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Tembrinė obojaus specifika
ir jos naujovės
ANOTACIJA. Straipsnyje siekiama atskleisti tembrinį obojaus spalvingumą, garsinių efektų raišką, jų amplitudės išplėtimą ir panaudojimą XX–XXI a. tiriamojoje literatūroje ir kompozitorių kūryboje.
Obojininkas R. Beinaris siūlo konkrečius, naujus technologinius
užsibrėžto tikslo sprendimus, pristato naujas raiškos galimybes suponuojančius pirštuotės variantus. Aptariami nauji preparavimo ir
grojimo būdai: atskiromis obojaus dalimis, tik liežuvėliais, taip pat
liežuvėlių gilzėmis arba obojumi su keliais liežuvėliais. Straipsnis
papildo negausią literatūrą šiais klausimais, obojininko R. Beinario
gvildenamais vadovaujant dr. A. Žiūraitytei.

XX–XXI a. obojui sukurta ir atliekama muzika bei su ja susijusi instrumento tembrinė specifika neatskiriama nuo bendrų šio periodo kūrybos tendencijų. Jau C. Debussy
opusuose atėjo laikas kokybiškai naujiems sprendimams, naujoms garsų organizavimo
sistemoms. XX a. tembras tapo lygiavertis, o kartais net ir svarbiausias garso parametras bei kompozitorių (ypač sonoristų) ieškojimų objektas. Sonoristinis mąstymas buvo
tęsiamas kitų kompozitorių kūryboje. Naujų spalvų ieškojo Schönbergas, futuristai,
mikrotoninės muzikos autoriai, Varese’as, Cage’as. Tokie reiškiniai kaip Klangfarbenmelodie, sonoristiniai klasteriai, spektralistų akustiniai garso tyrinėjimai bei kiti tembro
„emancipacijos“ reiškiniai vertė ieškoti naujų garso išgavimo būdų ir šaltinių: išplečiamos
tradicinių instrumentų bei vokalo artikuliacinės galimybės, kuriami nauji instrumentai.
Anot Šarūno Nako, XX a. 6-ojo dešimtmečio pabaigoje sparčiai tirpo riba tarp garso ir
triukšmo: tai, kas buvo nelaikoma muzika, dabar tapo įprasta naujosios muzikos dalimi.
Įvairūs tradiciniais instrumentais išgaunami garso efektai, anksčiau laikyti garso kokybės
defektais, tapo įprasta išraiškos priemone. Rafinuotomis atlikimo technikų naujovėmis
pasižymėjo Krzysztofo Pendereckio, Witoldo Lutosławskio, George’o Crumbo, Helmuto Lachenmanno, Luciano Berio, Briano Ferneyhough kūryba. Atlikėjai, pasiryžę interpretuoti XX a. muziką, turi įsisavinti daug naujų grojimo būdų. XX a. atlikėjo vaidmuo
labai išsiplečia1.
1
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Pagal: Nakas 2001: 104–111; Janulytė, J. Nuotolinis mokymo dalykas: Skyrius 4. Nauji XX a. tembrai
ir garso šaltiniai. Prieiga per internetą: http://moodle.lmta.lt
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Ištobulinus obojų, XX–XXI a. atsivėrė naujos garsinės ir spalvinės instrumento galimybės. Šiandien galime teigti, kad jau nebeliko „nešvarių“ garsų, kurie yra „negražūs“,
„nemalonūs“, „šiurkštūs“, nes elektroninio garso spektografas nustato bet kurio obojumi
išgaunamo garso dažnumą, jį tikslina. Šiuolaikinių kompozitorių ir atlikėjų nebetenkina
vien gražus, melodingas obojaus tembras. Vis dažniau ieškoma naujų skambesių ir išraiškos priemonių. Eksperimentuodami išradingi atlikėjai ir meistrai (tokie kaip Heinzas
Holligeris, Maurice’as Bourgue, Pierre’as Pierlot ir kiti) atrado daug naujų garsų bei
sąskambių ir jais praturtino obojaus raiškos galimybes2.
Pirmieji obojai buvo gaminami be vožtuvėlių. Jie turėjo atviras garso skylutes, kurias uždengus pirštais keisdavosi natos aukštis. Didžiausia problema atlikėjams – tai
geras, teisingas intonavimas. Jau nuo senų laikų obojui buvo būdingas gražus garsas,
tačiau jo intonacijos nepastovios. Kad išvengtų šių problemų, meistrai naudojo vožtuvėlius, siekdami viso instrumento diapazono tembrinio ir intonacinio vientisumo, taip
pat kuo minkščiau ir švelniau išgauti garsą. Todėl iš daugelio pirštuočių buvo pasirinkta
vienintelė, užtikrinanti gerą intonaciją ir intonaciškai lygų instrumento diapazoną. Šalia
pagrindinės buvo ir keletas kitų pirštuotės būdų, palengvinančių tam tikrus pasažus ar
pagerinančių aukšto registro natų skambėjimą. Nuo 1930 m. obojai gaminami su visiškai
uždengtomis skylutėmis. Vožtuvėliai ir naujos pirštuotės padeda išgauti tolygų derinimą
ir naujus muzikos išraiškos efektus3.
Obojaus garsų skalė yra nepaprastai turtinga tembrų ir spalvų. Šiuo metu yra atrasta ir naudojama dešimtys to paties garso išgavimo pirštuočių. Naujas spalvines galimybes sąlygoja obertonų pakitimai, kurie atsiranda uždarius ar atidarius tam tikrus
instrumento vožtuvėlius. Todėl obojumi galima groti tuos pačius pagrindinius tonus su
skirtingu obertonų kiekiu ir jų garsine struktūra. Taigi obojaus diapazoną sudaro ne
tik pagrindiniai tonai, bet ir kitomis pirštuotėmis išgauti tie patys tonai, pasižymintys
didesne spalvine įvairove, turtinga tembrine palete. Tačiau ne visi nauji garsai išgaunami
vienodu naujų pirštuočių kiekiu, o kai kurios iš jų nedaug pakeičia garso tembrą ir spalvą. Kad būtų išvengta neapibrėžtumo klasifikuojant subtiliausius atspalvius bei nedidelius tembrinius garsų atspalvius, pasitelkiami ne verbalūs apibūdinimai (uždaras, atviras,
šviesus, tamsus), o skaitmeninis žymėjimas (žr. 1 pav. ir jo aprašymą). Vokiečių muzikai
P. Veale’as, C. S. Mankopfas, W. Motzas ir P. Hummelis sudarė daugelį pirštuočių lentelių, kurias naudojant išgaunami nauji garsiniai efektai4.
2
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Pagal: Burgess, Haynes 2004: 125–169.
Pagal: Закопец, Клоков, Закопец, Закопец 2002: 7–20.
Žr.: Veale, Mankopf ir kt. 1994: 22–39.
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1 pav. Viengarsių obertonų pirštuotės su skaitmeniniu žymėjimu fragmentas
(pagal: Veale, Mankopf ir kt. 1994: 25)

Viengarsių niuansų žymėjimas: o – tradicinė garso pirštuotė; + – aštresnis ir skambesnis garsas.
Skaičiais nuo 1 iki 5 pažymėti garsai sudaro spalvines grupes, progresuojančiai nutolstančias
nuo pagrindinio pirštuotės būdo. Didėjant skaičiui, garsas silpnėja, nes tai susiję su obertonų
mažėjimu. Dėl palaipsniui atsirandančio šniokštimo garsas tampa vis neaiškesnis ir miglotesnis. Pirštuotės apačioje matyti dinaminiai ženklai, kurie pažymi dinaminės amplitudės ribas.
Rodyklė žymi aštuntatonių nukrypimus5.
5

130

Ibid.: 22.

II  2014  Ars et praxis

Tembrinė obojaus specifika ir jos naujovės



Robertas Beinaris
Audronė Žiūraitytė

Atlikdami tyrimą įsitikinome, kad įvairios naujos garsinės, sonoristinės struktūros
(pirmiausia susijusios su garso šaltiniu ir jo spalva) sąveikauja net priklausydamos nuo
kitų kūrinio muzikos kalbos elementų – ritmo, harmonijos, dinamikos, agogikos, artikuliacijos štrichų, įvairių grojimo būdų6. Būtina kūrinio meninės raiškos priemonė yra
artikuliacija. Knygoje „Grojimo obojumi metodika“ pažymima, kad obojumi išgaunama
artikuliacija yra įvairių tipų ir turi atitinkamas galimybes, kurias svarbu žinoti atlikėjams
ir kompozitoriams7.Viena jos rūšių – staccato.
Straipsnio autorių manymu, staccato atlikimo galimybių ribos nustatomos pateiktomis tempo nuorodomis:
a) viengubo staccato greičiausias atlikimo tempas – ketvirtinė nata = 126–138 šešioliktinėms;
b) dvigubo staccato tempo riba yra ketvirtinė nata = 152 šešioliktinėms. Trumpuose
pasažuose įmanoma išgauti iki ketvirtinės natos = 200 šešioliktinių. Grojimo
metu artikuliuojamos priebalsės TK – TK arba DG – DG;
c) trigubą staccato galima groti tokiu pat greičiu, kaip ir dvigubą, tik šešioliktines grupuojant triolėmis. Trigubas staccato atliekamas tariant TKT – TKT arba
DGD – DGD.
Vienas tradiciškiausių tembro pakeitimo būdų yra įvairių rūšių – diafragmos, gerk
lės ir lūpų – vibrato. Gerklės vibrato diapazonas yra nuo vidutinio iki labai intensyvaus.
Lūpų ir diafragmos vibrato yra subtilesnis, gali išgauti lėtesnį ir švelnesnį garso virpėjimą8. Vibrato intensyvumą žymintys simboliai pateikiami 2 paveiksle.
be vibrato
lėtas vibrato
normalus vibrato
vibratissimo
laipsniškas vibrato nuo lėto vibrato iki vibratissimo
nuo vibratissimo iki vibrato
2 pav. Vibrato intensyvumą žyminti simbolika

6

7

8

Pagal: Kostrzewska 2009: 20–21.
Plačiau žr.: Закопец ir kt. 2002: 89–93.
Žr.: Bartolozzi 1975; vertimo rankraštį R. Beinariui padovanojo kompozitorė Z. Bružaitė (rankraščio
p. 19–20).
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Pateiktame F. Schenkerio kūrinio fragmente (3 pav.) vibrato sukuria didžiulį garsinės amplitudės pakilimą, pereinantį į ff. Dėl intensyvaus vibrato čia dar efektyviau
skamba crescendo. A. Rekašiaus kūrybos fragmente (4 pav.) vibrato sukuriamas daugiau
glisandinio vibrato principu. Tai dar vienas įdomus garsinis efektas, sujungiantis keletą
techninių atlikimo priemonių.

3 pav. Friedrichas Schenkeris. „Monolog für oboe“ (1968)

4 pav. Antanas Rekašius. Sonata obojui (1976)

Tembrinius efektus įvairina kiti garso išgavimo būdai. Smorzato – tai pasikartojanti
garsumo ir skambesio spalvos kaita. Šis efektas pasiekiamas didesniu lūpų spaudimu į
liežuvėlį ir žandikaulio judinimu. Smorzato skiriasi nuo vibrato tuo, kad apibūdina ne
aukščio kitimus, o stiprumo svyravimus. Smorzato intensyvumas reguliuojamas žandikaulio judesių intensyvumu. Nors šis efektas naudojamas visame obojaus diapazone,
efektingiausiai jis skamba viduriniame ir aukštesniame registruose, taip pat esant dinaminei amplitudei, kuri neviršija mf 9.
Pateiktuose dviejuose pavyzdžiuose matome skirtingus smorzato panaudojimo būdus,
sukuriančius specifinius garso efektus. Pirmajame, G. Beckerio, kūrinio fragmente (5 pav.)
smorzato tankis nurodytas vaizdo diagramoje. Antrajame, V. Barkausko, kūrinio fragmente
(6 pav.) kompozitorius susitelkia ties skirtingo dinaminio intensyvumo smorzato.
9
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5 pav. Güntheris Beckeris. „Hz“ (1970)

6 pav. Vytautas Barkauskas. „Monologas“ obojui solo (1970)

Labai specifinis atlikimo būdas yra frullato. Ši atlikimo technikos priemonė seniau
gana dažnai buvo naudojama fleitos muzikinėje literatūroje. Kūriniuose obojui frullato
naudojamas palyginti retai ir tik šiuolaikinėse kompozicijose, nes yra sudėtingas, jam
būtina labai greita ambušiūro pozicijų kaita. Frullato yra atliekamas gerkle arba liežuviu
tariant raidę „r“, kuri palaipsniui transformuojama į „ch“, o žandai išpučiami tarsi tariant
balsę „o“. Tuo metu instrumento liežuvėlis stipriai prispaudžiamas prie apatinės lūpos, o
pro viršutinę turi praeiti truputį oro. Nors frullato lengviausiai išgaunamas viduriniame
registre, jis naudojamas ir visuose registruose. Šis grojimo būdas sunkiai atliekamas pp
dinamikoje. Viršutiniame obojaus registre frullato išgaunamas nuo mp dinamikos10.
J. Juzeliūnas „Litanijose“ obojui solo frullato naudoja viduriniame ir aukštame registruose. Kompozitorius sukuria labai įdomų garsinį efektą, sujungdamas didesnį vibrato,
pereinantį į frullato ir vėl grįžtantį į vibrato, taip pat išskirtinai gretina dvigubo, trigubo
staccato ir frullato efektus (7 pav.).

7 pav. Julius Juzeliūnas. „Litanijos“ obojui solo (1997)
10

Plačiau žr.: Holliger 1972: 3–20.
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Lūpų (ambušiūro) glissando yra taikomas garsams, išgaunamiems pagrindine obojaus pirštuote, ir apima ne didesnį kaip sekundos intervalą. Glissando aukštyn atliekamas
palaipsniui įtempiant lūpas ir priartinant jas prie liežuvėlio pagrindo, o glissando žemyn
pasiekiamas palaipsniui atpalaiduojant lūpas ir artinant jas prie liežuvėlio viršaus11. Knygoje „Grojimo obojumi technika“ oscillato apibūdinamas kaip pasikartojantis ir greitai besikeičiantis lūpų glissando abiem kryptimis. Šiuo efektu išgaunami lengvi ir dažni
garso aukščio svyravimai12. V. Striaupaitės-Beinarienės kūrinyje lūpų glissando efektas
sukuriamas naudojant apibrėžtus, tikslius natų aukščius (8 pav.), o H. U. Engelmanno
opuse tam tikri glissando bangos tankiai ir trukmės sudaro visiškos garso aukščio laisvės
įspūdį (9 pav.).

8 pav. Vaida Striaupaitė-Beinarienė. Mozaika obojui solo (2002)

9 pav. Hansas Ulrichas Engelmannas. „Mobili“ (1971)

Obojaus viengarsių tembrines akustines raiškos galimybes praturtina flažoletai. Ši
specifinė ir išskirtinį sonoristinį efektą sukurianti priemonė išgaunama natūraliu oro
perpūtimu ir specialia pirštuote. Tokius variantus randame Jacques’o Wildbergerio kūrinio „Pour les neuf doigts“ (1971) fragmente (10 pav.).
11
12
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Jau Renesanso laikų muzikoje triliai pastebimi kaip jos puošmenos, nors jų naudojimas visame registre dėl vožtuvėlių trūkumo buvo ribotas. Dabar jų rūšys yra sudėtingesnės, įvairesnės, nes patobulinus instrumentą triliai išgaunami lengviau, jų atsirado
daugiau. Gana retas grojimo efektas – tremolo – anksčiau taip pat buvo daug sudėtingiau
atliekamas. Norint išgauti efektingą tremolo kvartos, kvintos ar sekstos ir kitu intervalu, tiesiog stigo instrumento sandaros ypatybių. Ją patobulinus ir išsiplėtus šių garsinių
efektų galimybėms, minėti vokiečių muzikai sukūrė naują trilių bei tremolo aplikatūrą
(12 pav.)13.

12 pav. Tremolo ir trilių aplikatūros fragmentas (pagal: Veale, Mankopf ir kt. 1994: 40)

Toliau pateiktuose kūrinių fragmentuose (13, 14 pav.) matome įvairius trilius ir
tremolo, kurie, atliekami specialia pirštuote, ir sukuria netradicinius garsinius efektus.
J. Wildbergerio kūrinyje triliai naudojami mikrointervalinių skambesių principu, V. Juozapaičio – tremolo sukuriamas efektas prilygsta kelių instrumentų skambėjimui.
13
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13 pav. Jacques’as Wildbergeris. „Pour les neuf doigts“ (1971)

14 pav. Vytautas Juozapaitis. „Pastoralė“ obojui solo (1980)

Dvigubas trilis susidaro, kai paeiliui dešinės rankos vienu pirštu grojami abu re triliniai vožtuvai (re kadencinis vožtuvėlis, re dešinysis kadencinis vožtuvėlis), abu mi bemol
vožtuvai (mi bemol kairysis vožtuvėlis, mi bemol dešinysis vožtuvėlis), abu fa vožtuvai
(fa kairysis vožtuvėlis, fa vožtuvėlio svirtelė) arba abu sol diez vožtuvai (sol diez kairysis
vožtuvėlis ir sol diez dešinysis vožtuvėlis), tuo pačiu metu grojant fa diez trilį su dešinės
rankos dviem pirštais. Toliau pateikiame dvigubų trilių pirštuotes (15 pav.)14.

15 pav. Dvigubų trilių pirštuotės fragmentas (pagal: Veale, Mankopf ir kt. 1994: 61)
14

Ibid.: 60–62.
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Kompozitorių F. Schenkerio ir V. Barkausko „Monologuose“ obojui solo atskleidžiamas dar vienas dvigubų trilių garsinis efektas. Šis atlikimo būdas pasiekiamas tik naudojant
anksčiau pateiktą grojimo pirštuotę (15 pav.). Kituose pavyzdžiuose (16, 17 pav.) matyti
dvigubų trilių, išgaunamų specialia pirštuote, išskirtinumas skambant obertonams.

16 pav. Friedrichas Schenkeris. „Monolog für oboe“ (1968)

17 pav. Vytautas Barkauskas. „Monologas“ obojui solo (1970)

Muzika, kurioje naudojami mikrointervalai arba kitokie nei tolygioji dvylikos tonų
temperacija derinimo būdai, vadinama mikrotonine. Pirmasis modernus kompozitorius,
įvedęs ketvirtatonius, buvo Charlesas Ivesas, 1914 m. sukūręs „Choralą“ styginiams. Žymiausiu mikrotoninės muzikos kompozitoriumi tapo čekas Aloisas Hába (1893–1973).
Mikrotoninę muziką rašė ir XX a. pradžios rusų kompozitoriai15. „Mikrotoninė muzika
nesibaigė su ją išradusių kompozitorių gyvenimu – po Antrojo pasaulinio karo mikrotonai paplito labai plačiai ir šiandien yra visiškai įprasti modernioje muzikoje.“16
Mikrointervalika išplečia garsines akustines obojaus galimybes. Ilgą laiką obojumi
buvo grojama tik dvylika chromatinės gamos garsų. Mažiausiu intervalu buvo laikomas
pustonis. XX a. antrojoje pusėje obojaus instrumentui buvo atrasti specialūs dengimai,
padedantys išgauti ketvirtatonius ir aštuntatonius. Ketvirtatoniams ir aštuntatoniams,
15
16
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paliekant nuošaly trečdalį ir šeštadalį tono, neatsitiktinai skiriama daugiau dėmesio.
B. Bartolozzi rašo, kad „ketvirtatoniai šiuo metu yra naudingesni, kadangi juos įvedus
oktava gali būti patogiai dalijama į 24 lygias dalis, kurias galima toliau dalyti taip, kad
taptų 48 dalys po aštuntadalį tono, jei yra būtina.“17 Taip, neatmetant temperacijos, sudaroma sistema, kuri apima kur kas daugiau garsų. Chromatinės intervalų sekos gali
būti išgaunamos visame obojaus diapazone. Išgaunant mikrotonus speciali lūpų padėtis
nereikalinga, nes kiekvienam mikrointervalui yra pritaikyta speciali pirštuotė.
Mikrointervaliniai sąskambiai tarp dviejų garsų, išsidėsčiusių pustonio intervalu,
atliekami iš lėto uždarant ar atidarant tam tikras instrumento garso skylutes ir naudojant dvi specialias pirštuotes (18 pav.). Atliekant mikrointervalinius sąskambius didesniu
intervalu (tonas, tercija, kvarta ir t. t.), būtina naudoti daugiau dengimų – tiek, kiek pustonių sudaro tam tikrą intervalą, ir palaipsniui atidengti ar uždengti reikalingas obojaus
garso skylutes18.

18 pav. Mikrointervalų išgavimo pirštuotės fragmentas (pagal: Veale, Mankopf ir kt. 1994: 21)
17
18

Pagal: Bartolozzi 1975: 22.
Pagal: Veale, Mankopf ir kt. 1994: 19–21.
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Ketvirtatoniai ir ypač aštuntatoniai dėl sudėtingos pirštuotės ir intonavimo kompozitorių yra naudojami saikingai. Visiems mikrointervalų išgavimo būdams reikalinga
labai tiksli atlikėjo klausa, nes obojaus pirštuotės tikrinamos klausa ir, reikalui esant, pakoreguojamos. Pateikiamas M. Shinoharos kūrinio fragmentas (19 pav.), kuriame kompozitorius menines užduotis sprendžia naudodamas būtent šią (18 pav.) mikrointervalų
išgavimo aplikatūrą.

19 pav. Makoto Shinohara. „Reflexion“ (1970)

Apibendrindami obojaus viengarsių skambesių galimybes, pažymėtume, kad, nekeičiant obojaus mechanizmo, galima išgauti labai daug naujų tembrinių efektų, praturtinančių raišką. Nauji vieno garso išgavimo būdai suteikia šių dienų kompozitoriams galimybę pasirinkti įvairius atspalvius bei skambesio efektus. Panaudojant obojaus spalvines
galimybes praktiškai, XX–XXI a. muzikoje sudėtingos melodinės kombinacijos nėra pageidaujamos. Tai sąlygoja keli veiksniai. Garsai, turintys žemus obertonus, išgaunami ne
tik specialiu dengimu, bet drauge lengvai didinant lūpų ir oro spaudimą bei naudojant
truputį daugiau liežuvėlio. O garsų, turinčių aukštus obertonus, išgavimui reikalingas vis
didesnis lūpų ir oro spaudimas. Norint, kad spalvinės galimybės būtų visiškai išnaudotos,
gražiai nuskambėtų, atlikėjui turėtų būti suteikiama daugiau laiko pakeisti lūpų padėtį
bei oro spaudimą ir, žinoma, tam būtinas netradicinių pirštuočių naudojimas.
Obojus, kuriuo dar visai neseniai buvo grojamos tik vienbalsės melodijos, gali atlikti
daugiagarsius skambesius – ne tik du garsus, bet ir akordus vienu metu. Akordą, kurį toliau vadiname daugiagarsiu, girdime tuomet, kai tuo pačiu metu išgaunami keleto dažnių
virpesiai. Daugiagarsiai susidaro specialiai dengiant vožtuvėlius, naudojant didesnį oro ir
lūpų spaudimą bei neįprastą liežuvėlio padėtį. Daugiagarsių skambesių pirštuotės visada
pateikiamos šalia naudojamo akordo (20 pav.). Jas, kaip ir ankstesnes, sudarė P. Veale’as,
C. S. Mankopfas, W. Motzas ir P. Hummelis19.
19
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20 pav. Daugiagarsių skambesių pirštuotės fragmentas (pagal: Veale, Mankopf ir kt. 1994: 99)

Bruno Bartolozzi knygoje „Nauji medinių pučiamųjų garsai“ išskiria dvi daugiagarsių
rūšis: homogeninius akordus ir akordus, turinčius skirtingo tembro garsus20. Pagrindinė
homogeninių akordų savybė yra ta, kad visi akordo garsai skamba panašiu garsumu ir
turi vienodą spalvą. Šios rūšies akordai išgaunami naudojant specialią pirštuotę, neįprastą
liežuvėlio padėtį bei ypatingą lūpų ir oro spaudimą. 21, 22 paveiksluose ir jų aprašyme
pateikiami R. Beinario išrasti sąskambiai, papildantys homogeninių akordų arsenalą.
21 pav. Šis akordas išgaunamas padidinus lūpų
ir oro spaudimą. Ambušiūras (lūpų ir liežuvio
padėtis ant instrumento liežuvėlio) – prie liežuvėlio pagrindo

22 pav. Šis akordas išgaunamas atpalaidavus
lūpas. Ambušiūras – prie liežuvėlio paviršiaus

20

Plačiau žr.: Bartolozzi 1975: 31–34.

Ars et praxis  2014  II

141

Robertas Beinaris
Audronė Žiūraitytė



Tembrinė obojaus specifika ir jos naujovės

Akordai, turintys skirtingo tembro garsus, išgaunami vienu metu skambant dviem
artimiems garsams (nutolusiems ne didesniu intervalu kaip pustonis). Tokiame dvigarsyje viena nata yra nepertraukiama, o kita – „sulaužyta“ (23 pav.). Pirmiausia išgaunamas
vienas garsas, o tada jis sujungiamas su kitu atidengiant ar pusiau uždengiant vieną instrumento garso skylutę.
Lūpų pozicija normali, gerokai
didesnis oro spaudimas
23 pav. Skirtingo tembro dvigarsio
pavyzdys

Lūpų pozicija normali, šiek tiek
didesnis oro spaudimas

Kai susiformuoja dar viena daugiagarsių rūšis, kurioje skamba du ar daugiau vieno
aukščio garsų su skirtingais obertonais, tokius skambesius galima vadinti dvigarsiais ar
net trigarsiais. Tuomet vienu metu skamba ne vienas garsas, o keli to paties aukščio garsai su skirtingais tos pačios natos obertonais. Tokiems daugiagarsiams pavadinti R. Beinaris siūlo naują terminą – daugiaobertoniniai multifoniniai sąskambiai (žr. 25 pav.).
Šiuos sąskambius analizuoja B. Bartolozzi. Jis pamini dar vieną šiuolaikinę obojaus
grojimo galimybę – dviejų vienodo aukščio, bet skirtingo tembro garsų skambėjimą vienu
metu. Tokiu atveju vienas garsas yra duslus, jam trūksta viršutinių dažnių, o kitas garsas
yra šviesus, turintis gerai girdimus viršutinius obertonus. Perėjimas nuo vieno garso prie
dviejų to paties aukščio, bet skirtingo tembro garsų išgaunamas keičiant pirštuotę21. Siekiant aiškiau išskirti tokių viengarsių obertonų skambesį, mūsų nuomone, juos reikėtų
analizuoti skambant ne daugiagarsiui, bet grojant tik vieną garsą skirtingomis specialiomis
pirštuotėmis. Tuomet vėliau, skambant daugiagarsiui, juos būtų galima lengviau išgirsti.
R. Beinaris pateikia savo sukurtą garso obertoninių skambesių išgavimo pavyzdį
(24 pav.) su paaiškinimais, kaip juos atlikti naudojant specialią pirštuotę.
Lūpų padėtis ir oro spaudimas normalūs
24 pav. Obertoninių skambesių
išgavimo pavyzdys

Lūpų padėtis ir oro spaudimas normalūs
21
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Skirtingų spalvų tonus turintys akordai, išgaunami atsiradus skirtuminiams tonams,
aprašomi ir B. Bartolozzi knygoje. Jo nuomone, skirtuminiai tonai priklauso išvestinių
tonų rūšiai. Jie susidaro, kai kartu skamba du stiprūs tonai, sukuriantys trečią ir ketvirtą
garsą, – vieną žemiau, kitą aukščiau natūralaus garso. Atlikėjai išgauna šiuos tonus tik
tada, kai pagrindiniai akordo garsai grojami reikiamu garsu ir tiksliame aukštyje, gerai dera tarpusavyje. Jei intervalas neviršija oktavos, skirtuminiai tonai susidaro žemiau
akorde esančių natų. Kartais skirtuminiai tonai susidaro net žemiau tradicinio instrumento diapazono ribos. Tai turi įtakos visiškai deformuotai „sulaužyto“ garso kokybei.
Tokių akordų tembro spalva išties neįprasta. Nors skirtuminiai tonai nepakankamai garsūs, kad teisingai būtų užrašomi natomis, jų dėka galima labai efektingai kurti pačius
subtiliausius koloristinius efektus22.
Remdamiesi šiais B. Bartolozzi teiginiais, prieiname išvadą, kad skirtuminiai tonai
vienaip ar kitaip susidaro tarp dviejų garsų, nutolusių ne mažesniu nei oktavos intervalu. Akordai su skirtuminiais tonais išgaunami specialiomis pirštuotėmis, tokias lenteles
B. Bartolozzi pateikia ir savo knygoje. Jie išgaunami specifiniu grojimo būdu, stipriai
padidinus oro ir lūpų spaudimą, ambušiūrą laikant prie liežuvėlio pagrindo (25 pav.).
25 pav. Daugiaobertoninio multifoninio
sąskambio pavyzdys

Aptartus B. Bartolozzi pasiūlytus daugiagarsius obertoninius sąskambius papildėme savais išradimais (25 pav.). Vokiečių tyrėjai P. Veale’as ir C. S. Mahnkopfas knygoje „Grojimo obojumi technika“ daugiagarsius skirsto į tam tikras „šeimas“ pagal kitus
skambesio ypatumus:
1) dvigubi flažoletai;
2) judantys garsai;
3) daugiagarsiai, kurių garso stiprumas svyruoja:
a) garso stiprumas svyruoja reguliariai,
b) garso stiprumas svyruoja nereguliariai;
4) daugiagarsiai su didesniu šniokštimu23.

22
23

Ibid.: 37.
Plačiau žr.: Veale, Mankopf ir kt. 1994: 64–74.
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Laikydamiesi B. Bartolozzi klasifikacijos aptarsime dvigubus flažoletus, kurie susidaro labai lėtai sujungus du flažoletus. Obojininkui reikia daugiau laiko ieškant padėties
perpūtimams išgauti ir kartu atitinkamoms pirštuotėms pritaikyti. Pateikiame pagrindinius dvigubų harmonikų išgavimo parametrus (pirštuotes ir dinamiką)24, kurias atliekant
yra labai svarbūs praktiniai įgūdžiai ir patirtis (26 pav.).

26 pav. Dvigubų flažoletų išgavimo parametrų fragmentas (pagal: Veale, Mankopf ir kt.
1994: 124)

Daugiagarsiai gali būti naudojami ir melodiniame kontekste. Greitesniuose pasažuose reikėtų rinktis lengvai išgaunamus daugiagarsius, turinčius dideles repetityvines
galimybes, taip pat galima atlikti daugiagarsių vibrato, smorzato, trilius. Vokiečių muzikų
nuomone, su dantimis išgaunami daugiagarsiai yra itin sudėtingi, todėl jų išgavimui reikia daugiau laiko ir praktinių įgūdžių25.

24
25
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Vinko Globokaro kūrinio fragmente (27 pav.) išnaudojama daugelis atlikimo požiūriu sudėtingų garsinių efektų – vibrato, glissando, bisbigliando, tarp kurių yra ir daugiagarsiai sąskambiai.

27 pav. Vinko Globokaras. „Atemstudie“ (1971)

Obojaus raiškos galimybės praturtinamos naujais, R. Beinario atlikimo praktikoje
išrastais preparavimo, grojimo įvairiomis instrumento dalimis būdais:
1. Vienas iš obojaus preparavimo būdų yra liežuvėlio įstatymas į obojaus antrosios
dalies pagrindinės aplikatūros re natos skylutę. Tokiu būdu išgaunami specifiniai garsai
(28 pav.).

Pagrindinė aplikatūra

28 pav. Iliustracijoje matome grojimą obojumi, kai liežuvėlis įstatytas į instrumento antrosios dalies pagrindinės aplikatūros re natos skylutę – tai suteikia instrumentui nebūdingą, naują skambesį
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2. Grojant tik pirmąja, pirmąja ir antrąja, pirmąja ir trečiąja, antrąja ir trečiąja obojaus dalimis, taip pat galima išgauti naujus garso efektus (29 pav., a – tradicinis obojus,
b, c, d, e – preparuoti obojai). Šie garsai nuo tradicinių obojaus garsų skiriasi tembriniais,
spalviniais ir intonaciniais niuansais.
a) tradicinis obojus

1 dalis

b) grojimas pirmąja obojaus dalimi

2 dalis

1 dalis

c) grojimas pirmąja ir antrąja obojaus dalimis

3 dalis

1 dalis

d) grojimas pirmąja ir trečiąja obojaus dalimis

3 dalis

2 dalis

e) grojimas antrąja ir trečiąja obojaus dalimis

29 pav. Iliustracijose: a – tradicinis obojus, b, c, d, e – preparuoti obojai
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Taip pat pateikiami šiuos ir kitus atlikimo būdus žymintys simboliai (30 pav.).

20

I

a) grojimas obojumi, liežuvėlį įstačius į instrumento antrosios
    dalies pagrindinės aplikatūros re natos skylutę

b) grojimas pirmąja obojaus dalimi

I
c) grojimas pirmąja ir antrąja obojaus dalimis
II

I

d) grojimas pirmąja ir trečiąja obojaus dalimis

III
II

e) grojimas antrąja ir trečiąja obojaus dalimis

III
f ) grojimas obojumi be liežuvėlio –
    sans anche – be liežuvėlio
    con anche – su liežuvėliu (grįžtant į normalų grojimą)
30 pav. Grojimą obojaus dalimis ir kitais specifiniais būdais žymintys simboliai ir žodiniai
paaiškinimai
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3. Grojimas obojumi be liežuvėlio. Grojimo būdas: vieta, kurioje būna liežuvėlis,
uždengiama lūpomis ir smarkiai pučiama. Pasigirsta flažoletinis garsas iš natūralaus garsaeilio. Jis aukštas ir švelnus, be tikslaus aukščio, taip pat girdimas švilpesys. Apytikslis
garso aukštis priklauso nuo atitinkamos pirštuotės. Grojant intensyviai suspaustu oro
stulpu girdimi variniams pučiamiesiems artimi garsai. Įkvepiant orą išgaunami tylūs flažoletai. Siekiant atlikti skirtingų aukščių flažoletinius skambesius, naudojami vožtuvėliai.
Grojimas obojumi be liežuvėlio yra nauja technikos priemonė, kurią būtina paaiškinti
žodžiais, tiesiog užrašant „be liežuvėlio“ (30 pav., f ).
4. Dar vienas siūlomas obojaus preparavimo būdas yra toks, kai tarp pirmosios ir
antrosios obojaus dalies įstatoma plastikinė tarpinė, kuri sulaiko oro srovę ir instrumento skambesiui suteikia naują aukštesniųjų obertonų atspalvį. Tarpinę galima įstatyti ir
tarp antrosios ir trečiosios dalies. Tuomet garso atspalvis pakinta į žemesniųjų obertonų
pusę.
5. Labai įdomus obojaus preparavimo būdas naudojant surdinas. Čia galimybių
spektras labai platus. Iš tiesų tokios surdinos obojams negaminamos, nors puikiai žinome, kad naudojant jas kitais instrumentais išgaunamas savitas garsinis atspalvis. Kyla
klausimas, kodėl obojui iki šiol nėra gaminamos surdinos? Ar tai užmiršta galimybė?
Taip yra todėl, kad obojaus skambesiui surdinos nesuteikia labai skirtingo atspalvio
kaip, pavyzdžiui, trimitui. Surdinos nedaro tokio ryškaus poveikio vien dėl to, kad didelė dalis obojaus skambesio sklinda ne iš garso žiočių, o iš skirtingų garso skylučių.
Obojaus surdinos šiek tiek švelnina ir tylina instrumento skleidžiamą garsą ir mažiau
pakeičia garso tembro atspalvį. Dažnas pasaulio obojininkas savarankiškai pasigamina
surdinas, kad žemiausiame registre galėtų labai tyliai atlikti kai kurias kūrinio vietas. Su
surdinomis pasiekiamas puikus efektas. Surdinos gali būti labai įvairios – nuo metalinių iki medžiaginių, pagamintų iš audeklo. Jos suteikia garsui atitinkamai skardumo ar
minkštumo.

Išvada
XX a. muzikinė literatūra, kurioje jaučiamas glaudus kompozitorių ir naująją muziką atliekančių obojininkų bendradarbiavimas, pateikia didelę naujų grojimo obojumi
būdų įvairovę. Dėmesys obojaus instrumentui bei naujoms grojimo galimybėms gerokai išaugo ir XX a. teorinėje literatūroje. Jeigu vienas pirmųjų šio instrumento tyrėjų
B. Bartolozzi darbe „Nauji medinių pučiamųjų garsai“ (1975) aptarė bendrus medinių
pučiamųjų instrumentų (fleitos, obojaus, klarneto ir fagoto) bruožus, atskleidė naujas
galimybes, kurios yra bendros visai pučiamųjų grupei, tai vokiečių muzikai P. Veale’as,
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C.-S. Mahnkopfas visą dėmesį skyrė tik obojui ir kitoms jo rūšims. Išanalizavę ir praktiškai išbandę visas viengarsių galimybes, prieiname išvadą, kad obojaus apatinio registro garsai spalviniu ir dinaminiu požiūriu ne tokie turtingi, yra silpnesni. Viršutinio
registro garsai išgaunami daugeliu įvairių pirštuočių, pakeičiančių jų spalvą ir tembrą,
taip pat jie yra stipresni ir skambesni, turi daugiau dinaminių niuansų. Be to, daugeliu
pučiamųjų instrumentų galima atlikti įvairiausius mikrointervalus – ketvirtatonius, aštuntatonius. Akivaizdu, jei anksčiau pučiamieji instrumentai grojo tik vienbalses melodijas, tai šiandien obojumi išgaunami pačių įvairiausių rūšių daugiagarsiai sąskambiai –
nuo dviejų iki aštuonių ir daugiau garsų turintys akordai. XXI a. muzikoje dar daugiau
dėmesio skiriama naujų garsų, tembrų ir kitų garsinių efektų naujovėms. Dažnai jos
tampa pagrindiniu muzikos kūrinio raiškos veiksniu, ypač solo žanre. Čia pateikti atradimai – preparavimo būdai, grojimas obojaus dalimis ir liežuvėliais – nėra savitiksliai,
jie praturtina muzikos skambėjimą ir padeda kompozitoriams įgyvendinti savo idėjas.
Šio instrumento vystymosi galimybės neribotos, o naujų garsų pasaulio paieškos – dar
neišsekusios.
Įteikta 2013 12 11
Priimta 2014 04 04
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Specifics of the oboe timbre and its innovations
Summary. Music for oboe written and performed in the 20th and
21st centuries and the instrument’s timbre specifics are inseparable
from the general tendencies of this period when timbre became an
equal and sometimes even the most important object of composers’
search for innovations. After the instrument was perfected, its new
colour potentials were opened during that period. The keys and new
fingering tables produce non-traditional expression effects. The articulation is a necessary means of artistic expression of music. One
of them – staccato – is of various types and has corresponding possibilities. The limits of performing abilities are determined by notes
for tempo. Vibrato, one of the most traditional ways of changing
timbre, can bes of several types: diaphragm, throat and lips. Other
ways of producing timbral effects are: smorzato, frullato, various glissando, flageolets (Beinaris joined flageolets into a whole with fingering notes), tremolos, and trills. The oboe’s acoustic possibilities
are expanded employing micro-intervals. The oboe, on which until
recently only monophonic melodies have been performed, can perform multiphonic sounds. The specifics of these new means of expression are presented, as well as how they are expressed in notation
and their use in writing music.
New multiphonic sounds discovered by Beinaris that add to the
arsenal of homogenous multiphonics, and examples of multiphonic
sounds with different overtones, are also given. The possibilities
of the expressive means of the oboe are enriched by new ways of
preparation and performing with various parts of the instrument
discovered during Beinaris’ performing practice.
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