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„Vilties“ dienraštis Pirmojo pasaulinio karo pirmaisiais metais, 1914–1915 m.:
muzikinio gyvenimo apžvalga kaip tautinės savimonės atspindys
1904 m. gegužės 7 d. paskelbus spaudos draudimo
lotyniškais rašmenimis panaikinimą, Lietuvoje sparčiai
pradėta steigti įvairius periodinius leidinius lietuvių kalba:
1904 m. Peterburge išleistas savaitraštis „Lietuvių laikraštis“ (ėjęs iki 1906), Vilniuje tų pačių metų gruodžio 10 d.
(senuoju stiliumi1) Petro Vileišio pastangomis pradėjo eiti
dienraštis „Vilniaus žinios“. 1905–1917 m. Lietuvoje ėjo
daugiau kaip 200 lietuviškų periodinių leidinių, o remiantis
Vilniaus spaudos reikalų laikinojo komiteto ataskaita, vien
1913 m. „per 10 pirmųjų mėnesių Vilniuje išspausdinti
944 spaudiniai, iš jų 382 – žydų kalba, 271 – rusų, 158 –
lenkų ir 120 – lietuvių“ (Černiauskaitė, 2005, p. 117–118).
1913 m. Vilniuje iš viso veikė apie 60 spaustuvių, lietuviškus leidinius spausdino dešimt iš jų (lietuvišką periodiką
leido Martyno Kuktos, Jozefo Zawadzkio, Petro Vileišio
„Vilniaus žinių“, Kazimiero Strazdo ir Alfonso Vėgėlės,
Anatolijaus Syrkino, „Znicz“ spaustuvės; Černiauskaitė,
2005, p. 125). 1914 m. birželį Vilniuje Lietuvių mokslo
draugija surengė pirmąją Lietuvių spaudos parodą, skirtą
lietuviškos spaudos 30-ies metų jubiliejui. Ši sukaktis buvo
skaičiuojama nuo Ragainėje ir Tilžėje 1883–1886 m. leisto
pirmojo tautinio mėnraščio „Aušra“ pirmo numerio, kurio
leidėju pasirašė Jonas Basanavičius. Parodoje eksponuota
net 2500 nuo 1883 m. pasirodžiusių lietuviškų leidinių:
knygos, laikraščiai, žurnalai, natos ir pan. Anot rengėjų,
dar trūko apie 500 leidinių, išleistų daugiausia kitose šalyse,
pavyzdžiui, Amerikoje2.
XX a. pradžioje lietuviška periodika apėmė skirtingų
krypčių laikraščius ir žurnalus, atstovavusius įvairioms
politinėms kryptims, draugijoms ar privatiems asmenims.
Tačiau 1914–1915 m. sandūra, artėjant Pirmajam pasauliniam karui ir jam prasidėjus, tapo kritiniais metais,
didžioji lietuviškos spaudos dalis nustota leisti. Anot Laimos Laučkaitės, 1915 m. į Lietuvą vokiečiai atėjo „ne tik
gerai ginkluoti, bet ir su puikiai paruoštu propagandiniu
aparatu, modernia spaustuvių baze ir, uždarę okupuotuose
kraštuose vietinius laikraščius, ėmė leisti savus“ (Laučkaitė,
2012). Vilniuje pradėta leisti vokiškus laikraščius „Zeitung
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der 10. Armee“, „Wilnaer Zeitung“, iliustruotą savaitinį 4
puslapių priedą „Bilderschau der Wilnaer Zeitung“, kuris
šiandien laikomas bene svarbiausiu karo laikotarpio Vilniaus vaizdų šaltiniu.
1914–1915 m. Lietuvoje nustojo veikti ir įvairios
kultūrinės institucijos: nutrūko Vilniaus dailės draugijos,
dėmesį skyrusios ir lietuvių muzikai, veikla (veikė nuo
1907); 1914 m. uždarytas nuo 1785 m. veikęs Vilniaus
miesto teatras; 1915 m. į Rusiją išsikėlė Imperatoriškosios
rusų muzikos draugijos Vilniaus skyriaus muzikos mokykla
(įsteigta 1873)3; Vilniaus miesto salėje (dabar Lietuvos nacionalinė filharmonija) karo metais buvo įsikūrusi vokiečių
karo ligoninė; Kaune veiklą sustabdė vos 1914 m. pradėjusi
veikti vargonininkų mokykla (darbą atnaujinusi 1919); vokiečiams užėmus Vilnių uždaryta „Rūtos“ draugija (įkurta
1908), organizavusi koncertus, paskaitas, vaidinimus;
sustabdyta Kaune veikusi „Dainos“ draugija (įkurta 1899,
gavus kaizerinės valdžios leidimą veiklą atnaujino 1917);
Šiauliuose karas sustabdė dramos, muzikos ir dainos draugijos „Varpas“ funkcionavimą, o Marijampolėje – „Gabijos“
draugijos, 1914 m. rugpjūtį ketinusios surengti Suvalkijos
dainų šventę, veiklą; lietuvių inteligentų pasitraukimas
iš Vilniaus 1914 m. sutrikdė lietuvių švietimo draugijos
„Rytas“ veiklą. Vis dėlto karo paralyžiuotas kultūrinis
gyvenimas šalyje nenutrūko, jį tęsė svetur nepasitraukę
ir čia pirmaisiais karo metais likę Lietuvos inteligentai.
Pavyzdžiui, įvairiuose 1914–1915 m. spaudos skelbimuose
ir to meto tyrimuose minima faktologija:
• Juozas Naujalis, 1914 m. vasarą su šeima iš Kauno
pasitraukęs į šalies gilumą – Švenčionėlius, netrukus
atvyko ir apsigyveno Vilniuje, čia subūrė chorą, rengė
pasirodymus, dirbo muzikos mokytoju 1915 m. rudenį
atidarytoje „Ryto“ gimnazijoje (Narbutienė, 1989,
p. 53–54). Apie Naujalio atvykimą į Vilnių paskelbta
įvairioje lietuvių spaudoje. „Vilties“ 1914 m. gruodžio
3 d. (16) Nr. 273 rašoma: „P. Juozas Naujalis, Žemaičių
katedros vargonininkas, karo laikui persikėlė Vilniun ir
čia apsigyveno, Ponomarskij per. Nr. 1, butas, 1, Zarečje“,
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o po kelių mėnesių – 1915 m. gegužės 16 d. (29) Nr. 108
paskelbta, kad Naujalis Vilniuje „apsigyveno ilgesniam
laikui <...> Oranžereiny 3–11“; savaitraštyje „Aušra“
1915 m. liepos mėn.4 išspausdinta: „J. Naujalis ruošia
toliau chorą ir prašo visų dainininkų atvykti in repeticijas šv. Mikalojaus salėn.“
• Naujalis bendravo su Vilniuje tuomet gyvenusiu dramaturgu Gabrieliumi Landsbergiu-Žemkalniu, kuris salėje
prie Šv. Mikalojaus bažnyčios repetavo Miko Petrausko
operetės „Adomas ir Ieva“ pastatymą (Narbutienė,
1989, p. 53), o Panevėžyje 1915 m. sausį ir kovą įvyko
Petrausko operečių „Adomas ir Ieva“ bei „Consilium
facultatis“ pastatymai (Daukšaitė, 2002, p. 91).
• 1914 m. vasarą po studijų Peterburge į Lietuvą grįžo
Stasys Šimkus – 1914 m. birželio 5 d. Kauno miesto
teatre jis surengė savo kūrybos koncertą (žr. 1 pvz.), vėliau apsigyveno Vilniuje, čia vadovavo chorui, su kuriuo
repetuodavo „Saulės“ kursų patalpose ar Šv. Mikalojaus
bažnyčios salėje5, Lietuvių dviklasėje mokykloje mokė
muzikos. 1914 m. rugpjūtį „Vairo“ laikraštyje pasirodė
žinutė, kad „Stasys Šimkus, baigęs Petrogrado konservatoriją, apsigyveno Vilniuje. Duoda muzikos lekcijas:
fortepijonas, kompozicijos teorija ir t. t. Lidskij per.
No. 7. Lietuvių Mokslo Draugija“6; panašaus turinio
žinutė po pusmečio išspausdinta „Viltyje“7. Įvairioje to
meto Vilniaus periodikoje plačiai aprašyti Šimkaus pasirodymai su choru, tarp svarbesnių koncertų minėtini:
„Lietuvių dainos vakaras“ 1915 m. vasario 9 d. Vilniuje,

Oficierių salėje, kurio metu atliktos harmonizuotos
ir originalios lietuvių liaudies dainos, kompozitorius
fortepijonu paskambino savo pjeses, o Stasys Šilingas
perskaitė paskaitą „Tautų dainų genezis“8, ir koncertas
1915 m. balandžio 19 d. Katchės gimnazijoje, programoje skambėjo Šimkaus, Čiurlionio ir Sasnausko dainos,
skambino pianistė Kimantienė, kartu su Šimkumi fortepijonu buvo atlikta Beethoveno simfonija ir Schuberto
„Rozamunda“9. Neilgai trukus po šio koncerto Šimkus,
Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti įpareigotas, išvyko į JAV rinkti aukų10.
• „Ryto“ gimnazijoje muzikos disciplinas dėstė Vilniuje
1907–1917 m. gyvenęs kompozitorius, vargonininkas
kunigas Teodoras Brazys, dainavimo mokęs ir Vilniaus
kunigų seminarijoje, katedroje dirbęs choro ir orkestro
dirigentu (Palionytė-Banevičienė, 2002a, p. 358).
• Vilniuje iki pasitraukimo į Maskvą 1915 m. darbavosi
kompozitorius, dirigentas ir pedagogas Konstantinas
Galkauskas: 1914 m. lakpričio 1 d. labdaringame vakare
Junkerių mokykloje jis skaitė paskaitą „Meno tikėjimo
simbolis – muzika“, dainavo 1914 m. lapkričio 21 d.
organizuotame vakare, Junkerių mokykloje ir Vilniaus
muzikos mokykloje turėjo muzikos pamokas, redagavo
populiarios muzikinės bibliotekos leidinius, talkino
Vilniaus meno draugijai, kuri 1914 m. gruodžio 8 d.
išleido žurnalą „Meno diena“ penkiomis kalbomis
(baltarusių, lenkų, lietuvių, rusų, žydų; Matulaitytė,
1975, p. 48–50; Markova, 2005, p. 93–95).

1 pvz. Kauno miesto teatras. Birželio 5 d. 1914 m. Programas St. Šimkaus veikalų koncerto, http://www.epaveldas.lt/object/
recordDescription/LNB/C1BC1R0000132093 [žiūrėta 2014 08 25]

163

Lietuvos muzikologija, t. 15, 2014

Lietuvos muzikinio gyvenimo kontekste pirmaisiais
karo metais svarbų tautiškumo palaikymo ir puoselėjimo
vaidmenį įgavo tuo metu organizuojami lietuviški vakarai,
jų programą dažniausiai sudarydavo 1–2 spektakliai ir
muzikinė dalis – choro pasirodymas. Lietuviškoje spaudoje
neretai skelbiamos žinutės apie skirtingose šalies vietose
veikiančius chorus (dažniausiai suburtus kunigo ar vadovaujamus vietinio vargonininko), renginius ar išleistus
lietuviškos muzikos giesmynus11, išspausdinta lietuviškų
giesmių ir harmonizuotų liaudies dainų su natomis, kurių
muzikos autoriai – kompozitoriai kunigas Brazys, Šimkus
ir Naujalis12.
„Vilties“ dienraštis ir greta jo Vilniuje leisti laikraščiai
„Lietuvos žinios“ ir „Aušra“ nuo pirmųjų leidybos metų
buvo meno informacijos viešinimui tinkama platforma.
Savo rašinius, kritinius tekstus apie muziką čia spausdino
ir įvairūs lietuvių kompozitoriai – Čiurlionis, Sasnauskas,
Mikas Petrauskas, Šimkus, Tallat-Kelpša, Brazys, Banaitis
(Palionytė-Banevičienė, 2002b, p. 21). Tačiau pirmaisiais
karo metais dėmesio centre, savaime suprantama, atsidūrė
karo įvykių svetur ir šalyje apžvalga, kritinių tekstų apie muziką sumažėjo, dominuoja renginius anonsuojantys skelbimai, o ne išsamūs įvykusių koncertų aprašymai, informacija
pateikiama neperiodiškai. Pavyzdžiui, iki 1914 m. rugpjūčio
pradžios „Lietuvos žiniose“ gana dažnai spausdinta skiltis
„Teatras“, kurioje buvo skelbiamos ir muzikos naujienos, išnyko13, o pavienės žinios apie koncertus ar kultūros vakarus,
į kuriuose įeidavo muzikinės programos, perkeltos į bendrą
skiltį „Lietuvos žinios“.
Toliau straipsnyje pateikiama vieno pagrindinių to
meto laikraščių lietuvių kalba, leisto Vilniuje, „Vilties“
nuo 1914 m. rugpjūčio 1 d. išleistų numerių apžvalga,
liudijanti tuo metu vyravusį muzikinio gyvenimo aprašymo fragmentiškumą. Laikraštyje paskelbtos informacijos
turinį, susijusį su šalies muzikiniu gyvenimu, galima skirti
į penkias grupes:
1) renginių anonsai ir trumpa faktologinė informacija
apie jau įvykusius renginius. Šio pobūdžio tekstai sudaro
didžiają „Viltyje“ skelbiamos informacijos dalį ir leidžia
sudaryti bendrą šalies lietuvių kultūrinį kraštovaizdį bei
parodo situaciją ne tik Vilniuje ar Kaune, bet ir atokesnėse
Lietuvos vietovėse;
2) išsamūs vykusių renginių aprašymai, kurių turinys apžvalginio pobūdžio arba artimas kritinės recenzijos žanrui;
3) kultūrologiniai, visuomenės švietimui skirti, tautiškumo savimonę žadinantys straipsniai, pavyzdžiui, 1914 m.
Nr. 189 išspausdintas straipsnis apie Amerikoje „veikiantį“
Miką Petrauską ir jo naują operą „Vestuvės“, 1914 m.
Nr. 241, 249 ar 270 publikuoti vargonininkų aktualijas
aptariantys tekstai, 1915 m. Nr. 25 išspausdintas sausio
25 d. Inteligentų klube įvykusią J. Jurkūno paskaitą apie
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meno problemas aptariantis tekstas, Nr. 130, 133 ir 134
paskelbti išsamūs straipsniai apie IX visuotiniame Lietuvos
mokslų draugijos suvažiavime perskaitytas paskaitas meno
temomis (Bičiūno paskaita apie Čiurlionį, Basanavičiaus
paskaita apie liaudies dainas ir Biržiškos paskaita apie dainų
rinkimo istoriją), 1915 m. Nr. 142 publikuotas probleminis
straipsnis „Dainų svarbumas“, Nr. 165 – kunigas M. Gustaitis paskelbė straipsnį „Mūsų muzika“ apie naują Sasnausko
kompozicijų sąsiuvinį su giesmėmis;
4) kitokio pobūdžio informacija, pristatanti Lietuvos
muzikinės kultūros atstovų veiklą; pavyzdžiui, Šimkus
minimas kaip dalyvavęs Lietuvių draugijos nukentėjusiems
dėl karo šelpti steigiamajame susirinkime 1914 m. lapkričio
21 d., 1915 m. balandį išvykęs į Ameriką rinkti aukų;
5) atskira pranešimų grupė, pateikianti žinių apie svetur
gyvenančius lietuvius (skiltyje „Lietuviai kitur“ skelbiama
informacija apie muzikinius renginius, dažniausiai vykusius
pagrindiniuose lietuvių išeivijos miestuose Sankt Peterburge, Rygoje).
Pastebėta, kad „Viltyje“ plačiausiai buvo nušviečiamas
Vilniuje vykęs muzikinis gyvenimas, daugiausia buvo
orientuojamasi į lietuviškus vakarus, kitų tautų renginius
tarsi paliekant nuošalėje. Informaciją apie lenkų, rusų, gudų
muzikinius įvykius skelbė tokie laikraščiai kaip 1898–1915
m. Vilniuje leistas nuo caro valdžios nepriklausomas rusų
ir žydų periodinis leidinys „Severo-Zapadnyj golos“, lenkų
laikraštis „Przegląd Wileński“.

1914–1915 m. Lietuvos muzikinių įvykių apžvalga
„Vilties“ dienraštyje
„Viltis“ – visuomenės, literatūros ir politikos laikraštis,
Vilniuje leistas 1907–1915 m. (atnaujintas 1991–1994).
Nuo 1915 m. Nr. 59 laikraščio paantraštėje teigiama, kad
tai „vienintelis lietuvių visuomenės, literatūros ir politikos
dienraštis“. Knygotyrininkės Violetos Černiauskaitės parengtas šio leidinio pristatymas:
„Lietuvių literatūra buvo itin globojama A. Smetonos ir
J. Tumo atstovaujamoje 1907 m. rudenį įkurtoje kooperatinėje bendrovėje „Vilties“ laikraščiui leisti. Energingomis
kun. J. Tumo pastangomis į bendrovę pavyko įtraukti apie
180 akcininkų ir sutelkti vieną gausiausių lietuvių literatų
būrį. Šio savaitraščio literatūriniame priede pirmą kartą buvo
paskelbti V. Krėvės kūriniai „Šarūnas“, „Bobulės vargai“,
„Skerdžius“, stambiausias to laikotarpio prozos kūriniys
Lazdynų Pelėdos romanas „Klaida“, pirmieji I. Šeiniaus
vaizdeliai, L. Giros, F. Kiršos, J. Mikučio poezija, vėliau
išleisti atskiromis knygelėmis. Nuo 1913 m. gruodžio „Viltis“ užkariavo skaitytojų simpatijas ir tapo dienraščiu. Iš 45
atskiromis knygelėmis išleistų „Vilties“ publikacijų 60 proc.
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sudarė originaliosios lietuvių literatūros kūriniai. „Viltis“
įgavo ypatingą reikšmę Lietuvos rytams, Vilniaus krašto
lietuvių švietimui. Šiems klausimams skirta kita didžioji
dalis „Vilties“ knygelių. Pavyzdžiui, keliomis laidomis buvo
išspausdinta J. Basanavičiaus brošiūra „Šv. Jono bažnyčia
ir lietuvių kalba Vilniuje“, leista knygelių kooperatinio
judėjimo, rinkimų į Valstybės dūmą, medicinos klausimais.“
(Černiauskaitė, 2005, p. 123–124)

1914–1915 m. „Vilties“ redaktorius buvo Pranas
Dovydaitis. Nors teigiama, kad laikraštis ėjo „iš Vilniaus
anksti rytą kasdien, išskyrus pirmadienius ir dienas po
didžiųjų švenčių“, karo metais jo leidyba buvo nereguliari (žr. 1 lentelę). 1915 m. rugpjūtį laikraščio leidyba
sutriko, paskutinis numeris pasirodė rugsėjo 19 d. (spalio
6). Nuo Pirmojo pasaulinio karo pradžios iki laikraščio
sustabdymo buvo išleistas 321 numeris: 1914 m. – 135,
1915 m. – 186.
„Viltyje“ paskelbtos Lietuvos muzikinio gyvenimo informacijos tyrimo pradžią nulėmė Pirmojo pasaulinio karo
pradžios data 2014 m. rugpjūčio 1 d. (senuoju stiliumi liepos
19). Šią dieną „Lietuvos žinių“ pirmajame puslapyje rašoma:
„Austrijos vyriausybė įteikė Serbijai austrų ultimatumą,
Serbija davė nepatenkinantį į jį atsaką, Pranas-Juozapas
paskelbė oficialiai karą, – vis tik dar nenorėjosi tikėti, kad
pradės lieties žmonių kraujas. Bet štai telegrafas praneša
baisią žinią: karas prasidėjo, Belgradas bombarduojamas“14,
o „Viltyje“ pasirodo tokio turinio pranešimas: „Įvyko tai,
ko niekas nesitikėjo ir tikėtis negalėjo. Prieš mėnesį laiko
jaunas Bosnijos piktadaris Bosnijos Sarajeve paleido šūvį.
Tai rodos savimi menkas apsireiškimas paleisti šūvis. Ir kas
gi? Šiandien po mėnesiui laiko dėl to šūvio jau visa Europa
sujudo. Sujudo nuo Uralo ligi Atlantiko, nuo Viduržemio
jūrų lig Šiaurės ledynų. Bet ne vien Europa pasipurtė. Atsimušė aidas už Atlantiko ir net kitame Australijos pasvietyje.
Galima sakyt, viso žemės ritulio žmonija sudrebėjo vien dėl
to, kad prieš mėnesį laiko buvo paleistas vienas, du šūviu.“15
Straipsnyje pateiktos „Vilties“ apžvalgos pabaigos ribą lėmė
laikraščio sustabdymas po 1915 m. rugsėjo 5 d. (18), kai į
Vilnių įžengė vokiečių kariuomenė. Tą dieną išėjo paskutinis dienraščio „Lietuvos žinios“ numeris, kurio pirmame
puslapyje buvo skelbiama: „Šiandien, rugsėjo 5 (18) dieną,
iš Vilniaus pasitraukė rusų kariuomenė. Vilnius – tai Lietuvos širdis, senovės lietuvių sostinė. Netrukus miestan įeis
vokiečių kariuomenė. Lietuvoje atsiveria naujas gyvenimo
lapas. Koksai bus tas gyvenimas, tuo tarpu ne laikas dar
spręsti. Laikykimės vienybėje, visai ramiai ir tvirtai, be jokių
išsišokimų.“ Taip pat šiame numeryje galima perskaityti ir
tokias žinutes16:

2 pvz. „Vilties“ laikraštis, titulinis puslapis, 1914, Nr. 161,
liepos 22 d. (rugpjūčio 4)
„Vilniaus tautų visuomenės gyvenime taipos yra įvykusių
šiokių tokių atmainų. Inteligentų, galima sakyti, dauguma
išvažinėjo; laikraščių išeina mažiau. Kai dėl lietuvių laikraščių,
tai kurį laiką jie buvo visai nustoję eiti. Dabar, be „Lietuvos
Žinių“, yra pasirodžiusios „Viltis“ ir „Aušra“. Lenkų „Kurjer
Litewski“ ir rusų „Vilenskij Viestnik“ išsikėlė. „Kurjer Litewski“ vieton Vilniuje išeina „Maly Kurjer“, o didysis eina iš
Minsko pasivadinęs „Nowy Kurjer Litewski“.
„Mūsų išvažiavusieji inteligentai. Sužinoję, paduodame kai
kurių mūsų išvažiavusiųjų iš Vilniaus inteligentų adresus:
<…>.“ (Straipsnyje minimos pavardės: A. ir A. Bulotai,
J. Žymantienė (Žemaitė), D. ir M. Sleževičiai, P. Leonas,
Stasys Šilingas, M. Višinskienė, d-ras J. Bagdanavičius, d‑ras
S. Matulaitis, agron. J. Kriščiūnas, inž. Čiurlys, komers.
D. Šidlauskis, d-ras Laumianskis, J. Balčikonis, dantų gydytoja Biliūnienė, dailininkas Varnas-Rikkers, J. Kubilius, d-ras
Pietaris, gimnazijos mokyt. Z. Žemaitis, d-rė Alseikienė,
mokytojas Šakenis.)

Po dviejų savaičių, 1915 m. rugsėjo 19 d. (spalio 6), išėjo
ir paskutinis „Vilties“ numeris (Nr. 188), o laikraščio leidyba
atnaujinta tik 1991 m.

165

Lietuvos muzikologija, t. 15, 2014

Rima POVILIONIENĖ

1 lentelė. „Vilties“ laikraščio 1914 m. liepos 19 d. (rugpjūčio 1)–1915 m. rugsėjo 19 d. (spalio 6) išleistų numerių suvestinė. Numerių
datavimas pateikiamas kaip išspausdinta laikraštyje – pirma data senuoju stiliumi, skliausteliuose – naujuoju stiliumi
1914 08 01–1914 12 31 išleisti 135 numeriai
LIEPA
11 numerių

Žinučių
kiekis

RUGPJŪTIS
26 numeriai

Žinučių
kiekis

RUGSĖJIS
24 numeriai

Žinučių
kiekis

Nr. 159, liepos 19 (rugpjūčio 1)
Nr. 160, liepos 20 (rugpjūčio 2)
Nr. 161, liepos 22 (rugpjūčio 4)
Nr. 162, liepos 23 (rugpjūčio 5)
Nr. 163, liepos 24 (rugpjūčio 6)
Nr. 164, liepos 25 (rugpjūčio 7)
Nr. 165–166, liepos 26–27 (rugpjūčio 8–9)
Nr. 167, liepos 29 (rugpjūčio 11)
Nr. 168, liepos 30 (rugpjūčio 12)
Nr. 169, liepos 31 (rugpjūčio 13)

3
8
2
–
–
–
–
–
–
–

Nr. 170, rugpjūčio 1 (14)
Nr. 171, rugpjūčio 2 (15)
Nr. 172, rugpjūčio 3 (16)
Nr. 173, rugpjūčio 5 (18)
Nr. 174, rugpjūčio 6 (19)
Nr. 175, rugpjūčio 7 (20)
Nr. 176, rugpjūčio 8 (21)
Nr. 177, rugpjūčio 9 (22)
Nr. 178, rugpjūčio 10 (23)
Nr. 179, rugpjūčio 12 (25)
Nr. 180, rugpjūčio 13 (26)
Nr. 181, rugpjūčio 14 (27)
Nr. 182, rugpjūčio 15 (28)
Nr. 183, rugpjūčio 17 (30)
Nr. 184, rugpjūčio 19 (rugsėjo 1)
Nr. 185, rugpjūčio 20 (rugsėjo 2)
Nr. 186, rugpjūčio 21 (rugsėjo 3)
Nr. 187, rugpjūčio 22 (rugsėjo 4)
Nr. 188, rugpjūčio 23 (rugsėjo 5)
Nr. 189, rugpjūčio 24 (rugsėjo 6)
Nr. 190, rugpjūčio 26 (rugsėjo 8)
Nr. 191, rugpjūčio 27 (rugsėjo 9)
Nr. 192, rugpjūčio 28 (rugsėjo 10)
Nr. 193, rugpjūčio 29 (rugsėjo 11)
Nr. 194, rugpjūčio 30 (rugsėjo 12)
Nr. 195, rugpjūčio 31 (rugsėjo 13)

–
1
1
–
–
–
–
–
–
–
1
–
1
–
–
–
–
1
–
2
–
2
–
–
2
2

Nr. 196, rugsėjo 2 (15)
Nr. 197, rugsėjo 3 (16)
Nr. 198, rugsėjo 4 (17)
Nr. 199, rugsėjo 5 (18)
Nr. 200, rugsėjo 6 (19)
Nr. 201, rugsėjo 7 (20)
Nr. 202, rugsėjo 10 (23)
Nr. 203, rugsėjo 11 (24)
Nr. 204, rugsėjo 12 (25)
Nr. 205, rugsėjo 13 (26)
Nr. 206, rugsėjo 14 (27)
Nr. 207, rugsėjo 16 (29)
Nr. 208, rugsėjo 17 (30)
Nr. 209, rugsėjo 18 (spalio 1)
Nr. 210, rugsėjo 19 (spalio 2)
Nr. 211, rugsėjo 20 (spalio 3)
Nr. 212, rugsėjo 21 (spalio 4)
Nr. 213, rugsėjo 23 (spalio 6)
Nr. 214, rugsėjo 24 (spalio 7)
Nr. 215, rugsėjo 25 (spalio 8)
Nr. 216, rugsėjo 26 (spalio 9)
Nr. 217, rugsėjo 27 (spalio 10)
Nr. 218, rugsėjo 28 (spalio 11)
Nr. 219, rugsėjo 30 (spalio 13)

2
–
–
1
1
4
–
–
2
–
1
–
3
–
–
–
3
–
1
1
1
–
–
3

SPALIS
27 numeriai
Nr. 220, spalio 1 (14)
Nr. 221, spalio 2 (15)
Nr. 222, spalio 3 (16)
Nr. 223, spalio 4 (17)
Nr. 224, spalio 5 (18)
Nr. 225, spalio 7 (20)
Nr. 226, spalio 8 (21)
Nr. 227, spalio 9 (22)
Nr. 228, spalio 10 (23)
Nr. 229, spalio 11 (24)
Nr. 230, spalio 12 (25)
Nr. 231, spalio 14 (27)
Nr. 232, spalio 15 (28)
Nr. 233, spalio 16 (29)
Nr. 234, spalio 17 (30)
Nr. 235, spalio 18 (31)
Nr. 236, spalio 19 (lapkričio 1)
Nr. 237, spalio 21 (lapkričio 3)
Nr. 238, spalio 22 (lapkričio 4)
Nr. 239, spalio 23 (lapkričio 5)
Nr. 240, spalio 24 (lapkričio 6)
Nr. 241, spalio 25 (lapkričio 7)
Nr. 242, spalio 26 (lapkričio 8)
Nr. 243, spalio 27 (lapkričio 9)
Nr. 244, spalio 28 (lapkričio 10)
Nr. 245, spalio 30 (lapkričio 12)
Nr. 246, spalio 31 (lapkričio 13)
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Žinučių
kiekis

LAPKRITIS
25 numeriai

Žinučių
kiekis

GRUODIS
22 numeriai

Žinučių
kiekis

–
–
–
1
–
1
1
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
3
2
2
2
–
1

Nr. 247, lapkričio 1 (14)
Nr. 248, lapkričio 4 (17)
Nr. 249, lapkričio 5 (18)
Nr. 250, lapkričio 6 (19)
Nr. 251, lapkričio 7 (20)
Nr. 252, lapkričio 8 (21)
Nr. 253, lapkričio 9 (22)
Nr. 254, lapkričio 11 (24)
Nr. 255, lapkričio 12 (25)
Nr. 256, lapkričio 13 (26)
Nr. 257, lapkričio 14 (27)
Nr. 258, lapkričio 15 (28)
Nr. 259, lapkričio 16 (29)
Nr. 260, lapkričio 18 (gruodžio 1)
Nr. 261, lapkričio 19 (gruodžio 2)
Nr. 262, lapkričio 20 (gruodžio 3)
Nr. 263, lapkričio 21 (gruodžio 4)
Nr. 264, lapkričio 22 (gruodžio 5)
Nr. 265, lapkričio 23 (gruodžio 6)
Nr. 266, lapkričio 25 (gruodžio 8)
Nr. 267, lapkričio 26 (gruodžio 9)
Nr. 268, lapkričio 27 (gruodžio 10)
Nr. 269, lapkričio 28 (gruodžio 11)
Nr. 270, lapkričio 29 (gruodžio 12)
Nr. 271, lapkričio 30 (gruodžio 13)

4
1
1
–
1
–
–
3
1
2
1
1
1
–
2
2
2
1
3
–
–
–
–
2
1

Nr. 272, gruodžio 2 (15)
Nr. 273, gruodžio 3 (16)
Nr. 274, gruodžio 4 (17)
Nr. 275, gruodžio 5 (18)
Nr. 276, gruodžio 6 (19)
Nr. 277, gruodžio 7 (20)
Nr. 278, gruodžio 10 (23)
Nr. 279, gruodžio 11 (24)
Nr. 280, gruodžio 12 (25)
Nr. 281, gruodžio 13 (26)
Nr. 282, gruodžio 14 (27)
Nr. 283, gruodžio 16 (29)
Nr. 284, gruodžio 17 (30)
Nr. 285, gruodžio 18 (31)
Nr. 286, gruodžio 19 (sausio 1)
Nr. 287, gruodžio 20 (sausio 2)
Nr. 288, gruodžio 21 (sausio 3)
Nr. 289, gruodžio 23 (sausio 5)
Nr. 290, gruodžio 24 (sausio 6)
Nr. 291, gruodžio 28 (sausio 10)
Nr. 292, gruodžio 30 (sausio 12)
Nr. 293, gruodžio 31 (sausio 13)

1
1
–
1
–
2
2
1
1
2
2
3
1
1
–
2
5
1
2
1
3
–

„Vilties“ dienraštis Pirmojo pasaulinio karo pirmaisiais metais, 1914–1915 m.: muzikinio gyvenimo apžvalga kaip tautinės savimonės atspindys

1915 01 01–1915 09 19 išleisti 188 numeriai
SAUSIS
25 numeriai
Nr. 1, sausio 1 (14)
Nr. 2, sausio 3 (16)
Nr. 3, sausio 4 (17)
Nr. 4, sausio 6 (19)
Nr. 5, sausio 8 (21)
Nr. 6, sausio 9 (22)
Nr. 7, sausio 10 (23)
Nr. 8, sausio 11 (24)
Nr. 9, sausio 13 (26)
Nr. 10, sausio 14 (27)
Nr. 11, sausio 15 (28)
Nr. 12, sausio 16 (29)
Nr. 13, sausio 17 (30)
Nr. 14, sausio 18 (31)
Nr. 15, sausio 20 (vasario 2)
Nr. 16, sausio 21 (vasario 3)
Nr. 17, sausio 22 (vasario 4)
Nr. 18, sausio 23 (vasario 5)
Nr. 19, sausio 24 (vasario 6)
Nr. 20, sausio 25 (vasario 7)
Nr. 21, sausio 27 (vasario 9)
Nr. 22, sausio 28 (vasario 10)
Nr. 23, sausio 29 (vasario 11)
Nr. 24, sausio 30 (vasario 12)
Nr. 25, sausio 31 (vasario 13)
BALANDIS
26 numeriai
Nr. 71, balandžio 1 (14)
Nr. 72, balandžio 2 (15)
Nr. 73, balandžio 3 (16)
Nr. 74, balandžio 4 (17)
Nr. 75, balandžio 5 (18)
Nr. 76, balandžio 7 (20)
Nr. 77, balandžio 8 (21)
Nr. 78, balandžio 9 (22)
Nr. 79, balandžio 10 (23)
Nr. 80, balandžio 11 (24)
Nr. 81, balandžio 12 (25)
Nr. 82, balandžio 14 (27)
Nr. 83, balandžio 15 (28)
Nr. 84, balandžio 16 (29)
Nr. 85, balandžio 17 (30)
Nr. 86, balandžio 18 (gegužės 1)
Nr. 87, balandžio 19 (gegužės 2)
Nr. 88, balandžio 21 (gegužės 4)
Nr. 89, balandžio 22 (gegužės 5)
Nr. 90, balandžio 23 (gegužės 6)
Nr. 91, balandžio 24 (gegužės 7)
Nr. 92, balandžio 25 (gegužės 8)
Nr. 93, balandžio 26 (gegužės 9)
Nr. 94, balandžio 28 (gegužės 11)
Nr. 95, balandžio 29 (gegužės 12)
Nr. 96, balandžio 30 (gegužės 13)

Žinučių
kiekis
1
–
1
3
1
3
2
2
2
–
2
–
2
4
2
3
–
2
2
3
6
1
1
1
4

VASARIS
23 numeriai
Nr. 26, vasario 1 (14)
Nr. 27, vasario 4 (17)
Nr. 28, vasario 5 (18)
Nr. 29, vasario 6 (19)
Nr. 30, vasario 7 (20)
Nr. 31, vasario 8 (21)
Nr. 32, vasario 10 (23)
Nr. 33, vasario 11 (24)
Nr. 34, vasario 12 (25)
Nr. 35, vasario 13 (26)
Nr. 36, vasario 14 (27)
Nr. 37, vasario 15 (28)
Nr. 38, vasario 17 (kovo 2)
Nr. 39, vasario 18 (kovo 3)
Nr. 40, vasario 19 (kovo 4)
Nr. 41, vasario 20 (kovo 5)
Nr. 42, vasario 21 (kovo 6)
Nr. 43, vasario 22 (kovo 7)
Nr. 44, vasario 24 (kovo 9)
Nr. 45, vasario 25 (kovo 10)
Nr. 46, vasario 26 (kovo 11)
Nr. 47, vasario 27 (kovo 12)
Nr. 48, vasario 28 (kovo 13)

Žinučių
kiekis

KOVAS
22 numeriai

Žinučių
kiekis

3
2
–
–
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
3
–
–
1
1
3

Nr. 49, kovo 1 (14)
Nr. 50, kovo 3 (16)
Nr. 51, kovo 4 (17)
Nr. 52, kovo 6 (19)
Nr. 53, kovo 7 (20)
Nr. 54, kovo 8 (21)
Nr. 55, kovo 10 (23)
Nr. 56, kovo 11 (24)
Nr. 57, kovo 12 (25)
Nr. 58, kovo 13 (26)
Nr. 59, kovo 14 (27)
Nr. 60, kovo 15 (28)
Nr. 61, kovo 17 (30)
Nr. 62, kovo 18 (31)
Nr. 63, kovo 19 (balandžio 1)
Nr. 64, kovo 20 (balandžio 2)
Nr. 65, kovo 21 (balandžio 3)
Nr. 66, kovo 25 (balandžio 7)
Nr. 67, kovo 26 (balandžio 8)
Nr. 68, kovo 27 (balandžio 9)
Nr. 69, kovo 28 (balandžio 10)
Nr. 70, kovo 29 (balandžio 11)

3
2
2
1
3
–
1
–
–
2
2
–
–
–
–
2
4
–
4
3
3
3

Žinučių
kiekis

GEGUŽĖ
24 numeriai

Žinučių
kiekis

BIRŽELIS
24 numeriai

Žinučių
kiekis

3
4
4
–
5
2
3
3
3
2
3
1
–
–
1
1
6
3
–
–
3
2
1
–
–
–

Nr. 97, gegužės 2 (15)
Nr. 98, gegužės 3 (16)
Nr. 99, gegužės 5 (18)
Nr. 100, gegužės 6 (19)
Nr. 101, gegužės 7 (20)
Nr. 102, gegužės 8 (21)
Nr. 103, gegužės 9 (22)
Nr. 104, gegužės 10 (23)
Nr. 105, gegužės 13 (26)
Nr. 106, gegužės 14 (27)
Nr. 107, gegužės 15 (28)
Nr. 108, gegužės 16 (29)
Nr. 109, gegužės 17 (30)
Nr. 110, gegužės 19 (birželio 1)
Nr. 111, gegužės 20 (birželio 2)
Nr. 112, gegužės 21 (birželio 3)
Nr. 113, gegužės 23 (birželio 5)
Nr. 114, gegužės 24 (birželio 6)
Nr. 115, gegužės 26 (birželio 8)
Nr. 116, gegužės 27 (birželio 9)
Nr. 117, gegužės 28 (birželio 10)
Nr. 118, gegužės 29 (birželio 11)
Nr. 119, gegužės 30 (birželio 12)
Nr. 120, gegužės 31 (birželio 13)

1
–
3
2
1
2
1
2
–
2
–
2
3
5
2
1
1
3
2
1
1
1
1
–

Nr. 121, birželio 2 (15)
Nr. 122, birželio 3 (16)
Nr. 123, birželio 4 (17)
Nr. 124, birželio 5 (18)
Nr. 125, birželio 6 (19)
Nr. 126, birželio 7 (20)
Nr. 127, birželio 9 (22)
Nr. 128, birželio 10 (23)
Nr. 129, birželio 11 (24)
Nr. 130, birželio 12 (25)
Nr. 131, birželio 13 (26)
Nr. 132, birželio 14 (27)
Nr. 133, birželio 16 (29)
Nr. 134, birželio 17 (30)
Nr. 135, birželio 18 (liepos 1)
Nr. 136, birželio 19 (liepos 2)
Nr. 137, birželio 20 (liepos 3)
Nr. 138, birželio 21 (liepos 4)
Nr. 139, birželio 23 (liepos 6)
Nr. 140, birželio 24 (liepos 7)
Nr. 141, birželio 25 (liepos 8)
Nr. 142, birželio 26 (liepos 9)
Nr. 143, birželio 27 (liepos 10)
Nr. 144, birželio 28 (liepos 11)

–
2
1
1
2
1
2
2
4
3
2
1
1
2
–
2
–
2
1
2
1
3
3
2
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LIEPA
26 numeriai

Žinučių
kiekis

Nr. 145, liepos 1 (14)
Nr. 146, liepos 2 (15)
Nr. 147, liepos 3 (16)
Nr. 148, liepos 4 (17)
Nr. 149, liepos 5 (18)
Nr. 150, liepos 7 (20)
Nr. 151, liepos 8 (21)
Nr. 152, liepos 9 (22)
Nr. 153, liepos 10 (23)
Nr. 154, liepos 11 (24)
Nr. 155, liepos 12 (25)
Nr. 156, liepos 14 (27)
Nr. 157, liepos 15 (28)
Nr. 158, liepos 17 (30)
Nr. 159, liepos 18 (31)
Nr. 160, liepos 19 (rugpjūčio 1)
Nr. 161, liepos 21 (rugpjūčio 3)
Nr. 162, liepos 22 (rugpjūčio 4)
Nr. 163, liepos 23 (rugpjūčio 5)
Nr. 164, liepos 24 (rugpjūčio 6)
Nr. 165, liepos 25 (rugpjūčio 7)
Nr. 166, liepos 26 (rugpjūčio 8)
Nr. 167, liepos 28 (rugpjūčio 10)
Nr. 168, liepos 29 (rugpjūčio 11)
Nr. 169, liepos 30 (rugpjūčio 12)
Nr. 170, liepos 31 (rugpjūčio 13)

7
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
1
–
–
1
–
–
2
–
–
2
–
–
–
–
–

RUGPJŪTIS
15 numerių
Nr. 171, rugpjūčio 1 (14)
Nr. 172, rugpjūčio 2 (15)
Nr. 173, rugpjūčio 4 (17)
Nr. 174, rugpjūčio 5 (18)
Nr. 175, rugpjūčio 6 (19)
Nr. 176, rugpjūčio 7 (20)
Nr. 177, rugpjūčio 8 (21)
Nr. 178, rugpjūčio 9 (22)
Nr. 179, rugpjūčio 11 (24)
Nr. 180, rugpjūčio 25 (rugsėjo 7)
Nr. 181, rugpjūčio 26 (rugsėjo 8)
Nr. 182, rugpjūčio 27 (rugsėjo 9)
Nr. 183, rugpjūčio 28 (rugsėjo 10)
Nr. 184, rugpjūčio 29 (rugsėjo 11)
Nr. 185, rugpjūčio 30 (rugsėjo 12)

Muzikinių įvykių apžvalgos suvestinė
1914 liepa
Nr. 159. 3 žinutės:
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Naujoji Žagarė, Šiaulių apskr.: liepos
13 d. surengta gegužinė, grojo trimitų orkestras;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Girdiškės, Raseinių apskr.: liepos 13 d.
surengtas pasilinksminimo vakaras;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Pikeliai, Telšių apskr.: prieš septynerius metus prie senojo vargonininko būta choro. Dabartinis
vargonininkas namuose turi fortepijoną, klebono įkurtoje
mokykloje stovi fisharmonija.
Nr. 160. 8 žinutės:
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kaunas: aprašomas nesusipratimas
dėl liepos 1 d. Kaune surengto „Saulės“ koncerto (dalyvavo
Naujalis) ir liepos 2 d. įvykusios paskaitos apie choro „vedimą“
(skaitė Šimkus);
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos kronika: bajoras Vincas Gedvila dainuoja Rygos lietuvių pašalpos draugijos chore;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos kronika, anonsas: liepos 26 d.
Didžiosios Altonavos salėje „Giedros“ draugija rengia lietuvių vakarą-teatrą, dainuos draugijos choras, „vadovaujamas
inžinieriaus P. Kulitonies“17;
4) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos kronika, anonsas: liepos 27 d.
Didžiosios Altonavos salėje Rygos lietuvių pašalpos draugija
rengia vakarą-pasilinksminimą, dainuos draugijos choras,
„vadovaujamas kompozitoriaus J. Dryjos-Visockio“;
5) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos kronika, anonsas: rugpjūčio
17 d. „Provodniko“ sodne (Raudondauguvyje) Rygos lietuvių
apšvietimo draugija „Žvaigždė“ rengia vakarą-pasilinksminimą su dainomis;
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Žinučių
kiekis

RUGSĖJIS
3 numeriai

Žinučių
kiekis

–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Ne. 186, rugsėjo 1 (rugsėjo 14)
Nr. 187, rugsėjo 4 (rugsėjo 17)
Nr. 188, rugsėjo 19 (spalio 2)

–
–
–

6) skiltyje „Iš Lietuvos“, Naumiestis, anonsas: rugpjūčio 15 d.
rengiamas lietuvių vakaras, dalyvaus solistai, choras, kurį moko
Antanas Vaičiūnas, akompanuos Viktoras Žadeika;
7) p. 4, Skelbimai: Onos Vitkauskytės knygynas, Kaunas,
Viešasis plecius, galima įsigyti kompozitorių gaidų;
8) p. 4, Skelbimai: Povilo Olšauskio „Knygynas ir gaidų sankrova“ likviduojamas, Kaunas.
Nr. 161. 2 žinutės:
1) p. 4, „Viltis – mūsų organas“: Šv. Grigaliaus katalikiškos
vargonininkų draugijos pranešimas18;
2) p. 4, Skelbimai: „Sandėlis fortepijonų ir pianinų K. Dambrauskės perneštas į Vokiečių gatvę 3–6“19.
Nr. 162–169. Informacijos nėra.
1914 rugpjūtis
Nr. 170. Informacijos nėra.
Nr. 171. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: 48 metų vargonininkas Domas Laucevičius
iš Vindavos, Kuršo gub., ieško vietos, moka gerai vargonuoti,
vadovauti chorui;
Nr. 172. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: 48 metų vargonininkas Domas Laucevičius
iš Vindavos, Kuršo gub., ieško vietos, moka gerai vargonuoti,
vadovauti chorui.
Nr. 173–179. Informacijos nėra.
Nr. 180. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas iš Kuršėnų, Kauno gub.,
ieško vietos.
Nr. 181. Informacijos nėra.

„Vilties“ dienraštis Pirmojo pasaulinio karo pirmaisiais metais, 1914–1915 m.: muzikinio gyvenimo apžvalga kaip tautinės savimonės atspindys

Nr. 182. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: vargonininkas iš Kuršėnų, Kauno gub.,
ieško vietos.
Nr. 183–186. Informacijos nėra.
Nr. 187. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: vargonininkas iš Gryvos, Kuršo apskr., ieško
vietos, moka vadovauti chorui.
Nr. 188. Informacijos nėra.
Nr. 189. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: „šiandien“
(rugpjūčio 24 d.) bernardinų sode rengiamas simfoninio orkestro ir solistų koncertas. Programoje: belgų, anglų, prancūzų
himnai, Čaikovskio uvertiūra „1812“, Rimskio-Korsakovo
Fantanzija serbų temomis, op. 6;
2) p. 4, Skelbimai: Alytuje reikalingas „nevedęs“ vargonininkas.
Nr. 190. Informacijos nėra.
Nr. 189. 2 žinutės.
1) skiltyje „Amerikos lietuviai“, straipsnis apie Amerikoje
„veikiantį“ Miką Petrauską ir jo naują operą „Vestuvės“, kuri
bus išspausdinta apie lapkričio 1 d., norintieji įsigyti operos
natas kviečiami siųsti 6 rub. „Vilties“ redakcijai;
2) p. 4, Skelbimai: jaunas, nevedęs vargonininkas Y. Z. ieško
vietos, moka vadovauti chorui.
Nr. 192–193. Informacijos nėra.
Nr. 194. 2 žinutės.
1) skiltyje „Literatūros žinios“, Miko Petrausko skelbimas apie
galimybę įsigyti jo naują operą „Vestuvės“;
2) p. 2, Skelbimai: jaunas, nevedęs vargonininkas Y. Z. ieško
vietos, moka vadovauti chorui.
Nr. 195. 2 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: jaunas, nevedęs vargonininkas Y. Z. ieško
vietos, moka vadovauti chorui;
2) p. 4, Skelbimai: Alytuje reikalingas „nevedęs“ vargonininkas.
1914 rugsėjis
Nr. 196. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: Rusų
teatras veiklą pradės rugsėjo 15 d., minima „gerai žinomoji
vilniečiams artistė Sarancova“;
2) p. 4, Skelbimai: Alytuje reikalingas „nevedęs“ vargonininkas.
Nr. 197–198. Informacijos nėra.
Nr. 199. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: „jaunikaitis užimtų vargonininko vietą“.
Nr. 200. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: „jaunikaitis užimtų vargonininko vietą“.
Nr. 201. 4 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: jaunas, nevedęs vargonininkas Y. Z. ieško
vietos, moka vadovauti chorui;
2) p. 4, Skelbimai: Alytuje reikalingas „nevedęs“ vargonininkas, kreiptis į kunigą K. Paulavičių;
3) p. 4, Skelbimai: Alytuje reikalingas „nevedęs“ vargonininkas;
4) p. 4, Skelbimai: „jaunikaitis užimtų vargonininko vietą“.
Nr. 202–203. Informacijos nėra.
Nr. 204. 2 žinutės.

1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: mieste veikusi
draugija „Aidas“ (rengusi spektaklių, koncertų vakarus)
stabdo veiklą ir žiemą vaidinimų nerengs, nes „teatras užimtas
Kauno žemės tvarkymo komisijos“20;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: pranešama apie
kare galimai sužeistą miesto artistą lietuvį p. Puziną.
Nr. 205. Informacijos nėra.
Nr. 206. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai svetur“: pranešimas apie Amerikoje,
Čikagoje, steigiamą lietuvių muzikos mokyklą (apie tai rašoma laikraštyje „Draugas“, Nr. 84), fortepijono bei teorijos,
harmonijos, kontrapunkto, muzikos istorijos skyriuose dirbs
Aleksandras Aleksis-Aleksandravičius, Antanas Pocius, giedojimo – Ona Klimavičiūtė-Pocienė, smuiko – C. M. Mixer,
vargonų – Aleksandravičius21.
Nr. 207. Informacijos nėra.
Nr. 208. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: mieste apsigyveno,
dviklasėje mokykloje dirba Šimkus, rašo operą „Kame išganymas“ (Maironio libretas);
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Šv. Mikalojaus
bažnyčios vargonininkas, „Rūtos“ draugijos ir Šv. Mikalojaus
chorų vadovas P. Adamavičius [Pijus Adomavičius] įstojo į
Sankt Peterburgo konservatoriją, vargonininkauja bažnyčioje
už Narvos vartų (čia prieš tai vargonavo Tallat Kelpša)22. Į
Adomavičiaus vietą Šv. Mikalojaus bažnyčioje priimtas vargonininkas K. Paškevičius iš Žaslių;
3) p. 4, Skelbimai: Švenčionėlių vargonininkas J. Kudirka
ieško Agotos ir Viktės Benešiunyčių iš Aukštosios Panemunės.
Nr. 209–211. Informacijos nėra.
Nr. 212. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Druskininkuose
mirė Čiurlionio tėvas;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: išleistas įsakymas,
pagal kurį miesto koncertų salės veiklą turi baigti iki 11 val.
vakaro;
3) p. 4, Skelbimai: Švenčionėlių vargonininkas J. Kudirka
ieško Agotos ir Viktės Benešiunyčių iš Aukštosios Panemunės.
Nr. 213. Informacijos nėra.
Nr. 214. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: Švenčionėlių vargonininkas J. Kudirka
ieško Agotos ir Viktės Benešiunyčių iš Aukštosios Panemunės.
Nr. 215. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: „Rusų teatre vaidinimai prasidės visuomet lygiai 7½ val. vakarą, kad galima
būtų baigti ligi 11 val.“
Nr. 216. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: blaivus, nevedęs vargonininkas ieško vietos,
moka vadovauti chorui.
Nr. 217–218. Informacijos nėra.
Nr. 219. 3 žinutės.
1) skiltyje „Amerikos lietuviai“: Čikagoje, J. M. Tananevičienės
banko namuose, rugsėjo 8 d. (naujuoju stiliumi) atidaryta lietuvių muzikos mokykla, atidarymo proga surengtas koncertas;
2) p. 2, Skelbimai: geras vargonininkas ieško vietos;
3) p. 2, Skelbimai: vargonininkas T. Zakas iš Seredžiaus ieško
vietos.
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1914 spalis
Nr. 220–222. Informacijos nėra.
Nr. 223. 1 žinutė.
1) skiltyje „Amerikos lietuviai“: Čikagoje, Šv. Jurgio svetainėje rengiami vakarai; rugsėjo 21 d. koncertavo koncertuos
Aleksandravičius, Pocius, Pocienė ir Marijona Janušauskienė;
rugsėjo 23 d. dainavo „Vyčių“ choras, dirigavo Aleksandravičius; rugsėjo 24 d. atlikta Pociaus kūryba; rugsėjo 25 d.
Sasnausko kantatą „Broliai“ atliko Vladas Daukša (tenoras),
Čikagos parapijų chorai, dirigentas Pocius.
Nr. 224. Informacijos nėra.
Nr. 225. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: Kiaukliuose, Širvintų raj., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 226. 1 žinutė.
1) skiltyje „Įvairios žinios“: pranešime „Protestas prieš Vagnerį“ rašoma, kad laikraštyje „Echo de Paris“ išspausdintas
Saint-Saënso raginimas nestatyti Wagnerio operų Prancūzijos
teatruose23.
Nr. 227–229. Informacijos nėra.
Nr. 230. 1 žinutė.
1) straipsnis „Amerikos lietuvių seimas“: Čikagoje rugsėjo 21
ir 22 d. (naujuoju stiliumi) vykusiame Amerikos lietuvių seime
tarp į spaudos komisiją išrinktų narių minimas kompozitorius
Juozas Karosas.
Nr. 231–240. Informacijos nėra.
Nr. 241. 3 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Musninkuose, Vilniaus apskr., reikalingas
vargonininkas, galįs vadovauti chorui;
2) straipsnis „Vargonininkai, atsiliepkite!“: vargonininkų
prašoma pranešti apie esamą situaciją, savo krašto žinias
ir pan.; kreipiamasi į vargonininkų draugijos valdybą, kad
paskelbtų platesnę informaciją apie liepos 2 d. Kaune įvykusį
metinį vargonininkų suvažiavimą ir ta proga surengtą Šimkaus
koncertą (pasirašė G. M.)24;
3) p. 4, Skelbimai: Kliuščionyse, Švenčionių apskr., reikalingas
vargonininkas, mokantis vadovauti chorui.
Nr. 242. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Musninkuose, Vilniaus apskr., reikalingas
vargonininkas, galįs vadovauti chorui;
2) p. 4, Skelbimai: Kliuščionyse, Švenčionių apskr., reikalingas
vargonininkas, mokantis vadovauti chorui.
Nr. 243. 2 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Maskva: spalio 22 d. Mansfeldo
komercijos mokyklos (D. Nikitų g. 21) salėje įvyko Maskvos
lietuvių šalpos draugijos narių susirinkimas. Nuspręsta lapkričio pab. surengti koncertą, kuriame turėtų dainuoti Kipras
Petrauskas, chorui diriguos Šimkus25.
2) p. 4, Skelbimai: Musninkuose, Vilniaus apskr., reikalingas
vargonininkas, galįs vadovauti chorui.
Nr. 244. 2 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos;
2) p. 2, Skelbimai: Musninkuose, Vilniaus apskr., reikalingas
vargonininkas, galįs vadovauti chorui.
Nr. 245. Informacijos nėra.
Nr. 246. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Žakevičius iš Šiaulių prašo pranešti, kur
yra Pajavonio vargonininko Kalvaičio šeima.
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1914 lapkritis
Nr. 247. 4 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Žakevičius iš Šiaulių prašo pranešti, kur
yra Pajavonio vargonininko Kalvaičio šeima;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „jaunikaitis“ ieško vietos,
moka vadovauti chorui, sutinka važiuoti į Rusiją;
4) p. 4, Skelbimai: Musninkuose, Vilniaus apskr., reikalingas
vargonininkas, galįs vadovauti chorui.
Nr. 248. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Žakevičius iš Šiaulių prašo pranešti, kur
yra Pajavonio vargonininko Kalvaičio šeima.
Nr. 249. 1 žinutė.
1) p. 1, straipsnis „Vargonininkų reikalai“: raginama imtis
iniciatyvos, kad vargonininkai būtų atleisti nuo karo tarnybos
(pasirašo P. T.).
Nr. 250. Informacijos nėra.
Nr. 251. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: rašoma, kad per
Vėlines lietuvių moksleiviai prie Čiurlionio kapo pagiedojo
„Aniolas Dievo“ ir „Dievas mūsų apgynėjas“.
Nr. 252–253. Informacijos nėra.
Nr. 254. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Pagirio geležinkelininkų klube planuojama surengti lietuvių vakarą-vaidinimą
(bus vaidinama Kazio Puidos „Kruvina pasaka“ – „Rūtų
vainikas“);
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Katedros Šv. Kazimiero koplyčioje statomi nauji 10 registrų vargonai, bus vieta
chorui, vargonus stato vargondirbys Waclavas Biernackis;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika: lapkričio 9 d. įvyko
koncertas sužeistiesiems kareiviams paremti, dainavo Sutkevičaitė.
Nr. 255. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: vargonininkas iš Šenbergo, Kuršo gub.,
ieško vietos.
Nr. 256. 2 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas: lapkričio 9 d.
įvyko Šv. Zitos draugijos patalpų (Zabalkanskio g. 30–34)
pašventinimas, giedojo 15–20 žmonių choras (paminėtos
giesmės ir dainos „Viešpatie! Tavęs šaukiamės“, „Ilgiausių
metų“, „Lietuva, tėvyne mūsų“, „Šaltyšius“, „Pasisėjau žalią
rūtą“, „Girioj“, „Ko liūdi, sesele“ ir kt.);
2) p. 2, Skelbimai: vargonininkas iš Šenbergo, Kuršo gub.,
ieško vietos.
Nr. 257. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: Kauno žemės
tvarkomajai komisijai išsikėlus Montvilo teatras atnaujino
veiklą, tačiau vaidinimai nevyksta, nes gubernatorius neduoda
leidimo, geresni artistai išėję į karą (minima artistė p. Rylytė,
išvykusi į karą gailestingąja seserimi).
Nr. 258. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Šiaulių kronika: Šv. Juozapo draugija
kas savaitę rengia vaidinimų ir muzikos vakarus, draugijoje
susibūrusi „gana gerai griežianti“ kapela.
Nr. 259. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika, anonsas: lapkričio
17 d. miesto teatre rengiamas dainininkės Nadeždos Plevickos26 koncertas27.
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Nr. 260. Informacijos nėra.
Nr. 261. 2 žinutės.
1) Vilniaus kronika: Lietuvos dailės draugijos patalpos,
kuriose veikė nuolatinė Čiurlionio darbų paroda, paimtos
karo reikmėms;
2) Vilniaus kronika, anonsas: gruodžio 8 d. rengiama „Dailininkų diena“, Šv. Jurgio (Gedimino) prospekte, Lukiškių
aikštėje, restoranuose, kavinėse, kino salėse vyks vaidinimai
ir koncertai.
Nr. 262. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gruodžio
8 d. rengiama „dailės diena“;
2) p. 2, Skelbimai: reikalingas vargonininkas, „žinantis gerai
muziką“, „reikia mokėti vesti chorą“.
Nr. 263. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika: lapkričio 17 d. įvyko
dainininkės Plevickos koncertas;
2) p. 2, Skelbimai: vargonininkas iš Šenbergo, Kuršo gub.,
ieško vietos.
Nr. 264. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika: žmonių grupės
iniciatyva rūpinamasi dėl leidimo rengti nuolatinius teatrų,
koncertų vakarus, „tvirtovės komendantas Grigorjevas esąs
tam palankus“.
Nr. 265. 3 žinutės.
1) straipsnis apie Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo
šelpti pirmąjį (steigiamąjį) susirinkimą lapkričio 21 d.: kandidatu į valdybą išrinktas Šimkus;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Utena: lapkričio 15 d. įvyko mėgėjų
spektaklis, koncertavo balalaikų orkestras. Lietuviai miestelyje
nežada rengti vaidinimų-koncertų, nes daug artistų ir choro
vadovas išvykę į karą;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gruodžio
8 d. rengiama „artistų diena“.
Nr. 266–269. Informacijos nėra.
Nr. 270. 2 žinutės.
1) straipsnis „Vargonininkų reikalai“: aprašomas liepos 2 ir
3 d. Kaune vykęs vargonininkų suvažiavimas;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Gegužinas, Trakų apskr.: bažnyčia turi
chorą, „vargonininkas neseniai atvažiavęs, jaunas, pasižymi
geru aukštu balsu“.
Nr. 271. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: Šv. Kazimiero draugijos knygyne Kaune
galima įsigyti Sasnausko Ateitininkų himno mišriems balsams
ir fortepijonui natas.
1914 gruodis
Nr. 272. 1 žinutė.
1) straipsnis „Dėl „Rūtos“ vakaro Marijampolėje“: ginčas dėl
ketinimo rengti muzikinį vakarą 1914 m. liepos 6 d. (19)
p. Brevern gimnazijos salėje Marijampolėje, čia minimas choro
dirigentas Albinas Iešmanta, Marijampolėje repetuojantis su
choru ir rengiantis pasirodymus28.
Nr. 273. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: mieste karo laikui
apsigyveno Naujalis.

Nr. 274. Informacijos nėra.
Nr. 275. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Šiaulių kronika: kiekvieną sekmadienį
per mišias gieda mokiniai, šeštadienio vakarais rengiamos
repeticijos pas kapelioną.
Nr. 276. Informacijos nėra.
Nr. 277. 2 žinutės.
1) straipsnis „Meno diena Vilniuje gruodžio 8 dieną“, anonsas:
renginio programos ir muzikantų pristatymas („Liutnios“
kvartetas, dainininkai Cukier, Potockaitė, Adrijanova, Lieskova, Velskis ir Velskaja, Aleksandrovas, Karčmaras, Galkovskis
[Konstantinas Galkauskas], Krastoševskis, Latovič, pianistai
Legrandas, Kovarskaja, dirigentas Golubčikas ir jo choras);
2) p. 4, Skelbimai: Rundanuose, Liucino pšt., Vitebsko gub.29,
reikalingas vargonininkas, „nevedęs, mokąs vesti chorą“.
Nr. 278. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Didysis Panemunys, Zarasų apskr.:
atvykus naujam vargonininkui N. Martynoniui [Nikodemas
Martinonis], suburtas 40 žmonių choras, prieš Kalėdas rengiamas vakaras su dainomis;
2) p. 4, Skelbimai: Rundanuose, Liucino pšt., Vitebsko gub.,
reikalingas vargonininkas, „nevedęs, mokąs vesti chorą“.
Nr. 279. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Žasliuose reikalingas vargonininkas lietuvis.
Nr. 280. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Žasliuose reikalingas vargonininkas lietuvis.
Nr. 281. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Žasliuose reikalingas vargonininkas
lietuvis;
2) p. 4, Skelbimai: Šv. Kazimiero draugijos knygyne Kaune
galima įsigyti Sasnausko Ateitininkų himno mišriems balsams
ir fortepijonui natas.
Nr. 282. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Žasliuose reikalingas vargonininkas
lietuvis;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas J. Adomavičius iš Kuršėnų
ieško vietos, „prityręs vesti chorą“.
Nr. 283. 3 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Žasliuose reikalingas vargonininkas
lietuvis;
2) p. 1, Skelbimai: Naujalio mokinys vargonininkas K. Ž. iš
Kauno gub. ieško vietos;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas J. Adomavičius iš Kuršėnų
ieško vietos, „prityręs vesti chorą“.
Nr. 284. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Naujalio mokinys vargonininkas K. Ž. iš
Kauno gub. ieško vietos.
Nr. 285. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Naujalio mokinys vargonininkas K. Ž. iš
Kauno gub. ieško vietos.
Nr. 286. Informacijos nėra.
Nr. 287. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Naujoji Žagarė, Šiaulių apskr., anonsas: gruodžio 28 d. rengiamas lietuvių vakaras, programoje –
spektaklis ir muzikinė dalis (lietuviškas dainas atliks vietos
choras, diriguojamas vargonininko Grigaičio)30;
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2) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas: bažnyčioje
už „Nevos vartų“ vargonuoja buvęs Vilniaus Šv. Mikalojaus
bažnyčios vargonininkas ir choro dirigentas Adomavičius,
bažnyčioje gieda choras; lietuvių mokykloje mokytojauja
Tallat Kelpšos žmona.
Nr. 288. 5 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Naujalio mokinys vargonininkas K. Ž. iš
Kauno gub. ieško vietos;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kražiai, Kauno apskr.: „išėjus vargonininkui į karą iširo ir pusėtinai pramokytas choras“, naujas
vargonininkas valandas gieda lenkiškai, nors „mūsų parapija
grynai lietuviška“;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: sausio
6 d. Vilniaus gudų dramos būrelis rengia vakarą, programoje – Naumo Prigavkos operetė „Zalioty“, režisierė
Kymantienė;
4) straipsnis / recenzija „Iš latvių gyvenimo. Latvių koncertas
Petrograde“: aprašomas gruodžio 7 d. Sankt Peterburge,
„Liaudies namų“ salėje surengtas latvių koncertas, dalyvavo
dainininkai, ~200 žmonių choras, simfoninis orkestras,
dirigentai. Apgailestaujama, kad „mums toli iki latvių. <...>
dabartiniu laiku būtų be galo reikalinga ir visai Lietuvai
atneštų naudos panašus kaip latvių koncertas, vienok apie
jo surengimą nieks nė nesapnuoja. Sakytum, kad nebūt jėgų,
nebūt kam, ogi dabar – juk kuo-ne visi mūsų muzikai čia
gyvena. Gaila, kad jie nepasirūpina šio vargo laiku primesti
ir savo dvylekio Lietuvos naudai!“ (pasirašo J. Survila);
5) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos.
Nr. 289. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Penza, Rusija: naujoje mūro bažnyčioje yra geri vargonai, puikiai giedantis nedidelis choras,
trūksta lietuvių kalba laikomų mišių.
Nr. 290. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Marijampolė: gruodžio 27 d. įvykusiame „Žiburio“ draugijos susirinkime nutarta, kad jaunimas
rinksis mokytis giedoti;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos.
Nr. 291. 1 žinutė.
1) Vilniaus kronika: Šimkus kviečia gruodžio 28 d. į pirmą
choro susirinkimą Lietuvių dviklasėje mokykloje, su choru
1915 m. sausio pabaigoje planuojama surengti lietuvių
koncertą;
2) gruodžio 28 d. pasirodė pirmasis lenkų laikraščio „Przeglad
Wileński“ numeris.
Nr. 292. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: gruodžio 28 d.
įvyko pirmas lietuvių choro susirinkimas, atėjo daugiau kaip
100 dainininkų, skelbiamas repeticijų tvarkaraštis;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika: sausio 18 d. miesto
teatre rengiamas lietuvių dainų koncertas, dalyvaus Šančių
choras, dirigentas Kavaliauskas, „kariškas orkestras“;
3) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas: sausio 4 d.
Pavlovos teatro salėje (Troickaja 13) rengiamas lietuvių vakaras, bus vaidinama tragedija „Pilėnų kunigaikštis“, dalyvaus
lietuvių choras, dirigentas Busilas (?).
Nr. 293. Informacijos nėra.
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1915 sausis
Nr. 1. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Ilguva, Naumiesčio apskr.: buvęs
kunigas Brundza subūrė keliais balsais giedantį chorą, kunigui
išvykus choras išnyko;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: sausio 1 d. Sakalo
salėje (Vilniaus g. prieš Šv. Kotrynos bažnyčią) bus vaidinamas
„Betliejus“, po spektaklio gimnastikos pasirodymas.
Nr. 2. Informacijos nėra.
Nr. 3. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: „lietuvis repetitorius ieško lekcijų. Taip pat
galįs mokyti muzikos smuiku, trimytais ir t. t.“
Nr. 4. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Mažeikiai: „pas mus nestinga pasirodymų. Štai jau taisomas net 7 vakaras.“
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: šįvakar (sausio 6
[19]) planuotas gudų vakaras Filharmonijos salėje31 neįvyks,
renginys perkeltas į sekmadienį (sausio 18 [31])32;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika, anonsas: sausio
11 d. miesto salėje rengiamas koncertas, kviečiamas Šimkus ir
Vilniaus muzikantai. Kritikuojamas dirigentas Kavaliauskas,
žadantis surengti choro koncertą, nes „p. Kavaliauskis, kaipo
dirigentas ir chorų vedėjas nekoks“ (pasirašo „Vienas iš daugelio nepatenkintų“).
Nr. 5. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Naujoji Žagarė: Kalėdų antrą dieną
„pataisyta eglelė vaikams“, dainavo choras, dirigentas J. Grigaitis, grojo latvių orkestras (išsamiai renginys aprašytas kitame
numeryje, Nr. 6).
Nr. 6. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Naujoji Žagarė, recenzija: aprašomas
gruodžio 28 d. įvykęs lietuvių vakaras;
2) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas: gruodžio 28 d.
planuota eglutė įvyko Naujaisiais metais, skambėjo „tikros
lietuviškos dainos“, Tallat Kelpša akompanavo vaikų chorui;
3) p. 4, Skelbimai: Naujalio mokinys, gerą balsą turįs vargonininkas ieško vietos.
Nr. 7. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Naujoji Žagarė: sausio 4 d. „Blaivybės“ skyrius surengė vaikams eglelę, keletą lietuviškų dainų
padainavo Grigaičio vadovaujamas choras;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: sausio
18 d. rengiamas gudų vakaras, tačiau ne Filharmonijos salėje,
bet Karininkų klube33.
Nr. 8. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: sausio 4 d. surengtas koncertas, dalyvavo „artistai-mėgėjai“ – dainininkė
Jodickaitė, smuikininkas Moricas, pianistė Milikova („neseniai atvykusi iš Amerikos“);
2) p. 4, Skelbimai: „lietuvis repetitorius ieško lekcijų. Taip pat
galįs mokyti muzikos smuiku, trimytais ir t. t.“
Nr. 9. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Krakėse reikalingas vargonininkas;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: sausio
18 d. Inteligentų klube34 vyks Igno Šeiniaus [Ignas Jurkūnas]
paskaita apie meną35.
Nr. 10. Informacijos nėra.
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Nr. 11. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Krakėse reikalingas vargonininkas;
2) p. 2, Skelbimai: Naujalio mokinys, gerą balsą turįs vargonininkas ieško vietos.
Nr. 12. Informacijos nėra.
Nr. 13. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gudų
vakaras įvyks sausio 25 d. Filharmonijos salėje;
2) p. 4, Skelbimai: Andrioniškio bažnyčiai reikalingas vargonininkas, „mokantis vesti chorą, <...> Pageidaujama vedęs“.
Nr. 14. 4 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Griškabūdis, Naumiesčio apskr.:
prieš metus suburtas bažnytinis choras, gieda keturiais balsais,
vadovauja vietos vargonininkas Vincas Bilevičius;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: Šeiniaus
paskaita apie meną Inteligentų klube perkelta į sausio 25 d.;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: sausio 4 d. įvyko
„jau antras karo metu“ koncertas;
4) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: sausio 11 d. įvyko
lietuvių vakaras („pirmutinis karo metu“), atlikta Petrausko
operetė „Adomas ir Ieva“36.
Nr. 15. 2 žinutės.
1) straipsnis „Ryga ir lietuviai“: 1904 m. Rygos lietuviai įsteigė
draugiją „Kanklės“, kuri „dabar atstovauja teatrus ir dainas“,
Rygoje gyvena ~50 tūkstančių lietuvių;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: aprašomas operetės „Adomas ir Ieva“ vakaras sausio 11 d., septynias dainas padainavo Paulauskio [Vladas Paulauskas] diriguojamas choras.
Nr. 16. 3 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kiturs“, Sankt Peterburgas: vasario 1 d.
studentai rengia koncertą Pollako muzikos dramos kursų
salėje (Galernaja 33);
2) p. 2, Skelbimai: Pranas Puskunigis iš Skriaudžių gamina
lietuviškas kankles.
3) p. 2, Skelbimai: žinutė apie tai, kad Šimkus apsigyveno
Vilniuje ir „duoda muzikos lekcijas“37.
Nr. 17. Informacijos nėra.
Nr. 18. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: sausio
25 d. Filharmonijos salėje rengiamas gudų vakaras-operetė;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika, anonsas: sausio 24 d.
miesto teatre vyks lietuvių dainų koncertas, taip pat bus padainuota kelios rusų dainos, akompanuos orkestras.
Nr. 19. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Švenčionėliai: sausio 31 d. rengiamas
vakaras, bus „rusiškas vaidinimas ir lietuviškas choras“;
2) p. 4, Skelbimai: žinutė apie tai, kad Šimkus apsigyveno
Vilniuje ir „duoda muzikos lekcijas“.
Nr. 20. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: sausio
25 d. Filharmonijos salėje rengiamas gudų vakaras-operetė;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: sausio
25 d. Inteligentų klube rengiama Šeiniaus paskaita;
3) p. 4, Skelbimai: vedęs vargonininkas ieško vietos.
Nr. 21. 6 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario
1 d. Inteligentų klube rengiamas lietuvių dainos vakaras,

dainuos Šimkaus diriguojamas choras, Šimkus paskambins
fortepijonu, Šilingas skaitys paskaitą „Tautos dainų genezis“;
2) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: išsamiai aprašomas
sausio 25 d. Filharmonijos salėje įvykęs gudų vakaras-operetė;
3) skiltyje „Teatras“, Marijampolė, anonsas: vasario 1 d.
rengiamas spektaklis-koncertas, dalyvaus „Gabijos“ choras
ir vadovas Bendaravičius, vyrų choras ir vadovas Vaičiūnas,
pianistas Kamaitis, violončelininkas Mažeika, smuikininkas
Grinkevičius, dainininkės Vasilūtė ir Luckiūtė, skaitovės
Kauniūtė ir Matulaičiūtė;
4) skiltyje „Teatras“, Ryga, anonsas: sausio 29 d. latvių teatre
Puškino bulvare lietuvių draugijos rengia „didelį patriotinį
vakarą su teatru ir dainomis“, dalyvaus „Kanklių“ choras ir
solistai, vadovaujami Kačanausko;
5) skiltyje „Teatras“, Sankt Peterburgas, anonsas: vasario 1 d.
studentai rengia koncertą Pollako muzikos dramos kursų salėje, muzikinėje dalyje pasirodys Morta Vaičkienė, Vladislava
Grigaitienė, Dvaranavičaitė, Kutkauskas, Tallat Kelpša;
6) p. 4, Skelbimai: žinutė apie tai, kad Šimkus apsigyveno
Vilniuje ir „duoda muzikos lekcijas“.
Nr. 22. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Švenčionėliai: sausio 30 d. (ne 31 kaip
skelbta Nr. 19) rengiamas vakaras, bus „rusiškas vaidinimas
ir lietuviškas choras“.
Nr. 23. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Čiobiškyje reikalingas vargonininkas.
Nr. 24. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Čiobiškyje reikalingas vargonininkas.
Nr. 25. 4 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Čiobiškyje reikalingas vargonininkas;
2) straipsnis „J. Jurkūno paskaita apie meno problemas“: išsamiai aprašoma sausio 25 d. Inteligentų klube įvykusi paskaita;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Naujoji Žagarė: „Blaivybės“ skyriaus
ataskaita, kurioje minimas sausio 4 d. surengtas eglutės vakaras
vaikams su lietuviškomis dainomis;
4) skiltyje „Teatras“, Kaunas, recenzija: sausio 24 d. miesto
teatre įvyko choro ir dirigento Kavaliausko koncertas, grojo
karinis orkestras, kritiškas choro pasirodymo įvertinimas
(pasirašė Tomas).
1915 vasaris
Nr. 26. 3 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Čiobiškyje reikalingas vargonininkas;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario 1 d.
Inteligentų klube rengiamas lietuvių dainų vakaras, dalyvauja
choras, Šimkus, Šilingas;
3) p. 1, Skelbimai: Rokiškio mokyklą baigęs vargonininkas
ieško vietos.
Nr. 27. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario
1 d. Inteligentų klube planuotas lietuvių dainų vakaras įvyks
vasario 9 d. Karininkų („Aficerių“) klube;
2) skiltyje „Teatras“, Ryga, recenzija: išsamiai aprašomas sausio
29 d. latvių teatre Puškino bulvare šešių lietuvių draugijų surengtas vakaras, dainavo „Kanklių“ choras, solistai, dirigentas
Kačanauskas (pasirašė Periklis).
Nr. 28–29. Informacijos nėra.
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Nr. 30. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Žasliai, Trakų apskr.: Žaslių parapija
ilgą laiką garsėjo savo choru, pastaraisiais laikais choras „visai
benykstąs“, tačiau dabar, „rodos, vėl atgys“, nes miestelyje
apsigyveno „geras vargonininkas“ J. Kudirka;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario
9 d. Karininkų („Aficerių“) klube įvyks lietuvių dainų vakaras.
Nr. 31. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario
9 d. Karininkų („Aficerių“) klube įvyks lietuvių dainų vakaras;
2) p. 4, Skelbimai: Rokiškio mokyklą baigęs vargonininkas
ieško vietos.
Nr. 32. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas, recenzija:
vasario 2 d. mokykloje-prieglaudoje prie Zabalkanskio įvyko
„Vaikų vakariukas“, dainavo vaikų choras (pasirašė Ildeginis).
Nr. 33. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, recenzija: išsamiai aprašytas vasario 9 d.
surengtas „Lietuvių dainos vakaras“.
Nr. 34. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, recenzija: išsamiai aprašytas vasario 9 d.
surengtas „Lietuvių dainos vakaras“, choro pasirodymas ir
muzikinė programa.
Nr. 35. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Švenčionėliai, recenzija: aprašytas sausio
30 d. surengtas rusų-lietuvių vakaras, dainavo choras, dirigentas vietos vargonininkas A. Nacevičius, dainavo Juškevičaitė,
Lukaševičaitė, Nalivaikytė.
Nr. 36. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas, recenzija:
išsamiai pristatytas vasario 1 d. surengtas lietuvių vakaras,
programoje – 2 spektakliai ir koncertas, aprašomi spektakliai
(tęsinys Nr. 37, pasirašė J. S.).
Nr. 37. 2 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas, recenzija
(tęsinys): išsamiai pristatytas vasario 1 d. surengtas lietuvių
vakaras, programoje – 2 spektaliai ir koncertas, aprašomas
antrasis spektaklis ir muzikinė dalis (pasirašė J. S.);
2) p. 4, Skelbimai: Rokiškio mokyklą baigęs vargonininkas
ieško vietos.
Nr. 38. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Sankt Peterburgas, anonsas: balandžio
4 d. rengiamas vakaras, programoje – vaidinimas, choro
pasirodymas.
Nr. 39. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Sankt Peterburgas, anonsas: per Velykas
rengiamas lietuvių vakaras, programoje – vaidinimas, „koncerto skyrius“.
Nr. 40. 2 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: Dotnuvoje reikalingas vargonininkas;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [Saturninas Lukaševičius]
ieško vietos.
Nr. 41. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: Dotnuvoje reikalingas vargonininkas.
Nr. 42. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario 29 d.
rengiamas lietuvių vakaras, programoje – Puidos „Gairės“38.
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Nr. 43. 3 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: Dotnuvoje reikalingas vargonininkas;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [Saturninas Lukaševičius]
ieško vietos;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [D. Burakas] ieško vietos.
Nr. 44–45. Informacijos nėra.
Nr. 46. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: kovo 1 d.
salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios rengiamas lietuvių vakaras.
Nr. 47. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas J. V. ieško vietos.
Nr. 48. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: kovo 1 d.
salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios rengiamas lietuvių vakaras,
programoje – Puidos „Gairės“;
2) skiltyje „Amerikos lietuviai“, Bostonas: informacija apie
Bostone Miko Petrausko suburtą „Gabijos“ chorą, naują
operą „Vestuvės“ (atlikta instrumentuotė, dėl karo sustabdyta
natų leidyba);
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas J. V. ieško vietos.
1915 kovas
Nr. 49. 3 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas J. V. ieško vietos;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [D. Burakas] ieško vietos;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [Saturninas Lukaševičius]
ieško vietos.
Nr. 50. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Palėvenė, Ukmergės apskr.: bažnyčioje
yra geri, 10 registrų vargonai, „choras gyvuoja tik apysilpniai“;
2) skiltyje „Teatras“, Vilnius: aprašytas kovo 1 d. salėje prie
Šv. Mikalojaus bažnyčios surengtas lietuvių vakaras, vaidinta
Puidos komedija „Gairės“, buvo deklamuojama39.
Nr. 51. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: spausdinama
1914 m. gruodžio 8 d. įvykusios „Meno dienos“ pajamų ir
išlaidų ataskaita;
2) p. 4, Skelbimai: tarp „Žinyno“ (Vilnius) išleistų knygelių
minimos kun. Antano Strazdo dainų natos.
Nr. 52. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: kovo 8 d.
salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios rengiamas choro susirinkimas, chorui vadovauja Šimkus.
Nr. 53. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vidiškiai, Ukmergės apskr.: skundžiamasi lietuviams neprielankiu sulenkėjusiu vargonininku40;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos kronika, anonsas: kovo 7 d.
rengiamas lietuvių vakaras, programoje – spektaklis „Nepasisekė Marytei“;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos kronika: nuo balandžio 1 d.
uždaroma H. Cimmermano [ Julius Heinrich Zimmermann]
muzikos instrumentų parduotuvė.
Nr. 54. Informacijos nėra.
Nr. 55. 1 žinutė.
1) straipsnis „Visuotinis Lietuvių dailės draugijos susirinkimas“: ataskaitoje pateikiama informacija apie nuo 1913 m.
spalio iki 1914 m. lapkričio 1 d. su pertraukomis veikusią
Čiurlionio darbų parodą, eksponuoti 227 paveikslai.

„Vilties“ dienraštis Pirmojo pasaulinio karo pirmaisiais metais, 1914–1915 m.: muzikinio gyvenimo apžvalga kaip tautinės savimonės atspindys

Nr. 56–57. Informacijos nėra.
Nr. 58. 2 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Utena, anonsas: kovo 29 d. parapijos
namuose rengiamas lietuvių vakaras, bus vaidinama drama
„Kova su girtuoklyste“;
2) skiltyje „Teatras“, Ryga, recenzija: aprašomas kovo 7 d.
įvykęs lietuvių vakaras, vaidintas spektaklis, koncerte dainavo
Kačanauskas, O. Valavičaitė, Pakalnytė, V. Sakalauskas, Dvekevičius, akompanavo J. Visockaitė, fortepijonu pagrojo p-lė
T. R. (pasirašė Periklis).
Nr. 59. 2 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas, anonsas: balandžio 4 d. Inžinierių salėje (Serpuchovo g. 10) rengiamas
vakaras, programoje – Liudo Giros „Beauštanti aušrelė“, choro
pasirodymas (kviečiamas dirigentas Adomavičius), kanklių
muzika (kviečiamas kanklininkas Pranas Puskunigis);
2) „Prie „Visuotinio Lietuvių dailės draugijos susirinkimo“:
papildomai spausdinama informacija dėl Čiurlionio knygos
išlaidų, atsiskaitymo už Čiurlionio paveikslus su Sofija Čiurlioniene.
Nr. 60–63. Informacijos nėra.
Nr. 64. 2 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Kuršėnai, anonsas: gegužės mėn. rengiamas lietuvių vakaras su dainomis;
2) p. 4, Skelbimai: Strunaičiuose [Strūnaitis] reikalingas
lietuvis vargonininkas, „gerai mokąs vesti chorą“.
Nr. 65. 4 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: Velykų
antrą dieną Karininkų („Aficerių“) klube rengiamas vakaras;
2) p. 4, Skelbimai: Strunaičiuose [Strūnaitis] reikalingas
lietuvis vargonininkas, „gerai mokąs vesti chorą“;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, „chorvedys,
su gražiu balsu“;
4) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [ Justinas Šakalys?] ieško
vietos, „gerai išsilavinęs muzikoje, gali vesti chorą“.
Nr. 66. Informacijos nėra.
Nr. 67. 4 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vyžuonos, Ukmergės apskr.: įvykusiame „Saulės“ skyriaus susirinkime norėta balandžio 23 d.
surengti lietuvių vakarą, bet nieko nenutarta;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Ariogala, Kauno apskr.: kovo 8, 9,
10 d. vyko iškilmingi atlaida, kritiškai atsiliepiama apie vietos
chorą („giedorkos per Šv. Mišias taip klykavo, kaip gervės
prieš lietų. <...> Choro vedėjas seniukas septyniasdešimties
kelių metų. Gaidų nepažįsta, o gieda visa ir griežia iš ausies“);
3) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: kritikuojamos Velykų
antrą dieną Karininkų („Aficerių“) klube surengtame vakare
vaidintos „Vaito piršlybos“, vaidino Naumiesčio trupė;
4) skiltyje „Teatras“, Alunta, Ukmergės apskr., anonsas: kovo
29 d. rengiamas vakaras, programoje – 2 spektakliai ir choro
pasirodymas.
Nr. 68. 3 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: ieškomas vargondirbys (vargonų meistras)
J. Mikučevskis;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, „chorvedys,
su gražiu balsu“;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [ Justinas Šakalys?] ieško
vietos, „gerai išsilavinęs muzikoje, gali vesti chorą“.

Nr. 69. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vidiškiai, Ukmergės apskr.: vargonininko Julijono Steponavičiaus atsiliepimas į „Vilties“ Nr. 53
išspausdintą pranešimą apie neva sulenkėjusį, lietuviams
nepalankų vargoninką;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Šimkus kviečia choro
dainininkus kovo 29 d. giedoti mišiose Bonifratrų bažnyčioje;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Šiauliai: aprašomas Velykų trečią
dieną surengtas vakaras, suvaidinti 2 spektakliai.
Nr. 70. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: kovo 29 d.
Karininkų klube rengiamas lietuvių vakaras, programoje –
komedija ir vodevilis;
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: Šimkaus
vadovaujamas choras rengiasi dainų koncertui balandžio 11 d.;
1) p. 4, Skelbimai: Rogovkos kaime (dab. Latvija), Vitebsko
gub., reikalingas vargonininkas.
1915 balandis
Nr. 71. 3 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Viekšniai, Šiaulių apskr., anonsas:
rengiami du lietuvių vakarai – balandžio 5 d. (programoje –
vaidinimas „Marytė, vargonininko duktė, operetė „Adomas
ir Ieva“) ir gegužės 10 d. (programoje – spektakliai „Užburtas
kunigaikštis“ ir „Neatmezgamas mazgas“);
2) skiltyje „Teatras“, Telšiai, anonsas: planuojama surengti
lietuvių vakarą, programoje – Giros tragedija „Kerštas“;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „su aukštesniu muzikališku
mokslu, abstinentas, mylįs chorą ir choralą“ ieško vietos, „tiktų
ir sulenkėjusioj parapijoj, nes geras lietuvis“.
Nr. 72. 4 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Anykščiai: kovo 23 d. surengtas lietuvių
vakaras su 2 spektakliais;
2) skiltyje „Teatras“, Vilniaus kronika: kritiškas atsiliepimas
apie kovo 29 d. Karininkų klube surengtą vaidinimą;
3) p. 4, Skelbimai: tarp naujų knygų minimas natų leidinys
„Muzikos aidas“ (maršas, valsas, polka, kt.);
4) p. 4, Skelbimai: Rogovkos kaime, Vitebsko gub., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 73. 4 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: atsiliepimas
apie kovo 20 d. gaisrininkų salėje „Aido“ draugijos surengtą
lietuvių vakarą, programoje – vaidinimas, „saloniškai“ dainavo
Pašakarnis ir Frankaitė;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Šiaulių kronika: atsiliepimas apie
naują vargonininką, kuris veikiausiai atvykęs iš Varšuvos ar
Krokuvos, „nei žodžio lietuviškai nemoka“;
3) p. 4, Skelbimai: Rogovkos kaime, Vitebsko gub., reikalingas
vargonininkas;
4) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „su aukštesniu muzikališku
mokslu, abstinentas, mylįs chorą ir choralą“ ieško vietos, „tiktų
ir sulenkėjusioj parapijoj, nes geras lietuvis“.
Nr. 74. Informacijos nėra.
Nr. 75. 5 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Mažeikiai, recencija: kovo 29 d. įvyko
lietuvių vakaras, programoje – spektaklis, operetė „Malūnininkas ir kaminkrėtys“, Dutkevičiaus diriguojamas choras;

175

Lietuvos muzikologija, t. 15, 2014

2) skiltyje „Teatras“, Utena: atsiliepimas apie kovo 29 d. įvykusį
vaidinimą, anonsuojamas vakaras per šeštines, kurio metu bus
vaidinama, dainuos choras;
3) p. 4, Skelbimai: Šliselburge (dab. Rusija) reikalingas vargonininkas, „geistina p. Naujalio rekomendavimas“;
4) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos;
5) p. 4, Skelbimai: Rogovkos kaime, Vitebsko gub., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 76. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Pagiriai, Ukmergės apskr.: pateikiama
ataskaita apie kovo 29 ir 30 d. surengtą labdaringą „Bazarą“,
minimos išaidos muzikai – 22 rub., liudijančios, kad labdaringo renginio metu suorganizuota muzikinė programa;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos.
Nr. 77. 3 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Alanta, recenzija: aprašomas kovo 29 d.41
surengtas vaidinimų ir muzikos vakaras, koncertavo choras,
dirigavo vietos vargonininkas Juozas Karosas;
2) p. 2, Skelbimai: Šliselburge reikalingas vargonininkas;
3) p. 2, Skelbimai: Rogovkos kaime reikalingas vargonininkas.
Nr. 78. 3 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: Šliselburge reikalingas vargonininkas;
2) p. 2, Skelbimai: Rogovkos kaime reikalingas vargonininkas;
3) p. 2, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos.
Nr. 79. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: „Vilniuje
susidarė didelis (apie 150 žm.) ir geras lietuvių choras“, balandžio 19 d. Katchės gimnazijos salėje ( Junkerių g.) rengiamas
choro koncertas, dainuos Šimkaus vadovaujamas choras,
akompanuos, solo skambins pianistė Kimantienė, kartu su
Šimkumi fortepijonu 4 rankomis atliks Beethoveno simfoniją
ir Schuberto „Rozamundą“;
2) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas, anonsas: balandžio 11 d. rengiamas lietuvių vakaras, programoje – spektaklis
„Velnias ne boba“ ir koncertas;
3) p. 4, Skelbimai: Gegužinėje, Trakų apskr., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 80. 2 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Semeliškės, Trakų apskr., anonsas: balandžio 23 d., per Jurgines, rengiamas lietuvių vakaras (vaidinimas
„Marytė, vargonininko duktė“, dainos, kaimo muzika);
2) p. 2, Skelbimai: Gegužinėje, Trakų apskr., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 81. 3 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas: aprašomas
kovo 29 d. įvykęs Petrogrado lietuvių dramos-muzikos kuopos-draugijos steigiamasis susirinkimas, „įstatuose kalbama
kuo-ne išimtinai apie apie sceną, apie muziką gi beveik nieko,
nors kuopos vardas „dramos-muzikos“. Tas trūkumas tuojau
ir buvo susirinkime viešai pastebėta“;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos;
3) p. 4, Skelbimai: Gegužinėje, Trakų apskr., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 82. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos.
Nr. 83–84. Informacijos nėra.
Nr. 85. 1 žinutė.
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1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: balandžio 19 d. Katchės gimnazijos salėje ( Junkerių g.) rengiamas
lietuvių koncertas.
Nr. 86. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: balandžio 19 d. Katchės gimnazijos salėje ( Junkerių g.) rengiamas
lietuvių koncertas.
Nr. 87. 6 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Alovė, Trakų apskr.: kol parapijoje
būta vargoninko P., suburtas neblogas choras, kuris iširo
vargoninkui išėjus; dabartinis vargonininkas choro neburia,
nors „šioj apylinkėj yra ir gerų balsų, ir norinčių dalyvauti“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: balandžio 19 d. Katchės gimnazijos salėje ( Junkerių g.) rengiamas
lietuvių koncertas;
3) skiltyje „Teatras“, Sankt Peterburgas: informacija apie
balandžio 4 d. įvykusį lietuvių vakarą, dainavo Adomavičiaus
diriguojamas choras;
4) skiltyje „Teatras“, Sankt Peterburgas: aprašomas balandžio
11 d. „Komedijos“ salėje įvykęs lietuvių vakaras, koncertinėje
dalyje dainavo Adomavičiaus diriguojamas choras, solistė
Vaičkienė, akompanavo Tallat Kelpša;
5) p. 4, Skelbimai: vargonų meistras Stankevičius iš Vilniaus
priima užsakymus;
6) p. 4, Skelbimai: Švenčionėliuose reikalingas vargonininkas.
Nr. 88. 3 žinutės.
1) straipsnyje „Dėl Šančių lietuvių protesto“, lietuvių ir lenkų
konfrontacijos kontekste rašoma: „Lietuviai giesmininkai
paliovė prie vargonų giedoti ne už tai, kad vargonininkas
paliuosuota, bet kad lenkų giesmininkai per Naujus Metus
lietuvius nuo chorų nustumdė“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: trumpas komentaras apie „gerai pasisekusį“ lietuvių koncertą balandžio 19 d.;
3) p. 4, Skelbimai: suvalkietis vargonininkas ieško vietos.
Nr. 89–90. Informacijos nėra.
Nr. 91. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: pranešama, kad
Šimkus balandžio 22 d. išvyko į Ameriką rinkti aukų;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: uždrausti vaidinimai „žydų žargono kalba, kuri yra panaši į vokiečių kalbą;
vaidinimai senąja žydų kalba, kaip ir pirma, leidžiami“;
3) skiltyje „Teatras“, Ryga, recenzija: aprašomas balandžio 11 d.
Rygos latvių teatre surengtas lietuvių dainos ir dramos vakaras.
Suvaidinta „Genovaitė“ (rež. J. Linartas); dainavo Juozo DryjosVisockio diriguojamas choras, J. Balandienė (sopranas), M. Stankaitė (II sopranas), V. Čekavičaitė (mecosopranas), S. Dargytė
(altas), fotepijonu akompanavo Juzė Dryja-Visockaitė.
Nr. 92. 2 žinutės.
1) straipnyje „Iš Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo
šelpti“ pateikiama Lietuvių mokslo draugijos visuotinio susirinkimo birželio 10–14 d. (23–27) programa, numatomos
paskaitos – Jono Basanavičiaus „Gamta lietuvių dainose ir
pasakose. Fokloro studija“ ir Mykolo Biržiškos „Iš dainų
rinkimo istorijos“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: balandžio 23 d.
salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios surengtas lietuvių vakaras,
fortepijonu skambino Jadvyga Čiurlionytė.
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Nr. 93. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: vargonų meistras Stankevičius iš Vilniaus
priima užsakymus.
Nr. 94–96. Informacijos nėra.
1915 gegužė
Nr. 97. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: balandžio 29 d.
miesto dūmos posėdyje svarstyta ir nutarta leisti vasarą rengti
simfoninius koncertus Bernardinų sode, koncertai bus keturis
kartus per savaitę; sekmadieniais ir šventadieniais leista rengti
viešus muzikos renginius Lukiškių, Šnipiškių ir kitose aikštėse.
Nr. 98. Informacijos nėra.
Nr. 99. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gegužės
10 d. Karininkų klube rengiamas lietuvių vakaras, bus vaidinamas Maironio „Kame išganymas“;
2) p. 4, skiltyje „Pranešimai“, Butrimonys, anonsas: gegužės 11
ir 31 d. planuojama surengti liaudies dainų koncertus, dainuos
mišrus Pivašiūnų choras42;
3) p. 4, Skelbimai: Trakeliuose reikalingas vargonininkasdirigentas.
Nr. 100. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gegužę ir
birželį planuojami lietuvių vakarai, bus vaidinamas Maironio
„Kame išganymas“ ir Puidos drama „Mirga“;
2) p. 2, Skelbimai: Utenoje reikalingas vargonininkas „ligi
sugrįš iš karo senasis“.
Nr. 101. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: Utenoje reikalingas vargonininkas.
Nr. 102. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Stakliškės: anksčiau būta daugiau kaip
50 merginų ir vaikinų choro, dabar „chore gieda vos keliolika
merginų ir apie keletas vyriškių“43;
2) p. 2, Skelbimai: Utenoje reikalingas vargonininkas.
Nr.103. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: gegužės 10 d. Karininkų klube bus vaidinamas Maironio „Kame išganymas“.
Nr. 104. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: gegužės 10 d. Karininkų klube bus vaidinamas Maironio „Kame išganymas“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gegužės
10 d. Karininkų klube bus vaidinamas Maironio „Kame išganymas“, režisierius Liudas Gira. Minima, kad muziką dramai
rašo ar ketina rašyti Šimkus.
Nr. 105. Informacijos nėra.
Nr. 106. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželį Karininkų klube planuojama surengti ne mažiau kaip keturis lietuvių
vaidinimus. Birželio 7 d. – Puidos „Mirga“ (Maskvos lietuvių
studentų „Rūtos“ draugijos vaidinimas), Vydūno „Anga“ ir
ištraukos iš Krėvės „Šarūno“ (Vilniaus lietuvių jaunimo būrelis),
„Kęstutis“ (rež. Landsbergis-Žemkalnis), Žulavskio „Mirtų
vainikas“ (buvusi Vilniaus lietuvių artistų trupė);
2) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: aprašomas gegužės
10 d. Karininkų klube įvykęs vaidinimas Mairono „Kame
išganymas“.

Nr. 107. Informacijos nėra.
Nr. 108. 2 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas;
2) p. 2, Skelbimai: pranešama, kad Vilniuje apsigyveno Naujalis, „užsiima muzikos ir giedojimo lekcijomis“.
Nr. 109. 3 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, „pusėtino
išsilavinimo, nevedęs“;
2) p. 4, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas;
3) p. 4, Skelbimai: pranešama, kad Vilniuje apsigyveno
Naujalis.
Nr. 110. 5 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Alanta: Nr. 77 pranešime paskelbtos
datos pataisymas – lietuvių vakaras Alantoje įvyko ne kovo
20, bet 29 d.;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, rašyti Smėlynės
(Panevėžys) vargonininkui V. Dambrauskui;
3) ) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, baigęs Rokiškio mokyklą, „gabiai groja, pabėgęs nuo Prūsų sienos“, rašyti
Butvėnų vargonininkui Baltušiui;
4) p. 4, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas;
5) p. 4, Skelbimai: pranešama, kad Vilniuje apsigyveno
Naujalis.
Nr. 111. 2 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, rašyti Butvėnų
vargonininkui Baltušiui;
2) p. 2, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas.
Nr. 112. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas.
Nr. 113. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Vilnius: skelbiama 1914 m. birželio
13 d. Pagirių geležinkelio salėje vykusio koncerto finansinė
ataskaita, ja remiantis sužinoma, kad koncerte dainavo choras,
grojo orkestras.
Nr. 114. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: pranešama, kad
dirigentas Iešmanta kviečia dainuoti chore ir rinktis gegužės
25 d. salėje prieš Šv. Mikalojaus bažnyčios;
2) p. 4, Skelbimai: „Varšuvos konservatorijos auklėtinis duoda
fortepijono muzikos lekcijų“;
3) p. 4, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas.
Nr. 115. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panemunė: rašoma, kad bažnyčia
pasižymi choru, kuriam vadovauja Martinonis;
2) p. 4, Skelbimai: „Varšuvos konservatorijos auklėtinis duoda
fortepijono muzikos lekcijų“.
Nr. 116. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos lietuvių pašalpos draugija,
anonsas: liepos 12 d. „Didžiosios Altamavos sodne ir salėje“
ketinama surengti vakarą-teatrą, kuriame be vaidinimo dainuos draugijos choras.
Nr. 117. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas: rašoma apie
Sankt Peterburge besimokančius lietuvių vaikus, kurie mokytojos T. Prapuoleniūtės [kybartietė Teresė Prapuolenytė?]
mokomi giedoti lietuviškai.
Nr. 118. 1 žinutė.
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1) skiltyje „Teatras“, Antazavė: rašoma apie gegužės 17 d.
surengtą lietuvių vakarą, jo metu vaidinti spektakliai „Eksproprijatorius“ ir „Apsiriko“44.
Nr. 119. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: dirigentas Iešmanta
praneša, kad pirma choro repeticija įvyks birželio 1 d.
Nr. 120. Informacijos nėra.
1915 birželis
Nr. 121. Informacijos nėra.
Nr. 122. 2 žinutės.
1) p. 1 skelbiama Lietuvių mokslo draugijos visuotinio susirinkimo birželio 10–14 d. (23–27) programa, numatomos paskaitos – Vytauto Bičiūno „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis,
jo asmuo ir jo tvėryba“, Jono Basanavičiaus „Gamta lietuvių
dainose ir pasakose. Fokloro studija“ ir Mykolo Biržiškos „Iš
dainų rinkimo istorijos“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
13 d. Karininkų klube rengiamas Maskvos lietuvių studentų
draugijos vakaras, bus vaidinama Puidos „Mirga“ ir Gustaičio
trilogija „Gedulių šeima“, koncertuos Vaičkienė, Naujalis,
Kamaitis.
Nr. 123. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
14 d. rengiamas lietuvių vakaras, bus vaidinama Vydūno
„Piktoji gudrybė“ ir Z. Przybilskio [Pšibilskis] „Burtai“, koncertuos Vaičiūno diriguojamas choras (Sasnausko, Naujalio,
Brazio dainos ir giesmės); kviečiama į choro repeticijas salėje
prie Šv. Mikalojaus bažnyčios.
Nr. 124. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, „Bažnyčios žinios“: Vilniuje išspausdinta ir po 1 kapeiką parduodama Maironio „Marijos giesmė“,
Naujalio muzika.
Nr. 125. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Dubingiai: rašoma apie miestelio
lietuviškumą, 24 metų moters padainuotas tris lietuvių dainas
(pasirašė Akmeninis);
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: pranešama, kad
birželio 11 d. planuotas studentų vakaras „atidedamas kiek
tolimesniam laikui“.
Nr. 126. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos.
Nr. 127. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
13 d. Maskvos lietuvių studentų „Rūtos“ draugija rengia vakarą. Kitas – birželio 14 d. numatytas renginys perkeliamas
į birželio 21 d. ir vyks salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „gerai žinąs
bažnytinį giedojimą ir muziką“ ieško vietos.
Nr. 128. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kaltinėnai, anonsas: birželio 13 d.
rengiamas lietuvių vakaras, bus vaidinama Gogolio komedija
„Piršlybos“, dainuos vietos vargonininko diriguojamas „bažnytinis jaunesnysis choras“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Antazavė, recenzija: kritiškas atsiliepimas apie gegužės 17 d. surengtą lietuvių vakarą45.
Nr. 129. 4 žinutės.
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1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
13 d. Karininkų klube Maskvos lietuvių studentų „Rūtos“
draugija rengia vakarą, bus vaidinama Puidos „Mirga“ ir
Gustaičio trilogija „Gedulių šeima“, koncertuos Vaičkienė,
Naujalis, Kamaitis;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
21 d. salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios rengiamas vakaras –
vaidinimai „Piktoji gudrybė“ ir „Burtai“ bei Vaičiūno choro
koncertas;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
21 d. Karininkų klube vyks vaidinimai – „Iš geros širdies“,
„Uošvė į namus – tylos nebebus“ ir Sofijos KymantaitėsČiurlionienės „Kalinys“ (režisierius Landsbergis-Žemkalnis);
4) p. 2, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „gerai žinąs
bažnytinį giedojimą ir muziką“ ieško vietos.
Nr. 130. 3 žinutės.
1) straipsnyje „IX-jo Visuotinio L. M. Draugijos suvažiavimo
posėdžiai“ aprašoma birželio 10 d. Bičiūno pristatyta paskaita
apie Čiurlionį;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: pranešama, kad Lietuvos mokslų draugijos posėdyje birželio 13 d. bus
skaitomos Basanavičiaus ir Biržiškos paskaitos;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
13 d. Karininkų klube Maskvos lietuvių studentų „Rūtos“
draugija rengia vakarą.
Nr. 131. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: pranešama, kad Lietuvos mokslų draugijos posėdyje birželio 13 d. bus
skaitomos Basanavičiaus ir Biržiškos paskaitos;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
13 d. Karininkų klube Maskvos lietuvių studentų „Rūtos“
draugija rengia vakarą.
Nr. 132. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „gerai žinąs
bažnytinį giedojimą ir muziką“ ieško vietos.
Nr. 133. 1 žinutė.
1) straipsnyje „IX-jo Visuotinio L. M. Draugijos suvažiavimo
posėdžiai“ aprašoma birželio 13 d. Basanavičiaus pristatyta
paskaita apie liaudies dainas.
Nr. 134. 2 žinutės.
1) straipsnyje „IX-jo Visuotinio L. M. Draugijos suvažiavimo
posėdžiai“ aprašoma birželio 13 d. Biržiškos pristatyta paskaita apie dainų rinkimo istoriją;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Stakliškės: vargonininko V. Tulevičiaus atsiliepimas, neigiantis informaciją apie miestelyje
nykstantį chorą ir giedotojų muštynes, išspausdintą dienraščio
Nr. 102.
Nr. 135. Informacijos nėra.
Nr. 136. 2 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Vilnius, dvi recenzijos (pasirašė V-tis ir
p. Šapas): aprašomas birželio 13 d. Karininkų klube įvykęs
vakaras, smulkiai aptariami vaidinimai ir muzikantų pasirodymas vertinami teigiamai46;
2) skiltyje „Teatras“, Biržai, anonsas: birželio 20 ir 21 d.
rengiami lietuvių vakarai su dviem vaidinimais („Iš meilės“ ir
komedija „Gaila ūsų“).
Nr. 137. Informacijos nėra.
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Nr. 138. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: planuotas
birželio 21 d. „vaidinimo vakaras“ Karininkų klube nukeliamas į birželio 24 d.;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: planuotas
birželio 21 d. vakaras (vaidinimai ir koncertas) salėje prie Šv.
Mikalojaus bažnyčios nukeliamas į birželio 27 d.
Nr. 139. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
24 d.Karininkų klube vyks „vaidinimo vakaras“.
Nr. 140. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Stakliškės: atsakas į miestelio vargonininko pranešimą Nr. 134 (pasirašė Nekaimiečių Jonas);
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
24 d. Karininkų klube vyks „vaidinimo vakaras“.
Nr. 141. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Butrimonys, recenzija: aprašomas gegužės 31 d. vykęs lietuvių koncertas, dainavo Pivašiūnų choras,
vadovaujamas vargonininko J. Uoginto, programoje – dainos
(pasirašė C. Maumas).
Nr. 142. 3 žinutės.
1) publikuojamas probleminis straipsnis „Dainų svarbumas“
(pasirašė Saugus);
2) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: smulkiai aprašomas
birželio 24 d. Karininkų klube įvykęs „vaidinimo vakaras“;
3) skiltyje „Teatras“, Vilnius, anonsas: birželio 27 d. salėje prie
Šv. Mikalojaus bažnyčios vyks lietuvių vakaras (vaidinimai ir
koncertas).
Nr. 143. 3 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Rozalime reikalingas vargonininkas;
2) p. 1, Skelbimai: birželio 27 d. salėje prie Šv. Mikalojaus
bažnyčios vyks lietuvių vakaras. Ta pati informacija skelbiama
ir dienraščio tekste;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
27 d. salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios vyks lietuvių vakaras,
pateikiama programa (vaidinimai ir koncertas).
Nr. 144. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Rozalime reikalingas vargonininkas;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas V. K. „pabėgėlis“ ieško
vietos.
1915 liepa
Nr. 145. 7 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: aprašomas birželio 27 d.
salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios įvykęs lietuvių vakaras;
2) skiltyje „Teatras“, Kaltinėnai, recenzija: aprašomas birželio
13 d. įvykęs lietuvių vakaras, kurio metu surengtas vaidinimas
„Piršlybos“, Dambrausko diriguojamas choras padainavo
daugiau kaip dešimt dainų;
3) skiltyje „Teatras“, Daugai, anonsas: birželio 29 d. planuotas
lietuvių vakaras nukeltas į liepos 12 d. programoje – vaidinimas „Amerika pirtyje“, operetė „Adomas ir Ieva“, dainos. Taip
pat Dauguose žadama surengti lietuvių vakarą rugpjūčio 2 d.;
4) p. 4, Skelbimai: vargonininkas lietuvis ieško vietos, „malonėtų kur toliau karo laukų ir didesnėn parapijon“;
5) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, rašyti Stasiui
Šimkui;

6) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „liuosas nuo
kariuomenės“ ieško vietos;
7) p. 4, Skelbimai: vargonininkas V. K. „pabėgėlis“ ieško
vietos.
Nr. 146. 3 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: Vilniuje parduodama fisharmonija;
2) p. 2, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, rašyti Stasiui
Šimkui;
3) p. 2, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „liuosas nuo
kariuomenės“ ieško vietos.
Nr. 147. 3 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Vilnius, anonsas: liepos 12 d. salėje prie Šv.
Mikalojaus bažnyčios rengiamas lietuvių vakaras – vaidinimai
ir koncertas, Naujalis „pasižadėjo paruošti chorą <...> Apie
pirmą dainų repeticiją praneš p. Žemkalnis“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: choro dirigentas
Vaičiūnas reiškia padėką dainininkams rengiant koncertą
birželio 27 d.;
3) p. 2, Skelbimai: vargonininkas V. K. „pabėgėlis“ ieško
vietos.
Nr. 148. 3 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: Vilniuje parduodama fisharmonija;
2) p. 2, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „liuosas nuo
kariuomenės“ ieško vietos;
3) p. 2, Skelbimai: vargonininkas lietuvis ieško vietos, „malonėtų kur toliau karo laukų ir didesnėn parapijon“.
Nr. 149. 3 žinutės.
1) pranešime „Vilniaus lietuvių jaunimui įsidomėtina“ skelbiama, kad Naujaliui pavesta „rūpintis dainų daile Vilniuje“,
jaunimas kviečiamas į užsirašyti į Naujalio organizuojamus
chorus;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilnius, anonsas: gautas leidimas
liepos 12 d. rengti lietuvių vakarą;
3) p. 4, Skelbimai: Daugėliškyje reikalingas vargonininkas,
„geras lietuvis“.
Nr. 150. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: „Kurier litewski“
rašo, kad fotografas J. Bulhakas surinkęs surinkęs „798 fotografijas įdomesniųjų senojo Vilniaus paminklų“, išspausdintas
katalogas „Vilnius J. Balgak’o fotografijose“;
2) p. 4, Skelbimai: Daugėliškyje reikalingas vargonininkas,
„geras lietuvis“.
Nr. 151. 2 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Daugai: birželio 29 d. surengtas lietuvių
vakaras, vaidinta komedija „Amerika pirtyje“, dainavo vargonininko Antano Vanagaičio vadovaujamas vietos choras;
2) skiltyje „Teatras“, Daugai, anonsas: liepos 12 d. rengiamas
lietuvių vakaras, programoje – operetė „Adomas ir Ieva“,
choro dainos.
Nr. 152. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: Daugėliškyje reikalingas vargonininkas,
„geras lietuvis“.
Nr. 153. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Vabalninkas: žiemą klebono namuose
surengti du lietuvių vakarai; vietos artistai-mėgėjai rengia
istorinę tragediją „Pilėnų kunigaikštis“.
Nr. 154. 1 žinutė.
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1) skiltyje „Teatras“, Daugai, anonsas: liepos 12 d. rengiamas
lietuvių vakaras, programoje – operetė „Adomas ir Ieva“,
choro dainos; kitas lietuvių vakaras numatomas rugpjūčio 2 d.
Nr. 155. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: liepos
12 d. salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios rengiamas lietuvių
vakaras, programoje – drama „Pietro Caruzo“ ir komedija
„Uošvė į namus – tylos nebebus“.
Nr. 156. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: rašoma apie liepos
12 d. salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios įvykusį „p. Žemkalnio spektaklį“ („Pietro Caruzo“ ir „Uošvė į namus – tylos
nebebus“).
Nr. 157–158. Informacijos nėra.
Nr. 159. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Daugai: rašoma apie liepos 12 d. įvykusį
lietuvių vakarą, vaidinta operetė „Adomas ir Ieva“, dainavo
Vanagaičio vadovaujamas choras.
Nr. 160–161. Informacijos nėra.
Nr. 162. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: kviečiama į Naujalio choro repeticiją liepos 23 d. salėje prieš Šv. Mikalojaus
bažnyčios;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Antorilskio žydų
artistų trupei leista rengti vaidinimus cirko rūmuose, tik
rusų kalba.
Nr. 163–164. Informacijos nėra.
Nr. 165. 2 žinutės.
1) straipsnyje „Chuliganų koncertas Zarasų bažnyčioje“
rašoma apie liepos 19 d. Zarasų bažnyčioje įvykusį skandalą:
„Vargonininkas pradėjo giedoti „Kyrie eleison“, chuliganai
gi lenkiškai – „Padnijmy na twarz“ ir taip traukė ligi galo
baisiausiai rėkdami, norėdami užrėkti net vargonus. Bažnyčia
virto lyg koksai jomarkas.“ (pasirašė A. Spaknys);
2) straipsnyje „Mūsų muzika“ rašoma apie pasirodžiusį Sasnausko kompozicijų sąsiuvinį su giesmėmis keturiems balsams
a capella, pristatomos rinkinyje išspausdintos giesmės (pasirašė
kun. M. Gustaitis).
Nr. 166–170. Informacijos nėra.
1915 rugpjūtis
Nr. 171–174. Informacijos nėra.
Nr. 175. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai moksleiviai“: pranešama, kad Vilniaus
ciesoriaus muzikos mokykla [Imperatoriškosios rusų muzikos
draugijos Vilniaus skyriaus muzikos mokykla] perkeliama į
Vitebską.
Nr. 176–185. Informacijos nėra.
1915 rugsėjis
Nr. 186–188. Informacijos nėra.
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Nuorodos
1

2

3

4
5

6
7
8

9

10

11

Grigaliaus kalendorius (dar vadinamas naujuoju stiliumi)
Lietuvoje buvo naudojamas iki XIX a. pradžios, kai Rusijos
imperija įvedė Julijaus kalendorių (senuoju stiliumi). Pastarasis
Lietuvoje galiojo iki Pirmojo pasaulinio karo, paskui grįžta
prie naujojo stiliaus. Julijaus kalendorius nuo naujojo stiliaus
XIX a. atsiliko 12 dienų, XX a. – 13 dienų.
Informacija apie parodą išspausdinta laikraštyje Lietuvos
žinios, 1914, Nr. 128, penktadienis, birželio 13 (26), p. 2.
Vilniaus skyriaus muzikos mokyklą galima laikyti bene
svarbiausia profesionalaus muzikinio švietimo institucija to
meto Lietuvoje. Antai nuo 1906 m. šioje mokykloje mokėsi
smuikininkas Jascha Heifetzas, 1908–1918 m. čia mokytojavo
pianistė Elena Stanek-Laumenskienė, fortepijono specialybę
studijavusi Maskvos konservatorijoje pas Aleksandrą Skriabiną ir Konstantiną Igumnovą. „Viltyje“ 1915 m. rugpjūčio 6 d.
(19) Nr. 175 rašoma, kad mokykla perkelta į Vitebską; Janinos
Stankevičienės teigimu, mokykla „kartu su visais instrumentais, moksleiviais ir personalu“ buvo evakuota ir veiklą tęsė
Maskvoje ( Janina Stankevičienė, „Muzikos mokymo įstaigos“.
In Lietuvos muzikos istorija, I knyga: Tautinio atgimimo metai
1883–1918, sud. ir red. Dana Palionytė-Banevičienė, Vilnius,
2002, p. 176–177).
Aušra, 1915, Nr. 28, liepos 22, p. 359.
Apie kvietimą atvykti į repeticijas išspausdinta keletas žinučių,
pavyzdžiui, „Lietuvos žinių“ dienraštyje, 1915, Nr. 15 ir 28.
Vairas, 1914, Nr. 14, rugpjūčio 30, p. 16.
Viltis, 1915, Nr. 16, sausio 21 (vasario 3), p. 2.
Šis koncertas buvo plačiai aprašytas įvairioje spaudoje: išsami
recenzija „Aušroje“ (1915, Nr. 7, balandžio 15, p. 82), keletas
anonsų ir rencenzijų „Lietuvos žiniose“ (1915, Nr. 11, 13, 15,
16, 18), „Viltyje“ (1915, Nr. 21, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34).
Atkreiptinas dėmesys, kad bibliografijoje kartais pateikiama
klaidinanti šio koncerto data – vasario 1 d. (pavzydžiui,
Daukšaitė, 2002, p. 91). Iš tiesų koncertą buvo sumanyta
rengti vasario 1 d., tačiau negavus leidimo, renginys perkeltas
vėliau – tai užfiksuota „Lietuvos žiniose“ (1915, Nr. 15, 16,
18) ir „Viltyje“ (1915, Nr. 27, 30, 31, 33, 34).
Apie 1915 m. balandžio 19 d. koncertą rašyta „Aušroje“
(anonsas, 1915, Nr. 14, balandžio 15, p. 176), „Lietuvos žiniose“ (anonsai 1915, Nr. 40, 41, 43, recenzija Nr. 46), „Viltyje“
(anonsai 1915, Nr. 79, 85, 86, 87, recenzija Nr. 88).
Apie tai, kad Šimkus žada išvykti, paskelbta savaitraštyje
„Aušra“ (1915, Nr. 15, balandžio 21), „Viltyje“ rašoma apie
„prieš dvi dienas“ išvykusį kompozitorių (1915, Nr. 91, balandžio 24 (gegužės 7)), „Lietuvos žiniose“ skelbiama, kad
Šimkus jau Amerikoje (1915, Nr. 75, liepos 3 (16)), o Nr. 88
(1915, rugpjūčio 7 (20) ) pasirodė straipsnis apie tai, kaip
kompozitoriui sekasi rinkti aukas.
Pavyzdžiui, „Aušros“ 1914 m. spalio 1 d., Nr. 38, p. 467, išspausdinta Rodūnios (Lydos apskr.) lietuvių choro su vadovu
kun. J. Breiva, 1914 m., nuotrauka; 1915 m. balandžio 21 d.,
Nr. 15, viršelyje išspausdinta kompozitoriaus Šimkaus nuotrauka; 1915 m. birželio 3 d. publikuotas Antano Vaičiūno
straipsnis „Mūsų daina“, raginantis atkreipti dėmesį į lietuviškos dainos puoselėjimą ir melodijos svarbą (Vaičiūnas, 1915,
p. 263–264); net keliuose numeriuose (1915 m. Nr. 16–26,
balandis–liepa) publikuoti skelbimai apie bažnytinius giesmynus, kuriuos surinko ir chorui parengė Naujalis; periodinėje
skiltyje „Iš Lietuvos“ paskelbtos tokios žinutės:
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15
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1915 m. balandžio 1 d., Nr. 12, p. 150, Varėna: vargonininkas
K. Mieliauskas subūrė ir išlavino chorą, kuris gieda 4 balsais;
1915 m. balandžio 21 d., Nr. 15, p. 188, Gegrėnai: jau 3 metai
šiame miestelyje yra muzikantų būrelis, griežiantis šventadieniais, tačiau nėra vargonininko, kuris suburtų chorą;
1915 m. balandžio 29 d., Nr. 16, p. 202, Semeliškės: balandžio
23 d. buvo surengtas vakaras, jame suvaidinti 2 spektakliai,
choro nebuvo, tačiau mergaitės padainavo vietinių dainelių;
1915 m. gegužės 6 d., Nr. 17, p. 216, Marcinkonys: rašoma,
kad vietos choras nyksta;
1915 m. birželio 10 d., Nr. 22, p. 278–279, Butrimonys:
rašoma apie gegužės 31 d. įvykusį liaudies dainų koncertą;
1915 m. birželio 17 d., Nr. 23, p. 292–293, Jieznas: kunigas
subūrė chorą, tačiau vietos vargonininkas su choristais per
šiurkščiai bendrauja, choro mokymui reikėtų pianino.
Pavyzdžiui, „Aušroje“ 1915 m. išspausdintos 8 dainos:
Nr. 4 (sausio 27), p. 40: Šimkaus daina „Ant tėvelio dvaro“;
Nr. 8 (vasario 27), p. 96: Naujalio daina „O ant kranto putinas“;
Nr. 11 (kovo 17), p. 131: Naujalio „Velykų giesmė“ iš „Giesmyno“;
Nr. 12 (balandžio 1), p. 148: Brazio daina „Oi žiba žiburėlis“;
Nr. 16 (balandžio 29), p. 195: Brazio daina „Palaužta rūtelė“;
Nr. 18 (gegužės 13), p. 224: Naujalio „Marijos giesmė“;
Nr. 24 (birželio 24), p. 299: Brazio harmonizuota liet. liaudies
daina „Vai ūžkit, gauskit“;
„Aušros“ Velykų priede Nr. 11, p. 4: daina „Dunojėlis“
(ž. E. Karandžiūtės, melodija – Semeliškių merginų choro,
chorui harmonizavo kun. T. Brazys).
Po 1914 m. rugpjūčio 1 d. „Teatro“ skiltis išspausdinta tik 4
numeriuose iš 129: dviejuose pirmuose 1914 m. numeriuose
liepos 19, 20 d. (rugpjūčio 1, 2); prieš Velykas 1915 m. kovo
20 d. (balandžio 2) ir gegužės 17 d. (30).
Lietuvos žinios, 1914, Nr. 159, šeštadienis, liepos 19 (rugpjūčio
1), p. 1.
Viltis, 1914, Nr. 159, šeštadienis, liepos 19 (rugpjūčio 1), p. 1.
Lietuvos žinios, 1915, šeštadienis, rugsėjo 5 (18).
Nėra žinoma, ar renginiai, paskelbti šiame ir kituose panašaus
turinio anonsuose, įvyko, nes karo metu suorganizuoti viešą
renginį reikėjo specialaus, pavyzdžiui, gubernatoriaus leidimo,
kurį ne visada pavykdavo gauti. Esant informacijai, kad anonsuojamas renginys įvyko, šiame straipsnyje bus nurodoma.
Šiame vargonininkų draugijos pranešime teigiama, esą draugijai labai naudinga informaciją apie savo veiklą ir pan. skelbti
„Vilties“ dienraštyje, nes pastarąjį skaito daug kunigų. Tai
paaiškina, kodėl šiame dienraštyje nuolatos buvo spausdinami
vargonininko vietos ar vargonininko ieškančių skelbimai.
Pavyzdžiui, tuo pačiu metu Vilniuje leistame kitame dienraštyje „Lietuvos žinios“ nuo 1914 m. liepos 19 d. (rugpjūčio
1) iki paskutinio numerio 1915 m. rugsėjo 5 d. (rugsėjo 18)
neaptikta nė vieno tokio turinio skelbimo.
Tą pačią dieną šis skelbimas išspausdintas ir kitame Vilniuje
leistame dienraštyje „Lietuvos žinios“: „K. Dambrauskienės
pianino ir partepijonų sandėlis perkelta į Vokiečių g. 3–6“
(Nr. 161, 1914 m. liepos 22 d. [rugpjūčio 4]).
Apie Panevėžio vadinamojo Montvilo teatro veiklos atnaujinimą bus paskelbta „Vilties“ Nr. 257, 1914 m. lapkričio
14 d. (24). Teatras buvo Respublikos g., jį XX a. pradžioje
pramonininkas ir filantropas Stanislovas Montvila įrengė
vietoj mielių ir spirito fabriko šaltkalvystės dirbtuvių. 1913 m.
gruodžio 1 d. (naujuoju stiliumi gruodžio 14) teatro pastatas
buvo atidarytas ir atiduotas Panevėžio miesto bendruomenei
vaidinimams ir muzikiniams vakarams rengti.
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Taip pat „Viltyje“ bus išspausdintas skelbimas apie mokyklos
atidarymą (Nr. 219, 1914 m. rugsėjo 30 d. [spalio 13]).
Apie Adomavičių „Viltyje“ taip pat rašoma 1914 m. gruodžio
20 d. (sausio 2), Nr. 287.
„Viltyje“ išspausdinto teksto turinys (kalba netaisyta, Nr. 226,
1914 m. spalio 8 d. [21], p. 2):
Žinomas prancūzų kompozitorius Saint Sain’sas padėjo
laikraštyje „Echo de Paris“ karštą protestą prieš statymą Prancijos
teatruose Rišardo Vagnerio operų ir kitų veikalų.
Ar jūs plosite žinomajam dainiui, – klausia Saint Sain’sas, – jeigu jis užgavo jūsų motyną? Muzika – yra daugiau, negu
tautos sielos kalba. Vagneris vokiečių laikomas vokiškojo genijaus
įsikūnijimu. Prancija gi negali užmiršti, kad Vagner’is – atstovas
tautos, kuri žūdė moteris ir vaikus, šaudė į ligonines, griovė bažnyčias, neapkentė Prancijos. Kaip gi taip galima ploti Vagneriui?
Vargonininkų draugijos valdybos nario straipsnis apie įvykusį
susirinkimą bus išspausdintas „Vilties“ Nr. 270, 1914 m. lapkričio 29 d. (gruodžio 12).
Veikiausiai apie tą patį koncertą 1914 m. gruodžio 24 d. (sausio 6) rašyta „Lietuvos žiniose“ (Nr. 196): skiltyje „Lietuviai
svetur“ rašoma, kad Maskvoje gruodžio 10 d. buvo planuotas
koncertas, kuris neįvyko negavus leidimo. Koncerte turėjo
pasirodyti: dainininkas Kipras Petrauskas, kompozitorius
Šimkus ir maskviečių choras; muzikinė programa – 10 lietuvių liaudies bei Šimkaus ir Čiurlionio harmonizuotų dainų.
Teigiama, kad choro repeticijoje buvo repetuojamos dainos
„Lietuviais esame mes gimę“, „Šią nedėlėlę“, „Ko liūdi“, „Oželis“, „Bijūnėlis“, „Vai, kas sodai“, „Vai žydėk“, „Šėriau žirgelį“.
Nadežda Vasiljevna Plevickaja (1884–1941), mecosopranas,
nuo 1914 m. rudens lankėsi Vilniuje, Kaune, rengė Raudonojo
Kryžiaus paramos koncertus.
Apie įvykusį koncertą rašoma „Vilties“ Nr. 263, 1914 m.
lapkričio 21 d. (gruodžio 4).
Iš Marijampolės dirigentas Iešmanta netrukus persikėlė į
Vilnių, tai liudija „Lietuvos žiniose“ 1915 m. gegužės ir birželio numeriuose (Nr. 60, 68) išspausdinta informacija apie
dirigento repeticijas su choru Šv. Mikalojaus bažnyčios salėje,
panašaus turinio pranešimą paskelbė ir „Viltis“ (Nr. 114).
Liepos 18 d. Vilniaus rusų klube buvo planuojama surengti
Petrogrado, Maskvos, Varšuvos ir Dorpato lietuvių studentų
vakarą, kurio programoje – 2 spektakliai ir Iešmanto diriguojamo choro muzikos koncertas, tačiau koncertas neįvyko, nes
„visi Vilniaus gyventojai nuo 18 iki 50 metų liepos 16 d. turėjo
išeiti karo darbų dirbti“ (apie planuojamą koncertą rašyta
„Lietuvos žinių“ 1915 m. Nr. 78, 80, 81).
Rundanai – dab. Rundėnai / Rundēni, Latvija; Liucinas – dab.
Ludza, Latvija.
Atsiliepimas apie įvykusį koncertą išspausdintas „Vilties“
1915 m. sausio 8 d. (21) Nr. 5, išsami recenzija publikuota
1915 m. sausio 9 d. (22) Nr. 6.
Filharmonijos salės adresas Vilniuje tuo metu buvo Nižegorodo ir Makarijaus gatvių kampas.
„Lietuvių suvalkiečių naudai“ rengiamas gudų vakaras įvyks
ne sausio 18, bet 25 d., apie tai paskelbta „Viltyje“ 1915 m.
sausio 17 d. (30), Nr. 13.
„Aficerių“, „Oficierių“ klubas buvo vadinamojoje Ignatjevo
aikštėje („Lietuvos žinios“, Nr. 15, 1915 m. vasario 6 (19) d.),
buvusios, t. y. Šv. Ignoto, bažnyčios patalpose, dabar Šv. Ignoto
g. 6.
Dabar Gedimino pr. 22, čia įsikūręs Vilniaus mažasis teatras.
Paskaita bus nukelta į sausio 25 d. („Viltis“, 1915 m. sausio
18 d. (31) Nr. 14).
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Plačiau apie šį vakarą rašome kitame „Vilties“ numeryje
(Nr. 15, 1915 m. sausio 20 d. [vasario 2]).
Beje, panašaus turinio žinutė dar prieš pusmetį, 1914 m.
rugpjūtį, buvo išspausdinta „Vairo“ laikraštyje (1914, Nr. 14,
rugpjūčio 30, p. 16):
Stasys Šimkus, baigęs Petrogrado konservatoriją, apsigyveno
Vilniuje. Duoda muzikos lekcijas: fortepijonas, kompozicijos
teorija ir t. t. Lidskij per. No. 7. Lietuvių Mokslo Draugija.
Kituose „Vilties“ numeriuose nurodoma renginio data – kovo
1 d. (žr. Nr. 46, 48).
„Lietuvos žiniose“ išspausdintoje recenzijoje teigiama, kad
šiame vakare taip pat buvo dainuojama solo (Lietuvos žinios,
1915 m. kovo 4 d. (17), Nr. 26).
Į šį pranešimą išspausdintas Vidiškių vargonininko Julijono
Steponavičiaus atsakomasis tekstas „Vilties“ Nr. 69, 1915 m.
kovo 28 d. (balandžio 10), paneigiantis čia parašytą informaciją.
Šiame pranešime nurodyta kita data – kovo 20 d., tačiau
„Vilties“ Nr. 110 Aluntos kunigas Balandis išspausdino klaidos
atitaisymą – kovo 29 d.
Apie Butrimonyse gegužės 31 d. įvykusį liaudies dainų koncertą „Viltyje“ išspausdinta recenzija (1915 m. birželio 25 d.
[liepos 8], Nr. 141); apie šį koncertą taip pat rašyta „Aušroje“
(1915 m. birželio 10 d., Nr. 22, p. 278–279).
Stakliškių vargonininko V. Tulevičiaus atsiliepimas į šį pranešimą dėl neteisingos informacijos išspausdintas „Viltyje“
1915 m. birželio 17 d. (30), Nr. 134, o po savaitės, birželio 24
d. (liepos 7), Nr. 140 pasirodys atsakas į vargonininko tekstą
(autorius Nekaimiečių Jonas).
Apie šį renginį rašoma ir vėliau, „Vilties“ Nr. 128, 1915 m.
birželio 10 d. (23).
Apie šį renginį rašyta ir ankstesniame „Vilties“ numeryje
(žr. Nr. 118).
Su šiomis recenzijomis polemizuojama po kelių dienų, 1915
m. birželio 28 d. (liepos 11), „Lietuvos žiniose“ (Nr. 73)
išspausdintoje recenzijoje, kurioje teigiama, kad pianistas
Kamaitis fortepijonu „skambino labai techniškai, bet ir... be
jokio jausmo“, dėl prasto pasirodymo kritikuojami vaidinimai.
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Priedas

Supplement
Vita GRUODYTĖ

– erdvė, laikas, gamtos elementai –
Justės Janulytės „Smėlio laikrodžiai“
Dėmesys garsinei erdvei paženklino visą XX a. muzikos
estetikos raidą. Garsinės erdvės – savarankiškos kūrinio
dimensijos – svarba pradėjo ryškėti Edgard’o Varèse’o
agresyvių garso efektų kūriniuose, Aloiso Habos mikrotonaliniuose labirintuose, Pierre’o Boulezo ir Karlheinzo
Stockhauseno serijinėse konstrukcijose, matematiškai
apskaičiuojamose Iannio Xenakio masėse, skirtingo tankio
Györgi Ligeti sluoksnių kontinumuose, Giacinto Scelsi
atskiro, „apvalaus“, ekspresijos prasme autonominio garso
erdvinėse išraiškose, Helmuto Lachenmanno aritminėse
šnaresių ir švilpesių drobėse. Spektrinė, akusmatinė ir
elektroakustinė XX a. antros pusės muzika paskatino dar
rafinuotesnes garso erdvės parametro realizacijas, XXI a.
virtusias kompleksiniais multimedijos kūriniais, radikaliai
pakeitusiais estetinių vertybių skalę.
Preambulė
Justė Janulytė seka kompozitoriaus Ryčio Mažulio pėdomis. Mažulis pastūmėjo mikrotonalinio kanono techniką, o
svarbiausia – jos percepciją, į gana ekstremalius mūsų suvokimo paribius, tuo praplėsdamas – be agresijos – klausytojų
jautrumo garsui ribas. Jo muzikai dažnai taikomas hermetiškumo epitetas šiuo atveju pasako tik tai, kad minimalių
pokyčių garsinė tėkmė reikalauja maksimalios audityvinės
koncentracijos tam, kad būtų iki galo įvertintas jos niuansų
subtilumas. Šis subtilumas ir, sakytume, jautrumas garsui,
svarbus, beje, ir kompozitorės Onutės Narbutaitės kūryboje,
yra vienas pagrindinių Janulytės muzikos ypatumų.
2010-aisiais sukurtas multimedinis kompozitorės kūrinys „Smėlio laikrodžiai“, kurį atliko daugelis šiuolaikinės
muzikos festivalių1, yra vienas įdomesnių pastarųjų metų
lietuvių kompozitorių kūrinių, į dabartinę lietuvių muziką
įnešančių tam tikro naujumo. Tai ir bandysime čia aptarti.
Būdama monochromatikos – tos pačios šeimos instrumentams rašomos muzikos – adeptė, kompozitorė pratęsia
estetinę XX a. meno kūrinių – ne tik muzikos – pakraipą,
kuriai svarbios fizinės naudojamos medžiagos savybės, jos

(paviršiaus) nelygumai, tekstūrų ir tankių variacijos, tariamai vientisos ir monotoniškos (monolitiškos) visumos
niuansai, vibracijos ir smulkiausi pokyčiai. Svarbiausi šio
mąstymo ir šios estetikos pradininkai muzikoje buvo Ligeti,
Xenakis ir Scelsi. XX a. dailėje, pradedant Kazimiro Malevičiaus juoduoju kvadratu, – visa monochrominių autorių
plejada. Šių kelių įtakų – garso masės suvaldymo (Xenakis),
sonorinio fluido dinamikos ir kontinumo (Ligeti), fizinio
garso poveikio (Scelsi), garso aiškumo užmaskavimo pašaliniais triukšmais (Lachenmannas), politempinių kanonų ir
mikrotonalinės muzikos (Mažulis) veikiama Janulytė kuria
savitą stilistiką.
Mano < ...> įvykiai labai paprasti, <...> ir vyksta taip lėtai,
tarsi būtų stebimi pro didinamąjį laiko stiklą. Vargu ar pavyktų juos perteikti sąmoningai dramatizuojamais judesiais,
dinamika, tembrais ar virtuoziška retorika. Dėl to išoriškai
mano kūryba labai vienalytė: nuotaikos ir retorika giminingos, beveik visų mano kūrinių sudėtys monochrominės
(net ir tuomet, kai naudojami skirtingi instrumentai ar
balsai, jie nėra individualizuojami, bet lydomi į tembrines
amalgamas), idėjos dažniausiai kilusios iš vizualių pojūčių.
( Janatjeva, 2005–2006)

Dažniausiai tai monoteminiai kūriniai, išreiškiantys vieną idėją, vieną konceptą, vieną patyrimą, vieną
ekspresiją. Naudodama tos pačios šeimos instrumentus,
kompozitorė tokį ansamblį traktuoja kaip „utopinį solinį
instrumentą“, kuris pasitelkus elektroniką (gyvąją elektroniką) įgyja plačias garso manipuliavimo galimybes, subtilią
nepertraukiamos garso tėkmės tembrų kaitą ir stiprų
fizinį bei emocinį poveikį. Jei pridėtume hedonistinę šios
muzikos savybę, turinčią polinkį į „moterišką“ estetiką,
išryškėjančią per neagresyvių garso atmosferų paiešką
ir ekstremalų tekamumą, taip pat multimedijos svarbą
(vaizdo ir garso lygiavertiškumą kūrinio konstrukcijoje),
kuri čia yra ne šalutinis, o integralus kūrinio elementas,
galėtume sakyti, kad esame gana individualaus stiliaus
gimimo liudytojai.
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Dar kartą apie menų sintezę
Šio stiliaus originalumas – ne jo sudedamųjų elementų
naujumas, o savita jų jungtis. Tai būdinga visai šiuolaikinei,
savo prigimtimi koliažinei estetikai, ieškančiai ne naujumo
(modernizmo bruožas), o savitos jau egzistuojančių elementų
sintezės (post- ir postpostmodernizmas). Taigi autorė renkasi
skirtingos prigimties priemones, pajungdama jas pagrindinei
kūrinio idėjai. Tariamas kai kurių jos opusų garsinio rezultato
paprastumas (jį siečiau veikiau su noru maksimaliai išgryninti
pagrindinį, gelminį garsinį judesį – gestą, esantį visų jos
kūrinių pagrindu) gali priminti neužrašytą, suimprovizuotą
multimedijos akciją ar instaliaciją („Kvėpuojanti muzika“),
kuri tam tikrai akademinei Vakarų Europos terpei (pavyzdžiui, prie fundamentalaus mąstymo prisirišusiai vokiškajai)
galėtų pasirodyti nepakankamai „solidi“. Tai patvirtina tik tai,
kad XXI a. jau realiai, ne vien intencijomis, nebeliko jokių
ribų tarp skirtingo pobūdžio ir stilistikos muzikinių (ir ne
tik) žanrų. Lengvojoje ir popmuzikoje galima atrasti beveik
klasikinių orkestruočių, šiuolaikinėje akademinėje – beveik
improvizacijų, eksperimentinėje – solidžiai sukonstruotų
partitūrų, improvizacinėje – kompleksinio mąstymo, o avangardinėje – beveik gatvės meno ir stulbinamo primityvumo.
XXI a. visas menines išraiškas įtraukė į bendrą kūrybinį
sūkurį, kuriame fotografija, videomenas, šokis, akustiniai,
elektroniniai garsai, skulptūra, dizainas etc. gali būti naudojami tik kaip sudedamosios tam tikros kūrybinės idėjos detalės,
pasirenkamos tarytum menų didcentryje ir derinamos individualizuotomis jungtimis. Todėl mūsų laikas yra smarkiai
paženklintas globaliu, universaliu, erdviniu, architektūriniu
mąstymu, galinčiu organiškai suvienyti skirtingas menines
idėjas, mąstysenas, technikas ir išraiškas, kad būtų gauta nauja
estetinė kokybė.
Ne tik kūrybinis Janulytės mąstymas, bet ir kūrybinė
genezė turi tvirtas istorines ištakas. Jai svarbūs universalūs
fenomenai primena Varèse’ą, kuris muzikinio įkvėpimo sėmėsi
kontempliuodamas žvaigždes arba žavėdamasis matematinių
formulių poezija. Varèse’ui muzika turėjo pirmiausia fizinį
aspektą – tai, kas suvirpina orą: „Garsinės medžiagos viduje
būti akustinės vibracijos dalimi“ (Ballif, 1985, p. 6). Apie
muziką kaip apie tarpusavyje sąveikaujančių jėgų sistemą – kaip
energetinį fenomeną – mąstė Claude’as Debussy, o vėliau ir visa
XX a. antros pusės elektroakustinės muzikos kompozitorių
karta; kompozitorė neabejotinai pritartų ir Ligeti, maniusiam,
kad „moksliniai duomenys gali sužadinti meninę vaizduotę
ir mąstymą ir turėti vaisingiausią įtaką kuriant naują vizualų
meną ir naują muziką. Toks menas pagaliau atitiks mūsų laikų
dvasios ir gyvybės idėją“ (Ligeti, 1985, p. 45). Netgi jos salyčio
taškų tarp skirtingų raiškos sričių paieškos, kurias galėtume
apibūdinti kaip „kristalizaciją“, yra Varèse’o, kitados šitaip
įvardijusio savo kūrybos manierą, kompozicinis metodas. Pati
kompozitorė, atsakydama į Jurijaus Dobriakovo klausimą, savo
požiūrį formuluoja taip:
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– Kaip manai, ar ribos tarp skirtingų išraiškos formų vieną
dieną nebus ištrintos?
– Jas ir dabar pavyktų ne taip sunkiai ištrinti, kadangi visi
menai – garso, vaizdo ar judesio – turi nemažai sąlyčio
taškų, bendrų raiškos principų, o gal net sąlygoja vieni kitų
egzistavimą. Kalbant visai primityviai, juk tai, kas juda,
paprastai skleidžia ir garsą (galbūt tik išskyrus krentantį
sniegą, kurio metaforą mėginau išgauti kūrinyje dviem
fortepijonams Krentančio sniego tyla, 2006), ir greičiausiai
yra matoma. Belieka sugalvoti, kaip šių trijų komponentų
funkcionavimas galėtų išgauti vieną, nedalomą meninį
efektą, kur visi trys – garsas, vaizdas ir judesys – būtų vieno-

dai svarbūs ir vienas nuo kito priklausomi. (Dobriakov, 2007)

Kūrinys
Kūrinyje naudojamos 4 violončelės, videomenas ir
gyvoji elektronika. Vaizdai projektuojami ant įsivaizduojamus smėlio laikrodžius imituojančių keturių didelių
cilindro formos tiulio instaliacijų, kurių viduje groja keturi
violončelininkai.
Kompozitorė, tyrinėdama „akustines, vizualines ir
simbolines smėlio laikrodžio kaip fenomeno prasmes“,
sako, kad pagrindinę kūrinio idėją, kai „keli skirtingos
trukmės ir talpos smėlio laikrodžiai paleidžiami vienu metu
ir juose esantis smėlis išbyra per skirtingą laiką“, įprasmina
„politempinis kanonas: violončelės skirtingais tempais
įveikia visą savo diapazoną, todėl pradinis unisonas pamažu išsiskiria, balsai tolsta vieni nuo kitų ir žemiausią garsą
pasiekia skirtingu metu (žr. 1 pvz.; jame matome laipsniškai
atsirandančius pirmo (iš 13) fiksuoto garso glissando greičio
ir trukmės skirtumus tarp 4 violončelių). Gyvai išgaunami
garsai įrašomi ir kartojami keletu variantų, kurie individualia trajektorija lėtėja ir dėl to žemėja, tad kiekvienas
violončelių garsas generuoja savąjį politempinį kanoną, jie
dauginasi, sluoksniuojasi ir galiausiai susipina į neperregimą
mikropolifoninį audinį – apgaubiantį, užgožiantį ir pakeičiantį pirminius garso šaltinius“.
1st sound of I cello:
I1. 1: unison with the original pitch
I1. 2: unison with the original pitch
I1. 3: glissando of –3 semitones in 140 s
I1.4: glissando of –3 semitones in 160 s
I1. 5: glissando –3 semitones in 180 s
I1. 6: glissando –3 semitones in 200 s
I1. 7: glissando –3 semitones in 140 s
I1. 8: glissando –3 semitones in 140 s
1st sound of II cello:
II1. 1: unison with the original pitch
II1. 2: unison with the original pitch
II1. 3: glissando –3 semitones in 80 s
II1. 4: glissando –3 semitones in 100 s
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II1. 5: glissando –3 semitones in 120 s
II1. 6: glissando –3 semitones in 140 s
II1. 7: glissando –3 semitones in 160 s
II1. 8: glissando –3 semitones in 180 s
1st sound of III cello:
III1. 1: unison with the original pitch
III1. 2: unison with the original pitch
III1. 3: glissando –3 semitones in 110 s
III1. 4: glissando –3 semitones in 135 s
III1. 5: glissando –3 semitones in 160 s
III1. 6: glissando –3 semitones in 185 s
III1. 7: glissando –3 semitones in 210 s
III1. 8: glissando –3 semitones in 240 s
1st sound of IV cello:
IV1. 1: unison with the original pitch
IV1. 2: unison with the original pitch
IV1. 3: glissando –3 semitones in 160 s
IV1. 4: glissando –3 semitones in 195 s
IV1. 5: glissando –3 semitones in 230 s
IV1. 6: glissando –3 semitones in 265 s
IV1. 7: glissando –3 semitones in 300 s
IV1. 8: glissando –3 semitones in 330 s
1 pvz. Laipsniškai atsirandantys pirmo (iš 13) fiksuoto garso
glissando greičio ir trukmės skirtumai tarp 4 violončelių

Harmoninę-polifoninę kūrinio konstrukciją apibūdino
pati kompozitorė. Ji leidžia suprasti imitacinį pagrindinės –
vizualios – idėjos įgyvendinimo akustinėje plotmėje mechanizmą, garso ir vaizdo pajungimą bendram erdvėlaikiniam
judesiui ir technines šio įgyvendinimo priemones.
Harmonija
50-ies minučių kūrinio violončelių partijų harmoninė medžiaga pagrįsta vienintele 7 laipsnių derme, tačiau
obertoninis grojimas, išgaunant iš tų garsų visus įmanomus
obertonus, ir gyvosios elektronikos generuojamas glissando,
kuris intervalus tarp garsų užpildo mikrotonais, maksimaliai
išplečia harmoninį lauką ir kartu išlaiko stabilų pagrindą.
Nuo to pagrindo nutolstama tik pačioje kūrinio kulminacijoje, išgaunant intensyviausią granuliarinės sintezės veikimą,
ir atpažįstamos dermės bei tembro, maksimalaus registro
akordas (partitūroje įvardijamas itališkai ACCORDONE),
sugrįžta akordas tuomet, kai videoprojekcijoje stambiu planu rodomos violončelės stygos (beje, čia pasiekiama vaizdo
ir garso sinchronizacija, nes tas akordas dinamiškai pulsuoja
stryko braukymo per stygas tempu).
Harmoninis minoras nuo g kaip harmoninis pagrindas
pasirinktas dėl to, kad 4 jo garsai yra laisvosios violončelės
stygos (C-G-D-A), o kiti garsai alteruoti (b-es-fis). Burdonai ant laisvų stygų kūrinyje yra dramaturgiškai svarbūs:
leisdamosi žemyn nuo aukščiausių flažoletų, violončelės

kulminacijoje (maksimali dinamika) groja kiekviena ant
skirtingos laisvosios stygos (ant laisvų stygų patogiausia,
laisviausia groti garsiai ir įvairiomis stryko pozicijomis
galima išgauti daugiausia flažoletų). Tai nulemia ir jų leidimosi žemyn tempą: greičiausiai leidžiasi IV violončelė, per
32 minutes turinti pasiekti didžiosios oktavos C (I styga),
lėčiausiai – I violončelė, kuri per 33’20’’ turi nusileisti iki
mažosios oktavos a (IV styga). O II violončelė per 32 min.
ir 20 sek. nusileidžia iki mažosios oktavos d (III styga), III
violončelė per 31’40’’ – iki didžiosios oktavos G (II styga).
Visų 4 violončelių pirmasis fiksuotas aukščiausias garsas
yra tas pats – 4 oktavos re (prieš šį garsą yra kelių minučių
įžanga iš atsitiktinių, pačių aukščiausių įmanomų flažoletų
ir nefiksuoto aukščio švilpesių, šnaresių, imituojančių tylų
smėlio tekėjimą smėlio laikrodyje). Taigi 4 balsai pradeda
unisonu ir leisdamiesi skirtingais tempais pamažu vis labiau
nutolsta vieni nuo kitų, kulminacijoje pasiekdami plačiausią
kvintinį akordą CGDA ir vėl sueidami į unisoną.
Kiekviena violončelių partija sudaryta iš 13 garsų:
pirmasis yra nefiksuoti atsitiktiniai šnaresiai ir patys
aukščiausi įmanomi flažoletai, antrasis, visiems vienodas,
yra 4 oktavos d, vėliau eina 10 kiekvienam instrumentui
skirtingų garsų, kurių dešimtieji yra keturios laisvosios
stygos, o paskutinis, vėl vienodas visiems keturiems, yra C
(žemiausias violončelės garsas), kurio burdonas su tembrinėmis ir obertoninėmis variacijomis sudaro kūrinio kodą.
Kiekvieno šio garso atlikimo dinaminė logika tapati viso
kūrinio makrodinamikai: kiekvienas garsas pradedamas
nuo tylos ir fizinio atlikėjo sąstingio, pamažu imant lėtai
išjudinti stryką ir intensyvinant garso dinamiką bei tembrinį
/ obertoninį išraiškingumą, kol nurodytos trukmės viduryje
pasiekiamas maksimumas (adekvatus kūrinio etapui) ir vėl
pamažu grįžtama į pradinę tylos / sąstingio būseną. Sąstingio idėją perima ir videoprojekcijoje sustingstantis kadras,
į kurį ateinama lėtinant sūkurių sukimosi greitį, o išeinama
juos palengva greitinant. Atrodytų, tarsi muzikantų stryko
judesys išsuktų vaizdą ir jį sustingdytų. Tokiu principu
siekiama judančio, grojančio atlikėjo ir judančio vaizdo
sinchronizacijos, tam pasitelkiamos į kiekvieną muzikantą
nukreiptos šviesos – jos įjungiamos ir išjungiamos... O tai, ką
muzikantas groja, ir tai, kas tuo metu rodoma ant jo cilindro,
nėra sinchronizuojama ir iliustruojama, bet įdomu patirti,
kad žiūrovo percepcija pati atranda nesamus ar bent jau
nekontroliuojamai atsirandančius vaizdo ir garso santykius.
Čia ypač svarbi gyvosios elektronikos (granuliarinės sintezės
ir garso migravimo erdvėje) funkcija, suteikianti skambesiui
daugiasluoksniškumo, vidinės gyvybės ir transformuojanti
paviršių nuo lygaus iki grublėto, atsižvelgiant į tai, kokio
dydžio granule operuojama (kuo granulė smulkesnė, tuo
paviršius ir skambesys tampa intensyvesnis ir dirbtinesnis,
labiau nutolstama nuo gryno, atpažįstamo violončelės
tembro), dėl to susidaro garso ir vaizdo judėjimų, faktūrų
tirštumo ar skaidrumo paralelių.
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Politempinis mikrotoninis kanonas
Kiekvienas gyvai išgaunamas violončelių garsas įrašomas
aštuonetu variantų, transliuojamų skirtingai lėtėjančiais (ne
nuosekliai, o kintančia kreive) tempais, ir tai sukuria aukščio
glissando efektą. Kiekvienas garsas nusileidžia iki kito garso,
kurį gyvai gros violončelė, bet kadangi tai vyksta sulėtintu
tempu, tas kitas garsas pasiekiamas skirtingais momentais,
taip sujungiant gyvai atliekamus garsus į vieną daugiabalsį
tirštos faktūros glissando. Violončelių partijose glissando
visai nėra, jį generuoja tik elektronika. Kadangi violončelės
išgauna tembriškai ir obertoniškai labai turtingus garsus,
įrašomoji medžiaga taip pat ja praturtinama.
Tembrinio transformavimo dramaturgija
Kūrinys prasideda akustiniais violončelių garsais be
elektronikos, išgaunant įvairius tylius triukšmus, šnaresius ir aukštus flažoletus-švilpesius, skambančius labiau
elektroniškai nei akustiškai. Vėliau įsijungia elektronika ir
įrašinėja, multiplikuoja, glisanduoja gyvai išgaunamą medžiagą, o violončelių tembrai, besileidžiantys registru, įgyja
atpažįstamą savo skambesį, kurį vis labiau praranda artėjant
kulminacijai, kur skambesys tampa grynai elektroninis, o
tikrieji violončelininkai nustoja groti, dingsta ir vizualiai,
sugrįždami tik kodoje ir atlikdami burdono ant C kodą (ji
taip pat įrašinėjama, sluoksniuojama ir ima priminti elektrinės gitaros kontinuumą).
Apibendrinimas
Apibendrinant galima pasakyti, kad „Smėlio laikrodžių“
harmoninę-polifoninę sistemą inspiravo ne vien smėlio
byrėjimo poetika, filosofija ar vizualus vaizdas, bet ir grynai
praktinė logika. Leidimasis žemyn registru yra logiškas ir
natūralus ne tik dėl to, kad kylanti smėlio tėkmė esti utopiškas reiškinys, bet ir dėl to, kad įrašytas garsas ir pakartotas
lėtėjančiu tempu savaime sukelia aukščių žemėjimą, t. y.
glisandavimą. Garsų įrašinėjimas, multiplikavimas ir iš to
kylantis faktūros tirštėjimas bei dinaminis augimas taip
pat atitinka byrančio ir besikaupiančio smėlio logiką: kuo
„smėlio“ daugiau, tuo skambesys tirštesnis, platesnio registro ir garsesnis. Apskritai kuriant man svarbiausia suvokti
gelminę, universalią visatos reiškinių veikimo logiką ir ją
perteikti muzika, vengiant kažką iliustruojančios, nuotaikas
kuriančios ar naratyviai pasakojančios muzikos. Šiame kūrinyje naujai suvokiau ir laiko dimensiją muzikoje, siekdama
sukurti įspūdį, kad muzikinė medžiaga yra tarsi luitas,
vienas akordas, vienas spektras, kuris egzistuoja nedalomas,
vientisas, bet tik atidengiamas, atskleidžiamas, atskiromis
dalimis demonstruojamas laike, tarsi apšviečiant vis kitas jo
dalis ir rakursus. Tad perėjimas iš vieno garso į kitą, iš aukšto
registro į žemesnį ir patį žemiausią nėra traktuojamas kaip
įvykių seka, bet priklauso tik nuo objektyvo atstumo nuo
objekto, vaizdo amplitudės ir ryškumo nustatymo. Arba
nuo klausytojo dėmesio: kol kūrinio pradžioje klausytojas
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pradeda telkti dėmesį, jis girdi tik tylius ir aukštus, sunkiai
apibrėžiamus tonus, o kai jo dėmesys pasiekia maksimumą,
skambesys yra pats garsiausias, plačiausio registro, didžiausio faktūrinio tankio ir aštriausio tembro; kai dėmesys ima
silpti, lieka tik pats žemiausias, tylantis dažnis. Arba galima
interpretuoti ir taip: kuo akustinis objektas yra toliau nuo
klausytojo, tuo girdėti tik tylūs, aukšti tonai; objektui
artėjant registras plečiasi, žemėja, dinamika intensyvėja –
panašu į Dopplerio efektą2.
Kompozitorės minimą Dopplerio efektą XX a. septintu
dešimtmečiu buvo pradėjęs naudoti Johnas Chowningas.
Anot prancūzų kompozitoriaus Jeano-Claude’o Risset, „simuliuojant Dopplerio efektą“, Chowningui „pavyko sukurti iliuziją, kad garso šaltiniai skraido erdvėje nustatytomis
trajektorijomis, sukeldami beveik grafines impresijas“ (Risset, 2008, p. 88). Janulytė šį efektą naudoja labai tikslingai.
Ji kuria ne „erdvėje skraidančių garso šaltinių“ įspūdį, o garso
kaip milžiniškos bangos laipsnišką ir tolygų išdidėjimą (artėjimą klausytojo link) bei jos sumažėjimą (nutolimą). Anot
Risset, dabar (ypač nuo tada, kai IRCAM’e buvo sukurta
programa „Holophon“, suteikianti galimybę preciziškiau
konstruoti erdvines garso struktūras) „suerdvinimas ima
tapti kompozicinio stiliaus objektu“ (Risset, 2008, p. 88).
Jei peržvelgtume visus iki šio parašytus Janulytės kūrinius,
pamatytume, kad savo kompozicinį stilių ji plėtoja kaip tik
šia linkme. O „Smėlio laikrodžiai“ šiuo aspektu kol kas yra
įdomiausias jos opusas.
Akustinė iliuzija: erdvinis linijinės formos patyrimas
Grafiškai kūrinio forma (žr. 2 pvz.) yra išreikšta vizualiai
smėlio byrėjimą iliustruojančiu žemyn slystančiu nenutrūkstamo garso kontinuumu, prasidedančiu viename taške
(garse), išplatėjančiu ir vėl sueinančiu kitoje, žemesnėje,
plotmėje į vieną tašką (garsą).
Xenakis tiesią liniją buvo įvardijęs kaip „pagrindinį
elementą, kuriuo kuriama erdvė“: „Muzikoje akivaizdžiausia
linija yra nuolatinis ir nepertraukiamas aukščių kitimas, tai
yra glissando. Konstruoti garsines plokštumas arba tūrius
pasitelkus glissando, štai kur įdomūs ir daug žadantys tyrinėjimai. Išlenktų plokštumų moduliacijos, amplifikacijos,
redukcijos, iškreipimai etc. – visas šis naujas pasaulis yra
ranka pasiekiamas tam, kas moka laikyti rašiklį ir sugeba
tai perteikti klausai ir psichikai“ (Xenakis, 1971, p. 17).
Glissando šiame kūrinyje yra naudojamas ne tik kaip
„pagrindinis erdvės elementas“, bet ir kaip vienintelis šios
garsinės konstrukcijos elementas. Jis leidžia atlikti Xenakio
įvardytas „plokštumų modifikacijas“, šiuo atveju – nuoseklų ir pastovų garsinio pluošto (sukuriamo pasitelkus
gyvąją elektroniką) išplatėjimą ir susiaurėjimą. Xenakis yra
pranašiškas, pabrėždamas psichinę tokio pobūdžio – erdvinių – konstrukcijų plotmę. „Smėlio laikrodžių“ struktūroje
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2 pvz. Justės Janulytės „Smėlio laikrodžių“ formos grafika

svarbiausias yra psichologinis, emocinis patyrimo aspektas.
Vien tik garsinės plotmės struktūros percepcija gana kompleksinė. O jos sąveika su vizualiąja šį kompleksiškumą
pabrėžia dar labiau.
Klausa fiksuoja ne tiek vertikalų nusileidimą (aukštai
žemai), išplatėjantį ir susitraukiantį, kiek horizontalų garso
artėjimą į klausytoją, kai garsas, pradžioje suvokiamas kaip
esantis toli (aukštas, tylus), laipsniškai priartėja (išdidėja)
prie klausytojo ir, pasiekęs kritinę ribą (intensyvumą), vėl
nutolsta (nuslūgsta). Taigi grafinė schema aukštai žemai
percepciniame lygmenyje tampa toli arti toli. Pasikeičia ne
tik erdvinis šio grafizmo suvokimas, bet net ir jos binarinis
charakteris, jis tampa trinaris.
Grafiškai neįmantri nusileidimo forma įgyja sudėtinės,
daugiamatės erdvinės formos aspektų: garsas formuoja
kartu ir horizontalę, ir vertikalę, leisdamasis jis ir artėja, ir
tolsta. Klausytojas laipsniškai įtraukiamas („patalpinamas“)
į garsinę erdvę, kurioje jis tampa nebe stebėtoju, sekančiu
ir analizuojančiu garsinių struktūrų pokyčius, o savotiška
milžiniškos garso bangos užlieta „auka“: leidimasis žemyn
akustiniu požiūriu imituoja ne tiek smėlio byrėjimo (vizualiai – linijinę) srovę, kiek slydimą į atsiveriančią (išplatėjančią) erdvę (elektroniškai multiplikuojamą politempinį
kanoną), besiplečiančią iki to momento, kol, atrodo, prarandamos perceptyvinio saugumo ir audityvinio komforto
ribos. Itin svarbūs čia elektronika išgaunami obertonai.

Kaip tik dėl jų pradinis aukštas garsas yra suvokiamas ne
kaip žemėjantis, o kaip besiplečiantis. Elektronika padeda realizuoti ir lėto slydimo į erdvę pojūtį, ir ties garso
sprogimu priartėjusio momento impresiją – baimę, kad
realiai pasiekta maksimali riba bus peržengta. Virsmas
(„laikrodžių apvertimas“, pasak autorės) ir garso bangos
„atsitraukimas“ išsišakojusioms garso linijoms sueinant į
bendrą baigiamąjį unisoną išprovokuoja atgauto saugumo
jausmą ir sugrįžimą į emociškai kontroliuojamą situaciją.
Pasitelkus elektroniką visame kūrinyje išsaugomas garso
intensyvumas: jis nesilpsta nei plečiantis akustinei erdvei,
nei jai traukiantis.
Dėl gyvosios elektronikos atsiranda ir kitas aktyvus
erdvės parametras: išorėje vs viduje. Jei pradedantis skambėti tylus ir aukštas garsas suvokiamas kaip ateinantis „iš
kažkur“ (laipsniškai stiprėjantis), tai kritiniu („smėlio
laikrodžių“ apvertimo) momentu pasiekiamas toks bendros garsinės masės dydis ir intensyvumas, kad klausytojas
percepciškai atsiduria šios jį apglobiančios garso masės
viduje, iš kurios, garsui tolstant ir silpnėjant, jis vėl pamažu
„išlaisvinamas“. Įsiveržimas į intymią klausytojo erdvę čia
gali būti suvokiamas kaip nekontroliuojama intervencija,
saugumo praradimas ir kaip pagrindinis percepcinis šio
kūrinio trikdis.
Gyvąją elektroniką realizavo Michele Tadini ir Antonello Raggi. Tadini šitaip apibūdino techninį procesą:
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Per mūsų pirmą susitikimą Justės išdėstyta garsinė kūrinio
idėja pasirodė labai paprasta ir aiški. Tačiau kelias nuo šio
pirmavaizdžio – vizualios garso elgsenos idėjos – iki galutinio
elektroninės partijos realizavimo buvo gan sudėtingas, klaidus
ir neskubrus. Eksperimentuodami su „didžiulio glissando,
užpildančio visą garsinę erdvę“, idėja, prikūrėme daugybę
versijų, kurias įvertinome kaip galimas, bet vėliau atmetėme.
Pasitelkę „Max Msp“ programinę įrangą sukūrėme du kompiuterinius modulius: vieną, skirtą išankstiniam garso apdorojimui, ir kitą, skirtą atlikti realiu laiku. Pirma kūrybinio proceso
dalis buvo daugiausia susijusi su darbu studijoje: buvo kuriama
daugiakanalė garso sesija, kurioje įrašėme šimtus transpozicijų
ir labai lėtų, ir itin tiksliai laike išdėstytų glissando. Ši sesija –
tai viso kūrinio griaučiai, kurių forma panaši į smėlio laikrodį,
nuolatos ir neišvengiamai prisipildantį garsų.
Antrasis darbo etapas susijęs su gyvosios elektronikos
kūrimu ir pritaikymu skirtingoms koncertinėms erdvėms.
Gyvoji elektronika paliečia ir akustinius instrumentus, ir iš
anksto įrašytus garso takelius, kurie atlikimo metu atgaminami
ir išdėstomi erdvėje. Pagrindinė garsui apdoroti taikoma priemonė buvo realaus laiko granulinė sintezė, kurios svarbiausia
funkcija – transformuoti bendrus garsinės medžiagos parametrus. Metaforiškai kalbant – tai tas smėlis, kuriuo užpildomi
smėlio laikrodžiai.
O muzikos paviršius tai raibuliuoja, tai vėl tampa glotnus
dėl lėto ir nenutrūkstamo jos kvėpavimo – kvėpavimo, kuris
kūrinio eigoje plėtojasi ir patiria crescendo. Pradžioje girdimas
akustinis violončelių garsas itin aukštame registre vėliau
palaipsniui apauga tolydžio tirštėjančiu skirtingai apdorotų
garsų sluoksniu, kol kūrinio pabaigoje vėl pasigirsta violončelės, tik šįkart jos griežia žemiausiame registre.
Pritaikymas skirtingoms koncertinėms erdvėms apima ne
vien miksavimą ir balansą, bet ir kai kuriuos garso apdorojimo
paramentrus. Elektronika šiame kūrinyje iš tikrųjų „grojama“
realiu laiku ir dėl to tampa neatsiejama gyvo atlikimo dalimi.

Gyvoji elektronika šiame kūrinyje leidžia praktikuoti tai,
ką Tristan’as Murail’us pavadino „aukštesniu organizacijos
principu“. Kompozitorius yra teisingai pastebėjęs, kad „informatika išryškina kombinatorinių praktikų paprastumą ir
naivumą“ ir suteikia galimybę pereiti prie „tiesioginės formų
organizacijos, daugiaparametrės plėtotės, santykių tinklo“
(Murail, 1998, p. 103). Kita vertus, elektronika suteikia
galimybę artikuliuoti kartu ir makro-, ir mikrolygmenį.
Tai, ką Hugues’as Dufourt’as pavadino „garsinio fenomeno
mikroanalize“: tai „galimybė suteikti akustinei bangai pačias
mažiausias modifikacijas“; „garsinis objektas tampa įtampų
lauku“, taigi „kompozicijos darbas yra organizuoti vidines
garso dimensijas“; „judėjimas įgauna gelmę arba tampa
grynu intensyvumu“ (Dufourt, 1985–1986, p. 290–291).
Muzika be įvykių
Kompleksinė erdvinė kūrinio forma, kurią užpildo
intensyvus besiplečiantis (besidauginantis) ir siaurėjantis
(susitraukiantis) elektroninis mikropolifoninis „plaušas“,

188

Vita GRUODYTĖ

percepcijos prasme yra labai įtaigi. Klausytojas dinaminio
apogėjaus momentu atsiduria skirtingų susikertančių erdvės
linijų taške: tai tarytum atsidūrimas pačiame dinaminio
sūkurio centre. Tiksliau, klausytojas įtraukiamas į patį
garsinių „įvykių“ centrą, nors įvykių tradicine prasme, tiesą
sakant, ir nėra. Nėra jokio apčiuopiamo muzikinio įvykio,
kurį klausa galėtų identifikuoti ir atpažinti. Neįmanoma
nustatyti nei jo pradžios, nei pabaigos. Akustiniu „įvykiu“
čia tampa skirtingų erdvinių formų (aukštai žemai / toli arti
toli / išorėje viduje / išdidėjimas sumažėjimas) susidūrimas
viename taške, visų šių erdvinių formų sinchronizavimo
momentas. Tačiau jis suvokiamas kaip „įvykis“ tik jam
pasibaigus, nuslūgus įtampai, jau „įvykus“.
Jacques’as Demierre’as, kalbėdamas apie Luigi Nono kūrinius, parašytus naudojant gyvąją elektroniką, yra sakęs, kad
ji suteikia galimybę „organizuoti kartu ir garsinę medžiagą,
ir jos erdvinę bei architektūrinę išraiškas“ (tai atitinka
Dufourt’o mintį), „integruoti akustinius ir elektroninius
instrumentus“, taip pat leidžia „garsinio įvykio demateria
lizaciją“ (Demierre, 1990, p. 5). „Smėlio laikrodžiuose“
įdomi kaip tik garsinio įvykio dematerializacija: iš akustinės (analizuotinos) plotmės jis – „įvykis“ – perkeliamas į
percepcinę, jutiminę plotmę: į patyrimo, taigi ir emocinės
atminties plotmę.
Kai kompozitorė kalba apie tai, kad „perėjimas iš vieno
garso į kitą, iš aukšto registro į žemesnį ir patį žemiausią nėra
traktuojamas kaip įvykių seka, bet priklauso tik nuo objektyvo atstumo nuo objekto, vaizdo amplitudės ir ryškumo
nustatymo“, ji pabrėžia tai, kad jos išeities taškas yra vizualus
fenomenas: patyrimas atsidūrus išdidinto objekto akivaizdoje. Tačiau garsinė percepcija – atsidūrimas išdidinto garsinio objekto akivaizdoje – yra sudėtingesnė nei vizualinė.
Vaizdas visuomet yra išoriškas (į jį žiūrima, taigi išsaugoma
žiūrėtojo autonomija), jo poveikis silpnesnis, o garsas yra
įtraukiantis, jis leidžia patirti buvimo garse, buvimo esant
garso apsuptam iš visų pusių, pojūtį. Taigi jo psichologinė
įtaiga yra stipresnė. Kita vertus, vizualus išdidinimas visada
turi aiškias ribas, o garso išdidinimas – ne, nes garsas užpildo
visą esamą erdvę, todėl jo intensyvumas patiriamas tiesiogiai.
Kaip yra sakęs Platonas, „muzika turi galią įsibrauti į sielą,
tiesiogiai paliesti ją“ (Platon, 1958, p. 100).
Makroformos požiūriu garso išsiplėtimo ir susitraukimo
judesys čia imituoja ir kitą – fiziologinį – gestą: įkvėpimo ir
iškvėpimo schemą, būdingą daugeliui Janulytės kūrinių3. O
tai jau archetipinė, su supimu ir bangavimu susijusi schema,
kuri yra labai aiškus, natūralus ir klausytojui emociškai
artimas biologinis judesys.
Hedonizmas
Eksperimentinė elektroakustinė muzika jau nuo XX a.
antros pusės praktikavo fizinio garso poveikio bandymus,
kuriuose svarbiausia yra fizinė kūno reakcija. Juose ieškomos

– erdvė, laikas, gamtos elementai – Justės Janulytės „Smėlio laikrodžiai“

klausytojo tolerancijos ekstremalioms akustinėms situacijoms ribos, dažniausiai siekiant sukelti nepatogumo, atstūmimo reakciją kaip rezultatą į įvairaus pobūdžio dirginimus
ir trikdžius.
„Smėlio laikrodžiuose“, kaip ir visoje kitoje Janulytės
muzikoje, priešingai, yra didelė hedonizmo dozė. Jos tikslas yra ne eksperimentuoti su klausytoju, o jį sudominti,
sužavėti, pritraukti, įtraukti. Todėl čia tokia svarbi minėtų
psichologinio, fiziologinio ir archetipinės atminties aspektų
jungtis: klausytojui sunku priešintis neagresyviam ir kontinualiam garsui. Sunku priešintis tam, kas yra fiziologiškai artima ir pažįstama. Kita vertus, klausytojas priverstas reaguoti
į kritinę ribą, kuri pasiekiama per garso erdvės, garso masės
išdidėjimą ir jos intensyvumą. Ši riba čia yra aktyviausias
kūrinio elementas. Kaip tik dėl jos užsimezga santykis tarp
kūrinio ir klausytojo. Būtent dėl šios beveik fizinės reakcijos
į garso ir vaizdo hedonizmą, neperžengiant ribos, ties kuria
yra galimas atmetimo (išgąsdinimo) momentas, klausytojas
kūrinio pabaigoje nelieka abejingas.
Jei XX a. pabaigos akustiniuose eksperimentuose dažniausiai buvo ieškota atmetimo reakcijų, tai aptariamos
muzikos atveju fiziologinė kvėpavimo schema, lėtas ir laipsniškas garso masės didinimas ir ekstremalus tekamumas,
priešingai, nesukelia jokio įtarumo: „pasitikėjimo“ koeficientas yra nepaprastai didelis. Kritinis momentas tampa
staigmena, nes psichologinis pasipriešinimas yra tarytum ir
pavėluotas. Kai suvokiamas situacijos kritiškumas, atoslūgio
banga jau būna vėl sugrąžinusi klausytoją į saugią zoną.
Makroformos simetrijos banalumas išvengiamas dinaminį apogėjų sukuriant ties vadinamąja aukso riba (2/3
kūrinio trukmės). Šia asimetrija pabrėžiama dinaminio
augimo (erdvės didėjimo) reikšmė ir svarba.
Vizuali iliuzija: linijinis erdvinės formos patyrimas
Medijos instaliacija – vizualus aspektas – suteikia
kompleksiškumo, kurio nebuvo ankstesniuose Janulytės
kūriniuose.
Kompozitorė šitaip apibūdina vizualųjį kūrinio aspektą:
Muzikinė idėja vizualizuojama pasitelkus specialiai sukurtas
cilindrines tiulio uždangas, ant kurių projektuojami vaizdo
ir šviesų efektai išplečia, transformuoja atlikėjų būvį scenoje,
kuria fikcijas ir įtraukia publiką į įvairias suvokimo patirtis.
Nors kūrinio išeities taškas buvo grynai akustinės-vizualinės prigimties, vis dėlto talpus ir atviras interpretacijoms
smėlio laikrodžio fenomenas kūrybos proceso metu apaugo
tam tikromis asociacijomis ir potekstėmis. Byrantis ir besikaupiantis metaforinis smėlis, tarsi praeinančio laiko nuosėdos,
vis labiau apsemia ir galiausiai visai panardina juose įkalintus
kūrinio herojus: jų tapatybės kinta, blunka ir išnyksta, kol
indams užsipildžius nenumaldomas chronometrų veikimas
sustoja, viskas sustingsta ir ima veikti priešingas – (apsi)valymo
ir (nu)skaidrėjimo – procesas.

Videomeno partitūrą šiam valandos trukmės kūriniui
sukūrė italų menininkas Luca Scarzella. Videomenininkas
taip pakomentavo savo darbo eigą:
Muzikos ir vaizdų ryšį „Smėlio laikrodžiuose“ galima būtų
pavadinti struktūriniu, kylančiu iš pradinio idėjos brėžinio –
bendro kompozitorės ir videomenininko išeities taško. Vaizdo
projekcijos čia veikia labiau patirties negu pasakojimo arba
iliustravimo principu, išvengiant įprastų kontrapunktinių
žaidimų arba atsakomųjų garso ir vaizdo reakcijų. Vaizdai
padeda išgyventi muzikinę patirtį, kuria klausą ir regą suliejantį suvokimą.
Einant tokia kryptimi norėjosi intymesnio negu įprastai
projektuojamų vaizdų ir atlikėjų santykio, dėl to violončelininkus nusprendėme patalpinti tiulio cilindrų (abstrahuotų
smėlio laikrodžių) viduje. Taip projektuojami vaizdai visiškai apgaubia muzikantus, o permatomas tiulis ir tam tikras
apšvietimas leidžia reguliuoti atlikėjo judesių ir vaizdo projekcijų tirštumo santykį, tad cilindriška scenografija įgauna
trimatę dimensiją. Videomenas su muzika susijungia ne vien
lingvistinėje, bet ir grynai fizinėje plotmėje: sąveikaudamas su
atlikėjais ir jų kūnais jis tai leidžia jiems „kvėpuoti“, tai įkalina
neperregimame vaizde.
Muzikinio kūrinio akustinė pradžia pamažu sodrinama
dauginant gyvai įrašinėjamą medžiagą, kol stiprėjant gyvosios
elektronikos poveikiui atlikėjai galiausiai „uždūsta“ apsemti
virtualios garsinės materijos. Panašiai vyksta ir vaizdo projekcijų transformacijos procesas. Beje, visi vaizdai sukurti ne
kompiuteriu, tai nufilmuoti tikrovės reiškiniai. Jų tirštumas,
ryškumas, išraiškingumas pamažu auga ir vis labiau gožia,
blukina gyvą muzikos atlikimo matomumą. Vaizdo projekcijos
ilgainiui kone varžo atlikėjų judesius, kurie vis labiau sukaustomi ir įkalinami juos dengiančiuose vaizduose. Pasiekus tam
tikrą kulminaciją vaizdo projekcijos ir elektroninis garsas ima
trauktis, nykti, skaidrėti ir valytis, o atlikėjai sugrąžinami į
dėmesio ir veiksmo centrą.

Vizualus aspektas – antras aktyvus percepcinis elementas šioje skirtingų susikertančių ašių sinchronizacijos
ir desinchronizacijos logikoje. Jis ne tik atlieka svarbų
vaidmenį įsivaizduojamų „smėlio laikrodžių“ apvertimo
momente, bet ir kuria savitą paralelinį „pasakojimą“, nors
kūrėjai akivaizdžiai siekia išvengti deskriptyvumo.
Scarcella: „Nepasakoti per vaizdus, daryti kūrinį kaip organizmą, ne kaip spektaklį. Tai darbas su percepcija, ne su intelektu.
Viskas turi gyventi, tai ne muzikinis teatras. Tai instaliacija,
turinti poveikį percepcijai.“4
Janulytė: „Tai nereiškia, kad bandau gamtos reiškinius labai
tiksliai transformuoti į garsus. Nėra prasmės to daryti, nes
rezultatai vargu ar būtų pakankamai muzikalūs. Pasiimu tik
pačią esenciją, veikimo logiką, o kartais tik poetinių asociacijų
kontekstą įkvėpimui sustiprinti… Man, ją kuriančiai, žvelgiančiai iš vidaus ir tarsi iš „nieko“ turinčiai sukurti kitiems suvokiamą ir paveikią muzikinę kalbą, muzika yra garsų architektūra,
garsų tapyba, garsų skulptūra, garsinių mozaikų lipdyba, garsų
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gramatika ir sintaksė, garsų poezija, garsų istorijos, vizijos. O
klausytojams tai tam tikras akustinis potyris, veikiantis nuotaiką, jausmus ir protą. <…> Man visai nerūpi savo muzika
skleisti daugiau, nei jos prigimtis pajėgia. Įdomi tik grynai
garsinė, fizinė muzikos logika, akustiniai reiškiniai, kurių
tyrinėjimo, kūrimo galimybės yra neišsemiamos ir teikiančios
didžiulį įkvėpimą. Nieko daugiau netrūksta. Tiesa, akustinių
reiškinių logika, veikimo principai dažnai universalūs, labai
panašūs į, pavyzdžiui, gamtos reiškinių veikimo, egzistavimo
principus, dėl to muzikinės idėjos visuomet apauga papildomomis reikšmėmis, metaforomis, kartais nukreipiančiomis
net į filosofines ar dvasines sritis.“ ( Juocevičiūtė, 2010 10 28)

Užuominas į deskriptyvumą siūlo gamtiniai videoelementai. Dinaminio apogėjaus momentas, kuris galėtų būti
siejamas su numanomo katastrofizmo idėja, nurodo ekologijos temos potekstę. Paklausus Scarcellos, ar ekologijos
aspektas jam buvo svarbus, jis atsakė: „Taip, ta prasme, kad
viskam yra reikalingas laikas, viskas turi būti išgyvenama.“
Ar nujaučiamas, bet neįvykęs „sprogimas“ irgi turi ekologinę
potekstę? – „Galbūt.“5
Vizualus aspektas, kaip ir garsinis, kuriamas naudojant
trimatę dimensiją (vaizdai ant tiulio cilindrų yra trimačiai).
Taigi turime akivaizdų abiejų plotmių – suerdvinimo –
paralelizmą. Kita vertus, kaip garsinė plotmė, kuri yra sudaryta iš laiko (artėjimo ir nutolimo) ir erdvės (išsiplėtimo
ir susitraukimo) elementų sąveikos, vizuali plotmė taip pat
yra konstruojama dvilypumo principu. Laiko dimensija joje
išreiškiama videoprojekcijos vaizdų seka, atspindinčia laike
vykstančią gamtos elementų transformaciją: jų būsenos ir
konsistencija kinta nuo eterinio, skysto, sūkurinio į kietą,
sustingusį, o paskui vėl atbuline kryptimi. Taigi linijinis
vaizdų kaitos laike parametras turi erdvės apraiškų: linearinė
įvairių (trimačių) būvių gretinimo logika – nuo eterinio,
skysto (tekančio) iki kieto, sustingusio (statiško) – atitinka
akustinę linijinę logiką su erdvės elementais.
Bendra abiem lygmenims yra ir tai, kad natūralumas
priešinamas virtualumui: akustinis violončelių garsas
virsta elektroniniu, o gyvų muzikantų tiulio cilindruose
atvaizdas – jų videotransformacija. Abiejuose lygmenyse
natūralumą laipsniškai keičia virtualumas iki kritinio
(laikrodžių apvertimo) momento, po kurio pirmasis vėl
laipsniškai sugrąžinamas.
Vizuali ir garsinė partitūros yra akivaizdžiai komplementarios: jos papildo viena kitos logiką, sutvirtina viena
kitos erdvės ir laiko dimensijos išraiškas. Jos viena kitai
padeda sustiprinti ir sinchronizacijos, ir desinchronizacijos
momentus, ypač pastarąjį.
Linearumas ir statika derinami ir trečioje – gana savarankiškoje – šviesų plotmėje, kuri yra dar viena aktyvi bendros
partitūros dalyvė. Tarp apšviesta (matomo, fiziškai „esančio“
scenoje muzikanto) ir neapšviesta („nesančio“) atsiranda
dar viena, tam tikra prasme fiktyvi, nes jokiais klausytojo
pojūčiais nepatvirtinama logika. Kai muzikantas nustoja
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groti, šviesa ties jo cilindru išsijungia. Bet akustiškai šis
aspektas klausytojui visiškai nėra akivaizdus. Gyvoji elektronika pratęsia nutrūkusio garso kontinualumą, todėl atskiros
violončelės partijos sustojimas akustine prasme yra fiktyvus.
Fiktyvus jis yra ir vizualiai, nes dėl vaizdų projekcijos ant
tiulio cilindrų realiai neįmanoma nustatyti, ar violončelininkas groja, ar ne. Taigi laikini muzikantų išnykimai pasitelkus šviesą yra dar vienas dėmesio pritraukimo elementų.
Dėmesį šviesa padeda išlaikyti ir sinchronizacijos momentu
atsiradus spalvai: tarytum spalvų atsiradimas būtų maksimalaus virtualių sūkurių intensyvumo rezultatas. Tarytum
spalvų intensyvumas čia reikštų kitos kokybės atsiradimą:
papildomą sinchronizacijos momento aspektą. Tarytum ši
nauja kokybė ir būtų visos kūrinio evoliucijos tikslas.
Pauzių ir sustingusių vaizdų reikšmę kompozitorė
aiškina šitaip:
Muzikantų pauzės / sustingę vaizdai tampa nepertraukiamos
laiko tėkmės įvykiais, kontrastais, utopišku mėginimu sustabdyti laiko tėkmę, nors tai labiau veikia vizualiniu (sustingęs
vaizdas = dingęs violončelininkas) lygmeniu nei muzikiniu,
nes ilgainiui grynas gyvas violončelės garsas paskęsta įrašytųjų
garsų masėje ir stryko braukymas lieka labiau vizualus veiksmas
nei išgaunantis garsą. Beje, pauzių idėja atsirado labiau iš praktinės reikmės, leidžiant atlikėjams pailsėti, o vėliau videomenas
tam suteikė papildomą estetinę, dramaturginę dimensiją,
sustiprinant viso proceso kryptingumą realių muzikantų
visiško išnykimo, paskendimo „smėlyje“ link. Be to, pauzės
leidžia geriau suvokti keturių violončelininkų polifoniškumą.

Polifoninis keturių violončelių santykis yra tai imitacinio, tai kontrapunktinio, tai paralelinio pobūdžio. Akivaizdžios logikos tarp vizualios keturių cilindrų kaitos nėra. Jų
seka varijuoja įvairiomis konfigūracijomis. Įžvelgtume tik
vieną jų sekos apvertimo (horizontalioje ašyje) signifikaciją,
kai ties 12 partitūros minute vizualus sūkurys pereina iš
kairės į dešinę, nuosekliai per visus keturis (1–2–3–4) cilindrus, o ties 44 minute atvirkštine kryptimi iš dešinės į kairę
(4–3–2–1). Polifoniniame kontekste vos keli visų keturių
cilindrų vizualios sinchronizacijos momentai percepciškai
yra labai stiprūs. Jie suteikia suderinimo, „harmonijos“
pojūtį. Kaip tik čia suformuojamas spalvų intensyvumas.
Didžioji šio kūrinio fikcija yra turbūt tai, kad iš daugelio
jį sudarančių elementų, klausytojui-žiūrovui nėra aišku,
kurie jų ir kuriuo momentu yra aktyvūs. Sinchronizacijos
momentas, išgyvenamas kaip „dematerializuotas įvykis“,
prikausto klausytojo-žiūrovo dėmesį pirmiausia dėl to, kad
jis akimirkai susieja skirtingų plotmių ir skirtingo pobūdžio
bei prigimties elementus (erdvinius, laikinius, vaizdinius,
akustinius ir t. t.): tarytum sėdėtume garso pripildytoje
sferoje ir stebėtume pro akis pagreitintai lekiantį laiką,
keičiantį medžiagos konsistencijos būvius; garsinė erdvė
priartėja, apsupa ir nutolsta, o vizuali brėžia horizontalų,
nors ir ciklinį, kryptingumą, tačiau tam tikru momentu

– erdvė, laikas, gamtos elementai – Justės Janulytės „Smėlio laikrodžiai“

nebelieka skirtumo tarp abiejų pojūčių, apsivertimas įvyksta
ir perceptyvinėje plotmėje. Visų lygmenų sinchronizacijos
momentas psichoakustine prasme tuo ir įtaigus, kad jutiminė koherencija yra nuolat trikdoma: makroschemoje
ilgą sensorinę disharmoniją tik trumpai pakeičia harmonija.
Minėtą garso lygmens išorės vs vidaus priešstatą, „čia ir
dabar patyrimą“, vizualioje plotmėje atitinka virtualus violončelės stygų išdidinimas – tai, ką kompozitorė pavadino
„objekto apžiūrėjimu iš arčiau“. Tik čia, priešingai nei akustinėje plotmėje, ne erdvė apsupa klausytoją, o klausytojas
virtualiai tarytum priartinamas prie instrumento. Įvyksta
dar vienas priešpriešine linkme nukreiptas, bet akustinę
plotmę papildantis potyris.
Apibendrinimas: Accordone
„Smėlio laikrodžiai“ metaforiškai yra konsistencijos
neturintis įvaizdis: tai, kas turi formą, bet realiai neturi
kūniškumo – byrantis smėlis. Įdomu, kad kritiniu kūrinio
momentu konsistencijos neturintis, dematerializuotas
akustinis įvykis vizualiai yra išreikštas per konsistenciją įgavusius, sustingusius gamtos elementus. Tokioje priešingybių
ir tarytum nesuderinamumo logikoje Janulytė ir Scarcella
suformulavo partitūrą, kuri realiai atitinka multimedijos
žanrą. Visi kūrinyje dalyvaujantys parametrai komunikuoja
vienas su kitu tai papildydami, tai prieštaraudami vienas
kitam. Turėdami tarytum ir tą pačią trajektoriją (formą),
jie įneša į kūrinį kiekvienas savąją specifiką. Jei bandytume
sudaryti tuo pačiu metu vykstančių, laike kintančių, percepcinių elementų sąrašą, gautume tai:
Judėjimas – sąstingis – judėjimas
Akustinis garsas – elektroninis – akustinis garsas
Gyvi atlikėjai – virtualūs – gyvi atlikėjai
Išorė – vidus – išorė
Eterinis – sūkurinis – sustingęs – sūkurinis – eterinis
Nespalvota – spalvota – nespalvota
Dinaminis augimas – dinaminis atoslūgis
Išdidėjimas – sumažėjimas
Priartėjimas – nutolimas
Įkvėpimas – iškvėpimas
Vizualus trimatiškumas
Akustinis trimatiškumas
Vizualus lineariškumas
Akustinis lineariškumas
...
Matyt, percepcinę visumą tinkamiausiai galėtume
apibūdinti Merabo Mamardashvilio ir Peterio Sloterdijko
vartotu „psichologinės topografijos“ terminu: ją čia išreiškia permanentinis judėjimas įvairių pojūčių ir patyrimų
trajektorijomis. Klausytojas yra tas, kuris stebi vaizdą, ir
tas, kuris jaučia erdvę, tas, kuris yra akustinės erdvės viduje

ir prie kurio artėja vaizdas. Kai vienas elementas sustoja,
tai tik tam, kad kitas tuo momentu įgautų dinamiką ir
emocinį svorį: kai sustabdomas laikas, tai tik tam, kad
atsivertų erdvė ir sustiprėtų akustinė įtampa. Tai ir nuolatinis svorio centro perkėlimas nuo vieno elemento prie
kito, ir bendras, globalus visumos patyrimas. Jonathanas W.
Bernardas, kalbėjęs apie Ligeti, sakė: „Savo straipsniuose ir
interviu Györgi Ligeti gana aiškiai parodė, kokiu mastu jo
kūrybiniame mąstyme vizualumas yra transformuojamas į
audityvumą – ir atvirkščiai, tiek, kad jis apibūdina kompoziciją tam tikru momentu kaip egzistuojančią in toto, kai
jos paviršiai ir atstumai gali būti traktuojami kaip fizinio
objekto“ (Bernard, 1994, p. 230).
Janulytė savo ruožtu sako:
Mėginu įsivaizduoti tam tikrą nuolat tyloje, „po vandeniu“
besitęsiantį garsą ar net ištisą melodiją, kuri ima ir retkarčiais
iškyla į paviršių, ir tu niekad nežinai, kurią jos atkarpą išgirsi
ir ar sugebėsi įsivaizduoti ją visą. Improvizaciškumo įspūdį
greičiausiai sukelia bandymas pamatyti visą objektą iš visų
pusių arba taip, lyg jų nė nebūtų. ( Janatjeva, 2005–2006)

Pradžioje, kalbant apie įtakas, buvo minėti Xenakis,
Varèse’as ir Ligeti. Nors Varèse’o arba Xenakio muzikinė
kalba sudaryta iš masių, dydžių, o Ligeti iš linijimo kontinuumo, abi jos yra erdvinės. Tiesą sakant, tarp šių dviejų
kompozicinių vizijų nėra priešpriešos. Tai „erdvė, kurią
formuoja laikas“, sako Philippe Manoury (Manoury, 2001,
p. 3). Justės mąstyme linija yra kontinuali, glisandinė, bet
jos tikslas – suvaldyti masę. Jos erdvė yra nuolatiniame
tapsmo procese. Muzikantai tarytum fosilijos, įšaldomos
vaizde, o per šį įvaizdį ir pati muzika tarsi praranda mums
įprastą reikšmę: dematerializuotų įvykių muzika tampa
nebaigtiniu ir net realiai nepradėtu, tik nuolat tampančiu
procesu.
Nuorodos
1

Vilnius, GAIDOS festivalis, Menų spaustuvė, 2010 m.
spalio 28 d.; Huddersfield (UK) contemporary music
festival, Bate’s Mill, 2010 m. lapkričio 28 d.; Berlin (DE),
Maerzmusik, Sophiensaele, 2011 m. kovo 26 d.; Amsterdam
(NL), Holland festival, Stadsschouwburg / Rabozaal, 2011 m.
birželio 7 d.; Warsaw (PL), Warsaw Autumn festival, IMKA
theater, 2011 m. rugsėjo 17 d.; Strasbourg (FR), Musica festival, Théâtre National de Strasbourg, Salle Koltès, 2011 m.
rugsėjo 23 d.; Klaipėda, festivalis Permainų muzika, Klaipėdos
koncertų salė, 2011 m. spalio 11 d.; Roma (IT), Romaeuropa
festival, Teatro Palladium, 2011 m. spalio 20 d.; Madrid (ES),
Operadhoy festival, 2012 m. balandžio 20 d.; Glasgow (UK),
Sonica festival, Tramway, 2012 m. lapkričio 8 d.; Glasgow
(UK), Sonica festival, Tramway, 2012 m. lapkričio 9 d.;
Sydney (AU) festival, City Recital Hall Angel Place, 2013 m.
sausio 12 d.; Vilnius, Kultūros naktis, Nationalinis dramos
teatras, 2013 m. liepos 5 d.; Warsaw (PL), Music Garden
festival, 2013 m. liepos 11 d.; Bruxelles (BE), Closing event
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2
3
4
5

of the Lithuanian Presidency of the Council of the European
Union, Flagey Center, 2013 m. gruodžio 18 d.
Iš pokalbio su Juste Janulyte, 2013.
Plačiau žr. Gruodytė, 2013.
Iš pokalbio su Luca Scarcella, 2013 m. gruodžio 18 d.
Iš pokalbio su Luca Scarcella, 2013 m. gruodžio 18 d.
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Apie autorius
Robertas Budrys (g. 1984) 2006 m. Lietuvos muzikos ir
teatro akademijoje baigė muzikologijos bakalauro, 2008 m. –
magistro studijas. Nuo 2011 m. studijuoja Kauno technologijos
universiteto menotyros doktorantūroje (vadovas prof. dr. Rytis
Ambrazevičius). 2006–2007 m. – Mokslo ir enciklopedijų
leidybos instituto redaktorius, nuo 2006 m. – Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos mokyklos teorinių disciplinų mokytojas, nuo
2011 m. – projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas (Kauno
technologijos universitete). Skaitė pranešimų tarptautinėse
konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, kartu su bendraautoriais
paskelbė mokslinių straipsnių. Mokslinių interesų sritys: statistiniai ir kompiuteriniai metodai muzikologijoje, muzikos
psichologija, natografija.
El. p. robudrys@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2014 07 21
Laima Budzinauskienė (g. 1972) – humanitarinių mokslų
(menotyra, muzikologija) daktarė (2000), Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos lektorė (2010), nuo 2012 m. – Muzikos
istorijos katedros vedėja. Publikuoja mokslinius straipsnius
Lietuvos muzikos istorijos, muzikos švietimo klausimais,
muzikologijos tematika skelbia mokslo populiarinimo ir
publicistinių straipsnių, yra Lietuvos muzikos istorijos II
knygos „Nepriklausomybės metai 1918–1940“ bendraautorė. Redaguoja ir recenzuoja įvairius mokslinius leidinius,
dalyvauja mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.
2007–2012 m. buvo žurnalo „Menotyra“ muzikologinio
numerio sudarytoja. Nuo 2013 m. – žurnalo „Ars et praxis“
atsakingoji redaktorė ir sudarytoja. Nuo 2012 m. – Lietuvos
kompozitorių sąjungos narė.
Moksliniai interesai: XVI–XIX a. Lietuvos muzikinė
kultūra, šaltiniai, rankraščiai, bažnytinės kapelos, repertuaras,
tarpdalykiškumo klausimai.
El. p. laimab72@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2014 04 02
Gražina Daunoravičienė (g. 1955) – muzikologijos daktarė (1990), 2008 m. atliko habilitacijos procedūrą, Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos profesorė (2008), Lietuvos mokslo
tarybos narė, Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė
(2008–2013). Nuo 1979 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje, 1998–2003 m. – Muzikos teorijos katedros vedėja.
Stažavo Maskvos valstybinėje P. Čaikovskio konservatorijoje
(Rusija), Zalcburgo „Mozarteum“ (Austrija). Apdovanota Saksonijos žemių kultūros ir mokslo ministerijos stipendija moksliniam darbui Vokietijoje, gavo DAAD stipendiją, buvo pakviesta į
Oksfordo universitetą pagal programą „Oxford Colleges Hospitality“. Skaitė pranešimų ir publikavo darbų Lietuvoje, Latvijoje,
Lenkijoje, Estijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Didžiojoje Britanijoje,
Belgijoje, Šveicarijoje, Slovėnijoje, Čekijoje, Serbijoje, Suomijoje,
JAV, Kinijoje ir kt. Išleido tris sudarytas monografijas (2002,
2007, 2013). Įsteigė ir rengia mokslinį tęstinį žurnalą „Lietuvos

muzikologija“, rengia ir leidžia 5 tomų studijų vadovą „Muzikos
kalba“ (1–2 tomai išleisti 2003 ir 2006).
Moksliniai interesai: muzikos žanro ir muzikos formos
problematika, istoriniai kompozicinių technikų modeliai,
XX a. lietuvių muzikos kompozicinės tendencijos.
El. p. daunora@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2014 05 20
Vita Gruodytė (g. 1966) dirba Klaipėdos universiteto Muzikologijos institute. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje
apgynė daktaro disertaciją „Erdvės fenomenas XX amžiaus
muzikoje“. „Kultūros barų“ žurnalo redakcinės kolegijos ir
Lietuvos kompozitorių sąjungos narė. Moksliniai interesai:
kultūrinės ir politinės įtakos šiuolaikinėje muzikoje, lietuvių
muzikos tapatybės klausimai.
El. p. vita.gruodyte@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2013 05 11
Helmut Loos (g. 1950) Bonos universitete studijavo
muzikologiją, meno istoriją ir filosofiją, 1980 m. įgijo mokslų
daktaro laipsnį, 1989 m. – habilituotas mokslų daktaras.
1981–1989 m. – Bonos universiteto Muzikologijos katedros
mokslininkas, 1989–1993 m. – Vokiečių muzikos Rytuose
instituto direktorius, nuo 1993 m. – Chemnico technologijos
universiteto Muzikos istorijos katedros profesorius ir vedėjas,
nuo 2001 m. – Leipcigo universiteto Muzikologijos instituto
profesorius ir vedėjas. 2003–2005 m. – Leipcigo universiteto
Istorijos, meno istorijos ir orientalistikos fakulteto dekanas.
Nuo 2005 m. yra Vokiečių muzikinės kultūros Pietryčių
Europoje sąjungos narys, 2003 m. jam suteiktas Lvovo konservatortijos garbės profesoriaus vardas, 2014 m. – Bukarešto
nacionalinio muzikos universiteto garbės daktaro vardas.
Tarptautinių redakcinių kolegijų narys (moksliniai žurnalai
„Hudebni věda“, „Lietuvos muzikologija“, „Menotyra“, „Ars &
Humanitas“, „Musicology Today“, „Muzica. Romanian Music
Magazine“, „Studies in Penderecki“).
El. p. hloos@uni-leipzig.de
Straipsnis įteiktas 2013 05 11
Rasa Murauskaitė (g. 1992) studijuoja Lietuvos muzikos
ir teatro akademijoje (Muzikos teorijos ir kritikos studijų
programa). 2013 m. rugsėjį–2014 m. vasarį studijavo Nacionalinėje Paryžiaus muzikos ir šokio konservatorijoje; čia vykusioje konferencijoje „100 viduramžių muzikos metų“ skaitė
pranešimą „Himnas Apolonui“. Už puikius studijų įvertinimus
ir aktyvią veiklą 2013–2014 m. jai paskirta Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos senato stipendija. Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos studentų konferencijoje 2014 m. pelnė
apdovanojimą už geriausią pranešimą.
Paskelbė straipsnių Lietuvos kultūrinėje spaudoje, dalyvauja organizuojant muzikos festivalius, muzikologijos
projektus. Moksliniai interesai: XVI a. Lietuvos Didžiosios
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Kunigaikštystės muzika, istoriografija, grigališkasis choralas, populiariosios muzikos reiškiniai, muzikos estetika ir psichologija.
El. p. rasamuraus@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2014 04 02
Sviatlana Niemahaj (g. 1974) – muzikologijos daktarė
(2006), Baltarusijos valstybinės muzikos akademijos Baltarusių
muzikos katedros lektorė (2008). Nuo 2008 m. – Baltarusijos
nacionalinio akademinio operos ir baleto teatro kūrybinės grupės „Belarusian Capella“ meno vadovo pavaduotoja. 2008 m.
pelnė Baltarusijos mokslų akademijos įsteigtą jaunųjų mokslininkų apdovanojimą. Jos knyga apie Mikalojaus Konstantino
Oginskio gyvenimą ir kūrybą (Life and Works of M. K. Ogiński
in the Coordinates of his Time and Cultural Environment, 2007)
2009 m. pelnė pirmą premiją daktaro disertacijų kategorijoje
2-ame mokslinių darbų konkurse, kurį organizavo Lenkijos
Respublikos ambasada Baltarusijoje. 2009 m. dalyvavo Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos
programoje „Gaude Polonia“. Paskelbė daugiau kaip 70 straipsnių baltarusių, lenkų ir lietuvių spaudoje.
El. p. sviatlena@tut.by
Straipsnis įteiktas 2014 08 21
Rima Povilionienė (g. 1975), humanitarinių mokslų (muzikologija) daktarė (2007), 2000 m. Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje (LMTA) baigė fortepijono atlikėjo magistro studijas;
2003 m. – muzikologijos magistro studijas, 2004 m. stažavo
Leipcigo universiteto Muzikologijos institute, 2012 m. spalio
mėn. – IRCAM Paryžiuje (Prancūzija). LMTA Muzikos teorijos
katedros docentė ir Mokslo centro vyresnioji mokslo darbuotoja,
Tarptautinio semiotikos instituto (ISI) vyresnioji mokslo darbuotoja, mokslinių straipsnių rinktinės „Lietuvos muzikologija“
vyr. redaktoriaus asistentė, Lietuvos nacionalinės filharmonijos
vyriausioji redaktorė, mokslo projektų vadovė ir dalyvė.
R. Povilionienė paskelbė daugiau kaip 15 mokslinių
straipsnių, skaitė pranešimų tarptautinėse konferencijose, sudarė ir redagavo daugiau kaip 10 leidinių, publikuoja straipsnius
ir recenzijas Lietuvos spaudoje, parengė tekstų CD ir DVD
bukletams. 2013 m. išleido mokslinę monografiją „Musica
mathematica. Tradicijos ir inovacijos šiuolaikinėje muzikoje“, apdovanotą V. Landsbergio fondo premija už geriausią
metų muzikologinį darbą. 2008 m. R. Povilionienės daktaro
disertacija apdovanota Lietuvos jaunųjų mokslininkų darbų
konkurso diplomu (Lietuvos mokslų akademija); 2002 ir 2004
m. bakalauro ir magistro darbai pelnė laureato apdovanojimus
Lietuvos universitetų studentų mokslinių darbų konkurse
(Lietuvos mokslų akademija).
Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcijos narė.
El. p. r_povilioniene@yahoo.com
Straipsnis įteiktas 2014 08 29
Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė (g. 1962) – muzikologijos
daktarė (1993), habilituota daktarė (2009), docentė (1998),
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos
katedros vedėja (nuo 2001), Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus vyriausioji mokslinė bendradarbė (2010).
Europos etnomuzikologų seminaro (ESEM), Tarptautinės
tradicinės muzikos tarybos (ICTM), Vokalinės polifonijos
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tyrimų centro Tbilisyje narė, nuolatinė vokalinės polifonijos
tyrėjų simpoziumų dalyvė, dalyvauja Europos daugiabalsės
muzikos tyrimų centro (EMM) veikloje. Skaitė mokslinių
pranešimų ir publikavo darbų Lietuvoje, Austrijoje, Didžiojoje
Britanijoje, Estijoje, Gruzijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje,
Sardinijoje, Vokietijoje ir kt. Išleido monografijas „Sutartinių
atlikimo tradicijos“ (2000) ir „Lithuanian Polyphonic Songs.
Sutartinės“ (2002), sutartinių pradžiamokslį „Kokių giedosim,
kokių sutarysim?“ (2004), sudarė ir parengė 11 muzikinio
folkloro kompaktinių plokštelių ir vaizdadiskių.
Folkloro atlikėja, vadovauja sutartinių giedotojų grupei
„Trys keturiose“ (nuo 1986), folkloro ansamblio „Visi“ narė
(nuo 1986), užsiima aktyvia sutartinių sklaida Lietuvos ir
užsienio folkloro, taip pat šiuolaikinės muzikos festivaliuose.
Už reikšmingą mokslinę ir visuomeninę veiklą etninės kultūros
srityje kartu su Evaldu Vyčinu 2002 m. apdovanota Valstybine
Jono Basanavičiaus premija.
Moksliniai interesai: Europos tradicinė polifonija, sutartinės ir kitos lietuvių daugiabalsiškumo rūšys, folkloro atlikimo
ypatumai, folkloras vaikų muzikinio ugdymo sistemoje, mitologija, pasaulėžiūra, (etno)lingvistika, šiuolaikinės folkloro
interpretacijos formos ir kt.
El. p. daivavy@lmta.lt
Straipsnis įteiktas 2014 02 20
Anna Shvets (g. 1987) – Liublino M. Curie-Sklodowskos
universiteto Kultūros tyrimų centro kultūrologijos ir muzikologijos doktorantė. Magistro studijas baigė kaip kompozitorė,
tai ją paskatino gilintis į postmodernios muzikos tyrimus informacinės visuomenės kontekste. Paskelbė 12 straipsnių, dalyvavo
14 tarptautinių konferencijų Londone, Zalcburge, Florencijoje,
Vilniuje, Krokuvoje, Kijeve ir Liubline. Kaip kompozitorė
pelnė apdovanojimų ir diplomų tarptautiniuose kompozicijos
konkursuose. Parašė nemažai instrumentinės, chorinės muzikos
kūrinių, minėtinos simfonijos „Saga Wiśniowiecka“ ir „Last
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Atmintinė autoriams
Teikiamų publikuoti straipsnių reikalavimai, jų recenzavimo tvarka
Į žurnalą priimami tokios arba analogiškos struktūros moksliniai straipsniai: įvadas, tyrimų tikslas, objektas, metodas
ir metodikos, gauti rezultatai, išvados arba apibendrinimas, nuorodos, naudotos literatūros sąrašas.
Prieš pagrindinį tekstą turi būti anotacija, kurioje nurodoma: tyrinėjimo objektas, metodas (metodikos), tikslas, išdėstomi tyrimo rezultatai. Paskui išvardijami reikšminiai žodžiai. Anotacija turi būti pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.
Straipsnio pabaigoje turi būti pateikiamos nuorodos ir literatūros sąrašas. Po literatūros sąrašo pateikiama santrauka.
Jei straipsnis lietuvių kalba, santrauka rašoma anglų kalba; užsienio kalba teikiamo straipsnio santrauka turi būti lietuvių
kalba. Santraukos apimtis – 0,5–1 puslapis.
Straipsnio iliustracinė medžiaga (nuotraukos, grafikai, schemos, lentelės ir kt.) turi būti nespalvota, geros kokybės ir
tinkama reprodukuoti. Natų pavyzdžiai turi būti parengti kompiuteriu.
Straipsnius galima teikti lietuvių ir pagrindinėmis užsienio kalbomis. Apimtis neturėtų viršyti vieno autorinio lanko.
Didesnės apimties straipsnio spausdinimo galimybė aptariama su vyriausiuoju redaktoriumi.
Straipsnio autorius atskirame lape lietuvių ir anglų kalbomis turi pateikti trumpą savo mokslinę biografiją – nurodyti
mokslinį laipsnį ir vardą, svarbiausius darbus, mokslinius interesus, darbovietę, pareigas ir adresą.
Redakcijai pagal nurodytus reikalavimus parengtą straipsnį autorius turi pateikti kompiuterinėje laikmenoje arba
elektroniniu paštu.
Pateiktą straipsnį recenzuoja du redakcinės kolegijos paskirti mokslininkai. Laikomasi nuostatos, kad kiekvienas
straipsnis turi turėti dvi recenzijas – vidinę ir išorinę. Jeigu pateikto straipsnio problematika tarpdisciplininė, privaloma
gretutinės mokslo srities ar krypties mokslininko rekomendacija.
Straipsnis spausdinamas gavus dviejų mokslininkų rekomendacijas.

Bibliografinių nuorodų sistemos reikalavimai
„Lietuvos muzikologijai“ teikiamuose straipsniuose turi būti laikomasi citavimo tvarkos ir bibliografinių nuorodų
sąrašo sudarymo metodikos.
Nuorodose ir literatūros sąraše bibliografiniai duomenys pateikiami originalo rašyba. Dokumentai kirilica nelotyninami (netransliteruojami). Kinų, japonų, arabų ir kitų kalbų šaltiniai nurodomi naudojantis atitinkamais transliteravimo
standartais. Sulotyninti duomenys gali pakeisti vartotuosius originaliame dokumente arba papildyti – tuo atveju suskliausti
laužtiniais skliaustais. Didžiųjų raidžių rašyba turi atitikti nurodomo dokumento kalboje susiklosčiusią praktiką.
Tekstinės išnašos įterpiamos į straipsnio tekstą lenktiniuose skliaustuose arba teikiamos kaip pastaba nuorodose darbo
gale. Į tekstą įterptose išnašose nurodomas cituojamo teksto autorius arba antraštė, išleidimo metai ir – jei reikia – puslapis, pavyzdžiui, (Čiurlionis 1973: 51). Kelių autorių leidinio nuoroda gali būti trumpinama nurodant pirmojo autoriaus
pavardę ir prirašant „et al.“ Nuorodose teikiami bibliografiniai duomenys nurodomi laikantis citavimo tvarkos ir literatūros
sąrašo sudarymo metodikos.
Literatūros sąrašas turi būti išdėstytas autorių arba antraščių abėcėlės tvarka. To paties autoriaus darbai rašomi išleidimo chronologine tvarka.
Bibliografinės nuorodos sudaromos laikantis šių reikalavimų:
a) po autoriaus pavardės ir vardo dedamas kablelis; po kiekvieno asmenvardžio dedamas kabliataškis;
b) jei autorius nežinomas, nurodoma antraštė (pavadinimas);
c) jei antraštės nėra, ji keičiama pirmaisiais žodžiais, reiškiančiais baigtinę mintį; po jų dedamas daugtaškis;
d) toliau eina antraštė – straipsnio arba knygos pavadinimas (kursyvu) originalo kalba;
e) prieš šaltinį, kuriame išspausdintas straipsnis, rašoma „in:“; šaltinio antraštė išryškinama kursyvu.
f) jei esama antraštės, t. y. antraštę paaiškinančių duomenų (informacija apie leidinio tipą, žanrą, paskirtį, rengėjus),
jie teikiami po antraštės; prieš paantraštę dedamas dvitaškis;
g) leidinio rengėjų (redaktorių, vertėjų ir pan.) nurodyti neprivalu, tačiau jie gali būti nurodomi po antraštės;
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h) būtini bibliografijos elementai yra išleidimo duomenys – originalo kalba rašomi duomenys: vieta, leidėjas, metai;
i) po leidinio išleidimo vietos nuorodos dedamas dvitaškis (kai leidėjas nenurodomas, dedamas kablelis); po dvitaškio
toliau rašomas leidėjas, esant keliems leidėjams – išryškintasis arba pirmasis leidėjas; po leidėjo įvardijimo dedamas kablelis;
j) toliau nurodomi leidinio metai; esant tęstinių ar periodinių leidinių numerių, tomų ir pan. nuorodoms, po leidinio
metų dedamas kablelis; nesant šių duomenų, po leidinio metų dedamas taškas, pavyzdžiui:
Landsbergis Vytautas, Geresnės muzikos troškimas, Vilnius: Vaga, 1990. ISBN 5-415-00635-4.
Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva, Vienbalsumas šiaurės rytų Aukštaitijoje: vėlesnės monofoninės dainos, in: Lietuvos muzikologija, Vilnius:
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005, t. 6, p. 150–160.

k) toliau nurodomi leidinio dalies (pvz., straipsnio) puslapiai, pavyzdžiui:
Kramer Lawrence, Perspektyvos: postmodernizmas ir muzikologija, in: Goštautienė, Rūta (sud.), Muzika kaip kultūros tekstas,
Vilnius: Apostrofa, 2007, p. 124–160.

l) toliau įrašomas knygą, daugiatomius arba serialinius leidinius identifikuojantis standartinis numeris – ISBN, ISMN
ar ISSN; po jų nuorodos dedamas taškas; standartinis numeris neprivalomas nurodant knygų, daugiatomių arba serialinių
leidinių dalis (straipsnius ir pan.);
m) cituojant arba nurodant elektroninius dokumentus, būtina nurodyti leidinio autorių, antraštę, elektroninį adresą
ir elektroninio leidinio žiūrėjimo datą, pavyzdžiui:
Paulauskis Linas, Bronius Kutavičius: jeigu nėra paslapties – nėra ir muzikos, in: Lietuvos muzikos link [interaktyvus], 2005–2006,
Nr. 11, <http://www.mxl.lt/lt/classical/info/251> [žiūrėta 2007 11 05].
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