabarties, būtinai pratęsiant „Vakarų“ sąvoką iš europos 
iki jungtinių amerikos Valstijų. daugybė žymiausių rusų pedagogų dirba Vakaruose, kur ši tradicija, 
nors vertinama kontroversiškai, yra atpažįstama ir gerbiama.

6 tai pasakytina ne tik apie atlikėjų menus, bet ir daugelį kitų sričių. Pagarba autoritetui ir pasiryžimas 
tęsti tradiciją – charakteringas įvairių rusų meno bei mokslo sričių bruožas.
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ka ligi šiol yra puiki komercinė antraštė, lengvai atpažįstamas „brendas“, kaip antai rusų 
įrašų kompanijos „Melodija“ leidžiamoje kompaktinių plokštelių serijoje.

Mėginimas nusakyti kokios nors mokyklos vidines savybes gali būti pagrįstai lai-
komas bet kurio tyrimo silpnąja vieta, ir taip yra dėl keleto priežasčių. Visų pirma be 
galo sunku įvardyti esminius bruožus darinio, kuris neabejotinai iš prigimties yra he-
terogeniškas, patiriantis nuolatinę kaitą. antra, ar tokie bruožai turėtų priklausyti nuo 
tam tikroje geografinėje erdvėje gyvenančių, konkrečių socialinių, politinių ar kultūrinių 
aplinkybių veikiamų žmonių mentaliteto, o gal jų fizinių ar kitokių savybių? jei visa 
tai tiesa, tuomet galima numanyti egzistuojant bent keletą specifiškai „rusiškų“ bruožų, 
būdingų tose platumose gimusių (o gerokai svarbiau – ten besimokusių) pianistų menui. 
taigi, kokie butų specifiniai rusų fortepijono meno bruožai?

Subjektyvus skverbimasis į muzikos pasaulio gelmes, skambesio grožis, išskirtinis 
melodingumas ir besitęsiantis fortepijono garsas, plati emocinių bei dinaminių kontras-
tų skalė – visa tai daro rusų fortepijoninę mokyklą išskirtinę. Be to, net jeigu kalbos apie 
mistinį „rusiškos technikos“7 fenomeną iš dalies yra pagrįstos, reikėtų pabrėžti, jog rusų 
interpretacijoms visuomet buvo svarbiau meniniai vaizdiniai, kūrybingas klausymasis ir 
intonavimas, tam tikros idėjos įkūnijimas skambinant. žvelgiant iš techninio požiūrio 
taško, tam tikri fortepijoninės pedagogikos elementai – kaip antai natūralaus rankos svo-
rio panaudojimas ar kūno atpalaidavimas formuojant muzikinę frazę – taip pat yra itin 
svarbūs rusų pedagoginei sistemai ir tikriausiai padeda rusų pianistams išgauti išskirtinį 
garsą. 

o kokie būtų labiau socialiai nulemti šios mokyklos bruožai? ją gaubianti ideologi-
ja? Specifinė mokymo sistema? tradicinis jaunų rusų pianistų mokymas, pagrįstas edu-
kacine piramide (mokymo nuo jaunų dienų tarpusavyje susijusiomis švietimo pakopo-
mis − nuo vaikų muzikos mokyklos iki aukštųjų mokymo institucijų), iš tiesų įrodė esąs 
itin vaisingas ir sėkmingas. Be to, tas faktas, kad iš kiekvieno virtuozo paprastai tikimasi 
tam tikrą dalį savo laiko paskirti pedagoginei veiklai, užtikrino tradicijos tęstinumą (kaip 
žinia, dar visai neseniai buvusios Sovietų Sąjungos teritorijoje sėkmingai gyvavo „pa-
skyrimo“ į tam tikrą darbo vietą reiškinys). Šalia jau minėtų techninių mokymo aspektų 
rusų pedagogams itin svarbus ir kultūrinis kontekstas: jų pamokose gausiai naudojami 
literatūros, dailės bei kino pavyzdžiai neabejotinai praturtina kūrybinę būsimųjų virtuo-
zų vaizduotę. nereikėtų pamiršti ir žymių muzikos teoretikų įtakos muzikos atlikimo 
menui. Visų pirma į galvą ateina Boriso asafjevo rašiniai apie intonaciją, ir iš tiesų rusų 

7 Pastaruoju metu, be abejo, gerokai užgožtą atlikėjų iš azijos demonstruojamų techninių galimybių.
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mokyklos atstovams būdingas ypač tikslus intonavimas, dėmesys kiekvienai frazei, dai-
nuojančiam, „vokališkai išraiškingam“ (plačiai paplitęs asafjevo terminas) stiliui.

2.3. Pasvarstymai apie lietuvių pianistus

kad ir kaip būtų, šalia „mokyklos“ kiekvienam atlikėjui būdingi saviti semantiniai 
bruožai, kurie persmelkia jo interpretacijas ir išskiria jas iš kitų menininkų atlikimo. Šia-
me straipsnyje nutarus atsisakyti išsamesnės atlikimo vidinių parametrų ir aspektų, lei-
džiančių nusakyti vieno ar kito menininko priklausymą tam tikrai tradicijai, analizės, bus 
apsiribota labiau deskriptyviu tyrimo lygmeniu. Pirmiausia aptarsime meną tų atlikėjų, 
kurių individualybės pripažintos jau ištisus dešimtmečius ir kurių interpretacinės bei 
pedagoginės įžvalgos įkvėpė daugybę lietuvos ir užsienio jaunųjų muzikų8.

2.3.1. Romantinių individualistų kelias
Mūza Rubackytė ir Petras geniušas priklauso 6−7-ojo dešimtmečio pianistų kartai. 

abu šie menininkai gimė muzikų šeimose, abu mokėsi M. k. čiurlionio menų mo-
kykloje9 Vilniuje, vėliau – lietuvos valstybinėje konservatorijoje10 ir abu yra Maskvos 
konservatorijos auklėtiniai. Šie pianistai tarp vyresniųjų lietuvos pianistų išsiskiria savo 
tarptautinėmis karjeromis: lietuvai atgavus nepriklausomybę Rubackytė išvyko į Pary-
žių, kuriame nuo tada gyvena ir dėsto (ji taip pat yra lMta profesorė, o pastaruoju 
metu savo geografiją sieja ir su Šveicarija). geniušo pedagoginė karjera šalia lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos tam tikru metu aprėpė tokias institucijas kaip Yamaha pra-
dinė muzikos mokykla tokijuje ir osakoje bei karališkoji muzikos akademija londone. 
Vis dėlto yra keletas bruožų, kurie leidžia šiuos menininkus įvardyti pirmiausia kaip rusų 
mokyklos atstovus. 

Visų pirma tai, žinoma, pats studijų Maskvoje faktas ir tradicijos tąsa per jų moky-
tojų asmenybes11. kaip iliustraciją čia galima pasitelkti dvi interpretatorių grandis, at-
spindinčias tiesioginę rusų fortepijono mokyklos įtaką lietuvos pianistams12. Pirmoji 

8 Šiame straipsnyje aptariami lietuvių pianistai buvo pasirinkti kaip keli būdingieji pavyzdžiai. Prieš 
darant bet kokias išvadas, be abejo, buvo atsižvelgiama ir į kitų lietuvos menininkų biografijų vin-
gius bei interpretacines įžvalgas.

9 dabar – nacionalinė Mikalojaus konstantino čiurlionio menų mokykla.
10 dabar – lietuvos muzikos ir teatro akademija.
11 Prisimenant katkaus apibrėžimą – „mokytojas, konkretus asmuo, jo žinios ir sugebėjimai, skonis ir 

estetinės pažiūros kaip tam tikra visuma, kuri pasikartoja mokant kiekvieną individualų mokinį.“
12 Sudarant čia pateikiamas fortepijono atlikimo meno mokyklų grandines buvo remiamasi enciklope-

dijomis, biografinėmis studijomis ir atlikėjų interneto puslapiais.
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grandis 1 schemoje iliustruoja mokyklą, kurios pradininkas buvo antonas Rubin šteinas: 
šio menininko fortepijoninė mokykla, išsiskleidusi per jo žymųjį mokinį Heinrichą neu-
hausą, lietuvoje buvo ypač svarbi ir įtakinga13. 

1 schema. Rusų fortepijono mokykla nuo Antono Rubinšteino

gana reikšminga lietuvoje buvo ir kita rusų fortepijoninės mokyklos atšaka, kylanti 
tiesiogiai nuo Ferenzo liszto: konstantinas igumnovas, studijavęs pas liszto mokinį 
Paulą Pabstą, savo ruožtu dėstė tokiems pianistams kaip Marija grinberg, aleksan-
dras goldenveizeris ir jakovas Flieras (žr. 2 schemą). Pastarojo studentė buvo ir lietuvių 
pianistė Mūza Rubackytė (be Fliero, Maskvoje ji dar studijavo pas Belą davidovič ir 
Michailą Voskresenskį). 

13 kartu su geniušu, kuris į šią grandį patenka per savo garsiąją profesorę (ir neuhauso studentę) 
Maskvos konservatorijoje Verą gornostajevą, šioje schemoje randame ir kitą „neuhauso mokyklos“ 
atstovę – profesorę olgą Šteinbergaitę. išugdžiusi keletą lietuvių pianistų kartų, ji neabejotinai laiky-
tina viena reikšmingiausių lietuvos fortepijono pedagogikos sistemos figūrų.
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2 schema. Rusų fortepijono mokykla, kylanti iš Ferenzo Liszto

Vis dėlto šalia studijų menininko priklausymas rusiškai fortepijono meno tradicijai 
turėtų būti labiau apibrėžtas ir iš muzikinės pusės. keletas apibendrinančių „rusiško“ 
atlikimo klišių jau buvo įvardyta. taigi, grįžtant prie lietuvių pianistų, dera pažymėti, jog 
tiek Rubackytė, tiek geniušas yra labai charizmatiški menininkai, visų pirma tapatintini 
su romantine tradicija. jei subjektyvus išraiškingumas, įspūdingi meniniai efektai, sa-
vitumas, asmeninės individualybės laisvė kaip priešprieša standartinėms normoms gali 
būti laikomi rusišku skambinimo būdu, tai Rubackytė ir geniušas puikiausiai koreliuoja 
su šia tradicija.

kaip jau minėta, šiame straipsnyje analizuojant atskirų pianistų meną bus apsiri-
bojama vos keletu specifinių interpretacijų niuansų. Petro geniušo interpretacijose tarp 
kitų muzikinės ištarties parametrų visų pirma norėtųsi išskirti fenomenalinių savybių 
aspektą14. Vienas svarbesnių geniušo interpretacijų bruožų (kartu su kitais efektais, pa-

14 Semiotinėje gabrielio Fauré dainos analizėje eero tarasti siūlo aštuonis muzikinės ištarties analizės 
parametrus: tempas, balso instrumentiškumas / kalbiškumas, vibrato vartojimas, frazavimas arba 
kvėpavimas, dinamikos kaita, glissando kaip išraiškos priemonė, fenomenalinės savybės; bendro-
sios formos kūrimas. kartu jis pateikia tokias vokalinio atlikimo fenomenalines savybes kaip balso 
minkštumas / kietumas arba lengvumas / sunkumas, kurie funkcionuoja kaip semiotinio proceso 
ženklai (tarasti 1995: 451–455).
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siekiamais naudojant tam tikro pobūdžio garso užgavimą, tušė) yra ypatingas intymu-
mas, tai yra atstumo tarp subjekto ir objekto, tarp atlikėjo ir klausytojo panaikinimas 
muzikinės signifikacijos procese. aistringas, gilus garsas, „artumo“ vizijos kūrimas, in-
terpretatoriaus energijos svarba interpretuojant muziką – tai bene pagrindinės geniušo 
muzikinės komunikacijos savybės.

Šalia jau paminėtų stilistikos priemonių, tokių kaip subjektyvumo ir išraiškingu-
mo primatas, romantinei tradicijai būdingi dažni tempo bei dinamikos svyravimai. tai 
mus atveda prie Mūzos Rubackytės interpretacijų. analizuojant muzikos interpretaciją 
tempo požiūriu dažniausia dėmesys kreipiamas į skirtingų atlikėjų interpretacijų tempo 
skirtumus, tačiau šiuo atveju turima galvoje tokios tempo strategijos viename atlikime 
kaip bendrojo kūrinio atlikimo tempo sulėtinimai ar pagreitinimai, taip pat – dažna di-
naminio lygmens kaita. dinamikos, ritmo bei tempo pokyčiai ilgainiui sukuria tam tikrą 

„meninės netvarkos“ pojūtį, kurį galėtume laikyti viena iš įdomaus ir savito Rubackytės 
meno savybių. Visi šie bruožai kartu su virtuoziškumo svarba, plačia dinamine skale ir 
kitais parametrais neabejotinai atspindi rusų romantinį stilių. tačiau reikėtų paminėti, 
jog Rubackytės stilistika aprėpia ir daug kitų aspektų, perimtų iš įvairių kitų tradicijų 
(kaip antai „prancūziškai“ rafinuota skambinimo maniera)15.

2.3.2. Naujosios kartos kryžkelės

dabar patyrinėkime 8-uoju XX a. dešimtmečiu gimusių lietuvos pianistų kartos 
bruožus. ir vėl matome labai panašias dviejų pianistų, kuriuos galima pasirinkti kaip 
tyrimų modelį, biografijas16. gabrielius alekna ir andrius žlabys mokėsi M. k. čiurlio-
nio menų mokykloje, o 10-ajame dešimtmetyje abu išvyko į jungtines amerikos Vals-
tijas. žlabys 1995 m. įstojo į curtis muzikos institutą, kur studijavo Seymouro lipkino 
klasėje, vėliau įgijo menų magistro laipsnį klivlendo muzikos institute, kur mokėsi pas 
Sergejų Babajaną. alekna įstojo į juilliardo muzikos mokyklą 1996 m., ten ( jerome’o 
lowenthalio klasėje) jis įgijo magistro bei menų daktaro laipsnius. abu šie pianistai 
šiuo metu tęsia savo meninę karjerą svetur. čia būtų galima paminėti ir keletą kitų pia-
nistų pavardžių: tai daumantas kirilauskas, kuris zalcburgo Mozarteume studijavo pas 

15 Šiuo aspektu lietuvių pianistų meną autorė yra pristačiusi tarptautinėse muzikologų ir semiotikų 
konferencijose Suomijoje, Prancūzijoje, lenkijoje ir Portugalijoje, kur skaitydama pranešimus rėmėsi 
jų atliekamomis ludwigo van Beethoveno sonatomis fortepijonui (plačiau žr. navickaitė 2006 ir 
navickaitė-Martinelli 2008).

16 Straipsnyje aptariamų pianistų biografijų faktai paremti asmenine komunikacija ir internete priei-
nama informacija: www.musicperformers.lt, www.rubackyte.eu, www.petrasgeniusas.com, www.
gabrieliusalekna.com, www.andriuszlabys.com.
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karlą-Heinzą kämmerlingą; ieva jokubavičiūtė, studijavusi curtis muzikos institute 
ir niujorko Mannes muzikos koledže pas Symourą lipkiną ir Richardą goode’ą; Vita 
Panomariovaitė, indrė Petrauskaitė ir evelina Puzaitė, visos studijavusios ir tebetęsian-
čios savo pianistines karjeras londone; edvinas Minkštimas, kurio profesorius juillardo 
mokykloje buvo tas pats jerome’as lowenthalis, ir kiti, kurie baigę muzikos mokyklas 
lietuvoje išvyko studijuoti į Vakarus. Šiai kartai tai buvo trokštamas naujas vakarietiš-
kos tradicijos pasaulis, tapęs prieinamu tik pastaruoju dešimtmečiu. Be abejonės, būtų 
tiesiog neįmanoma mėginti apibrėžti kokius nors konkrečius „vakarietiškos“ tradicijos 
bruožus – tai pernelyg atviras ir įvairialypis darinys. Vietoje to, žvilgtelėkime į du pasi-
rinktus pavyzdžius.

intelektualus, perfekcionistiškas ir subalansuotas grojimo būdas leidžia išskirti gab-
rielių alekną iš kitų jo kartos pianistų. galbūt dėsninga tai, jog prieš išvykdamas į jaV 
alekna ilgą laiką studijavo pas prof. liuciją drąsutienę – vieną iš nedaugelio nūdienos 
lietuvos fortepijono profesorių, priklausančių austrų-vokiečių orientacijos interpreta-
vimo mokyklai17. jei aleknos skambinimą tektų klasifikuoti pagal nacionalinius forte-
pijono meno stilius, reikėtų pripažinti, jog jo interpretacinės priemonės išties primena 
austrų-vokiečių tradiciją: aiški artikuliacija, tikslios ritminės struktūros ir pan. Pianistas 
daug dėmesio skiria kūrinio struktūrinių elementų darnai bei racionaliam formos kons-
travimui.

Vienas ryškiausių XiX a. pabaigos pianistų buvo italas Ferruccio Busoni, ir čia pra-
vartu patyrinėti interpretatorių grandinę, siejančią Busoni ir lietuvių fortepijono mo-
kyklą. Busoni mokinys buvo Vokietijoje gimęs egonas Petri, pas kurį studijavo lietuvių 
pianistas ir kompozitorius Balys dvarionas (dvarionas yra ir leipcigo konservatorijos 
auklėtinis – ten jis studijavo pas pianistą Robertą teichmuellerį). dvariono studen-
tė buvo liucija drąsutienė, o pas ją studijavo jau kelios lietuvių pianistų kartos, tarp 
jų tokie pianistai kaip Petras geniušas, daumantas kirilauskas ir gabrielius alekna  
(žr. 3 schemą). Vis dėlto net jei sąlyginai ir galima įvardyti šios grandies pianistų (išsky-
rus geniušą) meną kaip „vokišką“, bemaž neabejotina, kad, pavyzdžiui, alekna anaiptol 
nebūtų linkęs savo mene pripažinti jokių etninių – lietuviškos, amerikietiškos ar vokiš-
kos – įtakų18.

17 asmeninė komunikacija su prof. liucija drąsutiene leidžia teigti, jog profesorė noriai pripažįsta šią 
įtaką savo pedagoginei veiklai.

18 Savo pažiūras šiuo klausimu, leidžiančias daryti tokią išvadą, atlikėjas yra išsakęs keliuose publikuo-
tuose ir neoficialiuose pokalbiuose.
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3 schema. „Vokiška mokykla“ Lietuvoje, susijusi su Ferruccio Busoni

kitas išskirtinis šios kartos lietuvių pianistas – andrius žlabys, pasižymintis intra-
vertiška, tylia ekspresija, savitai paryškintomis detalėmis ir išskirtine interpretacijų gelme. 
Mano manymu, galima teigti, jog žlabio interpretacijoms paprastai būdingas skirtingų 
elementų, kylančių iš įvairių, neretai net viena kitai prieštaraujančių tradicijų (kaip kad 
romantinių bei klasicistinių atlikimo aspektų), derinimas. nepamirštant atlikėjo indi-
vidualybės aspekto, viena iš to priežasčių galėtų būti jaunų atlikėjų tendencija klausytis 
daugybės garso įrašų, kurie leidžia absorbuoti įvairias interpretacijų idėjas. klausantis 
žlabio interpretacijų galima numanyti, jog atlikėjui intuityviai artimesni senieji įrašai 
(tokių atlikėjų kaip arthuras Schnabelis, alfredas cortot ir kiti). 

Paradoksalu, tačiau nors žlabio interpretacijas galima būtų pavadinti labiausiai nu-
tolusiomis nuo bet kurios konkrečios etninės tradicijos, šio pianisto kūrybinė „genealo-
gija“ tarsi ir pati „garbingiausia“ iš aptartųjų. joje (žr. 4 schemą) matome vieną iš galimų 
austrų-vokiečių mokyklos interpretatorių grandžių, prasidedančią nuo paties Beethove-
no ir besitęsiančią per jo mokinį karlą czerny. 
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4 schema. Fortepijono mokykla, kylanti iš Ludwigo van Beethoveno

išvados

Šiame straipsnyje neatsitiktinai bemaž nenagrinėti vidiniai, muzikiniai įvairių in-
terpretacijų aspektai, kurie būtų galėję padėti nuspręsti, ar kuris nors atlikėjas priklauso 
kokiai konkrečiai „mokyklai“. Svarbu pažymėti tai, jog priklausymą tradicijai nusako 
ne tik tekstiniai elementai, kuriuos būtų galima tyrinėti derinant atlikimo studijas su 
partitūros analize (pavyzdžiui, tempo, ritmo, dinamikos, artikuliacijos, frazavimo ar pan. 
klausimai), bet ir atlikėjo gyvenimo faktai, estetiniai skoniai, repertuaro pasirinkimas, 
įvaizdžio kūrimas ir kt. 

analizuojant šiandienos menininkų atlikimus bei pasisakymus19 galima apiben-
drinti, jog vidurinės ir vyresniųjų kartų muzikai labiau linkę susitapatinti su mokykla 
nei jaunesnieji atlikėjai. Vyresniųjų meniniame gyvenime glaudus ryšys su Mokytojo 

19 Verbalinę muzikos atlikėjų komunikaciją autorė laiko reikšminga atlikimo meno tyrimų dalimi.
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figūra neretai būdavo pasiekiamas ne vien per profesinius standartus, bet veikiau per 
vidinį stiprios identifikacijos poreikį. Vėlesnių kartų atlikėjams toks paveldas jau yra tik 
iš anksto sukonstruota tradicija, iš kurios jie tik gali pasirinkti pageidautinus elementus. 
jų svarstymai šiuo klausimu skiriasi priklausomai nuo to, iš kurios tradicijos konkretūs 
menininkai yra kilę (išskirtinis atvejis vėlgi būtų rusų mokykla).

kita išvada yra ta, jog lietuvių atlikėjams, klausytojams bei muzikos kritikams arti-
miausia pianizmo kryptimi vis dėlto išlieka romantinė tradicija, perimta iš rusų forte-
pijoninės mokyklos. lietuvių atlikimo praktikoje ypač vertinami bruožai yra filosofinės 
įžvalgos, dramatinės kolizijos, meditacija, tylos ir gilių apmąstymų svarba kaip priešprieša 
paveikiam, spalvingam garsui, ekstravertiškam virtuoziškumui (kita vertus, kai kurie pia-
nistai, kaip antai Petras geniušas, savo mene harmoningai sujungia abi puses). Bruožai, 
tartum „neįtelpantys“ į tokį muzikos suvokimą, pavyzdžiui, kiek „sausesnis“ intelektua-
lumas ar saloninių manierų muzikavimas, kur kas dažniau sutinkami (jei ne klausytojų, 
tai kritikų) su tam tikra skepsio doze. taigi, nors būtų pernelyg drąsu teigti esant kokių 
nors esminių „lietuviškų“ fortepijono atlikimo meno bruožų, regis, tai, ką galėtume pa-
vadinti lietuviška muzikos atlikimo bei klausymosi „mokykla“, yra glaudžiai susiję su 
romantine muzikos suvokimo bei interpretavimo tradicija. Subjektyvūs, itin dvasingi 
ženklai, kuriais kai kurie atlikėjai yra linkę komunikuoti su savo publika, klausytojams 
yra itin artimi: lietuvių publika brangina muzikos atlikimo meną jau kelis šimtmečius 
gaubiantį romantinį paslaptingumą.

Platesniame kontekste būtų galima apibendrinant teigti, jog visuotinis atlikimo glo-
balizavimas per įrašus bei kitas kultūros standartizavimo priemones subrandino prieš-
taringus vaisius. Viena vertus, profesiniai standartai visame pasaulyje per pastaruosius 
keletą dešimtmečių išaugo tiesiog neįtikėtinai. kita vertus, muzikai, norintys pasiekti 
pripažinimą tarptautinėje meno rinkoje, jaučia didžiulį spaudimą modeliuoti savo meną 
pagal šiuos tarptautinius, visuotinai patvirtintus standartus. Mūsų laikais jau niekas ne-
benori vien vietinės reikšmės pasisekimo, tad lokalios tradicijos pamažu nyksta. Vis dėlto 
atlikėjai, kurie vienaip ar kitaip gali priskirti save kokiai nors žymiai profesinės genealo-
gijos grandinei, paprastai yra linkę pabrėžti šio aspekto svarbą savo meninėje veikloje. ir 
netgi šiame „tendencijų ir tradicijų nebuvimo“ kontekste „mokyklos“ sąvoka, ypač senų, 
pagarsėjusių tradicijų atvejais (tokių kaip rusų, prancūzų, vokiečių ar italų atlikimo mo-
kyklos), vis dar plačiai yra vartojama. 

Įteikta 2013 08 22
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SuMMaRy. in every field, the notion and influence of the ‘school’, or 
tradition, have changed over the course of time. can one still trace 
any reasonable distinctions between individual, or even collective, 
styles in the current context of increasing standardisation and the 
general globalisation of culture, where national and cultural diversi-
ties tend to interrelate and overlap? nowadays, talking about na-
tional schools in the art of musical performance is a risky endeavour. 
as compared with the times when the only means of absorbing 
someone else’s knowledge, or getting acquainted with a certain tra-
dition, was live interaction, currently, the favourable conditions for 
taking over various ways and styles of playing music are provided by 
all kinds of multiplied information.
it is to be noted, however, that even in the context of the general 
trend towards the uniformity of style, the term ‘school’, especially in 
case of old, prominent traditions, such as the Russian, the French, 
the german, or the italian, is still widely used. Performers that in 
one way or another are able to situate themselves in a distinct pro-
fessional genealogy eagerly emphasise the importance of this aspect 
in their artistic practice. Moreover, if earlier we could talk about the 
‘school’ as a unifying factor in the art of performance, now, facing 
cultural globalisation, the concept of school becomes not only a uni-
fying factor, but also the one that helps preserve a specific cultural 
identity of a certain nation or community. Thus, investigating per-
formance practices of peripheral traditions as opposed to the estab-
lished cultures can perhaps help in answering the question whether 
and how it is possible for musicians to absorb many different influ-
ences from the great neighbouring cultures and yet to retain some 
intrinsic qualities of their own musical identity.
lithuania’s geographical situation has influenced constant political 
changes and dependence of the country from the West or east. Be-
ing a kind of cultural periphery and having only the strong tradition 
of folk music practice, lithuania has eventually started to absorb 
‘imported’ european classical music, its currents of interpretation 
and pedagogy. Without having its own traditions, the lithuanian 
piano school has become very open to any influences. in the at-
tempt of finding the inherent characteristics and semantic features 
that make a musical performance distinctly ‘lithuanian’, the author 
of the article discusses the existence, roots and deviations of the 
‘lithuanian’ piano playing tradition.

A ‘school’ as a tradition and inspiration: on the cultural identities of 
Lithuanian pianists

keyWoRdS:  
piano performance art,  
music teaching, 
lithuanian pianists, 
the national school, 
tradition, globalisation, 
cultural identities.
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Psichofiziologinė atlikėjo būsena  
ir koncerto erdvė

melita diamandidi
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akademija

ReikŠMiniai 
žodžiai:  
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atlikėjo pasirengimas 
viešam pasirodymui, 

„scenos jaudulys“ ir jo 
įveikimo būdai, emocinių 
būsenų valdymas, 
savireguliavimo 
metodika.

anotacija. Psichologinis pasirengimas viešam atlikimui – neatsie-
jama visapusiško muzikanto ugdymo dalis. nagrinėjant jaunųjų 
atlikėjų „scenos jaudulio“ problematiką, reikia pabrėžti kryptingo 
psichofiziologinio pasirengimo viešam atlikimui svarbą. tvirtas psi-
chologines sėkmingo viešo atlikimo prielaidas lemia įvairūs veiks-
niai: gebėjimas valdyti valią, dėmesį, atmintį, optimaliai orientuotis 
ekstremaliomis sąlygomis, adekvatus savo galimybių ir pasiekimų 
vertinimas. Straipsnyje aptariama atlikėjo psichofiziologinio pasi-
rengimo viešam atlikimui ugdymo metodika, pateikiamos „scenos 
jaudulio“ įveikimo rekomendacijos. 

Pastaruoju metu muzikos atlikimo menas vis dažniau tampa mokslinių tyrimų 
objektu. kognityvioji psichologija (cognitive psychology) mokymosi, išmokimo psicho-
logija, daugiausia tirianti protinę veiklą, atvėrė naujas atlikėjo veiklos tyrimo galimybes. 
tyrimai apima įvairias atlikėjo raiškos sritis bei psichofiziologines būsenas. 

Viena opiausių nūdienos muzikinio lavinimo teorijos ir praktikos problemų, kuri 
aktuali visose mokymo pakopose, – vadinamasis „scenos jaudulys“. Šis reiškinys, kaip 
žinia, nėra vienareikšmis. juk tikrasis artistiškumas neatsiejamas nuo emocionalaus jaus-
mų proveržio, įkvėpimo. tačiau neretai muzikantai patiria kitokias būsenas, negatyviai 
veikiančias jų atlikimo kokybę. deja, tiek muzikos mokyklų, tiek gimnazijų bei aukštųjų 
mokyklų jaunųjų atlikėjų scenos jaudulys dažniausiai pasireiškia kaip negatyvus. 

daugelis iškilių muzikantų pabrėžia, kad atlikimo menas visapusiškai atsiskleidžia 
būtent koncertinio atlikimo sąlygomis – kai muzika atliekama klausytojams. taigi ga-
lima daryti išvadą, kad viešų pasirodymų trūkumas mažina viso mokymo proceso efek-
tyvumą. nors „scenos jaudulio“ problemą tiek moksliniu, tiek metodologiniu aspektu 
nagrinėjo daugelis tyrėjų, aiškios psichologinės-pedagoginės profilaktinės sistemos šiuo 
klausimu dar akivaizdžiai trūksta. 

nagrinėjant jaunųjų atlikėjų „scenos jaudulio“ problematiką galima teigti, kad dar 
yra nemažai neišnaudotų rezervų tobulinant muzikantų atlikėjų ugdymą. Visų pirma rei-
kia pabrėžti kryptingo psichologinio pasirengimo svarbą viešam atlikimui. tiriant žmo-
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gaus psichinės būsenos reguliavimo valdymą, reikėtų remtis šiuolaikinės psichologijos 
pasiekimais. Pedagoginė praktika, studentų būsenos prieš viešus pasirodymus stebėjimas 
leidžia daryti kai kurias apibendrinančias išvadas, kurios pateikiamos šiame straipsnyje. 

Psichologinis pasirengimas viešam atlikimui – neatsiejama visapusiško muzikan-
to ugdymo dalis, apimanti ne tik specialybės, bet ir kitas su muzikos kūrinio atlikimu 
susijusias disciplinas (kamerinis ansamblis, koncertmeisterio klasė, bendras fortepijo-
nas). Psichologinio pasirengimo viešam atlikimui metodika jungia visus kūrinio ruošimo 
etapus. apie psichofiziologines atlikėjų būsenas, jų stabilumo vystymą kalba ir žymus 
rusų pianistas, pedagogas ir mokslininkas leonidas koganas knygoje „Prie meistrišku-
mo vartų“. autorius išskiria pagrindines psichologines sėkmingą atlikimą sąlygojančias 
nuostatas: aiškus tikslas, dėmesys, tvirta valia. tvirto psichologinio būsimo viešo atliki-
mo prielaidas sudaro: technines ir menines mokinio galimybes atitinkančio repertuaro 
parinkimas, dėmesys tolesnio vystymosi perspektyvai, profesionalus darbas tiek pamo-
koje su pedagogu, tiek ir savarankiškai. teisingais principais grindžiamas savarankiškas 
studento darbas – vienas pagrindinių rezervų tobulinant mokymą ir gerinant specialistų 
rengimą. Svarbiausiu savarankiško darbo tikslu ir objektu turi būti muzikos kūrinio es-
mės supratimas, savarankiškas jo interpretacijos numatymas ir išskyrimas, jo struktūros 
ir elementų supratimas. 

neretai savarankiškam darbui neskiriama pakankamai dėmesio. Vyrauja nuomo-
nė, kad naudojantis per pamokas įgytomis žiniomis bei įgūdžiais galima pakankamai 
produktyviai savarankiškai dirbti. Pasak erdvilo Sodeikos, „neatsižvelgiama į tai, kad 
tada „savarankiško“ darbo sąvoka susiaurėja iki saviruošos sąvokos, tai yra pasiruošimo 
sekančiai pamokai“ (Sodeika 1982: 77). toliau autorius pabrėžia, kad savarankišku dar-
bu laikoma tokia studento veikla, kai jis be dėstytojo pagalbos sprendžia mokomuosius 
uždavinius. taigi šis savarankiškas darbas gali būti: 1) privalomas mokomajame procese 
ir jam ruošiantis; 2) atliekamas greta mokomųjų užduočių ir skatinamas individualių 
studento kūrybinių interesų. išskiriami šie pagrindiniai studento savarankiško darbo ti-
pai: kūrybinis, pažintinių paieškų, reproduktyvusis. Į savarankišką darbą būtina žiūrėti 
kaip į mokymo būdą ir kūrybinę bei pažintinę veiklą. norint pasiekti jų vienovę, svarbu 
kiekvienai suformuluoti tikslą, padėsiantį besimokančiajam savarankiškai dirbti.

akivaizdu, kad racionalus ir kryptingas savarankiškas darbas suteikia pasitikėjimą ir 
laisvę, būtiną sėkmingam viešam atlikimui, sudaro techninio stabilumo prielaidas. 

Be visų paminėtų veiksnių, reikalingų sėkmingam psichologiniam viešo atlikimo 
pasiruošimui, ypač reikia pabrėžti atlikėjo stabilių psichofiziologinių būsenų vystymo 
būtinybę – gebėjimą valdyti valią, dėmesį, atmintį, kitaip tariant, gebėjimą optimaliai 
orientuotis ekstremaliomis viešo atlikimo sąlygomis. Beje, ypač svarbus ir gebėjimas 

Psichofiziologinė atlikėjo būsena ir koncerto erdvėmelita DiamanDiDi



127Ars et  prAxIs  2013  I



adekvačiai įvertinti savo galimybes ir pasiekimus. deja, teisingą šios savybės ugdymą 
kartais apriboja ir mokinio galimybių neatitinkantis pernelyg sunkus repertuaras. taigi 
dar yra nemažai neišnaudotų, atlikėjo psichologinės būsenos gerinimui ir profilaktikai 
reikalingų priemonių. 

daugelio žymių muzikų, pedagogų metodiniuose darbuose gausu įžvalgų „sceninio 
jaudulio“ įveikimo klausimu. Pabrėžiama, kad šiuos įgūdžius reikia ugdyti nuo mokyklos. 
išskirtini keturi etapai: 1) paruošiamasis aiškinamasis darbas; 2) profesionaliai, kruopš-
čiai paruošti pirmieji vieši pasirodymai; 3) esminiai tolesnio reikiamų savybių ugdy-
mo uždaviniai, kuriuos iškelia mokinių elgsenos scenoje stebėjimas ir jo analizė. Svarbu 
parinkti mokinio galimybes atitinkančią programą, kontroliuoti mokinio elgseną prieš 
viešą pasirodymą, taip pat atlikti kvėpavimo pratimus prieš išeinant į sceną. 

žinomi ir kiti neadekvačią būseną scenoje įveikiantys būdai. iškilus rusų pedagogas, 
smuikininkas karlas Flešas pabrėžia „psichologinių „trukdžių“ ryšį su atminties funkcio-
navimu. nestabilios atminties priežastimi gali būti muzikinio vystymo logikos nesuvo-
kimas, nepakankamas dėmesys aplikatūrai, štrichams, stichiškas jų panaudojimas, o tai 
trukdo automatizuoti judesius ir sukelia scenos baimę“ (Флеш 1964: 214–215). žymus 
smuikininkas izrailas jampolskis rekomenduoja „dažniau groti scenoje, pamokos metu 
groti visą programą imituojant koncertinį atlikimą, taip pat sutelkti dėmesį ne į techni-
nes atlikimo užduotis, o į muzikines menines“ (Ямпольский 1968: 10). akivaizdu, kad 
šių rekomendacijų analizė bei jų panaudojimas mokymo procese yra naudingas, tačiau 
sprendžiant gilesnes, sudėtingesnes, su scenos jauduliu susijusias problemas ne visada šių 
priemonių pakanka. kovai su stresinėmis situacijomis tikslinga pasitelkti šiuolaikinio 
psichologijos mokslo pasiekimus ir patirtį. 

Pagrindine psichologine pasiruošimo užduotimi turėtų tapti adaptacijos (prisitai-
kymo) prie ekstremalių koncertinio atlikimo sąlygų ugdymas. tikslinga supažindinti 
mokinį su įvairiais muzikantų elgesio scenoje faktais, taip pat ir su pasitaikančiais at-
sitiktinumais. ypač svarbu ugdyti gebėjimą prisitaikyti prie įvairių patalpų akustinių 
ypatumų: kiekvienas muzikantas privalo orientuotis pasikeitusioje garsinėje koncertinės 
salės erdvėje, įvertinti instrumento skambesio ypatumus, tam neretai reikia pakeisti di-
naminius niuansus, štrichų charakterį ir net kūrinio tempą. 

Svarbus rezervas optimizuojant psichologines viešo atlikimo sąlygas yra emocinių 
būsenų savireguliavimo metodika. tarp įvairių aktyvaus savireguliavimo metodų visų 
pirma reikėtų išskirti autogeninę treniruotę bei desensibilizacijos metodą (de + lot. sen
sibilis – jautrus). Pavyzdžiui, įkvepiant raumenys įtempiami – paruošiami, o iškvepiant – 
atpalaiduojami. taip gali būti treniruojamos visos raumenų grupės: veido, kaklo, pečių 
ir t. t. ir nors minėti metodai dažniau naudojami pradinio mokymo etape, psichofizio-
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loginiu požiūriu jie aktualūs visose mokymo grandyse. Raumenų darbą koreguojantys 
pratimai daro pozityvų poveikį atlikėjo psichologinei būsenai. akivaizdu, kad raumenų 
atpalaidavimas mažina jaudulį, baimę. 

ugdant gebėjimą valdyti emocines ir psichologines būsenas pravartu pasitelkti ir 
kvėpavimo pratimus. Pečių juostos atpalaidavimas derinamas su raminančiais kvėpa-
vimo pratimais: 1) gilus įkvėpimas, lėtas iškvėpimas, pauzė arba gilus įkvėpimas, su-
laikytas kvėpavimas, lėtas iškvėpimas; 2) pilnas kvėpavimas: įkvėpimas – 4 sek., iškvė-
pimas – 4 sek., pauzė – 2 sek. arba iškvėpimas – 4 sek., sulaikytas kvėpavimas – 2 sek., 
įkvėpimas – 4 sek. ; 3) normuotas kvėpavimas: 4 trumpi įkvėpimai pro nosį, 4 trumpi 
iškvėpimai pro burną, pauzė. Visi šie kvėpavimo pratimai daromi siekiant aiškiai api-
brėžto tikslo: ilgesnis įkvėpimas (įskaitant sulaikymą) mobilizuoja; ilgesnis iškvėpimas 
(įskaitant pauzę) ramina, atpalaiduoja. 

emocines būsenas padeda suvaldyti ir įvairios saviįtaigos formulės. galima pasi-
telkti įvairias atlikėjo psichofiziologines būsenas. Pavyzdžiu gali būti nuostatos: 

1. atsipalaidavęs. Susikaupęs. Pasirengęs groti. Pakilios nuotaikos pojūtis. dėme-
sys sutelktas į atliekamą muziką. 

2. užtikrintas, ryžtingas. atsitiktiniai kliuviniai ar netikslumai mobilizuoja, suak-
tyvina dėmesį. 

Visos paminėtos saviįtaigos formulės, atsižvelgiant į individualias psichofiziolo-
gines mokinio ar studento savybes, pirmiausia išbandomos klasėje užsiėmimų metu, 
o vėliau jau dirbant savarankiškai. aušra Stasiūnaitė-čepulkauskienė, tyrusi vokalistų 
sceninę būseną sąlygojančius veiksnius bei apklaususi studentus, teigė, kad „pasitvirtina 
hipotezė apie scenoje jaučiamo nerimo priklausomybę nuo atlikėjo charakterio savybių: 
pasitikintys savimi jaunieji vokalistai jaučia gerokai mažesnį nerimą nei nepasitikin-
tys... labai svarbu ugdyti sąmoningą atlikėjo saviraišką“ (Stasiūnaitė-čepulkauskienė  
2006: 169).

atskirai reikėtų pažymėti ir studentų suinteresuotumo svarbą. juk nuo to priklauso 
viso mokymo proceso sėkmė. iš tiesų motyvacija stimuliuoja, organizuoja ir nukreipia 
mokymo procesą reikiama linkme. Bet kuri veikla tampa patraukli tada, kai suvokiamas 
jos reikalingumas ir svarba esamam bei būsimam darbui. Studentų motyvacijos pro-
blema išsamiai nagrinėjama Paulio Ramsdeno knygoje Kaip mokyti aukštojoje mokyklo
je. autorius pabrėžia studentų pasitikėjimo savimi, ugdymo bei susidomėjimo dėstomu 
dalyku svarbą, nurodo, kad „viena pagrindinių knygos minčių yra ta, kad visus mokymo 
aukštojoje mokykloje aspektus turi „vairuoti“ mūsų norimi matyti studentų supratimo 
pasikeitimai. todėl apibrėžti tikslus ir užduotis reiškia gerinti mokymo kokybę“ (Rams-
den 2000: 169). 
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ugdyti gebėjimą valdyti emocines būsenas padeda ir keletas pagalbinių priemonių. 
Pavyzdžiui, nuostata „atsipalaidavęs“ gali būti teigiama mintimis iškvepiant ir tuo pat 
metu atpalaiduojant pečių juostos ir rankų raumenis. nuostatą „susikaupęs, pasirengęs“ 
gali lydėti įkvėpimas, dėmesys tuo metu sutelkiamas į aiškumo, šviežumo pojūtį. For-
muojant pasitikėjimo, ryžto pojūtį (formulė „užtikrintas“) įkvepiant, gali padėti nepa-
kantumo nuostata savo paties baimei ir nepasitikėjimui. čia galėtų būti panaudotas net 
atitinkamas literatūrinis tekstas, kuris tarsi įtaigus įsakas padėtų sutelkti ryžto pojūtį, 
mobilizuotų psichofiziologinę atlikėjo būseną. 

ypač svarbus paskutinysis pasirengimo viešam atlikimui etapas. čia ypatinga reikš-
mė suteikiama nuostatai „visas dėmesys atliekamai muzikai“, be to, aiškiai charakte-
rizuojama kūrinio nuotaika, sąlygojanti emocinę atlikėjo būseną. tačiau vien meninės 
atliekamo kūrinio charakteristikos nepakanka – būtinas dėmesys visiems atlikimo pro-
ceso komponentams: kūrinio turinio, kompozicijos, formos, išraiškos priemonių suvo-
kimui, taip pat atlikimo kokybės kontrolei. Reikia pabrėžti, kad dėmesio sutelkimas tik 
į vieną kurį komponentą neretai lemia apmaudžius netikėtumus viešo atlikimo metu. 
Pavyzdžiui, jeigu dėmesys nukreiptas tik į muzikos kalbos logika nepagrįstą, nemuzikalų 
išraiškingumą, galima prasta atlikimo kokybė; jeigu tik į natų tekstą – trūkinėja grojimas 
atmintinai ir t. t. tokiais atvejais būtina sutelkti dėmesį į kitus atlikimo komponentus. 

apibūdinus viešą atlikimą kaip baigiamąjį, apibendrinantį meninio kūrybinio pro-
ceso etapą, reikia ypač išskirti gebėjimą susikaupti, sutelkti dėmesį. Šią savybę, konstan-
tino Stanislavskio vadintą „pirmąja kūrybos pakopa“, reikia ugdyti nuosekliai ir nuolat. 
labai taikliai dėmesys apibūdinamas j. lapės ir g. naviko Psichologijos įvade: „žmogaus 
psichikos veiklos kryptingumas ir susitelkimas tam tikru momentu į kokį nors realų ir 
idealų objektą (daiktą, įvykį, veiksmą, vaizdą, samprotavimą, mintį ) – vadinamas dė-
mesiu“ (lapė, navikas 2003: 57). teiginys, kad kryptingumas reiškia tam tikros veiklos 
pasirinkimą ir jos vykdymą, o sutelktumas – įsigilinimą į tą veiklą ir atitrūkimą nuo bet 
kurios kitos veiklos, visapusiškai pasitvirtina mokomajame procese. kai kurie autoriai 
dėmesį apibūdina kaip savitą nervų sistemos mechanizmą, kuris užtikrina efektyvią psi-
chikos veiklą. juk tik sąmoningai veikdamas žmogus iškelia aiškų tikslą, kurio siekdamas 
numato jį įgyvendinančius uždavinius. jis stengiasi rasti arba net žino, kaip išspręsti tuos 
uždavinius ir pasiekti tikslą. taigi, kaip pabrėžiama Psichologijos įvade, „toks sąmoningas 
iš anksto veiklos nukreipimas ir sutelkimas į objektus, juos išskiriant iš daugelio kitų 
reiškinių yra, taip vadinamas, valingas dėmesys“ (ibid.: 60). 

Pravartu prisiminti, kad atlikėjas, ruošdamasis viešam atlikimui, visų pirma turi su-
vokti aiškų tikslą ir norėti jo siekti. Valingas dėmesys ypač svarbus, kai yra tam tikrų 
kliūčių: pašaliniai garsai, daiktai, žmonės, tam tikra organizmo būklė (liga, nuovargis), 
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pašalinės mintys, jausmai ir t. t. taigi svarbu stengtis suderinti įprastas sąlygas, pašalinti 
arba susilpninti neigiamą jų poveikį, nors tai ne visada įmanoma. tokiu atveju sutelkti 
dėmesį padeda iškeltų uždavinių reikšmės suvokimas, užsibrėžto tikslo reikšmingumas, 
išraiškingo, techniškai stabilaus atlikimo siekis. Pabrėždamas iškeltų atlikimo tikslų 
svarbą žymus rusų pianistas, pedagogas konstantinas igumnovas sakė: „norint save pa-
skatinti geram atlikimui, reikia ką nors svarbaus prisiminti. Visada gyvenime ieškau ko 
nors panašaus, artimo muzikos kūriniui, kas sukeltų panašią emocinę būseną. nesuradę 
alternatyvos gyvenime, nieko konkretaus ir aiškaus nesukursime muzikoje“ (Игумнов 

1984: 56). apibendrinus galima teigti, kad pagrindiniai reikalavimai, keliami atlikėjui 
visose mokymo grandyse, yra šie: 

1. gebėjimas aiškiai apibrėžti kiekvieno muzikos kūrinio epizodo atlikimo užduo-
tis ir išraiškos priemones joms įgyvendinti. 

2. kūrinio garsinio skambesio įvaizdžio sukūrimas bei girdėjimo kontrolė.
3. kūrinio tikslaus techninio atlikimo, intonavimo, išraiškingumo siekis.
Maksimaliai susikaupti, sutelkti dėmesį, kaip žinia, padeda motyvuotas požiūris į 

mokymo procesą, domėjimasis atliekamo kūrinio stiliaus, dramaturgijos ypatumais, jo 
sukūrimo istorija, kompozitoriaus kūryba ir t. t. Visa tai, be abejo, didina kūrybiškumą, 
sąmoningą kūrinio turinio ir formos suvokimą, plečia muzikinį akiratį. kita vertus, ge-
bėjimą susikaupti sąlygoja ir atsakomybės jausmas prieš pedagogą, klausytoją, pagaliau, 
prieš patį save. taigi įgūdis susitelkti, susikaupti kūrinio atlikimo metu turi būti specia-
liai ugdomas nuo pat ankstyvųjų mokymo metų. kaip teigia donatas katkus, „muzikos 
atlikimą, tai yra komunikaciją su klausytoju, lemia atlikėjo pasirengimas šiam kontaktui. 
Svarbiausias tokio pasirengimo komponentas yra atlikėjo sąmoningumas, apimantis kuo 
daugiau atlikimo pusių“ (katkus 2001: 146). 

dažnai psichofiziologinė atlikėjo būsena prieš viešą atlikimą gali būti sąmoningai 
kreipiama norima linkme. kai kurie žymūs atlikėjai praktikuoja vadinamąjį „mąstymo 
eksperimentą“: atlikėjas sukuria sau scenos erdvės pojūtį, „mato“, „jaučia“ ir „kontro-
liuoja“ savo atlikimą įsivaizduojamoje aplinkoje, „jaučia“ prieškoncertinį jaudulį, „randa 
optimalius sprendimus“, kaip pašalinti negatyvias emocijas. Mokymosi procese taip pat 
galima sėkmingai panaudoti šį desinsibilizacijos metodą (desinsibilizacija – sumažintas 
jautrumas). Pamokos metu galima bandyti įsivaizduoti salę, publiką, tylą. atsiradusį jau-
dulį galima slopinti minėtomis saviįtaigos formulėmis, kurios padeda sukurti reikiamą 
emocinę ir fizinę būseną. tai padeda moksleiviui ar studentui maksimaliai susikaupti, o 
atsiradusi emocinė būsena įgauna stabilumo, sukelia pasitikėjimo ir tvirtumo jausmą. 

atlikėjo psichologinės būsenos kontrolė ir valdymas palaipsniui paveikia ir patį at-
likimą: atsiradus pirmiems neadekvataus jaudulio simptomams, atpalaiduojami pečių 
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juostos raumenys, giliau kvėpuojama. Formuojant psichofiziologinės būsenos reguliavi-
mo įgūdžius, nemažai dėmesio reikėtų skirti ir pozityvios, optimistinės nuotaikos stimu-
liavimui. Be to, atsižvelgiant į individualius moksleivio charakterio bei nervų sistemos 
ypatumus, pravartu kruopščiai koreguoti jo elgesį ir režimą viešo pasirodymo dieną. 

taigi visi mokymosi proceso metu panaudojami psichologinio pasirengimo viešam 
atlikimui būdai yra efektyvūs – įvairaus amžiaus, gabumų ir pasiruošimo lygio atlikėjai 
įgauna daugiau pasitikėjimo, išmoksta mobilizuoti savo gebėjimus ir nugalėti negatyvias 
psichofiziologines būsenas. 
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SuMMaRy. Psychological readiness for public performance is an insep-
arable part of performer education. When analysing the ‘stage fright’ 
problem of young performers, one has to emphasise the importance 
of focused psychophysical readiness for public performance. Sound 
psychological public performance is influenced by different factors: 
ability to manage willpower, attention, memory, to focus best in ex-
treme situations, as well as adequately assess personal opportuni-
ties and achievements. The article discusses the methodology for 
educating public performance readiness, and recommendations for 
overcoming ‘stage fright’ are provided.

keyWoRdS:  
a performer’s 

psychophysical 
preparation for a 

public performance, 
“stage fright” and 

ways of overcoming it, 
management of 
emotional states,  

self-regulation methods.

The performer’s psychophysical state and the concert space
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analizės svarba kūrinio meninės 
interpretacijos ir įsiminimo kontekste

Jolanta patamsienė
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija

anotacija. akivaizdu, jog sąmoningas veiksmas ar veikla bet kurio-
je srityje, ir nebūtinai meno, yra nepamainoma didelių laimėjimų 
sąlyga. Muzikos kūrinio atlikimui to nepakanka. kad sąmoningai 
įsisavintas kūrinys įgautų gyvybės, neatrodytų scholastiškas ir neį-
domus užsiėmimas nei klausytojui, nei atlikėjui, reikalingas įkvėpi-
mas, jausmingumas, betarpiškumas, sielos polėkis ir t. t. Harmonin-
go derinimo tarp proto ir jausmų paieška – tai įdomus ir sudėtingas 
bet kurios srities menininko tikslas. Visą gyvenimą atlikėjai mokosi 
protu valdyti jausmus ir atseikėti jų tiek, kiek reikia tam tikram kūri-
niui, jo stiliui ar žanrui. tai yra vienas pagrindinių muzikai keliamų 
psichofiziologinių uždavinių. Pastarieji yra įgyvendinami per ilgą 
mokymosi procesą, besiremiantį daugelio įvairių ugdytinų tiek inte-
lekto, tiek fiziologinių, sąmoningų, tiek vos apčiuopiamų pasąmonės 
veiklos sričių sistema. Straipsnis skirtas studentams bei aukštųjų ir 
vaikų muzikos mokyklų pedagogams. Spragos, susiformavusios dar 
muzikos mokykloje, vėliau mokiniams trukdo ir aukštosiose muzi-
kos mokyklose. Straipsnyje nagrinėjamos įvairios pasaulyje pripa-
žintos mokymosi metodikos, skatinančios sąmoningumą mokymosi 
procese kaip labai svarbų atlikimo rezultato siekį. nagrinėjamos 
mokymosi atmintinai, loginio mąstymo, atliekamo kūrinio anali-
zės ir interpretacijos tarpusavio sąveikos; pateikiami įvairių kūrinių 
analizės pavyzdžiai, kuriais galėtų vadovautis tiek būsimieji atlikėjai, 
tiek jų pedagogai.

ReikŠMiniai 
žodžiai: 
sąmoningas mokymasis, 
loginė atmintis, 
objektyvios teorinės 
sąvokos, kūrinio analizė, 
mokymasis atmintinai, 
interpretacija, atminties 
lavinimas.

Savo pirminiu poveikiu menas dažniausiai inspiruoja emocinį, intuityvųjį pradą. Pa-
gal visus dialektikos dėsnius, šalia egzistuoja jo antipodas, tai yra racionalioji pusė. tarp 
šių dviejų priešybių nuolat laviruoja ne tik muzikai, bet ir dailininkai, filosofai, poetai. 
Vienoje pusėje yra jausmai, širdis, jaudulys, intuicija, talentas, improvizacija, įkvėpimas, 
stichija, kitoje – protas, ramybė, darbas, meistriškumas, mokykla, analizė, racionali ir 
sąmoninga veikla. amžina Wolfgango amadeaus Mozarto ir antonio Salieri dilema. 
dar visai neseniai publiką kerėjo arthuro Rubinsteino atliekamų kūrinių garsai, nors 
šalia buvo žymusis Hansas von Bülovas. Pastarasis su apmaudu ir kartėliu kalbėjo apie 
negailestingą klausytoją, kuris nepraleisdavo nė vienos neteisingai jo sugrotos natos, o 
Rubinsteinas galėjo švaistytis falšu, kai kurias kūrinio vietas apskritai skambinti labai 
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blankiai. Publika širdimi jautė trykštantį gyvenimo pilnatvės šaltinį, naivią gamtos jėgą, 
kuri aistros pagauta nemąstydama puola į riziką, į neapgalvotą veiksmą. jo amžininkai 
komentavo, kad Rubinsteinas skambina kaip dievas, ir nenuostabu, kad jis kaip jupiteris 
kartais virsta jaučiu. 

jausmingumo kulto šaknys siekia idealistinės filosofijos ištakas. Platonas teigė, kad 
dievo dovanotas šėlsmas („daemon“) yra geriau nei žmonėse esanti išmintis, o gaivališ-
kumo poezija visada nustelbs mąstymą. Pačiam „žinojimui“ nuolat reikia didelių pastan-
gų ir jis prieinamas tik filosofijos mokslui, naudojančiam dialektiką ir iš dalies matemati-
ką. laikai keitėsi, keitėsi ir pažiūros. Vienas paskutiniųjų vokiečių idealistinės filosofijos 
metrų georgas Wilhelmas Friedrichas Hegelis ilgainiui pripažino, jog naivu būtų tikėti, 
kad tikras menininkas nežino ką darąs. Bet kuris reikšmingas meno kūrinys yra ilgo ir 
kruopštaus darbo, mąstymo rezultatas. joks įkvėpimas nepadeda pasiekti tokios kūrinio 
komponavimo ar atlikimo darnos, tai įmanoma tik analizuojant visas galimas muziki-
nes situacijas, ilgai bei ištvermingai ties tuo dirbant. johannas Wolfgangas von goethe,  
charlesas dickensas ir kiti žymūs rašytojai savo publikacijose pabrėždavo minties aišku-
mo ir atidumo, darbštumo svarbą kūryboje. carlas Maria von Weberis rašė, jog geriau-
sias laidotuvių maršas kuriamas visai ne liūdesio valandomis, o pati džiaugsmingiausia 
muzika − ne linksmybių. Vertingas kūrinys negimsta emocijų jūroje ar kaip kitaip iracio-
naliai. Palankiausias metas kūrybai – ramybė, aiški mintis, šviesi galva. Įdomu tai, kad 
tėvas Stanislovas savo „pamurmėjimuose“ taip pat skelbė, kad tik Ramybė iš chao so 
sugeba sukurti džiaugsmą. tik ramios mintys gali būti sustyguotos ir sklandžios. Fer-
ruccio Busoni šviesią galvą, mąstymą vertino kaip pagrindinę sėkmingo atlikimo sąlygą, 
anna jesipova skambinimą fortepijonu įvardijo kaip didelį ir iš anksto apgalvotą darbą. 
žymi lietuvos pedagogė, pianistė prof. olga Šteinberg galėjo ilgai klausytis ditirambų 
apie sėkmingą mokinio ar studento pasirodymą scenoje, apie taip anksti ir brandžiai at-
siskleidusius gabumus, jausmingumą, muzikalumą. jos akyse tematydavai šelmišką spin-
desį. išklausiusi panegirikas ji tik ištardavo: „o galvą, galvą jis turi?“ („A голова, голова 
то у него есть?“ − iš asmeninių pokalbių). o tai reiškia sugebėjimą greitai mąstyti, kon-
troliuoti muzikos kūrinio atlikimą ne emocijomis, muzikalumu, o žinojimu, išvystytu 
mąstymu, vidine klausa.

kiekvienas atlikėjas (įskaitant ir vaikus) stengiasi kuo tiksliau perskaityti ir inter-
pretuoti kūrinyje išreikštus kompozitoriaus norus ir siekius. Sąvoka „interpretacija“ reiš-
kia kokio nors fakto ar teorijos prasminį aiškinimą, komentavimą. tai yra įmanoma 
išnag rinėjus ir supratus pagrindinę duotos medžiagos mintį. Ši teorija taikoma žodiniam 
arba rašytiniam kalbos tekstui. tačiau muzika nėra kalba, kitaip tariant − tai specifinė 
kalba, kuriai netinka šis interpretacijos apibūdinimas. Muzikos kūrinio interpretacija 
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pradeda ryškėti muzikinio mąstymo eigoje beieškant savo individualios tiesos. kokia 
bebūtų interpretavimo kryptis − racionali ar emocionali, kūrinio analizė, apmąstymas 
vyksta remiantis objektyviomis teorinėmis sąvokomis. tai yra racionalus veiksmas. kaip 
ir kur kūrinyje sudėliojami prasminiai garso, laiko, pojūčių akcentai, jau yra subjekty-
vu. kiekvienas atlikimas akivaizdžiai būdamas objektyvus yra subjektyvios informacijos 
skleidėjas. kaip tik šiame kontekste mes galime kalbėti apie interpretaciją, kuriai didelį 
poveikį turi tokie svarbūs subjektyvūs atlikėjo gebėjimai kaip harmoninė bei tembrinė 
klausa, efektyvioji (sužadintiems jausmams) atmintis, intelektas. taigi racionalioji kū-
rinio analizė siaurąja prasme neturi didelės įtakos interpretacijai. interpretacijos dėka 
atlikėjas prikelia kūrinį gyvenimui. autoriaus teksto ir atlikėjo sąveika sukuria naują 
vertybę. norėdami laisvai ir nevaržomai pasinerti į pagrindinį ir įdomiausią darbą kūri-
nyje – interpretaciją, mes turėtume išmokti jį atmintinai. Mūsų atmintis priklauso nuo 
įsimintinų žinių kiekio. Mes žinome tiek, kiek prisimename (lot. tantum scimus quantum 
memoria tenemus). ar sukauptas žinias išsaugosime atmintyje, priklauso ne tik nuo pri-
gimtinių gebėjimų, bet ir nuo valios pastangų. 

Vienas stipriausių žmogaus atminties komponentų yra loginė atmintis. ji išsivysto 
labai anksti, kai žmogus tik pradeda suvokti pasaulį ir tą suvokimą stengiasi išreikšti žo-
džiais. žodį mūsų atmintis fiksuoja ir suvokia greičiau nei muzikinę atkarpą. Šią loginę 
atmintį Samarijus Savšinskis taikliai pavadino „sufleriu“. jai priklauso tokios kategorijos 
kaip kūrinio struktūra, atlikimo technika, moduliacijos, faktūros ypatumai, balsų vedimas, 
grojimo ypatumai. Visi šie komponentai gali būti paaiškinami žodžiu. logiškai žodžiu 
išnagrinėtas natų tekstas pakankamai greitai ir ilgam užsifiksuoja mūsų atmintyje. Taip 
kūrinio analizė tampa veiksminga plataus spektro muzikinės atminties lavinimo priemone. 
kaip prisiminti kūrinio tekstą, kaupti didelį ne tik fortepijoninės muzikos repertuarą, 
kai teorinis atsakymas yra aiškus, visada buvo ir yra problema. Pažinti atliekamą kūrinį 
padeda teksto analizė. Be to, atlikėjas privalo skirti laiko judesių technikos automatiza-
vimui, o ne mechaniniam kūrinio kartojimui. tai skatina pirštų technikos tobulėjimą, 
greitą reakciją į piršto ar rankos judesį. tačiau jei šiam procesui skirsime labai daug laiko, 
galime gauti ir priešingą rezultatą. klausymosi energija turi savybę keistis, siaurėti, sekti 
ir išnykti. Šiuo atveju visos nepaklausios atlikimo savybės nyksta, gali susilpnėti ir inter-
pretaciniai gebėjimai. Vis dėlto kuo sparčiau mes mokomės atmintinai, tuo išbaigtesni 
interpretaciniai atlikimo meno sprendimai. čia pirmasis (ypač vaiko) pagalbininkas yra 
kūrinio analizė, mokėjimas matyti ir suprasti natų tekstą. akivaizdu, kad plečiantis pa-
tirčiai yra būtina gili ir visa apimanti epochos kanonų, stilistikos, istorinio ir literatūrinio 
konteksto analizė. liana isakadze, būdama žymi smuikininkė ir dirigentė, penkerius 
metus Vokietijos archyvuose studijavo baroko epochos muziką. Panašiomis studijomis 
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savo pedagoginę bei atlikimo veiklą grindžia daugelis žymių muzikantų. tačiau nė vie-
nas atlikėjas negimė bibliotekoje ar archyve, atlikėją formuoja instrumentas. Mokykloje 
pedagogas turėtų suteikti mokiniui nors minimalių teorinių žinių apie atliekamo kūri-
nio sandarą. tik susipažinęs su nauju kūriniu vaikas dar neturi teksto analizei reikiamo 
teorinių žinių bagažo. Pedagogo ilgalaikis uždavinys yra ne tik išmokyti skambinti, bet 
parodyti kūrinį „iš vidaus“, išmokyti vaiką sąmoningai suvokti harmoninę, linearinę, po-
lifoninę ir kitas kūrinio struktūras. iš šių elementų jis mokysis austi prasmingą ir gražų 
muzikos audinį. Fortepijono pedagogas mokykloje, neretai ir aukštojoje muzikos įstai-
goje, tampa harmonijos, solfedžio, polifonijos mokytoju, o galiausiai ir savo auklėtinio 
psichologu. Henrikas neihauzas rekomendavo mokyti vaikus pasakoti žodžiu tai, kas 
teoriškai vyksta tame kūrinyje. Pats dirbdamas su labai gabiais ir talentingais studentais 
neįsivaizdavo, kad vidutinių gabumų jaunuoliai gali nežinoti paprasčiausių teorinių daly-
kų ir net žinodami nesugeba jų pritaikyti atliekamame kūrinyje (Нейгауз 1967). tai yra 
viena pagrindinių mokyklinių spragų, kurios neretai kartu su besimokančiuoju persikelia 
į aukštąsias mokyklas. 

Vos tik mokinys, netgi visai vidutinių gebėjimų, susipažįsta su tekstu ir elementariais 
techniniais sunkumais, jis stengiasi skambinti atmintinai. kuo tiksliau ir kryptingiau 
mokytojas išmokys jaunąjį muzikantą matyti visus teksto teorinius elementus, tuo sava-
rankiškiau ir produktyviau mokinys tai įveiks ateityje. Muzikinio mąstymo ugdymas tai
kant muzikinės teorijos analizės metodus yra labai reikšmingas etapas, aktyvinantis mokinio 
kaip atlikėjo iniciatyvą. Priklausomai nuo iškilusių poreikių ir norimo rezultato kūrinys 
gali būti analizuojamas labai įvairiai − galima gilintis į architektoninį, harmoninį, poli-
foninį, linearinį, melodinį ir t. t. teksto dėstymą. Visi analizės metodai formuoja bendrą 
ir esminį atliekamo kūrinio supratimą, kuris sujungia teorinius bei atlikimo elementus į 
loginę visumą. Muzikinis mąstymas vysto muzikinę atmintį, kuri remiasi ne tik „pirštų“ 
atmintimi (tai yra lengviausia), bet ir sudėtingais mąstymo elementais – klausos atminti-
mi, pojūčių fiksavimu. jei vidinė klausa išvystyta nepakankamai, reikėtų atkreipti dėmesį 
į muzikinę atmintį. čia didelę įtaką turi harmoninės klausos vystymas, tikslus formos 
sintaksės supratimas. kai tekstas stringa scenoje, dažniausiai kalta ne bloga mokinio 
atmintis. Šie trukdžiai veikia atlikėjo psichiką, savivertę. greitas ir teisingas sprendimas 
atveria galimybę užtikrintai tęsti atlikimą nesudarkant sumanytos kūrinio interpreta-
cijos. kuo geriau išvystyta atlikėjo vidinė klausa, tuo rečiau trūkinėja jo atmintis. tokie 
mokiniai ir studentai gali įveikti ilgus, harmoniškai sudėtingus kantileninius kūrinius. jei 
atlikėjo vidinė klausa yra silpnai išvystyta, jam lengviau atmintyje išlaikyti greitus, tech-
niškus kūrinius, kai galima mažiau galvoti ir daugiau remtis motorine kūrinio įsisavini-
mo metodika. tai ne mechaninis, bet judesių atmintimi paremtas atlikimas. Motorinis 
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kūrinio įsisavinimas remiasi judesių ir „pirštų“ atmintimi, todėl į aktyvią veiklą menkiau 
įtraukia mažiau išvystytą vidinės klausos atmintį. 

Remiantis tuo, kad muzika yra klausos įspūdžių ir jų įsisavinimo menas, muzikinė 
atmintis labai priklauso nuo klausos atminties. Šalia jos funkcionuoja ritmo pojūtis. kuo 
geriau išlavinti šie du komponentai, tuo efektyviau veikia atmintis. Būtų perdėm papras-
ta natų teksto įsisavinimą, įsiminimą ir perteikimą scenoje sieti tik su išvystyta klausa 
ir ritmo pojūčiu. atmintis – tai specifiniai gebėjimai, nuolat įtraukiami į veiklą, todėl 
turėtų tobulėti priklausomai nuo darbų apimties ir įvairovės. Viskas, pradedant muzikos 
klausymu ir baigiant komponavimu, yra susiję su atmintimi. Būtent atlikėjo veikla atve-
ria visas sąlygas jai tobulėti. klausantis muzikos kūrinio nėra poreikio jį prisiminti, lygiai 
kaip analizuojant, aranžuojant ar kuriant. tik atlikėjas kelia sau specifinius profesinius, 
su išvystytos atminties funkcijomis susijusius reikalavimus. turint gerą atmintį yra leng-
viau išmokti kūrinį atmintinai, o tai savo ruožtu suteikia atlikėjui didesnę interpretacijos 
laisvę. atlikėjas privalo ne tik nuosekliai ir tiksliai vykdyti muzikos abėcėlės nuorodas, 
bet ir perteikti meninę kūrinio dvasią. kasdienis analitinis darbas stimuliuoja aktyvesnę 
atminties veiklą, kelia jos produktyvumą. tiek moksleiviai, tiek studentai, prisiliesdami 
prie muzikinės medžiagos, žino, jog ilgainiui privalės ją pateikti klausytojams. kūrinį 
pristatančio interpretatoriaus aktyvumas yra daug didesnis negu klausytojo, kuris klau-
sosi to atlikimo. Protinė veikla, atsirandanti analizuojant tekstą, yra pozityvesnė ir na-
šesnė negu pasyvus medžiagos kartojimas. aktyvūs atlikėjo veiksmai suponuoja įvairias 
mnemotechnikas (gr. mnemonikon − įsiminimo menas), t. y. tų darbo būdų visumą, kurių 
tikslas yra padėti įsiminti kuo daugiau žinių, faktų, pojūčių. jos dažniausia yra grindžia-
mos asociatyviais dėsniais. galima kūrinį atgaivinti vidine klausa skambinant jį mintyse, 
atkurti ir išdėstyti anksčiau realiai atliktą tekstą minties vaizdiniuose. tai pakankamai 
sudėtingas procesas, ir mnemotechnikos elementai pasiskirsto nelygiaverčiai. klausos ir 
vaizdinių technikos tobulėja, o tai, kas susiję su judesio motorika, − ne. norint paveikti 
atmintį (ypač vaiko), reikėtų į veiklą įtraukti kuo daugiau jutiminių organų, t. y. akis, 
ausis, balsą, raumenų judesius, mąstymą. derėtų vystyti tiek protinius, tiek techninius 
įgūdžius. Būtent tada atsiskleidžia ir vystosi visi mnemotechnikos elementai. Į klausimą, 
kada gi reikėtų pradėti mokytis atmintinai, lilia Mackinnon atsakydavo, kad tai reikia 
daryti, kai tik atsisėdi prie instrumento. t. jankova, S. Savšinskis intensyviai propagavo 
analitinę kūrinio mokymosi atmintinai metodiką. aleksandras goldenveizeris teigė, jog 

„mokytis atmintinai“ reikia išmokti dar vaikystėje (Гольденвейзер 1967), tačiau dalis žy-
mių pedagogų manė priešingai. ilgai dirbant ties techninėmis, muzikinėmis ar lyrinėmis 
ir t. t. atkarpomis mintinas atlikimas ateina kaip savaiminis rezultatas. Šios nuomo-
nės laikėsi tokie žymūs pedagogai ir atlikėjai kaip H. neuhausas, Sviatoslavas Richteris,  
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davidas oistrachas, Samuelis Feinbergas. Visi jie buvo genialūs atlikėjai, kurie nedirbo 
vaikų muzikos mokyklose, bet ugdė jau puikiai paruoštus studentus. gali būti, kad jų 
smegenų fiziologija veikė taip produktyviai ir greitai, jog daugelio veiksmų jie neįvardijo 
kaip darbo. tai išskirtiniai menininkai. o kasdienėje praktikoje mes bendraujame su vi-
sai kitokiais mokiniais ir studentais. daugelis besimokančiųjų pasižymi tingiu mąstymu, 
todėl pažintis su kūriniu dažnai vyksta mechaniškai. taip išeikvojama mažiau energijos, 
bet kartu prarandama ir daugiau brangaus laiko. Vienos sistemos, kuri padėtų greičiau 
išmokti kūrinį ir taip išplėsti repertuarą, nėra. daug ką lemia individualūs pedagogo 
bruožai bei asmeninėje praktikoje nusistovėję metodai. gali turėti įtakos ir tam tikra si-
tuacija, pvz., atsižvelgiant į gebėjimus, vieną mokinį galima orientuoti į vieną mokymosi 
metodiką, kitą − į kitokią. 

jutiminę orientaciją klaviatūroje ir raumenų atmintį Hansas von Bülowas pavadino 
„mechaninių pirštų protu“ (der mechanische Fingerverstand). gebėjimas greitai automa-
tizuoti judesius padeda lengvai pasiekti tik tam tikrų rezultatų. geram medžiagos įsisa-
vinimui to nepakanka. daugkartinis teksto kartojimas didina laiko sąnaudas. žmogaus 
atmintis yra glaudžiai susijusi su subjektyviais vaizdiniais. darbas, nukreiptas į klausos ir 
kitų vaizdinių vystymą, formuoja mintino skambinimo įgūdžius. Vidinės klausos akty-
vumas, toninis, derminis, tembrinis girdėjimas, kuris pradiniame etape turi remtis žinio-
mis – tai pagrindinės ugdytinos mokinių savybės. 

Vidinės klausos vystymui galime naudoti šveicarų pedagogo emile’io jaques-
dalcroze’o metodiką, t. y. stabdymą (inhibice). tam tikroje vietoje plojimu stabdomas 
gerai išmoktas kūrinys ir mokinys po nedidelės pauzės toliau turi pratęsti muzikinę 
mintį. Šią metodiką plačiai naudojo ir aprašė žymi pedagogė ir muzikos istorikė Mar-
git Varró. galime naudoti panašų Friedos loebenstein siūlomą būdą, kai po nutraukto 
skambinimo mokinys turi padainuoti tolesnį kitą motyvą. galimas variantas yra begarsis 
skambinimas ant savo kelių ar klaviatūros dangčio. Vaikams tai yra sudėtinga, nes jie 
gerai nežino klaviatūros, be to, pedagogui sunkiau kontroliuoti visą veiksmą. yra atskirų 
mokymosi atmintinai be instrumento metodų, paremtų vaizduote, vidine klausa. jie su-
dėtingi, bet pakankamai įdomūs vyresniems mokiniams bei studentams. Vaikams reikėtų 
sujungti įvairias atminties formas ir nuolat jas kaitalioti. Regimą natų vaizdą galima 
derinti su dainavimu (solfedis), vėliau dainavimą – su realiu skambinimu. Visi vidinės 
klausos vaizdiniai turėtų būti tikrinami klaviatūra. Reikšminga darbo dalis mokykloje, 
stengiantis įsiminti kūrinį, yra dainavimas su vaikais. naudinga dainuoti melodiją skam-
binant kitus lydinčiuosius balsus, galbūt suvedant juos į harmoninius akordus. jei vaikas 
susitvarko su šia užduotimi, vadinasi, jis įsiminė tekstą ne tik judesių atminties dėka, bet 
vidine klausa, o tai reiškia muzikinį mąstymą, kuris vyko analizuojant tekstą. 

analizės svarba kūrinio meninės interpretacijos ir įsiminimo konteksteJolanta PaTamsienė



139Ars et  prAxIs  2013  I



didelės apimties medžiagą loginis mąstymas išdėlioja į mažesnes atkarpas, kur vyksta 
šių struktūrų visokeriopa analizė. Vėliau visos muzikinės atkarpėlės sujungiamos į vientisą 
visumą. Vyksta diferenciacijos ir sintezės procesai. analitinio mąstymo vystymas yra vie-
nas reikšmingesnių etapų mokant vaikus ir studentus mintino skambinimo, šiais įgūdžiais 
besimokantieji naudosis tiek, kiek jie užsiims muzikine veikla. M. Varró šį analitinį mąs-
tymą vadino „intelektualia“ klausa ir patarė ją vystyti nuo antrų mokymo metų. Vaikai nuo 
mažens užčiuopia prasminius natų ryšius ir įvairių muzikos elementų sąveikas. Visa tai 
reikia vystyti, kad vėliau jie tuo užsiimtų sąmoningai ir savarankiškai. Pradinių klasių mo-
kiniai dažniausia dar nemąsto abstrakčiai, todėl jų protinė veikla turi remtis realiu skambi-
nimu. Pedagogas gali naudotis šiais pagrindiniais analitinio darbo su vaikais principais:

1. Orientuoti mokinį į harmoninį kūrinio dėstymą. Harmoninės sekos įsisavinimas yra 
viena reikšmingesnių mintino skambinimo sąlygų. Harmoniją derėtų girdėti net dvibal-
siame medžiagos dėstyme.

1 pav. I. J. Pleyel. Sonatina D-dur

2 pav. Ž. Arman. Fugetė C-dur

2. Atpažinti, palyginti, išsiaiškinti skirtumus. galime prašyti vaiko skambinti visas pa-
našias ar visai identiškas atkarpėles ir ieškoti visų įmanomų skirtumų bei juos suprasti. 
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3. Pagrindinių atramos taškų išskyrimas melodijoje, kuri gali būti išdėstyta įvairiuose 
balsuose. Skambinti tai, kas yra svarbiausia, t. y. vertikalųjį karkasą, praleidžiant tai, ko 
galėtų nebūti. taip galime išgirsti pagrindinę harmoninių atramų pulsaciją arba atrasti 
paslėptos polifonijos elementų. 

3 pav. A. Gedike. Etiudas op. 32 Nr. 11 

4. Painesnių melodikos slinkčių analizė. trumpesnę ar ilgesnę melodikos pynę galima 
paskambinti sekvenciškai. toks metodas verčia apgalvoti visas slinkčių kryptis, posūkius, 
intervaliką, prisiminti solfedžio ir harmonijos pamokas. tik visapusiškai tai išanalizavus 
galima siekti stabilaus ir norimo rezultato.

4 pvz. I. Boldyrevas. Tema su variacijomis

a-dur
g-dur

e-dur 4/6
d-dur 4/6

h-moll
a-moll

cis-dur
H-dur
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labai įdomus yra karlo leimerio ir Walterio giesekingo metodas, kuriuo vado-
vaudamasis atlikėjas turėtų be instrumento regimąja bei vidine klausa suvokti ir išgirsti 
kūrinio faktūrą, logiškai apgalvoti visas duotos medžiagos architektonikos detalės. tai 
pasiekiama labai smulkiu žodiniu atkarpos ar viso kūrinio atpasakojimu (leimer 1931). 
Šio metodo dėka W. giesekingas pasižymi unikalia atmintimi. kuo gabesnis ir imlesnis 
vaikas, tuo anksčiau galima taikyti šį metodą. jis puikiai tinka vyresniems mokiniams, 
ypač studentams ar brandiems menininkams. tai nėra lengva, nes tam reikia didelių 
sąmonės bei valios pastangų. 

iš praktikos ir žymių pedagogų bei atlikėjų pasisakymų matyti, kad tik mintinas 
skambinimas leidžia visiškai atsiskleisti interpretacijos laisvei. kūrinio analizės svarba 
yra nekvestionuotina. ji vysto mąstymą, padeda muzikui bręsti kaip atlikėjui. Mokyk loje, 
ypač pradiniame mokymo etape, formuojami loginio mąstymo pagrindai. tada kalbama 
apie profesinius amato dalykus, ir ne tik apie aparato (rankų) padėtį, bet ir mokėjimą 

„matyti“, suprasti kūrinį. Vaiko muzikos kūrinio atlikimas iki smulkmenų yra pedagogo 
kompetencijos ribose. labai svarbu išugdyti vaiką kaip mąstantį ir savarankišką, savi-
kritišką ir save vertinantį muzikantą. Be specialybės, mokykloje yra dėstomos ir kitos 
disciplinos – solfedis, harmonija, muzikos teorija ir muzikos istorija. jau pradinėse kla-
sėse specialybės pedagogas turėtų padėti vaikui pritaikyti šias žinias atliekamo kūrinio 
analizei. tie patys procesai, tik sudėtingesni, vyksta aukštojoje mokykloje. jaunas žmo-
gus, skaitydamas įvairią literatūrą, klausydamas sisteminių paskaitų, nuolat vysto savo 
intelektą, ir tai turi įtakos jo asmeninei profesijai, kartu ir interpretacijai. galbūt ne visi 
studentai tą suvokia, bet visas žinių ir informacijos bagažas, kuris suplaukia į jų sąmo-
nę, grįžta per kūrinio atlikimą, interpretaciją. Brandus atlikimas – vertingiausia kūrinio 
atlikimo architektūros dalis, apimanti stilistiką, dekorą, medžiagos tembrą, visumos har-
moniją ir t. t. jos nebūtų be šių pamatinių procesų:

1) susipažinimo su visu kūriniu; 
2) diferenciacijos ir analizės;
3) sintezės ir mokymosi atmintinai;
4) interpretacijos ir atlikimo viešoje erdvėje.
atlikėjas, nesusaistytas natų skaitymo, gali be baimės ir susikaustymo visą dėmesį 

skirti atliekamo kūrinio tobulinimui, interpretacijai. greitesnis analitinis kūrinio įsisavi-
nimas skatina repertuaro ir kartu muzikinio akiračio plėtrą, skambinimo įgūdžių vysty-
mą, atlikimo brandą. taigi kūrinio analizė, neturėdama tiesioginės įtakos interpretacijai, 
per įvairių gebėjimų vystymą, tobulinimą padeda greičiau ir sąmoningiau prisiliesti prie 
šio įdomiausio kūrybinio darbo. 

Įteikta 2013 08 27
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SuMMaRy. every artist tries to read and interpret the composer’s wish-
es and objectives that are expressed in a work of art as accurately as 
possible. it becomes possible after having analysed and perceived 
the main idea of the given material. as soon as a schoolchild or a 
student becomes familiar with the text of notes, he/she tries to play 
them by heart. The more accurately and purposefully an educator 
teaches a young musician to see all the theoretical elements of the 
text of notes, the more independently and productively a performer 
will be able to cope with it in the future. development of musical 
thought while applying the analysis methods of musical theory is 
a very significant stage to activate a student’s initiative to perform. 
all the active performer’s actions suppose different mnemotechnics, 
i.e., the entirety of these works and methods, the purpose of which 
is to help one to remember as much information, facts, and senses as 
possible. Human memory is tightly connected with objective con-
structs. Work that is focused on development of hearing and other 
constructs shapes the skills of playing by heart. internal hearing ac-
tivity, tonal, harmonious, timbre-type hearing should be based on 
objective theoretical knowledge. 
The importance of analysing a work of art is unquestionable. it de-
velops thinking, and allows a musician to mature as a performer. 
Faster analytic mastering of a work of art encourages the develop-
ment of a repertoire as well as musical view, development of playing 
skills, rendering maturity. analyses of a work of art while not having 
any direct influence on interpretation always help via the develop-
ment of different skills to add to an interpretation of a work in a 
more conscious and faster way.

The importance of analysis in the context of musical work interpretation 
and memorisation

keyWoRdS:  
conscious learning, 

logical memory, 
objective theory 

concepts, analysis of 
a work, memorization, 

interpretation,  
memory training.

analizės svarba kūrinio meninės interpretacijos ir įsiminimo konteksteJolanta PaTamsienė



143Ars et  prAxIs  2013  I



Pedagoginis dvasingumas:  
inovatyvi sėkmingo ugdymo strategija

Lolita Jolanta 
naVickienė
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija

anotacija. Šio teksto centre – žymaus lietuvos muzikos edukologo 
alberto Piličiausko suformuota pedagoginio dvasingumo samprata 
ir ja grindžiama inovatyvi ugdymo strategija. apibrėžiant pedagogi-
nį dvasingumą, analizuojant meilės kaip bendražmogiškos vertybės 
įtaką auklėjimo procesui bei pateikiant inovatyvius ugdymo princi-
pus, skatinančius ne tik mokinį mokyti, bet ir auklėti, atskleidžiamas 
pedagoginio dvasingumo taikymo ugdymo proceso metu tikslingu-
mas. lyginant mokslininko teorines įžvalgas su gretutine filosofi-
ne, psichologine, muzikologine, pedagogine literatūra bei švietimo 
ir mokyklos reformos dokumentais, straipsnyje pristatomas naujas 
pedagoginio dvasingumo terminas ir pateikiami inovatyvūs bendro-
jo lavinimo grandyje taikytini pedagoginiu dvasingumu grindžiami 
ugdymo principai.

ReikŠMiniai 
žodžiai: 
dvasingumas, 
pedagoginis dvasingumas, 
ugdymo principai, 
ugdymo strategija, 
bendražmogiškos 
vertybės, meilė, motyvai, 
motyvacija.

dabarties visuomenėje, kai mokytojas, mokykla ir pati švietimo reforma dažnai at-
siduria prieštarų ir kritikuojančiųjų akiratyje, kai pati pedagogo specialybė toli gražu 
nėra prestižinė (juk nemaža dalis diplomus įgijusių pedagogų taip ir nepraveria moky-
klos durų), kai aplinkui akivaizdi dvasinių vertybių devalvacija, turinti tiesioginės įtakos 
besiplečiančiai kriminogeninių įvykių panoramai1, o emigracijos mastai yra bauginantys, 
tampa aktualus ne probleminių „rezultatų“, t. y. pasekmių, likvidavimas, bet priežasčių, 
sukeliančių minėtas pasekmes, aiškinimasis ir jų sprendimas. Pasak elvydos Martišaus-
kienės, „galima sakyti, kad postmodernaus pasaulio iššūkiai kėsinasi į pačią dvasingumo 
šerdį, esminių vertybių neliečiamumą, ir tai vyksta globaliniu mastu. ekonomikos kaita, 
beatodairiškas siekis efektyvinti gamybą verčia abejoti ne tik moralinių vertybių amžinu-
mu, bet ir mokslo tikrumu. Stiprėja žmogaus priklausomybė nuo išorinių veiksnių, ne-
saugumas, o kartu ir kraštutinis egoizmas, pasireiškiantis vis šiurkštesniu nežmoniškumu. 
dvasingumo stygius tampa visuotinai pripažįstamu reiškiniu“ (Martišauskienė 2004: 7).

ar dvasingumo stoka gali būti minimų problemų priežastis? tikėtina, nes šios te-
mos aktualumą rodo vis didėjantis mokslo visuomenės atstovų dėmesys dvasinių bei 

1 Pvz., per 2012 m. Šiaulių apskrityje ištirta 360 nusikalstamų veikų, t. y. 21 % daugiau nei 2011 m., 
kurių padarymu įtariami nepilnamečiai (lietuvos statistikos departamento duomenys).
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žmogiškųjų vertybių problematikai, analizei bei sklaidai: pastaraisiais metais įvairiose 
aukštosiose mokyklose rengtos mokslinės konferencijos, išleistos monografijos2. 

Pedagogo asmenybė, jo vertybės ir kompetencijos turi lemiamos įtakos ugdant jau-
ną žmogų, perteikiant jam ne tik naujas žinias, formuojant gebėjimus ar įgūdžius, bet 
ir puoselėjant jo žmogiškąsias vertybes, tapsiančias reikšmingų ateities sprendimų mo-
raliniu imperatyvu. tačiau žmogiškųjų vertybių ugdymas ir puoselėjimas – sudėtingas 
uždavinys, kurį įgyvendinant būtina auklėjimo šeimoje bei mokykloje vienovė. tai liu-
dija šie faktai: vien 2011 m. į emocinės paramos telefonu tarnybą „Vaikų linija“ bandyta 
paskambinti 4,2 mln. kartų3, o 2009 m. Florencijoje (italija) vykusioje konferencijoje 

„Vaiko gerovės indikatoriai“ pristatyto uniceF organizacijos 29 valstybėse atliko ty-
rimo duomenimis, lietuvoje vaikams tėvai ypač mažai skiria dėmesio – vidutiniškai 
7 min. per dieną ir jie jaučiasi nelaimingiausi europoje (pagal bendrus tyrimo rezultatus, 
lietuva užėmė priešpaskutinę 28 vietą, po jos sekė tik Malta)4. todėl tampa aktuali dva-
singo mokytojo, galinčio ne tik pasirinkti tinkamą visapusiškų kompetencijų ugdymo 
kryptį, atspindinčią pagrindiniuose švietimo dokumentuose mokymo procesui keliamus 
reikalavimus, bet ir gebančio mokinį orientuoti dvasingumo, dorinių vertybių saviugdos 
linkme, reikmė.

dvasingumo apibrėžtis

dvasingumo apibrėžtį nagrinėjo nemažas būrys tiek mūsų šalies, tiek užsienio 
mokslininkų. tačiau skirtinga filosofų bei teologų pozicija dvasios atžvilgiu lemia po-
žiūrių įvairovę: materialistai ją tapatina su sąmone, intuityvistai – su intuicija, egzisten-
cialistai – su egzistencija, jos esmę siedami su gamta arba su dievu, personalistai – su 
asmenybe, neotomistai – su substancine kūno ir dvasios vienove. Pasak Martišauskienės, 
požiūris į dvasinį pradą kaip į antgamtinį reiškinį, siejamą su dieviška jo prigimtimi, 
padėjo krikščionybei suformuoti žmogaus kaip asmens statusą ir kartu atskleisti svar-
biausius dvasinių galių ypatumus (substancionalumą, transcendentalumą), sukurti patį 

2 Pvz., nuo 2010 m. vykstantys tarptautiniai humanistinės pedagogikos skaitymai; V tarptautinė 
mokslinė konferencija „dvasingumo sklaida ugdymo realybėje“ (lietuvos edukologijos universitetas, 
2012); ii tarptautinė judėjimo „dvasingumas ir muzikinis ugdymas“ mokslinė praktinė konferencija 

„kultūros jungtys: dvasingumas, muzika, ugdymas“ (Vilniaus universitetas, klaipėdos universitetas, 
2013); taip pat publikacijos (kievišas 2009; Ugdymo… 2012).

3 Vaikų linija, 2012 m. balandžio 23 d. [interaktyvus]. Prieiga per internetą: http://naujienos.vaikulini-
ja.lt/lt/naujienos/2012/04/23/tvai-savo-vaikams-kasdien-skiria-po-7-min/ [žiūrėta 2013 08 26].

4 uniceF tyrimas: lietuviai savo vaikams skiria 7 minutes per parą. [interaktyvus]. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija, 2009 m. vasario 12 d. Prieiga per internetą: http://www.socmin.lt/index.
php?-1184351998 [žiūrėta 2013 08 26].
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dvasingumo terminą (Martišauskienė 2004: 8). todėl ir šiandien laikomasi nuomonės, 
kad krikščioniška dvasingumo samprata labiausiai atskleidžia jo esmę, nors būta ir siauro 
dvasingumo aiškinimo, siejant jį tik su religinėmis praktikomis. 

Visgi populiaresnė tapo dvasingumo kaip visaverčio asmens santykio su pasauliu 
samprata, kai jame įžvelgiama ir dieviškoji būtis. dėl šios priežasties krikščioniška dva-
singumo samprata, gavusi pradžią Pauliaus laiškuose, kur dvasingumu laikoma visa, kas 
yra iš dievo, ir pakilusi iki šių laikų žmogaus asmeninio santykio su kūrėju kaip visų 
žmogiškų santykių įprasminimo pagrindo, ir šiuo metu išlieka ryškiausia. tad dvasingu-
mas, pasak Martišauskienės, – „tai autentiški asmens santykiai su pasauliu, su meile tiesai, 
gėriui, grožiui, persmelkiantys visą būtį ir nusidriekiantys kūrėjo link“ (ibid.: 13).

klasikinėje filosofijoje dvasingumas yra tarpinė sąvoka, sujungianti išskaidytą tikro-
vę ir ją pakylėjanti į moralės, teisės, švietėjiško gyvenimo, religinio jausmo, natūralaus 
pasaulio išgyvenimo ir pažinimo aukštumas, o šiuolaikinėje filosofijoje esama įvairialypių 
dvasingumo interpretacijų, kurias lemia kintančios šiuolaikinės paradigmos, pvz., kos-
moso, evoliucionizmo ir kt. (oleksiuk 2009). leono jovaišos apibrėžtyje dvasingumas 
suprantamas kaip „vertybinės sąmonės pirmumas prieš biologinius ir materialinius po-
reikius. tai praktinis gyvenimas tiesos, gėrio, grožio šventumu, tai prasmingo sąlyčio su 
pasauliu ir metapasauliu išgyvenimas“ ( jovaiša 2001: 188). Vidos aramavičiūtės many-
mu, dvasingumo raiška neatsiejama nuo esminių dvasinių vertybių, t. y. nuo individo ge-
bėjimo ne tik jas pasirinkti, bet ir paversti vidine kūrybine paskata, vidiniu turiniu, vidine 
savastimi arba internalizuoti vertybes. tad dvasingumas yra esminė ypatybė žmogaus, 

„kuris įgyvendina aktyvų siekį rasti aukščiausią savo egzistavimo prasmę, susieti savo gy-
venimą su absoliučiomis vertybėmis ir tuo pačiu įsijungti į bendražmogiškos kultūros 
dvasinį universumą“ (aramavičiūtė 2010: 155). tačiau anksčiau paminėtos dvasingumo 
apibrėžtys nepaliečia dvasingumo pedagoginės, didaktinės pusės, neakcentuoja dvasin-
gumo kaip šiuo metu ypač aktualios ugdomojo proceso sudedamosios dalies, savito ir rei-
kalingo ugdymo įrankio, nenagrinėja šios kategorijos puoselėjimo, formavimo ugdymo 
procese galimybių. todėl aktualu panagrinėti naują būdą – alberto Piličiausko siūlomą 
pedagoginį dvasingumą, sudarantį prielaidas dvasingumui realizuoti ugdymo procese.

Pasyvaus dorovingumo įtaka dvasingumo turiniui

kaip minėta, dvasinių vertybių krizė sukelia įvairias problemas, sąlygoja tokias 
tendencijas, remiantis kuriomis teiginys „kokia mokykla – tokia ir visuomenė; kokia 
visuomenė – tokia ir mokykla“ nekelia abejonių. Pasak Piličiausko, šių dienų mokyklo-
je asmenybės dorinimas orientuojamas pasyvaus dorovingumo linkme, nes taisyklių ir 
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draudimų kūrimas nesudaro prielaidų skatinti, provokuoti ugdytinį mąstyti ir kuo giliau 
pajausti bei emociškai išgyventi teigiamas bei neigiamas dorovines situacijas (Piličiaus-
kas 2005 (1))5. kodėl svarbu provokuoti ugdytinių mąstymą? Į delikventinį elgesį linkę 
paaugliai, padarę nusikalstamą veiką, vėliau motyvuodami tokio elgesio priežastis neretai 
atskleidžia negebėjimą „pabūti kito kailyje“, t. y. nelavintą mąstymą ir jausmus, empatiją 
ir vaizduotę, be kurių sunku įsijausti į svetimą skausmą ar kitus sunkius išgyvenimus. Pa-
sak Piličiausko, „be mąstymo ir jausmų sąveikos piliečio neišugdysime, nes jis nesupras 
pareigos, atsakomybės ir aukojimosi prasmės“ (ibid.).

čia tikslinga pateikti minimo autoriaus pavyzdį, kuriame mokyklos klasė nagrinėja-
ma ne mokymosi rodiklių, bet dorovingumo požiūriu. ugdytinių bendruomenė prilygi-
nama žemės planetai, o mokiniai suskirstomi į dvi dalis – šiaurės ir pietų ašigalio gyven-
tojus, kurių kiekviena dar padalijama į doriškai aktyviuosius ir pasyviuosius (žr. pav.). 

Matome, kad „žemės planetoje“ tankiausia „apgyvendintas“ pusiaujas, o ašigalių 
kryptimi tankumas mažėja. Siekiant aiškiau suvokti anali-
zuojamą problemą, Piličiauskas siūlo įsivaizduoti „šiaurie-
čius“, kurie savo prigimtimi (a grupė) yra jautrūs svetimam 
skausmui, linkę užjausti artimą, dėl jo aukotis; tai – aktyvūs 
dorovingieji mokiniai. jų priešingybė – „pietiečiai“, asme-
nys, kuriems trūksta empatijos, jie paveikti auklėjimo ar kitų 
veiksnių ir yra gerokai abejingesni arba net visiškai abejingi 
artimo ir aplinkos problemoms (c grupė). dažniausiai a ir c 
grupių ugdytinių „klasėje-planetoje“ yra vienodas kiekis (apy-
tiksliai po 25%). likusią gausiausią B grupę (akivaizdu, kad 
šis procentinis grupių santykis yra sąlyginis) mokslininkas 
siūlo pavadinti dorovingais žmonėmis, kurie gerbia ir vyk-
do visuomenėje nusistovėjusias bendravimo normas (pavyz-
džiui, dekalogo įsakymus ar valstybėje galiojančius įstatymus, 
būties tradicijas, vietos gyvensenos papročius ir pan.), tačiau, 
stengdamiesi nepažeisti Baudžiamojo ar civilinio kodeksų reikalavimų, jie išlieka pa-
syvūs tam, kas vyksta aplink ir tiesiogiai jų neliečia. tai savotiškas kontrastas aktyviems 

„šiauriečiams“ (a grupės ugdytiniams), kurie, kaip buvo minėta, ne tik vykdo visus įsta-
tyminius aktus, laikosi nusistovėjusių tradicijų ir papročių, bet jiems yra būdingas rūpi-
nimasis kitais, aukojimasis visuomenės, artimo labui. tad a grupė – aktyvūs dorovingieji, 

5 a. Piličiauskas 2005–2010 m. internetiniame puslapyje www.piliciauskas.lt rengė mėnraštį „Pe-
dagoginės aktualijos Piličiausko akimis“ (PaPa), kuriame dėstė savo poziciją aktualiais švietimo 
klausimais.
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Pav. Ugdytinių pasi-
skirstymas klasėje 
dorovingumo prasme 
(pagal Navickienė et 
al. 2007).
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arba pilietiškumo nuostatas įsisąmoninę asmenys. juos galėtume pavadinti dvasingais 
žmonėmis6.

Pasak Piličiausko, tikroji šio „vertybinio gaublio“ paskirtis – palengvinti ugdytojui 
(ypač klasės auklėtojui) suvokti jo auklėjamųjų pastangų taktiką: gerai pažindamas savo 
mokinių vertybines orientacijas pedagogas ugdymo procese privalėtų remtis dvasingai-
siais mokiniais, t. y. „šiaurės ašigalio gyventojais“. jie – auklėtojo asistentai, konkretūs 
sektinos elgsenos pavyzdžiai. 

nors dvasingumo turinio klausimas svarbus kiekvienam piliečiui, tačiau, kaip žinia, 
elgesiui bei veiksmams ypač reikšmingi vertybių prioritetai. Piličiausko nuomone, da-
barties mokykloje vienas akivaizdžiausių probleminių klausimų yra paritetiškumo tarp 
dvasinių ir materialinių vertybių ugdymo nebuvimas. Materialinėmis vertybėmis ugdy-
mo procese mokslininkas laiko žinias, gebėjimus ir įgūdžius, kuriems formuoti keliami 
pažintiniai („kas, kur, kada?“) ir psichomotoriniai lavinamieji ugdomieji tikslai („kaip tai 
padaryti?“); o dvasinėmis vertybėmis įvardija emocinių („kokius jausmus sukėlė šios ži-
nios, gebėjimai?“) ir dorinių tikslų („kokią įtaką teikiamos žinios ir gebėjimų formavimas 
turėjo ugdytinio asmeniniam gyvenimo tikslui, požiūriui į save suvokti?; ar tai paskatins 
jo asmeninį tobulėjimą?“ ir pan.) įgyvendinimą (navickienė et al. 2007). Minėtų neigia-
mų tendencijų žalos suvokimas ir dorinių bei dvasinių vertybių svarba taip pat pabrėžia-
ma pirmuosiuose pagrindinių švietimo dokumentų puslapiuose7.

tačiau kokias vertybes – materialias ar dvasines – įsitikinimų bei idealų pavidalu 
savyje lengviau savarankiškai interiorizuoti? akivaizdu, kad lengviau savarankiškai iš-
siaiškinti ir interiorizuoti teorines žinias bei gebėjimus, nei įsisąmoninti, pvz., pagar-
bos žmogui ir pagalbos jam (ištikus nelaimei) svarbą. todėl dvasingumo ugdymo darbe 
Piličiauskas pataria remtis bendražmogiškomis fundamentaliomis vertybėmis – Meile, 
tikėjimu, Viltimi bei jų pagrindu „išsirutuliojusiu“ aukojimusi ir ištikimybe, pagarba 
ir tolerancija, laisve ir pareiga, kantrybe ir supratingumu. Minėtos bendražmogiškos 
vertybės (Meilė, tikėjimas...) sudaro palankias sąlygas dvasingumui (kuriame atsiranda 
vietos ir tolerancijai skirtingoms vertybėms) įvairiakultūrėje erdvėje puoselėti. Pastarojo 
teiginio teisumą Piličiauskas atskleidė paskutiniajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje 
vadovaudamas privačiai muzikos mokyklai „credo“, kurioje mokėsi katalikai, stačiati-
kiai, musulmonai, kelių religinių sektų, taip pat netikintys mokiniai (navickienė 2012).  

6 Šiame darbe siūloma supaprastinta žmonių (taip pat ir klasės mokinių) grupavimo schema, reflek-
tuojanti jų vertybines būties orientacijas: pirmiausia visus skirstome į nedorovingus ir dorovingus, o 
pastaruosius – į pasyvius ir aktyvius, arba dvasingus (navickienė et al. 2007). 

7 Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos [interaktyvus]. 2008 08 26. Prieiga per inter-
netą: http://www.smm.lt/ugdymas/docs/Programos2003.pdf [žiūrėta 2013 08 27].
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Šios mokyklos ugdymo procese greta įprastinių muzikinio ugdymo tikslų buvo nevengta 
priartėti ir prie gyvenimo tikslo sampratos ar žmogiškosios būties prasmės įsisąmoni-
nimo. tad pats ugdymo procesas buvo paverstas dvilypiu junginiu, kurį sudarė ne tik 
muzikinės patirties formavimas, bet ir dvasinės minimos patirties perteikimas. tokia 
taktika buvo pavadinta pedagoginiu dvasingumu. 

Pedagoginis dvasingumas

gausioje dvasingumo terminų panoramoje terminas „pedagoginis dvasingumas“ 
yra naujas savo turiniu, tad specialaus termino įteisinimas reikalingas ir specialiai ug-
dytojo pozicijai akcentuoti: ugdytojas negali apsiriboti ir pasilikti pasyvaus dorovingo 
asmens vertybių lygmenyje8, nes šiam būdingas pasyvumas ir stebėtojiškas gyvenimo 
būdas (jo credo galėtų būti toks: „savo pareigas atlieku sąžiningai, nusikaltimų nedarau 
nei prieš dievą, nei prieš visuomenę, nei prieš savo sąžinę, o visa kita man nerūpi...“). 
tačiau dabarties ugdytojas, priešingai nei daugelio kitų profesijų atstovai, neturėtų būti 
moraliai pasyvus, nes jis yra susijęs su žmogiškosios būties esme, jos puoselėjimu, t. y. nuo 
jo (mokytojo, vaiko tėvo, tikėjimo tiesų skleidėjo ir pan.) darbo kokybės labai priklauso 
kiekvieno žmogaus likimas – būties prasmės suvokimas, įsisąmoninimas ir visuomenės 
ateitis. galėtume teigti, kad tradicinio dorovingumo galbūt pakanka kitų specialybių 
atstovams (žemdirbiui ar farmacininkui, teisėtvarkos ar verslo atstovui), tačiau pedago-
gas privalo būti ne tik dorovingas, bet ir dvasingas, t y. ne tik sąžiningai atlikti pareigas, 
laikytis įstatymų, gerbti žmogiškąsias vertybes, bet ir altruistiškai dirbti žmonių labui. 
kitokio mokytojo – egoistiško ugdytojo paveikslas – sunkiai įsivaizduojamas sėkmin-
gai dirbančios mokyklos erdvėje. akivaizdu, kad pedagoginis dvasingumas liudija žmo-
giškųjų idealų interiorizacijos lygmenį, kurio vienas esminių požymių – tvirtas asmens 
pasiryžimas aktyviai siekti tolesnio dvasinio tobulėjimo kaip prielaidos, lemsiančios jo 
veiksmų, nukreiptų į kitų žmonių gerovę, efektyvumą. tad pedagoginį dvasingumą būtų 
galima įvardyti kaip įsisąmonintų dorinių idealų ir jų aktyvios altruistinės sklaidos visuo-
menėje sumą (Piličiauskas 2005 (2)).

tačiau kokia pradinė jėga (initium) verčia mokytoją būti aktyviu? kas jį skatina 
veikti, aukotis kitų labui neskaičiuojant materialinio atlygio ar galimybės kilti karjeros 
laiptais? Be įprastinių pedagogo profesijos privilegijų (pvz., ilgesnės atostogos), būtina 
esminė priežastis. ja Piličiauskas įvardija meilės ir pagarbos mokiniui, pastarojo tėvams, 
kolegoms, t. y. visiems mūsų bendruomenės nariams, jausmą. taigi galima teigti, kad 

8 čia tikslinga prisiminti „klasėje-planetoje“ esančią gausiausią B grupę, t. y. „pusiaujo gyventojus“.
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pedagoginis dvasingumas – tai meilės ir pagarbos sklaida ugdymo proceso partneriui, 
vykstanti išmintingų reikalavimų erdvėje. Šis pedagoginio dvasingumo apibrėžimas ak-
centuoja darnios meilės ir reiklumo sąveiką, kuri yra esminė žymė, išskirianti jį iš kitų 
jo rūšių9.

 

Meilės reikšmė dvasingumo struktūroje

kaip teigia Piličiauskas, be dvasinio būvio, kurį sukelia Meilės būsena, neįmanomas 
tikras, juolab – paslėptas, altruistinis veiksmas ar aktyvumas10. Būtent šios dvasinės verty-
bės puoselėjimo labiausiai stokoja šiuolaikinė ne tik lietuvos, bet ir viso pasaulio pedago-
gika. ir ne tik ji: dabarties žmogaus kasdienybei ir būčiai labai trūksta meilės. Formuojasi 
situacija, kai vykstančios globalizacijos procese vyraujantys rinkos dėsniai, kasdienė kon-
kurencinė kova natūraliai skatina priešiškumą partneriui, pavydą dėl jo sėkmingos veiklos, 
neretai peraugantį į neapykantą, kerštą. tokiomis aplinkybėmis šių dienų ugdymo turi-
nyje ir procese atrasti vietos artimo meilės puoselėjimui – sudėtinga. antra, toks padėties 
vertinimas liudija akivaizdžią būtinybę mokykloje puoselėti dvasingumą ir meilę. 

apie meilę rašė daugelis mokslininkų, menininkų, įsimylėjėlių, ją neigiančių agnos-
tikų bei nihilistų. Vieniems ji – nepakartojama būsena, skiriamasis žmogaus bruožas, 
kitiems – paprasta abstrakcija. Šiuokart svarbu įvardyti mylinčios (įsimylėjusios) asme-
nybės dvasinį aktyvumą objekto atžvilgiu, nes nuoširdi meilė žmogui (žmonijai, tėvynei, 
gamtai…) gali tapti svarbiu piliečio socialinį aktyvumą lemiančiu motyvu. Šis jausmas 
natūraliai gali virsti altruistinio aukojimosi būsena, skatinančia pareigos išgyvenimą, pi-
lietinio principingumo tapsmą, rūpestį dėl vaiko sveikatos, tautos išlikimo ir jos isto-
rinio tęstinumo, ateinančių kartų ar būsimos šalies gerovės. tačiau šiandieninėje mūsų 
visuomenėje ir mokykloje Meilės puoselėjimo siekiamybė yra nepopuliari, jos tarsi gė-
dijamasi, abejojama jos galia, nevengiama pasityčioti iš to, kas drįsta apie ją užsiminti11... 
Įvairios pedagogikos teorijos ir dalykų metodikos nuolat pataria mokytojui būti jautriam 
mokinio pažangai, jo gerai atliktiems darbams; tik ar bus reikšmingi bejausmiai ir iš 

9 Piličiauskas nurodo įvairius dvasingumo terminus: meno dvasingumas, jėzuitiškas dvasingumas, 
krikščioniškas dvasingumas, ikonos dvasingumas, šokio dvasingumas, nesumeluotas socialinis 
dvasingumas, senamiesčio dvasingumas, rytietiškas dvasingumas, fengšui dvasingumas, šiuolaikinis 
dvasingumas, dekadentiškas dvasingumas, baltiškas dvasingumas, ignaciškas dvasingumas, desakrali-
zuotas dvasingumas, vakarietiškos europos dvasingumas, tingus dvasingumas, marmurinis dvasingu-
mas, katalikiškasis dvasingumas... (Piličiauskas 2005 (1)).

10 Meilės reikšmė ugdymo procese nagrinėjama daugelyje mėnraščio PaPa numerių (Piličiauskas 2005).
11 tam turi įtakos ir masinių informacijos priemonių pozicija aktualijų atžvilgiu, kai neretai Meilė 

sutapatinama su seksualiniu potraukiu, o pirmuose puslapiuose skelbiamos kriminalinės naujienos 
nepalieka vietos Meilės ar dvasinio grožio sklaidai.
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įpratimo sakomi padėkos žodžiai? jie (kaip ir rafinuota mimika) geriausiu atveju liudys 
„valdišką mandagumą“, kurio ribotą pedagoginį efektyvumą ugdytojas greit pajus. Visai 
kitoks taps meilės šilumos kupinas bendravimas ir jo „padiktuotos“ balso intonacijos, 
akių žvilgsnis, padedantis spręsti tiek drausmės klasėje problemas, tiek lemiantis sklan-
džius mokinio ir mokytojo tarpusavio santykius.

tačiau ar įmanoma puoselėti šį jausmą kitam asmeniui (pavyzdžiui, mokiniui ar 
kolegai mokytojui), jei jo neturi pats ugdytojas? (o jei kitas asmuo tave niekina, apkal-
ba, šmeižia?) ar įmanoma mylėti socialiai apleistą žmogų? atsakymas į visus panašius 
klausimus, pasak Piličiausko, vienodas: galima ir būtina. ir ne vien todėl, kad tikinčiajam 
krikščioniui tai nurodo naujasis Įstatymas: „tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtu-
mėte, kaip aš jus mylėjau“ ( jn 15). 

tikslinga pateikti keletą psichologinių tyrimų pavyzdžių, akcentuojančių meilės 
jausmo svarbą. gimęs kūdikis glaudžiasi prie motinos instinktyviai reikalaudamas ne 
tik maisto, bet ir meilės, šilumos, švelnia intonacija sakomų žodžių, glamonių. neobihe-
vioristų nealo Millerio ir johno dollardo moksliniai tyrimai rodo, kad pirminė vara12, 
t. y. alkis ir skausmas, sukelia antrinę varą, pvz., nerimą ir baimę, kuriai didelę įtaką turi 
kalba, žodis ir lytėjimas (dollard, Miller 1950). Françoise dolto tyrimai su kūdikiais, 
kurių motinos buvo mirusios, atskleidė didelį medicinos seserų sakomų švelnių žodžių 
ir lytėjimo poveikį naujagimių imunitetui (dolto 1997). dar praėjusiame amžiuje atlikti 
tyrimai leido nesunkiai numatyti tas tendencijas bei rezultatus, tikėtinus sulaukti iš gau-
sėjančių asocialių šeimų, kurių vaikai nesupranta meilės, švelnumo, asmenybės dvasinio 
artumo ir pan. Būtent tokiems mokiniams ir paaugliams labiausiai reikės jautrumo, savi-
tarpio supratimo, nes nepatyrę šių jausmų jie ne tik nerodys meilės žmogui, asmeniui, bet 
ir patys neturės elementaraus gailesčio ar atjautos. akivaizdu, kad mokykloje šių dvasi-
nių gebėjimų ugdymas būtų ypač aktualus. tačiau bendravimui su šiomis socialinėmis 
aukomis yra būtinos ne tiek žinios, kiek humanistiniai bendravimo ir bendradarbiavimo 
santykiai. čia tampa ypač svarbus mokytojo gebėjimas mylėti vaikus, jo dvasingumo bei 
empatijos lygis13.

Be ankstyvosios vaiko asmenybės formavimosi šeimoje patirties, ypač reikšmingas 
2–3 metų amžiaus tarpsnis, kai pradeda reikštis prievartos ir egoizmo požymiai bei aki-
vaizdi siekiamybė jėga užimti lyderio pozicijas. dar vienas probleminis metas – akade-
minis (ikimokyklinis, priešmokyklinis ir mokyklinis). jei vaiką ugdo pedagogas, savo 

12 Vara – tai veiksnys, sukeliantis veiksmus, bet nelemiantis jų pobūdžio (išsamiau – Butkienė, g.; 
kepalaitė, a. Mokymasis ir asmenybės brendimas. Vilnius: Margi raštai, 1996).

13 tokias auklėjamąsias pedagogo pastangas pervertinti sunku, nes dabartiniai vaikai po 10–20 m. 
rūpinsis dabartinės darbingos visuomenės globa... 
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pareiga pripažįstantis tik žinių, mokėjimų, įgūdžių perteikimą, o į dvasingumo ugdy-
mą, meilės sklaidą žvelgiantis kaip į jo pareigas neįeinantį „balastą“, natūralu, kad tokio 
mokytojo asmenybė, negebėdama patraukti savo žmogiškosiomis savybėmis, stabdys ir 
dalykinių žinių patrauklumą. jei šeima ar mokykla nevaidins reikiamo vaidmens jaunos 
asmenybės formavimesi, šį vakuumą greitai užpildys gatvės kultūra su visomis savo pa-
sekmėmis. o jei mokykloje vaikas vertinamas tik pagal savo mokymosi rodiklius, jei jis 
verčiamas rengtis kovai su konkurencinga visuomene? akivaizdu, kad biologinio ir dva-
sinio pradų konfrontacija – užprogramuota. todėl meilės kupino reiklumo tiek šeimoje, 
tiek ir akademinėje aplinkoje poreikis kaip niekada anksčiau yra aktualus ir didelis.

alternatyvūs ugdymo principai pedagoginio dvasingumo kontekste

kaip žinia, muzikos pedagogika – tai ne tik reikšminga, bet ir darbinės veiklos po-
žiūriu aktuali profesinė erdvė, kurioje kiekvienas muzikos profesionalas gali rasti sau tin-
kamą savirealizacijos sritį. neatsitiktinai net kelios šalies aukštosios mokyklos (lietuvos 
edukologijos universitetas, Šiaulių universiteto Menų fakultetas, klaipėdos universiteto 
Menų fakultetas, o nuo 2012 m. – ir lietuvos muzikos ir teatro akademija) rengia ben-
drojo lavinimo mokyklos muzikos mokytojus. tačiau pastarajame veiklos bare minėtų 
specialistų vis trūksta, nes nemažai pedagogines studijas baigusių absolventų pasirenka 
darbą ne pagal specialybę (Paliukaitė 2005). aiškinantis priežastis svarbu trumpai ap-
žvelgti motyvų ir motyvacijos apibrėžtis, nes nuo motyvų priklauso kiekvienos veiklos 
pradžia, vyksmas ir sėkmė. 

Psichologijos žodyne (1993: 177) motyvai apibūdinami kaip individo „aktyvumą ska-
tinantys ir jo veiklos kryptį lemiantys aplinkos arba vidaus veiksniai, materialūs arba 
idealūs individo tikslai, individo veiksmų ir poelgių pasirinkimo priežastis, kurią pats 
individas suvokia“. giedrė Butkienė ir albina kepalaitė nurodo, kad motyvai visada 
susiję su kuriuo nors stipriu poreikiu, nes pastarasis – visokio elgesio pradžia (Butkienė, 
kepalaitė 1996: 225–230). kilus poreikiui patiriama emocinė įtampa, o tai skatina veikti 
ir tą poreikį patenkinti. Suaktyvintas, suaktualintas poreikis tampa motyvu (Butkevičie-
nė 2002: 156–162). Įvairūs motyvai ar jų visuma sukelia motyvaciją – elgesio, veiksmų, 
veiklos skatinimą (Psichologijos... 1993: 176–177). Patvariausia motyvacija yra susijusi su 
asmens identiteto plėtote, jo vertybių sistema, prasmingumo suvokimu (Barkauskaitė, 
Motiejūnienė 2004: 38–43). akivaizdu, kad vien praktiniai ar dalykiniai aspektai moty-
vacijos (pvz., dirbti pagal įgytą diplomą) nenulemia. čia tikslinga prisiminti Piličiausko 
pateikiamą sėkmingo ugdymo formulę, pagal kurią sėkmingas ugdymas (Su) įmanomas 
tuomet, kai keliamas užduotis galima realizuoti (R), kai ugdomojo proceso dalyvis jaučia 
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ugdomojo proceso naudą (n) ir drauge patiria malonumą (M) (navickienė et al. 2007: 71).  
tad Su = R + n + M14. 

Pažvelkime į sėkmingo ugdymo formulę ar psichologijos žodyno pateikiamą mo-
tyvacijos apibrėžimą ugdomųjų tikslų, keliamų pamokų metu, aspektu. Pažintinių ir 
psichomotorinių lavinamųjų tikslų įgyvendinimas sąlygos sėkmingą keliamų užduočių 
realizavimą (R), emociniai ir doriniai ugdomieji tikslai bus susiję su malonumu ir naudos 
suvokimu, asmens identiteto plėtotė, jo vertybių sistema – taip pat su emociniais ir do-
riniais ugdomaisiais tikslais. Pedagogas, savo darbą suprantantis tik kaip teorinių žinių 
ir praktinių gebėjimų ugdymą, o moksleivių dvasingumo, dorinių vertybių formavimą 
priskiriantis tik šeimos prerogatyvai ar jam nepriklausančiam darbui, pamokų „balastui“, 
tikėtina, nesugebės realizuoti sėkmingo ugdymo, iškreips tikrąją ugdymo esmę bei ne-
vykdys pagrindinių švietimo dokumentų reikalavimų. tad tikslinga pateikti pedagogi-
niu dvasingumu grindžiamus ugdymo principus, sudarančius galimybes, pasak Piličiaus-
ko, ugdymo procese realizuoti ne tik materialias, bet ir dvasines vertybes. Šie principai  
(žr. priedą), pristatomi mokslininko internetiniame mėnraštyje PaPa bei plėtojami Pili-
čiausko idėjas apibendrinančiuose leidiniuose (navickienė et al. 2007; navickienė 2012), 
čia pateikiami kaip profesijos motto, tikintis, jog jie galėtų tapti savitu pedagogo morali-
niu imperatyvu. 

išvados

alberto Piličiausko suformuluotas pedagoginis dvasingumas – tai nauja dvasingumo 
apibrėžtis, akcentuojanti dvasingumo edukaciškumą, jo pedagoginę, didaktinę pusę, šiuo 
metu ypač aktualią ugdymo procese. inovatyvūs, pedagoginiu dvasingumu grindžiami 
ugdymo principai sudaro prielaidas į mokymą bei ugdomojo proceso dalyvių santykius 
pažvelgti naujai − dėmesį skiriant ne tik mokymui, bet ir auklėjimui. Šioje sampratoje 
pagrindinę vietą užimanti Meilė – viena svarbiausių moralinių kategorijų – yra būtina 
pedagogo darbe, ir jos kupinas reiklumas tiek šeimoje, tiek ir akademinėje aplinkoje yra 
aktualus ir didelis. tad pedagogas, savo darbe gebantis sieti vieną pagrindinių bendra-
žmogiškų vertybių – Meilę – su išmintingu reiklumu, sugebės realizuoti sėkmingo ugdy-
mo procesą ir taip vykdys pagrindinius švietimo dokumentų reikalavimus.

Įteikta 2013 08 20

14 čia galima tik pateikti hipotezę, kad ugdomojo proceso turinys daugelyje aukštųjų lietuvos mokyklų 
nesuformuoja pedagogo specialybę įgijusiems absolventams motyvacijos, skatinančios savo ateities 
darbinę veiklą susieti su bendrojo lavinimo mokykla.
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PRiedaS

Pedagoginiu dvasingumu grindžiami ugdymo principai

 dabartinė situacija mokykloje ir visuomenėje – tai dešimtmečiais modeliuota pasek-
mė, kurią iš esmės gali pakeisti tik kitas mąstymas ir vaizduotė, veiksmai ir metodai, 
ugdymo turinys ir vertybės. 

 Būtina atsisakyti savitikslių žinių ir gebėjimų teikimo ugdytiniams, nes šios vertybės 
neformuoja harmoningos asmenybės, o neretai ją netgi žaloja. 

 uneSco dokumentuose, reglamentuojančiuose švietimo kaitos prioritetus, ak-
centuojamas visaapimantis ugdymas, aprėpiantis pažintinę, motorinę, jausminę ir 
dorinę asmenybės puses, t. y. reikalaujama mokant auklėti, o auklėjant mokyti. tad 
pamokos ugdomąją veiklą tikslinga išrūšiuoti pagal keturis ugdomuosius ketinimus: 
pažintinius ugdomuosius (Puk, aprėpiančius perteikiamų žinių sritį), motorinius 
(Muk – visa, kas susiję su praktinių įgūdžių sfera), jausminius ( juk – išgyvenimų, 
emocijų skatinimas) ir dorinius (duk – dorovinių, tautinių, pilietinių, demokrati-
nių ir kt. vertybių puoselėjimas).

 Įgyvendinant visaapimantį ugdymą privalu atsisakyti vilties išauklėti vaiką, paauglį 
ar jaunuolį visam jo gyvenimui, nes tai tęstinis procesas.

 Vertybių puoselėjimas yra nenutrūkstamas procesas, o asmenybės auklėjimas ir sa-
viaukla – ugdytojo ir ugdytinių nuolatinio budėjimo ir atitinkamų pastangų būtiny-
bė, grindžiama žmogiškąja Meile, tvirtu tikėjimu ir Viltimi.

 Poreikis nuolatiniam asmenybės tobulėjimui (saviauklai) yra dvasinio augimo – pa-
kilimo iš pasitaikančių būties klaidų ar nuosmukių – prielaida.

 Saviauklą stiprina įsisąmoninta gyvenimo tikslo samprata, kurią būtina pradėti 
puoselėti nuo ankstyvosios vaikystės ir, atitinkamai adaptuojant jos turinį, reikia 
tobulinti visą gyvenimą. nuolatinis siekis tobulėti keičia būties tikslo turinį, o šis – 
stiprina saviauklos poreikį.

 labai svarbu skatinti, provokuoti ugdytinį mąstyti ir kuo giliau pajausti teigiamų 
dorovinių ir neigiamų amoralių situacijų esamybę ir apsuptį. Be mąstymo piliečio 
neišugdysime, nes jis nesupras pareigos, atsakomybės ar aukojimosi prasmės.

 nesitikėkime šimtaprocentinio auklėjamųjų pastangų efektyvumo, nes veikiant 
daugeliui priežasčių galimi – suprantami ir pateisinami – puoselėjamų vertybių nei-
gimo, t. y. jų atmetimo, atvejai.

 daugumai mokinių pažinti patį save yra viena įdomiausių užduočių.

Pedagoginis dvasingumas: inovatyvi sėkmingo ugdymo strategijaLolita Jolanta 
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 gerai pažindamas savo auklėtinių vertybines orientacijas mokytojas ugdymo proce-
se privalėtų remtis dvasingaisiais mokiniais, t. y. „Šiaurės ašigalio gyventojais“.

 dvasingieji auklėtiniai reikšmingi net ir tais atvejais, kai jie suklumpa nelygiame 
kasdienybės kelyje: juk jie liudija ne tariamą šventumą, o visiems mums būdingą 
žmogiškumą.

 Svarbu drąsinti pasyviuosius dorovingus ugdytinius, kad šie taptų pilietiškai anga-
žuoti, principingesni, nepakantūs blogiui ir „nekaltam“ abejingumui, nes pagrindinis 
ugdytojo siekis – didinti dvasingųjų, t. y. altruistiškai nusiteikusių, mokinių skaičių.

 žmogaus prigimtis, įveikusi ankstyvosios vaikystės egoistinius instinktus, savo esme 
užkoduota gėriui, bet ne Blogiui.

 Būtina iš esmės keisti ugdymo taktiką, prioritetą teikiant pozityviems gyvenimo 
pavyzdžiams, gėrio ir grožio išaukštinimui, drauge menkinant Blogio patrauklumą, 
baimę, neapykantą keičiant visa nugalinčia meile ir pasitikėjimu ugdytinio žmogiš-
kąja prigimtimi.

 Į destruktyvų elgesį linkę klasės mokiniai savo poelgiais nuolat liudija ir iliustruoja 
atstumiančiojo blogio pavyzdžius.

 Bendraamžių pavyzdys – teigiamas ar neigiamas − yra įtaigesnis už suaugusio žmo-
gaus (mokytojų, tėvų, šeimos narių) žodinius raginimus. juk tarp „abiejų ašigalių 
gyventojų“ vyksta vertybinė priešprieša (atvira ar paslėpta), atidžiai stebima klasės 
auklėtojo, kurio asmenybės įtaigumas ir gebėjimas bendrauti didele dalimi lemia šio 
auklėjimo(si) sėkmę bei rezultatus. 

 kiekvienas mokinys bent vienoje veiklos srityje yra gabus, unikalus. jis taip pat turi 
bent keletą teigiamų charakterio bruožų ir asmenybės savybių, tad prigimtinis mo-
kinio teigiamas išskirtinumas ir yra patikimiausias pagrindas, į kurį mokytojas pri-
valo remtis, norėdamas vaiką mokyti ir auklėti.

 Į mokinius reikia žvelgti ne kaip į vientisą „pilką masę“, o, atvirkščiai, būtina stengtis 
joje įžvelgti kiekvieno vaiko individualumą ir išskirtinumą.

 Mokytojas privalo nuoširdžiai mylėti visus mokinius, ne vien tik tuos, kurie daugiau 
nusipelnę, bet ir tuos, kuriems labiausiai reikia Meilės.

 alternatyvių ugdymo principų diegimas bus lengvesnis, jei visa klasės (mokyklos) 
bendruomenė apsispręs „nuvalyti subjaurotą tarpusavio santykių lentą, kad joje ga-
lėtų fiksuoti naujo turinio, liudijančio meilę ir pagarbą, toleranciją ir pagalbą artimui, 
faktus“.

 istoriškai paveldėtas skaudus tarybinės ideologijos palikimas, netolimoje praeityje 
skatinęs kiekviename žmoguje ieškoti klasinio priešo, raginęs išsaugoti nesibaigian-
čios kovos būseną, to meto gyventojų sąmonėje paliko gilią žymę.
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 Meilės poveikyje ugdytinis mano esąs mokytojo šalininkas, jo bendramintis, kurį – 
vaikui šito nežinant – mokytojas kviečia dalyvauti slaptame projekte, skirtame 
vaiko deformuotoms vertybėms koreguoti arba susiformavusioms „antivertybėms“ 
šalinti.

 Siekiant panaikinti vieno mokinio neigiamos elgsenos bruožą, svarbu galvoti ir apie 
likusius mokinius, kad šie mokytųsi iš svetimų, bet ne savų klaidų.

 Modeliuodamas auklėjamąjį poveikį, ugdytojas visiškai neužsimena apie neigiamas 
vaiko asmenybės savybes (tinginystę, prasivardžiavimą, tyčiojimąsi iš kito žmo-
gaus...), bet visus klasės mokinius (šeimos narius) skatina mąstyti apie tokius teigia-
mus charakterio bruožus (gebėjimus, įpročius, įsitikinimus), kurie natūraliai šalina 
deformuotas vertybes, aktyvina jų korekcijos procesą. tai – vertybinių orientacijų 
puoselėjimo taktika „auklėjimas pozityvumu“, skatinanti mąstyti apie vertybes, ku-
rios asmenybę turėtų traukti, o ne atstumti.

 Remdamiesi ugdytinio stipriomis teigiamomis asmenybės savybėmis, stipriname 
silpnąsias teigiamas ir puoselėjame trūkstamas teigiamas, kurios natūraliai savo 
esme naikina silpnąsias neigiamas ir slopina stipriąsias neigiamas savybes.

 tinkamiausia vertybių puoselėjimo ir deformuotų įsitikinimų korekcijos forma ga-
lėtų būti diskusijos (ypač klasės valandėlių metu).

 diagnostinis, taip pat ir auklėjimo procesas gali sėkmingai vykti tik tuomet, kai mo-
kiniai pasitiki mokytoju, neabejoja jo geranoriškumu, mato paties pedagogo nuošir-
dų troškimą toliau tobulėti, tiki jo atvirumu, nes: 
- su mokiniais reikia daugiau diskutuoti, o diskutuojant – pateikti kuo didesnį 

požiūrių, nuomonių ir vertybių spektrą;
- svarbu skatinti mokinius klausti, nebijoti patiems pateikti atsakymus, tik po to 

pedagogui išsakyti nuoširdžius savo komentarus ir papildymus (uneSco ty-
rimai rodo, kad totalitarinių valstybių piliečiai „klausimų neturi“: jie bijo klausti, 
nes gali apsijuokti; įsitikinę, jog egzistuoja vienintelė tiesa, nepripažįstanti jokių 
alternatyvų ar skirtingų nuomonių, ir pan.);

- mokinių atsakymai gali būti ir klaidingi, tačiau jų klausimai – visada teisingi, 
todėl mokytojas privalo mokyti ir skatinti vaikus pateikti klausimus apie visa, 
kas juos jaudina (juolab kad pateikti protingą klausimą nėra lengva).

 Vertybių ugdymas sietinas su šių dienų mokiniais ir dabartiniais, bet ne buvusiais ar 
būsimais jų interesais, gyvenimo aktualijomis.

 Reikšminga siekti, kad asmenybės ugdymo procesas vyktų tiesos ir teisingumo, gėrio 
ir Meilės erdvėje.

Pedagoginis dvasingumas: inovatyvi sėkmingo ugdymo strategijaLolita Jolanta 
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 Pagrindinis pedagogų profesinės veiklos principas – Pedagoginis dvasingumas (Pd), 
kurio esmę sudaro nuoširdi Meilė (M) ugdymo partneriui, papildyta išmintingu, gera 
linkinčiu reiklumu (R).

 Sąvoka „ugdymo partneris“ vienija visus ugdymo institucijos (mokyklos) bendruomenės 
narius: ugdytinius bei jų tėvus, mokytojus, administraciją. nepripažįstant šio principo 
reikšmės ir netaikant jo savo praktinėje veikloje neįmanoma įsivaizduoti sėkmingo mo-
kytojo darbo. todėl galima teigti, kad vienintelis metodas, kuris tinka dirbant su bet 
kokio amžiaus vaikais ir bet kokio dalyko pamokoje – meilė mokiniui, dalykui, pro-
fesijai. Pagrindinis šio „metodo“ įgyvendintojas turi būti klasės auklėtojas – mokyklos 
bendruomenės „šviesa ir druska“.

 kryptingą asmenybės auklėjimą mokykloje protinga pradėti nuo pirmos arba bent nuo 
penktos klasės.
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SuMMaRy. This text focuses on the conception of Pedagogical spir-
ituality, formulated by the influential lithuanian music educologist 
albertas Piličiauskas, and the innovative strategy of education that 
is based on it. By defining Pedagogical spirituality, analysing the in-
fluence of love as a universal value for the process of upbringing, and 
listing the innovative principles of education promoting not only to 
teach but also to nurture the pupil, the aim of applying Pedagogical 
spirituality in the process of education is revealed.
Pedagogical spirituality is a new concept and it emphasises the rel-
evant position of a teacher: he or she should not only be moral but 
also spiritual, i.e., not only honestly fulfil his or her duties, comply 
with the law, and respect the universal values, but also altruistically 
work to the benefit of the people. Thus, according to Piličiauskas, 
Pedagogical sprituality comprises of the sum of the internalised 
moral ideals and its active and altruistic propagation within society; 
or in other words, Pedagogical spirituality is the sum of love and 
Wise strictness.
By comparing the insights of a. Piličiauskas with philosophical, 
psychological, musicological and pedagogical concepts and the 
main documents of the reform of education, this article presents 
innovative recommendations for secondary education based on 
Pedagogical spirituality.

Pedagogical spirituality: an innovative strategy of successful education

keyWoRdS: 
spirituality, pedagogical 

spirituality, principles 
of education, strategy 

of education, universal 
values, love, motives, 

motivation.
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muzikos mokyklų pedagogų profesinės 
nuostatos kaip perspektyvinio 
muzikinio ugdymo projekcija

Giedrė GaBnytė

Jūratė dauGėLienė

Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija

Šiaulių universitetas

ReikŠMiniai 
žodžiai: 
neformalusis muzikinis 
ugdymas, pedagogų 
profesinės nuostatos, 
muzikinio ugdymo 
turinys.

anotacija. Straipsnyje gilinamasi į neformalaus muzikinio ugdymo 
įstaigose – muzikos mokyklose – dirbančių pedagogų (n = 367) 
profesines nuostatas, kurių raiška nūdienos edukacinėje erdvėje 
iš dalies atspindi muzikinio ugdymo praktiką ir gali turėti įtakos 
muzikinio ugdymo perspektyvai. anketinės apklausos rezultatai 
atskleidė vyraujančias nuostatas į muzikinio ugdymo tikslus, atlie-
kamo repertuaro išbaigtumą ir perfekciją, rankų / kūno nustatymo, 
pagrindinių grojimo įgūdžių svarbą, edukacinėje praktikoje naudo-
jamus metodus, tradicinį ir šiandieninius mokinio poreikius atitin-
kantį repertuarą.

Įvadas

Tyrimo problema, aktualumas. atlikti tyrimai rodo, kad šiandieninio ugdymo 
erdvėje, kintant edukacinėms paradigmoms, vis dar vangiai kinta muzikinis ugdymas 
(kriščiūnaitė ir kt. 2011; gabnytė 2011; gabnytė, Strakšienė 2012; Piličiauskas 2005; 
daugėlienė, Strakšienė, deveikytė 2010 ir kt.). ugdyme, kuris tebeorientuotas į pasi-
renkančius muziko profesionalo profesiją, gausu perfekcionistinio profesionalizmo, pa-
sireiškiančio technologinių pratybų imlumu, meninio išbaigtumo, tobulybės siekiniais. 
neatmestina, jog pastarąjį procesą iš dalies lemia šiuo metu muzikos / meno mokyklose 
dirbančių pedagogų profesinė motyvacija, išsilavinimas, požiūris į muzikinį ugdymą, as-
meninių kompetencijų gilinimą, ugdymo inovacijas, etc. išryškėja minėtų ugdymo pro-
ceso dalyvių – pedagogų – profesinių nuostatų diagnostikos poreikis. Šios nuostatos 
leistų įvardyti vykdomo muzikinio ugdymo problemas, padėtų atsirinkti pozityviai ir 
negatyviai ugdymo praktiką veikiančius veiksnius, atskleistų muzikinio ugdymo inova-
cijų diegimo, plėtros sąlygas. Pedagogų nuostatų tema nėra nauja, ji gana plačiai aptar-
ta lietuvių ir užsienio autorių edukologiniuose darbuose (Maisonneuve 1973; Ruškus, 
Merkys 1999; Ruškus 2000; gribačiauskas 2003; Šaparnis 2000), tačiau beveik netyri-
nėta muzikinio ugdymo kontekste. Vyraujančios pedagogų nuostatos muzikinio ugdy-
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mo turinio ir formų aspektu – vaizdinga šiandienos ugdymo iliustracija bei informacijos 
šaltinis, naudingas projektuojant muzikinio ugdymo perspektyvą.

Tyrimo objektas: muzikos mokyklų pedagogų profesinės nuostatos. Tyrimo tiks-
las: ištirti muzikos mokyklų pedagogų profesinių nuostatų raišką edukacinių paradigmų 
kaitos kontekste. 

Tyrimo uždaviniai – atskleisti vyraujančias pedagogų nuostatas į muzikinio ugdy-
mo tikslus; atliekamo repertuaro išbaigtumą ir perfekciją; rankų / kūno nustatymo, pa-
grindinių grojimo įgūdžių svarbą; edukacinėje praktikoje naudojamus metodus; tradicinį 
ir šiandieninius mokinio poreikius atitinkantį repertuarą.

tyrimo metodologijos pagrindimas

konstruojant muzikos mokyklų pedagogų profesinių nuostatų diagnostinio tyrimo 
instrumentą buvo remtasi j. Ruškaus (2000), g. Merkio (1999), e. gribačiausko (2003), 
d. Strakšienės (2001, 2009) mokslinėmis studijomis ir jose taikyta metodika. Pedagogų 
profesinėms nuostatoms atskleisti buvo sudaryti keturi savarankiški, tačiau tuo pat metu 
ir tarpusavyje susiję diagnostiniai blokai: Profesinė motyvacija, Kompetencijų atitikties dar
bo pobūdžiui raiška, Nuostata į muzikinio ugdymo turinį ir formas, Nuostata į muzikinio ug
dymo inovacijas. kiekvieną bloką sudarė diagnostinės skalės, apėmusios tam tikras peda-
gogų nuostatas išreiškiančius teiginius (respondentams pateikta per 170 teiginių uždaro 
tipo klausimyne). Respondentai turėjo įvertinti kiekvieną teiginį, pasirinkdami labiausiai 
tinkamą atsakymo variantą. Sudarant anketą naudota likert’o skalės metodika: penkių 
pakopų atsakymų formatai su neutralia vidurine kategorija. gauti tyrimo rezultatai buvo 
apibendrinti taikant statistikos tyrimo duomenų analizę, empiriniai duomenys apdoroti 
SPSS kompiuterine programa (Statistical Package for Social Science). 

nuostatoms į muzikinio ugdymo turinį ir formas tirti buvo sukonstruota 11 dia-
gnostinių skalių (tyrimo rezultatų analizėje išsamiau bus aptartos Atliekamo repertuaro 
išbaigtumo ir perfekcijos, Rankų / kūno nustatymo, pagrindinių grojimo įgūdžių svarbos mu
zikavimo proceso kokybei, Metodų konservatyvumo, Tradicinių muzikinės meninės mokinio 
veiklos būdų pamokoje, Alternatyvių muzikinės meninės mokinio veiklos būdų pamokoje, Tra
dicinio repertuaro ir Šiandieninius mokinio poreikius atitinkančio repertuaro diagnostinės 
skalės), kuriomis siekta atskleisti muzikos pedagogų požiūrį į muzikinį ugdymą plačiąja 
prasme ir į konkrečius su ugdymu susijusius aspektus. ištirtos vyraujančios pedagogų 
nuostatos muzikinio ugdymo tikslų, naudojamų ugdymo metodų, rankų / kūno nustaty-
mo ir pagrindinių grojimo įgūdžių formavimo svarbos, atliekamo repertuaro, tradicinių 
ir alternatyvių mokinio veiklos būdų pamokoje atžvilgiu. 

muzikos mokyklų pedagogų profesinės nuostatos kaip perspektyvinio 
muzikinio ugdymo projekcija

Giedrė GaBnyTė
Jūratė DaUGėLienė
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tyrimo eiga ir rezultatai

lietuvos muzikos / meno mokyklų pedagogų profesinių nuostatų tyrimas buvo 
atliekamas 2013 m. vasario – balandžio mėnesiais. anketiniame tyrime dalyvavo 367 
įvairių lietuvos muzikos / meno mokyklų skirtingų instrumentinių disciplinų mokyto-
jai (iš viso išplatinta 480 anketų). gauti rezultatai rodo, jog tyrimo imtis atitinka demo-
grafines tendencijas ir visiškai atspindi muzikos pedagogų bendruomenės įvairovę, va-
dinasi, atitinka diagnostinio tyrimo reikalavimus. išsamesni respondentų demografiniai 
duomenys pateikiami 1-oje lentelėje.

1 lentelė. Apklausoje dalyvavusių respondentų demografiniai duomenys (N = 367)

lytis Gyvenamoji vieta Pedagoginė kvalifikacija Pedagoginis stažas
Vyrai – 25,6 % Vilnius – 30,8 % Mokytojas – 18,5 % iki 5 metų – 6,8 %
Moterys – 4,4% kaunas – 11,7 % Vyr. mokytojas – 41,8 % 5–10 metų – 10,9 %

klaipėda – 10,6 % Mokytojas metodininkas – 34,3 % 11–20 metų – 24,5 %
Šiauliai – 9,3 % Mokytojas ekspertas – 5,4 % 21–30 metų – 30,2 %
Panevėžys – 5,4 % daugiau kaip  

30 metų – 27,6 %
kt. miestai – 32,2 %

iš viso 100 %

Vienas profesinių nuostatų tyrimo uždavinių – apibendrinti pedagogų nuostatas 
nūdienos muzikinio ugdymo tikslų atžvilgiu, kitaip tariant, kokius ugdymo tikslus peda-
gogai laiko svarbiausiais. nuodugniai šio aspekto analizei pasitelktos keturios ugdymo 
tikslų formuluotės, kurios atrinktos remiantis muzikinio ugdymo tikslus interpretuojan-
čių mokslininkų įžvalgomis (Suzuki 1990; Казановская 2012; Shuayb ir o’donnell, žr. 
Hennessy 2012; Винокурова 2008, etc.) bei subjektyvia hipotetine tyrėjų pozicija apie 
vyraujančių tikslų nūdienos edukacinėje praktikoje raišką. Respondentų buvo paprašyta 
muzikinio ugdymo tikslus įvertinti pagal svarbą: a – atliekamo repertuaro išbaigtumas ir 
perfekcija; B – domėjimosi muzika skatinimas; c – meninės saviraiškos galimybė; d – asme
nybės turtinimas ir branda. anketoje pateiktus muzikinio ugdymo tikslus įvertino 365 
respondentai, 2 respondentai šios užduoties neatliko. Sudarant muzikinio ugdymo tikslų 
reitingo skalę buvo hipotetiškai postuluojama, jog šiandien pedagogams edukacinėje er-
dvėje išskirtinai yra svarbūs atliekamo repertuaro išbaigtumas ir perfekcija. tad, tikėtina, 
kai kurių pedagogų tai galėtų būti traktuojama ir kaip svarbiausias muzikinio ugdy-
mo tikslas. nustatyta, kad atliekamo repertuaro išbaigtumą ir perfekciją (a) pagrindiniu 
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muzikinio ugdymo tikslu laiko tik 62 respondentai. daugumai mokytojų svarbiausias 
muzikinio ugdymo tikslas yra domėjimosi muzika skatinimas (B) − tai patvirtino 144 res-
pondentai. trečdalis apklaustųjų (115 respondentų) reitingo viršūnėje įkurdino asmeny
bės turtinimą ir brandą (d), 44 respondentai mano, jog svarbiausias muzikinio ugdymo 
tikslas – meninės saviraiškos galimybė (c). Įdomu tai, kad respondentų reitinguoti mu-
zikinio ugdymo tikslai sudarė labai įvairias tarpusavio kombinacijų sekas, iš viso – 24. 
Būdingiausia jų dBca – asmenybės turtinimas ir branda; domėjimosi muzika skatinimas; 
meninės saviraiškos galimybė; atliekamo repertuaro išbaigtumas ir perfekcija – paminėta 
40 respondentų sudarytuose reitinguose. 

Nuostatos į atliekamo repertuaro išbaigtumą ir perfekciją tirtos ir naudojant kieky-
binę prieigą. Buvo sukonstruota Atliekamo repertuaro išbaigtumo, perfekcijos diagnosti-
nė skalė, kurioje naudoti šį muzikinio ugdymo tikslą atspindintys teiginiai (pamoko
je daugiausia dėmesio skiriu muzikavimo procesui, išbaigtas rezultatas – antraeilis dalykas, 
meniškai turtinga kūrinio interpretacija – vienas svarbesnių muzikinio ugdymo tikslų...). 
nustatyta, jog atliekamo repertuaro išbaigtumui, perfekcijai pritaria 52 % respondentų, 
43,1 % pritaria iš dalies. Pastarąjį rezultatą palyginę su muzikinio ugdymo tikslų reitin-
go rezultatais galime teigti, jog jis ganėtinai prieštaringas: dauguma pedagogų minėto 
ugdymo tikslo nelaiko svarbiausiu, tačiau patys sau prieštaraudami vienbalsiai pritaria 
atliekamo repertuaro išbaigtumo, perfekcijos edukacinėje praktikoje reikšmei. Regresinės 
analizės* metodu buvo atskleisti pastarąją nuostatą veikiančių veiksnių statistiniai ryšiai. 
nu statyta, jog teigiamai nuostatai į atliekamo repertuaro išbaigtumo, perfekcijos eduka-
cinėje praktikoje svarbą labiausiai turi įtakos konkurencinė aplinka ir profesinių kompe-
tencijų ugdymo svarba. kaip ir tikėtasi, edukacinėje praktikoje šie veiksniai tarpusavyje 
glaudžiai susiję. Veikiami konkurencinės aplinkos pedagogai priversti siekti pavyzdinio, 
meniškai prasmingo ugdymo rezultato, o tai neįmanoma be išugdytų mokinio profesinių 
mokėjimų. neatsitiktiniais tokios realybės komponentais tampa ir dar keletas atlieka-
mo repertuaro išbaigtumo, perfekcijos svarbai ugdyme statistiškai reikšmingų veiksnių, 
tokių kaip edukacinio autoritarizmo bendraujant su mokiniais apraiškos, rankų / kūno 
nustatymo svarba muzikavimo proceso kokybei, tradicinis repertuaras, metodų konser-
vatyvumas. antroje lentelėje pateikiami minėtų veiksnių poveikį atskleidžiantys regresi-
nės analizės rezultatai. 

* Regresinė analizė – ryšio tarp vieno ar daugiau kintamųjų ir vieno priklausomo kintamojo analizės 
metodas.
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2 lentelė. Veiksnių poveikis atliekamo repertuaro išbaigtumo, perfekcijos svarbai. Regre-
sinės analizės* rezultatai (N = 367)

Veiksnio pavadinimas
standartizuotas 
koeficientas 
beta**

t***
statistinis 
reikšmingumas 
(p)****

edukacinio autoritarizmo bendraujant su 
mokiniais apraiškos

0,102 2,038 0,042

konkurencinė aplinka -0,198 -4,234 0,000
Rankų / kūno nustatymo svarba muzikavimo 
proceso kokybei

0,115 2,290 0,023

tradicinis repertuaras 0,164 3,116 0,002
Metodų konservatyvumas 0,128 2,583 0,010
Profesinių kompetencijų gilinimo svarba 0,272 5,225 0,000

Statistikos terminų paaiškinimas: *nepriklausomo kintamojo poveikis priklausomam kintamajam; 
**įtakos stiprumas; ***įtakos reikšmingumas; ****(p) reikšmė (statistinis reikšmingumas) − tikimybė, 
kad gauta statistinio kriterijaus išvada nėra atsiradusi dėl atsitiktinių duomenų. Statistiniai įverčiai, 
netenkinantys sąlygos p ≥ 0,05, traktuoti kaip nepagrįsti (čekanavičius, Murauskas 2006).

Buvo tirtas dar vienas ugdymo turinio ir formų aspektas – nuostatos į rankų / kūno 
nustatymo, pagrindinių grojimo įgūdžių svarbą – muzikavimo proceso kokybei. tam 
tikslui naudota Rankų / kūno nustatymo, pagrindinių grojimo įgūdžių svarbos muzikavimo 
proceso kokybei diagnostinė skalė. kaip ir tikėtasi, pastarojo aspekto procentiniai įverčiai 
patvirtino keltą hipotezę – edukacinėje praktikoje vyrauja vienareikšmiškai teigiama šios 
nuostatos raiška. diagnostiniai teiginiai (tik tvarkingas, išbaigtas rankų / kūno nustaty
mas leis ugdytiniui mėgautis muzika ir muzikavimu / sudėtinga patirti tikrą muzikavimo 
džiaugsmą, jei stinga profesionalių grojimo įgūdžių...) padėjo išsiaiškinti, jog rankų / kūno 
nustatymas, pagrindinių grojimo įgūdžių formavimas siekiant muzikavimo proceso ko-
kybės yra svarbus 70,3 % pedagogų, iš dalies svarbus – 26,7 %. Hipotetiškai postuluota, 
jog egzistuoja ir tam tikrų veiksnių visuma, galinti veikti šią nuostatą. trečioje lentelėje 
pateikti hipotetinio regresinės analizės modelio rezultatai rodo, jog rankų / kūno nusta-
tymo, pagrindinių grojimo įgūdžių formavimo svarbos nuostatai statistiškai reikšmingi 
penki veiksniai. akivaizdu, teigiamai išreikšta nuostata į rankų / kūno nustatymo, pa-
grindinių grojimo įgūdžių formavimo svarbą ugdymo proceso kokybei radosi pastarųjų 
veiksnių fone. tai reiškia, jog minėti veiksniai yra kasdienės pedagogo edukacinės prak-
tikos dalis: pedagogui rūpi mokinio profesinės kompetencijos, tad klasėje atliekamas tik 
tradicinis repertuaras, siekiama pavyzdinės jo interpretacijos, taigi, ugdyme galimos ir 
edukacinio autoritarizmo apraiškos. 
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3 lentelė. Nuostatos į rankų / kūno nustatymo, pagrindinių grojimo įgūdžių formavimo 
svarbos muzikavimo proceso kokybei ir jai įtakos turinčių veiksnių tarpusavio ryšiai. Re-
gresinės analizės rezultatai (N = 367)

Veiksnio pavadinimas
standartizuo-
tas koeficien-
tas beta

t
statistinis 
reikšmingu-
mas (p)

edukacinis autoritarizmas 0,119 2,445 0,015
tradicinis repertuaras 0,253 4,855 0,000
tradiciniai muzikinės meninės veiklos būdai pamokoje 0,177 3,663 0,000
atliekamo repertuaro išbaigtumas, perfekcija 0,112 2,182 0,030
Profesinių kompetencijų gilinimo svarba 0,109 2,042 0,042

nėra netikėta, kad šios nuostatos formavimuisi įtaką daro respondentų duomenų demo-
grafinės tendencijos. Bene akivaizdžiausia, kad šiai nuostatai labiausiai pritaria daugiau 
nei 30 metų darbo stažą turintys pedagogai (p = 0,022). tokį rezultatą lemia dešimtme-
čius vyraujantis požiūris edukacinę praktiką sieti tik su profesiniu ugdymu: jei mokinys 
muzikuoja, jis turi būti mokomas laikantis griežtų instrumentinio ugdymo standartų. 
aiškinantis pritarimo šiai nuostatai raišką pedagoginės kvalifikacijos aspektu, išryškėjo 
mokytojo metodininko kvalifikaciją turinčių pedagogų grupė. Šioje grupėje užfiksuotas 
didžiausias pritarimas minėtai nuostatai (p = 0,002). apibendrinant galima teigti, jog 
edukacinėje praktikoje rankų / kūno nustatymui bei pagrindinių įgūdžių formavimui 
skiriamas išskirtinis dėmesys. neatmestina, kad šiuos elementus ugdyme traktuojant 
kaip esminius, neišvengiama atliekamų pratybų monotonijos, „muštro“ elementų, nu-
skurdinamas muzikavimo procesas, o tai neabejotinai gali slopinti mokinio poreikį da-
lyvauti muzikinėje veikloje. 

Reikšmingas muzikinio ugdymo turinio ir formų aspektas – nuostatos į edukacinėje 
praktikoje naudojamus metodus. Šiam aspektui tirti buvo naudota Metodų konservatyvu
mo skalė, tyrėjos nuomone, turėjusi hipotetiškai atspindėti šiandien edukacinėje prakti-
koje naudojamų metodų bruožus (tradiciniai mokymo būdai dažnai mokinį visiems laikams 

„atbaido“ nuo muzikos ir muzikavimo / pedagogo darbe svarbiausia stabilumas, naujų metodų 
bandymai sukeltų sumaištį, neigiamai paveiktų siekiamus rezultatus...). nustatyta, kad kon-
servatyvių bruožų turintiems metodams pritaria ir savo darbe naudoja 61 % pedagogų. 
analizuojant nuostatų į metodų konservatyvumą ir edukacinių veiksnių priklausomybės 
ryšius nustatyta, kad nuostata į naudotinus metodus labiausiai priklauso nuo to, kaip 
pedagogas vertina įvairių mokinio kompetencijų plėtros būtinybę. taip pat išsiaiškinta, 
kad metodų konservatyvumui turi įtakos tradiciniai muzikinės meninės mokinio veik-
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los būdai pamokoje, atliekamo repertuaro išbaigtumas, perfekcija. Minėtos nuostatos ir 
edukacinių veiksnių ryšiai atsispindi regresinės analizės rezultatų 4-oje lentelėje.

4 lentelė. Nuostatos į metodų konservatyvumą ir jai įtakos turinčių veiksnių ryšiai. Regresi-
nės analizės rezultatai (N = 367)

Veiksnio pavadinimas standartizuotas 
koeficientas beta t statistinis reikš-

mingumas (p)
tradiciniai muzikinės meninės mokinio veiklos 
būdai pamokoje 0,134 2,655 0,008

atliekamo repertuaro išbaigtumas, perfekcija 0,168 3,294 0,001
Profesinių kompetencijų gilinimo svarba 0,122 2,292 0,022
asmeninių kompetencijų lavinimo stygius 0,162 2,938 0,004
edukacinių kompetencijų lavinimo stygius 0,188 3,543 0,000

galime teigti, jog kuo labiau nepritariama kompetencijų plėtrai, tuo ugdymo erdvėje 
formuojasi palankesnės konservatyvių metodų taikymo sąlygos. Šias priežastines eduka-
cinių veiksnių / nuostatų įtakas konservatyviems metodams rastis galime vertinti viena-
reikšmiškai: nūdienos muzikiniame ugdyme pedagogų naudojamas strategijas, metodus 
iš dalies lemia ugdymo turinio specifiškumas – kuo jis labiau nulemtas tradicijų, tuo jam 
perteikti naudojamos konservatyvesnės metodinės prieigos.

tiriant dar vieną muzikinio ugdymo turinio ir formų aspektą – nuostatas į tradi-
cinius ir alternatyvius muzikinės meninės mokinio veiklos būdus pamokoje − buvo su-
konstruotos Tradicinių muzikinės meninės mokinio veiklos būdų pamokoje ir Alternatyvių 
muzikinės meninės mokinio veiklos būdų pamokoje diagnostinės skalės. naudojant antrąją 
buvo gilintasi į tai, kaip mokytojas vertina alternatyvių veiklos būdų naudą, kiek ši vei-
kla, mokytojo manymu, būtų prasminga ir naudinga ugdytiniui (gebėjimas skaityti „iš 
lapo” mokiniui padeda orientuotis bet kokiame natų tekste / gebėjimas groti „iš klausos” mo
kiniui atveria plačias muzikavimo, saviraiškos erdves...). gauti rezultatai rodo, jog peda-
gogai vienbalsiai pritaria alternatyviems muzikinės meninės mokinio veiklos būdams 
pamokoje. Vadinasi, neprieštaraujama galimybei pamokoje mokinį mokyti improvizuoti, 
skaityti „iš lapo“, groti „iš klausos“. Įdomu tai, kad šiai nuostatai opozicinė nuostata į 
tradicinius muzikinės meninės mokinio veiklos būdus pamokoje tarp pedagogų taip pat 
pakankamai dažna. nustatyta, kad tradicinių muzikinės meninės mokinio veiklos būdų 
pamokoje naudojimui pritaria daugiau kaip 60 % respondentų (gebėjimo improvizuoti 
nauda mokiniui – abejotina / skaitymo „iš lapo“ įgūdžiai formuojami savaime, be papildomų 
pastangų...). Šios ugdymo nuostatos raiška akivaizdi ir logiška: jei pamokoje mokytojas 
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naudoja tradicinius muzikinės meninės mokinio veiklos būdus, tikėtina, jiems ir pritaria. 
Vadinasi, pedagogai pritaria kitokiems nei įprasta mokinio muzikinės meninės raiškos 
būdams, tačiau edukaciniame procese mokinio veiklą sieja su tradiciniais. nuostatų į 
alternatyvius ir tradicinius mokinio veiklos būdus pamokoje raiška pavaizduota 5-oje 
lentelėje.

5 lentelė. Nuostatų į alternatyvius ir tradicinius muzikinės meninės mokinio veiklos būdus 
pamokoje palyginimas (N = 367)

Alternatyvūs muzikinės meninės mokinio  
veiklos pamokoje būdai

tradiciniai muzikinės meninės mokinio  
veiklos pamokoje būdai

n % n %
_ _ nepritariu 133 36,2
73 19,9 iš dalies pritariu 213 58

294 80,1 Pritariu 21 5,8
367 100 Iš viso 367 100

ieškant šios nuostatos priklausomybės nuo demografinių respondentų duomenų, at-
skleistas šią nuostatą formuojantis lyties veiksnys: tradiciniams muzikinės meninės 
mokinio veiklos būdams pamokoje daugiau pritarė vyrai (p = 0,039). Minėtai nuostatai 
turi įtakos ir įgyta specialybė: tradiciniams mokinio muzikinės meninės veiklos būdams 
pamokoje labiau pritaria pedagogai, įgiję pučiamųjų instrumentų mokytojo profesiją 
(p = 0,033). apibendrindami nuostatos į tradicinius ir alternatyvius muzikinės meni-
nės mokinio veiklos būdus pamokoje raišką galime teigti, jog pedagogų nuomonė šiuo 
klausimu gana prieštaringa: savo darbe mokytojai linkę pritarti ir praktikuoti tradici-
nius mokinio veiklos būdus pamokoje, tačiau entuziastingiau pritaria alternatyvių būdų 
galimybei. 

Paskutinis nagrinėtas muzikinio ugdymo turinio ir formų aspektas – nuostatos į 
tradicinį ir šiandieninius mokinio poreikius atitinkantį repertuarą, kuriam tirti naudo-
tos Tradicinio repertuaro ir Šiandieninius mokinio poreikius atitinkančio repertuaro skalės. 
žinia, šiandieninėje edukacinėje praktikoje yra įprasta į mokinio repertuarą įtraukti tam 
tik rus privalomus žanrus. taigi buvo daryta prielaida, jog kintant visuotinai pripažin-
toms muzikinio ugdymo paradigmoms, pedagogų nuostatos nesikeičia. nuostatos į tra-
dicinio repertuaro naudojimą raiška tyrėjų nenustebino: tradiciniam repertuarui prita-
ria ir pripažįsta praktikoje jį naudojantys beveik 90 % respondentų, tačiau vyraujančių 
nuostatų raiška į šiandieninius mokinio poreikius atitinkantį repertuarą buvo visiškai 
netikėta. nustatyta, kad šiandieninius mokinio poreikius atitinkančiam repertuarui pri-
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taria daugiau respondentų nei pritariančių tradiciniam repertuarui. toks rezultatas iš 
tiesų labai prieštaringas, kadangi šiai nuostatai tirti naudotos diagnostinės skalės tei-
giniai atspindi ne tik asmeninį požiūrį, bet ir egzistuojančią ugdymo realybę (visada 
atsižvelgiu į mokinio norus / kūrinių mokinio repertuarui paprastai ieškau internete). taigi 
vienareikšmiškai teigti, jog edukacinėje praktikoje vyrauja tradiciniam repertuarui pri-
tarianti nuostata – nebūtų korektiška. Įdomu tai, jog nepasitvirtino kelta hipotezė apie 
galimą mokyklos vadovo įtaką formuojantis pritarimui ugdyme naudoti tradicinį re-
pertuarą. o minėtos nuostatos ir atliekamo repertuaro išbaigtumo, perfekcijos veiksnio 
priežastinis ryšys, kaip prognozuota, egzistuoja ir yra pagrįstas statistika (p = 0,000). 
Statistiškai patikimas ryšys fiksuotas tarp analizuojamos nuostatos ir profesinių kompe-
tencijų ugdyme svarbos (p = 0,000). Reiškia, gilinant profesines kompetencijas į moki-
nio atliekamą repertuarą būtina įtraukti tradicinių žanrų kūrinius. logiška: kuo labiau 
pritariama šių kompetencijų plėtrai, tuo, tikėtina, pedagogui yra svarbesnis tradicinio 
repertuaro edukacinėje praktikoje naudojimas. analogiškai, kuo labiau ugdyme prita-
riama rankų / kūno nustatymo, pagrindinių grojimo įgūdžių formavimo svarbai, tuo 
akivaizdesnė tradiciniam repertuarui pritariančios nuostatos raiška. iš tiesų simptomiška, 
jog tokioje ugdymo realybėje neapseinama be konservatyvių metodų raiškos. nustatyta, 
kad pedagogų pritarimą klasėje apsiriboti tradiciniu repertuaru lėmė naudojamų metodų 
konservatyvumas (p = 0,019). Vadinasi, konservatyviems metodams pritariantis ir juos 
naudojantis pedagogas, tikėtina, bus mažiau lankstus šiandieninius mokinio poreikius 
atitinkančio repertuaro atžvilgiu. Šie rezultatai pavaizduoti 6-oje lentelėje. Statistiniam 
reikšmingumui tarp kintamųjų nustatyti taikytas Chi kvadrato kriterijus. kuo didesnė 
chi kvadrato kriterijaus reikšmė, tuo mažiau tikėtina, jog toks procentų skirtumas atsira-
do atsitiktinai. Stulpelyje df esantis laisvės laipsnių skaičius rodo, iš kelių nepriklausomų 
atsitiktinių dydžių apskaičiuota statistika. kuo mažesnis statistinis reikšmingumas (p), 
tuo mažiau tikėtina, jog toks skirtumas atsirado atsitiktinai.

6 lentelė. Nuostatos į tradicinį repertuarą ir jai įtakos turinčių veiksnių priežastiniai ryšiai. 
Chi kvadrato kriterijaus rezultatai (N = 367)

Veiksnio pavadinimas Chi kvadrato 
kriterijus df statistinis reikš-

mingumas (p)
atliekamo repertuaro išbaigtumas, perfekcija 35,805 4 0,000
Profesinių kompetencijų gilinimo svarba 33,432 4 0,000
Rankų / kūno nustatymo, pagrindinių grojimo įgū-
džių formavimo svarba muzikavimo proceso kokybei 43,193 4 0,000

Metodų konservatyvumas 11,840 4 0,019
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Reikia pažymėti, kad pritarimui naudoti tradicinį repertuarą turi įtakos demografiniai 
duomenys. nustatyta, kad ši nuostata labiau būdinga moterims (p = 0,000). didžiau-
sias – daugiau nei 70 % respondentų pritarimas šiai nuostatai fiksuotas tarp mokytojo 
metodininko kvalifikaciją turinčių pedagogų (p = 0,003). nėra netikėta, kad tradici-
nio repertuaro naudojimui pritarianti nuostata ryškiausia tarp fortepijono pedagogų 
(p = 0,003). jai pritariančių pedagogų – daugiau nei 70 %. tai reiškia, jog būtent forte-
pijono dalyko mokymo baruose šiandien labiausiai pasigendama lankstesnio požiūrio į 
repertuarą. ko gero, mokant groti fortepijonu, labiausiai paisoma apibrėžtų žanro stan-
dartų ir į mokinio repertuarą vangiai įtraukiami džiazo, pop stiliaus muzikos pavyzdžiai. 
išanalizavus Nuostatų į muzikinio ugdymo turinį ir formas rezultatus, galima pateikti šią 
analizę apibendrinančias išvadas:

1. nustatyta, kad šiandien pagrindiniu muzikinio ugdymo tikslu kiek daugiau nei 
trečdalis pedagogų laiko Domėjimosi muzika skatinimą, o Atliekamo repertuaro išbaigtumą, 
perfekciją kaip svarbiausią muzikinio ugdymo tikslą paminėjo tik penktadalis respon-
dentų. tačiau kiekybiniai šio muzikinio ugdymo aspekto įverčiai leidžia teigti, kad atlie-
kamo repertuaro išbaigtumo, perfekcijos siekis yra būdingas kone kiekvieno pedagogo 
edukacinei praktikai, tad muzikinio ugdymo erdvėje vertintinas kaip dominuojantis. 
nustatyta, kad Mokinio meninės saviraiškos galimybė kaip pagrindinis muzikinio ugdymo 
tikslas pedagogams yra mažiausiai svarbus. 

2. Įvertinus pedagogų nuostatų į rankų / kūno nustatymo, pagrindinių grojimo įgū-
džių svarbos muzikavimo proceso kokybei raišką, vienareikšmiškai galima teigti, jog ug-
dymo erdvėje šiam edukaciniam veiksniui pritariama kone vienbalsiai. gauti rezultatai 
interpretuotini dvejopai. Rankų / kūno nustatymas, pagrindinių įgūdžių formavimas 
kaip tolesnės ugdytinio veiklos pagrindas negali būti ginčijamas profesinio muzikinio 
ugdymo kontekste, vadinasi, gautas rezultatas šiame kontekste vertintinas kaip pozityvus. 
tačiau kalbant apie nesiekiančiųjų muziko profesionalo išsilavinimo ugdymą, pastarasis 
rezultatas įgauna grėsmingų bruožų: akcentuojant rankų / kūno nustatymo, pagrindinių 
grojimo įgūdžių svarbą, nuskurdinamas muzikavimo procesas, mažėja dėmesys kitoms 
su ugdytinio saviraiška susijusioms veikloms pamokoje. 

3. ištyrus pedagogų nuostatą į edukacinėje praktikoje naudojamus metodus nusta-
tyta, jog nūdienos muzikiniame ugdyme daugiau nei pusės visų apklaustų pedagogų 
darbe vyrauja konservatyvūs metodai. tai reiškia, jog edukacinėje erdvėje nevengiama 
rutinos, kartais ir muštro kartojant, imituojant, „šlifuojant“ sudėtingus muzikinio teksto 
ar interpretacijos elementus. toks edukacinės praktikos vaizdinys siejasi ir su pedago-
ginėmis nuostatomis: pedagogai pritaria konservatyvių bruožų turintiems metodams ir 
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savo darbe juos taiko. atskleista, jog metodinių naujovių ieškojimas ar naujos pedagogi-
nės strategijos išbandymas pedagogų vertinamas skeptiškai. 

4. Pedagogų nuostatų į tradicinius ir alternatyvius muzikinės meninės mokinio 
veiklos būdus pamokoje raiškos analizė rodo, jog nūdienos edukacinėje erdvėje vyrauja 
tradiciniai būdai, tam pritaria daugiau kaip pusė apklaustų pedagogų. tai reiškia, kad 
ugdytinio veikla pamokoje apsiriboja muzikinio teksto studijavimu bei „techninėmis“ ar 
interpretacinėmis kūrinio pratybomis. gauti rezultatai taip pat atskleidė daugelio peda-
gogų teigiamą nuostatą į alternatyvius muzikinės meninės mokinio veiklos pamokoje 
būdus. Rezultatai vertintini nevienareikšmiškai: pedagogai neprieštarauja, kad į mokinio 
veiklą būtų įtraukta improvizacija, „skaitymas ‘iš lapo’“ ar grojimas „iš klausos“, tačiau 
patys dirbdami tokios veiklos galimybių mokiniui kol kas nesuteikia. 

5. analizuojant pedagogų nuostatas į tradicinį ir šiandieninius mokinio poreikius 
atitinkantį repertuarą, naudojamą edukaciniame procese, buvo nustatyti ganėtinai prieš-
taringai vertintini rezultatai. išsiaiškinta, kad tradicinio repertuaro naudojimui prita-
ria absoliuti dauguma pedagogų. Vadinasi, nūdienos ugdyme išlieka ganėtinai griežtos 
repertuaro parinkimo tradicijos: ugdytiniai interpretuoja polifoninius kūrinius, jiems 
privalomi stambios formos žanrai, daug dėmesio skiriama virtuoziškumui – į mokinio 
repertuarą įtraukiami etiudai, virtuozinės pjesės. tačiau kartu pedagogams nesvetima 
teigiama nuostata į šiandieninius mokinio poreikius atitinkančio repertuaro naudoji-
mą − ji būdinga kone visiems respondentams. Pedagogai šiandien dar vis laiko būtinybe 
į mokinio repertuarą įtraukti klasikinius žanrus, tačiau lygiai taip pat jiems atrodo svarbu 
atsižvelgti į dabartinius mokinio poreikius ir papildyti repertuarą mokiniui patrauklios, 
aktualios muzikos pavyzdžiais, ir tai atskirais atvejais, tikėtina, jau yra daroma. 
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SuMMaRy. The article deals with the professional attitudes of music/
art schools teachers (n=367) in the context of changing educational 
paradigms. The questionnaire survey method was used for the re-
search and data was processed using the SPSS (Statistical Package 
for Social Science) computer program. The findings of the research 
helped to reveal the prevailing attitudes towards the objectives of 
music education, performance and perfection of repertoire, hand 
and body positions, the importance of basic playing skills, applied 
methods in education practice and traditional and contemporary 
repertoire corresponding to the needs of today’s student. The study 
has shown that more than one third of respondents consider the 
main music education objective to be stimulation of an interest in 
music. The possibility of nurturing a student’s artistic expression as 
the main objective in music education is least important to the edu-
cators. nearly all educators unanimously agree on the importance 
of hand/body position and basic playing skills to the quality of play-
ing music. it has been established that more than half of all educa-
tors apply conservative methods in the teaching process at work. at 
present, traditional methods prevail in the educational environment 
and well over half of all the respondents agree on this. Moreover, 
educators are sceptical about looking for methodological innova-
tions or implementing new pedagogical strategies. Many educators 
hold a positive attitude towards alternative musical artistic activities 
in class. The research shows that the vast majority of educators agree 
on using traditional repertoire, however educators express a positive 
approach to using repertoire meeting the needs of today’s student. 

The professional attitudes of music school teachers as a projection 
of future music education

keyWoRdS:  
informal musical 
education, teachers’ 
professional attitudes, 
content of musical 
education.
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Šiais Vinco kudirkos žodžiais galima pradėti šneką apie daugybę 1941–1944 m. iš 
tėvynės priverstų pasitraukti mūsų kultūrininkų, kurie ir jau amerikose užaugę jų vaikai 
vis jautėsi lyg tebebūtų – dvasios gyvenimo požiūriu taip ir buvo – namie: kalbėjo, rašė, 
kūrė, giedojo, dainavo lietuviškai, leido laikraščius, knygas, išleido enciklopediją, įsisteigė 
operą. tokia buvo, deja, jau smarkiai praretėjusi, muzikų Strolių šeima. Šiandieną jų 
tautinės veiklos palikimas grįžta namo.

Vytautas Strolia (1928–2007), fagotininkas solistas, kamerinių ansamblių, orkestrų 
narys, lietuvių chorų vadovas, pasaulio lietuvių chorų istorijos tyrėjas, be galo daug nusi-
pelnė rinkdamas bei nagrinėdamas lietuviškas plokšteles bei jų istoriją. unikalūs lietuvių 
muzikos kultūros istorijos darbai yra V. Strolios sudarytos teminės diskografijos – Mai-
ronis, Religinė muzika, Vladas jakubėnas lietuviškose gramofono plokštelėse, taip pat 
anelės Valaitytės diskografija [(gimė klaipėdoje, tėvui žuvus fronte, su mama ir broliu 
išvyko į Vokietiją) labai populiari vokiečių šlagerių dainininkė lena Valaitis; 1981 m. 
eurovizijos konkurse laimėjo ii vietą, šįmet gimimo 70-mečio proga išleista jos nauja 
kompaktinė plokštelė]. j. Petronio leidyklos kaune 2001 m. išleistą „M. k. čiurlionio 
diskografiją“ dažnai atsiverčia jo kūrybos tyrėjai (V. Strolia išsiaiškino, kad anksčiau pir-
muoju, 1917 m., įrašu laikyta neįvardyto kompozitoriaus dainos „Beauštanti aušrelė“ bal-
suotė priklauso ne čiurlioniui, bet S. Šimkui, tad chronologijos požiūriu pirmasis čiur-
lionio kūrybos įrašas yra antano Vaičiūno diriguojamo lietuvos Šaulių sąjungos choro 
įdainuota liaudies dainos „Šėriau žirgelį“ išdaila). didelį archyvą Strolių šeima perdavė 
klaipėdos universiteto Muzikologijos institutui, o Vytauto Strolios valia jo surinkta lie-
tuviškų šelako plokštelių kolekcija padovanota Martyno Mažvydo bibliotekai. Plokštelių 
kaupimo šioje bibliotekoje pradininkė eglė Marčėnienė parengė 4 cd Senųjų lietuviškų 
šelako plokštelių antologiją (lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos leidinys, 
2007), kurios išsamioje anotacijoje rašo, jog šios bibliotekos garso dokumentų archyvo 
senųjų lietuviškų šelako plokštelių archyvas yra išsamiausias tokių plokštelių naciona-
linis archyvas pasaulyje; Mažvydo bibliotekos lietuviškų šelako plokštelių (jų įsigyta 
ir iš Vilniaus kolekcininko algirdo Motiekos) kolekcija 2007 m. įtraukta į uneSco 
programos „Pasaulio atmintis“ lietuvos nacionalinį registrą (p. 21).

lietuvos himno diskografijos kelias į šio žurnalo puslapius yra toks.
lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 15-osioms metinėms lietuvos nacionalinis 

muziejus 2005 m. išleido knygą Lietuvos himnas. Į ją įdėti ir anksčiau Muziejuje su-
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rengtos konferencijos pranešimai, į kurią Paramos ir labdaros fondas Vinco kudirkos 
vardui įamžinti (vienas ir jos, ir leidinio rengėjų) buvo pakvietęs ir šių eilučių autorių. 
leidinį nusiunčiau Muzikos žinioms čikagoje, kurių redaktorius tuomet buvo Faustas 
Strolia (deja, seniausias, nuo 1934 m. nepertraukiamai leistas mūsų muzikos žurnalas 
jau nebeišeina). Matyt, jis tą leidinį nusiuntė ar nuvežė broliui Vytautui. Vytautas Strolia 
su šia diskografija man atsiuntė ir laišką bei alberto g. Methfesselio (1785–1869) dai-
nos „Stimmt an mit hellem hohen klang“ natas (1818). Minėjo, jog trūksta žinių apie 
galimus australijos lietuvių keturių dainų švenčių įrašus (nutrūko ryšiai su tenykščiais 
tautiečiais, neturi nei vieno telefono numerio; kadangi nemėgsta elektroninio pašto, tad 
jo ir neturi); nepavyko tų žinių gauti ir man. Minėtas natas atsiuntė štai dėl ko. Mikas 
Petrauskas (pats buvo sukūręs muziką V. kudirkos žodžiams) yra rašęs, kad V. kudir-
kos giesmės gaidos pradžia panaši į tos anuomet populiarios vokiečių studentų dainos 
gaidos pradžią. taip ir yra. tačiau nesuradęs pas mus natų, negalėjau to patikrinti (dėl 
panašumo į vieną S. Moniuszkos „Halkos“ melodiją M. Petrauskas klydo), todėl apie tą 
dainą savo straipsnyje neužsiminiau. 

apie galimą Himno diskografijos paskelbimą lietuvoje V. Strolia neužsiminė, tik 
jos pirmame puslapyje įrašė pastabą, kad šią medžiagą naudojant viešai pageidautina 
paminėti jos šaltinį ir autorių, taip pat rašo žinių gavęs iš algirdo Motiekos ir jam už 
tai dėkoja. kitoje diskografijos pirmo puslapio pastaboje parašyta, kad tai yra ištrauka 
iš lietuvių diskografijos. Birutė žalalienė Muzikos enciklopedijos iii t. straipsnyje apie 
Vytautą Strolią ją vadina lietuvių diskografijos vardynu, kuriame yra apie 5000 pozicijų. 
Milžiniškas darbas! tad ši – nedidelė, bet itin svarbi jo dalelė, o autorius vertas ne šiaip 
paminėjimo, o minėtinas su didžiausia pagarba. 

Lietuva, Tėvyne mūsųJonas BrUVeris

SuMMaRy. Lithuania, our Homeland. in 1944, the Soviet re-occupation of lithuania began, and 
a large number of lithuanian intellectuals escaped to the West. after some years spent in dP 
camps in germany, the majority moved further on to the united States. The Strolias, a family of 
musicians, were among the refugees. Vytautas Strolia (1928–2007), a bassoonist and conductor, 
was an active participant in the musical life of lithuanians in the united States as well. He was 
particularly interested in the history of and collecting lithuanian music records. 
The Shellac record collection of Vytautas Strolia (the first lithuanian records were produced 
in 1907) noticeably supplemented the archive of lithuanian records. Strolia compiled disco-
graphies of several lithuanian composers and other musicians (in 2001, M. k. čiurlionis’ dis-
cography was published in kaunas). 
The national anthem of lithuania was composed and published in 1898 by Vincas kudirka, 
a physician, poet, writer, amateur musician, and prominent figure in the lithuanian national 
rebirth movement. The discography of the anthem is presented here for lithuanian readers for 
the first time.
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kronika. 2012−2013

Leidiniai

MonogRaFijoS, RinktinėS
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911). jo laikas ir mūsų laikas. His time and our time (su 

2 cd). Sudarytojos gražina daunoravičienė, Rima Povilionienė. Vilnius, 2013. 688 p. 
 iSBn 978-609-8071-11-5 
Rima Povilionienė. Musica mathematica: tradicijų sąveika ir inovacijos šiuolaikinėje muzikoje. Vilnius, 

2013. 256 p. iSBn 978-609-8071-10-8
eglė Šeduikytė-korienė. Lietuvos vargonų menas. XIX a. pabaiga–XX a. pirmoji pusė. Vilnius, 2012. 

302 p. iSBn 978-8071-04-7
aldona adomaitytė, algis Mažeika. Raiškusis aktoriaus judesys. Vilnius, 2012. 399 p. 
 iSBn 978-609-8071-07-8
daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Kadu buva, kadujo. Sutartinių pradžiamokslis (su cd). Vilnius, 2012. 

143 p. iSBn 978-609-8071-08-5

MokSliniai žuRnalai
Lietuvos muzikologija. XiV. Vilnius, 2013. 223 p. iSSn 1392-9313
Lietuvos muzikologija. Xiii. Vilnius, 2012. 215 p. iSSn 1392-9313
Ars et praxis. i. Vilnius, 2013. 213 p. iSSn 2351-4744

PRaneŠiMų RinktinėS
Muzikos komponavimo principai: ritmo fenomenas. Xiii. Vilnius, 2013. iSSn 2351-5155
Muzikos komponavimo principai: muzikos ir vaizduojamųjų menų sąsajos. Xii (su cd). Vilnius, 2012. 

199 p. iSBn 978-609-8071-09-2
(Re)vision: heroism. Materials of the international conference of young Theatre critics. Vilnius, 27–

29 September 2012. Vilnius, 2013. 58 p. iSBn 978-609-8071-13-9 
When theatre talks about theatre. Materials of the international Theatre Studies Students’ conference. 

Vilnius, 29 September–1 october 2011. Vilnius, 2012. 92 p. iSBn 978-609-8071-06-1

natoS
Kur nuneš mus daina. Romantinės dainos ir arijos. Sudarė ir parengė natalija katilienė. Vilnius, 2013. 

19 p. iSMn 979-0-706210-49-0 
andrius Puplauskis. Pirštų technikos lavinimo pratimai fagotininkams. Vilnius, 2013. 20 p. iSMn 979-

0-706210-50-6 
nijolė Bogutaitė-dėdinienė. Lietuvių dainos fortepijonui. nesudėtingas pedagoginis repertuaras. Vil-

nius, 2013. 55 p. iSMn 979-0-706210-51-3
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kita
Lietuvos muzikos ir teatro akademija. 2012 metai. Rektoriaus prof. zbignevo ibelgaupto ataskaita. Vil-

nius, 2013. 95 p. iSSn 2335-7843
gabrielė labanauskaitė. Naratyvo konstravimo principai šiuolaikinėje dramaturgijoje. daktaro diserta-

cijos santrauka. Vilnius, 2013. 67 p.
Vita česnulevičiūtė. Muzikos komponavimo principų analogijos XX a. lietuvių poezijoje. daktaro diser-

tacijos santrauka. Vilnius, 2012. 59 p. 

konferencijos

Metinė lMta konferencija „Mokyklos samprata lietuvos meno kontekstuose“, skirta lMta 
80-mečio jubiliejui (2013 m. balandžio 24 d.).

tarptautinis etninės muzikos teorijos ir praktikos seminaras / international Seminar on the Theory 
and Practice of ethnical Music „nordtrad 2013 Harmony: in and Beyond Sound“ (2013 m. 
gegužės 15−20 d.). 

trečioji tarptautinė jaunųjų teatro kritikų konferencija „Politika(i) vs. teatras“ (2013 m. rugsėjo 
26−28 d.).

tarptautinė mokslinė konferencija „Šiuolaikinio teatro pridėtinė vertė: kam šiandien reikalingas tea-
tras“ (2013 m. spalio 1−2 d.). 

13-oji tarptautinė muzikos teorijos konferencija „Muzikos komponavimo principai: ritmo fenomenas“, 
skirta kompozicijos katedros 80-mečiui, organizuota kartu su lietuvos kompozitorių sąjunga 
(2013 m. spalio 16–18 d.).

kartu su tarptautine muzikologų draugija (international Musicological Society / iMS) surengta tarp-
tautinė muzikologų konferencija „Sociokultūrinės kryžkelės ir ribos: muzikinės mikroistorijos“ 
(2013 m. rugsėjo 4−7 d.) ir pirmojo tarptautinio muzikologų konkurso „tarpdalykiniai muzikos 
tyrimai: naujos prieigos, metodai ir koncepcijos“ (Interdisciplinary studies in music. New approaches, 
methods and conceptions) finalas. Šie du renginiai tapo svarbiausiais 80-metį pažyminčios lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos jubiliejinės programos moksliniais įvykiais.

Disertacijos

gabrielė labanauskaitė. „naratyvo konstravimo principai šiuolaikinėje dramaturgijoje“ (humanitari-
niai mokslai, menotyra (03 H), teatrologija (H 330)). Mokslinė vadovė prof. dr. aušra Martišiū-
tė-linartienė. disertacija ginta lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 2013 m. gruodžio 19 d.

jonas Vilimas. „grigališkojo choralo tradicijos bruožai lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje (XV−XViii 
amžių atodangos ir rekonstrukcijos bandymas)“ (humanitariniai mokslai, istorija (05 H)). diser-
tacija ginta eksternu Vilniaus universitete 2012 m. birželio 28 d.

Vita česnulevičiūtė. „Muzikos komponavimo principų analogijos XX a. lietuvių poezijoje“ (humanita-
riniai mokslai, menotyra (03 H), muzikologija (H 320)). Mokslinė vadovė prof. habil. dr. gražina 
daunoravičienė. disertacija ginta lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 2012 m. gruodžio 20 d.
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magistro, bakalauro darbai

MuzikoS teoRija iR kRitika 
Magistro darbai 
laura kaščiukaitė. „Minimalizmas: komponavimo doktrina ir praktika lietuvoje“ (darbo vad. prof. 

habil. dr. gražina daunoravičienė), 2012.
laura Mackevičiūtė. „chorų „Vilnius“, „jauna muzika“ ir „Brevis“ repertuaro strategijos 2009−2010 

metais“ (darbo vad. doc. dr. judita žukienė), 2012.
jurgis Paliauka. „Bazinės struktūros ir jų sklaidos strategijos lietuvių kompozitorių kūriniuose“ (darbo 

vad. prof. habil. dr. gražina daunoravičienė), 2012.

Bakalauro darbai
Rasa aukštuolytė. „Psichosomatiniai santykiai styginių kvartete. Rolių teorijos adaptacija ir lyderystės 

fenomeno analizė“ (darbo vad. lina navickaitė-Martinelli), 2013.
joana juodvalkytė. „lietuvos pučiamųjų instrumentų orkestrų kultūra: nepriklausomybės metų orkes-

trų veiklos bruožai“ (darbo vad. prof. dr. jonas Vytautas Bruveris), 2013.
jurgita kisieliūtė. „džiazo kritikos problematika amerikiečių autorių darbuose XX amžiaus antroje 

pusėje“ (darbo vad. dr. jonas Vilimas), 2013.
gedmintė Samsonaitė. „Muzikos poveikis nebyliojo filmo recepcijai: šiuolaikiniai garso takeliai 

c. t. dreyerio filmui ‘la Passion de janne d’arc’“ (darbo vad. doc. dr. antanas kučinskas), 2013. 
ilmė Vyšniauskaitė. „garsas tarpdisciplininiame mene: šiuolaikinė niujorko garso meno scena“ (darbo 

vad. doc. dr. Rūta Stanevičiūtė), 2013.
karolina juodelytė. „Religiškumo problematika naujojoje religinėje lietuvių muzikoje vargonams“ 

(darbo vad. dr. jonas Vilimas), 2012.
agnė krasnodomskytė. „lyderio ir kitų ansamblio narių sąveika lietuvos džiazo grupėse“ (darbo vad. 

doc. zita kelmickaitė), 2012.
nerdinga letulė. „improvizaciškumo apraiškos Fausto latėno koncertinėje muzikoje“ (darbo vad. dr. 

Vytautė Markeliūnienė), 2012.
audronė Motiejūnaitė. „gatvės šokių elementai žymesniuose lietuvoje statytuose šiuolaikinio šokio 

spektakliuose“ (darbo vad. dr. laima Budzinauskienė), 2012.
aistė Valentaitė. „kvodlibeto kompozicinių principų sklaida XX amžiaus koliažuose“ (darbo vad. doc. 

dr. audra Versekėnaitė), 2012.

etnoMuzikologija
Magistro darbai
justė jakimavičiūtė. „Suvalkijos instrumentinio muzikavimo savitumai“ (vad. doc. evaldas Vyčinas), 

2013.
kristina Stankevičienė. „‘užneriokės’ dainininkės čiobiškio apylinkių etnokultūrinėje terpėje: 

sava / svetima“ (vad. prof. habil. dr. daiva Vyčinienė), 2013.
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goda Satkauskaitė. „dzūkų tradicinis dainavimas: objekto ir kontekstų sąveika“ (vad. prof. habil. dr. 
daiva Vyčinienė), 2013. 

ieva Rutytė. „dabartinių Mažosios lietuvos gyventojų tapatybė ir jos raiškos būdai“ (vad. prof. habil. 
dr. daiva Vyčinienė), 2012.

Bakalauro darbai
ana Babuškina. „karvojus lietuvių ir kaimyninių tautų vestuviniuose papročiuose ir dainose“ (vad. prof. 

habil. dr. daiva Vyčinienė), 2013. 
linas Savulionis. „Vieciūnų kaimo dainuojamoji tradicija“ (vad. doc. dr. Rimantas astrauskas), 2012.
Margarita lebedeva-Moisejeva. „ortodoksų giedojimas nacionaliniu aspektu: sąsajos su tradicine 

muzika“ (vad. doc. dr. Rimantas astrauskas), 2012. 

Meno iStoRija iR teoRija 
teatro studijų magistro darbai
austėja adomavičiūtė. „Mitas, tragedija ir tragiškasis herojus šiuolaikiniame režisūriniame diskurse“ 

(darbo vad. doc. dr. Rasa Vasinauskaitė), 2013.
Milda Brukštutė. „Metateatriškumo formos šiuolaikiniame lietuvos teatre“ (darbo vad. doc. dr. Šarū-

nė trinkūnaitė), 2013. 
Sigita ivaškaitė. „kūno performatyvumas šiuolaikiniame teatre“ (darbo vad. prof. dr. Ramunė Marcin-

kevičiūtė), 2013.
ugnė kačkauskaitė. „Šiuolaikinio teatro politiškumas. Socialumo, seksualumo ir ideologijos apraiškos 

lietuvos scenoje“ (darbo vad. doc. dr. Rasa Vasinauskaitė), 2013.
Monika Meilutytė. „Prasmės (de)konstravimo strategijos gintaro Varno režisūroje“ (darbo vad. doc. 

dr. Rasa Vasinauskaitė), 2013.
aurimas Minsevičius. „Scenografija kaip ženklų sistema. ikoniškumas ir simboliškumas oskaro kor-

šunovo teatre“ (darbo vad. doc. dr. Šarūnė trinkūnaitė), 2013.
dovilė Statkevičienė. „teatras kaip komunikacinė sistema. lietuvos nacionalinio dramos teatro 

72-asis–73-iasis sezonai“ (darbo vad. Vaidas jauniškis), 2013.

teatro studijų bakalauro darbai
Saulė čaplikaitė. „Benas Šarka. lietuviškojo teatro alternatyva“ (darbo vad. Vaidas jauniškis), 2013.
Rima jūraitė. „Richardo Wagnerio operų režisūros problematika. eimunto nekrošiaus „Valkirijos“ 

atvejis“ (darbo vad. doc. dr. Rasa Vasinauskaitė, konsultantė junija galejeva), 2013. 
aušra kaminskaitė. „absurdo teatro estetika oskaro koršunovo oberiutų trilogijoje“ (darbo vad. doc. 

dr. Ramunė Balevičiūtė), 2013. 
laura Mondrytė. „naujosios medijos teatre: skaitmeninio vaizdo ir šiuolaikinio teatro sąveika“ (darbo 

vad. prof. dr. Ramunė Marcinkevičiūtė), 2013.
karolina Remeikaitė. „nacionalumo samprata šiuolaikiniame lietuvių teatre: nacionalinės dramaturgi-

jos interpretacijos“ (darbo vad. doc. dr. Šarūnė trinkūnaitė), 2013. 
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kinotyros bakalauro darbai
ieva joniškytė. „Franzo kafkos kūrinių ekranizacijos“ (darbo vad. živilė Pipinytė), 2013.
dovilė juozapavičiūtė. „Postmodernistinis brolių coenų kinas“ (darbo vad. Rasa Paukštytė), 2013. 
agnius Mečkovskis. „Postmodernioji estetika davido lyncho kūryboje“ (darbo vad. doc. dr. Renata 

Šukaitytė), 2013.
aistė Račaitytė. „Magiškojo realizmo elementai algimanto Puipos kūryboje“ (darbo vad. živilė Pipi-

nytė), 2013. 
agata Varnaitė. „Maskulinizmas (arba vyriškumas) Pedro almodovaro filmuose“ (darbo vad. doc. dr. 

Renata Šukaitytė), 2013.

Parengė Silvija Vosyliūtė, Laima Budzinauskienė
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apie autorius 

RaMunė BaleVičiūtė (g. 1981) − humanitarinių mokslų daktarė, teatrologė ir teatro kritikė, 
lietuvos ir muzikos teatro akademijos docentė, Meno istorijos ir teorijos katedros vedėja. Be moks-
lo straipsnių, mokslo ir meno sklaidos publikacijų, ji yra išleidusi dvi monografijas Henrikas Ka
činskas (2006) ir Rimas Tuminas: teatras, tikresnis už gyvenimą. Žaidimas Rimo Tumino teatre (2012). 
Ramunė Balevičiūtė taip pat yra žurnalo Lietuvos scena vyriausioji redaktorė.

 ramune.baleviciute@gmail.com

jonaS VytautaS BRuVeRiS (g. 1939) – muzikologas, menotyros kandidatas (1973), humani-
tarinių mokslų daktaras (1993), lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos istorijos katedros 
profesorius. 1965 m. baigė lietuvos valstybinę konservatoriją, 1969 m. – leningrado konserva-
torijos aspirantūrą. 1981−1984 m. dėstė Bratislavos universitete. lietuvos F. Schuberto draugijos 
primininkas (nuo 1993). Parašė monografinę apybraižą Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1973), 
knygą Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (2000), sudarė knygas Čiurlioniui – 100 (1977), 
Kiprui Petrauskui – 100 (1988), Birutė Almonaitytė (1999). Paskelbė straipsnių apie lietuvių ir už-
sienio muziką, dalyvavo tarptautinėse konferencijose lietuvoje ir užsienyje. 2012 m. apdovanotas 
ordino „už nuopelnus lietuvai“ karininko kryžiumi. 

 jonasvytas@takas.lt

laiMa BudzinauSkienė (g. 1972) 1995 m. lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė mu-
zikologijos bakalauro, 1996 m. – muzikologijos magistro studijas (darbų vadovė doc. dr. jūratė 
gustaitė). 2000 m. apgynė humanitarinių mokslų srities (menotyra, muzikologija) daktaro diser-
taciją „XViii a. pabaigos–XiX a. lietuvos bažnytinės kapelos. Veikla ir repertuaras“ (darbo vadovė 
dr. j. trilupaitienė). 1996−2002 m. – nacionalinės M. k. čiurlionio menų mokyklos vyr. mokytoja, 
nuo 2002 m. – lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja, nuo 2010 m. – lietuvos 
muzikos ir teatro akademijos lektorė, nuo 2012 m. – Muzikos istorijos katedros vedėja. l. Budzi-
nauskienė yra parašiusi per 15 mokslo straipsnių, skaitė pranešimus lietuvos ir tarptautinėse kon-
ferencijose, 2007−2012 m. buvo žurnalo Menotyra muzikologijai skirto numerio sudarytoja, nuo 
2013 m. – žurnalo Ars et praxis atsakingoji redaktorė ir sudarytoja. nuo 2012 m. – lietuvos kom-
pozitorių sąjungos narė. l. Budzinauskienės mokslinių tyrimų objektas – XViii−XiX a. lietuvos 
muzikos istorija, muzikiniai rankraščiai, personalijos, bažnytinių kapelų veikla ir repertuaras. 

 laimab72@gmail.com

jūRatė daugėlienė – Šiaulių universiteto Menų fakulteto Muzikos pedagogikos katedros dok-
torantė, asistentė. 1988 m. su pagyrimu baigusi ltSR Valstybinę konservatoriją (dabar Muzikos 
ir teatro akademija) įgijo muzikos mokytojo ir choro dirigento specialybę. 2006 m. su pagyrimu 
baigė muzikos magistro studijas Šiaulių universitete. Paskelbė publikacijų mokslo darbų žurnaluose, 
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skaitė pranešimus lietuvoje ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje. yra mokytoja 
ekspertė, koncertmeisterė metodininkė. Mokslinių interesų sritys: muzikinis ugdymas, muzikos 
improvizacija, kūrybiškumo ugdymas.

 djulith@gmail.com

Melita diaMandidi yra lMta docentė. greta individualių paskaitų Bendrojo fortepijono 
katedroje veda teorinius-interpretacinius seminarus koncertmeisterio katedros magistrantams. 
Parengė mokymo priemones Akompanimento chrestomatija, Fortepijono chrestomatija vokalistams, 
Fortepijono ansamblio chrestomatija, paskelbė fortepijono ir koncertmeisterio dėstymo metodikos 
straipsnių lMta leidiniuose. M. diamandidi mokslinės-metodinės veiklos kryptys yra glaudžiai 
susijusios su pedagogine bei koncertine koncertmeisterio veikla. koncertinės veiklos partneriai – 
žymus lietuvos dainininkai. Surengti koncertai lietuvoje, užsienio šalyse – europos ir nVS šalyse, 
jaV, kanadoje, australijoje. lietuvos radijo ir televizijos fonduose yra per 250 koncertmeisterės 
M. diamandidi įrašų, išleistos cd kompaktinės plokštelės. 

 d-melita@hotmail.com

giedRė gaBnytė – pianistė, tarptautinių konkursų laureatė, menų ir muzikos edukologijos ma-
gistrė. Šiuo metu dirba lMta Pedagogikos katedroje, yra šios katedros docentė, taip pat Šiaulių 
universiteto Muzikos pedagogikos katedros doktorantė. g. gabnytė yra paskelbusi publikacijų 
lietuvos ir užsienio leidiniuose, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose moksliniuose renginiuose euro-
poje. Mokslinių interesų sritis – muzikinis ugdymas, jaunojo pianisto ugdymo ypatumai.

 ggabnyte@yahoo.com

juRgiS juozaPaitiS (g. 1986) 2005 m. baigė nacionalinę M. k. čiurlionio menų mokyklą ir įstojo 
į lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. P. Radzevičiaus alto klasę. 2009 m. baigė bakalauro, 
2011 m. – lMta magistrantūros studijas. Šiuo metu studijas tęsia lMta meno doktorantūroje 
(vadovės – prof. j. kaliūnaitė ir dr. V. Markeliūnienė). 2006−2007 m. stažavosi nacionalinėje Pary-
žiaus muzikos ir šokio konservatorijoje (Conservatoire national supérieur de musique et de danse de 
Paris) prof. P. H. Xuereb alto klasėje bei a. Meunier kamerinio ansamblio klasėje. altininkas dažnai 
koncertuoja kaip solistas ir kamerinės muzikos atlikėjas. kaip solistas yra grojęs su lietuvos kame-
riniu orkestru, lMta studentų simfoniniu orkestru, koncertavęs su čiurlionio styginių kvartetu, 
dalyvavęs daugelyje meistriškumo kursų lietuvoje ir užsienyje. yra lietuvos kamerinio orkestro 
ir trio „claviola“ narys. jurgis juozapaitis yra pelnęs 13-os tarptautinių bei respublikinių konkursų 
laureato diplomus. 2011, 2012 m. buvo apdovanotas lR prezidentės d. grybauskaitės padėkos raštu, 
2012 m. − lietuvos kultūros ministerijos įsteigta jaunojo muzikos atlikėjo premija.

 jurgisju@gmail.com

eglė kižytė-RaMonienė (g. 1986) 2010 m. baigė fortepijono magistro studijas lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijoje (lMta), tais pačiais metais įstojo į lMta koncertmeisterio speciali-
zacijos meno doktorantūrą. aktyviai dalyvauja muzikiniame gyvenime ir kaip solistė, ir kaip įvairių 
ansamblių narė, yra daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatė, įvairių meistriškumo 
kursų bei festivalių dalyvė. 2007 m. studijavo Conservatorio di Musica „Licinio Refice“ Frosinone 
(italija) pagal erasmus / Socrates mainų programą. 2009 m. pagal tą pačią programą atliko praktiką 
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Conservatoire national supérieur musique et danse de Lyon (Prancūzija). 2012 m. dalyvavo lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje vykusioje mokslinėje metodinėje konferencijoje „akompanimento 
meno nūdienos aktualijos ir ateities vizijos“ (pranešimo tema „komiškumo elementų raiška voka-
liniame cikle: d. Šostakovičiaus „Satyros“ (Praeities paveikslėliai) op. 109“). 2013 m. parengė pra-
nešimą tarptautiniam erasmus iP projektui „european liedforum Vilnius 2013“ tema „aspects 
of humor in the vocal cycles of the twentieth century“. tyrimų sritis – satyros, ironijos, parodijos 
raiška XX a. vokaliniuose cikluose, teksto ir muzikos sąveika.

 egle_kizyte@yahoo.com

Rūta liPinaitytė (g. 1978) studijavo smuiką Vilniuje, Malmėje, Paryžiuje ir taline. Smuikininkė 
yra daugelio respublikinių bei tarptautinių smuikininkų bei kamerinės muzikos konkursų laureatė. 
kaip solistė grojo su drezdeno, Brno, kataro filharmonijų, kroatijos radijo simfoniniais orkes-
trais, lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, kameriniu orkestru „kremerata Baltica“, lietuvos, 
Šv. kristoforo ir talino kameriniais orkestrais, lietuvos ir estijos muzikos akademijų simfoniniais 
orkestrais. Rūtos lipinaitytės kaip ansamblininkės veikla yra neatsiejama nuo orkestro „kremera-
ta Baltica“ (įkūrėjas ir meno vadovas gidonas kremeris), kuriame ji groja nuo orkestro įkūrimo 
1998 metais. akademinė smuikininkės veikla yra susijusi su estijos ir lietuvos muzikos ir teatro 
akademijomis. 2005−2008 m. taline ji dirbo pedagoginį darbą − vedė smuiko meistriškumo kursus. 
2008 m. apgynė darbą orkestrinio muzikavimo ir interpretacijos tema, už kurį estijos muzikos ir 
teatro akademija jai suteikė menų daktaro (Phd) laipsnį. nuo 2012 m. Rūta lipinaitytė yra lietu-
vos muzikos ir teatro akademijos lektorė.

 rlipinaityte@gmail.com

lina naVickaitė-MaRtinelli (g. 1978) yra lietuvos muzikos ir teatro akademijos lektorė, 
Meno ir mokslo doktorantūros skyriaus vedėja. Humanitarinių mokslų (muzikologija) daktaro 
disertaciją rengia Helsinkio universitete (Suomija). kaip muzikos kritikė įvairiuose kultūros lei-
diniuose yra publikavusi per 100 recenzijų ir straipsnių. 2002–2007 m. buvo žurnalo Muzikos ba
rai redaktorė, šiuo metu – mokslinio recenzuojamo žurnalo IF – Journal of ItaloFinnish Studies 
vyr. redaktorė, keleto akademinių rinktinių sudarytoja ir redaktorė. autorės knyga Pokalbių siuita: 
32 interviu ir interliudijos apie muzikos atlikimo meną (Vilnius: Versus aureus, 2010) lietuvos kom-
pozitorių sąjungos geriausių muzikologijos darbų konkurse apdovanota onos narbutienės premija 
už novatoriškus atlikimo meno tyrimus. Mokslinių linos navickaitės-Martinelli tyrimų objektas – 
muzikos interpretacija. nuo 2004 m. ji skaitė pranešimus daugiau kaip dvidešimtyje seminarų ir 
konferencijų įvairiose europos šalyse, paskelbė mokslo straipsnių tarptautiniuose mokslo žurna-
luose ir straipsnių rinktinėse. daugiau informacijos žr. http://linamartinelli.wordpress.com

 lina.martinelli@lmta.lt

lolita jolanta naVickienė – socialinių mokslų (edukologija) daktarė, lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos Pedagogikos katedros docentė, metodinių publikacijų muzikos pedagogikos 
tema autorė; nėščiųjų ir kūdikių muzikinio ugdomojo sveikatinimo mokyklėlės „Sveikutis“ vadovė. 
Moksliniai interesai: prenatalinis muzikinis ugdymas, nėščiųjų ir kūdikių muzikinis sveikatinimas, 
ankstyvasis muzikinis ugdymas, muzikinis ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje.

 lolita.jolanta.navickiene@gmail.com
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alVydaS noReika – lietuvos kultūros tyrimų instituto Šiuolaikinės filosofijos skyriaus mokslo 
darbuotojas, lietuvos muzikos ir teatro akademijos Filosofijos ir kultūros mokslų katedros docen-
tas, dėsto filosofijos kursą bakalaurams. 2008 m. apgynė humanitarinių mokslų filosofijos kryp-
ties daktaro disertaciją „Bendrieji metodologiniai Vytauto kavolio kultūros sociologijos princi-
pai“. Paskelbė 14 mokslinių straipsnių, prisidėjo rengiant Lietuvos filosofinės minties istorijos šaltinių 
iii tomą (2011), sudarė vieną leidinį (2011), 2003 m. parengė filosofijos kurso metodinę priemo-
nę (su bendraautore l. jakavonyte). Mokslinių interesų sritys: lietuvių išeivių filosofija, socialinių 
mokslų filosofija, Vakarų filosofijos istorija, civilizacijų teorija, kultūros sociologija, meno sociologi-
ja, populiariosios kultūros studijos ir sociologiškai orientuota socialinė psichologija. 
alvydasn@gmail.com

jolanta PataMSienė (g. 1947) mokėsi M. k. čiurlionio meno mokykloje, mokytojų i. Vasi-
liauskaitės ir e. gedgaudo fortepijono klasėse, studijavo ir 1970 m. baigė lietuvos valstybinės 
konservatorijos (dabar lMta) prof. j. karnavičiaus fortepijono klasę. j. Patamsienė nuo 1969 m. 
dirba lMta Styginių ir Solinio dainavimo katedrų koncertmeistere, nuo 1971 m. – ir Bendrojo 
fortepijono katedros pedagoge; nuo 1992 m. – docentė. yra B. dvariono dešimtmetės muzikos 
mokyklos mokytoja ekspertė. kaip solistė bei koncertmeisterė j. Patamsienė surengė bei dalyvavo 
daugiau kaip 800 koncertų, respublikinių bei tarptautinių festivalių, konkursų. ji yra tarptautinio 
pianistų konkurso kišiniove (Moldova) ir kamerinių ansamblių konkurso Vilniuje laureatė. ilgus 
metus bendradarbiavo su nacionalinės filharmonijos bei kitais solistais (g. apanavičiūte, V. Baku, 
V. Bičkute, a. čipliu, e. Pamakščiu, e. Vasilevskiu, d. Sadausku, a. Stasiūnaite ir kt.). nuo 1990 m. 
yra vyrų choro „Sakalas“ koncertmeisterė. Su choru koncertavo daugelyje lietuvos miestų bei 
miestelių, taip pat austrijoje, danijoje, italijoje, lenkijoje, Vokietijoje, Baltarusijoje. išleista kasetė, 
dvigubas cd, nemažai įrašų yra radijo ir televizijos fonduose. j. Patamsienė dažnai rengia studentų 
koncertus. Studentai aktyviai dalyvauja įvairiuose katedros koncertuose, tarptautiniuose festiva-
liuose, rengia rečitalius, dalyvauja projektuose. nuo 1995 m. studentai sėkmingai atstovavo lMta 
devyniuose tarptautiniuose Baltijos šalių muzikos akademijų studentų fortepijoninės muzikos fes-
tivaliuose (klaipėda, Ryga, Vilnius, talinas). geriausiems studentams docentė dėstė pedagoginės 
praktikos kursą, kurį baigę studentai įgijo bendrojo fortepijono mokytojo specializaciją. už dalyva-
vimą konkursuose, festivaliuose, projektuose doc. j. Patamsienė gavo kultūros ministerijos padėkos 
raštų, daugybę įvairių įstaigų, organizacijų padėkos raštų ir tarptautinių sertifikatų.

 jolantaptmsn@gmail.com

eglė Šeduikytė-koRienė (g. 1971) 1990 m. įgijo fortepijono specialybę M. k. čiurlionio 
menų mokykloje (Rima karosaitė), 2001 m. baigė vargonų specialybės magistro studijas (Bernar-
das Vasiliauskas, Balys Vaitkus); 2003 m. baigusiai meno aspirantūrą (leopoldas digrys) lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje buvo suteiktas meno licenciato kvalifikacinis laipsnis. 2008 m. apgy-
nė disertaciją „Vargonų menas lietuvoje XiX a. pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje: tautinės vargo-
nų mokyklos susiformavimas“ (vadovas prof. habil. dr. leonidas Melnikas, lMta) ir įgijo huma-
nitarinių mokslų daktaro laipsnį. nuo 2011 m. dirba lektore lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 
vadovauja įvairių specialybių magistrantų tiriamiesiems darbams, taip pat Vilniaus universiteto 
kultūros centre (nuo 2001). koncertavo vargonų muzikos festivaliuose, dalyvavo meistriškumo 
kursuose Švedijoje, Vokietijoje, olandijoje, lietuvoje, su Vu kamerinės muzikos ansambliu įrašė 
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cd (2004), padarė įrašų lietuvos radijui. yra lietuvos muzikos istorijos ii knygos Nepriklauso
mybės metai 1918–1940 (2009) bendraautorė. Parašė monografiją Lietuvos vargonų menas: XIX a. 
pabaiga–XX a. pirmoji pusė (Vilnius: lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2012). dalyvauja tarp-
tautinėse mokslinėse konferencijose, skelbia straipsnius mokslinėje spaudoje. Mokslinių interesų 
sritis – lietuvos vargonų menas: profesinis vargonininkų parengimas, pedagoginiai ir metodiniai 
principai, bažnytinio ir koncertinio vargonavimo specifika. eglė Šeduikytė-korienė yra lietuvos 
kompozitorių sąjungos narė (nuo 2012), jono žuko vargonininkų konkurso organizacinio komite-
to narė (nuo 2006). daugiau informacijos žr. http://www.vargonai.lt/koriene.htm

 egle.korys@gmail.com

ŠaRūnė tRinkūnaitė (g. 1976) yra lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė (Meno isto-
rijos ir teorijos katedra) ir lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja (Muzikos ir teatro 
istorijos skyrius). 2007 m. apgynė daktaro disertaciją „Sceninė lietuviškosios istorinės pjesės inter-
pretacija 1904–1940 m.“ Pagrindiniai jos mokslinių interesų objektai yra lietuvių teatro istorija ir 
metodologija, naujasis istorizmas, šiuolaikinio teatro teorija ir praktika. ji yra daugybės mokslinių 
straipsnių ir meno bei mokslo populiarinimui skirtų publikacijų autorė. 

 sarune_tri@yahoo.com

BalyS VaitkuS (g. 1963) lietuvos muzikos ir teatro akademijoje su pagyrimu baigė fortepijono ir 
vargonų klases (1985), 1994 m. – vargonų aspirantūrą liubeko aukštojoje muzikos mokykloje, nuo 
2011 m. yra lMta meno doktorantas. tarptautinių pianistų ir vargonininkų konkursų latvijoje 
(1984), čekijoje (1989), Vokietijoje (1993) ir lietuvoje (1995) laureatas bei prizininkas. Stažavo 
Prahos menų akademijoje (1988–1989, 2007–2008), Académie de Sablé (2008), Hagos karališko-
joje konservatorijoje (2013), leipcigo universiteto Muzikologijos instituto istorinių muzikos ins-
trumentų muziejuje (2013). 1989–1999 m. dėstė vargonų specialybę lMta Vargonų ir klavesino 
katedroje. Šiuo metu – lietuvos nacionalinės filharmonijos ansamblio „Musica humana“ vargoni-
ninkas ir klavesinininkas. koncertuoja kaip solistas su lietuvos ir užsienio kameriniais bei simfoni-
niais orkestrais, chorais. dalyvavo įrašant kelias kompaktines plokšteles, tarp kurių – cd „lietuvos 
istoriniai vargonai“ (2008). Paskelbė muzikos kritikos straipsnių lietuvos periodikoje. Mokslinių 
interesų sritis – baroko muzikos atlikimas, dinaminės klavesino galimybės. 

 balys.vaitkus@lmta.lt

audRa VeRSekėnaitė (g. 1976) − humanitarinių mokslų daktarė (2006), lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos docentė (nuo 2008), Muzikos teorijos katedros vedėja (nuo 2008), Šiaurės ir 
Baltijos šalių muzikos teorijos tinklo organizacinės tarybos narė (nuo 2010). lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos Muzikos teorijos katedroje dėsto nuo 2004 metų. Stažavo Helsinkio universitete 
(2003), dalyvavo tarptautinėse konferencijose (lietuvoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje, lat-
vijoje), paskelbė mokslinių straipsnių lietuvoje ir užsienyje. Mokslinių interesų sritys: XX–XXi a. 
muzikos formos, kompozicinių technikų, intertekstualumo aspektai.

 audra.versekenaite@lmta.lt
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the Conservatorio di Musica „Licinio Refice“ in Frosinone (italy) as part of an erasmus / Socrates 
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atmena autoriams

Mokslinio straipsnio ir šaltinio publikacijos apimtis − 20 000−30 000 sp. ž. 
Publikacijos struktūra: straipsnio pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė; įstaigos, 

kurioje straipsnis parašytas, pavadinimas; anotacija, reikšminiai žodžiai, tekstas, literatū-
ros sąrašas, santrauka ir reikšminiai žodžiai užsienio kalba. Straipsnio pabaigoje nurodo-
ma publikacijos įteikimo data.

Ars et praxis redakcinė kolegija laikosi nuomonės, kad autorių neturi varžyti forma-
lūs reikalavimai renkantis metodologiją, siekius, individualų stilių, požiūrį į mokslinių 
publikacijų paskirtį atitinkantį diskurso tipą (straipsnio struktūrą, argumentavimo mo-
delį), tačiau mokslinio straipsnio ar šaltinių publikacijos anotacijoje privalu suformuluoti 
tyrimų tikslą, nurodyti uždavinius, įvardyti objektą, metodus, aptarti nagrinėjamos pro-
blemos ištyrimo lygį.

tekstai rengiami Microsoft Office ir su juo suderinamomis programomis (formatai: 
*.doc, *.rtf, *.xls, *.vsd; Word 2007 rinkmenos *.docx pateikiamos išsaugotos *.doc forma-
tu), iliustracijos – programomis, kurios leidžia išsaugoti medžiagą *.gif, *.tif formatais, 
pastaruoju formatu – nesuspaustą. tekstas rengiamas pagal lietuviškus rašmenų kodavi-
mo standartus, kurie dera su Microsoft Office 2000 ir vėlesnėmis versijomis, šriftais Times 
New Roman, 12 pt dydžiu, 1,5 li intervalu. 

Ars et praxis laikosi toliau aptartos citavimo, nuorodų pateikimo ir literatūros sąrašo 
sudarymo tvarkos:

1. citata žymima kabutėmis. 
1.1. kai citata yra didesnės apimties negu kelios eilutės, ji iškeliama į atskirą pastrai-

pą; esant reikalui ji gali būti pateikta mažesniu ar kitu šriftu. 
1.2. Visos darbo autoriaus korekcijos citatoje žymimos laužtiniais skliaustais. Patei-

kiant citatą ne nuo sakinio pradžios, ji pradedama rašyti mažąja raide, pradžioje daug-
taškis nerašomas. kai citata baigiama anksčiau nei cituojamo sakinio pabaiga, po jos 
rašomas daugtaškis laužtiniuose skliaustuose. 

1.3. citatas kitomis kalbomis rekomenduojama pateikti išverstas į lietuvių kalbą. 
Prireikus citatos pateikiamos ir originalo kalbomis, tada jas rekomenduojama išversti 
nuorodoje. 

2. asmenvardžiai lotyniškais rašmenimis pateikiami originalo rašyba, kitomis kalbo-
mis užrašyti asmenvardžiai transliteruojami į lotynišką abėcėlę pagal lietuvių kalbos ko-
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misijos patvirtintas taisykles. Pirmą kartą rašomas visas asmenvardis, toliau − tik pavardė, o 
esant reikalui (kai sutampa kelių asmenų pavardės) – pavardė su inicialu. 

3. Straipsnyje taikoma ištisinė išnašų numeracija. išnašos pateikiamos puslapio 
apačioje. literatūros nuorodos pateikiamos pagrindiniame tekste, o ne išnašose. jose 
skliaustuose nurodoma autoriaus pavardė, leidimo metai ir puslapiai. 

4. literatūros sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka pagal autorių pavardes. kirilika 
paskelbti leidiniai netransliteruojami ir pateikiami literatūros sąrašo gale. 

knygos: 
tyla, a. Garšvių knygnešių draugija. Vilnius: Mintis, 1991.
Merkys, V. Motiejus Valančius: tarp katalikiškojo universalizmo ir tautiškumo. Vil-

nius: Mintis, 1999. 
Gaidos obertonai: 1991−2009. Recenzijos, pokalbiai, reminiscencijos. Sudarytoja 

R. Stanevičiūtė. Vilnius: lietuvos kompozitorių sąjunga, 2011.
zinkevičius, z. Rinktiniai straipsniai. t. 2: Valstybė ir kalba. Senųjų raštų kalba. 

 XVIII–XIX a. rašomoji kalba. XX amžius. Rytų Lietuva. Vilnius: lkMa, 2002.
Stra ipsnis  knygoje : 
aleksandravičiūtė, a. naujųjų amžių ornamentika Hozijaus namų tapyboje. Ku

riantis protas brangesnis nei turtai [recenzuotų mokslinių straipsnių ir recenzijų rinkinys]. 
Vilnius, 2009, p. 4–60.

Stra ipsnis  per iodiniame le idiny je :
andrijauskas, a. chaimas Soutine’as – tragiškojo modernizmo korifėjus. Metai, 

2009, nr. 2, p. 124−137.
Stra ipsnis  daugiatomiame le idiny je :
Mickūnaitė, g. didžiojo kunigaikščio medžioklė: pasakojimas, vaizdas, alegorijos. 

acta academiae artium Vilnensis. t. 55: Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai. 
Vilnius, 2009, p. 7–22.

Stra ipsnis  internet iniame žurnale :
Vidžiūnienė, a. 1990−2000 metai: lietuvos politinio elito formavimasis. Sociu mas, 

2000, nr. 19 <http://www.sociumas.lt/lit/nr19/elite.asp> [žiūrėta 2013 07 31].
Rankrašt inia i  dokumentai :
Дело о приписании к Сурдецкому монастырю вольных людей. [Ковно], 1843, 

октябрь. Kauno apskrities archyvas, f. 49, ap. 1, b. 614, l. 1–4.
elektroninia i  dokumentai :
caroll, l. Alice’s Adventures in Wonderland [interaktyvus]. texinfo ed. 2.1. [dor-

tmund, germany]: WindSpiel, november 1994. Prieiga per internetą: <http://www.
germany.eu.net/books/carroll/alice.html>[žiūrėta 1995 02 10]. 
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5. Mokslinio straipsnio pabaigoje turi būti pateikiama santrauka užsienio kalba (jei 
straipsnis pateiktas užsienio k., tada santrauka – lietuvių k.). Santraukos apimtis – 1000–
1500 sp. ž. 

6. autoriai patys parengia atskirame lape trumpą (vienos pastraipos) prisistatymą 
skyreliui Apie autorius lietuvių ir užsienio kalbomis. 

7. Visus mokslo straipsnius anonimiškai recenzuoja du recenzentai. autoriai su re-
cenzijomis supažindinami tik tuo atveju, jei tekstai įvertinti kaip taisytini. Redakcinė ko-
legija neįsipareigoja teikti paaiškinimų atmestų tekstų autoriams. Maksimalus terminas, 
per kurį redakcinė kolegija priima sprendimą skelbti, atmesti ar grąžinti tekstą taisyti, 
yra 4 mėnesiai. 

8. autoriams siunčiama korektūra *.pdf formatu. 
9. Mokslinis straipsnis ar šaltinių publikacija turi būti pateikti elektroniniu paštu, 

atspausdinti popieriuje (a4 formatas) ir įrašyti cd. Pateikiamas straipsnis turi būti au-
toriaus pasirašytas, taip pat turi būti nurodytas autoriaus elektroninis adresas ir telefono 
numeris. iliustracijos pateikiamos ant atskirų lapų kartu su iliustracijų sąrašu. Spausdinti 
tekstai, iliustracijos ir cd autoriams negrąžinami.
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