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Pratarmė

antrasis Ars et praxis žurnalo tomas tęsia pradėtą praktiką – skelbia naujausius lie-
tuvos ir užsienio šalių muzikologų, teatrologų ir kitų humanitarinių, socialinių mokslų 
krypčių mokslininkų, meno doktorantų ir studentų darbus menotyros temomis. Šį tomą 
sudaro net keturiolika publikacijų, iš kurių trys – anglų kalba. Žurnalo centre – lietuvos 
muzikos ir teatro akademijoje (lMta) 2014 m. balandžio 10–11 d. vykusios tarptauti-
nės konferencijos „Menas istorijoje, istorija mene“ pranešimų pagrindu parengti septyni 
straipsniai: jānio kudiņšo (latvija), tamaros Vainauskienės, Šarūnės trinkūnaitės, Yu-
miko nunokawos ( japonija), dariaus kučinsko, tihanos Maravić (italija), bendraauto-
rių Roberto Budrio ir irenos Višnevskos darbai.

Ars dalį atveria jānio kudiņšo straipsnis lituanistine tematika – „lietuva pirmojoje 
latviškoje operoje „Baņuta“. keletas įdomių latvijos muzikos istorijos faktų“. jame ap-
tariamos kompozitoriaus alfrēdo kalniņšo (1879–1951) operos „Baņuta“ (1919–1920) 
veiksmas pagal originalų tekstą vyksta lietuvoje, Romovėje. Straipsnyje atskleidžiama 
šios operos libreto sukūrimo istorija, nagrinėjamas XX a. kultūrinio-istorinio konteksto 
poveikis statant operas latvijoje ir svetur. operos teatro tyrimų temą tęsia tamaros 
Vainauskienės publikacija „juozas tumas-Vaižgantas apie Valstybės operą: įžvalgų ap-
mąstymas“, kurios objektas – Vaižganto rašytinis palikimas, liudijantis lietuvių operos 
teatro veiklos pradžią. Šiuo straipsniu autorė siekia įdėmiau pažvelgti į tautinio operos 
teatro formavimosi procesus ir reiškinius. teatrologė Šarūnė trinkūnaitė publikacijoje 

„‘Mūsų’ / ‘mano’ istorija: atminties ir patirties sankirtos teatrinėje istorijos reprezentaci-
joje“ dalijasi savo atradimais apie dar netirtas atminties (kolektyvinio „archyvų fondo“) 
ir patirties (subjektyvaus požiūrio) sankirtų formas teatrinėse XXi a. lietuvos reprezen-
tacijose. Pagrindinis dėmesys šiame darbe sutelktas į tris įdomiausiai tradiciją reflektuo-
jančias / reformuojančias ir radikaliai skirtingas pozicijas manifestuojančias šiuolaikinės 
istorijos aktualizacijos vietas: Mariaus ivaškevičiaus ir Rimo tumino „Madagaskarą“ 
(2004), oskaro koršunovo „katedrą“ (2012) ir godos dapšytės, janio Balodžio bei 
Valterio Silio „Barikadas“ (2014). laimutė ligeikaitė straipsnyje „Beethoveno įvaizdžio 
traktuotė ir semantinės jungtys Ramintos Šerkšnytės simfoniniame kūrinyje ‘Ugnys’“ 
apibrėžia istorinius, kultūrinius ir mitologinius R. Šerkšnytės muzikos kontekstus, sa-
vitą klasiko įvaizdžio traktuotę, kompozitorės kūrybos vietą europos (post)modernioje 
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muzikoje. Savo tyrimų lauką, skirtą jaV lietuvių išleistiems muzikos įrašams pianolai, 
nuosekliai plėtoja darius kučinskas: publikacijoje „lietuviška muzika perforuoto po-
pieriaus ritinėliuose“ aprašomi naujai atrasti ritinėliai, nustatyti leidėjai, identifikuotos 
tų pačių kūrinių „klajonės“ tarp skirtingų ritinėlius gaminusių ir leidusių firmų. kauno 
technologijos universiteto (ktU) doktorantė Yumiko nunokawa straipsnyje „Mirties 
tema M. k. Čiurlionio dailėje ir muzikoje“ pateikia savitą požiūrį į mums visiems artimą 
objektą – Mikalojaus konstantino Čiurlionio (1875–1911) muziką. originalių įžvalgų 
kupinas tihanos Maravić straipsnis „Moteriškumas dievo kvailybės reiškinyje: šv. an-
driejaus gyvenimas ir Pokrovo ikonografija“. 

Praxis dalis pradedama lMta meno doktoranto Mykolo natalevičiaus straipsniu 
„Drone muzikos kūrinių analizės prielaidos“, kuriame tyrėjas pateikia spektrinę drone 
muzikos analizę, atliktą naudojant „Sonic Visualiser“ kompiuterinę programą. Šioje žur-
nalo dalyje skelbiami keturi bendraautorių darbai, skirti specifiniams muzikos tyrimams: 
Robertas Beinaris ir audronė Žiūraitytė nagrinėja obojaus tembrinę specifiką ir jos 
naujoves, ktU menotyros doktorantas Robertas Budrys ir lenkų mokslų akademijos 
Meno instituto muzikologijos doktorantė irena Višnevska atlieka lietuvių tradicinio dai-
navimo dermių statistinį tyrimą, o Ramunė kryžauskienė ir gertrūda Beinarytė aptaria 
altininko Petro Radzevičiaus įtaką lietuvių alto mokyklos raidai; lietuvos edukologijos 
universiteto dėstytojų Snieginos Poteliūnienės, Rasos Paulauskienės ir nijolės kepe-
žėnienės straipsnyje „Menų specialybių studentų kūno kultūros nuostatos ir gebėjimai 
kaip būsimų mokytojų sveikatos ugdymo kompetencijos prielaida“ atskleidžiamas menų 
specialybių studentų požiūris į kūno kultūrą ir jų gebėjimai šioje srityje.

antrajame žurnalo tome dar daugiau dėmesio skiriama šaltinių publikavimui ir jų 
moksliniam komentavimui. Šį kartą skirsnyje Šaltiniai skelbiami du straipsniai, parengti 
bendradarbiaujant lMta studentams ir dėstytojams. edvardo Šumilos ir Rūtos Stane-
vičiūtės publikacijoje „adeodatas tauragis–Benjaminas Brittenas: laiškai ir tyrinėjimai“ 
pateikiama neskelbta lietuvių muzikologo adeodato tauragio (1936–2004) korespon-
dencija su britų kompozitoriumi Benjaminu Brittenu (1913–1976), jo kūrybos propa-
guotojais ir kitais susijusiais asmenimis. Straipsnis parengtas remiantis Britteno-Pearso 
fondo ( jungtinė karalystė) ir adeodato tauragio archyvų medžiaga. Brigitos jurkony-
tės ir Vytautės Markeliūnienės straipsnyje „istorinė atmintis: Rimo geniušo archyvas“ 
skelbiamas lietuvių dirigento Rimo geniušo (1920–2012) archyvo rašytinių dokumentų 
sąrašas (aprėpiantis laikotarpį nuo XX a. 4-ojo dešimtmečio iki paskutinių autoriaus gy-
venimo dienų) su komentarais. Šaltinių publikacijas praturtina skaitytojams pirmą kartą 
pateikiamos archyvinių dokumentų iliustracijos.
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Žurnalo Ars et praxis antrąjį tomą užbaigia 2014 m. Kronika, kurioje apžvelgiamos 
lMta leidybos naujienos, šioje institucijoje organizuotos ir vykusios konferencijos, pa-
teikiami apgintų disertacijų, meno doktorantūros projektų, magistro ir bakalauro darbų 
sąrašai.

Redakcinė kolegija
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Foreword

The second volume of Ars et praxis continues the already established practice of 
publishing the latest papers by lithuanian and foreign musicologists, theatre researchers 
and other humanities and social science researchers, as well as doctoral and post-grad-
uate students on various art-related topics. This particular volume consists of fourteen 
papers, three of which are in english. The core of the journal comprises of seven articles 
based on announcements made at the lithuanian academy of Music and Theatre’s 
international conference “art in History, History in art” that was held on april 10–11, 
2014: they are papers written by jānis kudiņš (latvia), tamara Vainauskienė, Šarūnė 
trinkūnaitė, Yumiko nunokawa ( japan), darius kučinskas, tihana Maravić (italy), and 
co-authors Robertas Budrys and irena Višnevska. 

The Ars part of the journal begins with the lithuanian studies related article by jānis 
kudiņš – “lithuanian presence in the first latvian opera Baņuta. Some interesting facts 
in latvian music history”. it gives a discussion of composer alfrēd kalniņš’ (1879–1951) 
opera Baņuta (1919–1920), where in the original text the action unfolds in lithuania. 
The article reveals the history behind the creation of this opera’s libretto, and offers an 
analysis of the impact of the 20th-century cultural-historical context on opera produc-
tion in latvia and abroad. The opera research theme is continued in the publication by 
tamara Vainauskienė “juozas tumas-Vaižgantas’ ideas on the State opera: a reflection 
on insights”, where the object of her research was the printed legacy of Vaižgantas which 
provided testimony of the beginnings of lithuanian opera theatre activities. in her ar-
ticle the author seeks to take a closer look at the processes of formation of the national 
opera theatre and its associated phenomena. The theatre researcher Šarūnė trinkūnaitė 
in her publication (““our”/ “my” history: the convergence of memory and experience in 
theatrical representations of history”) shares her findings on the hitherto un-researched 
intersecting forms of memory (the collective “archive”) and experience (the subjective 
approach) in theatrical representations of lithuania in the 21st century. The main focus 
in this paper is on three of the most interesting contemporary representations of his-
tory that reflect/reform tradition and manifest radically different positions: they are 
Marius ivaškevičius’ and Rimas tuminas’ Madagaskaras (2004, Madagascar), oskaras 
koršunovas’ Katedra (2012, The cathedral) and goda dapšytė’s, janis Balodis’ and 
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Valteris Silis’ Barikados (2014, Barricades). laimutė ligeikaitė’s article “interpretation 
of Beethoven’s image and semantic connections in the symphonic composition “Fires” 
by Raminta Šerkšnytė” describes the historical, cultural and mythological contexts of 
R. Šerkšnytė’s music, her unique treatment of the image of a classic, and the position 
of the composer’s work in the european (post)modern music scene. darius kučinskas 
introduces us to his field on research, which focuses on music recordings for the pianola 
released by emigre lithuanians in the USa: his paper “lithuanian music for perforated 
paper rolls” describes newly discovered paper rolls for the pianola, determining those re-
sponsible for their release, as well as identifying the “wandering” of the works themselves 
between different companies involved in paper roll production and release. kaunas Uni-
versity of technology Ph.d. student Yumiko nunokawa in her article “The theme of 
death in Čiurlionis’s art and music” presents her own approach on an object of research 
already quite familiar to most lithuanians, that is, the music of Mikalojus konstantinas 
Čiurlionis (1875–1911). The article by tihana Maravić called “The idea of the feminine 
in the holy foolishness based on the life of St. andrew the Fool and the iconography of 
Pokrov” also contains some interesting insights. 

The Praxis part begins with lithuanian academy of Music and Theatre Ph.d. stu-
dent Mykolas natalevičius’ article “conjectures for analysis of drone music”, where the 
researcher gives a spectral analysis of drone music conducted using the Sonic Visualiser 
computer programme. This section of the journal also offers readers four co-written 
papers dedicated to specific areas in music research: Robertas Beinaris and audronė 
Žiūraitytė analyse the oboe’s tembre and innovations in this field, kaunas University 
of technology art research Ph.d. student Robertas Budrys and irena Višnevska, a mu-
sicology Ph.d. student from the Polish academy of Sciences, art institute, conduct a 
statistical study of lithuanian traditional vocal scales, while Ramunė kryžauskienė and 
gertrūda Beinarytė discuss viola player Petras Radzevičius’ influence on the evolution of 
the lithuanian viola school. The article by lecturers from the lithuanian University of 
educational Sciences Sniegina Poteliūnienė, Rasa Paulauskienė and nijolė kepežėnienė, 

“arts students’ attitudes towards and competences in physical education as a prerequisite 
for teacher competence in health education”, reveals, as the title suggests, arts students’ 
attitudes towards physical education and their competency in this field.

This second volume of the journal goes further in drawing attention to the publica-
tion of sources and scientific commentary. This time the Sources section presents two 
articles written in collaboration by students and teachers at the lithuanian academy of 
Music and Theatre. The publication by edvardas Šumila and Rūta Stanevičiūtė “adeo-
datas tauragis–Benjamin Britten: correspondence and studies” presents the hitherto un-
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published correspondence of lithuanian musicologist adeodatas tauragis (1936–2004) 
and British composer Benjamin Britten (1913–1976), as well as the promoters of the 
latter’s work and other related figures. The article was written based on material from 
the Britten-Pears Foundation archive (United kingdom) and the archive of adeodatas 
tauragis. Brigita jurkonytė’s and Vytautė Markeliūnienė’s article “Historical memory: 
the archives of Rimas geniušas” gives a list of written documents from the archive of 
lithuanian conductor Rimas geniušas (1920–2012), which spans the period from the 
1930s to the last days of the author’s life, and includes commentary. The source material 
publications are enriched with illustrations of the archival documents, available to read-
ers for the first time. 

Volume ii of Ars et praxis concludes with the Chronicle of 2014 which gives an 
overview of publishing news from the lithuanian academy of Music and Theatre, con-
ferences which were organized by and held at the institution, as well as lists of the year’s 
defended dissertation topics, art-related Ph.d. projects, and Masters and Bachelor de-
gree theses.

Editorial board
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 Ars

Lithuanian presence in the first Latvian 
opera Baņuta. Some interesting facts 

in Latvian music history

Jānis Kudiņš

aBStRact. in the text (original) of the first latvian opera Baņuta (libret-
to’s author artūrs krūmiņš, composer alfrēds kalniņš, 1919/1920) 
the action takes place in lithuania. according to opera’s libretto,  
the main characters’ names (Baņuta, Daumants, Valgudis, Vižutis, 
Maiga, Zvantevaitis, Zvalgonis, Jargala, Reda), the gods’ names 
(Pērkons/Perkūnas, Pīkols/Pikuolas, Patrimps/Patrimpas) and several 
words, for example, kunigas and krīvs – are of both latvian, lithua-
nian and Polish (also old Prussian) origin. This article is about 
the history of the creation of the libretto of the opera Baņuta and 
presents an analysis of the cultural-historical context’s impact on the 
opera’s staging practice in latvia and abroad in the 20th century.

keYWoRdS: first 
latvian opera Baņuta, 
lithuanian presence 
in the opera’s libretto, 
cultural-historical 
context impact.

Jāzeps Vītols Latvian 
Academy of Music

introduction

The date May 29, 1920 is a significant date in latvian music history. on this day 
was the premiere of the first latvian opera Baņuta. The composer of this opera is alfrēds 
kalniņš (1879–1951).

according to latvian music historiography kalniņš is a founder of the latvian 
national opera and the finest early 20th-century latvian composer of solo songs. He 
has also enriched a variety of genres – piano, organ, orchestral, ballet and choral music, 
as well as arrangements of folk music – with his romantically unrestrained use of poetic 
imagery and subtly picturesque treatment of the folk idiom. a pupil of anatoly lyadov 
at the St. Petersburg conservatory (1897–1900), kalniņš preferred the delicate expres-
sion of moods in miniatures, an approach whose roots and analogues can also be traced 
to the national schools of northern european composers – in the works of edward 
grieg (1843–1907), Selim Palmgren (1878–1951), and erkki Melartin (1875–1937). 

numbering over 100, his works for choir are often narrative and ballad-like, lyrical-
epic in nature, with a dramatic pathos and a joyful enthusiasm inspired by the social 
struggle of his time. in the period up to 1918 kalniņš’ choral works sometimes touch on 
the genre of the latvian romantic ballad, but in his poetic perception he also makes use 
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of idyllic pastoral scenes, painted in his own dreamy or mournful fashion, where nature 
often appears as a personification of his native land. Most of his over 120 folk song ar-
rangements for voice and piano were written in the 1920s, whereas the 1930s and 1940s 
saw the creation of his most important choral arrangements, about 40 in all. in his ar-
rangements, kalniņš respects the harmonies based on natural folkloric scales, yet he also 
employs chromatic elements for harmonic colour and favours a rich choral texture.

in the 1920s, kalniņš worked for a short time at the latvian national opera, pro-
duced the first performances of his operas Baņuta (1919/1920) and Salinieki (1926), and 
gave organ recitals. during this period his national romantic musical style became even 
more picturesque, refined and expressionistic. His development continued during his 
years in new York (1927–1933), when his orchestral, piano and organ works were also 
influenced by constructivism, although this did not affect his choral music1.

like a number of other nations and national music history since the 19th century, 
kalniņš opera Baņuta is also based on the imaginary ancient events of the past, which 
also includes some elements of national mythology and reflects several trends in the 
style of late Romanticism (Wagner’s musical drama, French-Russian (especially tchai-
kovsky) lyrical opera, fairy-tale opera). However, some aspects make the example of the 
first latvian national opera very particular. What is this specific aspect?

in the libretto of the opera the following words appear: action time: the Lithuania-
Latvia in the ancient past 2. in turn, in the opera’s premiere of 1920, the relevant scenes 
were sung with the following text. in the first act the wedding of the new king dau-
mants and Baņuta takes place. daumants introduces his bride to the old king, his father, 
and the people, and he sings3: 

Pār Lietuvu ērglis lidoja,
viņš biedreni ligzdai meklēja.

Pie jūras tas viņu atrada,
caur gaisiem uz spārniem atnesa.

Tēvs Valgudi, kunigas lielais,
ja tu viņu pieņemi,

kar apkārt tai dzintara rotu,
to par Baņutu sauci!

An eagle flew over Lithuania
searching for a mate for his nest.

He found her by the sea,
carried her home on his wings.
Father Valgudis, great kunigas,

if you accept her,
adorn her with an amber necklace

and call her: Baņuta!

1 alfrēds kalniņš. <http://lmic.lv/core.php?pageid=747&id=284&profile=1> [accessed on 2014 01 07].
2 Baņuta. opera četros cēlienos, librets [opera in the four acts, libretto]. Rīga: neldnera apgāds, 1920.
3 opera libretto in english (translator Biruta Sūrmane) is published in: Baņuta: pirmā latviešu opera / 

the first Latvian national opera / die erste Lettische nationale Oper. Rīga: elpa, 1999.

Lithuanian presence in the first Latvian opera Baņuta.  
Some interesting facts in Latvian music history

Jānis Kudiņš



13ars et  praxis  2014  ii



Second act (at the end of the first act, daumants is killed in a duel). The women’s 
choir sings a funeral song with the following text:

Vaimanā, vaimanā, Lietuva!
Nava vairs varoņa kuniga!
Ceļā viņš dosies drīz tālajā,

bālajo ēnu valstībā.

Weep, weep, Lithuania!
Your heroic kunigas is no more!

He’s embarking on a long journey,
to the kingdom of pale shades.

However, the old king Valgudis sings that the murderer must be found in lithuania:

Nav zināms viņa slepkava,
tas Lietuvā vēl dzīvs!

His murderer isn’t known,
he’s still alive in Lithuania!

Then the old king and people demand that Baņuta should take an oath to exact 
revenge, and afterwards they sing:

Koris:
Tavu zvērestu dzird Lietuva

un tās augstie un varenie gari!

Valgudis:
Tad zvēri vēl, ka nemīlēsi

tu cita vīra Lietuvā,
līdz kuniga tu neatriebsi,

Līdz nebūs kritis slepkava!

Chorus:
Your oath is heard by Lithuania
and her high and mighty spirits!

Valgudis:
Then swear again that you won’t love 

another man in Lithuania
until you avenge the kunigas,

until the assassin is slain!

in continuation the old king and the people (choir) sing the following texts, which 
include the word Lithuania as reference to the place of action:

Baņuta, celies! Meklē slepkavu!
Lūko kunigu atriebtu!

Dzenā slepkavu Lietuvā,
Nokauj, ja satiec pat svētnīcā!
Romoves birzes ziedus kad ver,

asmenis tavs lai asinis dzer!

Baņuta, rise up! Pursue the assassin!
Seek to avenge the kunigas!
Hunt the assassin throughout

Lithuania, Slay him, though you meet in
a sanctuary!

When flowers burst into bloom in Romove,  
let your dagger’s blade drink blood!

Being acquainted with the libretto text, of course, we may ask such questions. Why 
in the first latvian national opera does the action consistently take place in lithuania? 
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in searching for the answers to this question we behold a number of interesting nuances 
of latvian music history at the beginning of the 20th century. in the continuation of 
this article, at first we will look at the history of the creation of the libretto for the opera 
Baņuta. Then we will analyze the cultural-historical context’s impact on the opera’s stage 
productions in the 20th century in latvia and abroad.

History of the creation of the first latvian opera libretto 

in 1903, Riga’s latvian Society announced a competition to create the first latvian 
opera libretto. The competition rules contained this condition: “The poet can choose any 
topic for the opera’s libretto, but it is desirable that it be taken from latvian or lithua-
nian history, legends, and fairy tales”4. Thus, the rules clearly indicate that it is desirable 
to orientate oneself not only towards latvian, but also on lithuanian topical cultural 
themes. according to a variety of sources of information, six or eight librettos were sub-
mitted as part of the competition. in the autumn of 1905, the only prize (second prize) 
in the competition was awarded to the poet-amateur, also an architecture student at the 
Riga Polytechnic institute, artūrs krūmiņš (1879–1969), for his libretto Baņuta5. other 
prizes in this competition were not awarded, and from today’s viewpoint this proved to 
be a very interesting situation in latvian music history6.

in this libretto competition one text (under the title Lāčplēsis and Spīdola) was 
also submitted by one of the greatest latvian poets (also a significant politician) of all 
time – Rainis (real name jānis Pliekšāns, 1865–1929). due to one formality – Rainis 
had already published a fragment of his libretto – the competition commission rejected 
Rainis’ text. However, later Rainis’ libretto became the basis for one of the most famous 
latvian drama examples in the 20th century. it is a drama titled Fire and Night (Uguns 
un  Nakts) and it symbolically tells the story about the latvian nation and the idea about 
an independent latvian state. Before World War i Rainis’ drama Fire and Night became 
an inspiration for another latvian composer, jānis Mediņš (1890–1966), who created 
(in 1920) a second first latvian opera of the same title as Rainis’ drama. Rainis was a great 
poet, but artūrs krūmiņš was just an amateur. However, the only award in the libretto 

4 Baltijas Vēstnesis. 1903, March 12.
5 Vērotājs. 1905, october 1.
6 architect artūrs krūmiņš played an important role in latvian cultural history. after graduating from 

the Riga Polytechnic institute in 1907 he worked in Moscow. in 1920 krūmiņš became an associate 
Professor at the latvian University, from 1940 until his death he was a Professor. From 1936 to 1940 
krūmiņš led the Riga Building commission; he has prepared projects for several buildings in the city 
centre. krūmiņš is also the author of several books about latvian architecture and building.
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competition was given to krūmiņš. in addition, he almost exactly executed all the con-
test rules and recommendations.

The libretto for the opera Baņuta consists of four acts. The first act begins with the 
wedding – the marriage of the prince of Romove daumants with princess Baņuta from 
another land. However, where is Baņuta from? The libretto text does not give an answer 
to this question. However in the opera’s first act there is a scene featuring Baņuta’s ballad. 
There is some indication that Baņuta previously lived by the sea, allowing the imagina-
tion to create a presumption that she could be either lithuanian or latvian:

Aiz mežiem, aiz dziļiem stāv vientuļa 
pils – tur jūrmalā vilnis plūst debesu zils, 
un puķes tur smaržo un klusumā zied,

un klausās, kā jūra
tām teikas dzied!

Tur meži tik dīvaini šalko, auž vakari 
miglu tur valgo.

Klusi kad iemirdzas zvaigznītes, pirmās 
dainas tur dziedāju es!

Te parādās vīri, iekalti bruņās, to vare-
nie zirgi grimst dumbrājā.

Kā vētra tie klāt, ko sargāt, glābt?
Skan taures un kareivju sauc, bet naid-

nieka pulku tik daudz,
Drīz nāve un apsmiekls draud
Te pērkons sāk debešos graut,

Tur Daumants glābējs mums nāca!
Rīb bungas, grauj taures,
kviec dūkas, šņāc bultas,

zviedz zrigi, vaid vīri,
šķind šķēpi, cērt cirvji,

un briesmas jau naidnieku baida,
jau nāve to gaida!

To pulkiem klāts, asinīm
izmazgāts kūp kaujas lauks!

Beyond deep woods a lonely castle stands, 
sky-blue waters lap the seashore,

fragrant flowers silently bloom,
listening to tales which the sea sings to them!

There the woods rustle strangely,
evenings weave damp mist.

When stars begin twinkling quietly
There I sang my first songs!

Suddenly men appear, armour-clad,
their mighty steeds stomping through

quagmire, like a whirlwind they’re here
where’s shelter and rescue?

Trumpets sound, summoning warriors,
but the enemy is a legion…

Death and dishonour threaten…
Then thunder growled in the sky,
Daumants arrived to the rescue!

Rumbling drums, snarling trumpets,
squealing bagpipes, hissing arrows,

neighing horses, moaning men,
clanging spears, striking hatchets,

Danger terrifies the enemy,
Death is lurking nearby!

Covered with enemy corpses
The blood-soaked battlefield reeks!

The first act ends with a duel, in which daumants is killed by the hand of the 
stranger, Vižutis. Vižutis avenged his sister’s jargala’s honour, which has soured dau-
mants. in the second act the people of Romove, referring to the (probably, imagined) 
ancient gods – Pērkons and Pīkols – given signs, consider that Baņuta as a foreigner is 
guilty and needs to be burned together with the killed daumants. a sign of rescue is 
sent to Baņuta, which the people perceive as being sent from daumants. Baņuta swears 
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to avenge daumants’ death. The opera’s third and fourth acts represent the situation 
during midsummer feasts (līgo), and also represent rituals for the ancient gods līga, 
Praurima, Patrimpus. Baņuta falls in love with Vižutis. in order to fulfil the oath, Baņuta 
and Vižutis commit suicide7. Thus, a tragic finale. 

according to the opera’s libretto, the action unfolds in Romove. What is Romove? 
today, in ancient Baltic mythology research (based on the perceptions about Western 
Balts or old Prussians and eastern Balts or ancient latvians and lithuanians before 
christianization), this place is described as a possible sacred site mentioned in texts 
from a century agolocated at a place called nadruva. 

For example, the medieval german (teutonic knight) priest-brother and chroni-
cler Peter von dusburg (who lived at the end of the 13th century and the first half of the 
14th century) in his Chronicon terrae Prussiae described Romuva or Romowe as a pagan 
place of worship (a temple or a sacred area) in the western part of Sambia and nadruva, 
one of the regions of pagan Prussia8. in contemporary sources the temple was men-
tioned only once by Peter von dusburg in his Chronicon terrae Prussiae, 1326 (dusburg 
1984). according to his account, Kriwe, the chief priest or pagan pope, lived at Romuva 
and ruled over the religion of all the ancient Balts. overall, this place was of the old 
Prussian land, nowadays it is part of the Russian kaliningrad county territory. Whether 
there really was such a place, called Romove, and whether there was an ancient Baltic 
people’s temple there is not clearly known. However, the idea of the existence of such a 
sacred spot in the second half of the 19th century and early 20th century was popular in 
latvian and lithuanian society (gimbutas 1963; Bojtár 1999). 

in the period of the first national awakening of the 19th century, in the 1870s–1880s 
the first nationally significant examples of latvian literature emerged. These examples 
reflected what was written in previous centuries, mainly in german, about the ancient 
Baltic peoples – old Prussian’s, lithuanians and latvians – and the culture of the an-
cient past. two of the first latvian national awakening period’s vivid latvian poets – 
auseklis (real name Miķelis krogzemis, 1850–1879) and andrejs Pumpurs (1841–1902) 
created such texts, which reflected the nowadays well-known ancient elements of Baltic 
mythology (gods, rituals, etc.) of transformation in the form of subjective artistic fantasy. 
Thus, the opinion that the ancient latvians have their own mythology, and that it was 
largely closely related to lithuanian mythology, was well known in the early 20th cen-

7 Baņuta. opera četros cēlienos, librets [opera in four acts, libretto]. Rīga: neldnera apgāds, 1920.
8 Simas Sužiedėlis, ed. (1970–1978). Romuva. Encyclopedia Lituanica iV. Boston, Massachusetts: juo-

zas kapočius, p. 530.
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tury in latvian society. However, it still does not fully explain why in the first latvian 
opera’s libretto the action unfolds in lithuania, rather than in latvia. 

obviously, this idea, which was widely represented in national romantic latvian 
literature was also known to artūrs krūmiņš and alfrēds kalniņš. in addition, the au-
thor of the libretto reflected this idea in his text. There is only one slight nuance. in 
accordance with national romantic notions, Romove was not in latvian territory, thus 
the libretto author defined lithuania as the setting, as lithuanian lands were closer to 
Romove than any latvian lands. The result was a romantic opera libretto in which the 
action unfolds in the ancient lithuanian-latvian past, in the legendary and, probably 
imaginary, place of Romove. a place which represents two ancient Baltic nations – the 
latvians and lithuanians.

of course, this approach also reflects a very eclectic opera storyline. it was very aptly 
commented by the well-known latvian émigré composer and critic longīns apkalns 
(1923–1999) in one of his publications in the seventies in germany: “in general, if we 
analyze Baņuta, by harnessing ethnic geographic touchstones this story reveals quite 
amazing things. The opera’s 1st and 2nd acts represent persons with lithuanian words, 
thus, the action takes place in lithuania [it needs to be clarified that Romove is located 
in ancient Prussia, at the border of contemporary lithuania – J. K.]. The 3rd and 4th 
acts take place in Romove, which, to our knowledge, was in Prussia. These conditions, 
however, do not prevent everyone from singing purely latvian līgo songs at latvian 
midsummer feasts”9.

This aspect (the eclectic libretto storyline) also brightly illustrates the main charac-
ters’ names of the opera:

Valgudis – old kunigas (king) of Romove
Daumants – his son, the new kunigas (king) of Romove
Maiga – Valgudis’ daughter, princess of Romove 
Baņuta – princess from another land and another tribe (maybe from Latvia?),  
Daumants’ wife, the new kunigaitė (queen) of Romove
Vižutis (-ts) – stranger who came from other places to avenge his sister’s Jargala’s 
(only mentioned in the text) honour which has soured Daumants
Zvantevaitis – commander of the Romove army
Zvalgonis – ceremony master of Romove kunigas’ court
Sorcerer – name not mentioned in the libretto
Krīvu-krīvs – principal priest of Romove’s Holy Grove
Reda – Daumants’ dead mother, the old kunigaitė (only mentioned in the text)

9 Pirmās latviešu oriģināloperas premjeras piecdesmitajā gadskārtā [50th anniversary of the first lat-
vian opera’s premiere]. Latvju mūzika, no 3, 1970.
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interestingly, according to the opera’s libretto the names of purely lithuanian ori-
gin are Daumants, Zvantevaitis and Reda. The names of lithuanian and latvian origin 
are Maiga, Valgudis, Vižutis, Zvalgonis and Krīvs (priest). The old name kunigas (as king, 
sir etc.) also undoubtedly originates from the lithuanian language. The female name 
Jargala might be adopted from the old Prussian language or Polish. in addition, the 
ancient gods’ names (Pērkons/Perkūnas, Patrimps /Patrimpas, Pīkols /Pikuolas) are repre-
sented in the old Prussian, latvian and lithuanian mythology. Finally, of great intrigue 
even today is the origin of the protagonist’s name from the opera’s title.

The female name Baņuta is not clearly of latvian origin. in the history of latvian 
personal words, and in calendars, this word only appeared in the early 20th century. in 
earlier studies (in latvia) about this opera it has been written that the female name 
Baņuta is also of lithuanian descent. However, those studying this issue have failed to 
reach a common ground. Making comparisons in some earlier, less well-known publica-
tions, i have developed my own hypothesis about the origin of the word Baņuta. in 1979, 
the latvian musicologist Vija Briede (1934–1987; in 1975 she issued a monograph 
about the history of latvian opera) published a small article in which she relied on new 
facts about the history of the creation of the libretto for the opera Baņuta. 

She drew attention to what had been written in one interview with the libretto’s 
author artūrs krūmiņš. in this interview krūmiņš expressed the following words: “The 
word Baņuta for me has remained in my memory from one old magazine which i saw 
in my childhood. There was a painting in gray shades. in this painting there was a young 
girl; she was dead. Below this painting the girl’s name was written – Baņuta. i remem-
bered this name forever. Therefore my libretto is titled Baņuta”10.

in turn, the latvian musicologist Briede found this magazine. in 1885, in a Riga 
magazine Rota, a novel was published in latvian under the title The New Hero (Jaunais 
varonis). The musicologist Briede wrote that the author of this novel is a 19th-century 
lithuanian writer jāzeps kraševskis11. However, in terms of this fact the latvian mu-
sicologist made a mistake. This romantic epic novel’s author is the well-known 19th-
century Polish writer jozef ignacy kraszewski (1812–1887)12. in addition, the original 
name of this novel is not The New Hero, but – attention – Kunigas! The novel’s action 

10 Vtoryc’hnoye poyavlenye pervoy latishkoy operi Banuta [First latvian opera’s Baņuta second appear-
ance]. [Riga] Segodnya vecherom, 1937, october 6.

11 Vija Briede. Par drāmas būtību Baņutā [For the essence of the drama in opera Baņuta]. Cīņa, 1979, 
august 23.

12 jozef ignacy kraszewski. <http://www.ignacy.kraszewski.pl/index.html> [accessed on 2014 01 07].
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unfolds in 14th-century Poland and lithuania and the novel’s only heroine’s name is 
Baniuta. The other hero’s names in Polish are as follows:

Lithuanians:

Marger-Jerzy; Baniuta-Barbara; Rymos; Szwentas; Reda; 
Walgutis; Wiżunas; Jargała; Konis – wejdalota Perkuna

Teutonic Knights:

Brat Bernard; Brat Sylwester; Luder; Siegfried von Ortlopp;
Gmunda Lewen; Dietrich von Pynau; Ojciec Antoniusz

We can clearly see that names such as Baņuta, Valgudis, Vižutis, Reda, Jargala in the 
first latvian national opera’s libretto have been directly adapted from the kraszewski novel. 
kraszewski’s novel’s storyline is not followed in krūmiņš’ opera libretto. However, it is 
important to note that in kraszewski’s novella there are some references to ancient Baltic 
mythology and religious rituals (for example, Konis – wejdalota Perkuna). Thus, the female 
name Baņuta can be seen as a name that was encountered in the lithuanian and andPolish 
languages. incidentally, the first time the female name Baņuta was published in the latvi-
an calendar was in 191013. it is significant that this calendar was issued in latgale, which is 
one of the historical regions of latvia. as is well known, latgale was for several centuries 
(1561–1772) under the rule of the former Polish-lithuanian state (Rzeczpospolita). 

Thus, in terms of the place of action, separate words and the characters’ names, 
lithuania is greatly represented in the first latvian national opera. What a paradox! in 
the early 20th century, after World War i, the Baltic States emerged based on a strong 
nationalistic ideology. in this context, of special importance have always been the first 
examples of all the classic art genres. Perhaps this is why the first latvian opera libretto 
soon underwent a change.

The opera’s changes over time

it is interesting that after the opera’s first staging in the 1920s, latvian music critics 
paid no special attention to the fact that the opera’s action unfolds in ancient lithuania, 
not in latvia. However, in the second staging of the opera in 1937 the word Lithuania 
disappeared from the libretto (for example, not Weep, weep, Lithuania!, but Weep, weep, 
fatherland!, etc.). What were the reasons for this? neither the author of the libretto, nor 

13 Siliņš, klāvs. Latviešu personvārdu vārdnīca [Dictionary of Latvian personal names]. Rīga, lPSR Za 
a. Upīša Valodas un literatūras institūts, 1990.
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the composer has commented on this situation in their texts. However, a number of 
their contemporaries’ memories nowadays leads to the conclusion that the word Lithua-
nia disappeared from the opera’s text in relation with the latvian nationalist ideologi-
cal boom in the 1930s. This was the time when the latvian-dominated authoritarian 
regime under kārlis Ulmanis (1877–1942) was in power (1934–1940). 

Musicologist joahims Brauns (1929–2013), who in the 1970s emigrated from 
latvia (as a former Soviet Union territory) to the West (later to israel), in one of the 
articles in the latvian émigré press has pointed out the following facts. in the middle of 
the 1930s a dispute escalated between latvia and lithuania about the maritime border. 
Moreover, this fact was one of the main reasons why censors focused attention on the 
word Lithuania in the opera and requested that it be eliminated from the libretto14. 

Thus, the word Lithuania was dropped from the libretto. However, the name of the 
place of action remained – Romove, as did the main characters with names of lithua-
nian origin, and the former commentary in the libretto’s annotation – the action unfolds 
in the ancient past of lithuania-latvia, and it was this censored version of text that the 
opera Baņuta was known as in its performances in the history of the second half of the 
20th century. This serves as a clear sign of how certain events in the past have an impact 
on a work of art. However, the story of the lithuanian aspect in the first latvian opera 
does not end there. The unexpected part of this aspect appears in the staging history of 
this opera in the second half of the 20th century.

Until today, alfrēds kalniņš’s opera Baņuta has been staged in latvia seven 
times:

1920, May 29, Latvian National Opera (1st version of the finale)  
Baņuta – Dagmāra Rozenberga-Tursa, Vižutis – Rūdolfs Bērziņš, 
conductor Alfrēds Kalniņš

1937, October 7, Latvian National Opera (1st version of the finale)
Baņuta – Milda Brehmane-Štengele, Vižutis – Nikolajs Vasiļjevs, 
conductor Jānis Kalniņš

1941, June 9, Latvian National Opera (2nd version of the finale)
Baņuta – Milda Brehmane-Štengele, Vižutis – Arturs Priednieks-Kavarra, 
conductor Jānis Kalniņš 

1953, October 25, Latvian National Opera (2nd version of the finale)
Baņuta – Regīna Māliņa (Frinberga), Vižutis – Andris Skara, conductor Edgars Tons

14 joahims Brauns. Baņuta Minsterē [Baņuta in Münster]. in: Latvija. 1984, august 20.
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1968, September 23, Latvian National Opera (2nd version of the finale)
Baņuta – Regīna Frinberga, Vižutis – Kārlis Zariņš, conductor Rihards Glāzups

1979, June 20, Latvian National Opera (1st version of the finale)
Baņuta – Rita Zelmane, Vižutis – Kārlis Zariņš, conductor Aleksandrs Viļumanis 

1999, August 21 (2nd version of the finale)
Opera’s alfresco staging in Zosēni (only one performance)
Baņuta – Zigrīda Krīgere, Vižutis – Miervaldis Jenčs, conductor Aleksandrs Viļumanis

The opera has been played twice in latvia as a concert performance:

1999, September 17, Latvian National Opera, 
only one concert performance (1st version of the finale)
Baņuta – Zigrīda Krīgere, Vižutis – Kārlis Zariņš, conductor Aleksandrs Viļumanis

2003, June 26, only one concert performance, 
Riga’s Latvian Society House (1st version of the finale)
Baņuta – Zigrīda Krīgere, Vižutis – Miervaldis Jenčs, conductor Andrejs Jansons

in turn, proof of how the historical situation directly impacted the art genre, which 
is very open to different interpretations, is confirmed by the fact that in 1940 this  opera’s 
new finale (the second version) was created. after the latvian occupation (from the 
former USSR) in 1940, a new staging of Baņuta was held in Moscow. However, the 
1930s and 1940s in the former Soviet Union were known for the popular ideas about the 
tragic conflict arising over exclusion of artwork. according to communist Party ideolo-
gist andrey Zhdanov, writings from that time exerting a tragic conflict in artwork can-
not inspire Soviet people to lead a happy life. Therefore, the Soviet censorship demanded 
of the composer and librettist to create a new, optimistic finale for this opera. according 
to the new version, the two lovers – Baņuta and Vižutis – are released from the oath the 
people and escape vengeance, and they can happily live on (Briede 1975). 

This kind of solution for the finale is contrary to the opera’s text and the overall 
concept of the musical dramaturgy. However, the composer created a very vivid closing 
choir which the audience liked. Thus, until today two radically different final scenes for 
this opera are accepted. in the first case, the two main characters (Baņuta and Vižutis) 
commit suicide, in the second case they are saved and are happy. in this aspect, in the 
history of the opera’s staging there have been interesting situations, such as below.
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For example, in 1979, after a long intermission Baņuta was staged with the first, 
original finale version. However, when in 1980 the latvian national opera gave a guest 
appearance in Moscow, it was decided to stage the second version of the finale at the 
Bolshoi Theatre (Briede 1987). in 1999, in summer, when there was an outdoor staging of 
this opera in the village where the libretto author was born, the opera was played with 
the second version of the finale. in turn, a month later, this opera’s concert perform-
ance was held at thelatvian national opera, played with the first version of the finale. 
However, in all cases after World War ii, the commentary remains unchanged – action 
unfolds in the ancient past of lithuania-latvia. 

after World War ii, beyond latvia’s borders, the émigré composer and conductor 
andrejs jansons (b. 1938, he lives in new York) inspired and conducted three concert 
performances of this opera:

1982, June 5, in New York’s Carnegie Hall
New York Latvian Choir, orchestra, soloists, conductor Andrejs Jansons

1983, June 30, in Milwaukee, USA
New York Latvian Choir, orchestra, soloists, conductor Andrejs Jansons

1984, July, in Münster, Germany
New York Latvian Choir, orchestra, soloists, conductor Andrejs Jansons

interestingly, in all these three stagings of the opera the first (original) libretto text 
version was used, which includes the word Lithuania. Major roles in the opera were sung 
by famous foreign singers. Baņuta’s role in latvian (!) was sung by the famous soloist of 
the new York Metropolitan opera in the 1970s, Maralin niska (b. 1926). italian opera 
singers Michael Fiacco and aron Bergelli played Vižutis. in turn, émigré lithuanian 
opera singer algis grigas (b. 1935) appeared in one performance as Vižutis and in two 
performances as daumants. in its time, in the latvian émigré press andrejs jansons said 
that the libretto’s original version was of actual importance because it reflected interest-
ing poetic peculiarities. When a lithuanian singer was invited, there were expectations 
that this fact would be interesting for the émigré lithuanian audience and, as written in 
several publications in the émigré latvian press at the time, these expectations were at 
least partially fulfilled15.

15 Skaņas un atskaņas [event review]. Jaunā Gaita. no 145, 1983.
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conclusion

The first latvian national opera is a very good example regarding the characteriza-
tion of a work of art and its context in different aspects. The text of this opera includes 
specific perceptions on the latvian and lithuanian mythological past from the begin-
ning of the 20th century. Why have such perceptions in latvian society emerged and 
why do they exist – this topic offers very good potential for its implementation in cul-
tural history-related researches. This opera is also a perfect illustration as to how, in the 
context of various events, the opera’s text has been changed, as well as our understanding 
of it. 

after the last staging in 1979, since the 1980s the opera Baņuta has fallen out of the 
latvian national opera repertoire. This raises the question – maybe this opera is nowa-
days just a historical fact? However, the situation is dual – many who are familiar with 
this opera’s music evaluate its artistic and stylistic qualities very positively. However, the 
last thirty years’ triumph is experienced in the so-called Director’s Theatre in the latvian 
national opera house (led under this tendency by apologist andrejs Žagars (b. 1958) 
from 1996 until 2013), and according to this concept, the first latvian national opera 
may be perceived as probably inappropriate for interesting staging. Such opinion is also 
reflected by the dramaturge of the latvian national opera, musicologist Mikus Čeže 
(b. 1972; when andrejs Žagars was in power he was one of the former latvian national 
opera house director allies). in 2009, broadcast on some latvian Radio programme, 
Čeže expressed this kind of opinion: “at least for me the opera Baņuta is associated with 
ancient braids-plaits and an orphan, who has been kidnapped by lithuanian robbers. 
it alienates me from this opera. if somebody like a talented director would appear who 
would be able to show this opera as fresh and interesting, then perhaps our viewpoint 
will change”16. 

So, time passes, but Baņuta on the opera’s stage in latvia has still not been per-
formed and this situation allows us to ask this kind of provocative question. Perhaps 
someone would be interested in staging the first latvian national opera in lithuania? 
However, there are currently no other options but to leave these issues to be raised for 
another time.

Submitted 2014 07 30  
Accepted 2014 09 03

16 latvijas kultūras kanons, mūzika. j. Mediņa opera Uguns un nakts <http://latvijasradio.lv/lv/lr/arhivs
/?adv=1&d=9&m=8&y=2009&d2=&m2=&y2=&channel=3&keyword=> [listened on 2014 01 07].
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kultūrinio-istorinio 
konteksto poveikis.

Lithuanian presence in the first Latvian opera Baņuta.  
Some interesting facts in Latvian music history

Jānis Kudiņš

SantRaUka. Pirmosios latviškos operos „Baņuta“ originaliame teks-
te (libreto autorius artūrs krūmiņš, kompozitorius alfrēds kalniņš, 
1919–1920) veiksmas vyksta lietuvoje, Romovėje. operos libretą 
sudaro keturi veiksmai. Pirmasis veiksmas prasideda vestuvėmis – 
tuokiasi Romovės kunigaikštis daumantas ir kitos šalies kuni-
gaikštytė Baņuta, o baigiasi dvikova, kurioje daumantas krinta nuo 
svetimšalio Vižučio rankos (šis atkeršija daumantui už paniekintą 
savo sesers jargalos garbę). antrajame veiksme Romovės gyventojai, 
įžvelgę senųjų dievų (veikiausiai įsivaizduojamų) Perkūno ir Pikuo-
lio ženklus, nusprendžia, kad dėl to kalta svetimšalė Baņuta, todėl 
ją reikia sudeginti kartu su daumanto kūnu. tačiau Baņuta gauna 
ženklą kaip išsigelbėti, kurį liaudis supranta kaip pasiųstą dauman-
to. Baņuta prisiekia atkeršyti už daumanto žūtį. iii ir iV operos 
veiksmuose vyksta vasarvidžio šventė (līgo), vaizduojamos pago-
niškos apeigos garbinant senąsias dievybes līgą, Praurimą, Patrim-
pą. Baņuta pamilsta Vižutį. kad įvykdytų priesaiką, abu nusprendžia 
nusižudyti. tuo baigiasi operos pirmoji versija.
Pagrindinių operos personažų vardai (Baņuta, Daumants, Valgudis, 
Vižutis, Maiga, Zvantevaitis, Zvalgonis, Jargala, Reda), dievybių vardai 
(Pērkons / Perkūnas, Pīkols / Pikuolas, Patrimps / Patrimpas) ir keletas 
žodžių, pavyzdžiui, kunigas ir krīvs, yra latviškos, lietuviškos ir lenkiš-
kos (taip pat senosios prūsų kalbos) kilmės. Straipsnyje atskleidžiama 
operos „Baņuta“ libreto sukūrimo istorija, nagrinėjamas kultūrinio-
istorinio konteksto poveikis statant operas XX a. latvijoje ir svetur. 

Lietuva pirmojoje latviškoje operoje „Baņuta“. Keletas įdomių Latvijos 
muzikos istorijos faktų
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The theme of death  
in Čiurlionis’ art and music

Yumiko NuNokawa
Kaunas university  

of Technology

aBStRact. The main aim of this article is to clearly articulate how 
the concept of “death” influenced the creative process of Mikalojus 
konstantinas Čiurlionis’ (1875–1911) art and music, and examine 
the path he took to compose his symphonic poem “dies irae”, a 
work which has long been neglected by researchers.
The research method will be by looking through the symbolist ten-
dencies of the time, especially philosophy. The way philosophy af-
fected Čiurlionis’s creative process will be discussed first, followed 
by how the concept of “death” is reflected in Čiurlionis’ paintings. 
also, the theme of “dies irae” itself will be observed from a path of 
religious music, which was another important stream of Čiurlionis’ 
creativity throughout his life. Finally, the manuscript of Čiurlionis’ 
symphonic poem “dies irae” will be examined in some detail.
Some research on music and art based on the concept of “death” or 

“dies irae” has been done already by ernest newman (1915), Robin 
gregory (1953), Radosław okulicz-kozaryn (2010) and audra 
Versekėnaitė (2011). However, Čiurlionis’ symphonic poem “dies 
irae” has never been researched in detail before. Therefore, the fi-
nal objective of this article is also to reveal the creative process of 
Čiurlionis’ symphonic poem “dies irae” and show the structures and 
themes used in the work in detail for the first time.
The theme of “death” stayed deep in Čiurlionis’ mind throughout 
his career. Čiurlionis was not simply a composer and painter, but an 
artist with wide knowledge of the visual arts, cosmology, philoso-
phy, history, literature and poetry. His creative process was therefore 
almost certainly influenced by the symbolist tendencies of the time 
and especially its philosophical concept of “life and death” from 
Friedrich nietzsche (1844–1900), arthur Schopenhauer (1788–
1860) and immanuel kant (1724–1804).
Many of the art works of Čiurlionis are related to the theme of death.  
He painted the cycle Funeral Symphony in 1903. during his stud-
ies in leipzig, he was impressed by arnold Böcklin’s (1827–1901) 
Die Toteninsel (isle of the dead) and painted the series Serenity 
(i 1903/1904 and ii 1904/1905 respectively) which shows most 
clearly the influence of ideas of “death” and “serenity” from Böcklin’s 
painting. Moreover, Čiurlionis’ most unusual response to Böcklin’s 
painting can be found in his peculiar triptych, Rex (1904–1905).

keY-WoRdS: 
Čiurlionis, Dies irae,  

Richard Strauss, 
symphonic poem,  

death, life.
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introduction

Mikalojus konstantinas Čiurlionis (1875–1911) lived during the very time when 
the idea of synthesis of the arts swept through the european artistic world and when, 
especially, Richard Wagner’s (1813–1883) idea of Gesamtkunstwerk was revealing the 
possibilities of cross-genre arts. charles Baudelaire’s (1821–1867) aesthetics of corre-
spondences manifested a fascination with inner resonances of various senses. Within the 
artistic atmosphere of fin de siècle symbolism, artists eagerly sought for new possibilities 
in the arts, and the theories of such philosophers as Friedrich nietzsche (1844–1900) 
and arthur Schopenhauer (1788–1860) influenced their creative process. The concept 
of “death” from their philosophies influenced artistic works created within the symbolist 
milieu. arnold Böcklin’s (1827–1901) painting Die Toteninsel (isle of the dead) had a 

Čiurlionis composed music with religious themes during his studies 
in Warsaw 1894–1899 and leipzig 1901–1902, including settings 
of the “kyrie”, “gloria”, “credo”, “Sanctus”, “agnus”, “Requiem” 
(separate parts of the Mass) and a cantata “de Profundis”. Though, 
Čiurlionis did not compose an entire work based on the Mass or 
the Requiem Mass, his deep immersion in religious music is quite 
evident. 
as a composer, Čiurlionis was also influenced by music which 
took “death” and “life” as its theme. He admitted in a letter that he 
went to the Peters library in leipzig to copy the scores of Rich-
ard Strauss’ symphonic poems “tod und Verklärung” (death and 
transfiguration), op. 24 and “ein Heldenleben” (a Hero’s life), 
op. 40. Čiurlionis was influenced by philosophical ideas and al-
ways thought about the fundamental questions of human life. So 
he chose to copy these particular scores by Strauss, rather than any 
of the operas or his other symphonic poems such as “till eulen-
spiegel’s Merry Pranks” or “don juan” which have a quite different 
mood and are based on other aesthetic priorities. in Čiurlionis’ sym-
phonic poem “dies irae”, there are some noticeable similarities to 
Strauss’ symphonic poems “tod und Verklärung” and “Heldenleben” 
in its forms and its basic concepts.
Finally, Čiurlionis’ symphonic poem “dies irae” has not been care-
fully researched for a long time. However, when we look at the 
unpublished manuscript, it is a truly elaborate work containing a 
treasure trove of themes from previous musical works composed 
throughout his life. Therefore, the form, structure and the themes 
used in the work will be examined. 
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strong impact throughout europe on not only painters but also on composers such as 
Hans Huber (1852–1921), Sergei Rachmaninoff (1873–1943) and Max Reger (1873–
1916) by interrelating beyond the realm of the arts. Čiurlionis was not an exception. He 
was also deeply influenced by symbolism concerning “death”, and painted several works 
based on this concept. His symphonic poem “dies irae”, composed at the very end of his 
life, may also have been under the influence of the concept of “death”. 

The symbolist tendencies of the time and its influence on Čiurlionis 
from a philosophical approach

as mentioned above, Čiurlionis lived during the very time when the idea of synthe-
sis of the arts swept through the european artistic world. Since Čiurlionis was profes-
sionally educated as a composer and a painter, he was at home in both worlds and his 
imagination could easily cross their borders. in fact Čiurlionis was a person with a broad 
scope of knowledge. He was interested in visual arts, cosmology, philosophy, history, 
literature and poetry, and attended lectures held by Bronisława Wołman, the mother 
of his friend Bronisław Wołman. among the lecturers was Professor adam Marburg 
(1855–1913) who was a philosopher and theoretician of knowledge. He taught in War-
saw’s secret university (established as an alternative to the official Russian-speaking 
imperial University of Warsaw), published his works in learned and popular journals,1 
and was also a follower of the german psychologist and physiologist Wilhelm Wundt 
(1832–1920). Čiurlionis was an active participant in these lectures and discussions. 
influenced by Wundt, Čiurlionis painted Friendship (1907; dedicated to Bronisława 
Wołman) and The Thought and Truth (1905) (kazokas 2006: 55). Moreover, in Čiurlionis’ 
family library in druskininkai, there were many books written by poets, writers and 
philosophers such as Baudelaire, Poe, Hugo, dostoyevsky, tolstoy, kipling, Wilde and 
nietzsche, etc. (kazokas 2006: 46). in the artistic atmosphere of fin de siècle symbolism, 
Čiurlionis may have well sought, like other artists, for new possibilities in the arts, and 
had his creative process influenced by the new philosophies. nietzsche was an admirer 
of Schopenhauer, especially his The World as Will and Representation whose basic idea 
was inspired by the philosophy of immanuel kant (1724–1804). in the fourth volume of 
Schopenhauer’s The World as Will and Representation, there is a section about his ideas on 

“life” and “death”: nietzsche’s theory of eternal recurrence, which first appeared in Also 
sprach Zarathustra (Thus Spoke Zarathustra), clearly shows Schopenhauer’s influence 

1 Encyklopedia Powszechna PWN, vol. 2, 1974: 818.
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in its positive affirmation of “life” which is connected to an idea of “death”. Čiurlionis 
may have read nietzsche and may have been influenced by nietzsche’s, and indirectly 
Schopenhauer’s and kant’s, philosophies of “life and death”. 

Čiurlionis’ paintings based on the concept of “death” 

When we look at the art works of Čiurlionis, we can find several works related to 
the theme of death. He painted the cycle Funeral Symphony in 1903. during his studies 
in leipzig, he was impressed by Böcklin’s Die Toteninsel, and painted the series Serenity 
(i 1903/1904 and ii 1904/1905 respectively), which most clearly shows the influence 
of ideas of “death” and “serenity” in Böcklin’s painting. Moreover, his most unusual re-
sponse to Böcklin’s painting can be found in his peculiar triptych Rex (1904–1905).

among european symbolist paintings, Böcklin’s Isle of the Dead (the 1st version, 
1880) was quite popular throughout europe and had an impact on not only writers and 
painters but also several composers. The symbolic motive of Isle of the Dead fascinated 
Böcklin and he painted it several times from 1880 to 1886  – five versions in total. The 
pictorial structure of Isle of the Dead, common to all five versions, is quite simple. a calm 
sea around a solitary island. tall cypress trees grow in clusters on the rocky island, and a 
stone structure (a kind of a cemetery) surrounds an inlet. a boat approaches the island 
slowly. a person in a white cloth stands on board, accompanying a coffin. The scene ap-
pears extremely quiet without the slightest sound or movement of wind or waves. it had 
been reproduced many times in books and journals, and on printed sheets and postcards. 
it is said that every german family owned one of these reproductions.

Čiurlionis came to know Böcklin’s painting Isle of the Dead in his early years in 
Warsaw through his fellow Polish artists from the Młoda Polska (Young Polish) move-
ment. The Polish artists who were influenced by Böcklin included Henryk Siemiradzki, 
Zofia gordziałkowska, and adam chmielowski. Siemiradzki’s Departure from an Island 
at Night (c. 1890) shows a strong resemblance to Böcklin’s original painting (okulicz-
kozaryn 2010: 95). 

in May 1902, Čiurlionis saw the painting for the first time at the Museum der 
Bildenden künste in leipzig. it was Böcklin’s fifth version (1886), with a brighter-
coloured sky and sea, slightly lacking the mournful serenity of the earlier versions. 

in his letter to his friend eugeniusz Morawski, Čiurlionis wrote: 

“in the local museum, there are eight halls. i walked in there for the first time, and i was 
surprised: in the main hall, there were Murillo and Böcklin. What will come next? But 
in the other rooms the paintings were less beautiful, while in the last room they were 
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indescribably ugly. i remember that in the last hall i felt sorry and sad that i had not 
seen any more beautiful paintings. So i returned to Böcklin” (Čiurlionytė-karužienė 
1960: 150–152).

While in leipzig, Čiurlionis also heard in February 1902 Hans Huber’s Symphony 
no. 2, which has Isle of the Dead as its subtitle. Čiurlionis wrote his impressions: 

“last Wednesday for the first time the Symphony of Böcklin was performed. i cher-
ished so much the great hope – and nothing. a lot of noise, organ, solo, strings, etc. 
but what was most significant was missing. The finale consists, it seems, of eight short 
pieces – illustrations to Böcklin’s pictures. Some are not bad, some very beautiful, but 
on the whole i hoped for much more from the Symphony of Böcklin” (Čiurlionytė-
karužienė 1960: 91–94).

From his bitterly disappointed comment, it could be presumed that Čiurlionis al-
ready knew many of Böcklin’s paintings and by imaging these works in his mind, he 
judged Huber’s music as less than satisfactory. However, Čiurlionis became an ardent 
admirer of Böcklin’s masterpiece and was eager to adopt its artistic essentials into his 
own artistic creation. 

as a painter, Čiurlionis tried to assimilate himself into Böcklin’s view of the world. 
in September 1903, he wrote from Warsaw to his brother Povilas, on the back of a post-
card of Böcklin’s Prometheus: “i’ve already painted a symbolic painting. if you want, i can 
send you the reproduction” (Čiurlionytė-karužienė 1960: 168). a month later, he wrote: 

“So far, i am drawing ‘Funeral Symphony’, i have five images” (Čiurlionytė-karužienė 
1960: 168); he wrote this on the back of another postcard with his own watercolour 
drawing of Serenity, depicting an island with two lighthouses which very much resemble 
human eyes. Here is a notable description on “serenity” in his letter to Morawski: “<…> 
i like serenity, but today i cannot stand it. it seems like someone is snooping. Scary. 
an idea came to my mind that in this serenity there is an important secret <…> now 
serenity makes the impression of a grand pause. (geniek, please explain.) it’s hard. The 
past has disappeared, the future is no longer there, and the present – pause, – nothing. 
imagine that, if you will” (Čiurlionytė-karužienė 1960: 146).

From these letters and the drawing, his commitment to Böcklin’s works seems obvi-
ous, most especially his inclination towards symbols of “death” and “serenity”. 

among Čiurlionis’ paintings, the series Serenity (i 1903/1904 and ii 1904/1905 
respectively) most clearly shows the influence of Böcklin’s Isle of the Dead. The motive 
of a rocky desert island surrounded by a calm sea is almost identical, and the gloomy 
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mood of tranquillity of Čiurlionis’ Serenity reveals his devotion to the example of Böck-
lin. The depiction of two lighthouses may be a reminiscence of the frontal gate of Isle of 
the Dead. 

also, landsbergis pointed out that “Full of a mysterious mood, Night (also known 
by its other name – Evening): a boatman, silently rowing towards us through a dark 
gorge under a glowing in the sky arched bridge, would have come here from a. Böcklin’s 
Isle of the dead. This obvious parallel (a figure standing in a boat with white long clothes) 
indicated by a. Savickas in “Menotyra”, 4, p. 74, could be also seen in the first painting 
of the Rex cycle, and through its plot etymology could also be linked to charon from 
the myths of antiquity” (landsbergis 1976: 252).

another series, Funeral Symphony (IV and V, 1903) contains vague echoes of Böck-
lin’s imagery. The settings of these scenes are totally different; however the motifs of 
cypress trees, “a pre-christian symbol of death, since it was believed that once it was cut 
it would never grow again”2 and the sombre mountainous area somewhat remind us of 
Böcklin’s iconography.

Čiurlionis’ most unusual response to Böcklin’s Isle of the Dead can be found in his 
peculiar triptych Rex (1904–1905). in these three pictures, the scenery is fundamentally 
identical. only distances from the viewer differ, with the same view of an island with a 
colossal monument presented from three different distances. The transfer of viewpoint 
in the triptych is surely an unprecedented invention, demonstrating Čiurlionis’ pictorial 
genius. He might have conceived this unusual device of viewpoints from the depiction 
of a tiny boat approaching the island in Böcklin’s Isle of the Dead.

Music with religious themes composed by Čiurlionis 

Čiurlionis started composing religious music during his studies in Warsaw in 1894–
1899 and leipzig in 1901–1902. at the Warsaw institute of Music, Čiurlionis studied 
composition under Zygmunt noskowski (1846–1909) and composed religious music 
such as separate parts of the Mass – “kyrie” (1897, dk 11.14/Vl 12), “Requiem” (1897, 
dk 11.12/Vl 13), “gloria” (1897, dk 11.12/Vl 14), “glorify” (1897, dk 11.19/Vl 15), 

“agnus” (1899, dk 24.2/Vl 16), as well as religious music for mixed choir “let Us not 
grieve” (1899, dk 24.6/Vl 17), “You, oh lord” (The second part of the cantata De Pro-
fundis) (1899, dk 25/Vl 9), “Święty Boże” (Sanctus Deus) (1899–1900, dk 40/Vl 70) and 
a cantata “de Profundis” for mixed choir and symphony orchestra (1899, dk 25/Vl 8).  

2 The Oxford Dictionary of Christian Art & Architecture (2 ed.), 2013: 140.
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in 1901, he composed a prelude for piano “angelus domini” (1901, dk 57/Vl 184) 
whose title was known from family reminiscences and given by a brother of the com-
poser, Stasys Čiurlionis, in his 1902 letter, while the composer’s youngest sister, jadvyga 
Čiurlionytė, linked this music to the church bell in druskininkai and evening prayer 
(landsbergis 2004: 411). at the leipzig conservatoire, Čiurlionis studied counterpoint 
under Salomon jadassohn (1831–1902) and composition under carl Reinecke (1824–
1910); in that time, he composed further religious music, “Sanctus” (1902, dk 104/
Vl 18) and “kyrie” (1902, dk 116/Vl 19). in later years, he composed a prelude for 
piano titled “Pater noster” (1904, dk 153/Vl 260), whose “title was according to the 
first edition, authentic and known from reminiscences of Čiurlionis’ family” (landsber-
gis 1986: 277–278). also, a prelude for piano was titled “Święty Boże” (1909, dk 323/
Vl 343, Manuscript unfinished): its missing final bars were given different reconstruc-
tions by j. Čiurlionytė and V. landsbergis. The melody was identified by the composer’s 
sister, jadvyga Čiurlionytė, but she did not use it as a title in her editions due to the total 
prohibition of religious themes under the Soviet regime. The original title, Šventas Dieve, 
was used for the first time in landsbergis’s edition in 2004 (landsbergis 2004: 358–
360). according to Bruveris (mentioned in 2014), “Święty Boże – Sanctus Deus (lith. 
Šventas dieve, Šventas galingasis, Šventas amžinasis) is a trisagion (sung by catholics 
during the great Friday liturgy) as well as a start of public prayer. Čiurlionis fully used 
the melody in this Prelude”. Finally, Čiurlionis composed a symphonic poem “dies irae” 
at the very end of his life.

Music for the Mass ordinary, especially for the sung ordinary, usually consists of 
“kyrie”, “gloria”, “credo”, “Sanctus” and “agnus dei”. However, Čiurlionis composed 
“kyrie”, “gloria”, “credo”, “Sanctus”, “Pater noster”, “agnus” as original, independent 
works and he also composed “Requiem” (not finished, only 22 bars of the manuscript 
survived) and “dies irae”.

Some of his religious music was based on the rhymed Psalm text by Polish classi-
cal poet jan kochanowski (1530–1584) (Misiukevičius 2000: 6). according to Vytautas 
landsbergis, “j. kochanowski’s Psalter was arranged in the 16th century by M. go-
mulka, a Polish composer of the Renaissance. gomulka’s compositions were included 
in the repertoire of the choir of the Warsaw institute of Music when Čiurlionis studied 
there. it is a fact that for the length of his study at Warsaw institute of Music, Čiurlionis 
sung in the institute’s choir conducted by j. Statler” (landsbergis 1986: 147) – and the 
choir’s repertoire included a lot of religious music. other compositions such as “glo-
rify” (1897, dk 11.19/Vl 15), “let Us not grieve” (1899, dk 24.6/Vl 17), “You, oh 
lord” (The second part of the cantata De Profundis) (1899, dk 25/Vl 9) and a cantata  
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“de Profundis” for mixed choir and symphony orchestra (1899, dk 25/Vl 8) are also 
based on the text from kochanowski’s Psalter (Misiukevičius 2000: 6–7). Though 
Čiurlionis did not compose a single complete setting of the Mass, his deep immersion 
in religious music is evident from these facts. 

Richard Strauss’ symphonic poems “tod und Verklärung”  
and “Heldenleben” and its concept of “death” and “life” 

during his studies in leipzig in 1902, as mentioned earlier, Čiurlionis went to the 
Peters library to copy the score of Strauss’ symphonic poems “tod und Verklärung” 
(death and transfiguration), op. 24 and “ein Heldenleben” (a Hero’s life), op. 40.  
it seems likely he was disappointed in Professor Reinecke’s instrumentation lessons, and 
wanted to study the music of Berlioz or R. Strauss, and in particular the music genre 
that meant most to him – the symphonic poem. in his letters Čiurlionis reports the 
situa tion at the conservatoire to his friend, Morawski: 

“More and more often they dig out Berlioz, and rightly so. i always liked that man. Re-
cently i heard his overture “Benvenuto cellini”: charming, and it sounds – even pleasur-
able. i would like to orchestrate like him and Strauss. nothing to say, paints nicely. <…> 
Reinecke is a pedant about form, yet in this matter he never reproaches me, even when 
i am writing some of these things for the first time” (Čiurlionytė-karužienė 1960: 93).

“But all of this is nothing. You shouldn’t care about the instrumentation. You will look at 
few good scores, you will be fine not only without professors but without textbooks as 
well. You will get from me two of Strauss’ things: “death” and “Heroic life”. This will be 
enough for your whole instrumentation study” (Čiurlionytė-karužienė 1960: 162).

in the first page of the score of “death and transfiguration”, there is a poem which 
was written by Strauss’s friend alexander Ritter (1833–1896) according to the com-
poser’s request. The story of the symphonic poem is clear – “a dying artist, obsessed by an 
artistic ideal, is transfigured at death to recognize his ideal in eternity”3. it was written 
in modified sonata form in c minor, and the whole life of a man is described by “a quiet, 
syncopated introduction (‘breathing irregularly’), then an agitated exposition (‘racked 
by terrible pain’), followed by an episodic developmental space: dreams of childhood, 
youthful passions. What follows is the principal theme of the work, that of the artistic 

3 gilliam, B. 2007–2013: Strauss, Richard. <http://www.oxfordmusiconline.com> [accessed on 
2014 04 05].
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ideal. The restatement of this lofty melody in the extended coda is what Strauss termed 
the ‘point of culmination’, and it is indeed one of the most exquisite moments in all his 
symphonic works: even his arch-conservative father was moved”4. another of Strauss’ 
symphonic poems, “ein Heldenleben” (a Hero’s life), has been compared with “don 
Quixote”, in which the ‘hero’ is again Strauss himself. gilliam explains that “The six sec-
tions of the work – the hero, his adversaries, his life’s companion, his deeds of war, his 
works of peace, his withdrawal from the world – do not go beyond this fundamental 
idea. […] “ein Heldenleben” treats two important subjects familiar from earlier works: 
the nietzschean struggle between the individual and his outer and inner worlds, and the 
profundity of domestic love”5. in here, nietzsche’s theory of eternal recurrence, which 
represents positive affirmation of “life” and is connected to an idea of “death”, could be 
seen in its narrative. 

in fact, there are some influences from Strauss found in Čiurlionis’ symphonic 
poem “dies irae”. His symphonic poem was also based on modified sonata form in 
c minor and consisted of the series of themes from musical works which were com-
posed throughout composer’s life. it could be regarded as the recollection of his whole 
life by a person who was resigned to die. 

analysis of Čiurlionis’ symphonic poem “dies irae”

Čiurlionis composed his symphonic poem “dies irae” at the very end of his life. it 
may be considered as a part of his series of musical works on religious themes, or one 
inspired by his strong inclination to the concept of “death”. or simply as a result of his 
study on the style of a symphonic poem and instrumentation of Berlioz and Strauss’s 
music. it is important to notice that Čiurlionis did not use the well-known plainchant 

“dies irae” as a resource of thematic material for his composition. instead, he used a 
popular chant “Sanctus deus” as it was sung in his own country. The manuscript of 
Čiurlionis’ “dies irae”6 remained unpublished on 65 sheets of music with 1,111 bars7. 
Mainly it is not a score ready for a performance – rather, the manuscript is of a large 
sketch in which some additional improvements are required by a music editor or even 
another composer. But the main idea of thematic and structural expression is clear. The 
genre of the composition is clear from the dedication – dies ira[e] poemat symfonic 

4 ibid.
5 ibid.
6 on the manuscript, the title handwritten by Čiurlionis was misspelled as “dies ira”.
7 it was not 1,122 bars, as counted and written by Čiurlionis himself on the manuscript.
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znydla mojoj Zoski (pol. – dies ira[e], symphonic poem for my Sophie)8. let us now 
examine the structure and some main themes used in the work. 

after a thematic analysis of the poem, we can notice that Čiurlionis included a lot 
of themes from previous musical works, composed in 1900–1906. The themes used here 
are from compositions for the piano (Pater Noster, Preludes dk 283/Vl 318, dk 292/ 
Vl 328 and dk 242/Vl 300), for the organ (Fugue in c minor), for choir (“Święty 
Boże”, “Bėkit, bareliai” and “Sėjau rūtą”) and even fragments from the symphonic poem 

“in the Forest”. There are also some themes or melodic fragments which are still not 
identified. in total, there are 12 identified themes, 4 rhythmic themes imitating fanfares 
and 4 unidentified themes9 (see appendix 1). Usage of known themes in the poem 

“dies irae” means that the early works of Čiurlionis were understood by him not only as 
discrete compositions but as if they were sections or the main musical ideas of a grand 
new composition composed in his last years.

Five of all the used themes repeatedly reappear in the composition. They are “Święty 
Boże” (Sanctus Deus), Fugue in c minor, “Bėkit, bareliai”, “Sėjau rūtą” and “Pater noster”. 
interestingly, these five themes consist of two religious themes, two lithuanian folksong 
melodies and a Fugue. also, the usage of other melodic fragments and shortened themes 
remind us of Wagner’s operas or Scriabin’s musical works where the system of leitmotifs 
were developed. The difference is that Čiurlionis did not explain the meaning or related 
mood/emotion/sense of these short melodic fragments.

Returning to the structural analysis of the poem, it can be explained in three pos-
sible ways. First, it is possible to understand the overall structure of the poem as being in 
three parts – “a-B-B1”. This structure is based on a proportional repeating of the theme 
of “Święty Boże” (Sanctus Deus).

a second possible way to explain the poem’s structure is based on the dominat-
ing themes, their sequence of tonalities and usage of the diminished 7th chord, which 
obviously separate one part from another. The structure of four parts arises in this case: 

“a-B-c-d”.
The third way of explaining the poem’s structure could be understanding it as a freely 

modified sonata form, consisting of “intro-a-B-a-coda”: that is, an overture-like in-
troduction with themes of “Święty Boże” (Sanctus Deus) and Fugue in c minor in main 
tonality (tonic), followed by the themes of “Bėkit, bareliai” (principal theme) and “Pater 
noster” (subordinate theme in subdominant), and then, the additionally added new theme 
of “Sėjau rūtą” (an episode instead of usual development part, in subdominant again),  

8 national M. k. Čiurlionis art Museum. Manuscript Čm 16, p. 00804.
9 identification of themes was made by Prof. dr. darius kučinskas.
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return of “Bėkit, bareliai” and “Pater noster” (recapitulation part, in main tonality – tonic)  
and then coda with themes of “Święty Boże” (Sanctus Deus) and Fugue in c minor in 
tonic at the end of a poem. The development part of the traditional sonata form is missing  
and the only feature of the sonata structure can be noticed in the way Čiurlionis used 
main themes and its tonalities (repeated themes are put into main tonality).

as a matter of course, the more precise analysis of the structure of the symphonic 
poem “dies irae” needed. But even now, if we agree Čiurlionis tried to use the sonata 
form as a basis for a whole composition, it shows us that Čiurlionis continuously was 
thinking about various explotations of the sonata, forming all of his life since his studies 
in Warsaw where he wrote his first piano sonatas. Furthermore, after his professional 
studies in painting, he tried to explore the sonata form in his paintings (since 1906) and 
in literary poems too (about 1905–1907). So there is a solid history behind Čiurlionis’ 
return to the sonata form in his music, after all his efforts to embody this structure in 
other forms of art expression. 

as we can see here, Čiurlionis elaborately adopted these themes into his symphonic 
poem “dies irae”, not just presenting them in a simple sequence of musical events. For 
example, on sheet no. 826 (Fig. 1) three themes such as an unidentified theme, a theme 
from “Święty Boże” (Sanctus Deus) and Prelude (dk 242/Vl 300) are presented concur-
rently, in counterpoint, within three bars.

also, on sheet no. 850 (Fig. 2), four themes such as a theme from the symphonic 
poem “in the forest”, Fugue in c minor and “Sėjau rūtą”, could be seen in counterpoint 
within four bars in one brace of staves, and also a symphonic Poem in c major (dk 254/ 
Vl 310) is included in the same sheet.

on sheet no. 865 (Fig. 3), two themes such as a theme from “Święty Boże” (Sanctus 
Deus) and Fugue in c minor are also seen presented in counterpoint. 
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in such a way, Čiurlionis composed this huge symphonic poem by connecting 
themes like main thematic material, sometimes putting themes together simultaneously 
in counterpoint. This work had been forgotten for a long time. However, it could be said 
that this symphonic poem “dies irae” is a treasure trove of themes from his previous 
musical works reworked by a mature and skilful composer, Čiurlionis. This work must 
have been a challenging work for him at the very end of his life. 

conclusion

When we try to clarify how the theme of death influenced Čiurlionis while he com-
posed his symphonic poem “dies irae”, we realise that the theme of death in his works 
was complexly intertwined, sometimes with his paintings and other times with his music. 
Since Čiurlionis composed religious music during his studies in Warsaw 1894–1899 and 
leipzig 1901–1902, he may have thought of his symphonic poem “dies irae” as an ex-
ploration of similar ideas and themes in a new conceptual level. This was notwithstand-
ing the fact the “dies irae” originated as a gregorian chant, and was adopted in Berlioz’s 
programme music or a symphonic poem of liszt. Moreover, Rachmaninoff quoted the 

“dies irae” motifs in his symphonic poem which was also inspired by Böcklin’s painting 
Isle of the Dead, and tried to superimpose this on the musical theme of death to express 
the image of the painting through music. However, even though Čiurlionis gave “dies 
irae” as a title for his symphonic poem, he never adopted the melody of “dies irae” nor 
left traces in his actual music that he was influenced directly by Böcklin’s painting Isle 
of the Dead. The structure and the narrative theme of “life and death” shows similarities 
to symphonic poems by Richard Strauss rather than those of Berlioz, liszt and Rach-
maninoff. From this perspective, it seems that Čiurlionis’ symphonic poem “dies irae” 
was composed in a broader sense of embodiment of the concept of the death and as a 
retrospection which consisted of the series of themes from musical works composed 
throughout the composer’s life. it could be regarded as the recollection of his whole life 
by a person who was resigned to die. Therefore, this work could be regarded as a culmi-
nation of all his artistic works too. 

Submitted 2014 04 21  
Accepted 2014 07 04

The theme of death in Čiurlionis’ art and musicYumiko NuNokawA



39ars et  praxis  2014  ii



BiBliogRaPHY

PRiMaRY SoURceS

Music scores
Čiurlionis, M. k. Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: Kūriniai fortepijonui (Piano Works), edited by 

jadvyga Čiurlionytė. Vilnius: Vaga, 1975. 
Čiurlionis, M. k. Religious choir music. edited by Romaldas Misiukevičius. kaunas: j. Petronis, 2000. 
Čiurlionis, M. k. Compositions for Piano. Completed. edited by Vytautas landsbergis. kaunas: j. Pet-

ronis, 2004. 
Čiurlionis, M. k. Čiurlionis: Piano Works (URTEXT). edited by darius kučinskas. tokyo: Yamaha 

Music Media, 2011.
Strauss, R.Tod und Verklärung. leipzig: joseph aibl Verlag, 1905.

Manuscript
Čiurlionis, M. k. Symphonic poem “Dies Irae”. national M. k. Čiurlionis art Museum. Čm 16, 

p. 00804–00868.

SecondaRY SoURceS
Boyd, M. 2007–2013: dies irae <http://www.oxfordmusiconline.com> [accessed on 2014 01 26].
Bowlt, j. e. M. k. Čiurlionis: His Visual art. Čiurlionis: Painter and Composer, Collected Essays and 

Notes, 1906–1989. Vilnius: Vaga, 1994, p. 248–284.
Burroughs, B. The island of the dead by arnold Böcklin. The Metropolitan Museum of Art Bulletin. 

1926, Vol. 21, no. 6, p. 146–148. 
clegg, e. 2007–2013: Böcklin, arnold. <http://www.oxfordartonline.com> [accessed on 2013 10 24].
M. K. Čiurlionis: Apie muziką ir dailę: laiškai, užrašai ir straipsniai (about Music and art: letters, 

notes and articles). comp. by V. Čiurlionytė-karužienė. Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros 
leidykla, 1960.

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: paveikslai, eskizai, mintys (Mikalojus konstantinas Čiurlionis: paint-
ings, sketches, thoughts). comp. by B. Verkelytė-Fedaravičienė.Vilnius: leidykla Fodio, 1997. 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: piešiniai, kompozicijų eskizai, grafika. Katalogas (Mikalojus Konstanti-
nas Čiurlionis: drawings, compositions, sketches, graphics. catalogue). comp. by M. Mildažytė-
kulikauskienė.Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2007.

“cypress”. The Oxford Dictionary of Christian Art & Architecture (2 ed.). edited by Peter Murray, linda 
Murray, and tom devonshire jones. oxford: oxford University Press, 2013.

gaidauskienė, n. The Unfinished opera by the Čiurlionises: grimaces of a Synthesis of art and life. 
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875–1911). His Time and Our Time: The collection of studies 
and scientific articles. Vilnius: lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2013, p. 544–579.

gilliam, B. 2007–2013: Strauss, Richard. http://www.oxfordmusiconline.com [accessed on 2014 04 05].
gregory, R. dies irae. Music & Letters. 1953, Vol. 34, no. 2, p. 133–139. 
kaplan, j. 2007–2013: Symbolism. http://www.oxfordartonline.com [accessed on 2013 11 16].
kazokas, g. Musical Paintings: life and Work of M. k. Čiurlionis (1875–1911). Vilnius: logotipas, 2009. 
kučinskas, d. Chronologinis Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muzikos katalogas (chronological cata-

logue of Mikalojus konstantinas Čiurlionis’ Music). kaunas: technologija, 2007.

The theme of death in Čiurlionis’ art and music Yumiko NuNokawA



40 ii  2014  ars et  praxis



landsbergis, V. Čiurlionio dailė (Čiurlionis’ art). Vilnius: Vaga, 1976. 
landsbergis, V. Čiurlionio muzika (Čiurlionis’ Music). Vilnius: Vaga, 1986.
landsbergis, V. M. K. Čiurlionis. Time and Content. Vilnius: lituanus, 1992.

“Mahrburg, adam,” Encyklopedia Powszechna PWN (PWn Universal encyclopedia), vol. 2, 1974, p. 818. 
Mckinnon, j. W. 2007–2013: Mass. http://www.oxfordmusiconline.com [accessed on 2014 03 30].
Millington, B. 2007–2013: gesamtkunstwerk. http://www.oxfordmusiconline.com [accessed on 

2013 11 08].
Millington, B. 2007–2013: Wagner: (1) Richard Wagner. http://www.oxfordmusiconline.com [ac-

cessed on 2013 11 08].
newman, e. The Music of death. The Musical Times, 1915, Vol. 56, no. 869, p. 398–399.
okulicz-kozaryn, R. Predilection of Modernism for Variations. Čiurlionis’ Serenity among differ-

ent developments of the Theme of the toteninsel. Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai. 
Vilnius: acta academiae artium Vilnensis, t. 59. 2010, p. 91–103.

tarasti, e. Sibelius, nietzsche and Čiurlionis – Three Profiles and interpretations. Čiurlionis and the 
World: Almanach, 2005, p. 95–109. 

Versekėnaitė, a. Between Borrowing and intertextuality: The dies irae in twentieth century Music. 
in Methodology of Music Research. Approaches to Music Research. Between Practice and Epistemol-
ogy. (eds.) leon Stefanija / nico Schuler. Bd. 6. Peter lang. Frankfurt am Main: internationaler 
Verlag der Wissenschaften, 2011, p. 113–128.

Zelger, F. Arnold Böcklin, Die Toteninsel: Selbstheroisierung und abgesang der abendländischen kultur 
(Isle of the Dead: Selfhero-worship and swan song of Western civilization), Frankfurt am Main: 
Fischer taschenbuch Verlag gmbH, 1991.

The theme of death in Čiurlionis’ art and musicYumiko NuNokawA



41ars et  praxis  2014  ii

The theme of death in Čiurlionis’ art and music Yumiko NuNokawA

aPPendiX 1

Święty Boże (1899–1900, DK 40/VL 70)

Fugue in C minor (1902, DK 92/VL 219)

Sėjau rūtą (1900, DK 42/VL 179)

Bėkit, bareliai (1906, DK 202/VL 279)

Tėve mūsų (Pater noster) (1904, DK 153/VL 260)

Prelude (1906, DK 242/VL 300)

Prelude in C major (1908, DK 283/VL 318)
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Prelude in D minor (1908–1909, DK 291/VL 325)

Prelude in C major (1908, DK 292/VL 328)

Fugue in B flat minor (1908–1909, DK 293/VL 345)

Poem in C major (1907, DK 254/VL 7)

Poem “In the Forest” (1901, DK 56/VL 1)
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SantRaUka. Straipsnio tikslas – atskleisti „mirties“ koncepciją ir jos 
įtaką Čiurlionio kūrybai bei išnagrinėti simfoninės poemos „dies 
irae“, kuri ilgą laiką muzikologų buvo ignoruojama, atsiradimo 
aplinkybes.
Žvelgiant per simbolizmo tendencijas ir ypač per filosofiją, paveiku-
sią Čiurlionį, aptariama jo kūryboje įkūnyta mirties tema. lygiagre-
čiai poema „dies irae“ nagrinėjama per religinės muzikos, kitų es-
minių Čiurlionio kūrybos temų prizmę. galiausiai detaliai tiriamas 
simfoninės poemos rankraštis.
Mirties tema ir jos atspindžiai Čiurlionio kūryboje iš dalies yra na-
grinėti šių autorių darbuose: e. newmano „The Music of  death“ 
(1915), R. gregory’o „dies irae“ (1953), R. okulicz-kozaryno „Pre-
dilection of Modernism for Variations. Čiurlionis’ Serenity among 
different developments of the Theme of the toteninsel“ (2010), 
taip pat a. Versekėnaitės „Between Borrowing and intertextuality: 
The Dies irae in twentieth century Music“ (2011). tačiau Čiur-
lionio simfoninė poema „dies irae“ iki šiol nebuvo tyrinėta. taigi 
lygiagretus straipsnio tikslas yra atskleisti šios simfoninės poemos 
sukūrimo istoriją, jos sandarą bei struktūrą ir aptarti teminę me-
džiagą. apibendrinant tyrimus konstatuojama, kad sekvencija „dies 
irae“ kūrinyje nėra cituojama, kaip yra darę Berliozas, lisztas ar 
Rachmaninovas. Čiurlionio plėtojama gyvenimo ir mirties tematika 
artimesnė R. Strausso estetikai, be to, į savo kūrinį Čiurlionis įtrau-
kė anksčiau sukurtų kompozicijų fragmentų, ir tai galima traktuoti 
kaip viso gyvenimo apmąstymą žmogaus, pasmerkto mirčiai. taigi 
šią kompoziciją taip pat galėtume vertinti kaip visos menininko kū-
rybos kulminaciją.

Mirties tema Čiurlionio dailėje ir muzikoje

ReikŠMiniai 
ŽodŽiai:  

Čiurlionis, Dies irae, 
Richardas Straussas, 

simfoninė poema, 
mirtis, gyvenimas.
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The idea of the Feminine  
in the Holy Foolishness based  

on the life of St. Andrew the Fool  
and the iconography of Pokrov

Tihana Maravić

university of Bologna, italy

aBStRact. The object of the study is the phenomenon of holy foolish-
ness in orthodox christianity from the point of view of theatre and 
performing studies. The aim of this paper is to deepen the mean-
ing of Mother earth in the ascetic choice of stultitia crucis, and to 
understand how the feminine principle follows the fool in christ 
in his travels (from the deserts of egypt and Syria, to Byzantium 
and to Russia), remaining the common thread in the manifestation 
of the phenomenon in different geographical and historical phases. 
The basis of this analysis is the Life of Andrew Salos, composed by 
nikephorus, most likely in the 10th century, and in particular the 
episode of the vision of the Virgin of Blacherne from which derives 
the Russian Feast of Pokrov. The analysis is accompanied by the 
iconography of Pokrov with emphasis on the central themes of the 
vision: the veil and the gesture of covering, typical motifs in the 
phenomenology of the great Mother archetype.

keYWoRdS: 
orhodox christianity, 
stultitia crucis, 
nikephorus, Life of 
Andrew Salos, Pokrov.

“When a night-long doxology was held in the Holy casket at Blachernae blessed 
andrew attended, behaving in his usual way. epiphanios was also present, and with him 
one of his servants. Blessed andrew was wont to stand there as long as his zeal gave him 
strength, sometimes until midnight, sometimes until morning. When it was already the 
fourth hour of the night he saw the most Holy Mother of god appearing in full sight, 
very tall, from the Royal doors, escorted by an awe-inspiring retinue in which there 
were, among others, the venerable Forerunner and the Son of the Thunder, holding her 
by the hand on both sides, and many other holy men in white robes accompanied her, 
some going before her, other following her, singing hymns and spiritual songs. as he 
approached the ambo the blessed man went up to epiphanios and said: “do you see 
the lady and the Mistress of the world?” He answered, “Yes, my spiritual Father”. and 
before their eyes she knelt and prayed for a long while, besprinkling with tears her god-
like and wholly immaculate face. Having finished her prayer she went into the sanctuary, 
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praying there for the people standing around. When she had prayed, with her beautiful 
dignity she removed her veil, which appeared like a flash of lightning, from the wholly 
immaculate hands and spread it over all the people standing there. For a long while the 
admirable men saw it stretched out over the people, radiating the glory of the lord like 
amber. as long as the most Holy Mother of god was there the veil was also visible, but 
when she had withdrawn they could no longer see it. no doubt she had taken it away 
with her, but her favour she left to those who were there. epiphanios saw this through 
the mediation of the god-bearing father, for he enjoyed freedom of approach and com-
municated his vision to epiphanios, acting as mediator for him. Being his supervisor 
everywhere he installed in him splendid glory” (Rydén 1995: 225).

St. andrew The Fool

The Life of St. Andrew The Fool is composed by nikephoros, priest at St. Sophia, most 
likely in the 10th century. The author pretends to write in the middle of the 6th century 
and dates andrew to the reign of leo i (457–474). This Life is actually an eulogy of the 
holy fool1, an individual who practices a particular kind of asceticism, feigns madness, 
and after his death, thanks to a “secret witness”2, is recognized by the world, i.e. by the 
church, as a saint. in orthodox christianity he is also called the fool for Christ or the fool 
for Christ’s sake (δια Χριστόν σαλός, dia christós salós), a term that reveals the profound 
meaning of imitatio Christi in its practice. in the case of the holy fool, the imitatio 
Christi is not to be understood as a mimetic action in accordance with aristotle (mimesis 
praxeos), but as the work of the actor on oneself in accordance with Stanislavski. From 
the moment in which, by gift or by choice, a man becomes a fool in christ, this man 
dedicates all his life to the reviviscence (pereživanie) of his master’s life. a fool in christ, 
in fact, doesn’t want to imitate but to become christ3. 

1 The phenomenon of holy foolishness is present in different cultures and different historical pha-
ses: as a historical figure with islamic malamatiya; as a ritual figure with a ritual clown from the 
american indian culture; as a mythological figure with a trickster; in Western christianity with, for 
example, Francis of assisi. But, its major expressive richness the holy fool finds in eastern orthodo-
xy, through Byzantine salós (σαλός) and Russian jurodiviyj (юродивый). The Byzantine phenomenon 
lasts from the 4th to the 14th century, while the Russian one from the 11th century on. Salós stands 
for “mad”, while jurodivyj derives from the ancient Russian form ourod (оурод), or simply urod 
(урод), which, in its primal sense means “who’s born with an error”, physical or psychic. 

2 in the life of the holy fool there is a topos of the secret witness, that is the person whom the holy fool tells 
all the truth about his enterprise and the one who, after the saint’s death, tells this true story to the public. 

3 Though there’s no space here to go into detail about the relationship between the holy fool and per-
forming arts, i shall say just briefly that my thesis is that the foolishness in christ is an  experience, 
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The fools for christ appear – along with other extravagant hermits as stylites, boskoi 
and dendrites – in the 4th century in the deserts of egypt and Syria. The first important 
passage of the holy fool’s experience is the abandonment of the desert. The holy fool 
abandons the solitary and ascetic life of the desert and leaves for the city, in order to 
live among other people, to practice the sacra stultitia in direct contact with others. The 
holy fool sets himself against the world by giving himself up to it. He lives in the city 
but keeps the desert inside himself. Symeon the Holy Fool said “no, i won’t stay, i will 
go in the power of christ, i will mock the world” (krueger 1992: 148), and this phrase 
can be considered as a kind of motto of the holy fool. Mocking the world by the holy 
fool is double and bi-directional. on the one hand, while wandering about the streets, 
squares and markets of the city (constantinople, emesa, amida in Byzantium, and later 
Ustjug, novgorod, Pskov, Moscow, Saint Petersburg in Russia)4 he mocks those who 
are false and hypocritical. By doing what exactly? disturbing the liturgy by throwing 
nuts at people, urinating and defecating in public, walking around naked, visiting the 
ladies’ baths, eating meat on Friday, playing with prostitutes, behaving in a strange way, 
feigning foolishness. on the other hand, he voluntarily looks for all possible ways to be 
humiliated and derided by others. The fool in christ practices, in fact, a radical humilia-
tion, he gives up all material goods, lives like a vagrant and denigrates himself physically 
and mentally.  The work of a holy fool is still much more complicated. Since he’s often 
a contradictory and paradoxical figure, he is actually a joker, a prophet, a healer, a con-
verter, and a visionary. He can present himself as an idiot, as a moralist or as a shaman 
able to fly. 

St. andrew’s secret witness is the young epiphanios with whom andrew holds a 
deep and lasting friendship. nikephoros, in fact, pretends to use two different sources 
for the composition of the text: his personal acquaintance with the saint and the adven-

a life choice, and a philosophy, which reveals itself through the language of performing arts. Therefo-
re, by inserting the holy fool into a theatrical linguistic texture, we can, perhaps, discover him, again 
as vital and authentic. His artistic experience can be better understood through different performa-
tive features, techniques and modalities: the masque of foolishness, the fiction, imitatio Christi, via 
negativa, kenosis-theosis, a state of insecuritas, perennial liminality, iconic theatre, micro rituality. For 
further information: http://www.kontejner.org/holy-fool-as-a-performer-english

4 The city of St. andrew The Fool, the scene of his “theatre”, is constantinople, and his Life offers us 
a detailed topography. andrew, like a contemporary tramp lives on the street. We can imagine that 
this was his appearance: a skinny man dressed in rags with a long beard and dirty hair. He wanders 
the streets, arcades, taverns, recesses and alleyways of the city. From Artopoleia (the bread market 
situated between the Forum of constantine and the Forum of Theodosius) to Chalkoprateia (where 
the artists who worked with bronze lived), from antiphoros (square located at the Forum of cons-
tantine) to the colonnade of the arcade called ta Maurianou (at the north end of constantinople) 
and further on to the Forum of the ox.
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tures told him by epiphanios, a real character, the Patriarch of 
constantinople (520–535). The Life tells that this high post had 
been predicted by andrew. When the two are alone, the saint 
doesn’t pretend madness, but stands out his erudite personality. 
towards the end of the story there is a section that contains ero-
tapokriseis, questions and answers of various kinds: epiphanios 
interrogates the fake fool on topics such as the soul, the origin of 
the world, the origin of the angels, the experience of the divine, 
etc. We could say that andrew is the predecessor of a particu-
lar category of holy fools: the crazy wise old man. Though, the 
scholarly character remains an exception because the holy fool 
generally wants to get rid of everything, culture included. His 
life is, as we can see in the icon dedicated to him (Fig. 1), a 
constant struggle against the demons, and the hagiographic nar-
rative of nikephoros is a collection that combines demonologi-
cal stories with descriptions of visions, ecstatic experiences and 

dreams. nikephoros holds in the shadow the foolish behaviour of the saint, emphasizing 
instead his mastery in annihilation and abnegation (the despised andrew is often com-
pared to a stray dog), presenting him, finally, as a mystic and a visionary, a prophet.

The iconography of Pokrov

in the 10th century pagan Russia becomes christian by choosing the greek or-
thodox rite and at the beginning of the 11th century the first traces of jurodstvo can be 
found5. as a prototypical model, the salos who has had more imitators among the holy 
fools is the most literary one: andrew Salos, whose life has been translated into Russian 
in the early 12th century. The Scythian origin of the saint makes it feel familiar to the 
Russians and this contributes significantly to his popularity. 

The two most famous episodes of the life of St. andrew are the vision of the end of 
the world or the apocalypse of andrew, and the vision of the Mother of god at Blach-
ernae. The tears of the Virgin, interpreted as foretelling the end of constantinople, can 
be read as an example of the apocalyptic character of the Life of this saint. in the church 
of Blachernae was not only guarded the maphorion of the Virgin, a relic from jerusalem, 
but also the Blachernitissa, considered the protector of the city of constantinople and 

5 Jurodstvo is the Russian term for the holy foolishness. 

Fig. 1. Icon of 
St. Andrew 
The Fool, the 
beginning of 
the 16th century, 
Russian Museum, 
St. Petersburg
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Fig. 2. Icon of Pro-
tection, Moscow 
type, 14th cen-
tury from Suzdal’, 
Tret’jakov Gallery, 
Moscow

the Byzantine empire, the Virgin Hodegetria, an icon from the 
7th century depicting the Theotokos holding the child jesus 
at her side while pointing to Him as the source of salvation for 
mankind. Hodegetria is the one who shows the way, a guide. 

The influence of St. andrew in Russia is so strong that in 
the second half of the 12th century the Feast of Pokrov6 is in-
troduced, closely linked to the vision of andrew Salos in the 
great church of St. Mary of Blachernae in constantinople7. The 
Feast of Pokrov becomes one of the most important liturgical 
solemnities of Russia and is celebrated on october the 1st, a day 
before the day that the Russian church dedicated to andrew 
Salos (october the 2nd). The first church dedicated to Pokrov 
was built on the River nerl near Vladimir between 1158 and 
1167. The first representation of the vision is the incision on the 
right side of the door of the west wall of the cathedral in Suzdal 
(oblast’ Vladimir) dated to the first half of the 13th century. 
The Byzantine scholar lennart Ryden argues that the Feast of Pokrov and the cult of 
maphorion were established in Russia by Prince andrey Bogolybsky (1157–1174) pre-
cisely in the province of Vladimir. as kiev was losing its power, andrey decided to make 
the city of Vladimir the cultural, religious and economic centre of Russia. He wanted 
Vladimir to become the ideal heir of constantinople, he proclaimed as its patron the 
Theotokos and brought from the kiev the venerated Byzantine icon Vladimirskaja, to-
day known as our lady of Vladimir.

Russia proved to be a fertile ground to receive, together with christianity, the phe-
nomenon of sacred madness (the Russian church has the largest number of holy fools 
today) and to perceive by intuition in the object of the veil a symbol of protection of the 
Theotokos (the most beloved sophiological figure by the Russian people). in Russia, the 
cult of the Mother of god, as the previous pagan worship of Mother earth and the reli-
gion of the earth, is according to Berdyaev “a feature radically rooted in the deepest layer 
of the Russian soul. The earth is the extreme intercessor. The basic category is the moth-
erhood. The Mother of god precedes the trinity and almost identifies with it” (Berdjaev 

6 The intercession of the Theotokos or the Protection of our Most Holy lady Theotokos and ever-
Virgin Mary, known in Slavonic church as Pokrov (Покровъ, “protection”), and in greek as Sképē 
(Σκέπη), is a feast of the Mother of god celebrated in the eastern orthodox and Byzantine catho-
lic churches.

7 For the relationship between the life of St. andrew and the Feast of Pokrov see: Rydén 1976.
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1992: 51). e. S. Medvedeva, cited by n. n. Voronin, argues 
that the date of the Feast of Pokrov was chosen in associa-
tion with the pagan ritual of harvest (Voronin 1965).

in the iconography of Pokrov8 (Fig. 2, 3, 4), the figure of 
andrew Salos appears already in the 14th century, where his 
image in most cases is standardized, reduced to the cliché of 
an ordinary ascetic, half-naked with long hair and a white 
beard. in the icon from the beginning of the 15th century 
(Fig. 4) we can see a more extravagant dress, jurodivyj is 
here looking like a shaman in a long robe made of skin. The 
holy fool – for his healing abilities and clairvoyance, for his 

“strange” behaviour and ecstatic flight, and the habit of juro-
divyj to load his body with metal chains – can be compared 
to the shaman. it is possible to recognize, moreover, a special 
bond with the forces of evil and the devil. interestingly, in 
this regard, as in the icon of 1399 (Fig. 3) the saint becomes 
a shadow, a black hole in the icon. in any case, the saint 
is always represented in the lower right corner of the icon, 
looking at epiphanios on his left. We can see how andrew 
whispers to epiphanios the secret and with his right hand 
indicates the apparition of the Virgin on the top. 

The Mother of god is always placed in the centre of the 
representation, standing on a red cloud of fire, in blue robe 
with a purple veil that covers her head and shoulders. con-
trary as described by andrew – after the prayer, the Virgin 
takes off her veil from the head – in this iconography it is 
never shown with her head uncovered. There are two types 
of icons of Pokrov: in the Moscow type the Virgin holds the 
veil with her hands and the angels are helping her support-
ing it on the sides (Fig. 2); in the novgorod type (Fig. 3, 4) 
there is the Virgin Orans, with her soft hands raised and 
facing upwards as in prayer, while the veil is drawn and 
held by two angels above the figure of the Mother. Scholars 

8 For the iconography of the Pokrov see: kondakov, 1915; Myslives, 1935/36 with the summary in 
French Deux icones du “Pokrov”, ibid., pp. 207–212; lathoud 1952. For the reproductions of the 
iconography of the Pokrov see: alpatov 1974; lazarev 1983.

Fig. 3. Icon of Protec-
tion, Novgorod type, 
1399 from Zverin Mon-
astery in Novgorod, 
Novgorodskij Muzej-
Zapovednik 

Fig. 4. Icon of Protec-
tion, Novgorod type, 
the beginning of the 
15th century from 
Novgorod, Tret’jakov 
Gallery, Moscow 
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kondakov and Myslivec affirm that the novgorod type is a reference to the “usual mira-
cle” of Blachernae: a veil that in the 10th century on Friday night mysteriously rose to 
reveal hidden icon of the Virgin on the wall. With lathoud and Ryden i argue instead 
that in the choice of representing the veil held by angels and not by the Virgin, has pre-
vailed, to the detriment of the story, the symbolic meaning of the veil, the indication and 
illustration of the protection of the Theotokos. in the later type this symbolism is still 
immersed in the material world. The veil is a cloth woven by the hands of women, and 
now held in the hands of a woman. We can still sense its texture. The contact between 
the things here is real.

a figure that cannot be missed in the iconography of Pokrov is the Byzantine poet 
Romanus the Melodist (490–556), which is always portrayed in the ambo under the 
image of the Virgin, holding the akathist Hymn, written in honour of the Virgin in 
thanksgiving for the protection of the city of constantinople. The history of the Roman 
empire is in no way connected with the vision of andrew, but the menologies recall that 
Roman remains voiceless a day in which his singing was eagerly awaited, and thanks 
to the intervention of the Mother of god he is finally able to perform his melodic 
performance, represented afterwards in the iconography of Pokrov. This poet liturgist 
is revered in the churches of the east as a saint on october the 1st, and it is probably 
because of his special relationship with the Theotokos that the same day was chosen for 
the Feast of Pokrov, and that the figure of Romanus the Melodist becomes a topos of 
the iconography of the veil. Thus, in the calendar of orthodox christianity, the month 
of october begins with a triple celebration that celebrates the sacred triad Theotokos-
Madness-Poetry, in a sign of the eternal Feminine-Freedom-creativity.

kenosis-Theosis

a holy fool as an ascetic lives in vertical tension, which coincides with an eleva-
tion of the spirit through practices of fasting and mortification. and yet before this 
ascending movement, there is an equal and opposite one of a descending nature. The 
first movement is of lowering, a kenotic one (from kenosis which means jesus, a god as a 
Man). So: going down, lowering oneself, humiliating oneself, treading “i am”. The spir-
ituality of a holy fool is, above all, a descendant type of spirituality looking at the ground. 
The work of a holy fool is generated from the nostalgia of origins, and according to the 
French philosopher gaston Bachelard “any movement willing to explore the secrets of 
transformation starts with an involutional process [via negativa]” (Bachelard 1948). a 
descent corresponds to a return, back to the sources. This movement brings a holy fool 
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to the ground, to the humid earth, in movement (trembling). Here, in association with 
the etymon of the words salos and “fool” (the word salós in relation with a word sálos 
etymologically reminds of agitation, rolling, sea waves and the word “fool”, folle, follis of 
the wind and of movement), we could compare this earth in movement to an earthquake 
and then to a seaquake, a state of insecuritas. in this ma(d)re-terra (mother-sea-earth) a 
holy fool experiences free boldness of creativity. it is from here that an ascent can start. 
The second movement is an upward movement: to rise, to ascend, to disappear, to go 
into another world. Through a poetic renewal of life, this climbing movement can bring 
a radical transformation, which is transitory, a process of theosis (deification). Here, the 
holy fool vanishes. 

Syria → Byzantium → Russia

The underground virgo-maternal presence follows the holy fool in his geographi-
cal movements, from the deserts of egypt and Syria, through Byzantium to Russia. it 
seems, in fact, that salos-jurodivyj fulfils his trip together with the Virgin. Mary’s jour-
ney is described very well by Pavel Florensky in the analysis of the icon of Prayer of St. 
Sergius, the Hodegetria (Fig. 5). a Russian philosopher affirms that in this icon the Rus’ 
has found a spiritual bond and the contact with the best lessons of Byzantium: on the 
one hand with the ancient iconographic traditions of Syria, who are related, probably, to 
the cults of the divine motherhood of the Mother earth and the soul of the world; and 
on the other hand with the most amazing and inspiring images of Hellenism, with the 
symbols of Verginal Thought, and of Pallas athena. The conception of Verginal Thought 
was not only present in all the Hellenic art, but it was also the inspiration of greek phi-
losophy. “Because what are the ‘intelligible’ of Plato and the ‘pure thought’ of aristotle, 
if not the philosophical revival of a similar worship of the goddess athena? and again, 
taking up the Syrian-egyptian conception of the divine motherhood and combining 
it with the absoluteness of the eternal virginity birth, athena continues to live in the 
Byzantine empire, becoming the spiritual lighthouse after having found, in historical 
reality, in the person of the Virgin of nazareth, her more fully, final and pure fulfilment”, 
acclaims Florensky (Florenskij 2006: 185).

The historian on religions, Uberto Pestalozza, affirms that the Mediterranean basin, 
before the settling of the Hellenic civilization, was characterized by a homogeneous 
religiousness of an agrarian-matriarchal type (Pestalozza 1996). From the deserts the 
holy fool moves to the urban centres of Byzantium, like emesa and constantinople, 
and it is exactly this displacement from isolation towards the community/communi-
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Fig. 5. Icon of Virgin 
of Hodegetria, 
14th century, Trinity 
Museum, Lavra of 
St. Sergius
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cation, which will become the peculiar characteristic of this 
ascetic practice. less than five centuries later, together with 
christianity the Mother Saint Russia embraces a holy fool too. 
Russia actually receives three big presents from Byzantium: a 
holy folly, the Sophia (awareness of Wisdom), and the Theo-
tokos (Mother of god). The anthropologist evel gasparini in 
his Slavonic Matriarchate explicitly relates a holy folly to the 
matriarchal substratum belonging to the Slavonic culture. He 
asserts that the Slavonic world differs from the rest due to a 
different appreciation of the folly. Slavonic people consider a 
fool as a divine creature and read in his thoughtless acts a pro-
found sense, and even a talent for foreboding and foreseeing. 
according to gasparini, the hypothesis – that at the origin of 
the phenomenon there is a lunar conception – is ethnologically 
valid (gasparini 1973: 662–664).

The gift of the “sophianic” vision is a global and cosmic vision that finds fertile 
ground in the tradition of the Russian Mother earth. as a life experience, the Sophia 
represents already from the christian gnosticism, an expression of nostalgia of the 
centre, of the origins, the central movement in the experience of the holy fool. The Rus-
sian iconography represents her with angelic wings and with the face of fire: a “woman 
clothed with the sun” (gasparini 1973: 662–664), an androgynous angel, this burning 
and solar figure refers to a lunar virginity. Finally, the triad christ-Sophia-cosmos is 
extremely important for the Russian culture and finds its more concrete personification 
in the Mother of god who rejoices loving, protects the weak, and says quietly that god 
is everywhere. Pavel evdokimov points out that “the artistic sensibility, the sense for the 
cosmic and for the community, and a deeply mystical attitude towards life are specifi-
cally female characters of the Rus’” (evdokimov 1980: 157). 

Mother earth

The veil and the gesture of covering, central motifs of the vision of the Mother 
of god at Blachernae by andrew Salos, are other elements which reveal the presence 
of the feminine in the phenomenon of foolishness in christ. in the icons of Pokrov it 
seems that the veil flies, creating a kind of cover, a roof. above the veil, the domes of the 
city, istanbul, kiev, Suzdal’, Vladimir. Under the veil, in the midst between heaven and 
earth, the Theotokos praying and dancing, present and absent at the same time, central 
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and dominant, almost indifferent. often one of the two feet is placed forward, forming 
a step, suggesting the dynamic and the movement, a flight. although having in common 
with the many Madonnas with their “protective mantle” the function of protection, this 
virgin remains detached, we could say “sophianic” or “spiritual”. This is a contradiction 
and ambiguity of her being: she’s already flying, but she’s still not leaving the material 
substance from her hands. Perhaps this is the secret of her flight.

trying to figure out, with the psychologist erich neumann (neumann 1981), the 
role and the position of the veil in the phenomenology of the great Mother, we must 
start from the central symbol of the Feminine that is the vessel, and its central area that 
is the abdomen. The characteristic of the symbolism of the abdomen are the dark sub-
terranean world, the night, the mountain, the cave (as the cradle and as the tomb); and 
its main features are to contain and to protect. The veil, the network, the coat, the dress 
and the shield are cultural symbols that indicate protection. and yet, from the cave: hut-
house-walls-village-town. The natural symbols, linked to the symbolism of the vessel, 
are earth and water, that is a containment and a transformation. There is a deep symbolic 
meaning in the constellation that combines the mother, the earth, and the night.

The presence of these symbols in the hagiography of the christian sacred foolish-
ness is symptomatic. For the holy fool the moment of privilege is the night, a moment of 
contact with oneself and with the earth. it is the night, telluric and lunar, the ideal place 
for resting and praying in silence and solitude. Saint Procopius covered himself with 
dung to sleep in peace; Saint Maron tied himself to a rock to be closer to the ground; 
isaac the Recluse (d. 1090), a holy fool shaman, closed himself for seven years in a cave 
near kiev9. For him the cave, this cave-home acted as a refuge (initial paradise, a womb), 
and as a crypt. So, the earth can act both as a cradle and a grave, but also as a grave and a 
cradle, when the mother-earth’s womb becomes the place of the second birth10. For the 
holy fool-initiated neophyte, death is nothing but a transition rite: “life is nothing but a 
detachment from the bowels of the earth, death is reduced to a return to oneself… a fre-
quent desire to be buried in the ground of a homeland is nothing else but a profane form 
of a mystical autochthonism, a need to go back to one’s own home” (eliade 2008: 222). 

The examples of holy fools women are rare, probably because the female form of 
this madness usually remains veiled and inner. “We have an idiot within (endon)” said 

9 “The kievan Rus’, as the period of the onset of the people, opens under the sign of the ideas of divi-
ne receptivity of the world [...]. The female receptivity of the life in kievan Rus’ finds its artistic and 
dogmatic symbol in Sophia as the awareness of Wisdom” (Florenskij 2006: 139). 

10 “How can a man be born when he is old? He cannot enter a second time into his mother’s womb 
and be born, can he?” (John 3:4).
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the prioress of the Monastery of tabennisi referring to the first Byzantine salé who lived 
in that egyptian monastery in the 4th century, hidden in the kitchen, wearing a cloth 
on her head, and eating just crumbs from the earth as if she was a “sponge of the mon-
astery”, “playing the part of mad and possessed” and behaving “like an idiot” (Palladio 
1974: 163–167). according to the French philosopher de certeau, while saying “we 
have an idiot within”, the prioress revealed actually their community’s innermost secret, 
a madness within themselves (de certeau 1992: 37). in this salé ’s sacrifice, who an-
nihilates herself for the others, de certeau recognizes a maternal and infinite love, and 
sees in the salé the “spiritual mother” of all. another important example of the female 
holy foolishness may be found in The Life of St. Xenia of St. Petersburg, which represents 
the ritualization of a more concrete sacrifice, tied to an intimate question of forgiveness, 
which only later, when ksenija will have been accepted by the city as blessed, becomes 
universal. ksenija grigorievna Petrova (1719–1730) remains a widow at twenty-six, and 
in order to redeem the sins of her husband who died prematurely, she put on his clothes 
and disguises herself as andrei Petrov Feodorovič, symbolically killing ksenija. after 
her army officer dress is torn to shreds, she dresses in rags maintaining the uniform col-
ours, red and green. She distributes all her possessions to the poor, and begins to live like 
jurodivaja wandering around the streets of St. Petersburg. nights, Saint Xenia leaves for 
the fields and prays there in peace. 

in the christian orient, the pagan myth of the “humid earth” or the “wet sand” is 
closely related to the ritual of asking forgiveness and confession, and it was celebrated 
in some places, such as in the province of Vladimir, before the sacramental confession. 
after a brief apologies to the sun, the moon, the stars, the dawn, the dark nights, the rain, 
the wind, the penitent addressed in detail to the ground, saying: “i implore you, humid 
Mother earth, my nurse, i beg you, i am a poor, foolish sinner, forgive me for having 
trampled you with my feet, for having thrown you with my hands, for having watched 
you with my own eyes, for having spit on you with my mouth... forgive me, dear mother, 
forgive me, a sinner, in the name of christ the Saviour and his Holy Mother, the Most 
Holy Mother of god...” (Špidlík 1977: 347).

The transformation

according to neumann, in the Feminine can be distinguished the elementary and 
the transformative female characters; the first one is conservative and the second one 
pushes for changes. The german psychologist explains the fundamental reversibility of 
these two aspects by drawing a circle with four polar points: good Mother, Bad Mother, 
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the positive transformative character, the negative transformative character. Under the 
inspiration pole can be found all archetypal figures that may have an inspiring influence, 
like for example Virgin Sophia, Virgin athena, artemis. Under the inebriation pole can 
be found figures whose tempting and seductive character leads to ruin, like for example 
lilith, circe, Medea. it is interesting to note that in both poles, the transformation oc-
curs through a kind of madness that leads to a state of ecstasy: in the case of the positive 
soul, ecstasy is obtained through a vision and a inspiration by immersing in oneself (in-
stasis); in the case of the negative soul, the madness leads to a confusion and to a state of 
being “out of mind” (ex-stasis). The holy fool, as well as shaman, plays his experience on 
the thin thread that ties these two poles: “in shamanism, which is the primary precursor 
of the prophetic-mantic form, coexist side by side the sphere of “vision–inspiration” and 
that of “madness–ecstasy” (neumann 1981: 79). The protector of the holy fool is Sophia, 
the great Mother of the transformation that asks the man to experiment himself in 
freedom and creation.
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The idea of the Feminine in the Holy Foolishness based on the life  
of St. Andrew the Fool and the iconography of Pokrov

Tihana MAraVić

SantRaUka. Šiame straipsnyje tyrinėjamas dievo kvailybės reiškinys 
ortodoksų Bažnyčioje žvelgiant į jį teatrologijos studijų kontekste.  
Straipsnio tikslas – pasigilinti į Motinos Žemės įvaizdį stultitia 
crucis asketinėje praktikoje, atskleisti, kaip moteriškumo idėja lydi 
dievo kvailelį jo kelionėse (iš egipto ir Sirijos dykumų į Bizan-
tiją ir Rusiją) ir išlieka pagrindinė gija šiam reiškiniui skleidžian-
tis įvairiuose geografiniuose ir istoriniuose kontekstuose. analizės 
pagrindu tapo nikeforo veikalas „Šventojo andriejaus gyvenimas“, 
parašytas veikiausiai X amžiuje, ir ypač jo epizodas apie Blachernos 
Mergelės viziją, iš kurio kilo rusų Pokrovo šventė. analizę papil-
do Pokrovo ikonografija, čia susitelkiama ties pagrindiniais vizijos 
elementais – šydu, apsisiautimo būdu, tipiniais didžiosios Motinos 
archetipo fenomenologijos motyvais.

ReikŠMiniai 
ŽodŽiai:  
krikščionys ortodoksai, 
stultitia crucis, nikeforas, 

„Šventojo andriejaus 
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anotacija. tyrimo objektu pasirinktas j. tumo-Vaižganto rašytinis 
palikimas, liudijantis lietuvių operos teatro veiklos pradžią. Šiuo 
straipsniu siekiama įdėmiau pažvelgti į tautinio operos teatro for-
mavimosi procesus ir reiškinius ir papildyti turimą informaciją. tam 
tikslui nagrinėjami Vaižganto straipsniai, recenzijos, laiškai, apmąs-
toma informacija, gilinamasi į kontekstus. Straipsnyje remiamasi 
operos teatro istoriografiniais šaltiniais, kita moksline literatūra, ar-
chyvų dokumentais, teatro veikėjų, amžininkų liudijimais, autorės 
asmenine patirtimi. taikomas istorinis, komparatyvinis, refleksijos 
tyrimo metodai. tema nagrinėjama pirmą kartą. 

kunigo, rašytojo, literatūros istoriko juozo tumo-Vaižganto (1869–1933) plačiuose 
veiklos baruose skiriama vietos operos teatro kritikai. opera, atrodo, buvo vienas iš Vaiž-
ganto mėgstamiausių menų – įkvėptas ch. gounod „Fausto“ premjeros jis teigė: „Visgi 
nėra pasaulyje gražesnio žaidimo kaip opera <...>“ (Vaižgantas 2009: 299). tačiau muzi-
kinė drama, būtent tokius reikalavimus Vaižgantas kelia operos spektakliui, jo įžvalgose 
įgyja kur kas gilesnę prasmę. Su vagnerišku užmoju tumas konstatuoja: „opera – ne 
pramoga, bet drauge ir valstybinis dalykas, tautos kultūros žiedas“ (Vaižgantas 2009: 
355) ir lygina teatrą su „savo aptarnaujama bažnyčia“ (Vaižgantas 1998: 307). tokia šio 
meno misijos samprata skatino Vaižgantą atidžiai stebėti ir vertinti lietuvių tautinio 
operos teatro formavimąsi.

Vaižganto žvilgsnis aprėpia visas operos teatro gyvenimo sritis, pradedant trupės 
susidarymu, baigiant žiūrovų kultūra. Pirmiausia jam rūpėjo lyderių profesionalumas. 
Vaižgantas didžiuojasi, kad jauna opera turi unikalų dainininką – kiprą Petrauską. „kip-
ras Petrauskas nelygintinas nė su kuo. Šitas artistas stovi visiškai skyrium. jam ma-
tuoti reikia europos reikalavimų mato. <…> k. Petrauskas yra išėjęs senąją muzikos 
klasikų mokyklą, vadinamąją „gerą mokyklą“, jokiais naujaisiais kraipymais nesugadin-
tą. ta mokykla nūdien pačiuose italuose išsigemanti, ir mūsų Petrauskas galįs patiems  
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dabartiniams italams būti mokytojas, a. a. Petro [enrico] karuzo brolis ir pavaduotojas“ 
(Vaižgantas 2009: 354). 

Vaižganto pastabos apie Petrausko išskirtinumą, išeitą „gerą mokyklą“ – ne reveran-
sas „lietuvių operos tėvui“. Pats dainininkas save vadino everardi anūku – Stanislavas 
gabelis, Petrausko mokytojas, buvo everardi mokinys. o everardi, vienas paskutiniųjų 
ryškių bel canto mokyklos atstovų, sintezavo pažangiausias prancūzų ir italų dainavimo 
mokyklų tradicijas. Mokyklos kilmės istoriją sudaro ištisas vokalinis žvaigždynas: louis-
antoine’as-Éléonore’as Ponchard’as, Manuelis Patricio Rodríguez’as garcia, Francesco 
lamperti ir t. t. iki pat nicola Porpora ir leonardo de leo (XViii a.) bei Francesco 
Provenzale (XVii a. neapolio mokykla) (Vainauskienė 2012). tai išgryninta, amžių pa-
tikrinta mokykla, kurios tikrai nesugadino jokie, anot Vaižganto, „naujieji kraipymai“.

ir dėl anuometinio mokyklos išsigimimo „pačiuose italuose“ abejoti netenka. ne-
paisant ilgaamžių bel canto tradicijų, XiX a. pabaigos–XX a. pradžios italų dainavimo 
mokyklą ištiko gili krizė. jos priežastis lakoniškai galima apibūdinti taip: dainavimo 
menas susidūrė su naujais iššūkiais, o tradicinė (empirinė) dainavimo pedagogika tam 
nebuvo pasirengusi. Šią problemą gvildeno patys italai, išsamiai – Milano konservatori-
jos profesorius giulio Silva (Silva 1928).

logiškas Vaižganto teiginys, kad Petrauskas gali „patiems <...> italams būti mo-
kytojas“. Pateiksime argumentą: kai Petrausko mokinys Virgilijus noreika stažavo Mi-
lano teatre „la Scala“, vieno pokalbio metu gennaro Barra (dainavimo pedagogas) 
supažindino stažuotojus su nikolajumi giaurovu, o pristatydamas noreiką pasakė: 
nostro colore, nostra maniera di canto („mūsų [balso] spalva ir mūsų dainavimo maniera“) 
(Vainauskienė 2012: 171). Simboliška, kad, prabėgus daugiau kaip keturiasdešimčiai 
metų po minėtos Vaižganto įžvalgos, Petrausko mokinys „patiems italams“ pristatė ita-
lišką mokyklą.

juozo tumo tekstuose Petrauskas iškyla į neaprėpiamas meno aukštumas: pristato-
mas kaip „didis muzikas, didis dainius, jautrus giedamojo turinio analitikas“ (Vaižgantas 
2009: 354). artistinėje raiškoje pabrėžiama emocijų ir intelekto darna, įvairialypis neįti-
kėtinas talentas, beribės psichofizinių transformacijų galimybės. „kaip lengvai Petraus-
kas persiima rolėmis! Žiūri vienos ir tau rodos – ši jo įgimtoji, jo žanro. Žiūri kitos – ir 
kita jo, kaip tik jo“ (Vaižgantas 2009: 355). nors buvo retos prigimties ir gana patyręs 
(bemaž dešimt metų Petrauskas dainavo Sankt Peterburgo Marijos teatre, ten pelnė pri-
pažinimą), prieš spektaklį jis nuolatos jaudindavosi. Vaižgantas artisto portretą papildo 
dar vienu ryškiu štrichu – menininko atsakomybe. „laimingi artistai, kurie – bijo, <...> 
nedrįsta nachališkai lįsti publikai menkai pasirengę. <...> girdėjome, pats k. Petrauskas 
į sceną einąs vis bijodamas, su padėk dieve, nors kam kam, tik, rodos, ne jam scena ir 
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publika – naujiena. Žino visus savo žingsnius ir vis dėlto iš naujo stengias dar geriau 
padaryti“ (Vaižgantas 2009: 316). 

Vertindamas „Pajacų“ premjerinį spektaklį (Petrauskas buvo šio pastatymo meno 
vadovas) (Iš Lietuvos kultūros istorijos 1992: 14), tumas įtaigiai liudija ir apmąsto unikalią 
Petrausko – canio interpretaciją: „nebent tikrai pritirtas skausmas gali išgauti iš artisto 
vaidintojo tokį balsą, nuo kurio mirte apmiršta klausytojų širdys ir ašaros rasoja blaks-
tienas. tai jau nebe vaidinimas, kaip ir visi „Pajacai“ – ne „komedija“. Petrauskas – didis 
artistas. Pirmuoju savo balso garsu, pirmuoju krustelėjimu tuoj pasiima scenos karaliaus 
vietą ir jos iki galo nebepaleidžia. <...> neregėta dievo dovana!“ (Vaižgantas 2009: 436).

operos artisto raiškos realistinė sinkretinė samprata ir pirmi įgūdžiai susiformavo 
Sankt Peterburgo konservatorijoje vadovaujant gabeliui ir josefui Palečekui (jis mokė 
vaidybos meno). Prisimindamas studijų metus Petrauskas rašė: „kaip profesorius gabe-
lis reikalavo nuoširdumo ir tikro įsijautimo į dainuojamas partijas, taip to paties reika-
lavo profesorius Palečekas, vaidinant tuos vaidmenis“ (LLMA, f. 97, ap. 2, b. 157, l. 62). 
Vėliau Petrauskui turėjo įtakos Fiodoras Šaliapinas (ibid., ap. 6, b. 381, l. 130).

kita vertus, Vaižgantas baiminosi, kad patirdamas didžiules transformacijas, „gy-
vendamas scenoje“, artistas „veikiai degte sudegs savo jausmuose <...>“ (Vaižgantas 2009: 
355). Žinia, vulkaniškus emocijų pliūpsnius reikėjo kompensuoti naujais ištekliais, taigi 
visada būti „gerame ūpe“ nebuvo lengva. Bėgant metams, atrodo, Petrausko vaidyba tapo 
racionalesnė. 1934 m. Vladas jakubėnas, recenzuodamas emilio cooperio diriguojamą 

„aidos“ spektaklį, rašė: „kiprą Petrauską mes retai matome tokį vaidybiškai ekspresyvų, 
kaip šiame spektaklyje. Vokaliai pradžioje kiek susilaikantis, pradedant nuo nilo scenos 
jis užsidegė ir davė net savo nepasiekiamam lygiui nuostabią balsų galybę ir tempera-
mentą“ ( jakubėnas 1994: 120). 

kipro Petrausko menas tampa kitų solistų, pirmiausia tenorų, profesionalumo kri-
terijumi. tai liudija Vaižgantas. 1922 m. spalio 3 d. Baltosios gulbės salėje (rotušėje) 
kauno publikai prisistatė į tėvynę sugrįžęs aleksas kutkus (aleksandras kutkauskas). 
jis taip pat atstovavo everardi mokyklai (mokėsi Sankt Peterburge pas gavrilą Morsko-
jų, gabelio ir paties everardi mokinį). trejus metus dainavo Sevastopolio teatre – taigi 
jau buvo įgijęs tam tikrą profesinę patirtį (kutkus 1960). girdėjęs kutkų studijų metais 
(1915–1917 m. Vaižgantas gyveno Sankt Peterburge, dalyvavo lietuvių diasporos visuo-
meninėje ir politinėje veikloje; Čiužauskaitė 2012: 8), Vaižgantas džiaugiasi dainininko 
pažanga. „kutkauskas dabar jau pasirodo drąsus savo amato darytojas. ir klausytojams 
drąsu klausyti jaučiant, kad jis tikras savo balso galybės ir lankstumo, nenutruks, ne-
kriptelės. Čaikovskio arija iš „onegino“ [lenskis] ir Bizės arija iš „Žemčiūgų ieškotojų“ 
[nadiras] parodė visą kutkausko sugebėjimą. Švelnus, malonus tenoras lengvai nugalėjo 
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ir patį pianissimo, ir forte. Žinovams pasitaikė progos lyginti kutkauską su pirmaisiais 
rusų tenorais Smirnovu, Sobinovu. <...> ir visi vienan balsan lėmė, jog kutkauskas, ne 
kas kitas, tebus vertas pavaduoti k. Petrauską“ (Vaižgantas 2009: 401). Reikėtų priminti, 
kad pagrindines tenoro partijas tuo metu dainavo dar ir jonas Byra bei justinas kudirka. 

tai, kad kutkus „lengvai nugalėjo ir patį pianissimo, ir forte“, o balsas tikslus, lanks-
tus, malonus, liudija dainininko suformuotus teisingus įgūdžius. nestebina „žinovų“ ban-
dymas jauną solistą lyginti su įžymybėmis – dmitrijus Smirnovas ir leonidas Sobinovas 
mokėsi pas aleksandrą dodonovą. dodonovas buvo Maskvos didžiojo teatro solistas, 
dainavo europos scenose (neapolio „San carlo“, londono „covent garden“, „albert 
Hall“ ir kt.). Studijavo Paryžiuje, londone, Milane, neapolyje, jį mokė M. garcia (sū-
nus), F. lamperti. taigi kutkus – tos pačios vokalinės „giminės“ atžala. kipras Petraus-
kas – taip pat. Šiuos tenorus sieja bendra dainavimo meno samprata ir bendros vertybės. 
Reikėtų pažymėti, kad Marijos teatre Petrauskas užėmė išskirtinę poziciją – 1915 m. 
jam buvo leista bisuoti. iki tol tokią teisę turėjo tik Šaliapinas, Sobinovas ir Smirnovas 
(Mikštaitė 1988: 57).

Vaižgantui svarbi artisto raiškos visuma. išvadą, kad tik kutkauskas vertas pavaduoti 
Petrauską, jis pagrindžia įžvalgomis. „labai malonų įspūdį darė kutkausko laikyma-
sis scenoje: ramus, savimi pasikliovęs, bet kuklus ir nė kiek nepretenzinis. tai rinktinis 
stilius, geras, aristokratinis tonas. kutkauskas duos mums vaizdų tipą, kurs negalės ne-
palikti be geros įtakos į kitus artistus, nes iš jų tas vienas k. Petrauskas turi savo savo-
tišką manierą, linksmai svavalingą, kuri jam tinka, lyg kitokiu pasirodydamas būtų nebe 
Petrauskas. kiti savo stiliaus tuo tarpu neturi“ (Vaižgantas 2009: 401). taigi netrukus 
canio vaidmeniu kutkus debiutavo Valstybės operoje ir kartu su Petrausku dainavo 
pagrindines tenoro partijas.

tų pačių metų gruodį po sėkmingų gastrolių anglijoje į lietuvą sugrįžęs juozas 
Babravičius kauno rotušėje surengė pirmąjį koncertą. Vaižgantas džiūgauja: „Šie metai 
mums laimingi: mūsų dailės iždynan įkrito dvi didžiulės margaritės: al. kutkauskas ir 
j. Babravičius. al. kutkauską jau esame įvertinę ir juo tebesidžiaugiame. j. Babravičius 
buvo mums laiko rūkais apdujęs, kol štai nepasirodė pačioje savo grožybėje Baltosios 
gulbės salėje“ (Vaižgantas 2009: 448). 

Pažymėtina, kad koncerto programą Babravičius atliko vienas. jis įvairiomis kalbo-
mis padainavo net aštuoniolika kūrinių. tarp jų lenskio ir dubrovskio (e. napravnikas) 
arijos, indų svečio daina iš n. Rimskio-korsakovo operos „Sadko“, c. cui, F. chopino, 
a. grečianinovo, S. Rachmaninovo romansai, lietuvių kompozitorių kūriniai, kaip antai 
j. gruodžio „Visur tyla“, populiarios Paolo tosti, arturo Buzzi Peccia dainos (Babravi-
čius 2007: 31). ano meto kauno publikai tai kėlė nuostabą. Prisiminkime – koncertiniu 
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dainavimu garsėjusi Vincė jonuškaitė-Zaunienė tuo metu dar studijavo Berlyne. taigi 
europoje įprastą rečitalį pirmasis iš lietuvių dainininkų tėvynėje atliko juozas Babra-
vičius. anot Vaižganto, „Publika buvo žavėte sužavėta. Pabaigus dainą, ne tiek plota 
katučių, kiek ūžta dunduliuota, neiškenčiant nepasidalijus su kaimynais savo nustebimu“ 
(Vaižgantas 2009: 449). o stebino daug dalykų. Pirmiausia muzikalumas, artistiškumas, 
dainininko ištvermė (tiek dainavęs „vis dėlto nenusibodęs. <...> nejautė, jog balsas jau 
pavargęs“) (ibid.), taisyklinga tartis, nepaprastos balso galimybės.

Babravičiaus išskirtinumą liudija jo artistinės karjeros pradžia: baigęs Sankt Peter-
burgo konservatoriją, dainininkas buvo pakviestas į Maskvos didįjį teatrą. ten įgijo sce-
nos praktikos, o netrukus, anot Vaižganto, „pagarsėjo geriausiu didžiojo teatro tenoru, 
buvo tiek pat populiarus Maskvoje, kiek k. Petrauskas Petrapilyje“ (Vaižgantas 2009: 
448). Vaižgantas jausmingai rašė: „o to balso skalia didžiulė. Man dar nesisekė girdėti 
ištisas dainas dainuojant pianissimo tokiu tačiau metaliniu skambėjimu, tokiu žavėjimu 
kaip sapno muzika <...>. o patys smarkieji balsai tokie sveiki ir galingi, jog net neramu 
darosi, kai atsimeni tilmanso teatrą, kur jam teks š. mėn. 31 d. pradėti savo darbą lie-
tuvos Valstybės operoje. <...> tad karštomis širdimis sveikiname tą naują mūsų operos 
žvaigždę ir didžiuojamės ja!“ (Vaižgantas 2009: 449). 

dėmesį patraukia įdomi detalė – Vaižgantas anonsuoja Babravičiaus debiutą Vals-
tybės operoje ir sveikina naują trupės narį. neįtikėtina! atrodo, buvo žinoma, kad Bab-
ravičius dainuos kauno teatre. o gal tai diplomatiška užuomina teatro administracijai? 
Žinome tik tai, kad gruodžio 31 dieną Babravičius tilmansų salėje nedainavo. jonas 
Bruveris teigė, kad operos meno taryba (sausio 8 d. posėdyje) nutarė Babravičiui pasiū-
lyti tuojau pat įstoti į teatrą (nebuvo laukta antrojo koncerto, kuris turėjo įvykti sausio 
21 dieną) (Bruveris 2006: 168). tačiau Babravičius į Valstybės operą tada nebuvo priim-
tas – tam, neva, labai priešinosi Petrauskas (ibid.).

galėjo būti dar viena priežastis. Vyko pirmoji teatro pastato rekonstrukcija, 1922–
1923 m. operos spektakliai buvo rodomi tam nepritaikytoje tilmansų bendrovės salėje 
(Bruveris 2009: 122). ten buvo parodyta ir R. leoncavallo „Pajacų“ premjera (Vaiž-
gantas 2009: 401–402). Štai ką liudija Vaižgantas: „Blogesnės vietos dainuoti operai jau 
nė nebereikia kaip tilmanso teatras: scena ankšta („nepatogu ir net komiška, kai reikia 
šokant brukte prasibrukti pasieniu“; Vaižgantas 2009: 436), „akustikos jokios, ventilia-
cijos taip pat, nes papirosų dūmai iš priemenės verčias į salę ir troškina artistus. kenčia 
ir publika. <...> Sako, perstatytas teatras duosiąs visokių patogumų“ (Vaižgantas 2009: 
463–464).

Po antrojo Babravičiaus koncerto vienas iš recenzentų pažymėjo, kad „Į kauną 
j. Babravičius grįš pabaigus Valstybės teatro išplėtimą, kur pakeis k. Petrauską lietuvos 
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operoje“ (Правдин 1923: 3). taigi tą kartą apsispręsti galėjo ir pats Babravičius. 1925 m. 
sugrįžęs iš amerikos, jis debiutavo Valstybės teatre, atliko lenskį ir almavivą. Bet ne-
trukus ir vėl išvyko iš lietuvos – „teatro iždynas“ prarado „didžiulę margaritę“. kai lie-
tuvą pasiekė žinia, kad Babravičius su Šaliapino trupe dalyvauja turnė po Pietų ameriką, 
Vaižgantas su kartėliu rašė: „Babravičių dovanojom amerikai – Šaliapinui, Podėnaitę – 
italams, o patiems ir nebėra“ (Vaižgantas 1998: 97–98). 

tęsiant mintį apie lietuvos nepriklausomybės laikotarpio tenorų unikalumą, puikią 
mokyklą, verta prisiminti Vaižgantui antrinančias antano Smetonos įžvalgas. Įkvėp-
tas pirmojo Babravičiaus koncerto, Smetona paskelbė recenziją, kurią pasirašė Vilniškio 
vardu (Lietuviškieji slapyvardžiai 2004: 250). ji buvo publikuota netrukus. Krašto balso 
pagrindiniame straipsnyje autorius rašė apie kaune įvykusį „nepaprastą koncertą“ ir pa-
teikė įdomią tenorų Babravičiaus ir Petrausko paralelę. „artistas turi tiek individualybės 
savyje, kad jo didumą tegalima matuoti juo pačiu. ir j. Babravičius, ir k. Petrauskas – abu 
yra dideli artistai, bet abu savotiški. Įgimtosios balso ypatybės abiejų skirtingos: temb-
ras, temperamentas, gaida – visa kitoniška. k. Petrausko balsas minkštesnis, bet už tai 
j. Babravičiaus skardesnis ir lygesnis visuose gaidos laipsniuose. Ypatingai gražūs yra 
j. Babravičiaus piano: jo gaidą toli toli girdi, bet taip aiškią ir taip gilią, kad rodos, ji virpa 
čia pat. Ryškiausia dikcija, mokėjimas valdyti balsą, pasitikėjimas kiekvienu savo gaidos 
žygiu – rodo tikrą artisto mokyklą ir jo pratimą dainuoti“ (Vilniškis 1922: 1).

operos poveikio galią Vaižgantas įžvelgė menų sąveikos dermėje. „o opera ne vien 
giedojimas su orkestru. ją rusai buvo ėmę vadinti „muzikalnaja drama“; iš jos lygiai daug 
reikalaujama vaidinimo, kurs paglostytų ar sujaudintų sielą“ (Vaižgantas 2009: 435). 
taigi atlikėjas privalo naudotis visomis sinkretinio žanro raiškos priemonėmis. išgirdęs 
justino kudirkos Faustą, Vaižgantas apgailestavo, kad gražus, gerai išlavintas jo tenoras 
negali atsiskleisti dėl ribotų aktorinių galimybių. „kudirka labai gražiai gieda, tik, aiman, 
nė kiek nevaidina. <...> visai svetimas visam tam, kas darosi aplink. <...> gražiam jo bal-
sui tai didelė jeibė <...>“ (Vaižgantas 2009: 437–438). greičiausiai todėl kauno teatre 
kudirka dainavo trumpai. 1923 m. jis sugrįžo į ameriką.

Vaižgantui atsirado proga pasidžiaugti tuo, kad muzikinė drama turės kiprui Pet-
rauskui prilygsiantį artistą. „„Rigoletto“ operos pastatymas atskleidė mums dar vieną 
dailės ir meno brangenybę – didelį dainininko antano Sodeikos talentą vaidinti. <...> 
klausai operos ir prieš tave atsiskleidžia tiesiog neapsakoma apstybė balso ir dramos 
turto“ (Vaižgantas 2009: 232–233). Sodeikos sukurtas vaidmuo buvo toks įtaigus, kad jo 

„galėtų mums pavydėti geriausieji europos teatrai“ (ibid.).
Rigolettas buvo vienas ryškiausių Sodeikos vaidmenų. Šią partiją dainininkas rengė 

Romoje su enrico Rosati (Beniamino gigli, Benvenuto Franci, vėliau ir Mario lanza 
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mokytoju) (Sodeika 1958: 82, 85). Rosati gerai žinojo jos atlikimo subtilybes (dvejus 
metus akompanavo Šv. cecilijos konservatorijos profesoriui, įžymiajam Verdi veristinės 
mokyklos baritonui antonio cotogni ir pats dainavo italijos teatruose). taigi kauno 
pub likai Sodeika pristatė autentišką, italų dainavimo tradicijomis pagrįstą, Rigoletto in-
terpretaciją. dar iki stažuotės italijoje Vaižgantas buvo pakerėtas to balso; jį apibūdino 
kaip „sultingą, gryną, didelį ir tokio tembro, kurs širdį kutena“ (Vaižgantas 2009: 232). 
klausydamasis, kaip artistas atlieka „Pajacų“ prologą, jis padarė išvadą, kad „kitas toks 
tembras vargu bau bėra kame nors“ (Vaižgantas 2009: 436). tos pačios nuomonės buvo ir 
alessandro Bustini (Romoje jis trumpai mokė Sodeiką). Profesorius teigė išgirdęs „pirmą 
dainininką iš šiaurės krašto, kurio balsas taip tinka italo ausiai“ (Sodeika 1958: 81).

Balso tembras rodo ir prigimties, ir dainavimo pagrindų kokybę. gyvendamas 
amerikoje Sodeika mokėsi pas l. B. Woodcocką (Vienos konservatorijos absolventas; 
anot Sodeikos, jis „labai mokėjo pastatyti balsus“; Sodeika 1958: 45) ir pas Miką Pet-
rauską – 1920 m. Bostone baigė jo įsteigtą lietuvišką konservatoriją (Mikas Petrauskas 
1976: 17). egzamino metu atliko nelengvą programą (Sodeika 1958: 54–55). išskirtinai 
gražus baritono balsas ir sceninė praktika, įgyta dalyvaujant amerikos lietuvių kultū-
rinėje veikloje (koncertavo, dainavo operečių pastatymuose), galėjo didžia dalimi lemti 
tai, kad būtent Sodeikai buvo patikėta atlikti giorgio germonto vaidmenį istorinėje 
g. Verdi „traviatos“ premjeroje (partiją rengė dar ir aleksandras kačanauskas bei juo-
zas Bieliūnas) (Sodeika 1958: 76).

taigi „Rigoletto“ pastatymas rodė, kad teatro kolektyvas subrendo pokyčiams. Po 
premjeros (1921 m. lapkritį) įvertinęs spektaklį – gerą antano Sutkaus režisūrą, puikią 
Petrausko ir Sodeikos vaidybą („juodu vienu du „dramą“ pajėgtų panešti ant savo pečių 
<...>“; Vaižgantas 2009: 232), galaunienės „angelišką balselį“, juliaus Štarkos vadovau-
jamą chorą, „gyvą, linksmą, tobulai išlavintą, scenoje veikiantį, ne statistų būrį“, juozo 
tallat-kelpšos diriguojamą orkestrą (kuris „su trūkumais daugelio instrumentų pildo 
savo rolę taip, kad svetimieji sako: iš kur jūs gavote tokį orkestrą?“) ir visų be išimties 
spektaklio dalyvių „šiaip jau gerus ir mokytus balsus“, – Vaižgantas teigė: „gausime operą, 
kuriai jau nebe gėda būtų pasivadinti – tautos opera, kuri jau metas būtų suvalstybinti“ 
(Vaižgantas 2009: 233). Vaižganto įžvalga pasitvirtino. grupės entuziastų įkurta operos 
vaidykla 1922 m. pradžioje tapo Valstybės opera.

Vertindamas operos solistus Vaižgantas pažymi juozo katelės „rinktinį balsą“. jis 
sultingas, plačios amplitudės, švelnaus tembro, labai intensyvus net dainininkui dainuo-
jant piano arba žemuosius garsus. katelė muzikalus, jo vaidyba natūrali, be afektacijų 
(Vaižgantas 2009: 318). jis gėrisi jadvygos Vencevičaitės sodriu mecosopranu, kuris „ma-
loniai lepina klausą“ (Vaižgantas 2009: 436), jos muzikalumu, garso intonacijos tikslumu, 
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turtingu, kontraltinio sodrumo neįtikėtinai stipriu, skambiu, lanksčiu balsu. Balsas „taip 
grynai metalinis kaip varpo. <...> taip tegaudžia p. j. katelės balsas“ (Vaižgantas, 2009: 
318). atskleidžia jono Byros tenoro prigimtį. jo „balselis simpatingas, muzikalingas 
[Faustas]“ (Vaižgantas 2009: 298), „hiperlyrinis“, skamba „grynu sidabru“. Byros „ypa-
tingas savumas – ne sujaudinti klausytojus, tik juos įsvajodinti [Sinodalas]“ (Vaižgantas 
2009: 318). juliją dvarionaitę vadino „retenybe“, kuri ištobulinta „duotų muzikalumo 
stebuklą“ (Vaižgantas 2009: 402). jis teigė, kad Sodeikai, kuris vaidybos požiūriu buvo 

„pirmas po Petrausko“, „lygiai tepavaidino Mefistą p. oleka“ (Vaižgantas 2009: 319). 
Profesionalumu pirmaisiais teatro veiklos metais išsiskyrė Petrauskas ir juozas Bieliūnas. 

„tokių gatavai padarytųjų artistų <...> vargu bau mes daugiau turime.“ kiti „dar tebeina 
praktikos mokyklą“ (Vaižgantas 2009: 439).

Viena profesionaliausių trupės dainininkių buvo Vladislava Polovinskaitė-grigai-
tienė (1890–1961). ji baigė Sankt Peterburgo konservatoriją, buvo natalijos ireckajos 
mokinė; tobulinosi Paryžiuje pas Felia litvinne. Pirmaisiais kūrybinės veiklos metais 
grigaitienė atliko mecosoprano partijas. Vaižgantas išgirdo gerą dainininkės mokyklą ir 
didžiulius balso resursus. „Zybelis-grigaitienė ir šiuo kartu buvo virtuozas. kažin ar yra 
galas jos balso skalei, kur jis nebetyrai skambėtų“ (Vaižgantas 2009: 354). Pamažu gri-
gaitienė perėjo į kitą balso kategoriją. jos repertuare atsirado tamara (1923), Santuzza 
(1925), ortruda, amelia (R. Wagnerio „lohengrinas“, g. Verdi „kaukių balius“, 1926). 
kiek vėliau – Rachelė, aida, tosca ir kiti ryškūs vaidmenys, sustiprinę lyrinio dramati-
nio soprano pozicijas trupėje (šioje pozicijoje jau buvo Marijona Rakauskaitė). Soprano 
partijose visapusiškai atsiskleidė puikus, meistriškai valdomas dainininkės balsas. gri-
gaitienė tapo Valstybės teatro primadona.

taigi metams bėgant opera augo ir tvirtėjo. Susiformavo europinio lygio trupės 
branduolys. 1927 m. publikai buvo pristatytas vienas ryškiausių kolektyvo pirmojo veik-
los dešimtmečio darbų – g. Verdi „aida“. Vaižgantas triumfuoja: „ach, kad tu maty-
tumei mūsų „aidą“ su jonuškaite, grigaitiene, Petrausku, Sodeika! ką ten Rymo scena 
ar Mediolano [Milano]! nes tai – mūsų; bent viena sritis – mūsų, kur esame pakilę iki 
aukštybių“ (Vaižgantas 1998: 157).

išvados

Vaižganto požiūris į operą kaip muzikinę dramą, šio meno misijos samprata supo-
nuoja atitinkamus artistinės raiškos vertinimo kriterijus. lakoniškos, spalvingos trupės 
solistų charakteristikos atskleidžia prigimčių įvairovę, artistų kompetencijos lygį – yra 
vertingos ir tampa teatro istorijos dokumentais.
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Vaižganto tekstai patvirtina kipro Petrausko talento ir įgytos dainavimo mokyklos 
išskirtinumą, jo meno tarptautinį lygį. liudija, kad artistas yra senųjų bel canto mokyklos 
tradicijų saugotojas. Petrausko meninės raiškos realistinė sinkretinė samprata susifor-
mavo studijuojant Sankt Peterburgo konservatorijoje, vėliau jam įtakos turėjo Šaliapino 
fenomenas. Vaižgantas liudija unikalias artisto psichofizines transformacijas ir įspėja jį 
apie gresiantį „perdegimo sindromą“. Bėgant metams, Petrausko vaidyba tapo raciona-
lesnė.

Vertindamas artistų raiškos visumą, Vaižgantas atskleidžia alekso kutkaus išskirtinį 
sceninį įvaizdį, vokalinę ir atlikimo kultūrą. Šiuo požiūriu jis prilyginamas Petrauskui.

Pažymima reta juozo Babravičiaus prigimtis, puiki dainavimo mokykla, neeilinės 
aktorinės galimybės. aiškėja, kad europoje įprastą rečitalį pirmasis iš lietuvių daini-
ninkų tėvynėje atliko Babravičius. Pirmasis (1923) Babravičiaus išvykimas iš lietuvos 
greičiausiai buvo susijęs su teatro pastato rekonstrukcija. trupės darbo sąlygos buvo ap-
gailėtinos – operų spektakliai vyko tam visiškai nepritaikytoje, nehigieniškoje aplinkoje. 
gali būti, jog toji aplinkybė paskatino Babravičių atidėti iš anksto numatytą debiutą.

išskirtinai gražus Sodeikos balso tembras ir sceninė praktika, įgyta dalyvaujant 
amerikos lietuvių kultūrinėje veikloje, daugiausia lėmė tai, kad jam buvo patikėta atlikti 
giorgio germonto vaidmenį istorinėje g. Verdi „traviatos“ premjeroje. kauno publikai 
artistas pristatė autentišką, italų teatro tradicijomis pagrįstą, Rigoletto vaidmens inter-
pretaciją. g. Verdi operos „Rigoletto“ pastatymo įvertinimas atskleidžia išaugusį kolek-
tyvo profesionalumą, taip pat liudija susiformavusį teatrą. 

akivaizdu, kad juozas tumas-Vaižgantas yra vienas iš lietuvių operos teatro kriti-
kos pradininkų. jis įtaigiai liudija entuziastų sambūrio tapsmą Valstybės opera. galima 
konstatuoti, kad savo įžvalgų sklaida ir iniciatyvomis Vaižgantas darė įtaką lietuvių tau-
tinio operos teatro formavimuisi.

Įteikta 2014 05 31 
Priimta 2014 06 27
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SUMMaRY. There is some space in extensive domains of the creative 
works written by priest, writer, and literary historian juozas tumas- 
Vaižgantas (1869–1933) that is devoted to opera theatre criticism. 
He scrutinized, assessed and in a way influenced the formation of 
the lithuanian national opera theatre. Vaižgantas treated opera as 
a musical drama. Therefore, a performer is certain to utilize all the 
artistic means of this syncratic genre – not only to sing forcibly 
but also to act. This attitude becomes a criterion of assessment. in 
his texts Vaižgantas characterises the first troupe’s soloists, points 
to their professionalism, evaluates the quality of the theatrical per-
formances and pays attention to the various problems of theatre 
life. He reveals troupe leader kipras Petrauskas’ unique talent and 
masterly acquired singing school; he also maintains that kipras Pet-
rauskas is a guardian of the ancient traditions of the bel canto school. 
also, Vaižgantas reveals the miserable conditions in which opera 
enthusiasts would have to work (in the years 1922–1923 opera per-
formances took place in an unsuitable, non-hygienic environment). 
He highlights the sincerity and devotion with which performers 
would approach their creative works.
in summarizing one can state that juozas tumas-Vaižgantas is one 
of the pioneers of lithuanian opera theatre criticism. He provides 
forcible evidence on how the process of the amateur gatherings that 
emerged in kaunas in 1920 eventuated in the State opera.
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1982 m. savo straipsnio apie ano laiko teatro ir nacionalinės istorijos susitikimų 
prasmę pavadinime pavartodama pirmojo daugiskaitos asmens įvardį – paklausdama: 

„kas mes istorijai? kas mums istorija?“, – teatrologė irena aleksaitė (aleksaitė 1982: 4) 
iš esmės apibendrino istorinės lietuvių scenos raidą akivaizdžiausiai vienijantį teatro ir 
istorijos santykio aspektą.

išties – lietuviška teatrinės istorijos reprezentacijos tradicija, taip pat ir jos korekci-
jų / inovacijų pastangos formavosi, regis, ryškiau nekvestionuodamos „mūsų istorijos“ – 
istorijos kaip kolektyvinės / bendros (instituciškai įtvirtintos / visuotinai pripažintos) 
atminties zonos – sampratos. Šia prasme istorijos dramatizacijos / teatrizacijos istorija 
klostėsi – žinoma, reikia pridurti: dėl politinės istorijos peripetijų buvo priversta klos-
tytis – kaip telkiančią, vienijančią istorijos reikšmę ginančio romantinio projekto tąsa: 
XX a. pirmojoje pusėje istorija teatre funkcionavo kaip oficialios tautinės ideologijos / 
mitologijos (nacionalinės dvasios stiprybės emblemų – herojinės Pilėnų žūties, Vytauto 
kulto, Žalgirio pergalės ir pan.) kanonizavimo strategija arba viešas bendrųjų skausmo 
vietų (tokių kaip lietuvos valstybingumo griūtis XV–XVi a.) atminties išgyvenimo bū-
das; XX a. antrojoje pusėje ji veikė kaip demonstratyvus svetimos galios pasikėsinimų 
akivaizdoje nenutrūkusios tautinės tapatybės liudijimas (vienijančios lietuvos valsty-
bingumo pradžios atminties poetizacijos įrankis) ir – neabejotinai svarbiausia – ypatinga 
kolektyvinės rezistencijos patirties galimybė (simbolinį „pogrindį“ buriančios istorijos 
maištininkų atminties metaforizacijos forma).

„Mūsų“ / „mano“ istorija:  
atminties ir patirties sankirtos  

teatrinėse istorijos reprezentacijose

šarūnė 
TriNKūNaiTė

Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija

ReikŠMiniai 
ŽodŽiai: teatras, 
istorijos reprezentacija, 
tradicija, romantizacija / 
deromantizacija, 
atmintis, patirtis, 

„naujasis istorizmas“, 
utopija, atminties vieta, 
hiperteatras.

anotacija. Šio straipsnio tikslas yra išskirti ir ištirti lietuvių teatrolo-
gijoje dar netirtų atminties (kolektyvinio „archyvų fondo“) ir patir-
ties (subjektyvaus požiūrio) sankirtų formas teatrinėse XXi a. pra-
džios istorijos reprezentacijose koncentruojantis į tris svarbiausias 
įdomiausiai tradiciją reflektuojančias / reformuojančias ir radikaliai 
skirtingas pozicijas manifestuojančias šiuolaikinės istorijos aktuali-
zacijos vietas – Mariaus ivaškevičiaus ir Rimo tumino „Madagas-
karą“ (2004), oskaro koršunovo „katedrą“ (2012) ir godos dapšy-
tės, janio Balodžio bei Valterio Silio „Barikadas“ (2014).
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istorija teatre buvo „mūsų istorija“ ir tikriausiai net sunku įsivaizduoti, kad ji ga-
lėjo būti kitokia: kitokios nereikėjo. Žinoma, „mūsų istorija“ jokiu būdu nereiškė indi-
vidualaus požiūrio nebuvimo. aišku, kiekvienu atveju neišvengiamai skirtinga žanrinė, 
estetinė ir stilistinė istorijos ornamentacija atspindėjo vienokį ar kitokį „mano“: kas-
syk įdarbinamos skirtingos „teatrinės energijos“ – dramaturginės, režisūrinės, aktorinės, 
scenografinės, muzikinės ir kt. kūrybinės energijos, per kurias, pasak Freddie Rokemo, 

„praeities įvykis subjektyviai yra ištraukiamas iš praeities“ ir tampa „esamasis“ (Rokem 
2000: 189–190, 194) – veikė kaip konkretizuojančios / individualizuojančios. tačiau šis 

„mano“ iš esmės (arba – pirmiausia) buvo individualaus santykio su teatru, o ne su is-
torija manifestacija. t. y. gręždamasis į istoriją teatras neklausė ir neprovokavo klausti: 
kas aš istorijai ir kas man istorija? – vengė / apsiėjo be diskusijos su istorija, be to, ką 
analizuodamas istorijos reprezentacijas moderniame XX a. teatre F. Rokemas vadina 

„subjektyvia (brechtiška) istorijos įvykių demonstracija“ (ir, beje, kritiškai įvertina kaip 
„istorijos liudijimo“ teatre stabdį) (ibid.: 112, 116). tikriausiai galima sakyti: istorija 
lietuvių teatre egzistavo kaip nekvestionuojamos / idealios tiesos instancija (moralinės 
dabarties sąžinės „termometras“), o istorijos herojai, nepaisant skirtingų dramatizacijos 
aspektų, įvairių psichologizacijos formų ir unikalių meninės raiškos antspaudų, kuriais 
juos antspaudavo išskirtinių aktorinių individualybių (Petro kubertavičiaus, Regimanto 
adomaičio, laimono noreikos, Vytauto Paukštės, algirdo Voščiko, Rūtos Staliliūnaitės 
ir kt.) prisilytėjimai, scenoje veikė ir buvo svarbūs visų pirma kaip lietuvos ar idealaus, 
nors ir sudėtingo lietuvio įsipareigojimo lietuvai metaforos.

Šia prasme lietuvių teatras į istoriją žiūrėjo iš saugiai pagarbaus atstumo: poetizavo, 
romantizavo, o 8-ajame dešimtmetyje išdrąsėjusių modernios sceninės raiškos išban-
dymų – jono jurašo ar jono Vaitkaus spektaklių – atvejais ją naudojo kaip disidentinio 
santykio su dabartimi metaforizacijos įrankį1. Savaip logiška, kad mėginimai įveikti ar 
sumažinti šį poetizacijos / romantizacijos / metaforizacijos implikuojamą atstumą su is-
torija – tokie kaip juditos Vaičiūnaitės mini pjesė „dialogai su emilija“ (1980), radika-
liai išplėtojusi dar justino Marcinkevičiaus „Mindauge“ (1969) fragmentiškai pasitelktą 
istorikų ir istorijos bei istorikų diskusijos „metodą“, t. y. pagrindusi istorijos refleksijos 
kaip privataus pokalbio su istorija formą ir pasiūliusi privataus pokalbio su istorija kaip 
vienintelio tikro (nes subjektyvaus, nes „mano“) istorijos pažinimo idėją, – savo laike 

1 ko gero, atviriausiai apie istorijos tik kaip priedangos / apsauginės skraistės funkciją prisipažino 
kauno dramos teatre j. Vaitkaus režisuota juozo grušo „Unija“ (1978): istorija (kurią įkūnijo scenos 
gilumoje sukabinti puošnūs istoriniai kostiumai) joje egzistavo kaip savotiška atsisakymo kurti isto-
rinį spektaklį užuomina – kaip beveik nereikalingas šiuolaikinio politinio spektaklio fonas / dekoras, 
beveik tuščias ženklas, kaukė.
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nesusirado bent kiek patikimesnių sąjungininkų ir pasiliko teatro ir apskritai istorinės 
lietuvių dramos raidos periferijoje: į veiksmo areną joje išėjęs istorijos kaip savo atmin-
ties ir patirties ieškantis anoniminis „aš“ dalijimosi bendrais prisiminimais fone – natū-
ralu – atrodė neaktualus, perdėm atskilęs, vienišas2.

tačiau kaip tik šis savo istorijos ir savo atminties kaip patirties ištroškęs „aš“ iškilo, 
išryškėjo nepriklausomybės pradžioje, kai tradicinės / kanoninės teatro įsipareigojimo 

„mūsų istorijai“ formos – istorijos kaip moralinės stiprybės šaltinio ir simbolinio maiš-
to prieš „svetima“ strategijos – dėsninga, staiga tapo atgyvenusios ir nebefunkcionalios. 
t. y. kai vienijančios istorinės atminties galią negailestingai sutrikdė ir užblokavo tai, 
ką prancūzų istorikas, vienas autoritetingiausių vadinamosios „naujosios istorijos“ at-
stovų, Pierre’as nora vadina „susvetimėjusia atmintimi“ – atmintimi, kuri žiūri, bet „ne-
bemato praeities“, nori, bet nebegali pajusti istorijos tęstinumo organikos (o tai reiškia: 

„mes atrandame tiesą apie savo atmintį tik atradę, kaip susvetimėję su ja esame“; nora 
1997: 12).

„Susvetimėjusi atmintis“ teatre save liudijo visų pirma kaip ginčo su poetine-ro-
mantine „mūsų istorijos“ reprezentacijos tradicija pastangas ir individualaus santykio 
su istorija paieškų intencijas. Prasidėjo „mūsų istorijos“ agonija. „Mūsų istorija“ neteko 
centro – išsiskaidė ir pavirto mikroistorijų montažu: Rimo tumino režisuota Sauliaus 
Šaltenio „lituanica“ (1996) formulavo istorijos kaip individualių kasdienybės patirčių 
istorijos sampratą ir istorinės atminties peizažą pildė paprasto, kasdienio, eilinio žmo-
gaus – su visomis mažomis jo nuoskaudomis ir džiaugsmais, juokingumu ir dramomis, 
irzuliu ir gerumu, menkumu ir grožiu, prisitaikėliškumu ir drąsa – problematika (mė-
ginimas susivienyti bendros istorinės atminties patvirtinimo praktikai – tas užkampio 
artistų repetuojamas herojinio dariaus ir girėno skrydžio spektaklis – joje atrodė kaip 
naivios, „išrūgusioje mitologinėje tešloje“ (Šaltenis 2006: 294) dar tebemirkstančios vai-
kystės žaidimas)... „Mūsų istorija“ tapo nebereikalinga – tik užkarda nuo savęs ir savęs 
pasaulyje atradimo: Sigito Parulskio ir oskaro koršunovo „P. S. Byloje o. k.“ (1997) 
atmintis pabrėžtinai ignoravo istorinės tautos praeities archyvus ir veikė kaip pasaulio 
kultūros istorijos ir slopintų asmeninių traumų, universalių kolektyvinių archetipų bei 
kasdienos banalybių ir t. t. atmintis (atsiminti visų pirma reiškė godžiai atsiverti –  visam 

2 Šioje pjesėje veiksmas vyko kaip vis asmeniškėjantis anoniminio istoriko ir emilijos Pliaterytės 
dialogas: „mūsų emilijos“ / „mūsų istorijos“ ieškantis istorikas jo metu palaipsniui artėjo prie „savo 
emilijos“ / „savo istorijos“, o per tai – prie savęs ir savo atminties bei esmingai keičiančios patirties 
(„aš myliu tave, emilija, myliu, nors gyvenu po pusantro šimtmečio. tavo karštas kraujas teka mano 
gyslomis, tavo tyros mintys praskaidrina man galvą, tavo veido bruožų ieškau tūkstančiuose gyvų 
veidų... <...> aš viską prisiminsiu. aš nieko niekuomet neužmiršiu“, – kalbėjo jis finale; Vaičiūnaitė 
1980: 103).
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tam nebecenzūruojamo pasaulio chaosui, kurio plūstančiuose drumstuose istorijos ir 
dabarties srautuose šventos tautinės-istorinės atminties relikvijos šmėkščiojo tik kaip 
piktokai ironiškos replikos apie iš nosies tekantį „geltoną, žalią ir raudoną snarglį“ (Pa-
rulskis 2006: 125) ir pan.)... „Mūsų istorija“ atrodė pasibaigusi – nuo dabarties aklinai 
užsidariusi – praeitis: S. Parulskio ir algirdo latėno „Barboros Radvilaitės testamentas“ 
(2002) dekonstravo romantinę legendinės meilės istorijos mitologiją ir pasakojo apie 
realią / realistinę, šiurkščią, fizišką – ginekologinių problemų kankinamą, besikeikiančią, 
nirštančią – „kalę“ Barborą „paburkusiais paakiais ir kraujosruvų išvagotu veidu“ (Pa-
rulskis 2002: 3, 11) (iš radijo taško sklindančios j. grušo pjesės ištraukos jame skambėjo 
kaip nebeužkliudantis negrįžtamai praėjusio laiko ir naivaus jo grožio aidas: nebegyvos, 
vien tik parodija gyvinamos atminties vietos)...

tolesnė istorijos reprezentacijų lietuvių teatre istorija klostėsi, viena vertus, tęsda-
ma „mūsų istorijos“ griūtį, t. y. tvirtindama individualaus santykio su istorija paieškų 
būtinybę, o kita vertus, – įdomu! – tarytum mėgindama vienaip ar kitaip reabilituoti / 
naujai atrasti ir įkurti „mūsų istoriją“, t. y. ieškodama potencialių vienijančios istorinės 
atminties objektų. Visiškai dėsninga: pastaruoju dešimtmečiu istorija vėl tapo madinga 
teatro tema. ji vėl įgijo telkiančios jėgos – tik telkiančios kitaip nei anksčiau. Būtent: 
originalaus rakurso ir apibendrinimo judesius sintezuojančios istorijos inscenizacijos de-
monstravo galią užklupti, provokuoti, kurti karštų „už“ ir „prieš“ diskusijų erdvę.

ko gero, paveikiausią savo sandą šios „mano“ / „mūsų“ istorijos paieškos įgijo kaip 
alternatyvios istorijos versijos – netikėto (dažniausiai komiško) istorijos efekto – paieš-
kos. neabejotinai ryškiausiai jos atsispindėjo Mariaus ivaškevičiaus ir R. tumino „Ma-
dagaskare“ (2004) – spektaklyje, kuris – dabar jau galima drąsiai sakyti – istorijoje nuo-
bodžiauti ėmusiam XXi a. lietuvių teatrui tarytum atvėrė duris į nacionalinės istorinės 
praeities kaip įdomių, netgi efektingų siužetų saugyklą.

„Madagaskaras“: teatrinė „naujojo istorizmo“ versija

„Madagaskaras“ liudijo: jis efektingai atrado originalų bendrosios istorinės atminties 
archyvų skaitymo būdą – naujai permąstė kanoninę XX a. pirmosios pusės lietuvių kultū-
ros istorijos chrestomatiją ir gaiviu žvilgsniu įsižiūrėjo į nutylėtas jos periferijas. Šia pras-
me galima / būtina pridurti – teatriniams istorijos skaitymams „Madagaskaras“ savaip 
pritaikė „naujojo istorizmo“ metodologiją – metodologiją, kuri, – formuluoja „naujojo 
istorizmo“ autoritetai catherine gallagher ir Stephenas greenblattas, – siūlo „susitikti 
su istorija kaip su ypatingu, specifiniu ir individualiu“, kuri įpareigoja „iškelti netikėtą 
faktą ir jį apmąstyti“ naujai, kuri remiasi „nenuspėjamų, staigių istorijos blyksnių ir iš-
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nykimų pojūčiu“, kuri mėgaujasi „netikėtumu, spontaniškumu, improvizacija“ ir atveria 
ar bent jau pretenduoja atverti istoriją kaip „galimybių istoriją“ (gallagher, green blatt 
2001: 16). kitaip sakant, istorijos atmintį „Madagaskaras“ pasiūlė įteisinti kaip tai, kas 
randasi iš tikrų, nesumeluotų, pabrėžtinai, beveik iki pedantiškumo, autentiškų faktų ir 
jais išradingai manipuliuojančios kūrybingos vaizduotės harmonijos.

ko gero, viena pagrindinių „Madagaskaro“ sėkmės priežasčių buvo jo gebėjimas 
visuose savo sceninės retorikos lygmenyse – faktų atrankos, kalbos organizavimo, sce-
novaizdžio konstravimo ir, svarbiausia, aktorinės raiškos plotmėse – preciziškai išlaikyti 
šią istorinio autentiškumo (istorinės rekonstrukcijos) ir originalios interpretacijos (isto-
rinės vaizduotės) pusiausvyrą, t. y. išbūti kažkokiame sunkiai apčiuopiamame, trapiame, 
beveik neįvardijamame absoliučios empatijos su istorija ir žaismingai ironiškos impro-
vizacijos istorija paribyje. nuoseklu: toks „Madagaskaras“ trikdė regėjimą, jame tarytum 
dvejinosi; jis vėrė, – rašė teatro kritikė daiva Šabasevičienė, – ligi skausmo „atpažįstamą, 
bet ir nelyg čia pat, netikėtai atrandamą“ (Šabasevičienė 2004: 37) kitokią, neįprastą, 
nežinomą lietuvą: lyg nauju švytėjimu pildė ir XX a. pirmosios pusės lietuvių kultūros 
istorijos gyvenimo, ir tą gyvenimą gyvenančio lietuvio, ir – turbūt svarbiausia – lietuvio 
apskritai sampratas / tapatybes. Būtina pridurti: „Madagaskaras“ jas ne tik pildė, bet ir 
konceptualizavo: lietuvos kultūros istorijoje jis įžiūrėjo beribius ekscentriškos lietuviš-
kos vaizduotės (kaip tradicinio lietuviško lyrizmo alternatyvos) išteklius ir išlaisvino juos 
kaip potencialią naują lietuvybės įsivaizdavimo bei patyrimo galimybę, t. y. paženklino 
kaip lietuviškumo fenomeno, kurį akivaizdžiai teigė egzistuojant, pagrindą. Šia prasme 

„Madagaskaras“ vykdė ne tik istorinės atminties, bet ir tautinio identiteto galimybių „pa-
tikros projektą“.

Žinoma, šias galimybes „Madagaskaras“ tikrino juokdamasis – akivaizdžiai žavė-
damasis jomis, bet ir tarytum iki galo nepatikėdamas, nedrįsdamas patikėti. galima pa-
sakyti ir taip: atsiminti istoriją jame visų pirma reiškė atrasti istorijoje savotiškų „triu-
kų“ – keistybių, ekstravagancijų, netikėtų nuokrypių, smagių nuotykių – vietas ir tiesiog 
įžvelgti jose pretekstą juoktis, t. y. pretekstą istorinės atminties teritoriją išlaisvinti iš ją 
okupavusių kančios, skausmo, liūdesio reminiscencijų. kita vertus, „Madagaskaro“ juo-
kas turėjo aiškią liūdesio – liūdesio dėl istorijos – potekstę. jis juokėsi, tačiau iš esmės 
kalbėjo apie visiškai nejuokingą utopijos galią ir žmonių likimuose, ir tautos istorijoje, o 
tai reiškia: kalbėjo apie istoriją kaip utopiją, apie istorinę atmintį kaip utopijos atmintį 
ir šia prasme dar vieną utopinį projektą; mąstyti apie istoriją čia reiškė mąstyti apie 
fantastiškus Pokšto (Ramūnas cicėnas) sumanymus „sutvarkyti lietuvybės ūkį“, „save 
pasisėjant juodajame kontinente“, apie Salės (gintarė latvėnaitė) svajones „visą save 
kaip puokštę balčiausių lelijų“ įteikti „jam – tam jaunikaičiui“, nesvarbu kokiam, „by tik 
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būtų ne lenkas“, apie oskaro (Mantas Vaitiekūnas) „televizijas“, raginančias „ant Rosijos 
nusivožusio mėnulio <...> kraterius užusėt lietuvybe“ (ivaškevičius 2004: 34, 48, 30, 52). 
ir turbūt todėl „Madagaskaras“ taip kruopščiai, taip smulkmeniškai, taip preciziškai – iki 
autentiškų lingvistinių detalių – konkretizavo istoriją, tarytum mėgindamas bent šitaip 
įveikti utopizmą: bent trumpam, spektaklio metu, istorijos utopiją paversti istorijos rea-
lybės fikcija. Įdomu!: „Madagaskaras“, aišku, iš esmės skyrėsi, bet šiuo požiūriu buvo ir 
savaip šalia beveik tuo pačiu metu pasirodžiusios gintaro Varno režisuotos tankredo 
dorsto ir Ursulos ehler „nusiaubtos šalies“ (2004), kuri, pasakodama apie utopistinius 
viduramžių europos užmojus ir dramatiškas, veik fatališkas jų pasekmes, taip pat ref-
lektavo – tik stengdamasi ne paslėpti, ne įveikti, o išryškinti, išdidinti – istorijos kaip 
utopijos idėją3.

Vis dėlto šis teatrinėse XXi a. 1-ojo dešimtmečio vidurio istorijos reprezentacijose 
pastebimai suplazdėjęs istorijos utopizmo pojūtis, atrodo, savaip išgąsdino. Matyt, bū-
tent jis vienaip ar kitaip paskatino opozicinių „antiutopinės istorijos“ strategijų praktikas: 
viena vertus, inicijavo istorinio-dokumentinio teatro žanro pastangas (ginkluodamasis 
tikrų faktų citatomis teatras tarytum lietė, čiupinėjo istoriją – gynė ją nuo išnykimo / 
ištirpimo blyškiuose utopijos rūkuose (Vytauto V. landsbergio „Bunkeris“, 2006; alber-
to Vidžiūno režisuota arvydo juozaičio „Salomėja“, 2007)), kita vertus, paakino teatrą 
išbandyti laisvą istorinę fantaziją (nevaržomai fantazuodamas teatras galėjo nutolti nuo 
istorijos, o kartu ir pabėgti nuo jos utopizmo potyrių (a. Vidžiūno ir j. Vaitkaus režisuo-
ta a. juozaičio „Širdis Vilniuje“, 2012)).

Šiame istorija eksperimentuojančio teatro peizaže kiek netikėtai – it savotiška ra-
mybės / tvirtybės sala – iškilo o. koršunovo režisuota just. Marcinkevičiaus „katedra“ 
(2012), ženklinusi visiškai sąmoningą teatro apsisprendimą stabtelėti su nepriklauso-
mybės pradžia prasidėjusioje sceninių istorinės atminties eksperimentų istorijoje.

3 labai iškalbinga: „Madagaskaras“ ir „nusiaubta šalis“ pasirodė pačiose lietuvos stojimo į europos 
Sąjungą išvakarėse, t. y. savomis utopizmo filosofijos teatralizacijomis jie atspindėjo šių politi-
nių permainų vienaip ar kitaip provokuojamą nerimą / nežinią. Šioje vietoje prasminga pacituoti 
šiandien noriai ir plačiai tebeprisimenamą unikalųjį XX a. pirmosios pusės vokiečių filosofą Walterį 
Benjaminą, savo veikale „apie istorijos sampratą“ (1940) kalbėjusį apie glaudų istorinės atminties 
suintensyvėjimo ir „pavojaus akimirkos“ ryšį: „istoriškai artikuliuoti praeitį – nereiškia pažinti, „kaip 
viskas buvo iš tikrųjų“. tai reiškia užvaldyti prisiminimą tokį, koks jis sužimba pavojaus akimirką“ 
(Benjamin 2005: 327).
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„katedra“: „atminties vietos“ steigtis

o. koršunovo „katedra“ sutrikdė: ji – visiškai akivaizdu – atsirado ne tam, kad 
pasiūlytų radikalią istorinio XX a. teatro tradicijos alternatyvą ar bent jau daugiau ar 
mažiau ironišką jos versiją, o tam, kad ją garsiai primintų. tai reiškia: šia „katedra“ teat-
ras išdrįso (būtent – išdrįso: XXi a. 2-ojo dešimtmečio pradžioje tam reikėjo drąsos!) 
pareikšti ir apginti savo teisę į pasikartojimą, būtojo savo laiko atgaivinimą, jo – su visu 
nebemadingumu / senamadiškumu – rekonstrukciją. o. koršunovas sukūrė spek taklį, 
kuriame prisiminti istoriją reiškia prisiminti visų pirma nacionalinio teatro istoriją. Bū-
tent – prisiminti: „katedroje“ o. koršunovas tarytum statė katedrą dėl jau kadais į lie-
tuvių scenos archyvus atgulusios ir, atrodė, nebeprikeliamai sudulkėjusios literatūrinio-
aktorinio teatro tradicijos: žadino ją – citavo, redagavo / koregavo, pildė, plėtė – ir kartu 
vertė atmintimi, visa dažydamas blyškiu, savaip nostalgišku, lyg išblukusios senovinės 
fotografijos koloritu. tikriausiai galima sakyti: šitaip „katedra“ steigė tai, ką P. nora 
prasmingai vadina „atminties vietomis“ (lieux de memoire) – paskutinėmis „ritualinėmis 
beritualės visuomenės“ vietomis; vietomis, kurios vienintelės dar saugo beišnykstantį 

„istorinio tęstinumo likučių pojūtį“, moko „lavinti [lavinti jau reikalingą praeities] nos-
talgiją“ ir kurios kuriamos tam, kad „sustabdytų laiką, uždelstų užmaršties procesus, už-
fiksuotų daiktų padėtis, nemirtingą padarytų mirtį ir materializuotų tai, kas nematerialu“ 
(nora 1997: 1, 7, 15).

Šitai galima pratęsti taip: savo „katedroje“ o. koršunovas steigė keliasluoksnės – ke-
liažanrės, keliakodės, keliafigūrės – „atminties vietą“. aplink pasakojamą lauryno Stuo-
kos-gucevičiaus ir katedros statymo istoriją joje tarytum judėjo – jungdamosi, persiklo-
damos, užslinkdamos viena ant kitos, atsitraukdamos ir vėl susiliesdamos – asocia tyviai 
ar tiesiogiai iškylančios skirtingos atmintys: XViii a. lietuvos istorijos ir sovietmečio, 
istorinės-poetinės lietuvių dramos tradicijos ir sceninės „katedros“ istorijos, lietuvių te-
atro, nacionalinio akademinio dramos teatro ir o. koršunovo teatro istorijos, galų gale 
paties just. Marcinkevičiaus ir kultūrinės jo recepcijos „vaiduokliai“ (ghosts), „teatrą kaip 
[galingą / nesustabdomą] atminties mašiną“ analizuojančio Marvino carlsono žodžiais 
tariant4. t. y. „katedroje“ o. koršunovas tarytum išdaugino / išplėtė „mūsų istorijos“ 
reikšmių diapazoną – pavertė ją „mūsų istorijomis“: prisiminti „mūsų istoriją“ joje reiškė 

4 teatras, – rašo M. carlsonas, – yra „amžinas susižavėjimas pakartotiniu pasirodymu (reappearance)“; 
visada ir visur jis yra „apsėstas to, kas sugrįžta, kas vėl pasirodo šįvakar“, o tiksliau: „viskas – aktorių 
kūnai, naudojami rekvizitai, kalba, pati erdvė – teatre yra persekiojama vaiduoklių (is now and has 
always been haunted) ir šis persekiojimas yra esminė teatro reikšmės dalis“ (carlson 2011: 15).
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prisiminti ir „mūsų“ kultūros, ir „mūsų“ dramaturgijos, ir „mūsų“ teatro, ir „mūsų“ žmo-
nių istoriją.

Vis dėlto būtina pridurti: „katedra“ akivaizdžiai steigė „atminties muziejų“, bet kar-
tu lygiai taip pat akivaizdžiai liudijo nesibaigiančią – gyvą, dinamišką, atsinaujinančią, 
save pačią koreguojančią ir šia prasme „mano“ – atmintį. ko gero, ryškiausiai šitai matyti 
iš ambivalentiško jos santykio su iki jos buvusiomis lietuvių teatro „katedromis“, visų 
pirma su pirmąja akademiniame dramos teatre pasirodžiusia Henriko Vancevičiaus 
interpretacija (1971): oria, – rašo i. aleksaitė, – iškilminga, pakilia, tačiau „be karštos 
širdies, gyvo jausmo, temperamento“ (aleksaitė 2006: 24). Viena vertus, o. koršunovas 
kvietė šitai prisiminti: tarytum citavo H. Vancevičių, į savo „katedrą“ retkarčiais terpė 
(silpnesniosioms, šiandien bent jau šiek tiek dirbtinokai skambančioms just. Marcin-
kevičiaus dramos scenoms pritaikyto) ano patetiško, deklamatyvaus, „bejausmio“ teatro 

„iškarpas“, kuriomis it spalvotomis albumo įklijomis liudijo buvusio scenos laiko egzotiką. 
tačiau iš esmės jis darė tai, ko nepavyko iki galo padaryti H. Vancevičiui: koregavo jį 
ir ieškojo „karštos širdies“, „gyvo jausmo“, „temperamento“, t. y. atkakliai kaip niekad 
anksčiau sceninėje „katedros“ istorijoje susitelkė į aktorinės raiškos jautrumo kokybę. 
o tai reiškia: būtojo laiko atmintį o. koršunovas aktualizavo kaip savotišką impulsą, 
provokuojantį atrasti bei įveiksminti / įteisinti savo ir savo laiko nuoširdumą praeičiai – 

„katedrai“, just. Marcinkevičiui, lietuvos temai.
Šį savo laiko nuoširdumą o. koršunovo „katedra“, ko gero, ryškiausiai atspindėjo 

protagonistu. lauryne (Marius Repšys) ji tarytum apnuogino tai, ką ankstesnės lietuvių 
teatro „katedros“, just. Marcinkevičiaus herojumi vienaip ar kitaip sprendusios tautos 
herojaus ir tautos santykio problematiką, buvo palikusios nuošalėje ir kame garsiau ar 
tyliau girdėjosi savotiška replika šiuolaikinei sceninių žmogaus reprezentacijų tematikai5. 
Būtent: „katedra“ neneigė lauryno tautiškumo / lietuviškumo – priešingai: pabrėžė, iš-
didino, padarė jį beveik matomą, bet kartu vis ragino įsižiūrėti į po juo slypinčią „kosmo-
politišką“ hamletiškų pastangų susigaudyti savyje šerdį: pasakojo skausmingą dvasinio 
žmogaus brendimo / dvasinės saviieškos – idealų radimo ir praradimo, akistatų su savo 
silpnybėmis, „šobliom kapojančių“ ir „ugniu deginančių“ (Marcinkevičius 2005: 299) 
abejonių, vilčių ir nevilčių, etc. – istoriją. taigi, regis, visiškai „nekoršunoviškoje“ „kated-
roje“ o. koršunovas plėtojo vieną pagrindinių pastarojo laiko savo temų, o ją plėtodamas 
pasakojo ne tik „mūsų“, bet ir savo istoriją. tiksliau sakant, hamletizuodamas „katedrą“ 

„mūsų istoriją“ jis tvirtai susiejo su pasaulinės kultūros istorija ir kartu ryžtingai vertė 

5 išsamesnę o. koršunovo „katedros“, kaip iš lietuvių teatro istorijos atminties ir jos permąstymo 
sandūrų konstruojamo spektaklio, analizę žr.: trinkūnaitė 2013: 30–35.
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„mano istorija“ – individualia „mūsų istorijos“ patirtimi, asmeniška „istorijos muziejaus“ 
ekspozicijų interpretacija, subjektyvia „atminties vietos“ peizažų ornamentacija.

Šią „katedroje“ aiškiai ir tvirtai suformuluotą teatrinės istorijos reprezentacijos, kaip 
atminties vietos, sampratą lietuvių teatras prasmingai tęsė: j. Vaitkaus režisuotame kazio 
Binkio „atžalyne“ (2013) vienu iš pagrindinių veikėjų tapo gerardo Binkio, rašytojo sū-
naus, balsas – savotiškas „žodinės istorijos“ (oral history) herojus, nematomas, bet neabe-
jotinai autentiškas istorijos liudininkas, kuris savo pasakojimais apie kultūrinį tarpukario 
lietuvos gyvenimą, jaunąją paskutinių jos metų kartą ir pan. efektingai dekoravo spek-
taklio erdvę – kūrė „atminties scenografiją“. kita vertus, šios „atminties vietos“ steigčių 
pastangos tučtuojau sulaukė savotiško atkirčio: netrukus po „atžalyno“ pasirodžiusiame 
įdomiame tarptautiniame teatro projekte – godos dapšytės ir latvių janio Balodžio 
bei Valterio Silio „Barikadose“ (2014) – „atminties vieta“ tarytum sugriuvo, o vietoj jos 
pamėgino įsikurti „atminties laboratorija“.

„Barikados“: istorinė dokumentika ir hiperteatras

Į istorinės lietuvių scenos peizažą „Barikados“ įsiveržė kaip jaunatviškas atvirumo / 
sąžiningumo istorijai gestas. jos neslėpė: kruvinojo 1991-ųjų Sausio įvykių atminties teat-
ralizacijai čia susibūrė tie, kurie anuomet, kai tie įvykiai vyko, laimingai žaidė su lėlėmis 
(toma Vaškevičiūtė), „žiūrėjo multikus“ (ainis Storpirštis), „domėjosi fotoaparatais ir jų 
objektyvais“ (M. Repšys), tie, kuriems „jų tėvus pražildžiusi“ (Balodis, dapšytė 2014: 14, 
34, 56) istorija yra tik įrašai istorijos dokumentų, žodžiai girdėtų pasakojimų, sakiniai 
prakalbintų liudininkų atsiminimų. kitaip sakant, „Barikados“ buvo pirmasis lietuvių 
teatro kalbėjimo istorija neprisidengusio / istorijos nesimuliuojančio „aš“ vardu kartas. 
Šiuo spektakliu lietuvių teatras pirmąsyk paklausė: kaipgi galima papasakoti / įkūnyti 
tai, kas iš esmės yra visiems žinomos istorijos perpasakojimas / perkūnijimas, o ne išgy-
venimas – atmintis, o ne patirtis – ir toliau: kaip ta atmintis virsta, gali virsti subjektyvia 
patirtimi, t. y. kaip, kada, iš kur atsiranda patirties santykio su kolektyvinės atminties 
saugyklomis  galimybė.

Šios galimybės paieškos, ko gero, ryškiausiai atsispindėjo specifinėje – savaip nera-
mioje, besiblaškančioje, nuolatinio „per(si)junginėjimo“ strategijas manifestuojančioje – 

„Barikadų“ pasakojimo metodologijoje. nerimaudamos „Barikados“ tarytum tyrė – tikri-
no – pačių įvairiausių teatrinių esamojo ir būtojo laiko santykio formų patikimumą. jos 
tikrino, atmetinėjo ir vėl tikrino kurdamos dinamišką „mūsų“ ir „mano“ istorijos frag-
mentų mirguliavimo erdvę: gausiai citavo stropiai išžvalgytų įvairiažanrės istorinės fak-
tografijos archyvų ištraukas, konstravo žaismingų (nors kartais, tiesa, ne itin skoningų) 
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improvizacijų istorija intarpus, steigė jautrumo dramatiškos praeities atminčiai zonas, 
griovė jas agresyvokos interakcijos antpuoliais, modeliavo Sausio 13-osios imitacijos / 
rekonstrukcijos mini siužetus, tolo nuo jos ir klaidžiojo atokiais aplinkkeliais, leido kiek-
vienam savo dalyviui intymiai, asmeniškai pasisakyti – atrasti ir apmąstyti savo Sausio 
13-ąją... tikriausiai galima teigti: efektingai žaisdamos priartėjimo ir nutolimo – isto-
rinės dokumentikos ir istorinės spekuliacijos, istorijos herojaus ir aktoriaus, mokslinės 
istorijos rekonstrukcijos ir subjektyvaus istorijos patyrimo – ribomis „Barikados“ kovojo 
už šiuolaikiškai judrią, temperamentingą, be centro (t. y. daugiabalsę / hibridišką) teatri-
nio istorinės atminties įprasminimo formą.

kita vertus, šios formos eksploatacija akivaizdžiai eliminavo – užgožė, pasiglem-
žė – turinį: teatras / žaidimas „Barikadose“ tarytum suspendavo istoriją, t. y. susibūrę 
teatro menininkai daug dirbo kaip istorikai (rinko medžiagą, siejo ją, lygino, dėliojo, 
struktūravo, citavo, etc.), bet vėliau ryžtingai atsisakė būti „hiper istorikais“ – abejonių 
nekeliančiais, anot F. Rokemo, „grynais (pure) istorijos liudininkais“ (tam reikia tikro, 
nesumeluoto skausmo santykio) (Rokem 2000: 73) – ir pasirinko būti hiperaktoriais / 
hiperteatralais (tam visiškai pakanka pasitikėjimo savo teatriniais įgūdžiais), o šitaip pasi-
rinkę savotiškai (ir turbūt slapčia nuo pačių savęs) atšaukė tai, dėl ko susibūrė: atsitraukė 
nuo Sausio 13-osios atminties temos kaip pagrindinio savo refleksijos objekto.

išties paradoksalu: „Barikados“, drąsiai pareiškusios ambiciją nugalėti visokį pasi-
priešinimą ir „užvaldyti“ istoriją, – tvirtinusios: „mes turim (aš turiu) teisę kalbėti šia 
tema“, net jei „kažkam tai nepatinka“ (Balodis, dapšytė 2014: 14), – iš esmės vyko kaip 
hiperteatre pasislėpęs šio kalbėjimo atidėliojimas ar vengimas. tiksliau sakant, jos vyko 
kaip sceninis hiperteatro ir istorinės atminties nesuderinamumo aktas. kita vertus, bū-
tent todėl „Barikados“ savotiškai (ir turbūt reikia pridurti – pavojingai) priartėjo prie 
kultūrinės Sausio 13-osios reikšmės kvestionavimo slenksčio. t. y. jos – bent jau numa-
nomai, potencialiai – vėrė erdvę vienokioms ar kitokioms, tačiau bet kuriuo atveju veik 
pribloškiančiai, galbūt netgi šiek tiek gąsdinančiai netikėtoms Sausio 13-osios atminties 
ontologijos sąsajoms su tuo, ką P. nora vadina „didžiųjų istorijos įvykių infliacija“ ar 
jų „nebe liktimi“6. nors tiksliau turbūt būtų sakyti: „Barikados“ stropiai mėgino įveikti 

6 analizuodamas kartos idėjos fenomenalumą ir akcentuodamas „identifikaciją su įvykiais“ išstūmusios 
„identifikacijos su karta“ faktą (kuris, beje, gali būti įdomiai reflektuojamas „Barikadų“ kontekste: juk 
prieš premjerą reklamos kampanijų metu šio spektaklio kūrėjai pabrėžė ne tiek savo suinteresuo-
tumą Sausio 13-ąja, kiek savo kaip Sausio 13-osios dalyvių vaikų kartos solidarumą), P. nora rašo: 

„ne didieji įvykiai išnyko – veikiau priešingai. Pasikeitė įvykių prigimtis: juos subanalino jų pačių 
daugybiškumas, „sufantomino“ pats jų suvokimo ir patyrimo būdas, dėl to jų poveikis išsiplėtė iki 
gerokai didesnės nei kada nors anksčiau auditorijos“, t. y. istorijos įvykiai pavirto „mikroįvykiais“: jie 

„atomizavosi / suatomėjo“ (nora 1997: 508).
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„nebelikusių / nebeliekančių įvykių“ filosofiją ir įprasminti „įvykio liktį“, tačiau pasidavė – 
neįveikė, neįprasmino ir kaip tik tuo įgijo / suteikė sau prasmę.

tiesa, šią savo prasmę „Barikados“ kažkodėl ginčijo. ginčijo ir galiausiai, finale, gar-
siai paskelbė savotišką gyvos išlikusio „mūsų istorijos“ įvykio atminties deklaraciją: prisi-
minę / atgaivinę Sausio 13-osios herojus, kurie, ką tik apgynę televizijos bokštą, nurimę, 
tačiau dar pakilūs prie laužų jaukiai dainavo Maironį ir iki graudulio naiviai ruošėsi būsi-
mai laisvai lietuvai, „barikadininkai“ tapo klusniais jų ainiais; susikibę už rankų, įkvėptai 
giedodami: „Bunda jau Baltija! lietuva! latvija! estija-a-a-a!“, jie tarytum rašėsi taikos 
su pačiomis konvencionaliausiomis istorinės atminties formomis sutartį...

kitaip sakant, istorinės atminties reprezentacijų istorija, apsukusi sudėtingą alter-
natyvių savo pavidalų paieškų ratą, „Barikadų“ finale sugrįžo ten, kur ir prasidėjo. ji 
akivaizdžiai sugrįžo į didaktinio-patriotinio romantizmo idėjų kontekstą.
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SUMMaRY. The specificities of lithuanian political history of the 20th 
century have determined the heroic-romantic nature of theatrical 
representations of national history (historical memory as “our” sa-
cred collective memory). However, lithuania’s independence had 
the effect of estranging historical memory which resulted in the 
questioning of “our” history onstage and searching for a possible 
personal relationship to national historical memory. The fall of “our” 
history proceeded, while simultaneously provoking more and more 
recognizable attempts to rediscover, reestablish and renew the con-
cept of “our” history. This ambivalence of “our”/ “my” history can 
be fully traced in three different, but equally important contempo-
rary theatre productions: 1) “Madagaskaras” (“Madagascar”, 2004) 
presented an original/unconventional way of reading the archives 
of collective historical memory and its concealed peripheries, a 
way that implied the strategies of “new historicism” methodology; 
2) “katedra” (“The cathedral”, 2012) established and honoured a 
kind of “realm of memory/memories” as well as attempted to colour 
it with today’s true sincerity of personal nostalgia; 3) “Barikados” 
(“Barricades”, 2014) openly analysed the possibilities of turning 
historical memory into personal experience, while playing with the 
concepts of historicist and actor, witness and re-teller, quoting his-
tory and improvising/fantasising about history, honouring historical 
memory and distancing oneself from it, etc.

keYWoRdS: 
theatre, representation 

of history, tradition, 
romanticization/

deromanticization, 
memory, experience, 

“new historicism”, utopia, 
realm of memory, 

hyper-theatre.

“Our”/ “my” history: The convergences of memory and experience in 
theatrical representations of history
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Beethoveno įvaizdžio traktuotė ir 
semantinės jungtys ramintos šerkšnytės 

simfoniniame kūrinyje „ugnys“

Laimutė LigeikaiTė

anotacija. Beethoveno muzikos įvaizdis, įsitvirtinęs kaip Vakarų 
kompozicinės logikos ir visų teigiamų humanistinių vertybių, kurias 
įkūnija muzika, paradigma, suponuoja platų interpretacinių strate-
gijų spektrą. Įvairiame ir prieštaringame šiuolaikinės Beetho veno 
artikuliacijos kontekste savita pozicija išsiskiria Ramintos Šerkšny-
tės kūrinys „Ugnys“ simfoniniam orkestrui (kūrinį užsakė Bavarijos 
radijo simfoninio orkestro vadovas Marissas jansonas). Šerkšny-
tės simfoninė kompozicija yra išskirtinai įdomus tyrimo objektas. 
Straipsnio tikslas – įžvelgti ir apibrėžti istorinius, kultūrinius ir 
mitologinius šios muzikos kontekstus, savitą Beethoveno įvaizdžio 
traktuotę, Šerkšnytės kūrybos vietą europos (post)moderniosios 
muzikos kontekste. Straipsnio uždavinys – analizuoti muzikinės me-
džiagos formavimo ypatumus, kaip ir kiek simfoninis kūrinys apima 
bei perduoda prasmių bei konvencijų, kokio pobūdžio informacija 
transliuojama šiuolaikiniam klausytojui. Šio darbo įžvalgomis sie-
kiama atskleisti tuos pranešimus, iš kurių atsiranda kompozitoriaus 
sumanyto kūrinio koncepcija ir muzika, o straipsnyje išdėstytos min-
tys gali praversti ruošiantis atlikti kūrinį. nag rinėjimui pasitelkiami 
fenomenologiniai, funkciniai ir semantiniai aspektai.

ReikŠMiniai 
ŽodŽiai:  

„Ugnys“, Raminta 
Šerkšnytė, ludwigas 
van Beethovenas, 
Penktoji simfonija, 

„likimo motyvas“, 
Bavarijos radijo 
simfoninis orkestras, 
ugnies simbolika, 
dualistinė koncepcija, 
semantinės jungtys, 
diptikas, recepcija.

Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija

Įvadas

Šiuolaikinės muzikos kūryboje nuolat yra reflektuojamas santykis su muzikos isto-
rija arba su konkrečia istorine asmenybe. tokio pobūdžio kūriniams turi reikšmės pačių 
kompozitorių apmąstoma muzikos istorija kaip visuma, vaikystės muzikinės patirties 
(pavyzdžiui, išgirstų klasikinių simfonijų) liekamieji reiškiniai (imprint), noras eksperi-
mentuoti su praeities muzikos medžiaga, pasaulyje populiarūs festivaliai, skirti vienai ar 
kitai istorinei asmenybei, ir ta proga užsakomi nauji kūriniai. tokia kūryba gali būti įdomi 
keliais aspektais: kaip joje reflektuojamas kompozitoriaus asmeninis santykis su istorija,  
modernumo ir tradicijos ryšys? kokiomis kompozicinėmis priemonėmis tai išreiškiama? 
kaip čia pasireiškia intertekstualumo fenomenas? kokius semantinius kontekstus galime 
įžvelgti šioje kūryboje? kokią įtaką tokiai kūrybai daro postmodernistinis kontekstas? 
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Vienu iš simptomiškų pavyzdžių galėtų būti Beethoveno refleksijos šiuolaikinėje 
muzikoje. išnaudodamas visą postmodernistinį pliuralizmą, santykius su Beethovenu 
aiškinosi ne vienas šiuolaikinis Vakarų europos ir lietuvos kompozitorius, pateikdamas 
pačias įvairiausias tokio santykio formas – nuo perkurtų simfonijų iki teatro performan-
sų ar net filmų. kaip ryškiausi pavyzdžiai paminėtini louiso andriesseno „The 9 Sym-
phonies of Beethoven“ (1970), Mauricio kagelio „ludwig van“ (1969–1970), Michaelio 
gordono „Rewriting Beethoven’s Seventh Symphony“ (2006). 

Refleksijos šiuolaikinėje lietuvių muzikoje

lietuvių šiuolaikinėje muzikoje jau apie porą dešimtmečių stebima tendencija ab-
sorbuoti didžiųjų praeities autorių muzikos atgarsius ir perprasminti juos paradoksa-
liuose nūdienos kontekstuose. tokių apraiškų kupina Vidmanto Bartulio (pavyzdžiui, 
įvairių žanrų kūrinių serija „i like“ ir kt.), algirdo Martinaičio („nebaigtoji simfonija“, 

„Mirtis ir mergelė“, „Madame Butterfly, Madame Bovary“ ir pan.), onutės narbutai-
tės („Mozartsommer“, „autumn Ritornello. Hommage à Fryderyk“, „Winterserenade“), 
Mindaugo Urbaičio („der Fall Wagner“, „Bachvariationen“, „Bruckner-gemälde“ bei 
kt.) ir kitų autorių kūryba. 

Beethoveno tematikos kontekste išsiskiria Vidmanto Bartulio performansas „Mein 
lieber Freund Beethoven...“ (1987) dviem atlikėjams ir juostai, kurio muzikinė medžiaga 
sukomponuota deformuotų Beethoveno muzikos fragmentų koliažo principu, o siur-
realistinis scenos vaizdas kelia asociacijas su tuo metu aktualiais klausimais apie kultūros 
būklę, jos profanacijos pavojų1. 

Įprastų pozicijų laužymas, balansavimas ant ribos ir jos peržengimas (tas apskritai 
būdinga Vidmanto Bartulio kūrybai) šiuo atveju pasireiškė galimu kompozitoriaus as-
meniniu santykiu su muzikos istorija ir simboline jos asmenybe bei su 9-ajame dešimt-
metyje kitusiais prioritetais. galime teigti, jog „Mein lieber Freund Beethoven...“ yra 
pirmasis lietuvių muzikos kūrinys, kuriame į Beethoveno įvaizdį ir jo muziką tiesiogiai 

„pasikėsinta“ permąstant (o gal ir kvestionuojant) klasikines vertybes. tai padaryta tai-
kant į europoje besireiškiantį kultūros vertybių krizės kontekstą.

1 Šį performansą (kuris buvo atliktas prieš 30 metų populiariame tokių žanrų renginyje, pavadintame 
„laisvojo garso sesija“) teatrologas Vaidas jauniškis įvardijo kaip ypač įsimintiną absurdo teatro stilis-
tikos audiovizualinį spektaklį „su siurrealistinėmis dekoracijomis, kompiuteriu generuotos muzikos 
bei Beethoveno kūrinių įrašais, iš radijo imtuvų sklindančiais triukšmais, šiurpinančiais mikrofonų 
daužymais ir petardų sproginėjimais, – tai pats „alternatyviausias“ ir „anarchistiškiausias“ iš šiuose 
festivaliuose parodytų kūrinių, sukėlęs nemenką kritikų sumišimą dėl stilistinių bei idėjinių „vaka-
rykščio romantiko“ metamorfozių“ (http://www.modus-radio.com/apzvalgos/terza-prattica-lietuvoje>). 
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Reikėtų pažymėti, kad kultūrinių asociacijų gausa pasižyminčioje šiuolaikinėje lie-
tuvių muzikoje kūrinių, koncentruojamų ties Beethoveno refleksija, po Bartulio „Mein 
lieber Freund Beethoven...“ ilgą laiką neaptinkame. o simfoninio žanro bethovenia-
nos pavyzdžių apskritai nebuvo. todėl Ramintos Šerkšnytės simfoninis kūrinys „Ugnys“ 
(„Fires“), sukurtas 2010 m., yra įdomus fenomenas, ryškiai išsiskiriantis šiuolaikinės 
 Beethoveno artikuliacijos kontekste. 

Beethoveno vaizdinys „Ugnyse“

kūrinio „Ugnys“ premjeros įvyko 2012 m. Miunchene ir Vilniuje. kūrinį užsakė 
Bavarijos radijo simfoninio orkestro vadovas Marissas jansonas. jo sumanytame koncer-
tų cikle „Visų Beethoveno simfonijų atlikimai“ prieš simfonijas (arba po jų) suskamba 
po vieną šiuolaikinio kompozitoriaus kūrinį (tokius kūrinių užsakymus yra gavę johan-
nesas Maria Staudas, Misato Mochizuki, Rodionas Ščedrinas, giya kancheli, jörgas 
Widmannas, kuriuos taip pat galima priskirti prie ryškesnių XXi a. bethovenianos pa-
vyzdžių). 

Žinodama, kad kūrinys bus atliekamas prieš Beethoveno Penktąją simfoniją, Ra-
minta Šerkšnytė naujos kompozicijos pagrindu pasirinko pradinį šios simfonijos mo-
tyvą – kaip ryškiausią Beethoveno signifikatą2. Šerkšnytė: „atsitiktinai pagrojau žymųjį 
pradžios motyvą iš Penktosios simfonijos, kurį pakeičiau kita ritmika ir greitesniu tem-
pu. Supratau, kad tai gali būti fantastiška muzikinė medžiaga. Pakeitusi intonaciją ir 

„įstačiusi“ į repetityvinį kontekstą, supratau, ko noriu“ (iš straipsnio autorės pokalbio su 
kompozitore). 

kūrinys „Ugnys“ yra dviejų dalių: i dalis – Misterioso, attacca pereina į ii dalį – 
Con brio3. Muzikinės medžiagos formavimo pagrindas – harmoninis, ritminis, faktūrinis, 
tembrinis Penktosios simfonijos motyvo segmentų varijavimas. 

2 kad motyvas yra neatsiejamas Beethoveno „ženklas“, patvirtina akivaizdūs faktai apie bene visų 
(ir jau anksčiau šiame darbe minėtų) kompozitorių intencijas būtinai įtraukti šio motyvo citatas į 
kūrinius, bent kiek susijusius su Beethovenu. Pats Beethovenas šią charakteringą ritminę formulę dar 
panaudojo Sonatoje, op. 57 „appassionata“, ketvirtame fortepijoniniame koncerte, op. 58 ir Styginių 
kvartete, op. 74. Panašios ritminės formulės motyvai aptinkami taip pat Haydno Simfonijoje nr. 96 
(„Miracle“), Hob.i:96 ir Mozarto fortepijoniniame koncerte nr. 25, k. 503. 

3 Beje, įdomų sutapimą yra pastebėjusi vokiečių muzikologė Sibyle kayser: kompozitorius jörgas 
Wid mannas 2008 m. sukūrė su l. van Beethoveno muzika susijusį kūrinį, tiesa, siejo jį su Septintąja 
ir aštuntąja simfonijomis, bet taip pat pavadino „con brio“. Šerkšnytė apie tai sužinojo kur kas 
vėliau. Įdomu, jog abiem kompozitoriams Beethovenas sukėlė panašias asociacijas (Sibyle kayser, 
koncerto bukletas, Miunchenas, 2012).
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i dalis pradedama aiškia atrama į „es“ bei apatine kvinta „as“ (1 pav.). Vėliau sodrė-
janti faktūra „sluoksniuojama“ didžiąja ir mažąja tercijomis, sekundomis. tempas – Lento 
sostenuto. kol kas dinaminė plėtotė vis pristabdoma, bet ruošiamasi proveržiui. Būdingi 

1 pav. Kūrinio pradžia (partitūros fragmentas)
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staigūs, ryškūs dinaminiai šuorai. ii dalyje motyvo segmentai intensyviai dinamizuojami, 
ryškiausiai girdima triolinė ritmika, tempas – Allegro molto. Baigiamuosiuose taktuose 
suskamba Beethoveno c-moll motyvas (2 pav.). 

Svarbu pabrėžti, jog Šerkšnytė Beethoveno motyvą traktuoja ne kaip citatą, o kaip 
charakteringą segmentą, kaip energiškai ir emociškai paveikų ženklą, akceptuodama ir 
legendinį jo pavadinimą „likimo motyvas“. Beethoveno įvaizdį Šerkšnytė interpretuoja 
ne kaip muzikos istorijos implikaciją, o kaip universalią psichologinę asmenybę. Čia 
svarbios autorės asociacijos su Beethovenu kaip ugningo ir permainingo charakterio 
tipažu, leidžiančiu perteikti plačios amplitudės – valios, apatijos, depresijos, aktyvumo – 
išraiškas. kurdama „Ugnis“ Šerkšnytė mąstė apie lemtingą Beethovenui aštrėjantį kur-
tumą jam rašant Penktąją simfoniją, ir tai paskatino sukurti dramatišką vis didėjančios 
vidinės įtampos muziką.

iki šio kūrinio Šerkšnytė nesinaudojo citatomis, nekūrė hommage pobūdžio kūrinių, 
netgi nemėgo gilintis į istoriją, jokių jos apraiškų neįtraukdavo (bent jau tikslingai) į 
savo kūrybos koncepcijos lauką. Svarstant, kas padėjo Šerkšnytei įveikti Penktosios sim-
fonijos iššūkį, galima prisiminti keistą sutapimą: pasirodo, ryškiausias vaikystės įspūdis 

2 pav. Kūrinio pabaigos kulminacija (partitūros fragmentas)
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pirmą kartą apsilankius simfoninės muzikos koncerte buvo būtent Beethoveno Penktoji 
simfonija, kuri, kaip privataus pokalbio metu sakė kompozitorė, ją „pribloškė ir sužavė-
jo“. kompozitorė neneigia, jog Beethoveno simfoninės muzikos koncertai didele dalimi 
nulėmė dabartinį jos kūrybos braižą ir išskirtinį dėmesį orkestrinei medžiagai. taigi šiuo 
atveju „Ugnis“ galima traktuoti kaip vaikystės imprint veiksnio rezultatą. 

Ugnies simbolika

kūrinyje Šerkšnytei teko įveikti dvigubą užduotį: sujungti psichologinį Beethoveno 
portretą su pirmine kūrinio idėja – ugnies simbolika. Čia reikėtų priminti, jog Šerkš-
nytės simfoninė kūryba intriguoja aiškiai nusakoma koncepcija – nuo 2000 m. kuriama 
simfoninių kūrinių serija, kurių pavadinimai turi tiesioginį ryšį su gamtos stichijomis, 
jos elementais ir fenomenais4. taigi dar prieš užsakymą kompozitorė mąstė apie šiek tiek 
kitokį kūrinio „Ugnys“ semantinį lauką, „atskleidžiantį įvairius ugnies pavidalus, paro-
dantį spalvų ir formų gausybę, atsirandančią iš kaitimo, degimo ir lydymosi procesų“5. 

Ugnies simbolika (pratęsianti ekspresionistinės raiškos liniją ir neretai randama 
XX a. muzikos kūryboje)6 ne tik kelia gyvą susidomėjimą taip pavadinta muzika, bet ir 
stipriai psichologiškai paveikia klausytoją, balansuodama jo sąmonę tarp mitologijos, 
netgi mistikos slėpinių ir gana kryptingo kūrinio suvokimo. kompozitorės apmąstoma 
ir kūrinyje perteikiama ugnies (ir įvairių jos pavidalų) simbolika susisieja su gastono 
Bachelard’o darbuose nagrinėjamais žmogaus psichiką stimuliuojančiais pasaulio ele-
mentais – ugnimi, vandeniu, žeme ir oru. Bachelard’as svarsto: „jei toks iš esmės ypatin-
gas ir retas reiškinys kaip ugnis buvo laikomas vienu iš Visatą sudarančių elementų, tai 
ar ne todėl, kad ji – minties, apmąstymams pasirinktas elementas?“ (Bachelard 1993: 38). 
Panašiai ir kūrinio „Ugnys“ klausytojas nukreipiamas į pastangas muzikoje slypinčias 
prasmes susieti su išgyvenimais, su bendrais egzistencijos apmąstymais.

Universalios ugnies simbolikos panaudojimas gali būti siejamas ir su muzikologės 
Rūtos Stanevičiūtės darbuose gvildenama topos – semantinių stilistinių vienetų – teorijos 
tema. Muzikologė remiasi muzikos semiotiko Raymondo Monelle’io teiginiais; jis, be 

4 Simfonija „ledkalnis“ („iceberg Symphony“) – teigiamo ir griaunamo poveikio vandens elementas; 
„kalnai migloje“ („Mountains in the Mist“) – kalno įvaizdis, gamtos elementų jungtys (žemės ir oro). 
Šią koncepciją iš dalies atitinka kūriniai „Žara“ („glow“), kantata-oratorija „Saulėlydžio ir aušros 
giesmės“ („Songs of Sunset and dawn“).

5 iš kompozitorės anotacijos festivalio „gaida“ buklete (Vilnius, 2012 m. spalio 19–27, p. 42).
6 Pavyzdžiui, aleksandro Skriabino (1872–1915) vėlyvuosiuose kūriniuose „Prometheus: le poème de 

feu“, „Vers la flamme“, „Flammes sombres“ ir pan. Panašios metaforos, emocinio ir vizualaus muzikos 
pradų egzistavimas pastebimas Vytauto Bacevičiaus (1905–1970) kūryboje. 
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kita ko, pažymi, jog topoi išradinėjimą labiausiai paveikė muzikinės (garsinė medžiaga, 
kompozicinės technologijos) ir nemuzikinės (socialinės, technologinės, psichologinės 
ir kt. sritys) atvertys (Stanevičiūtė 2011: 20). Žvelgiant šiuo rakursu, simptomiški pavyz-
džiai Šerkšnytės kūryboje – gamtos stichijų ir mitologijos artikuliacijos – sudaro stiprų 
jos muzikos prasmių lauką ir tiesiogiai koreliuoja su muzikine medžiaga. „Ugnių“ atveju 
jau nuo pat pirmų kūrinio taktų sukuriama tam tikra ugnies raidos trajektorija, kuri 
perteikiama pradedant nuo tercinės apimties melodinių submotyvų piano dinaminėje 
skalėje („rusenimas“), dinaminių šuorų („įsidegimas“) i dalyje iki triolinės ritmikos šėls-
mo, greito tempo, kylančios dinamikos („vulkanas“), glissando („lydymasis“) ii dalyje7. 
taip muzikoje tarsi perteikiama Bachelard’o mintis: „jei visa, kas kinta lėtai, paaiškinama 
gyvenimu, tai visa, kas kinta greitai, paaiškinama ugnimi“ (Bachelard 1993: 29). 

dualistinė koncepcija

Įdomu tai, kad kūrinyje „Ugnys“ skirtingus Ugnies ir Beethoveno polius Šerkšnytei 
pavyko sklandžiai sujungti savotiškais semantiniais kontrapunktais. jie pasireiškia muzi-
kinėje medžiagoje Penktosios simfonijos motyvo kristalizavimusi (mitologiniu „gimimu 
iš ugnies“), ugnies asociacijų (degimas, žėrėjimas, pelenai, vulkanas) sąsaja su psicholo-
giniu „sudegimo“ sindromu („Burn out syndrom“) – išsekimu, depresijos forma, beveik 
tiesiogiai nurodančia į Beethoveno kurtumo dramą. „Pabandžiau įsivaizduoti keisčiau-
sius garsus, šlamesius, kuriuos gali girdėti pradedantis kursti žmogus“, – sako Šerkšnytė 
ir šiam aspektui paryškinti pasitelkia modernias grojimo technikas, tokias kaip pučia-
mųjų „garso triukšmas“ (Luftgerausche), styginių griežimas sul ponticello („ant tiltelio“). 
Muzikinėje medžiagoje Šerkšnytė bando sujungti, jos žodžiais tariant, „jėgos orkestrą“ ir 
subtilų impresionistinį skambesį, sodrius faktūros tankio, dinaminius kontrastus. autorė 
vadina šį efektą bipoliškumo reiškiniu muzikoje. Šis reiškinys įžvelgiamas ir daugelyje 
kitų Šerkšnytės kūrinių.

taip, sujungusi pradinę idėją (Ugnis) su „užsakomąja“ (Beethovenas), Šerkšnytė su-
formavo ryškią dualistinę kūrinio koncepciją (3 pav.). kadangi Šerkšnytei ypač svarbus 
semantinis kūrybos aspektas, šie kūrinio centrai – Ugnis ir Beethovenas – yra kertiniai 
suvokiant visus iš to kylančius prasmių modalumus ir kūrinio recepcijos pobūdį.

7 kompozitorė pasakojo, kad iš pradžių sukūrė greitąją (ii d.), po to lėtesnę dalį (i d.), kuri priešprieši-
nama greitajai. „lėtoji pasižymi ryškesne laukimo ir įtampos nuotaika. Čia ugnies temų kompleksas 
taip pat gyvybingas, tačiau kur kas gilesnis“ (Sibyle kayser, koncerto bukletas, Miunchenas, 2012).
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intertekstualumo klausimas

Vienas iš postmodernistinės kūrybos požymių yra intertekstualumas, kuris, anot 
šio termino pagrindėjos julios kristevos, nurodo, kaip tekstas „skaito“ istoriją ir kaip į 
ją įterpia save. neabejotinai ir muzikos kūriniuose, reflektuojančiuose santykį su istorija 
arba su konkrečia istorine asmenybe, neišvengiamas intertekstualumo klausimas. Pa-
sak audros Versekėnaitės, labai svarbi intertekstualumo sąlyga yra šaltinio alteravimas, 
t. y. pakeitimas, kūrybiškas jo inkorporavimas į naująjį tekstą ir naujų prasmių kūrimas. 
Muzikologė išsako ir svarbią mintį, kad „intertekstualumas aprėpia ne tik ryšius tarp 
vieno teksto ir kito teksto, bet ir tarp tekstų bei gyvenimiškos patirties“ (Versekėnaitė 
2008: 92). Praeities muzikos integravimo į naują muzikinį kontekstą strategijos skirtin-
gai ir individualiai atsispindi kiekvieno kompozitoriaus kūryboje. intertekstinius ryšius 
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nagrinėję tyrėjai ( josephas n. Strausas, Mieczysławas tomaszewskis, M. aranovskis, 
l. B. Meyeris, Umberto eco ir kt.) pasiūlė autorines intertekstualių sąveikų klasifikacijas. 
lietuvių muzikologių (audros Versekėnaitės, gražinos daunoravičienės, lauros kaš-
čiukaitės) darbai, išsamiai apžvelgiantys ir susisteminantys įvairius šios srities ieškojimus, 
yra paskelbti muzikologinėje literatūroje, tad, svarstant galimybę kūrinį „Ugnys“ priskirti 
kuriai nors kūrinio interpretavimo tradicijai ir intertekstualumo teorijos adaptacijai, pra-
vartu pasiremti minėtų tyrėjų įžvalgomis. 

jeanas Molino pažymėjo, kad tradiciškai yra pernelyg sureikšminamas svetimos 
muzikos skolinimosi faktas (kuris, semiotiko nuomone, tėra svarbi kultūrinio ryšio ir 
perimamumo dalis), nuvertinant esminį klausimą – kokia tokios taktikos funkcija (goš-
tautienė 2005: 178). Šerkšnytės atveju kitos muzikos panaudojimo taktika yra itin savita. 

„Ugnyse“ Beethoveno Penktosios simfonijos atpažįstamumo kodas – keturių garsų moty-
vas – nėra panaudojamas kaip inkliuzas, svetimo teksto citata ar kaip nors stilizuojamas. 
Muzikinė medžiaga kūrinyje nuosekliai formuojama ritminių ir intervalinių segmentų, 
artimų konvencionaliojo motyvo prigimčiai, varijavimu, skaidymu, kartojimais, kontras-
tingais faktūriniais sugretinimais. Motyvas, toks kaip Beethoveno, pasigirsta (susifor-
muoja) tik paskutiniame kūrinio takte. taigi kūrinio medžiaga plėtojama ne atsispiriant 
nuo motyvo, o einant į motyvą – taip kūrinyje pateikiamas motyvo susikristalizavimo 
procesas iki istorijoje žinomo pavidalo. Sudaromas įspūdis, jog „likimo“ motyvas kūriny-
je „Ugnys“ dar tik gimsta. 

tokio medžiagos formavimo atveju galime įžvelgti užuominų į Strauso suformu-
luotą vieną iš praeities refleksijos būdų – marginalizavimą (marginalization), kai centrinė 
ankstesniojo muzikos kūrinio struktūra naujajame tampa periferinė (Versekėnaitė 2008: 
94). „Ugnyse“ ankstesniojo (Beethoveno) kūrinio motyvas tampa periferiniu dariniu – 
jis susiformuoja tik paskutiniuose taktuose. o visoje kūrinio „Ugnys“ plėtotėje girdimi 
tik aliuziniai motyvo segmentai, tercinių intervalų užuominos, ryškiau – ritminės triolių 
repeticijos.

Beje, Šerkšnytės kūrinio plėtotė iš dalies susisieja su paties Beethoveno medžiagos 
formavimo logika, kurios užuomazgas apibūdino carlas dahlhausas: „pavyzdžiui, Vi-
valdi temos dalis galima skaidyti, keisti, pergrupuoti, tai davė pradžią technikai, kuri 
vėliau kaip tematinis motyvinis plėtojimas Haydnui ir Beethovenui tapo diskursyvios 
muzikinės logikos rodikliu“ (dahlhaus 1988: 117). Beethoveno Penktojoje simfonijoje 
naudojama itin įtemptos dinamikos tematika, kaskart vis intensyvesnė. Būdamas labai 
koncentruotos raiškos, sodrus, trumpas ir turiningas motyvas grindžia visą dalį (per-
skrodžia ir kitas dalis): „jis mobilizuoja ir veda iki kulminacinio taško dalies pabaigoje, 
kai motyvas suskamba fortissimo orkestro tutti“ (lobaczewska 1977: 178). galima teigti, 
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kad Šerkšnytė naudoja kiek panašią į Beethoveno motyvinę plėtotę, tačiau jos muzikos 
kalba yra neabejotinai moderni – kompozitorė jokiu būdu nestilizuoja nei klasikinės sin-
taksės, nei harmonijos logikos. kaip bendrus kūrinių bruožus galima paminėti ypatingą 
artikuliacijos priemonių įtampą, akcentavimą, pabrėžtiną vadinamųjų antrinių elementų 
naudojimą arba muzikinės retorikos pomėgį, – tai Mieczysławas tomaszewskis apibrė-
žia „muzika kaip kalbėjimu“ (tomaszewskis 1994: 67). Šerkšnytės „Ugnių“ atveju triolių 
motyvai (ryškiau ritminiai nei melodiniai) nuolat pasigirsta visoje kūrinio medžiagoje 
ir yra paskirstomi skirtinguose tembruose, tirštinami staigaus tutti kontrastais, skaidomi 
melodiniais bei ritminiais segmentais, varijuojami jų rotacijomis (intensyviau ii daly-
je). galiausiai paskutiniame takte susikristalizuoja į konkrečios tonacijos c-moll motyvą, 
tikslų kaip Beethoveno. taip iki susiformavusio konvencionaliojo motyvo išsirutulioja 
visa teminė ir dramaturginė plėtotė, visa istorija (papasakota „muzikos kaip kalbėjimo“), 
kuri užbaigiama kulminaciniu metaforišku „pasibeldimu į duris“ paskutiniame takte  
(žr. 2 pav.). todėl galime teigti, kad tam tikrų intonacinių implikacijų, artimų Beetho-
veno motyvui (tapusiam periferine medžiaga), plėtotė kūrinyje leidžia įžvelgti Strauso 
išskiriamą marginalizavimo metodą ir „Ugnis“ vis dėlto priskirti vienam iš intertekstua-
lumo atvejų.

diptikas: istorinio laiko permutacijos 

Sugretinus kūrinius (svarbu, kad pirmiau skambėtų „Ugnys“, paskui – Penktoji sim-
fonija), suponuojamas originalus diptikas: dabartiniu laiku sukuriama savotiška Penk-
tosios simfonijos „priešistorė“ – jos motyvo gimimo istorija. tiesa, diptikas yra chrono-
logiškai paradoksalus: Penktoji simfonija čia jau nėra absoliučioji duotybė, o tarsi „tęsia“ 
jau pradėtą istoriją, pasakoja, kas įvyko susiformavus konvencionaliajam motyvui. klau-
sydamiesi to „tęsinio“ turime grįžti atgal – į 1808-uosius (4 pav.).

4 pav. A – „Ugnys“ (2010), B – Penktoji simfonija (1808)
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Medžiagos skaidymas mikroelementais, melodiniais branduoliais, ritminiais seg-
mentais, jų rotacijomis ir pan. (šiuo atveju – savotiškas elemento „gimimo“ procesas) 
tapo galimas tik modernioje muzikos kalboje. todėl toks vadinamasis „priešistorės“ kū-
rinys galėjo atsirasti tik nuo XX amžiaus. keliant prielaidą apie tokio žanrinio naujadaro 
galimumą, galima apibrėžti pirminius šio reiškinio štrichus: kūrinys kaip „priešistorė“ 
kitam – tai diptiko principu sukurtas kūrinys, pritaikytas jau esamam kūriniui muzikos 
istorijoje (bet kurios epochos). „Priešistorės“ sąvoka galėtų būti vartojama apie kūrinį 
sprendžiant išskirtinai pagal jo muzikinės medžiagos sandarą, o ne pagal išorinius da-
lykus (pavadinimą, anotaciją ir pan.). „Priešistorės“ kūrinio muzikos kalbos elementų 
sandara ir plėtotė leidžia atsekti tam tikrų svarbių pirminio kūrinio elementų (melodi-
kos, tam tikrų ritminių formulių ir pan.) genezę, užuomazgas ir jų susiformavimą iki jau 
žinomo pavidalo. 

„Ugnys“ bei jų kaip diptiko su Penktąja simfonija visuma leidžia kelti prielaidą, kad 
čia galima įžvelgti istorinio laiko permutacijų apraiškas. tai eksperimentinė prielaida, 
skatinanti atidžiau pažvelgti į šiuolaikinės muzikos žanrinius pokyčius, konkrečiam tiks-
lui kuriamų kūrinių pobūdį ir kontekstus, santykį su istorija, paieškoti daugiau analo-
gų. Pasitelkiant Halo Fosterio mintį apie tai, kad „meno raidos logika įgalina ne vien 
apibrėžti praeitį kaip pakartojimą ir transgresiją, bet ir sukurti dabartį kaip skirtingą ir 
kartu susijusią su praeities įrėminimais“ (goštautienė 2005: 183), galima teigti, jog pats 
muzikos tradicijos simbolis Beethovenas ir jo „likimo“ motyvas Šerkšnytės kūrinyje tapo 
istorijos kaip modernios kultūros žyme, panaudota itin savituose reikšmių kontekstuose. 
taigi „Ugnys“ galėtų atitikti ir vieną iš mikroistorijos tikslų – istorijos ir dabarties suar-
tinimą. Šiuo atveju Šerkšnytė išreiškia aiškų santykį su muzikine praeitimi, moderniai 
atnaujindama ir išplėsdama muzikinę medžiagą ir jutiminį patyrimą.

kūrinio recepcija

Šerkšnytės kūrybos semantiniai ryšiai su kitais šiuolaikiniais lietuvių autoriais 
(kutavičiumi, narbutaite, Motiekaičiu, janulyte ir kt.) padeda kompozitorės kūrybai 
sėkmingai įsilieti į lietuvių šiuolaikinės muzikos bendrą recepcijos lauką. Semantiniai 
ryšiai, kurie gali būti traktuojami kaip atskirų kompozitorių kūrybos recepcijos ben-
dras vardiklis, patvirtina erro tarasti įžvalgas, kad „tam tikros muzikinės idiomos yra 
užpildomos tam tikros kultūros mitologinėmis konotacijomis ir galiausiai pasiekiamas, 
pasak Umberto eco, kultūrinio junginio (kultūrinio vieneto) statusas. tos mitologinės 
konotacijos priklauso tradicijai ir yra perkeliamos per stilistinių įtakų prasmes iš vieno 
kompozitoriaus kūrybos į kito“ (tarasti 1979: 15).
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Muzikologė Rūta Stanevičiūtė pažymi, kad „interpretacinių bendruomenių kultūri-
niai įgūdžiai ir įpročiai turi nemažą įtaką muzikos kūrybos recepcijai, kurios procesuose 
muzikos kūriniams priskiriami topoi įgyja įvairuojančius prasmės efektus“ (Stanevičiūtė 
2011: 20). Hermeneutinės minties atstovų teigimu, muzikos reikšmė niekada nėra „fak-
tinė“, t. y. muzikos reikšmių pasaulis yra istoriškai susiklosčiusių, muzikai atributuotų 
implikacijų sritis. Priklausomai nuo skirtingose kultūrose esančių prioritetų ir stereo-
tipų reikšmės gali būti skirtingai suprantamos. Žvelgiant šiuo rakursu, reikėtų kons-
tatuoti, kad „Ugnių“ recepcijos pobūdis gali būti nevienareikšmis. tai priklauso ir nuo 
kūrinio atlikimo, ir nuo klausytojų lūkesčių, ir nuo bendro kultūrinio konteksto. Pavyz-
džiui, premjeroje Vilniuje (festivalyje „gaida“, 2012) didelės dalies klausytojų suvokimo 
trajektorija buvo nukreipta į mūsų kultūriniam stereotipui artimesnį mitologinį ugnies 
įvaizdį ir liko nesuprasta Beethoveno bei jo motyvo panaudojimo prasmė. tiesa, reikia 
pripažinti, kad tokį rezultatą daugiausia nulėmė ir nepavykęs kūrinio atlikimas, diri-
gentui Rolandui Freisitzeriui neįsigilinus į medžiagą ir neperteikus visos kūrinio idėjos, 
įtakos turėjo ir atsitiktinė kūrinio vieta koncerte8.

kitokia recepcijos trajektorija išryškėjo Miunchene, tą patvirtina ir pati kompozi-
torė. Publiką ypač intrigavo kitos šalies atstovo santykis su vokiečių kultūrine ir istorine 
terpe: kaip pavyks jų istorinio dvasinio herojaus išaukštinimą perteikti šiandieniniu so-
ciokultūriniu diskursu? galime konstatuoti sėkmingą rezultatą, prie kurio, beje, prisidėjo 
puikus Bavarijos radijo simfoninio orkestro atlikimas (dirigavo Marissas jansonas), iki 
galo atskleidęs idėją ir visą medžiagos plėtotės logiką. itin palankus Miuncheno publikos 
ir kritikos įvertinimas patvirtino sėkmingai įvykusią istorinę-kultūrinę komunikaciją. 

„gaidos“ festivalio nesėkmė buvo ištaisyta 2014 m. nacionalinėje filharmonijoje 
Vilniuje vykusiame simfoninės muzikos koncerte, kuriame nacionaliniam simfoniniam 
orkestrui dirigavo Mirga gražinytė, o koncerto koncepcija labai priminė atlikimą Miun-
chene: toje pačioje koncerto dalyje iš pradžių „skambėjo Ugnys“, paskui iškart Beethove-
no Penktoji. Šis kūrinių sugretinimas dar kartą pateisino diptiko prielaidas ir išryškino 
savotišką naują muzikos pateikimo formą, grįstą dviejų skirtingų kūrinių individualių 
savybių sąveika – jų stilistiniais skirtumais ir neabejotinomis semantinėmis sąsajomis. 
dirigentei pravertė ir kai kurios šio darbo įžvalgos, padėjusios perprasti kompozitorės 
sumanymą ir originalią dualistinę kūrinio koncepciją bei jo semantinį lauką. 

8 Vilniuje, festivalyje „gaida“, „Ugnys“ skambėjo tarp labai skirtingos stilistikos jaunų autorių alberto 
navicko ir ondrejaus adameko kūrinių. asmeninio pokalbio metu kompozitorė yra sakiusi, kad 
gerai apgalvota koncerto programos dramaturgija taip pat turi įtakos kūrinio sėkmei ir teisingai jo 
recepcijai. 

Beethoveno įvaizdžio traktuotė ir semantinės jungtys  
ramintos šerkšnytės simfoniniame kūrinyje „ugnys“

Laimutė LigeikaiTė



93ars et  praxis  2014  ii



Pabaigai

kūrinys „Ugnys“ atskleidė net keletą istorinių, tarpkultūrinių ir mitologinių kon-
tekstų. jis kaip niekad padėjo išryškinti semantinius lietuvių kompozitorės ryšius su kitų 
šalių akademinės muzikos pasauliu. Šie ryšiai buvo vieni esminių Šerkšnytei pasirenkant 
požiūrio į istoriškumą poziciją ir atitinkamą raiškos formą. „Ugnyse“ (beje, kaip ir kitose 
savo kompozicijose) autorė nesistengė atitikti išskirtinio modernumo standartų, nežaidė 
su populiariais praeities muzikos refleksijas išreiškiančiais kompozicijos principais – nuo 
rekomponavimo iki, pavyzdžiui, „dekonstrukcijos-rekonstrukcijos“ arba antano kučins-
ko išmėginamos „kilpų muzikos“ (loop music) bei kitų panašių pasirinktos medžiagos de-
formavimo būdų. kadangi į kūrinio muzikinės medžiagos santykį su reprezentatyviais 
Beethoveno epochos ženklais galime žvelgti iš tam tikros intertekstualumo pozicijos, rei-
kia pažymėti, kad praeities muzikos signifikatą (Beethoveną) Šerkšnytė itin savitai im-
plikuoja į naują kontekstą ir sukuria naujas prasmes. Perfiltravusi kelių amžių simfoninės 
muzikos patyrimą, Šerkšnytė sukuria (o ne perdirba) visiškai naujos akustinės dabarties 
drobę, naują kokybę, o istoriškumo sampratos nišą dar praplečia psichologiniais, ben-
dražmogiškais ir bendrakultūriniais potyriais, universaliomis semantinėmis jungtimis.

Reikėtų pažymėti, kad jungtys yra visos Šerkšnytės simfoninės kūrybos raktas. Be 
jau minėtų jungčių tarp Beethoveno medžiagos ir ugnies reikšmių, skirtingų drama-
turginių polių jungčių (psichologija – mitologija, „jėgos orkestras“ – impresionistinis 
subtilumas), jungčių apraiškų matome ir kituose simfoniniuose jos kūriniuose, kur išreiš-
kiami ne atskiri gamtos elementai, o jų jungtys: „ledkalnis“ – vandens ir žemės; „kalnai 
migloje“ – žemės ir oro; „Žara“ – ugnies ir žemės. Šerkšnytės kūryboje pastebimos ir 
stilistinės jungtys su praeities muzika, – tai susisieja su Haroldo Bloomo intertekstualu-
mo analizės tradicija, kuri tiria asociacijas, įtakas ir sąveikas, taip pat atitinka Mieczysła-
wo tomaszewskio „reminiscencinės muzikos“ apibrėžimą: „taip būtų galima pavadinti 
muzikinę naraciją, kurioje – kompozitoriui tarsi ne visai sąmoningai tą darant – šen bei 
ten „švyti“ ar prasiskverbia praėjusių laikų muzika. kalbama apie kažin kokius beveik 
nepagaunamus akimirksnio aidus ir atbalsius, kurie perduoda mums anksčiau girdėtus 
motyvą, ritmą, genre ar stilių“ (tomaszewskis 1994: 64). tokios įtakos ir praeities mu-
zikos prasiskverbimai Šerkšnytės kūryboje yra gana ryškūs9. Stilistinių jungčių rasime ir 

9 Pavyzdžiui, kūrinyje „de profundis“ jaučiamos minimalizmo, vėlyvojo romantizmo ar džiazo formos, 
o vokiečių muzikologė Sibyle kayser apie „ledkalnio“ simfoniją yra rašiusi: „tai čia „sublizga“ fleita 
a la debussy, tai albano Bergo plunksną primenanti alto partija, o kai kurios styginių ir mušamųjų 
vietos primena didįjį Mahlerį. tačiau apskritai susidaro visiškai nauja įvairovė <...>“ (Sibyle kayser, 
koncerto bukletas, Miunchenas, 2012).
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kūrinyje „Ugnys“; čia galima atpažinti šiek tiek panašių atbalsių į debussy, Messiaeno, 
Skriabino, Balakausko tembrinius bei ritminius derinius. 

Praeities muzikos sampratos išplėtimas ir semantinės jungtys – bent jau šiandien 
yra tvirta Šerkšnytės kūrybinė pozicija, kuri netrukdo, o galbūt tik padeda rastis naujoms 
meninėms (ir net istorinėms) komunikacijoms. tiesa, nepaisant jau esamo nemenko 
Šerkšnytės žinomumo ir palankaus vertinimo europoje, šią poziciją vis dar reikia stipriai 
ginti, kad ir atsidūrus minėtų gordono, kagelio ar andriesseno arogantiškos kultūrinės-
istorinės laikysenos kontekste. jie disponavo Beethoveno kūrybos paveldu kaip „moliu“, 
iš kurio lipdė postmodernistinę naujos muzikos išraišką, nevengdami ironijos ir pirminių 
prasmių deformavimo. o Šerkšnytės pagarba istoriniams elementams, naudojimasis jais 
kaip objektyvia muzikine medžiaga suartina kompozitorės matymą (koks jis bebūtų mo-
dernus) su laikotarpiu, kada buvo prikelta iš užmaršties Beethoveno muzika ir pasaulis 
išgyveno jos adoracijos periodą. 
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SUMMaRY. Reflections on the music of Beethoven in contemporary 
composition are a symptomatic example. This paradigm inspires es-
pecially varied contemporary responses and a wide spectrum of in-
terpretational strategies, employing the pluralism that is postmod-
ernism (louis andriessen, Mauricio kagel, Michael gordon). in 
lithuanian contemporary music of the last few decades we observe 
the tendency to absorb the musical reverberations of great compos-
ers of the past, and to provide new meaning through the paradoxical 
contexts of the present. These kinds of reverberations are abundant 
in the works of Vidmantas Bartulis, algirdas Martinaitis, onutė 
narbutaitė, and Mindaugas Urbaitis. in this varied context we 
encounter the unique contribution of Raminta Šerkšnytė and her 
composition “Fires” („Ugnys“) for symphony orchestra. “Fires” pre-
miered 2012 in Munich and Vilnius. it was commissioned by the 
Bavarian Radio orchestra’s director Mariss jansons. knowing that 
the work would precede Beethoven’s 5th symphony in the program, 
Raminta Šerkšnytė chose Beethoven’s signature introductory mo-
tive as the basis of her composition. it is important to note that this 
motif was not used as a quotation, but as a distinguishing segment, 
as an energetically and emotionally charged symbol. Šerkšnytė ap-
proaches Beethoven not as an historical implication, but as a uni-
versal psychological persona. Šerkšnytė needed to negotiate a dual 

Interpretation of Beethoven’s image and semantic connections 
in the symphonic composition “Fires” by Raminta Šerkšnytė

keYWoRdS: “Fires”, 
Raminta Šerkšnytė, 
Vidmantas Bartulis, 

ludwig van Beethoven, 
Fifth Symphony, “Fate 

motif ”, lithuanian 
contemporary music, 

Bavarian Radio 
orchestra, symbolism 
of Fire, bipolar effect, 
semantic connections, 

diptych, reception.
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assignment: to link the psychological portrait of Beethoven to the 
main idea of her piece – the symbolism of Fire (since 2000 Šerkšnytė 
has composed a series of symphonic works whose titles are related 
to the elements of nature and their phenomena). When she con-
nected the original idea of fire with the commissioned theme of 
Beethoven, the composer formed a distinct dual conception for the 
piece. in her composition “Fires” Šerkšnytė succeeded in merging 
the differing poles of Fire and Beethoven through a singular seman-
tic counterpoint. This is manifest through a process of motivic crys-
tallization in the musical material – a “birth from fire” directly as-
sociated with burning, glowing, ashes, and volcanoes. This is linked 
to the psychologically based “Burn-out syndrome,” associated with 
exhaustion and depression that directly points to Beethoven’s drama 
of impending deafness.
The musical fabric is not developed from the motif, but by head-
ing towards the motif. The composition presents the process of the 
motif ’s crystallization until it reaches the form we now recognize. 
it is noteworthy that in Munich, “Fires” preceded the performance 
of the Fifth symphony. When comparing the two pieces there is an 
implied diptych: a peculiar type of prehistory to the Fifth symphony 
is created in the present. “Fires” has revealed the semantic ties of the 
lithuanian composer to the international world of academic music 
as never before. These ties were fundamental in Šerkšnytė’s choice 
of approach regarding historicity and forms of expression.
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Lietuviška muzika  
perforuoto popieriaus  
ritinėliuose

darius 
KučiNskas

Kauno technologijos 
universitetas

anotacija. Straipsnyje toliau tęsiami autoriaus tyrimai, skirti jaV lie-
tuvių išleistiems muzikos įrašams pianolai. aprašomi naujai atrasti 
ritinėliai, nustatyti leidėjai, identifikuotos tų pačių kūrinių „klajonės“ 
tarp skirtingų ritinėlius gaminusių ir leidusių firmų. išsamiau ap-
žvelgiamos tokių įrašų radimosi aplinkybės, pateikiama naujų žinių 
apie muzikus, įgrojusius ar aranžavusius lietuvišką muziką piano-
lai, taip pat atskleidžiami nauji tarpkultūrinio bendradarbiavimo 
aspektai. tyrime taikomi analitinis, lyginamasis, istorinių šaltinių 
analizės metodai. atkreipiamas dėmesys, kad ritinėliai pianolai su 
lietuviškos muzikos įrašais vis dar mažai tyrinėti, nežinomas ben-
dras jų kiekis, nuodugniai neišnagrinėta repertuaro struktūra, be to, 
pačių kūrinių identifikavimą ir tyrimus apsunkina tai, kad ritinėlių 
saugojimo vietose nėra instrumentų, kuriais būtų galima jų paklau-
syti. lieka atviras ir lietuviškumo klausimas – dalis ritinėlių skirta 
populiariam to meto tarptautiniam repertuarui, dar kiti ritinėliai su 
lietuviškomis autorių pavardėmis yra išleisti tarp kitų tautų (daž-
niausiai lenkų) muzikos.

ReikŠMiniai 
ŽodŽiai:  

lietuviška muzika, 
muzikos įrašai, pianola, 

ritinėliai pianolai.

lietuviška muzika, užfiksuota perforuoto popieriaus ritinėliuose, skirtuose mecha-
niniam pianinui – pianolai, sudaro reikšmingą, bet dar mažai tyrinėtą lietuvių muziki-
nės kultūros barą. apie tokio tipo lietuviškos muzikos palikimą iki 2010 m. lietuvos ir 
užsienio muzikologijos literatūroje nieko nebuvo rašyta. jei apie šiuos „rolelius“, pasak 
j. Žilevičiaus (Žilevičius 1999: 301), ir buvo kas žinoma, tai jie, matyt, nebuvo deramai 
įvertinti ir rimtesnio dėmesio bei studijų nesulaukė. kita vertus, lietuvos archyvuose, 
muziejuose ir bibliotekose tokių ritinėlių nėra. Vienintelis lietuviškos muzikos įrašas 
pianolai, esantis lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje Vilniuje, atrodo, yra labiau 
atsitiktinis ir nėra vertas mokslinių tyrimų. lietuviškos muzikos ritinėliai buvo išskirti-
nis XX a. 2-ojo ir 3-iojo dešimtmečio jaV lietuvių bendruomenės reiškinys. Šių ritinėlių 
leidybos laikas apima trumpą, bet intensyvų laikotarpį – nuo 1916 iki 1931 metų. kiek 
jų iš viso buvo išleista, nėra žinoma. Šiandien sudarytas katalogas apima jau 350 vienetų. 
Palyginus su pirmuoju mėginimu parengti šių ritinėlių katalogą (kučinskas 2010), aki-
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vaizdu, kad per kelerius intensyvių paieškų ir tyrimų metus 
jų skaičius išaugo tris kartus. tai gerokai papildo senąją li-
tuanistikos diskografiją, kuri iki šiol daugiausia apsiribojo 
šelako plokštelėmis. taigi intensyvesni lietuviškos muzikos 
įrašų pianolai tyrimai visų pirma turėtų pagilinti ir praplėsti 
mūsų pačių muzikinės kultūros istorijos suvokimą bei atski-
rų jos tarpsnių ypatumus.

lietuviškos muzikos ritinėlių poreikis susiformavo 
natūraliai. amerikos lietuviai norėjo kartu muzikuoti, dai-
na prisiminti tėvynę lietuvą, artimuosius, išlaikyti savo 
tautines tradicijas ir kiek įmanoma – lietuvišką identitetą. 
XX a. pradžioje smarkiai išaugusi jaV lietuvių bendruome-
nė intensyviai plėtojo kultūrinę-socialinę veiklą, organizavo bendruomenės vakarus, o 
tam reikėjo savos muzikos. tačiau ne visuomet tokiomis progomis pavykdavo rasti bent 
kiek profesionaliau muzikuojančių žmonių, tad grojantys ritinėliai  kasdienių susibūri-
mų metu ar lankantis lietuvių išlaikomuose klubuose tapo labai paklausūs ir populiarūs, 
ypač ten organizuojamų šokių, švenčių ir kitų progų metu, juo labiau kad viską pinigais 
skaičiuojančioje šalyje už tokį muzikavimą nereikėjo papildomai mokėti.

Ritinėlių, ne tik lietuviškų, paplitimo priežastys buvo ir kitos. augant jaV eko-
nomikai, stiprėjo šalies vidurinė klasė. jos skiriamuoju (ir pirmiausia prestižo) bruožu 
tapo namuose turimas pianinas. Pagal statistikos duomenis, parduodamų pianinų skai-
čius jaV 2–3-iuoju dešimtmečiu išaugo keliolika kartų ir sudarė kelių šimtų tūkstančių 
metinę apyvartą (Howard 2014). lietuviai taip pat stengėsi namuose turėti pianinus. 
nemažai jų įsigijo savaime grojančius instrumentus – pianolas. tai leisdavo nepriekaiš-
tingai sklandžiai ir net virtuoziškai (jei taip būdavo aranžuota) atlikti mielas gimtinės 
melodijas be jokio muzikinio išsilavinimo. namų muzikavimo tradicija dar labiau pa-
plito, kai ritinėlius pradėta leisti su žodžiais (pirmoji tokius ritinėlius išleido „Vocalstyle 
Song Roll“ firma) (1 pav.).

jausdamos jaV tautinių bendruomenių poreikį turėti savo nacionalinės muzikos 
įrašų, kai kurios ritinėlius gaminančios firmos praplėtė savo asortimentą, orientuotą bū-
tent į šiuos poreikius. Firmų savininkai ieškojo ir mielai priimdavo pasiūlymus išleis-
ti „užsieniečių“ muziką1. tarp aktyviausiai save siekiančiųjų įteisinti amerikoje buvo 
ir lietuviai. jų bendruomenės atstovai kiek galėjo reiškėsi įvairiose jaV visuomeninio, 

1 Šis svetimšalių terminas atsirado dėl to, kad jaV iš esmės formavosi anglakalbių bendruomenės pa-
grindu. Visų kitų tautybių atstovai ilgą laiką nesijautė visateisiai amerikos nariai. tai gerai atspindi 
QRS firmos katalogai – tautinių bendrijų muzika būdavo specialiai pažymėta raide F – foreign.

1 pav. „Vocalstyle Song 
Roll“ firmos lietuviško 
įrašo etiketė
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kultūrinio, taip pat ir muzikinio gyvenimo srityse. tad abi-
pusis amerikos muzikos leidėjų ir lietuvių siekis turėti savo 
muziką buvo vaisingas ir labai produktyvus. iš lietuvių savo 
muziką ritinėlius gaminančioms firmoms ėmė siūlyti pa-
vieniai chorų vadovai, vargonininkai, taip pat profesionalūs 
kompozitoriai – M. Petrauskas, V. nickus ir kiti.

tačiau kūriniai pianolai turėjo būti atitinkamai pa-
rengti. tą atlikdavo firmose tam tikslui dirbantys pianistai 
aranžuotojai, puikiai išmanantys mechaninių instrumentų 
galimybes. Pateiktus kūrinius jie „pataisydavo“, papildydavo 
ar kitaip aranžuodavo pagal savo skonį ir patirtį. tik nedau-
geliu atvejų jų pavardės būdavo įrašomos į ritinėlio etiketę. 
dėl to šiandien nėra žinoma, kas iš tiesų pritaikė lietuvišką 
muziką pianolai. leidėjai apsiribodavo abstrakčia nuoro-
da – arranged (angl. – aranžuota), ir dažniausiai tik instru-
mentinei muzikai. liaudies dainų ir originalių kompozi-
torių opusų aranžuotojai pianolai liko istorijos užmarštyje. 
dabar klausantis originalių kompozicijų įrašų ritinėliuose 
ir juos lyginant su natomis, tų pakeitimų kartais nėra daug, 
bet ir jie tikriausiai nebuvo suderinti su autoriumi. Žinomi 
tik keli atvejai, kai ritinėlio etiketėje yra nurodytas muzikos 
atlikėjas, įgrojęs / aranžavęs vieną ar kitą lietuvišką kūri-
nį. tai pirmiausia patys kūrinių autoriai – jonas Žemaitis, 
Vincentas nickus, Mikas Petrauskas, taip pat keli firmose 
dirbę atlikėjai – Samas Perry’is, k. echtneris, osgood & 
Black, Vincas Baluta. Pastarasis kaip aranžuotojas nurody-
tas tik viename ritinėlyje (QRS, F8131 – „onytės polka“), 
tad lieka abejonė, ar tai buvo vienkartinis Balutos įgrojimas, 
ar buvo ir daugiau jo parengtų ritinėlių (2 pav.). 

daugiau žinoma apie Samą a. Perry’į (1884–1936). 
tai amerikietiškas Samuelio abrahamo Perlšteino vardas. 
Baigęs odesos universitetą, vėliau Vienos muzikos ir teatro 

akademiją, jis tapo koncertuojančiu europos pianistu (taylor 2014). atvykęs į jaV dau-
giau nei dešimtmetį dirbo „connorized Song Words“ firmoje; čia įgrojo per 500 įvairios 
muzikos ritinėlių, tarp jų – šiandien žinomus du lietuviškus ritinėlius (3 pav.). 

2 pav. Vinco Balutos 
aranžuota ir tikriausiai 
įgrota „Onytės polka“

3 pav. S. A. Perry’io įgroti 
lietuviški ritinėliai
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ar lietuviai kompozitoriai patys įgrodavo savo kūrinius, 
ar juos atlikdavo firmose dirbę muzikantai, nėra aišku. kai 
kuriose etiketėse nurodyta, kas iš lietuvių autorių kūrinį 
aranžavo / įgrojo, bet archyvinių dokumentų apie tokią vei-
klą nerasta.

Šiandien yra žinoma, kad ritinėlius su lietuviška muzi-
ka leido keliolika firmų. daugiausia šioje srityje nusipelnė 

„connorized Song Words“, „US Word Roll“, QRS firmos. 
jos išleido po kelias dešimtis ritinėlių (QRS – netgi per 130). 
apie šias firmas jau rašyta anksčiau (kučinskas 2014), todėl 
čia aptarsime kitus leidėjus. Pirmuosius lietuviškos muzi-
kos ritinėlius 1916 m. išleido „automatic Music Roll co.“  
lietuviški šios firmos ritinėliai vienintelį kartą paminėti 
1916 m. žurnale Music Trade Review (MtR, 1916, Vol. 62, 
nr. 9, p. 21)2. Visi įgroti kūriniai paimti iš j. naujalio lei-
dinio 8 lietuviškos tautiškos dainos, išleisto 1906 m. kaune 
(naujalis 1906). Pagal jį išlaikytas ir ritinėlių nuoseklumas. 
deja, pačių ritinėlių kol kas nepavyko atrasti, ir tai sunkina 
išsamesnį jų tyrimą.

kitas mažiau žinomas leidėjas – augustas antpusaitis. atrastuose ritinėliuose šio 
leidėjo pavardė rašoma keleriopai: antpusaico isz leista rolle su zodzeis, antpusat’s Spe-
cial, antpusatis, antpusate. leidėjo vardas nustatytas pagal transatlantinių laivų kelei-
vių sąrašus, kuriuose minimas augustas antpusaitis, 41 m. prekybininkas iš lietuvos 
(ast rauskas, kučinskas 2013: 78). Viename iš reklaminių antpusaičio lipdukų, užkli-
juotų ant ritinėlio dėžutės, nurodyta, kad a. antpusaitis prekiavo muzikos instrumentais, 
grotuvais, muzikos įrašais ir natomis. Remiantis ritinėlių numeracija, galima teigti, kad 
a. antpusaitis išleido ne mažiau kaip 25 ritinėlius. kai kurie jo ritinėliai pagaminti „ar-
tista“ firmos3, kiti – „connorized Song Words“. tą patvirtina ritinėlio auselė su „artista“ 
firmos užrašu ir vėliau „connorized Song Words“ perleisti kai kurie antpusaičio ritinė-
liai, išsaugant jo autorines teises (nuoroda etiketėje) (4 pav.).

du ritinėlius su lietuviška muzika išleido „The Rudolph Wurlitzer co.“ firma (5 pav.). 
Vokiečio imigranto 1853 m. cincinatyje įkurta firma ilgainiui išaugo į vieną stambiausių 
Šiaurės amerikos mechaninių muzikos instrumentų gamybos ir platinimo kompanijų.  

2 Žurnalo archyvas,  prieiga per internetą: http://mtr.arcade-museum.com
3 Ritinėlių leidybos firma „artista“ veikė niujorke apie 1920 m. ir leido daugiausia populiarias italų 

dainas (dyer 2013).
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4 pav. Augusto Antpusai-
čio ritinėliai, pagaminti 
skirtingų firmų
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greta pianinų ir pianolų ji garsėjo automatinėmis muzikinėmis dėžutėmis (jukebox), 
teat rų vargonais ir sėkmingai veikė net iki 1988 metų. Šios firmos išleisti lietuviški ri-
tinėliai neturi atskiro pavadinimo, jie numeruoti pagal bendrą firmos seką – nr. 2486 ir 
nr. 2487. Ritinėliai ilgos trukmės, juose sujungta po penkis kūrinius. nesunku atsekti, 
kad naujų kūrinių juose nėra – tai anksčiau kitų firmų („US Word Roll“, QRS) išleistos 
muzikos pakartojimas. Vienintelis skirtumas tas, kad kūriniai sujungti į vieną ritinėlį ir 
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5 pav. „The Rudolph Wur-
litzer Co.“ firmos katalo-
ge greta kitų tautų mu-
zikos ritinėlių paskelbti ir 
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pritaikyti ilgesniam nepertraukiamam muzikavimui. Pačių ritinėlių, deja, kol kas taip pat 
nepavyko surasti, kaip ir žinių apie firmą „american Music Roll co.“

dar viena lietuviškus ritinėlius išleidusi firma – „de luxe Roll corp“. tai buvo 
Freiburge veikusios vokiečių firmos „M. Welte & Sone“ dukterinė įmonė, įkurta 1912 m. 
niujorke. Vokiečių firma garsėjo tuo, kad gamino „reprodukcines“ pianolas su papildoma 
įranga, kurią šiam instrumentui skirtas ritinėlis aktyvuodavo – taip būdavo atkuriamas 
natūralus atlikėjo muzikavimas su tempo agogika, dinamika ir pedalizacija4. Šios fir-
mos kataloguose pavyko atrasti du su lituanistika susijusius ritinėlius. Pirmasis – tai 
F. chopino „lietuviškos dainos“ įrašas (ritinėlio nr. c6912, paminėtas firmos 1925 m. 
kataloge), vargu ar apskritai priskirtinas lietuviškai muzikai, o antrajame (nr. c7224) 
aiškiai nurodyta, kad įrašyta lietuviška kalėdinė giesmė5. iš jos angliško pavadinimo gali-
ma spėti, kad apdainuojamas kristaus gimimas. lietuviško atitikmens vėlgi neįmanoma 
nustatyti neišklausius pačios muzikos, kadangi atrastas tik ritinėlio aprašas, pateiktas 
1925 m. firmos kataloge ir dviejuose to meto periodiniuose leidiniuose6. ar yra išlikęs 
pats ritinėlis, nėra žinoma.

atskirą grupę sudaro ritinėliai, kurių lietuviškumas nėra toks akivaizdus. Šiuose 
ritinėliuose įrašytas tarptautinis, visoje amerikoje ir net pasaulyje paplitęs repertuaras. 
jų priskyrimas lietuviškiems ritinėliams tėra sąlyginis – formuojant lietuviškos muzi-
kos katalogą pianolai formaliai vadovautasi nuoroda etiketėje: Lithuanian. kaip žinoma, 
XX a. pirmojoje pusėje akivaizdžiai formavosi pasaulinės populiariosios muzikos tipas. 
tie patys kūriniai, išvertus pavadinimą, būdavo atliekami įvairiose šalyse ir daugelio jaV 
tautinių bendrijų priimami kaip savi. kai kurių jų pradinį šaltinį sunku nustatyti, nes 
etiketėje nurodytas pavadinimas būna gana laisvai išverstas, ir neišgirdus, kaip skamba 
pats kūrinys, neįmanoma jo identifikuoti. Prie tokių „lietuviškos muzikos“ (angl. Lithua-
nian) kūrinių reikėtų priskirti keliolika ritinėlių su juose įgrotu tarptautiniu repertuaru. 
tai k. echtnerio „Padispanas“ (QRS, F7643 ir US, 12276), j. Hoerberio polka „jutelym“ 
(angl. you tell him) (QRS, F7651), F. Przybylskio polka „Svieto pabaiga“ (QRS, F8128 ir 
US, 10457), j. Powiadowskio „Monapolio polka“ (QRS, F8129 ir US, 13059), e. ow-
czarskio „Vestuvių polka“ (QRS, F8130), k. namyslowskio „Senelio polka“ (QRS F8466 
ir US 10450) (iš tiesų tai garsioji klarneto polka), j. Strausso „Žydrojo dunojaus valsas“ 
(„Blue danube Waltz“) (QRS, WF8727 ir US, 10453) ir j. ivanovičiaus valsas „dunojaus 

4 Roberto Berkmano 2014 m. kovo 23 d. elektroninis laiškas straipsnio autoriui. analogiška infor-
macija apie „Welte-Mignon“ instrumentų valdymą pateikta internete: http://en.wikipedia.org/wiki/
Welte-Mignon

5 Visas ritinėlio aprašas: c7224/christmas carols/ What a Wonder (lithuanian Folk Song)/ arr. by 
dickinson.

6 Presto, 1925 11 21; Music Trade Review, 1925 11 28.
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bangos“ (US, 10452), Havajų princesės liliuokalani valsas 
„Sudievu tau“ („Farewell to thee“) (QRS, WF8740), Hele-
nos, Barboros, Marijonos, Marcelės polkos ir net „interna-
cionalas“ (US, 43218) bei „Varšuvietė“ (US, 43229), kuriuos 
pianolai aranžavo M. Petrauskas. toks platus tarptautinės 
(iš tiesų net ne lietuviškos) muzikos spektras rodo kelis da-
lykus. Pirmiausia aiškėja lietuvių bendruomenės siekis ne 
tik išlaikyti iš lietuvos atsivežtas dainas ir šokius (tai aki-
vaizdu iš daugelio ritinėlių pianolai), bet ir noras tapti „šiuo-
laikiškiems“, nebūti „provincialams“ ir greičiau integruotis į 
besiformuojančią amerikos visuomenę. kita vertus, lietuvių 
pamėgti kūriniai išties buvo nuostabūs muzikos šedevrai ir 
tokie populiarūs, kad jų pardavėjai, matyt, vardan prekybi-
nio pelno sutiko ir su pakeistais pavadinimais, ir su etiketėse 
nurodyta skirtinga jų „tautine kilme“ (6 pav.).

lietuviškų sąsajų randame dar kito tipo ritinėliuose. 
jie yra išleisti tarp kitų tautų muzikos, bet autorių ar atli-
kėjų pavardės lietuviškos – tai Vladas (Wladislaw) grigai-
tis ir V. keršulis (7 pav.). apie keršulį žinių nėra, žinomi 
tik du jo įgroti ritinėliai – „gwiazda“ („connorized Song 
Words“, 3771) ir „Szalona polka“ („US Word Roll“; MtR, 
1916 07 03 (Vol. 62, nr. 23), p. 93)7. apie V. grigaitį (1890–
1957) savo vardyne j. Žilevičius rašė: „lietuvių kilmės len-
kas. labai gerbė lietuvius ir su jais palaikė artimus ryšius. 
<…> Patekęs į 1905 m. revoliuciją, buvo išsiųstas į Sibirą, 
iš kur pabėgo ir 1914 m. atvyko į jaV. <…> Pas jį mokėsi 
daug lietuvių vargonininkų. Harmonizavo daug lietuviškų 
giesmių ir dainų“ (Žilevičius 1999: 91–92). Šiandien apie 
grigaitį galima pridurti, jog jis taip pat įgrojo keletą riti-
nėlių pianolai, kuriuos išleido „arto“ (nr. 263), „krieger“ 
(nr. 30016) ir QRS (WF6877) firmos.

Vis dėlto ritinėlių repertuare daugiausia randame lietu-
vių liaudies dainų ir originalių lietuvių kompozitorių kūrinių 
aranžuočių. išsamią repertuaro analizę atliko R. astrauskas 

7 kitas šio kūrinio įrašas paskelbtas internete: https://archive.org/details/edwardMikaijegoWesola-
orkiestraPolkaSzalona1929
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(astrauskas, kučinskas 2013: 26–29). Čia pateiksime kele-
tą papildomų įžvalgų. Visų pirma atkreiptinas dėmesys į tai, 
kad tuos pačius kūrinius perleisdavo skirtingos firmos. tai 
susiję su didele firmų tarpusavio konkurencija, noru užimti 
didesnę rinkos dalį, ir tuo, akivaizdu, pasinaudojo ne tik 
lietuviai. tokiais atvejais tie patys kūriniai būdavo pateikia-
mi nurodant vis kitą pavadinimą, autorių ar autorių teisių 
savininką. geriausiai tai iliustruoja lietuvių bendruomenė-
je populiariausias kūrinys – V. kudirkos „tautiška giesmė“ 
(8 pav.). Šios giesmės, sprendžiant iš užrašų etiketėse, buvo 
išleisti keturi skirtingi variantai. juose nurodomi pavadi-
nimai: „lietuva“ (QRS, WF6649), „lietuvių himnas“ (US, 
40535), „tautiškoji daina“ (QRS, WF7285), „tautiška 
giesmė“ (QRS, WF8173). atitinkamai  įvairuoja etiketėse 
nurodyti autoriai – Č. Sasnauskas, M. Petrauskas, V. nic-
kus, V. kudirka. autorinės teisės taip pat priskiriamos vis 
kitiems asmenims – V. nickui, i. Vaitkui, k. Strumskiui. 
lyginant įrašus matyti tik vienur kitur papildomai pridė-
ti pabalsiai, muzika pradedama lyg ir įžanga (nuo antros 
padalos), tačiau jų visų pagrindas yra vienas – V. kudirkos 
giesmė.

Buvo ir kita skirtingų firmų tų pačių ritinėlių pakarto-
jimo priežastis – dėl konkurencijos įvykę firmų bankrotai 
ar perpirkimai. antai ilgą laiką tarpusavyje konkuravusios 

„US Word Roll“, „Victor Roll“, „connorized Song Words“ 
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firmos turėjo nusileisti QRS firmai, kuri apie 1926 m. jas 
perpirko ir pakartotinai išleido tuos pačius kūrinius, bet jau 
su savo firmine etikete. daugiausia QRS firma perleido „US 
Word Roll“ ir „connorized Song Words“ anksčiau išleistą 
lietuvišką muziką (9 pav.).

išvados

apibendrinant galima teigti, kad lietuviškos muzikos 
įrašai pianolai vis dar teikia daug naujos ir vertingos infor-
macijos apie lietuviškos muzikos sklaidą, jos sąsajas su kitų 
tautų muzikinėmis tradicijomis, repertuaru, pačiais muzi-
kais. ir nors tai yra išimtinai jaV lietuvių bendruomenės 
muzikinio gyvenimo fenomenas, jis išryškina bendruosius 
lietuvių bruožus – visais laikotarpiais ir įvairiausiomis są-
lygomis siekį išsaugoti savo identitetą, skleisti savo tautinę 
muziką, propaguoti lietuvių autorių kompozicijas, bet kartu 
neatsilikti nuo tarptautinio muzikinio gyvenimo ir stengtis 
integruotis į pasaulinį kultūros kontekstą perimant, adap-
tuojant, sulietuvinant atskirus jos elementus. kartais ši in-
tegracija, kai užsieniečių muzika perleidžiama tik pakeitus 
pavadinimą, atrodo nenatūrali, dirbtinė, bet kitais atvejais 
užsieniečių įgroti ritinėliai yra profesionaliau ir kūrybiškiau 
aranžuojami bei atliekami. 

aiškinantis ritinėlių priskyrimą mūsų kultūriniam 
kontekstui, tenka gerokai išplėsti šiuo metu įsisąmonintus 
lituanistikos horizontus. Čia reikia kalbėti ir apie verstinę ar 

„pasisavintą“ kitų tautų muziką, dažniausiai kaimynų lenkų, 
ir apie besiformuojantį tarptautinį / pasaulinį populiarios 
muzikos repertuarą (abiem atvejais etiketėse nurodoma, jog 
tai – lietuviška muzika), ir apie kitose tautinėse bendrijose 
besireiškiančius muzikus lietuviškomis pavardėmis, ir apie 
abejotinos meninės vertės kompozicijas, kurių autorystė 
apskritai dar nėra nustatyta. 

nuo 2010 m., kai lietuviškos muzikos ritinėliai pianolai tyrinėjami intensyviau, jų 
skaičius išaugo tris kartus (šiuo metu siekia 350). akivaizdu, jog tai toli gražu ne riba – 
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iki šiol internetiniuose aukcionuose galima aptikti dar nežinomų, neregistruotų ritinė-
lių. Per tuos kelerius metus gerokai padaugėjo ritinėlius leidusių firmų (nuo keturių iki 
devynių), atrasti nauji archyviniai dokumentai (QRS firmos ritinėlių gamybos žurnalas, 
leidybos sutartys), identifikuota dalis ritinėliuose įgrotų muzikos kūrinių. Visa tai rodo, 
kad ši sritis dar laukia muzikologų dėmesio, o tai, kas jau atrasta ir ištirta, svariai priside-
da prie mūsų muzikinio kultūrinio gyvenimo pažinimo, praplečia jo atskirus epizodus.
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Priimta 2014 08 19
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SUMMaRY. The article presents the author’s continuous research on 
piano rolls published by lithuanians in the USa. newly discovered 
rolls, publishers and the identified transfer of the same music be-
tween different pianola music companies are discussed. conditions 
of the appearance of these rolls are presented in a more detailed way, 
as well as newly collected information about the people who played, 
arranged or recorded lithuanian music for piano rolls. new means 
of international collaboration are also revealed. Methods of analyti-
cal and comparative research together with an analysis of historical 
sources were used for this article. it is noted that lithuanian music 
for pianola has not yet been researched enough, as even the final 
number of issues has not been determined. Recorded music and its 
variety has not been analyzed in detail yet either. and finally, it is 
difficult to identify recorded songs and original compositions them-
selves because of the lack of the music instrument (pianola) in ar-
chives and private collections where lithuanian piano rolls are held. 
So it is impossible to listen to the music recorded on these rolls.  
another question which still needs to be discussed more widely 
is the identity of lithuanian rolls – that is, their lithuanian-ness. 
Some of the “lithuanian” rolls contain popular international music 
of that time, other rolls have been recorded by people with lithua-
nian names but they have been published in the series of other na-
tional communities (most of all, amongst Polish music). 
The conclusion has been made that lithuanian music rolls high-
light some specific cases where the lithuanian community in the 
USa published and shared their music. This fact also discloses ways 
in which they integrated into the general international musical life. 
The addition of newly discovered rolls and archival documents has 
increased the number of existing rolls since 2010 three times (up to 
350). This means that the research on lithuanian piano rolls needs 
more time and efforts and that it is not yet complete.

keYWoRdS: 
lithuanian music, 
music recordings, 

pianola, piano rolls.

Lithuanian music for perforated paper rolls
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Drone muzikos kūrinių  
analizės prielaidos

Mykolas NaTaLevičius
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija

ReikŠMiniai  
ŽodŽiai: eksperimen-
tinė, elektroninė, triukš-
mo muzika, muzikos 
analizė, spektrograma, 
obertonai, ambient, drone, 
minimalistinė muzika.

anotacija. Drone stilius nėra išsamiai ištirtas muzikologijos litera-
tūroje. kaip ir kitoms eksperimentinės elektroninės muzikos sri-
tims, jam stinga sisteminio analizės metodo. Straipsnyje pateikiama 
spekt rinė drone muzikos analizė naudojant „Sonic Visualiser“ kom-
piuterinę programą. aptariamos jos galimybės ir privalumai, tyri-
nėjami Briano eno, Phillo niblocko, aphex twino, jacobo kirke-
gaardo, oöphoi ir Merzbow kūriniai.

PrAxis

XX a. antrojoje pusėje atsirado daug naujų muzikos krypčių, kurios muzikologams 
iškėlė naujų uždavinių. elektroninių muzikos instrumentų vystymasis, „žemojo“ ir 

„aukštojo“ meno raiškos priemonių susiliejimas, susipynimas, stilių maišymasis (fusion) 
skatino naują požiūrį ir įžvalgas. tembrinės garso naujovės neatpažįstamai pakeitė šiuo-
laikinės muzikos skambesį, akademinėje muzikoje atsirado naujos sampratos (sonoriz-
mas, spektrinė muzika, naujasis paprastumas, naujasis sudėtingumas), žyminčios garso 
medžiagos ir santykio su garsu pokyčius. kompozitoriai ėmė naudoti platų priemonių 
spektrą: nuo sinusinio tono iki baltojo triukšmo, kūriniams pasitelkdami garsų generato-
rius ir kompiuterius. neinstitucinio meno sferoje gimė naujos kryptys, tokios kaip garso 
menas, triukšmo muzika; jungiantis klubinei ir eksperimentinei kultūrai susiformavo 
idM1, glitch 2 bei radikalios šokių muzikos edM3 atšakos: noisecore, metalcore, speedcore, 
terrorcore4 stiliai.

Šie pokyčiai sutapo su „naujosios muzikologijos“5 atsiradimu, jos dėmesio centre 
atsidūrė kultūros studijos, estetika ir muzikos kritika. Ši kryptis buvo tarsi reakcija į 

1 idM (angl. intellectual dance music) – šokių muzikos stilius, kuriam būdinga sudėtinga ritmika, nepe-
riodinis metras.

2 Glitch (angl. – gedimas) – elektroninės muzikos rūšis, atsiradusi XX a. 10-ojo dešimtmečio viduryje.
3 edM (angl. electronic dance music) – sąvoka, apibrėžianti naktiniams klubams skirtą elektroninę 

muziką. Į šią sąvoką įeina tokie stiliai kaip techno, trance, drum’n’bass, house, UK garage. Šiai muzikai 
būdingas akcentuotas ritmas, stipri bosinė linija, labai aukštas garso lygis; garsui išgauti plačiai nau-
dojamos naujos technologijos (sintezatoriai, sampleriai, ritmo mašinos).

4 Šioms kryptims būdingas itin greitas tempas – 180–600 (ir daugiau) tvinksnių per sekundę.
5 naujoji muzikologija – tai muzikologijos krypčių visuma, kilusi 8-ajame dešimtmetyje ir tapusi 

muzikos tyrimų paradigmų lūžiu. jai būdingas sociologijos, antropologijos, kultūrologijos, lyčių 
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pozityvistinę eurocentristinę muzikologiją, kuriai būdinga muzikos kūrinio absoliuti-
zacija, o centru laikoma Vakarų muzikos kultūra. Šalia naujosios muzikologijos iškilo ir 
kitų muziką tiriančių mokslo šakų: muzikos psichologija6, psichoakustika7, atlikimo stu-
dijos8, neuromuzikologija9 bei evoliucinė muzikologija10. tyrėjų darbą smarkiai pakeitė 
kompiuteris ir kiti įrenginiai (pvz., funkcinio magnetinio rezonanso tyrimas naudojamas 
smegenų veiklai fiksuoti įvairių procesų metu).

tačiau pokyčių atmosferoje ne visos sritys lieka pakankamai ištirtos. Mažai dėmesio 
skirta eksperimentinės muzikos krypčiai – drone11 stiliui, kuriam būdinga statika ir ribi-
nė medžiagos redukcija. Radikali minimalizmo atšaka aptariama fragmentiškai ir epizo-
diškai, o šaltinių, metodiškai analizuojančių komponavimo technikas ir principus, nėra. 
teigiama, kad šią kryptį pradėjo amerikiečių kompozitorius la Monte Youngas (tarp 
pradininkų minimi ir Phillas niblockas bei charlemagne’as Palestine’as). jis apibrė-
žia drone muziką kaip „minimalizmo atšaką, kurioje naudojami tęstiniai garsai“ (Young 
2000).

tačiau įvairiuose šaltiniuose randame ir kitokių apibrėžimų. dažnai drone stilius yra 
siejamas su jam artimu ambient 12. Štai veikale Cambridge History of Twentieth-Century 
Music (cook, Pople 2004) drone stilius laikomas ambient muzikos atšaka, nors pažymi-
ma, kad ankstyvieji drone kūriniai turėjo įtakos ambient muzikos atsiradimui. Muziko-
logė joanna demers apie šias dvi kryptis rašė atskiruose savo knygos Listening Through 
Noise skyriuose, drone kryptį priskirdama prie maksimalistinių krypčių (triukšmo, dub 
 techno), o ambient – prie erdvinės muzikos, į kurią įeina ir garsovaizdžiai bei lauko įrašai 

studijų metodų naudojimas muzikos tyrimams. Žymiausi krypties atstovai – josephas kermanas, 
lawrence’as krameris, Susan Mcclary, garry’is tomlinsonas, nicholas cookas.

6 Muzikos psichologija – mokslo šaka, tirianti žmonių muzikinę veiklą (Grove Art Online, prieiga per 
internetą: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/42574?q=music+psych
ology&search=quick&pos=1&_start=1#firsthit).

7 Psichoakustika – mokslo šaka, tirianti žmogaus garso suvokimą ir klausos procesus (Grove Art 
Online, prieiga per internetą: http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/
music/42574pg2#S42574.2).

8 atlikimo studijos – mokslo šaka, tirianti muzikos atlikimo aspektus (ewans, Halton, Philips 2004).
9 neuromuzikologija tiria nervinius ir kognityvinius procesus, atsakingus už muzikos suvokimą ir 

atlikimą (Wallin, Merker, Brown 2001).
10 evoliucinė muzikologija tiria evoliucinius muzikos kilmės aspektus, analizuodama gyvūnų vokalinę 

komunikaciją ir psichologines muzikos atsiradimo primatų elgsenoje prielaidas (Wallin, Merker, 
Brown 2001).

11 Drone (angl.) – gausmas, gaudesys, ūžesys, švilpimas.
12 Ambient (angl. – aplinka) – XX a. muzikos kryptis, kurioje daug dėmesio skiriama tembrui. Vyrauja 

labai lėtas tempas ir lėta muzikinių įvykių kaita. Žymiausias šios muzikos pradininkas – britų kom-
pozitorius Brianas eno (g. 1948).
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(demers 2010). egzistuoja dar viena termino prasmė – anglakalbėje literatūroje drone 
terminas iki XX a. vidurio etnomuzikologijoje naudotas dar ir kaip burdono sinonimas. 

nenuostabu, kad fragmentiškos analizės ir painių apibrėžimų kontekste stiliaus są-
voka nėra konkretizuota. daugiausia painiavos kelia drone sąsajos su ambient muzika. 
interneto diskusijose ir nemoksliniuose šaltiniuose dažnai aptinkama painių apibrėžimų 
(pvz., drone ambient), suniveliuojančių abiejų stilių ribas. Sutvarkyti klasifikaciją galėtų 
metodiška analizė, tačiau drone kūriniai retai užrašomi natomis ar fiksuojami grafiniu 
pavidalu ir dažnai egzistuoja tik įrašuose. Čia susiduriama apskritai su elektroninės ir 
eksperimentinės muzikos analizės problemomis. 

Drone kūrinių analizės metodo parinkimo gairės

aptardama fundamentalias eksperimentinės muzikos kategorijas muzikologė j. de-
mers siūlo skirstyti jas į tris grupes (demers 2010). Pirmoji – tai akademinė elektro-
akustika; jos autoriai dažniausiai yra klasikinį išsilavinimą turintys kompozitoriai, dažnai 
dirbantys elektroninės muzikos centruose, taip pat ir pedagoginį darbą. Šiai krypčiai 
būdingas elitiškumas ir valstybės finansavimas. antroji – electronica. jai dažniausiai ats-
tovauja tradicinio muzikinio išsilavinimo neturintys menininkai. Muzikos srautus čia 
reguliuoja įrašų leidyklos, kurios specializuojasi tam tikroje muzikos srityje. Ši sritis 
nėra remiama valstybės ir yra orientuota į komerciją – didesnį įrašų pardavimą. trečioji 
kryptis – garso menas. Šioje srityje dažnai dirba vizualinių menų išsilavinimą turintys 
menininkai. Čia daugiausia dėmesio kreipiama į konceptualumą ir fizinius, filosofinius, 
psichoakustinius garso aspektus. 

Drone stiliaus apraiškų randama visose trijose grupėse. labiausiai jos vyrauja electro-
nica kryptyje. negalima eliminuoti ir akademinės elektroninės (ar / ir tradicinės – akus-
tinės) muzikos, kadangi la Monte Youngo, ch. Palestine’o kūriniai taip pat priskiriami 
drone krypčiai, todėl galima teigti, kad drone stilius nepriklauso konkrečiai eksperimen-
tinės muzikos kategorijai. j. demers skirstymas padeda atskleisti drone stiliaus universa-
lumą. Stiliaus pradininku laikomas la Monte Youngas priklauso akademinės muzikos 
sferai. Vėlesnių tradicijos tęsėjų situacija nėra tokia aiški, kadangi Ph. niblockas – vienas 
svarbiausių drone atstovų – neturėjo tradicinio muzikinio išsilavinimo, o dalis vėliau dir-
busių kūrėjų yra iš neinstitucinės muzikos arba garso meno krypties. 

Prieš sprendžiant apibrėžimo ir klasifikacijos problemas, svarbu apžvelgti galimus 
analizės metodus, tačiau čia susiduriama su dar viena problema – sisteminių analizės me-
todų, skirtų eksperimentinei ir elektroninei muzikai, stoka. Pastarosios sferos yra gana 
naujas reiškinys muzikos istorijoje, tad kol kas nėra susiklosčiusių šios muzikos analizės 
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tradicijų. Muzikologė laura Zattra konferencijos pranešime „analysis and analyses of 
electroacoustic Music“ aptarė elektroakustinės muzikos analizės problematiką. esamus 
metodus autorė suskirstė į šias grupes:

1. Klausomoji analizė. ji remiasi prielaida, kad elektroakustinė muzika neturi siste-
minio teksto, kurį būtų galima tyrinėti. tokiu atveju klausymas tampa vienintele prie-
mone, leidžiančia ją analizuoti. Muzikologijos literatūroje daugiausia randamos indivi-
dualios kompozitorių arba muzikologų paruoštos analizės arba retesniais atvejais – tokių 
analizių palyginimai. Šią kryptį l. Zattra skirsto į kelias rūšis:
 Pierre’o Schaefferio13 analizė, kuri dar gali būti vadinama tipų morfologine. Savo 

knygoje Traité des objets musicaux (1966) autorius pateikia garsų klasifikaciją, pagal 
29 savybes išskirdamas subalansuotus, perteklinius ir neįprastus garsus. 

 François delalande’as savo analizės sistemoje išplečia P. Schaefferio metodą, naudo-
damas klausymosi testus ir taip siekdamas didesnio objektyvumo. testuose tiriami 
ir išskiriami svarbiausi klausymosi tipai: taksonominis, empatinis ir figūratyvinis.

 Spektromorfologija – kompozitoriaus ir muzikologo deniso Smalley’aus14 analizės 
sistema, kurioje daugiausia dėmesio skiriama garso kaitai laike. triukšmo-natos 
tęstinume kompozitorius išskiria tris kategorijas: triukšmą, mazgą ir natą; taip pat 
teorijoje išskiriami trys morfologiniai archetipai: atakos-impulso, atakos-išnykimo, 
laipsniškos tąsos.

 garso-vaizdo sintaksės analizė. Simonas emmersonas15 – pirmasis kompozitorius 
ir muzikologas, 1986 m. aprašęs kalbos ir analizės problemą, egzistuojančią elek-
troakustinėje muzikoje. anot jo, kūriniai gali būti priskiriami klausos arba mimeti-
niam diskursui, o muzikos forma gali remtis abstrakčia arba abstrahuota (ekstrapo-
liarine) sintakse.

 neutralaus lygio analizė. Stephane’as Roy’us16 sukūrė tyrimo būdą, naudodamas 
45 ženklų sistemą, žyminčią garsų orientaciją, stratifikaciją, retoriką ir procesą. 
Metodo autorius teigia, jog akustiniai ir psichoakustiniai tyrimai siekia izoliuoti 
paramet rus, nors garsai yra pernelyg susiję vienas su kitu, kad būtų atskirti.

13 Pierre’as Schaefferis (1910–1995) – prancūzų kompozitorius, rašytojas, inžinierius, muzikologas, 
konkrečiosios muzikos pradininkas.

14 denisas arthuras Smalley’us (g. 1946) – naujosios Zelandijos kompozitorius, specializuojantis 
elektroakustinės ir ypač akusmatinės muzikos srityse. jo kūrinys „Pentes“ (1974) laikomas vienu iš 
klasikinių elektroakustinės muzikos pavyzdžių.

15 Simonas emmersonas (g. 1950) – anglų kompozitorius, dirbantis su elektroakustine muzika ir gyvąja 
elektronika.

16 Stephane’as Roy’us (g. 1959) – kanadiečių elektroakustinės muzikos kompozitorius ir muzikologas. 
išleido knygą apie elektroakustinės muzikos analizę.
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 Spektrograma. Robertas coganas ir Pozzi escotas knygoje New Images of Musi-
cal Sound, siekdami aprašyti garso realizacijos procesus, muzikos analizei naudojo 
spektrogramas. jie pastebėjo, kad spektrograma labai ryškiai atspindi garsų forma-
vimąsi bei kaitą laiko dimensijoje.

 grafinė muzikos reprezentacija. Ši klasifikacijos kategorija apima platų įvairių 
technikų diapazoną, tarp jų ir spektrogramą, bangos formą, laiko amplitudės vizua-
lizaciją (Zattra 2006).

2. Genetinė analizė. Šiuo būdu tiriamas kompozicinis procesas arba kompiuteriniai 
duomenys yra naudojami kaip analizės objektas. Šie analizės metodai yra nauji ir dar 
tobulinami. Vienas pirmųjų tokio tipo tyrimo pavyzdžių – deniso laurraino jeano-
claude’o Risset kūrinio „inharmonique“ analizė.

3. Kompiuterinė analizė. Mėginimai muzikos struktūrų tyrimams panaudoti kom-
piuterius siekia XX a. 8-ąjį dešimtmetį. Vėliau tyrinėjant garsą ir ieškant muzikos infor-
macijos (music information retrieval), ypatingas dėmesys buvo skiriamas fizinių modelių 
analizei17.

Pagrindinės kompiuterinės analizės problemos yra susijusios su žmogaus klausos 
modeliavimo sunkumais ir kai kurių kūrinių turinio heterogeniškumu, sunkiai skiria-
mais garsais (dėl techninių galimybių ir meninės idėjos kartais garsai būna smarkiai 
sluoksniuojami, o tirštoje ir netemperuotoje arba triukšmo faktūroje automatiškai išskir-
ti atskirus garsus yra labai sudėtinga).

Morfologinis garsų aprašymas ( julienas Ricardas) – tai muzikos informacijos 
paieškos variantas, skirtas elektroakustinei muzikai. autorius nemažai dėmesio skiria 
triukšmo, neapibrėžtiems garsams, kurie yra gausiai naudojami elektroninėje muzikoje. 
Ši koncepcija kilo praplėtus P. Schaefferio tipų morfologinį metodą ir jį pritaikius elekt-
roniniams garsams. kaip rodo tyrimai, klasifikacijos rezultatai yra geri, tačiau problemų 
kyla dėl sudėtinių garsų (vienu metu girdimų kelių garsų arba triukšmo komponentų).

l. Zattra pabrėžia, kad eksponentiškai augant elektroninės muzikos kūrinių kiekiui 
jų analizė kol kas nėra sisteminga. Stinga standartizuotų metodų, ir dažnas autorius 
naudoja individualius tyrimo būdus. analizuojant drone stilių, svarbu apsibrėžti jo ribas, 
ir vienas pagrindinių tikslų yra sukonkretinti stiliaus apibrėžimą. tam reikia atrasti drone 

17 Muzikos informacijos paieška išpopuliarėjo paskutiniajame XX a. dešimtmetyje. tai tarpdalykinė 
mokslo šaka, kurios tikslas yra ieškoti informacijos muzikoje. ji jungia muzikologijos, psichologijos, 
mechaninio mokymosi (machine learning), signalų apdorojimo, dirbtinio intelekto sritis. tyrimų 
rezultatai padeda kurti muziką kategorizuojančias sistemas, atpažįstančias muzikos instrumentus, 
automatiškai generuojančias muziką ir kt. geriausi rezultatai kol kas pasiekti tyrinėjant tonaliąją ir 
populiariąją muziką, o elektroninės ir elektroakustinės muzikos kūriniams skiriama nedaug dėmesio.
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ir jam artimų stilių (ambient) savybes bei dėsningumus remiantis prielaida, kad drone ir 
ambient stiliai yra skirtingi (demers 2010). labiausiai pastebimi skirtumai:

1. estetika. anot j. demers, drone priklauso maksimalistinei muzikos krypčiai, o 
ambient – erdvinei muzikai. 

2. kilmė. Drone pradininkas la Monte Youngas (vienas iš stiliaus apibrėžėjų) inspi-
racijų sėmėsi iš džiazo ir neeuropietiškų kultūrų muzikos (taruskin 2010). Ambient mu-
ziką pradėjo kurti Brianas eno. Šis kompozitorius minėjo ericą Satie ir „tapetų muziką“ 
kaip įkvėpimo šaltinį, bet neakcentavo jokių sąsajų su neeuropietiška tradicija.

3. technologiniai skirtumai, randami nemokslinėje literatūroje (Computer Music, 
2011, nr. 8).

Prielaidos bus grindžiamos spektriniu analizės metodu, kuris atskleidžia objekty-
vią garsų kaitą laike ir garsinių procesų realizaciją, padeda atpažinti garsų kaitą, garsi-
nių įvykių tankį ir įveikti muzikinio teksto trūkumą (cogan, Pozzi 1984). kiti minėti 
metodai nėra labai tinkami tokiam tikslui dėl įvairių priežasčių: tipų morfologinę ir 
F. delalande’o analizes reikia atmesti, kadangi jos buvo skirtos konkrečiosios muzikos 
kūriniams, genetinė analizė dar nėra pakankamai išvystyta platesniam muzikos stilių 
diapazonui, kompiuterinis muzikos analizės metodas nepakankamai ištobulintas ir la-
biau orientuotas į konvencionalią muziką. Vėlesniuose tyrimo etapuose kaip potencialiai 
naudingas gali būti spektromorfologinio lygio metodas.

Spektrinei analizei naudojama londono Queen Mary universiteto skaitmeninės 
muzikos centro sukurta garso analizės kompiuterinė programa „Sonic Visualiser“, lei-
džianti analizuoti garso bangos formą ir spektrogramas. taikoma melodinio diapazo-
no (32–1400 Hz) spektrograma parodo vyraujančius pagrindinius tonus ir eliminuoja 
aukštesnius obertonus, kurie tyrimui nėra aktualūs. Vėliau šios analizės aprašomos ir 
lyginamos ieškant bendrybių, skirtumų ir dėsningumų. Siekiant kuo labiau detalizuoti 
tęsiamų garsų spektrą ir išgauti aukštą rezoliuciją žemuosiuose dažniuose, Fourier trans-
formacijos lango dydis yra 16384, o grafikas – logaritminis.

Drone, triukšmo ir ambient kūrinių analizė

Šiame straipsnyje analizuojamos jacobo kirkegaardo, Phillo niblocko, aphex 
twino (Richardas davidas jamesas), oöphoi (gianluigi gasparetti), Merzbow (Ma-
sami akita), Briano eno ir Haroldo Buddo kūrinių spektrogramos. autoriai atsto-
vauja skirtingoms muzikos sferoms: j. kirkegaardas yra garso menininkas, P. nibloc-
kas ir B. eno – savamoksliai kompozitoriai, R. d. jamesas – šokių muzikos atlikėjas,  
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H. Buddas – profesionalus kompozitorius, o g. gasparetti ir M. akita – neinstituciniai 
elektroninės muzikos kūrėjai. 

j. kirkegaardo18 2006 m. sukurtas albumas „4 Rooms“ buvo įrašytas keturiose ap-
leistose Pripetės miesto patalpose: bažnyčioje, baseine, sporto salėje, auditorijoje. Šia-
me mieste gyveno Černobylio atominės elektrinės darbuotojai, kurie po katastrofos 
buvo priversti palikti miestą. garsui generuoti buvo naudojama garso grįžtamojo ryšio 
(angl. feedback) technika19. 

1–4 paveikslėliuose (spektrogramos – straipsnio autoriaus) matome šio albumo ta-
kelių („church“, „auditorium“, „Swimming Pool“, „gymnasium“) spektrogramas. kū-
riniams būdinga ilga (12–14 min.) trukmė; garsiniai parametrai kinta labai lėtai ir nėra 
ryškių kontrastų. Muzikinis audinys sudarytas iš tęsiamų garsų. garsai palaipsniui ple-
čiasi („church“) arba lėtai keičia kitus („auditorium“ ir „Swimming Pool“), kūriniuose 
vyraujančius garsų kompleksus papildo palengva atsirandantys ir dingstantys obertonai 
(2 pav.) arba triukšmas (3 pav.). Ryškiai vyrauja vidurinių ir žemų dažnių registras. 

j. kirkegaardo „church“ (1 pav.) kūrinio trukmė 12'50. jis prasideda plačiu, statišku 
fis tono unisonu. Pirmąsias minutes girdimos silpnos dinaminės tono variacijos, klausa 
išskiria du garsų sluoksnius. Pirmajame vyrauja fis tonas, antrajame – triukšmo fonas. 
trečią kūrinio minutę triukšmo fonas išryškėja ir tampa vyraujantis. apatinis pagrin-
dinis tonas pamažu nutyla, prie jo prisijungia c, d, f tonai, o vėliau (aukso pjūvio srityje) 
ir silpnesni h, e1 garsai, sudarydami tirštą klasterį. Fis tonas kūrinio viduryje nustoja 
vyrauti ir sąskambyje ima viršų c, d, f klasteris, sukurdamas tirštą, duslų ir sodrų skam-
besį, kuriam būdingas nuolatinis dinaminis bangavimas. Šis procesas ryškiai matomas 
spektrogramoje. kūrinio pabaigoje girdime stiprų c toną. dėl lėtos garsų tėkmės ir kitų 
garsinių dimensijų (ritmo, dinamikos) aktyvumo stokos klausa lengvai identifikuoja sub-
tilius pokyčius ir nuoseklų garso tirštinimą.

kompozitoriaus teigimu, kuriant šiuos kūrinius įrašyta medžiaga nebuvo daug re-
daguojama ir rezultatas buvo gautas įrašinėjant aplinkos garsą. Paanalizavę spektrogra-
mą galime pamatyti gana aiškias penkias skirtingas kūrinio padalas: Fis tono unisoną, 
fis garso išryškėjimą ir žemiausiojo Fis išsisklaidymą, papildomų (c, d, e) tonų įvedi-
mą, h ir d 1 tonų įvedimą ir visų garsų išsisklaidymą. Matome, kad dėl minimalistinio  

18 jacobas kirkegaardas (g. 1975) – danų garso menininkas, tyrinėjantis garsą moksliniu metodu. Meni-
ninkas ieško paslėpto muzikalumo tokiuose objektuose kaip atominės elektrinės, vulkanų išsiveržimai, 
atmosferos fenomenai.

19 Patalpose buvo pastatytos garso kolonėlės, tada mikrofonu įrašomas aplinkos garsas, kuris vėliau 
grojamas per kolonėles, vėl įrašomas ir vėl grojamas, kol įraše susiformuoja aiškiai girdimi patalpos 
rezonansai (Batty 2006). toks metodas buvo naudojamas ir garsiajame alvino lucierio kūrinyje 

„i am Sitting in a Room“ (1969).
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muzikos turinio garsinės operacijos tampa formos aspektu, t. y. garsinės sandaros po-
kytis apibrėžia kūrinio padalos pradžią, pabaigą ir nulemia formos struktūrą. analizė 
leidžia manyti, kad tokie pokyčiai galėjo būti neatsitiktiniai, ir tai suteikia pagrindą ieš-
koti komponavimo operacijų, kurios grįstos taupia ir koncentruota elementarių garsinių 
parametrų kaita.

tokioms komponavimo operacijoms terminų muzikos teorijoje kol kas nėra. garso 
menininko j. kirkegaardo „church“ naudojamą metodą drone stiliuje siūloma įvardy-
ti kaip tirštinimą – procesą, kurio metu palengva tankėja garsinė faktūra. Faktūrinis 
tirštinimas vyksta didinant garsų kiekį ir siaurėjant intervalams tarp garsų. tirštinimo 
lygmenys gali skirtis: jei vienas garsas papildomas kitu, tai laikoma žemo lygio, o jeigu 
tęsiamas intervalas pamažu tampa klasteriu – aukšto lygio tirštinimu.

„auditorium“ (2 pav.) trukmė 13'08. iš pradžių girdima mažoji seksta (gis – e1), kurią 
trečią minutę papildo f – c1 kvinta (šalia girdimas neryškus H tonas). kūrinio viduryje 
f garsas nutyla, tačiau prie jo prisijungia silpna h1 – c2 mažoji sekunda. „auditorium“ 
pirmoje pusėje susiformavęs H – f – gis – c1 – e1 akordas pabaigoje moduliuoja į gis – c1 – 
h1 – c2. Šį metodą vadiname spektrine moduliacija20. kaip matome, abu spektrai beveik 

20 Spektrine moduliacija laikomas toks garsų kaitos procesas, kurio metu moduliuojama kūrinio spektro 
struktūra. ji, kaip ir tirštinimas, gali būti žemo lygio, kai moduliavusi struktūra turi bendrų garsų su 
pagrindine, ir aukšto lygio, kai moduliavusi struktūra yra tolima pagrindinei.

1 pav. Jacobo 
Kirkegaardo 

„Church“ 
 spektrograma
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neturi bendrų garsų (išskyrus c1), todėl tai laikoma aukšto lygio moduliacija. tokio kūri-
nio priskirti tirštinimui negalima, kadangi kūrinio kryptyje garsų tankėjimas nepastebi-
mas, tiesiog keičiasi spektro struktūra.

j. kirkegaardo „Swimming Pool“ (3 pav.) trukmė 13'33. Šiam kūriniui taip pat 
būdinga spektrinė moduliacija. Pagrindinis H tonas girdimas per visą kūrinį. Prie jo 
prisijungia gis tonas, o vėliau E. Šį lėtą formavimąsi kūrinio pradžioje sustiprina žemo 
dažnio triukšmas (~16–50 Hz). Viduriniame registre (400–500 Hz) girdimi silpni E, 
H, gis obertonai. kūrinyje galime išskirti tris padalas: garso formavimosi (žemo dažnio 

2 pav. Jacobo 
Kirkegaardo 

„Auditorium“ 
 spektrograma

3 pav. Jacobo 
Kirkegaardo 

„Swimming Pool“ 
 spektrograma 
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triukšmo fone susiformuoja E, H, gis akordas), garso eksponavimo ir nutilimo. Šiuo atve-
ju spektrinė moduliacija yra žemo lygio, kadangi kūrinio pradžioje yra ryškus žemasis 
registras, o vėliau ima vyrauti vidurinio diapazono garsai. Spektro tirštinimo arba ryškių 
garso struktūros pokyčių nepastebėta.

„4 Rooms“ albumo paskutinio kūrinio „gymnasium“ (4 pav.) trukmė taip pat ilga – 
13'07. Čia ryškesnis triukšmo pradas. Pirmosiomis minutėmis išryškėja sekundinis d2 – 
es2 – e sąskambis, kurį vėliau papildo gis – ais – h. kūrinį užbaigia išryškėjęs 400–650 Hz 
diapazono triukšmas. Šiam pavyzdžiui būdinga nuosekli vidutinio lygio spektrinė mo-
duliacija, suskaidanti kūrinį į tris padalas. galime taip pat pastebėti, kad nėra dėsnin-
gų formos struktūros aspektų, kurie yra būdingi konvencionalioms muzikos formoms. 
j. kirkegaardo kūrinių laisva formos traktuotė labiau siejasi su konkretaus kūrinio tem-
bro koncepcija nei su įprastomis muzikos formomis. 

Drone kompozicijų aptinkama ir Richardo davido jameso21, geriau žinomo kaip 
aphex twinas, kūryboje. Žymus britų elektroninės muzikos kompozitorius, vienas iš 

21 Richardas davidas jamesas, arba aphex twinas (g. 1971) – anglų elektroninės muzikos kompozito-
rius, kuriantis idM, ambient, ambient techno, techno ir elektroninę šokių muziką. R. jamesas korn-
valio koledže mokėsi inžinerijos, vėliau kingstono politechnikos universitete – elektronikos. nors 
kompozitorius kūryboje naudoja kompiuterio programavimo technikas, jis pabrėžia emocijos svarbą 
muzikoje. kompozitoriui turėjo įtakos johnas cage’as, karlheinzas Stockhausenas, erikas Satie, 
Bernardas Parmegiani, iannis Xenakis ir kt.

4 pav. Jacobo 
Kirkegaardo 

„Gymnasium“ 
 spektrograma
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idM stiliaus pradininkų, kuria techno 22, jungle 23, idM, eksperimentinę elektroninę, am-
bient ir netgi eksperimentinę fortepijoninę muziką („drukqs“, 2001). Žurnalistų jis yra 
tituluojamas „elektroninės muzikos Mozartu“ ir vienu reikšmingiausių elektroninės mu-
zikos kompozitorių.

aphex twino kūrinio „Spots“ (5 pav.) iš albumo „Selected ambient Works Vo-
lume ii“24 (1994) trukmė 7'00. jame vyrauja vienas statiškas h tonas (spektrogramoje 
pastebimi silpni F1, H1 garsai), kurį paįvairina triukšmo fonas, sukurtas panaudojant 
žmonių balsų įrašus, atsitiktinius triukšmus, apdorotus stipriu aidu ir reverberacija. kū-
rinys yra monolitiškas ir statiškas, h tono stiprumas keičiasi nedaug, daugiausia poky-
čių triukšmo variantuose. Palyginti su j. kirkegaardo kūriniais, „Spots“ išsiskiria detaliu 
triukšmo fonu, kuris daug labiau atkreipia dėmesį negu tęsiamas tonas. aiškių formos 
bruožų aptikti nepavyksta, tai – statiška kompozicija.

22 Techno – elektroninės šokių muzikos stilius, kuriam būdingas 4/4 metras, 130–150 tvinksnių per mi-
nutę tempas. Stilius kilo 9-ajame dešimtmetyje detroite ( jaV). Žymiausi stiliaus atstovai: derrickas 
May, juanas atkinsas, kevinas Saundersonas.

23 Jungle – elektroninės šokių muzikos stilius, kilęs XX a. 10-ojo dešimtmečio pradžioje didžiojoje Bri-
tanijoje. Vėliau jungle buvo siejamas ir tapatinamas su drum’n’bass kryptimi, todėl kartais literatūroje 
bei nemokslinėje sferoje šiais terminais apibūdinama ta pati muzika. Stiliui būdingas greitas tempas 
(165–180 tvinksnių per minutę), sudėtingas ir kapotas ritmas bei judri boso linija. Žymiausi stiliaus 
atstovai: ltj Bukemas, aphex twinas, dj krustas ir kt.

24 „Selected ambient Works Volume ii“ (1994) – antrasis britų kompozitoriaus Richardo davido 
jameso (aphex twino) albumas.

5 pav. Aphex 
Twino „Spots“ 
 spektrograma 
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Phillas niblockas (g. 1933) – kompozitorius, vienas pagrindinių drone stiliaus atsto-
vų. Savo kūriniuose jis dažniausiai naudoja gyvų instrumentų garsus, kurių įrašus vėliau 
sluoksniuoja elektroninėmis priemonėmis. jo kūrinių „Held tones“ (1994) ir „didje-
ridoos and don’ts“ (1994) spektrogramose vyrauja vieno garso varijavimas. Melodinio 
dia pazono „Held tones“ (6 pav.) spektrogramoje matome h toną ir jo obertonus – h – h1 – 
fis2 – h2 – dis3 ir fis3, atitinkančius natūraliojo garsaeilio struktūrą. kūrinio trukmė 22'26. 

„Held tones“ būdinga formos statika (tai ilgiausias iš iki šiol analizuotų kūrinių), kurią 
paįvairina mikrotoniniai unisono praplatinimai. Pažymėtina, kad tai pirmasis kūrinys iš 
analizuotųjų, kurio obertonų struktūra atitinka natūralųjį garsaeilį. tai lemia kompo-
zitoriaus kūrybos metodas, kuriam būdingas įrašytų akustinių instrumentų sluoksnia-
vimas elektroninėmis priemonėmis. „Held tones“ formos pagrindas yra įrašytas fleitos 
garsas, kuris ir suteikia skaidrų bei švelnų kūrinio tembrą. Formos statika šis kūrinys yra 
panašus į aphex twino „Spots“, nors jame mikrotoninių variacijų nepastebėta. 

kitas P. niblocko kūrinys „didjeridoos and don’ts“ (7 pav.) yra daug tirštesnis, bet 
trumpesnis (trukmė 13'34). Pagrindinio D tono obertonus sudaro A – fis – a – fis1 – 
c2 – e2 – g2 – b2 – c2, kurie kūrinio eigoje plečiasi, taip intensyvindami tembrą. kūrinio 
forma statiška (ryškių padalų nepavyksta atskirti), jai būdingas nuoseklus vidutinio lygio 
tirštinimas (spektre išryškėja įvairūs dažniai, tačiau struktūra išlieka panaši; moduliacijos 
nėra).

Pastarasis kompozitorius, kaip ir aphex twinas, priklauso neinstitucinių kompozi-
torių grupei, tačiau ryškesnių skirtumų tarp šių autorių ir garso menininko j. kirkegaar-
do nėra. Formoje vyrauja arba statika (būdingesnė aphex twino ir Ph. niblocko kūri-

6 pav. Phillo 
Niblocko 

„Held Tones“ 
 spektrograma
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niams), arba neryškiai atskirtos tembrinės padalos ( j. kirkegaardas). garsinės struktūros 
evoliucija remiasi tembrinės struktūros varijavimu.

Drone bruožai yra būdingi ir kai kuriems italų muzikanto gianluigi gasparetti 
(1958–2013), geriau žinomo kaip oöphoi, kūriniams. jo 2002 m. kompozicijos „Sipai“ 
(8 pav.) iš albumo „Bardo“ trukmė 17'34. Čia pastebimi ankstesniuose kūriniuose at-
rasti bruožai: ilga kūrinio trukmė, tęsiami garsai. kūrinyje matome dvi padalas – pir-
mojoje vyrauja H1 – F – H – c – f – c1 – d1 garsai, antroje C – G – c – f – c1 – a1 – gis2.  

„Sipai“ garsų sluoksniams būdinga banguojanti dinamika, o formai – gana ryški, aukšto 
lygio spektrinė moduliacija.

7 pav. Phillo 
Niblocko 

„Didjeridoos 
and Don’ts“ 
 spektrograma

8 pav. Oöphoi 
„Sipai“ 
 spektrograma 
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apžvelgti pavyzdžiai rodo, kad drone stiliaus kūriniai pasižymi tembrinių struktūrų 
įvairove, kuri atperka kitų muzikinių parametrų radikalią redukciją. Vieni kompozitoriai 
(Ph. niblockas) apsiriboja akustinių garsų sluoksniavimu ir jų muzika artima natūralia-
jam garsaeiliui, kiti naudoja kompleksines metodikas ( j. kirkegaardas) ir jų kompozicijų 
garso spektro moduliacijos yra sudėtingesnės. 

iš analizuotų pavyzdžių atkreiptume dėmesį į kelias dėsningas formos strategijas – 
tirštinimą, spektrinę moduliaciją ir statiką. Šios įžvalgos gali tapti prielaida išsamesnei 
drone komponavimo priemonių analizei.

Ambient ir triukšmo muzikos sonogramų pavyzdžiai

kadangi muzikologijos literatūroje nėra vieno drone termino apibrėžimo, palygini-
mui pateiktos kelios artimų stilių spektrogramos. j. demers priskiria drone muziką prie 
maksimalistinių muzikos krypčių, tokių kaip triukšmo muzika, tad pravartu paanalizuoti 
šių stilių spektrogramas ir palyginti stilių panašumus bei skirtumus.

japonų triukšmo muzikos atstovo Masami akita (Merzbow)25 albumo „noisem-
bryo“ (1994) antrosios dalies (9 pav.), kurios trukmė 25'06, spektrogramoje matome 
stip rų moduliuojantį triukšmą, užimantį beveik visą garso diapazoną. nors kūrinio truk-
mė ilga, tačiau tiek stebint spektrogramą, tiek klausantis jame neįmanoma atskirti aiškių 
ir tęsiamų garsų, kurie buvo prieš tai analizuotų drone kūrinių pagrindas. Pastebima tik 
maksimali triukšmo kaita, kurios pagrindu j. demers triukšmo muziką priskyrė prie 
maksimalistinių krypčių. Drone panašus į triukšmo muziką tik radikalia savo garsinės 
medžiagos traktuote. 

Ambient muzikos stilius literatūroje kartais painiojamas su drone, tad, norint aiškiau 
apibrėžti pastarojo ribas ir savybes, pateikiame Briano eno26 ir Haroldo Buddo27 kū-
rinio „First light“ iš 1980 m. ambient muzikos albumo „Plateaux of Mirror“ (10 pav.)  

25 Merzbow, arba Masami akita (g. 1956) – japonų eksperimentinės, improvizacinės, triukšmo mu-
zikos atstovas, triukšmo meno pradininkas. Studijavo dailę ir dailės teoriją tamagavos universitete 
( japonija).

26 Brianas eno (g. 1948) – anglų kompozitorius, prodiuseris, dainininkas, roko muzikantas. Studijavo 
ipsvičo ir Vinčesterio meno mokyklose. Ambient ir generatyvinės muzikos pradininkas. Prodiusavo 
roko grupes „talking Heads“ ir „U2“, sukūrė instaliacijų ir paleisties garsą „Windows 95“ kompiute-
rio operacinei sistemai.

27 Haroldas Buddas (g. 1936) – amerikiečių avangardo kompozitorius ir poetas. labiausiai žinomas 
kaip vienas ambient muzikos pradininkų (kartu su kompozitoriumi B. eno). 1966 m. baigė kompo-
zicijos studijas Pietų kalifornijos universitete (studijavo pas kompozitorių ingolfą dahlį). 1970–
1976 m. dėstė kalifornijos menų institute. Bendradarbiavo su kompozitoriais Michaelu nymanu ir 
gavinu Bryarsu (1978 m. albumas „The Pavillion of dreams“).
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spektrogramą (trukmė 7'08). kūrinyje aiškiai girdimi faktūros pokyčiai, arpeggio ir me-
lodija, o to nerasta nė viename analizuojamame kūrinyje. Reverberacija apdorotas forte-
pijoninis tembras sukelia erdvės, pločio asociacijas, apie kurias kalbėjo B. eno. kūrinio 
muzikinė medžiaga diatoniška, aiškiai išreikšta melodija ir akompanimentas. ilgų tęsia-
mų garsų neaptikta. 

9 pav. Merzbow 
„Noisembryo“ 
 spektro grama

10 pav. Briano 
Eno ir Haroldo 
Buddo „First Light“ 
 spektro grama
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kitame to paties albumo pavyzdyje „Plateaux of Mirror“ (11 pav.), trunkančiame 
4'14, matome tuos pačius bruožus. kūrinio pradžioje vyrauja gis-moll arpeggio ir dia-
toninė melodija. 1'27 girdime faktūros pokyčius ir staigų nukrypimą į F-dur. garsinį 
foną papildo garso efektai. elektrinio fortepijono garsas kaip ir „First light“ yra stipriai 
apdorotas reverberacijos efektu. 

to paties kompozitoriaus B. eno 1983 m. ambient stiliaus kūrinyje „ascent (an 
ending)“ (12 pav.), trunkančiame 4'32, identifikuojame ne tradicinę melodijos ir figū-
racinio akompanimento faktūrą, o harmoninę Des – As – Es trigarsių seką, kurią papildo 
neakordiniais garsais praturtinta melodija. Ši harmoninė seka išlaikoma per visą kūrinį ir 
taip pat atrodo labai tolima drone stilistikai. Homofoninės faktūros, išreikštos melodijos 

11 pav. Briano Eno 
ir Haroldo Buddo 

„Plateaux of Mirror“ 
 spektrograma

12 pav. Briano Eno 
„Ascent (An Ending)“ 
 spektrograma
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ir diatoninės harmonijos nerasta nė viename analizuotame drone kūrinyje. Be to, dera 
pažymėti, kad ambient kūriniai yra trumpesni.

kaip matome, B. eno kūriniams nėra būdingi svarbiausi drone stilių apibūdinantys 
bruožai – ilgi tęsiami garsai ir vieno garso vyravimas. Čia aptinkame tradicines melodi-
jos ir akompanimento faktūras, kurių nerandame drone kūriniuose. labiau nei tęsiami 
tonai čia atsiskleidžia kintanti harmonija ir turtingesnis, gana aiškiai išreikštas ritmas. 
Šios analizės patvirtina tyrimo hipotezę, kad drone ir ambient kūrinių nederėtų painioti 
tiek dėl estetikos, tiek dėl technologinių skirtumų.

išvados

atlikus analizę paaiškėjo, kad prielaida apie drone stiliaus autonomiškumą yra pa-
grįsta. Stiliaus apraiškos, skirtingai nei ambient muzikoje, pasireiškia tiek neinstitucinėje 
electronica kompozitorių kūryboje, tiek garso mene. kadangi tokio tipo muzika daž-
niausiai nėra užrašoma natomis, pirminei analizei pasirinktas spektrinis garso analizės 
metodas buvo rezultatyvus ir padėjo identifikuoti reikšmingiausius stiliaus bruožus, at-
skirti drone pavyzdžius nuo kitų stiliaus pavyzdžių ir sudaryti prielaidas tolesnei analizei. 
ištyrus įvairių stilių pavyzdžius, galima aptikti kelis reikšmingus drone bruožus:

1. ilga trukmė (7'00–22'26) (žr. lentelę).
2. ilgi tęsiami garsai.
3. Vieno garso ar sąskambio eksponavimas, moduliavimas arba nuosekli transformacija.
4. Ryškių kontrastų nebuvimas.

Lentelė. Kūrinių trukmių palyginimas

Kūrinio pavadinimas, eksperimentinės muzikos kategorija 
(demers 2010)

Drone 
stilius

Ambient 
stilius

triukšmo 
muzika

j. kirkegaard „church“ (garso menas) 12'08
j. kirkegaard „auditorium“ (garso menas) 13'08
j. kirkegaard „Swimming Pool“ (garso menas) 13'33
j. kirkegaard „gymnasium“ (garso menas) 13'07
R. james „Spots“ (electronica) 7'00
Ph. niblock „Held tones“ (electronica) 22'26
Ph. niblock „didjeridoos and don’ts“ (electronica) 13'34
g. gasparetti „Sipai“ (electronica) 17'34
M. akita „noisembryo“ (electronica) 25'06
B. eno ir H. Budd „First light“ (electronica) 7'08
B. eno ir H. Budd „Plateaux of Mirror“ (electronica) 4'14
B. eno „ascent (an ending)“ (electronica) 4'32
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Šie bruožai yra universalūs ir pasireiškia nepriklausomai nuo to, ar kompozitorius 
priklauso electronica, ar garso meno sričiai. lyginamoji spektrinės muzikos analizė lei-
do atskirti drone stilių nuo ambient ir triukšmo muzikos krypčių. triukšmo muzikos 
pavyzdžiui nebūdingas nė vienas drone bruožas, išskyrus ilgą trukmę. Ambient skiriasi 
nuo drone estetika ir technologiniais aspektais. jai nebūdingas vieno garso ar sąskambio 
eksponavimas, ir nors tokiems kūriniams dažnai irgi trūksta ryškių kontrastų, vis dėlto 
jų melodinis ir harmoninis vystymas yra labai tolimas radikaliai drone redukcijai, pasižy-
minčiai vieno garso (tono, akordo, klasterio) tąsa arba spektro moduliacija. 

analizuojant taip pat išryškėjo keli drone stiliaus komponavimo metodai. tai – sta-
tika, tirštinimas ir spektrinė moduliacija. komponavimo technikų įžvalgos yra svarbi 
prielaida tolesnei stiliaus analizei ir kompozicinių priemonių klasifikacijai. nors tokio 
stiliaus kūriniai kartais nėra reikšmingai plėtojami, iš spektrogramų matyti, kad kompo-
zitoriai vykdo kompozicines operacijas, tačiau jos apima subtilius tembro, atskirų ober-
tonų dinamikos bei faktūros pokyčius. Šie atradimai gali būti reikšmingi tikslesniam ir 
objektyvesniam stiliaus apibrėžimui, o komponavimo metodų įžvalgos – prielaida išsa-
mesnei drone stiliaus kūrinių analizei.

Įteikta 2014 05 31 
Priimta 2014 07 01
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SUMMaRY. The drone style in musicology is virtually unstudied. in 
literature it is accepted that it was started by american composer 
la Monte Young. He defines drone music as a branch of mini-
malism, which uses sustained notes. However in other sources we 
find different definitions. often the drone style is closely identified 
with ambient music. The analysis of those styles could help better 
define the terms and boundaries of them, but there are no gener-
ally accepted methods for the analysis of electronic music, which 
could help to discover precisely the essence of the drone style. The 
article deals with that problem and describes the spectral analysis 
method using a computer sound analysis program “Sonic Visual-
iser”. Using this method, spectrograms of music are generated and 
then described and compared. This paper analyses pieces by jacob 
kirkegaard, Phill niblock, aphex twin and oöphoi created in the 
drone style. also, the works of japanese noise artist Merzbow, and 
ambient music composers Brian eno and Harold Budd are studied.
The present analysis leads to the conclusions of what is distinctive 
to the drone style:

1. long duration;
2. Sustained sounds;
3. display of one sound (chord, cluster);
4. lack of salient contrast. 

The spectral analysis method helps to improve the definition of the 
style and to distinguish it from noise and ambient music, also pro-
viding a basis for deeper analysis.

keYWoRdS:  
experimental, electronic, 
noise, music, music 
analysis, spectrogram, 
overtone, ambient, 
drone, minimalist music.

Conjectures for analysis of drone music
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XX–XXi a. obojui sukurta ir atliekama muzika bei su ja susijusi instrumento tem-
brinė 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 parame-
tras 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 Klangfarben-
melodie, 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, Helmu-
to lachenmanno, luciano Berio, Briano Ferneyhough kūryba. atlikėjai, pasiryžę inter-
pretuoti XX a. muziką, turi įsisavinti daug naujų grojimo būdų. XX a. atlikėjo vaidmuo 
labai išsiplečia1. 

1 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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ir jos naujovės
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anotacija. Straipsnyje siekiama atskleisti tembrinį obojaus spalvin-
gumą, garsinių efektų raišką, jų amplitudės išplėtimą ir panaudo-
jimą XX–XXi a. tiriamojoje literatūroje ir kompozitorių kūryboje. 
obojininkas R. Beinaris siūlo konkrečius, naujus technologinius 
užsibrėžto tikslo sprendimus, pristato naujas raiškos galimybes su-
ponuojančius 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.
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ištobulinus obojų, XX–XXi a. atsivėrė naujos garsinės ir spalvinės instrumento ga-
limybės. 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 išraiš-
kos 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, ku-
rias 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 vožtu-
vėlius, 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 at-
rasta ir naudojama dešimtys to paties garso išgavimo pirštuočių. naujas spalvines ga-
limybes 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 spal-
vą. kad būtų išvengta neapibrėžtumo klasifikuojant subtiliausius atspalvius bei nedide-
lius 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 lente-
lių, kurias naudojant išgaunami nauji garsiniai efektai4.

2 Pagal: Burgess, Haynes 2004: 125–169. 
3 Pagal: Закопец, Клоков, Закопец, Закопец 2002: 7–20.
4 Žr.: Veale, Mankopf ir kt. 1994: 22–39. 
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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 miglotes-
nis. Pirštuotės apačioje matyti dinaminiai ženklai, kurie pažymi dinaminės amplitudės ribas. 
Rodyk lė žymi aštuntatonių nukrypimus5.

5 ibid.: 22.

1 pav. Viengarsių obertonų pirštuotės su skaitmeniniu žymėjimu frag mentas  
(pagal: Veale, Mankopf ir kt. 1994: 25)
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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, arti-
kuliacijos 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 pateikto-
mis tempo nuorodomis:

a) viengubo staccato greičiausias atlikimo tempas – ketvirtinė nata = 126–138 še-
šioliktinėms;

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 šešiolikti-
nes 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 virpėji-
mą8. Vibrato intensyvumą žymintys simboliai pateikiami 2 paveiksle.

2 pav. Vibrato intensyvumą žyminti simbolika

6 Pagal: kostrzewska 2009: 20–21.
7 Plačiau žr.: Закопец ir kt. 2002: 89–93.
8 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 gar-
sinės 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 žan-
dikaulio judesių intensyvumu. nors šis efektas naudojamas visame obojaus diapazone, 
efektingiausiai jis skamba viduriniame ir aukštesniame registruose, taip pat esant dina-
minei 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 ibid.: 18.
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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 regis-
truose. 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 obo-
jaus 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. kny-
goje „grojimo obojumi technika“ oscillato apibūdinamas kaip pasikartojantis ir grei-
tai 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 kūri-
nio „Pour les neuf doigts“ (1971) fragmente (10 pav.). 

11 Plačiau žr.: Bate 1974: 50–70.
12 Veale, Mankopf ir kt. 1994: 137. 
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10 pav. Jacques’as Wildbergeris. „Pour les neuf doigts“ (1971)

Flažoletai dabar dažnai naudojami ne tik šiuolaikinėje muzikoje, bet ir interpre-
tuojant klasikinį repertuarą, siekiant jį praturtinti turtingesniais tembriniais atspalviais. 
atkreiptume dėmesį į tai, kad flažoletai gali būti taikomi ne visiems obojumi išgau-
namiems garsams. kita vertus, siūlome praplėsti flažoletų arsenalą. literatūroje nėra 
apibendrintos naudojamų flažoletų visumos, todėl sujungėme flažoletus (11 pav.) su 
pirštuotės nuorodomis.

18

17

11

10

17

18

19

15

18

17

11

10

17

18

19

15

11 pav. Apibendrinanti flažoletų visuma su pirštuotės nuorodomis
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jau Renesanso laikų muzikoje triliai pastebimi kaip jos puošmenos, nors jų nau-
dojimas visame registre dėl vožtuvėlių trūkumo buvo ribotas. dabar jų rūšys yra sudė-
tingesnės, 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 interva-
lu, 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. juo-
zapaičio – tremolo sukuriamas efektas prilygsta kelių instrumentų skambėjimui.

13 ibid.: 39–60. 
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dvigubas trilis susidaro, kai paeiliui dešinės rankos vienu pirštu grojami abu re tri-
liniai 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.

13 pav. Jacques’as Wildbergeris. „Pour les neuf doigts“ (1971)

14 pav. Vytautas Juozapaitis. „Pastoralė“ obojui solo (1980)
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kompozitorių F. Schenkerio ir V. Barkausko „Monologuose“ obojui solo atskleidžia-
mas 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. Žy-
miausiu 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 mikroto-
nai 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 nakas 2001: 48. 
16 ibid.: 52.
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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, su-
daroma 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 naudo-
jant dvi specialias pirštuotes (18 pav.). atliekant mikrointervalinius sąskambius didesniu 
intervalu (tonas, tercija, kvarta ir t. t.), būtina naudoti daugiau dengimų – tiek, kiek pus-
tonių 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 Pagal: Bartolozzi 1975: 22. 
18 Pagal: Veale, Mankopf ir kt. 1994: 19–21.

Tembrinė obojaus specifika ir jos naujovės robertas BeiNAriS 
Audronė ŽiūraiTYTė



140 ii  2014  ars et  praxis



ketvirtatoniai ir ypač aštuntatoniai dėl sudėtingos pirštuotės ir intonavimo kom-
pozitorių yra naudojami saikingai. Visiems mikrointervalų išgavimo būdams reikalinga 
labai tiksli atlikėjo klausa, nes obojaus pirštuotės tikrinamos klausa ir, reikalui esant, pa-
koreguojamos. Pateikiamas M. Shinoharos kūrinio fragmentas (19 pav.), kuriame kom-
pozitorius menines užduotis sprendžia naudodamas būtent šią (18 pav.) mikrointervalų 
išgavimo aplikatūrą.

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

apibendrindami obojaus viengarsių skambesių galimybes, pažymėtume, kad, nekei-
čiant obojaus mechanizmo, galima išgauti labai daug naujų tembrinių efektų, praturti-
nančių raišką. nauji vieno garso išgavimo būdai suteikia šių dienų kompozitoriams gali-
mybę pasirinkti įvairius atspalvius bei skambesio efektus. Panaudojant obojaus spalvines 
galimybes praktiškai, XX–XXi a. muzikoje sudėtingos melodinės kombinacijos nėra pa-
geidaujamos. 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 to-
liau 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 ibid.: 75–123.
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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 lie-
žuvėlio pagrindo

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

20 Plačiau žr.: Bartolozzi 1975: 31–34.
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Akordai, turintys skirtingo tembro garsus, išgaunami vienu metu skambant dviem 
artimiems garsams (nutolusiems ne didesniu intervalu kaip pustonis). tokiame dvigar-
syje viena nata yra nepertraukiama, o kita – „sulaužyta“ (23 pav.). Pirmiausia išgaunamas 
vienas garsas, o tada jis sujungiamas su kitu atidengiant ar pusiau uždengiant vieną ins-
trumento garso skylutę.

23 pav. Skirtingo tembro dvigarsio 
pavyzdys

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 gar-
sai su skirtingais tos pačios natos obertonais. tokiems daugiagarsiams pavadinti r. Bei-
naris 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. Sie-
kiant 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.

24 pav. Obertoninių skambesių 
išgavimo pavyzdys

21 Plačiau žr.: ibid.: 34–36.

Lūpų pozicija normali, gerokai 
didesnis oro spaudimas

Lūpų pozicija normali, šiek tiek 
didesnis oro spaudimas

Lūpų padėtis ir oro spaudimas normalūs

Lūpų padėtis ir oro spaudimas normalūs
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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, ge-
rai dera tarpusavyje. jei intervalas neviršija oktavos, skirtuminiai tonai susidaro žemiau 
akorde esančių natų. kartais skirtuminiai tonai susidaro net žemiau tradicinio instru-
mento diapazono ribos. tai turi įtakos visiškai deformuotai „sulaužyto“ garso kokybei. 
tokių akordų tembro spalva išties neįprasta. nors skirtuminiai tonai nepakankamai gar-
sūs, 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 interva-
lu. 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 papildė-
me savais išradimais (25 pav.). Vokiečių tyrėjai P. Veale’as ir c. S. Mahnkopfas knygo-
je „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 ibid.: 37.
23 Plačiau žr.: Veale, Mankopf ir kt. 1994: 64–74.
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laikydamiesi B. Bartolozzi klasifikacijos aptarsime dvigubus flažoletus, kurie susi-
daro labai lėtai sujungus du flažoletus. obojininkui reikia daugiau laiko ieškant padėties 
perpūtimams išgauti ir kartu atitinkamoms pirštuotėms pritaikyti. Pateikiame pagrindi-
nius 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 pasa-
žuose 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 rei-
kia daugiau laiko ir praktinių įgūdžių25. 

24 ibid.: 124.
25 ibid.: 74.
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Vinko globokaro kūrinio fragmente (27 pav.) išnaudojama daugelis atlikimo po-
žiūriu sudėtingų garsinių efektų – vibrato, glissando, bisbigliando, tarp kurių yra ir dau-
giagarsiai 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.).

28 pav. Iliustracijoje matome grojimą obojumi, kai liežuvėlis įstatytas į instrumento antro-
sios dalies pagrindinės aplikatūros re natos skylutę – tai suteikia instrumentui nebūdin-
gą, naują skambesį

Pagrindinė aplikatūra
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2. grojant tik pirmąja, pirmąja ir antrąja, pirmąja ir trečiąja, antrąja ir trečiąja obo-
jaus 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

b) grojimas pirmąja obojaus dalimi

c) grojimas pirmąja ir antrąja obojaus dalimis

d) grojimas pirmąja ir trečiąja obojaus dalimis

e) grojimas antrąja ir trečiąja obojaus dalimis

29 pav. Iliustracijose: a – tradicinis obojus, b, c, d, e – preparuoti obojai

1 dalis

2 dalis 1 dalis

3 dalis 1 dalis

3 dalis 2 dalis
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taip pat pateikiami šiuos ir kitus atlikimo būdus žymintys simboliai (30 pav.).

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

b) grojimas pirmąja obojaus dalimi

c) grojimas pirmąja ir antrąja obojaus dalimis

d) grojimas pirmąja ir trečiąja obojaus dalimis

e) grojimas antrąja ir trečiąja obojaus dalimis

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

20

i

i

ii

i

iii

ii

iii
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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 gar-
saeilio. 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 fla-
žoletai. 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 instrumen-
to 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 žino-
me, 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 di-
delė 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 metali-
nių iki medžiaginių, pagamintų iš audeklo. jos suteikia garsui atitinkamai skardumo ar 
minkštumo. 

išvada

XX a. muzikinė literatūra, kurioje jaučiamas glaudus kompozitorių ir naująją mu-
ziką atliekančių obojininkų bendradarbiavimas, pateikia didelę naujų grojimo obojumi 
būdų įvairovę. dėmesys obojaus instrumentui bei naujoms grojimo galimybėms gero-
kai 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 prak-
tiškai išbandę visas viengarsių galimybes, prieiname išvadą, kad obojaus apatinio re-
gistro 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, aš-
tuntatonius. akivaizdu, jei anksčiau pučiamieji instrumentai grojo tik vienbalses melo-
dijas, 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 at-
radimai – 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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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 ar-
ticulation is a necessary means of artistic expression of music. one 
of them – staccato – is of various types and has corresponding pos-
sibilities. 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 glis-
sando, flageolets (Beinaris joined flageolets into a whole with fin-
gering 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 per-
form multiphonic sounds. The specifics of these new means of ex-
pression 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. 

Specifics of the oboe timbre and its innovations

keYWoRdS: 
the oboe, new 
multiphonic sounds, 
preparation, performing.

Tembrinė obojaus specifika ir jos naujovės robertas BeiNAriS 
Audronė ŽiūraiTYTė



152 ii  2014  ars et  praxis



tyrimo prielaidos

lietuvių etnomuzikologijos ištakose įsitvirtino teorija apie graikiškų dermių pa-
plitimą lietuvių tradicinėje muzikoje. Vienas pirmųjų apie tai užsimena kun. teodoras 
Brazys (Brazys 1920). jadvyga Čiurlionytė taip pat įžvelgia „graikų tonacijas“ lietuvių 
liaudies dainose ir atlieka gana išsamias šių dermių apžvalgas (Čiurlionytė 1938; 1955; 
1969). Paklusdami autoriteto fenomenui ir vėlesnių kartų etnomuzikologai, analizuo-
dami lietuvių liaudies muziką, mato joje tas pačias graikiškas dermes. Šalia graikiškų 
dermių ilgą laiką buvo kalbama ir apie chromatinį bei derminį kintamumą liaudies mu-
zikoje (ambrazevičius 2006b: 1820). lietuvių liaudies muzikos transkripcijos mokslo 
pradininkė genovaitė Četkauskaitė išsamiai aptaria chromatizmų kintamumo pavyz-
džius, nagrinėja jų reikšmę dermei (pavyzdžiui, minoras su fryginiu ar eoliniu-joniniu 
atspalviu ir pan.; Četkauskaitė 1981; 1998). apibendrindami teorijas, kuriose laikomasi 

Lietuvių tradicinio dainavimo  
dermių statistinis tyrimas*

robertas BudrYs 
irena višNevska

Kauno technologijos 
universitetas
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nuostatos, kad lietuvių tradicinės muzikos dermės yra grįstos dvylikalaipsne temperacija 
(t. y. konstrukciniai visų dermių intervalai yra pustonis ir tonas), pavadinkime jas diato-
niniu dermių interpretavimo modeliu.

Svarbus veiksnys suvokiant muziką yra vadinamosios „klausos iliuzijos“ (cheno-
weth 1972: 50), atsirandančios dėl kultūros pateikėjo (liaudies muzikanto) ir išorinio 
suvokėjo (vakarietiškoje muzikos tradicijoje užaugusio etnomuzikologo) muzikinio 
mąstymo skirtumų. Su šiuo reiškiniu susiduria liaudies muzikos tyrėjai, interpretuodami 
darnas diatoninės percepcijos pagrindu (t. y. tradicinę muziką suvokia remdamiesi savo 
muzikiniu žodynu ir jo taisyklėmis). Čia slypi pavojus padaryti neteisingas išvadas ir 
iškelti nepagrįstas teorijas1.

Įvairių užsienio tyrėjų darbuose gausu įžvalgų, patvirtinančių „klausos iliuzijų“ reiš-
kinį. Percy’is graingeris, abejodamas linkolnšyro dainininkų intonavimu pagal skir-
tingas graikiškas dermes, pavadino šias dermes „laisvai surėdytomis“ (angl. loosely-knit; 
grainger 1908–1909: 158). norvegų mokslininko Reidaro Sevågo iškeltoje teorijoje 
minima, kad langeleiko (gnaibomojo chordofono) dermėse yra stabilios prima ir kvinta, 
o kiti garsai intonuojami daug laisviau (Sevåg 1974)2. Žinomos ir sovietinės etnomu-
zikologijos mokyklos atstovų abejonės dėl chromatizmų fenomeno liaudies muzikoje, 
jų užuominos apie „netemperuotąsias“ darnas ir nuodugnesnės dermių raidos studijos: 
minėtina nikolajaus garbuzovo garso „zonų“ koncepcija (Гарбузов 1948; 1950), edu-
ardo aleksejevo darbai apie dermių formavimąsi (Алексеев 1976; 1986; 1990). Pasta-
rasis tradicinio intonavimo įvairovėje išskiria tris pagrindinius intonavimo tipus. Vienas 
jų – γ-intonavimas „klajojančiais tonais“, t. y. darnos vertikalės dar nefiksuoja diatoninė 
derminė subordinacija, svarbu tik apytikslis linijinis intervalų proporcingumas (ambra-
zevičius 2008b: 69). kai kurie tyrimai rodo, kad „chromatizmai“ liaudies muzikoje yra 
ne kas kita kaip atlikimo taisyklės. dažnai intonavimas vokalinėje ir nefiksuoto aukš-
čio instrumentais atliekamoje muzikoje priklauso nuo melodinio konteksto (Sundberg 
1982; Fyk 1994; gabrielsson 1999; Burns 1999; Morrison & Fyk 2002; kopiez 2003), 
pavyzdžiui, kylančiose slinktyse nepastovus garsas intonuojamas aukščiau nei krintan-
čiose (ambrazevičius 2008b; ambrazevičius & Wiśniewska 2008).

lietuvoje dermes daug tyrinėjo Rytis ambrazevičius (ambrazevičius 2006b; 
2008a; 2008b). jis pažymi, kad, nagrinėjant derminius reiškinius, būtina suprasti bend-
ruosius garso suvokimo fenomenus (ambrazevičius 1997: 6–8; 2006a: 95–96; 2008b: 
44–48). Viename tyrimų ambrazevičius (2009) akustiniais ir statistiniais metodais tyrė  

1 Plačiau žr. ambrazevičius 1997: 17–21.
2 Čia galima paminėti ir Četkauskaitės įžvalgas apie dermių atraminių tonų intervaliką bei tuo pagrįs-

tą dainų klasifikaciją (Četkauskaitė 1998).
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96 lietuvių liaudies dainų įrašus. Statistiniai apibendrinimai rodo, kad vyraujantys dermių 
tonų aukščiai neatitinka vakarietiškų aukščio kategorijų3, t. y. nesutampa nei su dvylika-
laipsne temperacija, nei su Pitagoro ar grynąja darnomis. tačiau rezultatai leido pagrįsti 
prielaidą apie lietuvių liaudies dainose (ypač XX a. pradžios garso įrašuose) aptinkamus 
ekvitonikos – maždaug vienodo dydžio intervalų, neatitinkančių vakarietiškų pustonių 
ir tonų, struktūros – pėdsakus4.

Suvokti aptartus reiškinius trukdo vakarietiškos muzikinės transkripcijos ortografi-
ja: tradicinė muzika tarsi verčiama į kitą muzikinę kalbą, tuomet nenuostabu, kad sten-
giamasi surasti, į ką panašus toks šios kalbos „vertimas“ (pavyzdžiui, į eolinę dermę ar 
chromatizmus). Ypač daug painiavos kelia senojo klodo dainos, kuriose viešpatauja kitos 
muzikos kalbos taisyklės: laisvos intonavimo zonos, intervalinė asimetrija, kontekstinis 
intonavimas.

apibendrindami teorijas, prieštaraujančias diatoniniam modeliui, pavadinkime jas 
ekvitoniniu dermių interpretavimo modeliu.

tyrimas

tyrimo tikslai. Mūsų pagrindinis tikslas – patyrinėti vienbalsėse lietuvių liaudies 
dainose (t. y. jų įrašuose) randamas dermes ir jų intervalikos ypatumus. dėl skirtingo 
požiūrio į liaudies dainų dermes ypač svarbu nustatyti dermių santykį su galimais dia-
toniniu ir ekvitoniniu modeliais. tikėtina, kad rezultatai „šimtu procentų“ nepatvirtins 
nė vieno iš aptartų modelių – įvairūs šalutiniai veiksniai (pavyzdžiui, intonavimo ne-
stabilumas, minėtos atlikimo taisyklės ar skirtingų muzikinių dialektų sąveika) galėtų 
turėti įtakos tyrimo rezultatams. tačiau šiuo tyrimu ir nesiekiama „šimtaprocentinio“ 
patvirtinimo – minėti modeliai tėra galimi atskaitos taškai, padėsiantys geriau suprasti 
tyrimo rezultatus.

kaip šalutinis tyrimo tikslas yra statistinių metodų, pritaikytų analizuoti dermių 
intervaliką, pristatymas. nors statistiniai metodai muzikologiniuose ir etnomuzikolo-
giniuose tyrimuose taikomi jau seniai5, lietuvoje ši praktika dar gana reta (bent jau 
lietuviškoje literatūroje)6.

3 apie kategorizavimą plačiau žr., pavyzdžiui, Snyder 2000: 81–93, 136–143.
4 Žinoma, pasitaikė ir diatonikai artimesnių dermių, tačiau apskritai vyravo dideli intonavimo nukry-

pimai nuo diatoninio modelio.
5 Plačiau žr. nettheim 1997; Schüler 2005; 2006.
6 išimtį sudaro R. ambrazevičiaus knygos ir straipsniai (ambrazevičius 2004a; 2004b; 2008a; 2008b).
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tyrimo imtis. Šiame tyrime analizuoti vienbalsių lietuvių liaudies dainų įrašai. ty-
rimo imtį sudaro 73 dainos. iš rinkinio Lietuvių liaudies dainų antologija (Četkauskaitė 
2007) atrinktas 71 įrašas, o 2 – iš kitų šaltinių (ambrazevičius 1999; Četkauskaitė 2006). 
dauguma įrašų padaryta 7–8-uoju dešimtmečiu. Sudarant imtį stengtasi parinkti pagal 
žanrą ir regionus kuo įvairesnes dainas (deja, imtyje itin mažai pavyzdžių iš Suvalkijos), 
kad būtų gauti labiau apibendrinantys rezultatai. Į imtį neįtraukti specifiniai pavyzdžiai 
(pavyzdžiui, pusiau kalbinės intonacijos), galintys iškreipti tyrimo rezultatus.

Garso aukščio matavimo metodika. tiksliems kiekvienos dainos garsų aukščiams 
nustatyti pasitelkta jau ankstesniuose panašaus pobūdžio tyrimuose išmėginta metodi-
ka7. Matavimai buvo atlikti kompiuterine akustinės analizės programa „Praat“8. kadangi 
akustiniai matavimai trunka gana ilgai, daugelio dainų matuoti tik pirmosios arba kelių 
pirmųjų melostrofų struktūrinių garsų aukščiai (melizminių garsų aukščiai nematuoti).

dermės skaičiavimo metodika. iš akustinių kiekvienos dainos matavimų apskai-
čiuota tos dainos dermės intervalika. Pritaikius aritmetinio vidurkio metodą, kiekvienam 
laipsniui iš visų to paties laipsnio aukščio įverčių apskaičiuotas vidutinis aukštis. Siekiant 
dermes palyginti tarpusavyje, garsaeiliai transponuoti: apatinės toninės atramos (i laips-
nio) aukštis prilygintas nuliui, o kitų laipsnių aukštis išreikštas santykiniais pustoniais bei 
jų dalimis – centais – toninės atramos atžvilgiu (žr. 1 lentelę).

1 lentelė. Įsivaizduojama keturlaipsnė dermė, jos laipsnių absoliutūs aukščiai pustoniais 
(a1 = 440 Hz atžvilgiu) ir jų transponavimas (reliatyvūs aukščiai)

laipsnis i ii iii iV
Absoliutus aukštis –8,65 –6,87 –4,53 –3,37
reliatyvus aukštis 0 1,78 4,12 5,28

Statistinių metodų taikymas dermių analizei

Histograma. jei stebimas kintamasis (pavyzdžiui, iii laipsnio aukštis tiriamosiose 
dermėse) turi pakankamai reikšmių, jas galima sugrupuoti į vienodo pločio intervalus9 ir 
atvaizduoti grafiku – histograma. grafiko abscisių ašyje atidedami grupavimo intervalai 
ir kiekviename jų braižomas stačiakampis, kurio pagrindas – intervalo plotis, o aukštinė – 

7 Žr. ambrazevičius 2005–2006: 66–67; ambrazevičius, Budrys 2012: 59.
8 Prieiga per internetą: http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
9 Pavyzdžiui, turime kintamojo reikšmes 3, 3,02, 3,49, 3,5, 4. imame atvirus iš dešinės grupavimo in-

tervalus, kurių plotis – 0,5, ir suformuojame tris intervalus: [3; 3,5), [3,5; 4), [4; 4,5). tada į kiekvieną 
intervalą paklius atitinkamai 3, 1 ir 1 reikšmė.
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į intervalą pakliuvusių kintamojo reikšmių skaičius (Bakštys 2006: 13–14; Čekanavičius, 
Murauskas 2000: 31). Pagal histogramos formą galima daryti išvadas „iš akies“ apie kin-
tamojo skirstinį (savybes), pavyzdžiui, jei nagrinėjamo iii laipsnio histogramoje išryškė-
ja dvi modos (t. y. matomi du „kalneliai“), galima teigti, kad dainų dermėse aptinkami du 
šio laipsnio variantai (kategorijos).

diatoninis kontrastas. nors diatoninio kontrasto (dk) koeficiento prasmė yra gry-
nai muzikinė, dėl jo matematinės prigimties jį galima laikyti vienu iš statistinių metodų, 
skirtų dermių tyrimui10. dk yra dermės intervalikos asimetrijos matas, parodantis, kiek 
dermės garsaeilis yra artimas ekvitonikai arba diatonikai. kitaip tariant, dk koeficientas 
įvertina tarp gretimų dermės laipsnių esančių intervalų tarpusavio kontrastą. Prieš pra-
dedant skaičiuoti dk, visi intervalai suskirstomi į dvi klases – mažesniųjų ir didesniųjų. 
Į šias dvi klases jie grupuojami visais įmanomais būdais, o didžiausia gauta dk reikšmė 
ir laikoma tiriamo pavyzdžio diatoniniu kontrastu (ambrazevičius 2008a: 288). idealios 
diatonikos atveju (kai mažesnieji intervalai lygiai du kartus siauresni už didesniuosius) 
dk = 1, idealios ekvitonikos atveju dk = 0. galimos dk reikšmės, didesnės už 1, bet 
niekada – neigiamos (ambrazevičius 2008a: 288).

Klasterinė analizė. dažnai tyrinėjant liaudies dainų dermes daug dėmesio skiriama 
jų klasifikavimui pagal intervalinę struktūrą. Viena iš klasifikavimo procedūrų statistiko-
je vadinama klasterine analize. klasteris – tai panašių objektų grupė, o klasterinės anali-
zės tikslas – „suskirstyti objektus taip, kad skirtumai klasterių viduje būtų kuo mažesni, o 
tarp klasterių – kuo didesni“ (Čekanavičius, Murauskas 2002: 195). Čia smulkiau neap-
tarinėsime klasterinės analizės procedūros – ją puikiai atlieka kompiuteriniai statistinės 
analizės paketai11 – tik paminėsime, kad analizės rezultatai priklauso nuo trijų dalykų: 
1) požymių, kurie lyginami tarp objektų; 2) kiekybinio mato, kuriuo matuojamas objektų 
panašumas; 3) metodo, suskirstančio objektus į klasterius. Šių parametrų pasirinkimą 
ir rezultatų interpretavimą lemia konkretaus tyrimo siekiai (Čekanavičius, Murauskas 
2002: 195–196)12.

nagrinėjant dermių panašumą, analizės duomenimis pasirinkta jų intervalinė 
struktūra. dermės intervalika gali būti išreikšta skirtingais būdais. Pavadinkime tuos 
būdus dermės išraiškomis. Pirmojoje dermės išraiškoje dermės laipsnių aukščiai atitin-
ka santykinius intervalus i laipsnio atžvilgiu (pastarojo laipsnio aukštis prilygintas 0; 

10 dk koeficientą pasiūlė Rytis ambrazevičius. Čia dk formulės ir skaičiavimo metodikos smulkiau 
neaptarinėsime. apie dk žr. ambrazevičius 2008a: 139, 285–288.

11 analizė atlikta kompiuterine programa „iBM SPSS Statistics“.
12 apie panašumo matus ir klasterinės analizės metodų įvairovę plačiau žr. Čekanavičius, Murauskas 

2002: 195–213; tan, Steinbach, kumar 2006: 487–559.
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žr. 1 pav., a). antroji dermės išraiška sudaryta tik iš intervalų tarp gretimų dermės laips-
nių (žr. 1 pav., b). trečioji dermės išraiška yra dviejų ankstesnių kompromisas – ją sudaro 
intervalai tarp visų įmanomų laipsnių porų (žr. 1 pav., c). Bandymai rodo, kad analizės, 
atliktos su trečiąja išraiška, rezultatai dažnai geriausiai atitinka subjektyvius dermių pa-
našumo vertinimus. Vis dėlto tolesnėse dermių analizėse priklausomai nuo jų tikslo bus 
pasitelkta ne tik trečioji, bet ir pirmoji išraiška.

a

b

c

1 pav. Įsivaizduojama keturlaipsnė dermė. Galimi dermės intervalikos skaičiavimo būdai, 
vadinamosios dermės išraiškos: pirmoji (a), antroji (b) ir trečioji (c)

Bandymais buvo nustatyti ir kiti du optimaliausi klasterinės analizės parametrai (jų 
smulkiau nenagrinėsime): dermių panašumo matas – euklido atstumo kvadratas, klas-
terių sudarymo metodas – vidutinė jungtis13.

klasterinės analizės trūkumas – grupuojami objektai privalo turėti vienodą lygi-
namų požymių skaičių. Paprastai skirtingų dainų dermės turi nevienodą laipsnių kiekį, 
todėl teko pasirinkti tam tikrą duomenų suvienodinimo principą: atrinktos tik tos der-
mės, kurios turi konkrečiam tyrimui reikalingus laipsnius, be to, kiti tų dermių laipsniai 
neįtraukti į analizę.

13 Šis metodas priskiriamas hierarchiniams jungimo metodams (Čekanavičius, Murauskas 2002: 202).
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Rezultatai

Bendrieji dermių bruožai. kiekvienam laipsniui (išskyrus i laipsnį)14 yra nubraižyta 
histograma iš visų to laipsnio aukščio įverčių tiriamosiose dermėse. grupavimo intervalų 
(histogramos stulpelių) plotis – 20 centų. Visų laipsnių histogramos yra sudėtos į vieną 
grafiką (2 pav.). tarp dermių pasitaikęs žemiausias laipsnis – subkvarta, aukščiausias – 
oktava, tačiau konkrečią dermę sudaro ne visų nagrinėjamų laipsnių rinkinys. kiekvieno 
laipsnio įverčių skaičius tiriamojoje imtyje pateiktas 2-oje lentelėje. dėl per mažo duo-
menų kiekio kraštinių laipsnių – 5-o (subkvartos), 6-o (subtercijos), Vii (septimos) ir 
Viii (oktavos) – histogramos toliau nebus nagrinėjamos.

2 pav. Laipsnių tiriamosiose dermėse histogramos. Skirtingais atspalviais pažymėtos gre-
ta esančių laipsnių histogramos, skaičiais paženklinti aptariami dermių laipsniai

2 lentelė. Laipsnių tiriamosiose dermėse skaičius

dermės laipsnis 5 6 7 i ii iii iV V Vi Vii Viii
Įverčių skaičius 16 7 28 73 70 73 65 55 35 6 1

iš visų laipsnių labiausiai išsiskiria ii (sekunda), iV (kvarta) ir V (kvinta): šių laips-
nių histogramos turi po vieną ryškią modą (aukščiausią stulpelį) ir gana taisyklingą var-
po formą. Vadinasi, ii, iV ir V laipsnių realizacijos sudaro vienalytes aukščio kategorijas, 
t. y. lygindami dermes tarpusavyje neturėtume daryti išvadų apie skirtingas (aukštesnes 
ar žemesnes) šių laipsnių versijas. kategorijų centrus apibrėžia aukščio vidurkiai, o vi-
dutinius aukščio svyravimus skirtingose dermėse – standartiniai nuokrypiai (žr. 3 len-
telėje atitinkamų laipsnių eilutes). Žinoma, negalime ignoruoti atvejų, kai konkrečioje 

14 Šio laipsnio aukštis visose dermėse prilygintas 0.
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dermėje laipsnio aukštis labai skiriasi nuo vidutinio aukščio, bet tai jau atskiro tyrimo 
objektas. kadangi tokių atvejų nedaug ir jie išsibarstę abipus skirstinio vidurkio, jų nega-
lima laikyti kitos intonavimo kategorijos realizacijomis. Žinodami skirstinių vidurkius ir 
standartinius nuokrypius (pastarieji beveik vienodi) bei remdamiesi faktu, kad vakarie-
tiškos muzikos aukščio kategorijos apimtis – apie 80 centų (ambrazevičius 1997: 7–8), 
galime apskaičiuoti, jog maždaug 90 % ii, iV arba V laipsnio realizacijų neturėtų būti 
interpretuojamos (bent jau vakariečio klausytojo) kaip pakliūvančios į skirtingas aukščio 
kategorijas15.

3 lentelė. Laipsnių tiriamosiose dermėse vidutiniai aukščiai (kategorijų centrai) ir standar-
tiniai nuokrypiai (vidutiniai aukščio svyravimai). III– ir III+ laipsnių atvejais skaičiuoti ne 
vidurkiai, o modos

dermės laipsnis Aukščio kategorijos centras  
(pustoniais nuo i laipsnio)

Vidutinis aukščio svyravimas  
(pustoniais nuo kategorijos centro)

7– –1,92 0,21
7+ –1,05 0,19
ii 1,94 0,24

iii– (Mo ≈) 3,24 –
iii+ (Mo ≈) 4,02 –
iV 5,13 0,25
V 7,10 0,25
Vi 8,49 0,44

7-o ir iii laipsnių (subsekundos ir tercijos) histogramos yra nevienalytės – jos turi 
po dvi modas. tokia histogramų forma leidžia teigti, kad ir vieno, ir kito laipsnio rea-
lizacijos grupuojasi į dvi atskiras aukščio kategorijas. taigi galime kalbėti apie žemą ir 
aukštą 7-ą laipsnį bei žemą ir aukštą iii laipsnį. 7-o laipsnio histograma turi akivaizdų 
trūkį, todėl šio laipsnio aukščio įverčius galime padalyti į du skirstinius ir apskaičiuoti jų 
vidurkius bei standartinius nuokrypius (žr. 3 lentelės 7– ir 7+ laipsnių eilutes). iii laips-
nio histogramoje trūkio nėra – sritį tarp ryškesnių aukščio kategorijų užpildo tarpinės 
realizacijos. tokiu atveju apytiksliais kategorijų centrais galime laikyti apytiksles modų 
reikšmes16 (žr. 3 lentelės iii– ir iii+ laipsnių eilutes), tačiau šių kategorijų nereikėtų su-
absoliutinti – riba tarp kategorijų nėra ryški ir atstumas tarp jų centrų yra mažesnis už 
temperuotą pustonį.

15 Šie skaičiavimai atlikti laikantis prielaidos, kad nagrinėjamų laipsnių aukščių skirstiniai yra normalieji.
16 Moda randama modos klasėje (intervale, turinčiame daugiausiai reikšmių kaimyninių intervalų atžvil-

giu) pasitelkus interpoliacinę formulę (plačiau žr. Bakštys 2006: 27; gražytė-Molienė 2004: 49–50).

Lietuvių tradicinio dainavimo dermių statistinis tyrimas robertas BudrYS 
irena VišNeVSka



160 ii  2014  ars et  praxis



nors Vi laipsnio histograma ir turi dvi modas, tačiau konstatuoti, kad yra dvi aukš-
čio kategorijos, negalime: 1) atstumas tarp modų klasių (stulpelių) centrų tėra 40 ct; 
2) tarp modų esantis žemesnis histogramos stulpelis galėjo atsirasti dėl per mažos imties; 
3) apskritai histograma panaši į varpo formą. galime spėti, kad Vi laipsnio realizacijos 
sudaro vieną, tačiau labai plačią ir nestabilią aukščio kategoriją. Vidurkio ir standarti-
nio nuokrypio reikšmės (žr. 3 lentelės Vi laipsnio eilutę) paaiškina tikėtiną vakariečio 
klausytojo interpretaciją, kai girdimos dvi Vi laipsnio versijos (8 arba 9 pustoniai aukš-
čiau i laipsnio) tarp skirtingų dermių: kategorijos centras atsiduria per patį vidurį tarp 
vakarietiškų aukščio kategorijų, o tikimybė, jog konkreti laipsnio realizacija bus „šalia“ 
kategorijos centro, yra didelė (tai rodo didelis standartinis nuokrypis).

dermės diatonikos ir ekvitonikos atžvilgiu. 69 dermėms apskaičiuotos dk reikš-
mės17 atvaizduotos histograma (žr. 3 pav.). grupavimo intervalų plotis – 0,1 dk reikš-
mės pokyčio. iš histogramos galime spręsti, jog dažniausia dk reikšmė yra apie 0,4. 
Histograma rodo ir porą akivaizdžių išskirčių18 (ties 1,6 ir 1,8 reikšmėmis), tad tikslesnei 
vidutinei dk reikšmei nustatyti pasitelkiamas ne vidurkis, o mediana, kuri šiuo atveju 
lygi 0,45. kadangi šiek tiek daugiau nei pusės dainų dermių dk yra mažesnis nei 0,5, 
galime teigti, kad tiriamojoje imtyje ekvitoninis dermės sudarymo modelis turi daugiau 
įtakos nei diatoninis.

3 pav. Dermių diatoninio kontrasto reikšmių histograma 

17 keturių dermių garsaeiliuose trūko vidurinių laipsnių (pavyzdžiui, dermė turi ii ir iV laipsnius, bet 
neturi iii), dėl to neįmanoma apskaičiuoti dk koeficiento.

18 išskirtimis laikomi tokie duomenys, kurių standartizuotos reikšmės absoliučiuoju dydžiu didesnės už 3 
(|z| > 3; plačiau žr. Čekanavičius, Murauskas 2000: 46–48).
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dermių klasterinė analizė. iš laipsnių histogramų nustatėme bendruosius aukščio 
kategorijų dėsningumus tarp įvairių dermių, o iš dk reikšmių – tų dermių santykį su 
diatoniniu ir ekvitoniniu modeliais. klasterinė analizė atskleis pavienių dermių panašu-
mus ir skirtumus bei padės išskirti galimas dermių grupes. klasterinė analizė atlikta pa-
našumo požymiais pasirenkant dvi skirtingas laipsnių kombinacijas. Pirmu atveju rūpėjo 
nustatyti stabiliausių laipsnių (ii, iV ir V) elgesį apatinės toninės atramos (i laipsnio) 
atžvilgiu (51 dermė, pirmoji dermės išraiška), antruoju – galimas dermių grupes pagal 
i–V laipsnių tarpusavio santykius (51 dermė, trečioji dermės išraiška)19.

klasterinės hierarchinės analizės rezultatai dažnai pateikiami grafiku, vadinamu 
dendrograma (tan, Steinbach, kumar 2006: 515–516; žr. 4 pav.), kurioje visi objektai 
šakomis sujungti į daugiapakopį bendrą klasterį, o atstumai nuo dendrogramos pradžios 
(apačioje) iki dviejų šakų susijungimo vietos atitinka lyginamų objektų ar smulkesnių 
klasterių panašumą (kuo atstumas didesnis, tuo objektai / klasteriai nepanašesni). nėra 
griežtų kriterijų pasirenkant optimalų klasterių skaičių (t. y. nusprendžiant, kokiu atstu-
mu nutolę objektai dar laikomi priklausantys tam pačiam klasteriui) – tai priklauso nuo 
dendrogramos formos ir konkretaus tyrimo tikslų (norušis 2011: 377).

4 pav. Klasterinės analizės rezultatas – dendrograma. Analizuota 51 dermė, panašumo 
požymiai – II, IV ir V laipsniai, pirmoji dermės išraiška. Parinktas 4 klasterių sprendinys 
(punktyrinė linija)

19 Įtraukus į analizę 7-ą ir Vi laipsnius, imtyje liktų tik 8 dermės, turinčios visą lyginamų laipsnių rinkinį.
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Pateiktoje dendrogramoje (4 pav.) dermės sugrupuotos pagal ii, iV ir V laipsnių pa-
našumą. Matome, kad priimtiniausias 4 klasterių sprendinys. 5-ame paveikslėlyje tų pa-
čių dermių tonai atvaizduoti taškais i laipsnio atžvilgiu (pilki taškai – į analizę ne įtraukti 
laipsniai), o dermės sugrupuotos pagal 4 klasterių sprendinį. aptarsime (iš kairės) tik 
pirmąją ir antrąją grupes, nes trečiąją ir ketvirtąją sudaro pavieniai atvejai. Pirmosios 
grupės dermėse ii, iV ir V laipsniai nenutolsta nuo savo temperuotų ekvivalentų – šiuos 
laipsnius atitinkantys taškai beveik sutampa su horizontaliomis linijomis, t. y. tempe-
ruoto pustonio žingsniais. nagrinėjamų laipsnių vidutiniai aukščiai pirmojoje grupėje 
atitinkamai yra 1,97, 5,11 ir 7,03 pustonio virš i laipsnio. antrosios grupės dermėse ii, 
iV ir V laipsniai intonuojami gerokai aukščiau, vidutiniai aukščiai atitinkamai yra 2,09, 
5,36 ir 7,49 pustonio virš i laipsnio. Reikia atkreipti dėmesį, kad pirmoji dermių grupė 
yra beveik 6 kartus didesnė (41 dermė) už antrąją (7 dermės), tad ir pastarosios rezultatai 
mažiau svarūs. Vis dėlto tarp dermių įžvelgiama bendra tendencija (plg. 3 lentelės iV ir 
V laipsnių eilutes) – kvarta ir kvinta yra platesnės palyginti su temperuotomis.

dermės, sugrupuotos pagal i–V laipsnių panašumą (10 klasterių sprendinys), pa-
teiktos 6-ame paveikslėlyje. tokiai dermių grupių gausai didžiausią įtaką turėjo į analizę 
įtrauktas iii laipsnis, kurio aukščio įverčiai skirtingose dermėse labai įvairuoja. aptarsi-
me pirmąją, antrąją, ketvirtąją, penktąją, šeštąją ir septintąją grupes. Vizualiai įvertinę, vi-
sas dermių grupes galime suskirstyti kaip atitinkančias vieną iš trijų modelių: 1) pirmoji 
ir septintoji grupės primena ekvitoniką; 2) antroji ir ketvirtoji – mažorą su siauresniu 
intervalu tarp iii ir iV laipsnių; 3) penktoji ir šeštoji – minorą su siauresniu intervalu 
tarp ii ir iii laipsnių. kiekvienos grupės intervalų tarp gretimų dermės laipsnių vidurkiai 
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pateikti 4-oje lentelėje. iš jos galime spręsti, kad tik ketvirtoji ir penktoji grupės primena 
diatoniką (atitinkamai mažorą ir minorą; iš viso 24 dermės) su maždaug vienodo dydžio 

„tonais“ ir kur kas siauresniu „pustoniu“, o visose kitose grupėse yra mišri intervalika, 
turinti ir ekvitonikos, ir diatonikos bruožų (21 dermė).

4 lentelė. Vidutiniai intervalai tarp gretimų laipsnių skirtingose dermių grupėse (žr. 6 pav.)

dermių grupė intervalas tarp i–ii intervalas tarp ii–iii intervalas tarp iii–iV intervalas tarp iV–V
1-oji 1,93 1,46 1,86 2,02
2-oji 2,18 1,66 1,18 1,84
4-oji 1,97 2,02 1,20 1,89
5-oji 1,97 1,11 1,98 1,96
6-oji 2,03 1,19 1,97 1,60
7-oji 1,85 1,65 1,56 1,90

lygindami dermes iki šiol neatsižvelgėme į faktą, kad panašią santykinę intervalinę 
struktūrą turinčios dermės suvokiamos kaip panašios, nors absoliutūs intervalų dydžiai 
jų garsaeiliuose skiriasi (žinoma, kalbama apie nedidelius skirtumus, neperžengiančius 
aukščio kategorijų ribų)20. Pavyzdžiui, dvi idealios ekvitoninės dermės, besiskiriančios 
tik intervalo tarp gretimų tonų dydžiu (kad ir 1,66 bei 1,76 pustonio), yra to paties  

20 tyrimais įrodyta, kad įvairiose muzikinėse situacijose klausytojai teikia pirmenybę skirtingoms tem-
peruotos darnos versijoms – suspaustai, normaliai bei ištemptai (t. y. darnos konstrukcinis intervalas 
pustonis gali būti siauresnis arba platesnis nei 100 ct; terhardt, Zick 1975).
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ekvitoninio modelio realizacijos, ir abiejų dermių dk koeficientas būtų lygus 0. tai ga-
lioja ir dviem idealios diatonikos versijoms (pavyzdžiui, šiek tiek suspaustam ir ištemp-
tam mažorui) – abiejų dk koeficientas būtų lygus 1. norint atsižvelgti į šį faktą, prieš 
klasterinę analizę kiekvienos dermės duomenis (trečiąją dermės išraišką) reikia norma-
lizuoti taip, kad intervalas tarp kraštinių tiriamųjų laipsnių (t. y. tarp i ir V) būtų prily-
gintas 1, o visi kiti intervalai proporcingai perskaičiuoti (žr. 5 lentelę). normalizavimas 
leidžia pašalinti dermės „suspaudimo“ arba „ištempimo“ efektą, todėl dermės su panašia 
santykine intervaline struktūra turėtų būti priskirtos tam pačiam klasteriui.

5 lentelė. Įsivaizduojama keturlaipsnė dermė, trečioji dermės išraiška. Intervalai absoliu-
čiu dydžiu ir jų normalizavimas

intervalas tarp laipsnių i–ii ii–iii iii–iV i–iii ii–iV i–iV
Atstumas pustoniais 1,72 2,29 1,19 4,01 3,48 5,20
normalizuotas atstumas 0,33 0,44 0,23 0,77 0,67 1

normalizuotos dermės, sugrupuotos pagal i–V laipsnių panašumą (7 klasterių 
sprendinys), pateiktos 7-ame paveikslėlyje. Žinoma, pasikeitė dermių grupių skaičius ir 
netgi kai kurios dermės „perbėgo“ iš vieno pobūdžio klasterio į kito pobūdžio klasterį 
(plg. 6 ir 7 pav.), bet taip ir turėjo nutikti, nes, normalizavus dermes, prarasta informacija 
apie absoliutų intervalų dydį. aptarsime pirmąją, antrąją, ketvirtąją ir penktąją dermių 
grupes. Vizualiai įvertinę, pirmąją dermių grupę galime priskirti ekvitoniniam mode-
liui (15 dermių), antrąją ir ketvirtąją – mažoriniam modeliui (19 dermių), o penktąją –  
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7 pav. Klasterinė analizė normalizavus dermes: analizuota 51 dermė, panašumo požy-
miai – I–V laipsniai, trečioji dermės išraiška. Parinktas 7 klasterių sprendinys



165ars et  praxis  2014  ii



minoriniam modeliui (12 dermių). kiekvienos grupės dk reikšmių vidurkiai pateikti 
6-oje lentelėje. Matome, kad dk vidurkiai maždaug atitinka vizualius vertinimus: ekvi-
toniką primenančių dermių dk yra gerokai mažesnis už 0,5, o diatoniką – arba tik šiek 
tiek mažesnis už 0,5, arba viršija šią reikšmę.

6 lentelė. Skirtingų dermių grupių vidutinės DK reikšmės (žr. 7 pav.)

dermių grupė 1-oji 2-oji 4-oji 5-oji
dK vidurkis 0,28 0,44 0,54 0,65

Rezultatų aptarimas

aptarti akustiniai ir statistiniai tyrimo metodai leidžia rekonstruoti tradicinės lie-
tuvių muzikos dermes. Visos išvados daromos tik apie šio tyrimo imtį, bet galima daryti 
prielaidą, kad jos tiktų ir kitų liaudies dainų dermėms.

Vidutiniai dermių laipsnių aukščiai (kategorijų centrai) su aptartais modeliais – tri-
mis ekvitonikos variantais21 ir dviem populiariausiomis diatoninėmis dermėmis – paly-
ginami 7-oje lentelėje. tai padės interpretuoti gautus rezultatus.

7 lentelė. Vidutiniai tiriamų dermių laipsnių aukščiai (žr. 3 lentelę) ir teorinių modelių reikšmės

laipsnis Apskaičiuotos 
reikšmės

teorinės reikšmės
ekvitonika 

oktavos 
ribose

ekvitonika 
su kvartos 

karkasu

ekvitonika 
su kvintos 

karkasu

temperuotas 
mažoras

temperuotas 
minoras

7 –1,92 / –1,05 –1,71 –1,66 –1,76 –1 –2
i 0 0 0 0 0 0
ii 1,94 1,71 1,66 1,76 2 2
iii 3,24 / 4,02 3,43 3,32 3,51 4 3
iV 5,13 5,14 4,98 5,27 5 5
V 7,10 6,86 6,64 7,02 7 7
Vi 8,49 8,57 8,30 8,78 9 8

išvados apie ii, iV ir V laipsnius yra patikimiausios, mat šių laipsnių realizacijų 
pakankamai daug ir jos mažai įvairuoja tarp skirtingų dermių. dažniausiai ii laipsnis 
šiek tiek „žeminamas“, palyginti su temperuota sekunda, bet ir gerokai aukštesnis už bet 

21 Pirmasis ekvitonikos variantas gautas oktavą padalijus į 7 lygius intervalus. antrajame ir trečiajame 
variantuose atsižvelgiama į galimą grynosios kvartos (4,98 pustonio) ir grynosios kvintos (7,02 pus-
tonio) stabilių toninių atramų karkasą padalijant šiuos intervalus atitinkamai į 3 ir 4 dalis.
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kurią iš ekvitoninių sekundų – galima įtarti kompromisą tarp diatonikos ir ekvitonikos. 
iV ir V laipsniai, menkai varijuodami tarp dermių, patvirtina stabilaus kvartos / kvintos 
karkaso buvimą, juolab kad šie laipsniai (žinome iš lietuvių etnomuzikologų darbų (Čet-
kauskaitė 1998)) dažnai laikomi viršutinėmis toninėmis atramomis. abu šie laipsniai 
vidutiniškai kiek aukštesni už temperuotas versijas, tačiau kartais jie aukštinami net iki 
keliasdešimt centų, taigi susiduriame su gerai žinomu intervalų plėtimo reiškiniu (Ward 
1954; 1970; terhardt 1969; taip pat žr. dowling, Harwood 1986: 101–103; Roederer 
2008: 181)22. Beje, tais pačiais retais atvejais ii laipsnio ryškų aukštinimą taip pat galėtų 
paaiškinti minėtasis reiškinys.

dėl menko įverčių skaičiaus išvadų apie 7-ą ir Vi laipsnius nereikėtų suabsoliutinti, 
tačiau tendencijos gana aiškios. 7-as laipsnis skyla į dvi aukščio kategorijas, artimas tem-
peruotam pustoniui ir tonui (i laipsnio atžvilgiu). Vi laipsnis intonuojamas labai nepa-
stoviai, jo kategorijos centrą kur kas geriau paaiškina ekvitoninio modelio variantai.

iii laipsnis tarp kitų laipsnių pasižymi didžiausiu nestabilumu, įnešdamas daugiau-
siai įvairovės interpretuojant dermes. nors šis laipsnis skyla į dvi kategorijas, tačiau riba 
tarp jų sąlyginė (žr. 2 ir 6 pav.). Viena kategorija, apimanti mažesnę iii laipsnio įverčių 
dalį, artima didžiajai tercijai, ir šią laipsnio versiją turinčias dermes galime priskirti ma-
žorinio pobūdžio dermių grupei. kita kategorija, turinti didesnę įverčių dalį, intonuoja-
ma maždaug tarp mažosios ir neutraliosios tercijos (su apytikriu kategorijos centru per 
vidurį), dėl to klasterinės analizės metu dermės suskirstytos į grupes, apytikriai atitin-
kančias minorą ir ekvitoniką. tačiau toks skirstymas tėra sąlyginis, atsirandantis dėl itin 
nestabilaus iii laipsnio aukščio ir vakarietiško muzikinio mąstymo stereotipų23.

iki šiol aptardami rezultatus lyginome juos su fiksuoto aukščio reikšmėmis (t. y. 
įvertinome vakariečio klausytojo galimas dermių interpretacijas). tačiau tokie svarbūs 
dermių formavimosi reiškiniai kaip γ-intonavimas (Алексеев 1986: 53), melodinių in-
tervalų plėtimas (Ward 1970), „suspaustos“ ir „išplėstos“ dermės (terhardt, Zick 1975) 
nėra griežtai susieti su absoliučiais intervalų dydžiais. Pagal santykinę intervalinę struk-
tūrą (tarp i–V laipsnių) ir siauresnio intervalo vietą (jei toks yra) dermes galime suskirs-
tyti į tris grupes, grubiai atitinkančias mažorą, minorą ir ekvitoniką (žr. 7 pav.). Palyginę 
skirtingų grupių dermių intervalikos asimetriškumą (vidutines dk reikšmes; žr. 6 len-
telę), prieiname išvadą, kad labiausiai diatonizacija palietė minorinio pobūdžio dermes, 
o mažorinio pobūdžio dermės užima tarpinę poziciją tarp diatonikos ir ekvitonikos.  

22 Platesnę kvartą taip pat galima paaiškinti dviem ekvitonikos variantais.
23 Vis dėlto negalime atmesti galimybės, kad dalis minorinių dermių susiformavo dėl diatoninio mąsty-

mo įtakos.
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apskritai gana dideli dermių „nukrypimai“ nuo teorinių modelių tik įrodo, kad šioje 
imtyje abu derminio mąstymo principai – ekvitoninis ir diatoninis – koegzistuoja.

Įdomu tai, kad šio tyrimo rezultatai iš dalies sutampa su ambrazevičiaus (2009) 
gautais rezultatais. didžiausi skirtumai yra: 1) iii laipsnio dalinis skilimas į dvi aukščio 
kategorijas; 2) ryškesnė dermių diatonizacija. tai lengva paaiškinti: daugiau nei pusę 
ambrazevičiaus tyrimo imties sudarė XX a. 4-ojo dešimtmečio garso įrašai, tad ir to 
laikotarpio atlikėjų derminis mąstymas buvo išsaugojęs daugiau archajiškų bruožų24.

Šiame tyrime analizuoti įrašai buvo padaryti įvairiuose lietuvos regionuose skirtin-
gu laiku, atlikėjai taip pat gimę ne tuo pačiu laikotarpiu. tad natūralu, kad skaitytojui 
gali kilti klausimų, kaip šie veiksniai susiję su tyrimo rezultatais; gal dermių intervalikai 
turi įtakos dainininko kilmės ar gyvenamoji vieta; gal dermes nulemia dainos žanras; 
o gal derminis mąstymas yra susijęs su dainininko gimimo data? Visais šiais atvejais 
reikia patikrinti ryšį tarp dviejų kintamųjų. tam taikomos įvairios statistinės procedūros: 
duomenų grafinis vaizdavimas (pavyzdžiui, sklaidos diagrama), dispersinė, koreliacinė ir 
regresinė analizės, chi kvadratu ( χ 2) testas ir pan. Bet tai jau atskiro tyrimo objektas ir 
galbūt naujo straipsnio tema.
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SUMMaRY. in this paper, lithuanian traditional monophonic vocal 
music scales are discussed with regard to two theoretical frame-
works – diatonic (based on 12tet) and equitonic. Usually, folk 
song analysis begins with Western transcription, which represents 
the cultural outsider’s (ethnomusicologist’s) modal thinking rather 
than insider’s (performer’s) one. Therefore, misleading conclusions 
regarding the analyzed music scales can be drawn. in this study, 
acoustical measurements were performed on the sample of 73 folk 
song recordings and separate scales for each song were calculated. 
Various statistical methods were used – descriptive statistics, graph-
ical data representation and cluster analysis. comparison of interval 
asymmetry for different scales suggests that there are three general 
groups of scales – equidistant, major-like, and minor-like. Minor-
like scales are most affected by diatonic modal thinking, while ma-
jor-like scales take an intermediate position between equitonic and 
diatonic thinking. in general, significant deviations of data from 
both theoretical frameworks were observed, therefore we can con-
clude that both musical thinking principles, equitonic and diatonic, 
coexist for the analyzed sample.

Statistical study of Lithuanian traditional vocal scales

keYWoRdS: 
lithuanian folk 

songs, diatonic scale, 
equidistant scale, 

acoustical analysis, 
statistical analysis, 

cluster analysis,  
diatonic contrast.
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lietuvių stygininkų raidai turėjo įtakos rusų ir Vakarų europos smuikavimo tradici-
jos. daugelis ryškių kauno konservatorijos styginių instrumentų skyriaus pedagogų buvo 
rusų mokyklos tradicijų suformuoti menininkai. tai Sankt Peterburgo konservatorijos 
profesoriaus leopoldo auerio (1845–1930) auklėtinis adolfas Metzas (1888–1943), 
lat vių tautybės muzikas arvidas noritis (1902–1981), odesos konservatorijos absol-
ventas Vladas Motiekaitis (1896–1971). klaipėdos muzikos mokyklos tradicijoms darė 
įtaką Vakarų europos muzikinė kultūra. kurį laiką čia dirbo čekų noneto nariai – Prahos 
konservatorijos auklėtiniai, altą dėstė Vaclavas kolenaty-kamilovas. Pasak d. katkaus, 

„jų grojimo stilius buvo nulemtas kamerinio muzikavimo tradicijų, kur svarbu buvo an-
sambliškumas, taikymasis prie bendro muzikinio sumanymo ir kolegų. taigi gana draus-
mingas, paklūstantis bendram sumanymui, subjektyvumą derinantis su muzikos turinio 
idėja, neprimetantis savo asmeniškumo kitiems“ (katkus 2009: 34). 

Vėliau didelį indėlį į styginių instrumentų pedagogikos tradicijų formavimą įnešė 
klaipėdos muzikos mokykloje dirbę vengrų muzikai, tarp jų altininkas ladislavas no-
vakas, kurie tęsė Budapešto konservatorijos instrumentinės pedagogikos tradicijas, daug 
dėmesio skirdami menininko individualybės raiškai, atlikimo virtuoziškumui, savitos 
kūrinio interpretacinės koncepcijos kūrimui. 
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Šioje kultūrinėje terpėje formavosi lietuvių alto menas – gana jauna sritis, kurio 
raida pagreitį įgavo tik po antrojo pasaulinio karo. Čia svarbų vaidmenį atliko keletas 
iškilių asmenybių, kurių nuosekli ir įvairiapusė profesinė veikla sukūrė pagrindus toles-
nei plėtotei. Vienas tokių – eduardas Satkevičius (1906–1972), lietuvių alto atlikimo 
meno ir pedagoginės mokyklos kūrėjas ir puoselėtojas. 1938 m. kauno konservatorijoje 
jis baigė Ruvino Roberto Stenderio alto klasę, griežė šios mokyklos styginių kvartete1, 
aktyviai koncertavo lietuvoje, sukaupė nemažą kamerinės muzikos kūrinių repertuarą, 
taip pat dėstė alto meną kauno konservatorijoje.

1949 m., sujungus kauno ir Vilniaus konservatorijas ir įkūrus vieną lietuvos valsty-
binę konservatoriją Vilniuje, e. Satkevičius nepanoro persikelti gyventi į Vilnių. jis, kaip 
ir keletas kitų muzikų (a. Rauchas, V. Varčikas, a. kriaunevičius, P. Matiukas, a. Žva-
ginis), daug metų išlaikė profesionaliąją kauno miesto muzikinę kultūrą, puoselėjo gilias 
muzikos mokyklų pedagogines tradicijas. jis toliau tęsė pedagoginį darbą kauno juozo 
gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar konservatorija), mokytojavo kauno 
juozo naujalio meno mokykloje, profesionaliai parengdamas jaunuosius smuikininkus 
ir altininkus būsimoms studijoms aukštojoje muzikos mokykloje. 

lietuvos alto meno raidoje ypač ryškų pėdsaką paliko talentingas atlikėjas ir peda-
gogas profesorius jurgis Fledžinskas (1924–1988). 1949 m. lietuvos valstybinėje kon-
servatorijoje (dabar lMta) jam pasiūlyta pirmąkart lietuvoje organizuoti alto klasę. 
Plačiašakė muziko veikla kūrė alto muzikavimo tradicijas lietuvoje, siekė altą iškelti 
kaip itin patrauklų solinį ir kamerinio muzikavimo instrumentą. Platus atlikėjo koncer-
tinis repertuaras – nuo klasikinių opusų iki šiuolaikinių autorių įvairių žanrų kūrinių  – 
rodė didelę muzikinę patirtį, atlikimo meistriškumą, kita vertus, skatino kitus muzikus 
siekti aukščiausio profesionalumo. kaip atlikėjas j. Fledžinskas buvo itin dėmesingas 
naujiems lietuvių kompozitorių kūriniams, glaudžiai bendravo su autoriais, buvo nuošir-
dus patarėjas, redaktorius, pirmasis atlikėjas. 

Profesoriaus pedagogines nuostatas šiandien puoselėja ir kūrybiškai plėtoja jo auk-
lėtiniai – žymiausi lietuvių altininkai. tai liudija jurgio juozapaičio sudarytas lietuvos 
altininkų medis, „kuris patvirtina „mokyklai“ būdingų požymių visumą“ ( juozapaitis 
2013: 44–55). išskirtinė vieta šios „mokyklos“ raidoje tenka ryškiam atlikėjui ir peda-
gogui Petrui Radzevičiui, toliau gilinančiam fundamentalias alto meno tradicijas lietu-
voje.

1 Šiame kvartete taip pat griežė izidorius Vasyliūnas (i smuikas), Viačeslavas Možalskis (ii smuikas), 
Mykolas Saulevičius (violončelė).
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Petro Radzevičiaus kūrybinio kelio vingiai

altininkas Petras Radzevičius gimė 1939 m. kaune, lietuvių inteligentų šeimoje, 
kurioje buvo puoselėjamos tikrosios dvasinės vertybės, atsidavimas pasirinktai profesijai, 
meilė darbui. Motina ona Žitkutė-Radzevičienė (1908–2000) – fortepijono pedagogė, 
koncertmeisterė. gimė amerikoje, tačiau 1922 m. kartu su tėvais grįžo į lietuvą ir apsi-
gyveno Panevėžyje. ji mokėsi kauno muzikos mokykloje, profesoriaus Viktoro Ružickio 
fortepijono klasėje, vėliau tapo profesoriaus Balio dvariono fortepijono klasės auklėtine 
kauno konservatorijoje, kurią baigė 1939 metais. Sunkiomis pokario sąlygomis išaugino 
penkis vaikus, visus juos mokė skambinti fortepijonu, suteikė galimybę studijuoti aukš-
tosiose mokyklose2. 

tėvas Petras Radzevičius (1893–1959), nepriklausomos lietuvos žurnalistas, sun-
kiai išgyveno politinės santvarkos kaitą, sudėtingus pokario metus. dėl politinių pažiūrų 
ir aktyvios veiklos lietuvos nepriklausomybės metais sovietinės okupacijos laikotarpiu 
jis net keturiolika metų slapstėsi namuose ir taip išvengė tremties į Sibirą. 

namuose vyravo kūrybinė atmosfera, nuolat skambėjo muzika, buvo gerbiamas 
kiekvieno šeimos nario darbas. Pirmasis P. Radzevičiaus muzikos instrumentas buvo 
fortepijonas. atvestas į kauno dešimtmetę muzikos mokyklą, mamos pageidavimu jis 
įstojo į fortepijono skyrių, tačiau po pusės metų „išsikovojo“ galimybę mokytis smuikuo-
ti3. Pirmuosius kelerius metus P. Radzevičius mokėsi pas kazimierą linkevičių, vėliau 
perėjo pas vieną geriausių pedagogų Vladą Varčiką4. Pradinis mokymosi etapas nebuvo 
itin produktyvus – kaip ir daugelis paauglių dideliu darbštumu nepasižymėjo. likus 
trejiems mokslo metams mokykloje, nutarta pereiti į alto klasę. Šį sprendimą lėmė geri 
fiziniai duomenys, tinkama rankų struktūra. Pakeitus instrumentą ir perėjus į eduardo 
Satkevičiaus alto klasę, atsirado didžiulis noras muzikuoti. Paskatintas puikaus meni-
ninko ir pedagogo jaunasis muzikas nebeskaičiavo darbo valandų. intensyvios studijos 
e. Satkevičiaus klasėje, sistemingas savarankiškas darbas leido kompensuoti tai, kas buvo 
prarasta ne visai darbščiais vaikystės metais. 

Studijos lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar lietuvos muzikos ir teatro 
akademija), profesoriaus jurgio Fledžinsko (1924–1988) alto klasėje, subrandino jaunojo  

2 dirbo kauno operos teatre, kauno konservatorijoje (iki ją uždarant), kauno j. gruodžio aukštesnio-
joje muzikos mokykloje, išleido būrį profesionalių muzikų, tarp kurių e. Balsys, B. Šernaitė, d. Pet-
rauskaitė, V. katkutė ir kt. Plačiau žr.: Ramoškaitė 2008: 4–5. 

3 iš pokalbio su prof. P. Radzevičiumi 2013 m. balandžio16 d. 
4 V. Varčikas – a. Metzo ir a. livonto mokinys, 1948 m. baigė kauno konservatoriją, daug metų dėstė 

kauno j. naujalio muzikos gimnazijoje, mokytojas ekspertas. aukštajai mokyklai jis parengė a. dir-
vanauską, k. jagminaitę, d. katkų, P. kuncą ir kt.
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muzikanto asmenybę, padėjo tvirtus atlikimo meno pagrindus. Platus pedagogo meninis 
akiratis, jo smalsumas skatino domėtis ir savo auklėtiniams perteikti įvairias dėstymo 
metodikas, skirtingų epochų kūrinių stilistikos suvokimą, formuoti interpretacines nuos-
tatas. „Manyčiau, jog tuo laikotarpiu profesorius buvo vienas geriausių muzikų lietuvoje, 
ypač jo muzikinė mąstysena, stiliaus supratimas, frazuotės pojūtis, kiti svarbūs interpre-
tacijos dalykai ir šių dienų požiūriu yra labai pažangūs. dabar, kai esame atviri europai, 
kai ypatingą dėmesį pradėjome skirti stiliaus sampratai, dažnai pagalvoju: o juk apie tai 
anais laikais daug mąstė ir aiškino jurgis Fledžinskas“5, – prisiminė P. Radzevičius.

Pamokose j. Fledžinskas daug dėmesio skirdavo patogiai, taisyklingai rankų padė-
čiai. iš visos respublikos suvažiavę jaunieji altininkai susidurdavo su tam tikromis proble-
momis. Profesorius nuolat kalbėdavo apie dešiniosios rankos, riešo ir pirštų išlaisvinimą, 
siūlydavo specialius pratimus rankoms atpalaiduoti pagal rusų smuiko mokyklos meto-
diką6. daug dėmesio skirdavo kairiąja ranka atliekamų perėjimų technikai, pedagogikoje 
netoleravo glissando garso, nors pats grieždamas to neišvengdavo. jis mokė, kad perėjimų 
metu pirštas būtų laisvas, o ne užspaustas7.

kūrybiškai veikė puiki konservatorijos atmosfera, ypač tuo metu plačiai koncertavęs 
studentų simfoninis orkestras. darbingą nuotaiką taip pat kūrė puikūs to meto pedago-
gai, plačiai pasaulyje pripažintos senosios rusų smuiko mokyklos atstovai, ryškūs meni-
ninkai – Viktoras Radovičius (1919–1982), aleksandras livontas (1920–1974), Povilas 
Berkavičius (1894–1975) ir kt. jų asmeninė koncertinė veikla, studentų pasirodymai 
buvo pavyzdys siekiant aukščiausio atlikimo meno meistriškumo. 

darbui palanki aplinka, puikūs studijų rezultatai paskatino P. Radzevičių rengtis 
tarptautiniam altininkų konkursui Helsinkyje. tuo metu atskirų respublikų atlikėjai tu-
rėdavo pereiti atrankas Maskvoje, o jos būdavo didžiausias barjeras. Vėliau P. Radzevi-
čius rašė: „tvarka sovietmečiu buvo geležinė: visos atrankos – tik per Maskvą. Pateiktas 
programas kartais jie išklausydavo formaliai, nes jau iš anksto turėjo numatę savo kandi-
datus. Bet tvarkos lyg ir neprikiši, laikydavosi: prieš kelis (du ar tris) mėnesius paskelbda-
vo preliminarios atrankos konkursėlį, ir mes visi stačia galva ten lėkdavom“ (Fledžinskas 
2008: 181).

atrankos į konkursą Helsinkyje vertinimo komisija buvo sudaryta iš anuometinio 
altininkų elito. jai vadovavo Maskvos P. Čaikovskio konservatorijos profesorius Vadimas 
Borisovskis (1900–1972), kuris po sėkmingo pasirodymo pasveikino „ir patarė konkursui 
parengti ne Bélos Bartóko koncertą, kurį grojau Maskvoje, bet Wiliamo Waltono. <...> 

5 iš pokalbio su prof. P. Radzevičiumi 2013 m. balandžio 16 d.
6 j. Fledžinskas mokėsi pas j. targonskį, l. auerio mokinį. 
7 iš pokalbio su prof. P. Radzevičiumi 2013 m. balandžio 16 d.
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jis net pasisiūlė duoti gaidas“ (Ramoškaitė 2009: 8). iki konkurso pradžios buvo likę vos 
trys mėnesiai, tad rengtis atsakingam pasirodymui padėjo ne tik profesorius j. Fledžins-
kas, bet ir kiti Styginių instrumentų katedros pedagogai – V. Radovičius, a. livontas. 
jaunąjį altininką lydėjo sėkmė – 1962 m. P. Radzevičius konkurse Helsinkyje laimėjo 
prizinę ii vietą ir tapo pirmuoju lietuvių stygininku – tarptautinio konkurso laureatu. 

intensyvi P. Radzevičiaus koncertinė veikla neatsiejama nuo lietuvos kamerinio 
orkestro (vad. maestro profesorius Saulius Sondeckis), kuriame jis griežė nuo 1960 m. ir 
buvo altų grupės koncertmeisteris. Meninė veikla kolektyve visapusiškai praplėtė akira-
tį, suteikė koncertinės patirties. Sukauptas didžiulis koncertinis repertuaras, apimantis 
įvairių stilių ir žanrų muziką, bendradarbiavimas su pasaulinio lygio atlikėjais brandino 
meninį mąstymą, teikė paskatų įvairiems apmąstymams8. „lietuvos kamerinis orkes-
tras – mano gyvenimo dalis, ir nesigailiu nė vienos minutės, praleistos su šiuo puikiu 
kolektyvu“, – teigė P. Radzevičius (Ramoškaitė 2009: 8).

Visos P. Radzevičiaus meninės veiklos sritys glaudžiai susijusios. Parengti alto klasės 
absolventai griežia įvairiuose orkestruose. Pasak auklėtinio gedimino dačinsko, įsimin-
tiniausias jo studijų metų įvykis – galimybė muzikuoti kartu su profesoriumi: „Sykį teko 
groti jo vadovaujamoje altų grupėje lietuvos kameriniame orkestre, kur, be jo, grojo vien 
tik jo buvę mokiniai. nuostabus bendrumo, vieningumo jausmas!“9

P. Radzevičius noriai dalyvavo meniniuose projektuose, muzikavo įvairios instru-
mentinės sudėties kameriniuose ansambliuose. Įvairiose šalyse, pritariant orkestrui, atliko 
daugelį alto opusų, kuriems reikalingas aukščiausias atlikimo meistriškumas: j. ch. Ba-
cho koncertą c-moll, g. F. Händelio koncertą h-moll, kartu su i. oistrachu šeštąjį 

„Brandenburgo“ koncertą, taip pat griežė g. P. telemanno koncertus altui ir dviem al-
tams, P. Hindemitho „gedulingą muziką“, g. Holsto „lyrinį judėjimą“ ir daugelį kitų 
muzikos šedevrų.

kartais meniniai projektai būdavo trumpalaikiai: susibėgę ryškūs lietuvos muzikai 
parengdavo vieną ar kitą koncertinę programą, atlikdavo premjerinius lietuvių kompozi-
torių kūrinius ir vėl grįždavo prie įprastos kasdienės meninės veiklos. tačiau ir šie pasi-

8 Sauliaus Sondeckio ir jo vadovaujamo kamerinio orkestro kūrybinė veikla pažymėta artima kūrybine 
bičiulyste su pianistais justus Frantzu, tatjana nikolajeva, jevgenijumi kisinu, Vladimiru  krainevu; 
smuikininkais tatjana grindenko, olegu kaganu, gidonu kremeriu, igoriu oistrachu, gilu Shacha-
mu, Vladimiru Spivakovu; violončelininkais davidu geringu, natalija gutman, Mstislavu Rostropo-
vičiumi; altininku jurijumi Bašmetu ir daugeliu kitų iškilių menininkų. ne vieną  programą įvairiose 
šalyse su lietuvos kameriniu orkestru atliko įžymūs chorai: latvijos kamerinis choras „ave sol“, 
vadovaujamas imanto kuokaro, Maskvos kamerinis choras, vadovaujamas Vladimiro Minino, kauno 
valstybinis choras, vadovaujamas Petro Bingelio.

9 iš pokalbio su gediminu dačinsku 2013 m. kovo 10 d. 
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rodymai buvo labai svarbūs lietuvos muzikinei kultūrai, jie ugdė klausytojų auditorijos 
meninį skonį, populiarino tautinę muziką tiek lietuvoje, tiek ir už jos ribų. 

P. Radzevičius yra parengęs ne vieną įsimintiną programą su Vilniaus kvarteto mu-
zikantais, ansambliu „Musica Humana“, taip pat muzikavo su smuikininku eugenijumi 
Paulausku, duetu su altininkais j. Fledžinsku, d. katkumi, dalyvavo altų trio ir altų kvar-
teto10, lietuvos kamerinio orkestro fortepijoninio kvarteto11 meninėje veikloje. tačiau 
nuosekliausiai (per 10 metų) P. Radzevičius koncertavo kartu su Styginių kvintetu ir jo 
nariais – P. juodišiumi, a. dekšniu, a. Palšausku, Z. Žuku.

aktyvi P. Radzevičiaus koncertinė veikla skatino kompozitorių kūrybą. jo dėka kon-
certinėje scenoje suskambo V. Bagdono Sonatina altui ir fortepijonui bei pjesės altui solo, 
F. Bajoro Variacijos styginių kvintetui, t. Makačino poemos nr. 1, nr. 2 fleitai, altui ir 
orkestrui, B. kutavičiaus „ant marių kranto“ sopranui ir keturiems altams, a. Rekašiaus 
groteskas dviem altams.

1987 m. P. Radzevičius pradėjo vadovauti lMta Styginių instrumentų katedrai12, 
šias pareigas sėkmingai tęsia iki šiol. Profesoriaus suburtas brandus katedros pedagogų 
kolektyvas, jų kompetencija ir ryški asmeninė atlikėjo veikla leidžia įvairuoti mokymo 
procesą, plėsti studijuojamo repertuaro diapazoną, profesionaliai dėstyti specialybės ins-
trumentą. Profesorius puikiai pažįsta visus katedros studentus, nuolat stebi jų pažangą, 
akademinę ir koncertinę veiklą. jo vadovaujamoje katedroje vyrauja šilti, tačiau dalykiški 
ir korektiški santykiai13.

P. Radzevičius eruditas, jo nuomonė labai svarbi diskutuojant įvairiais jaunųjų me-
nininkų rengimo klausimais, vertinant juos respublikiniuose ir tarptautiniuose styginin-
kų konkursuose. nuolatinis poreikis tobulėti, profesinis smalsumas, atsakingas požiūris 
į jaunųjų menininkų ugdymą neleido pasitenkinti jaunystės studijų metais gautomis 
žiniomis, priešingai, vertė jas nuolat gilinti ir plėtoti, bendrauti su pasaulinio lygio meni-
ninkais. tai paskatino P. Radzevičių 1967–1968 m. stažuoti pas Maskvos P. Čaikovskio 

10 kameriniame ansamblyje taip pat dalyvavo altininkai a. Pšibilskienė, a. grižas, P. H. Xuerebas.
11 Šiame ansamblyje taip pat grojo smuikininkas B. traubas, violončelininkas V. kaplūnas, pianistas 

l. Melnikas. 
12 lMta Styginių instrumentų katedros vedėjai: jakovas targonskis (1949–1950), levas Seidelis 

(1950–1959), Saulius Sondeckis (1959–1987), nuo 1987 m. – Petras Radzevičius.
13 Styginių instrumentų katedros dėstytojai ir studentai – vieni aktyviausių „erasmus“ ir „nordplus“ 

programų dalyvių. lietuvoje studijavo altininkai iš Paryžiaus: ines karsenty, erwanas Richardas, 
Benedicte Royer, gwenola Morin, Sarah chenaf, Paryžiuje tobulinosi Rūta lipinaitytė, edvardas 
armonas, tomas Savickas, jurgis juozapaitis. katedros auklėtiniai dalyvauja tarptautinių jaunimo 
orkestrų – gustavo Mahlerio (gMjo), europos Sąjungos (eUYo), aniMato, Baltijos jaunimo 
filharmonijos (Baltic Sea Youth Philharmonic), Šiaurės šalių (Orkester Norden), Pasaulio jaunimo orkes-
tro (World Youth Orchestra) – programose, į kurias jie atrenkami konkurso būdu.
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konservatorijos profesorių j. Strachovą, 1974–1975 m. – Berlyno H. eislerio aukštojoje 
muzikos mokykloje pas profesorių alfredą lipką.

Profesoriaus alto dėstymo metodikos populiarumą liudija jo tarptautinė pedagoginė 
veikla. jis yra vienas aktyviausių „erasmus“ dėstytojų mainų programos dalyvių, labiausiai 
laukiamų alto pedagogų europos aukštosiose mokyklose. tai patvirtina pastarųjų pen-
kerių metų veiklos analizė14. ilgametė pedagoginė patirtis, erudicija paskatino daugelio 
tarptautinių konkursų organizatorius kviesti profesorių į žiuri15. kita vertus, jis parengė 
dirvą tarptautiniam prestižiniam stygininkų konkursui lietuvoje: nuo 2001m. pradėtas 
rengti tarptautinis jaschos Heifetzo smuikininkų konkursas. Pirmininkauti vertinimo 
komisijai sutiko pasaulinio garso smuikininkas gidonas kremeris, kuris ne kartą minėjo, 
jog šį konkursą išskirtinai remia dėl profesoriaus Petro Radzevičiaus. 

Petras Radzevičius – pedagogas

Prof. P. Radzevičiaus alto pedagogika16 praėjo ilgą, daugiau nei keturių dešimtmečių, 
ieškojimų ir atradimų kelią. joje sintezuojami j. Fledžinsko mokyklos bruožai, rusų alto 
meno pasiekimai bei Vakarų europos styginių pedagogikos tradicijos. P. Radzevičius 
turi įgimtą pedagogo talentą. Savo pamokose nuolat diegia meilę muzikai ir pasirinktam 
instrumentui, moko sąžiningai atlikti menininko misiją, pats būdamas sąžiningiausio 
menininko pavyzdžiu. tai liudija jo mokinių užpildytos anketos, auklėtinių pasisakymai 
interviu metu, kuriuose teigiama, jog profesorius visuomet atidus ir atsidavęs, gebantis 
įsijausti į kiekvieno auklėtinio gyvenimą, jį išklausyti, patarti ir maksimaliai padėti17. 

daugelis profesoriaus auklėtinių pabrėžia itin palankią kūrybinę atmosferą, šiltus, 
geranoriškus santykius, nepakartojamą rūpestį kiekvieno auklėtinio likimu. tai liudija 
ir „kremerata Baltica“ orkestro artistės Ūlos Žebriūnaitės pasisakymas: „atėjusi į Ra-

14 2008–2012 m. P. Radzevičius septynis kartus vyko dėstyti į penkias Vakarų europos šalis. 2008–
2009 m. vadovavo interpretacinio meistriškumo kursams lundo universiteto Malmės muzikos 
akademijoje, Stokholmo karališkojoje akademijoje, vedė atviras pamokas Šiaurės šalių altininkų 
simpoziume (Nordic Viola Symposium 09), 2010–2011 mokslo metais dėstė Boulogne-Billancourt 
konservatorijoje (Prancūzija), estijos muzikos ir teatro, latvijos muzikos akademijose. 2011–2012 m. 
vadovavo meistriškumo kursams grazo muzikos ir teatro universitete ir jo padalinyje oberschutzene 
(austrija).

15 P. Radzevičius yra vienas aktyviausių nacionalinių ir tarptautinių Balio dvariono stygininkų konkur-
sų rengėjų, Raimundo katiliaus lietuvos jaunųjų atlikėjų bei jono Urbos stygininkų konkursų žiuri 
narys.

16 lMta prof. P. Radzevičius dėsto alto specialybę (bakalaurams, magistrantams ir meno doktoran-
tams), orkestro literatūros studijas, vadovauja magistrantų tiriamiesiems darbams.

17 anketos saugomos R. kryžauskienės asmeniniame archyve.
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dzevičiaus klasę, pasijutau lyg kitame pasaulyje, kuriame vyravo draugiškumas, rimtas 
darbas ir šilta atmosfera, supratau, jog šiuo žmogumi galiu pasitikėti ir kaip pedagogu su 
didele profesine patirtimi, ir kaip muzikantu, pasižyminčiu ypatinga muzikine intuicija 
bei aiškia visų epochų stilių interpretacija. <...> tokie žmonės mokinių atmintyje išlieka 
visam gyvenimui“ (Ramoškaitė 2009: 8).

lMta didžiojoje ir juozo karoso salėse bei įvairiose kauno muzikos mokyklose 
rengiami P. Radzevičiaus alto klasės auklėtinių koncertai tampa svarbia mokymo proce-
so dalimi. jauniesiems menininkams sudarytos galimybės ugdyti profesinį meistriškumą, 
palyginti savo atlikimą su kitų jaunųjų kolegų griežimu, įvertinti pasiekimus platesniame 
interpretacinio meno kontekste. tai skatina naujų mokymo formų, atliekamų opusų in-
terpretacijų kūrybines paieškas.

P. Radzevičiaus klasės vakaruose išryškėja individualios atlikėjų savybės, jų gebėji-
mas atskleisti kūrinio esmę ir pabrėžti savo asmenybės bruožus. tai liudija, jog profeso-
riui svetimi diktatoriškos pedagogikos bruožai. tą patvirtina absolventė, Saarbruckeno 
aukštosios muzikos meno mokyklos profesorė jonė kaliūnaitė: „Studijos Radzevičiaus 
klasėje atvėrė man visus kelius į muziką. jis liepdavo improvizuoti: „Pagrok dabar ką nors 
taip, tarsi sėdėtum vakare patogiai priešais televizorių... dabar supyk... dabar juokauk...“ 
intensyvus darbas, tėviška globa ir muzikinis reiklumas – taip dirbti gali tik pasiaukojęs 
pedagogas. tai buvo gražiausios akimirkos mano gyvenime, už kurias visada būsiu dė-
kinga P. Radzevičiui, nepadariusiam iš manęs roboto, mašinos. jis visada apeliuodavo į 
žmogiškumą ir kasdien man tatai primindavo.“18

„Petro Radzevičiaus dėstymo metodai kartais daro stebuklus: po kelerių darbo metų 
užgroja beviltiški atrodę studentai“, – teigia a. Pšibilskienė (Pšibilskienė 2008: 9). o 
ir pats profesorius džiaugiasi, kad dabar studentai yra daug atsakingesni, „kiekvienas 
žino, kad turės iš šios profesijos duoną valgyti, jaučia atsakomybę. ir pedagogo atsako-
mybė ne mažesnė. turiu rūpintis, kad studentas taptų profesionalas. <...> Svarbiausias 
dalykas – įteigti studentui siekti savų tikslų, kuriuos jis užsibrėžė stodamas į akademiją. 
jį reikia uždegti, padrąsinti ir paskatinti. Mūsų profesijai reikalingas kruopštus darbas, 
studentas privalo išmokti dirbti savarankiškai, nes pedagogas gali tik patarti, kaip reikia 
mokytis.“19

P. Radzevičius kantriai dirba su įvairių gabumų ir profesinio pasirengimo studen-
tais. Pasak jo, „studentai gabūs nevienodai, vienas mokosi labai greitai, o kitam pasiekti 
analogišką rezultatą prireikia daug daugiau laiko. tokio studento tinginiu niekaip negali 
pavadinti, jis ir darbštus, ir kantrus. kuo gabesnis studentas, tuo sunkiau su juo dirbti. 

18 ibid. 
19 iš pokalbio su prof. P. Radzevičiumi 2014 m. balandžio 16 d.
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jo poreikiai didesni, reikia jo nestabdyti, bet stengtis visapusiškai ugdyti, skatinti eiti 
pirmyn.“20 

individualioje P. Radzevičiaus alto dėstymo metodikoje svarbų vaidmenį vaidina 
mokomojo repertuaro strategija. jis neigiamai vertina vienpusišką kūrinių parinkimą, 
kai puoselėjamos tik teigiamos jaunojo atlikėjo meninės pusės. Profesorius mokomąjį 
repertuarą parenka atsižvelgdamas į tai, ką labiausiai reikia ugdyti tam tikrame mokymo 
etape – kairiosios rankos miklumą, dešiniosios rankos techniką, tobulinti garso kultūrą, 
įsisavinti tam tikrus štrichus ir pan. tačiau neretai tenka pasitelkti diplomatiją ir įtikinti 
studentą rengiamo kūrinio reikšmingumu. 

P. Radzevičiaus auklėtinių repertuaras platus, tačiau visada išlieka pagrindiniai, vadi-
namieji „aukso fondo“, kūriniai, kuriuos, profesoriaus manymu, studentai turėtų parengti 
per bakalauro studijas. tai – F. Hofmeisterio, j. V. Stamico, P. Hindemitho, B. Bartóko 
koncertai altui, F. Schuberto, j. Brahmso sonatos. dažniausiai šie kūriniai įtraukiami į 
įvairių konkursų programas, tad profesorius visuomet pataria juos turėti savo repertua-
re. garso raiška, štrichų įvairovė profesoriaus metodikoje dažnai lavinama pasitelkus 
klasicizmo ir baroko epochų muziką, auklėtiniams siūloma pagroti ne vieną barokinę, 
klasikinę sonatą.

nuolatinis pedagoginio repertuaro atnaujinimas skatina tobulėti, ieškoti naujų in-
terpretacinių sprendimų. tačiau ne visi naujai atrasti kūriniai pasiteisina ir ilgam įsitvir-
tina pedagoginiame repertuare. „Pamenu, buvau atradęs josepho Schuberto koncertą, 
kurį man kaip fantastišką kūrinį gastrolėse rekomendavo pūtikas l. nakariakovas. ta-
čiau repertuare jis taip ir neįsitvirtino: laikui bėgant tapo neįdomus, kiek primityvokos 
stilistikos“, – teigia P. Radzevičius21.

Repertuaro parinkimas – individualus reiškinys. Pasak profesoriaus, „svarbu atrasti 
studento išskirtinumą, individualias savybes ir jas puoselėti. kiekvienas yra savitas ir ori-
ginalus, tai pats brangiausias turtas. tačiau vis dar pasitaiko pedagogų, kurie, atradę gerą 
vieną muzikinio ugdymo modelį, jį beatodairiškai taiko visiems kitiems. tai yra blogai 
ir nepageidautina.“22

Į profesoriaus klasę įstoja įvairiai pasirengę jaunieji altininkai. Surasti bendrą vardik-
lį – neįmanoma, nes dažnai sunku įvardyti tikrąsias pasirengimo studijoms aukštojoje 
mokykloje spragas. „Svarbiausia – „uždegti“ jaunąjį atlikėją dideliu ryžtu ir noru išban-
dyti savo maksimalias galimybes. jei tokie studentai išsiugdo tvirtą motyvaciją, jie vėliau 

20 ibid. 
21 ibid.
22 ibid.
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visus nustebina didesne ar mažesne profesine pažanga“23, – tuo niekuomet neabejoja 
profesorius.

Prof. P. Radzevičiaus metodikoje daug vietos skiriama racionaliam mąstymui, įvai-
rių meno procesų suvokimui ir apibendrinimui. jis pastebi, kad dauguma studentų dirba 
tikrai nemažai, tačiau tą patį laiką galėtų išnaudoti kur kas racionaliau. „grojant in-
tensyviai, racionaliai, apgalvotai, po valandos turi jaustis nuovargis. atlikėjas kiekvie-
nu momentu turi žinoti mokymosi tikslus ir uždavinius (technikos tobulinimas, pirštų 
miklumo ugdymas, tobulos intonacijos paieškos, dėmesingumas garso kokybei ir pan.). 
Pasakymas „aš groju“ – netinkama charakteristika“, – teigia profesorius24.

garso kokybės paieškos siejamos su viso kūno ir atlikėjo rankų laisve, natūraliais, 
patogiais judesiais, klausos kontrole, kūrinio stilistikos suvokimu. Pamokose profesorius 
dažnai pabrėžia raiškaus garso, geros intonacijos, „švarių“ perėjimų svarbą. nors jis turi 
savas, ilgainiui nusistovėjusias kūrinių interpretacines nuostatas, studentų muzikavimui 
suteikia ganėtinai didelę laisvę25.

jau kuris metas prof. P. Radzevičius artimai bendradarbiauja su Paryžiaus konserva-
torija (cnSMd), jos vadovų kvietimu veda interpretacinio meistriškumo kursus vienos 
prestižiškiausių Vakarų europos aukštųjų muzikos mokyklų studentams. jo rengiamuo-
se atlikimo meno meistriškumo cikluose paprastai tobulinasi kelios dešimtys altininkų. 
Mainai tarp Paryžiaus konservatorijos ir lietuvos muzikos ir teatro akademijos atsirado 
po to, kai Vilniuje viešėjęs alto profesorius Pierre’as Henris Xuerebas, susižavėjęs lietuvių 
alto mokykla, užmezgė draugiškus kūrybinius santykius. 

P. Radzevičiaus pedagogika glaudžiai siejasi su jo metodine veikla. kelis dešimtme-
čius jis teikia metodinę paramą lietuvos muzikos mokyklų mokiniams ir mokytojams, 
dalyvauja metodinėse konferencijose bei seminaruose. Būdamas patyręs praktikas, savo 
dėmesį koncentruoja ir į jaunųjų altininkų ugdymą, tam tikslui rengia kompozitorių 
naujų kūrinių redakcijas, transkripcijas26.

23 iš pokalbio su prof. P. Radzevičiumi 2014 m. balandžio 16 d. 
24 ibid.
25 Respondento nr. 1 anketa.
26 Balys dvarionas. Transkripcijos altui [natos], 2012; taip pat parengė ir išleido Gamų ir arpeggio rinki-

nį altininkams (minimumas bakalaurui), parengė lMta Styginių instrumentų katedros specialiųjų 
dalykų aprašus.
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Pedagoginės veiklos tyrimas

tiriant pedagoginę veiklą, ypač analizuojant instrumento pedagogo individualią 
dėstymo metodiką, pritaikyti edukologijoje naudojamus tyrimo metodus ganėtinai sun-
ku. Siekiant susisteminti ir apibendrinti prof. P. Radzevičiaus pedagoginio darbo prin-
cipus, 2013 m. vasario–kovo mėnesiais buvo atliktas dviejų dalių kokybinis tyrimas. iš 
anksto buvo žinoma, kad anketinėje apklausoje dalyvaus nedidelis skaičius respondentų. 
Siaura tyrimų imtis (neatsirado galimybės ją praplėsti) paskatino vykdyti kokybinį tyri-
mą. laisvanoriškai internetu į parengtas anketas atsakė šeši P. Radzevičiaus alto klasės 
absolventai ir šiuo metu jo klasėje studijuojantys auklėtiniai; taip pat vyko interviu su 
P. Radzevičiumi ir g. dačinsku.

atsižvelgiant į intensyvią šių dienų menininko kūrybinę darbotvarkę, anketą sudarė 
dvylika ganėtinai lakoniškų klausimų. iš respondentų buvo tikimasi, kad jie noriai pasi-
dalys sukaupta asmenine patirtimi ir gautomis žiniomis mokantis prof. P. Radzevičiaus 
alto klasėje. natūralu, jog daugeliu atvejų buvo remtasi subjektyvia respondentų nuo-
mone, skirtinga jų asmenine patirtimi, įvairiu tų pačių kriterijų interpretavimu. tačiau 
kiekvieno respondento atsakymai be galo svarbūs, jie padėjo atskleisti pedagogo kūry-
biškumą, individualios darbo metodikos specifiškumą. 

Įvadiniais klausimais siekta gauti platesnės informacijos apie prof. P. Radzevičiaus 
auklėtinius. atsakymai rodo, jog pedagogas vertina mokymo metodikos grandžių peri-
mamumą, tad dalį auklėtinių jis mokė jau M. k. Čiurlionio menų mokykloje, kiti atėjo 
į profesoriaus alto klasę tik įstoję į aukštąją mokyklą. didžioji dalis respondentų teigė, 
jog studijas P. Radzevičiaus klasėje paskatino instrumento keitimo aplinkybės, o pro-
fesorius yra geriausias alto dėstytojas akademijoje (R5); profesorių rekomendavo ir apie jį 
kaip apie puikų alto pedagogą pasakojo buvusi smuiko mokytoja, ji ir supažindino (R2). kiti 
respondentai apie profesorių iš įvairių šaltinių taip pat girdėjo itin palankius atsiliepimus, 
geras rekomendacijas. ne mažiau svarbus kriterijus studijuoti P. Radzevičiaus alto kla-
sėje – pedagoginės veiklos rezultatai, studentų atlikimo meistriškumas: girdėjau keletą jo 
studentų grojant, taip pat puikių rekomendacijų, atsiliepimų (R6).

kita klausimų grupė buvo skirta alto dėstymo metodikos ypatumams išsiaiškinti. jie 
paskatino individualesnius atsakymus, atskleidė originalesnį atlikėjo mąstymą. atsaky-
dami į klausimą, Kuriai sričiai profesoriaus pamokose skiriama daugiau dėmesio – muzika-
lumo ugdymui ar technikos lavinimui?, daugelis respondentų negalėjo jų išskirti, todėl šias 
veiklas pažymėjo kaip lygiavertes.
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1 lentelė 

Kategorija subkategorija Įrodantis teiginys
jaunojo 
altininko 
ugdymas

Muzikalumo 
ugdymas

Profesorius pirmiausia skiria dėmesį muzikalumui, bet reikalauja ir aukštos kokybės (R6).

Profesoriaus pamokose daugiausia dėmesio skiriama muzikalumui (frazavimui, kūrinio 
charakteriui, muzikiniam „kalbėjimui“) ir intonacijai (R2).

technikos 
lavinimas

nė vienas respondentas neįvardijo techninio tobulėjimo pirmenybės. 

kūrybiniai 
sutapatinimai

Sunku pasakyti, kam daugiau skiriama dėmesio, nes abu dalykai vienas nuo kito yra 
neatsiejami: jei turi kokių technologinių trūkumų, jie gali trukdyti muzikinei išraiškai. 
<…> Per pamoką kalbama apie muziką, ir tik jei neišeina to įgyvendinti, tada ieškome 
atsakymo, su kokiomis technologinėmis problemomis susiduriame (R5). 

Vargiai galėčiau tai įvardyti. Išskirtinis prof. Radzevičiaus pedagogikos bruožas – kūrinio 
tobulo atlikimo siekis. Tai ir kruopšti muzikinio teksto analizė, ir techninis atlikimo 
nepriekaištingumas, ir, be abejo, muzikos turinys, jo emocinė išraiška. Pamenu visų 
komponentų dermės siekimą (R3).

Tai individualus dalykas. Vienam mokiniui reikia daugiau dėmesio skirti technikai, 
kitam – muzikalumui, bet nė viena sritis nėra užmirštama (R3). 

atsakymai į klausimą, Kai pradėjote mokytis pas profesorių, kokių technologinių proble-
mų turėjote?, padėjo įvertinti jaunųjų altininkų ugdymo sėkmę ar pedagogines spragas. 

2 lentelė

Kategorija subkategorija Įrodantis teiginys
technologi-
nės proble-
mos

Prisitaikymas 
prie naujo 
instrumento

Pradžioje buvo tik pripratimo prie naujo, didesnio instrumento rūpesčiai (R1).

Jaučiau didelį diskomfortą, laikydamas altą grojimo metu. Mes kartu ieškojome išeities. 
Keičiau ne vieną pabarzdį, tiltelį, kol prisitaikiau (R5).

Štrichų 
įsisavinimas

Turėjau problemų dėl dešiniosios rankos valdymo: spiccato, legato štrichų, perėjimų per 
stygas, lengvų stryko pakeitimų (R2).

garso kokybės 
paieškos

 Pilno, tvirto garso, geros artikuliacijos, plačios vibracijos, stabilios intonacijos (R2).

Geram, gražiam alto garsui išgauti reikalingas didesnis dešiniosios rankos svoris, platesnės 
kairiosios rankos pirštų pozicijos ir pan. (R1).

Nejaučiau frazės nuo pradžios iki pabaigos. Ne iš karto galėdavau pradėti frazę reikiamu 
garsu (R2).

kūno laisvės 
siekiai

Buvau labai susikaustęs, visais įmanomais būdais ieškojome laisvės plastikos (R5). 

instrumento dėstymo metodikos klausimus padeda išspręsti individualus dėstymo 
stilius. Vienas svarbiausių – paties pedagogo parodomasis atlikimas. tad bandyta suži-
noti, Ar profesorius specialybės metu rodo, kaip atlikti tam tikrus pratimus, kūrinius?

Vienas respondentas pabrėžė, jog ugdant jaunąjį altininką dėstymo metodai kinta. 
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3 lentelė

Kategorija subkategorija Įrodantis teiginys
kūrybinis 
procesas

asmenybės 
poveikis

Meilė studentams, geranoriškumas ir rūpinimasis. Vargu ar tai metodas, bet man 
didžiausią įspūdį darė ir tebedaro stebėtina kantrybė, toliaregiškumas, gražiai derantys 
su gyvu temperamentu ir žmogiška šiluma. Platus akiratis, gilus muzikos ir atlikimo 
technikos išmanymas tarsi savaime sukuria pagarbą ir pasitikėjimą, kurie būtini 
vaisingam mokytojo ir mokinio santykiui (R4).

apibūdinimas 
žodžiu

Nuolat akcentuoja muzikinę pusę, ragina visada groti jausmingai, įvairiai, logiškai 
frazuoti (R2).

Prof. P. Radzevičius aptariamą problemą dažniausiai taikliai apibūdindavo žodžiu, 
pasiremdamas palyginimais, pavyzdžiais. Siūlomą frazavimą dažnai pailiustruodavo 
padainuodamas ar raiškiu gestu (R5).

Paties 
pedagogo 
grojimas

Anksčiau altą į rankas profesorius paimdavo dažniau. Pradedantiems muzikantams 
lengviau perprasti techniką matant grojantį kitą žmogų. Vyresnieji studentai groja daug 
sąmoningiau, todėl dažniausiai užtenka žodinių pastabų apie daromą techninę klaidą ar 
patarimo interpretacijos klausimu (R1).

atsakymai į aštuntą ir devintą klausimus padėjo suvokti ir apibendrinti profesoriaus 
siūlomus pratimus, ugdančius jaunojo altininko abiejų rankų techninius gebėjimus. Visi 
respondentai teigė, jog technikos lavinimo pagrindas profesoriaus klasėje yra tikslingai 
parinkti etiudai ir techniniai pratimai, kartais labai paprasti, kuriuos siūlydavo kartoti 
daug kartų ir taip išugdyti reikiamą įgūdį (R1). juos griežiant nuolat raginama ugdyti 
gerą skambėjimo intonaciją (kaip svarbiausią kairiosios rankos technikos užduotį profesorius 
iškelia intonaciją – R2). kitas auklėtinis teigė, jog profesorius techniką padėjo išsiugdyti, 
reikalaudamas aukštos kokybės, ragindamas atidžiai savęs klausytis, vertinti gaunamą rezul-
tatą. Ragino būti sau reikliam, kai reikėdavo, duodavo konkrečių patarimų (R3). 

lavinant dešiniosios rankos techniką, profesorius skiria gamas, kai kam ir kreutze-
rio i etiudą, kurį rekomenduoja griežti įvairiais štrichais: spiccato, martelle, legato. Plates-
nės apimties garso formavimo užduotis siūlydavo spręsti grojant gamas, taip pat tęsiant garsus. 
Štrichams įvaldyti siūlydavo įvairius etiudų atlikimo variantus (R6). 

kalbant apie kairiosios rankos technikos tobulinimo specifiką, pažymima, jog prof. 
P. Radzevičius atkreipia dėmesį į pirštų sulaikymą. Vienas pirštas neturėtų pakilti nuo stygos, 
kol nenusileido kitas pirštas. Taip pat rekomenduoja grojant gamą į viršų ant kitos stygos per-
eiti ne per laisvą stygą (kai yra tokia galimybė), o per ketvirtą pirštą. Tai padeda geriau jungti 
garsus (R1). Lavinant kairiosios rankos techniką, dažniausiai būdavo pasirenkami įvairūs 
etiudai bei kaprisai (R6), taip pat gamos, trigarsiai, dvigubos natos (R3). 

Svarbią vietą šiame tyrime užima klausimas apie individualiai kiekvienam auklė-
tiniui parenkamą repertuarą, bandyta surasti kūrinių parinkimo sistemą. nemaža da-
lis profesoriaus auklėtinių pabrėžė mokomosios programos artimumą mokymo plano 
reikalavimams. Visų pirma tai taikoma programos žanrinei įvairovei: kasmet atliekami 
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stambios formos kūriniai, pjesės, etiudai. ne vienas respondentas pažymėjo, kad pro-
fesorius visada atsižvelgia į studentų norus ir pageidavimus, tačiau įvertina jų pajėgumą, 
technines galimybes (R1). Profesoriaus sistema laviruoja tarp skirtingo pajėgumo mokinių. 
Dažnai pradedantieji altininkai groja labai daug įvairių etiudų ir gamų. Rimtoji programa 
sudaroma iš žymiausių kūrinių, parašytų altui, bei šiuolaikinės lietuvių muzikos (R2). 

Sistemiškumą parenkant repertuarą pabrėžė ir kitas respondentas: Visas profesoriaus 
darbas yra labai sistemingas. Parenkant repertuarą taip pat. Visuomet atsižvelgiama į stu-
dento / mokinio gebėjimus, studijų programos reikalavimus. Programa parenkama įvairi ir 
visapusiškai naudinga (R3).

klausimu, Ar svajojate tapti pedagogu?, mėginta išsiaiškinti, kaip prof. P. Radzevi-
čiaus pedagogika paveikė jo auklėtinių tolesnės veiklos pasirinkimą. Paaiškėjo, kad kai 
kurie P. Radzevičiaus auklėtiniai jau sėkmingai dirba pedagoginį darbą, kiti artimiausio-
je ateityje sieks atlikimo meną derinti su profesionalia alto pedagogika. 

Paskutinis apibendrinantis klausimas, Kodėl studentai ir moksleiviai turėtų mokytis 
pas prof. P. Radzevičių?, pasižymėjo atsakymų įvairove, padėjo suvokti ir apibendrinti ge-
riausius, auklėtiniams labiausiai įstrigusius profesoriaus alto dėstymo metodikos bruo-
žus. dauguma respondentų labiausiai vertina pedagogo asmenines savybes, itin aukštą 
profesinę kvalifikaciją, sukauptą pedagoginės veiklos patirtį, geras psichologijos žinias ir 
meilę savo auklėtiniams. 

kai kuriuos auklėtinius žavėjo geranoriškumas ir noras dalytis gerąja patirtimi: vi-
sada šiltai priima norinčius groti ir dalijasi savo išmintimi, siekdamas išugdyti visapusiškus 
atlikėjus (R1). kitų teigimu, P. Radzevičius su milžiniška metodine patirtimi bei giliomis 
žiniomis Baltijos regione yra vienas geriausių mokytojų. Jis puikus muzikas ir žmogus, pa-
sižymintis tolerancija, geranoriškumu ir, svarbiausia, meile muzikai ir ją studijuojantiems 
jauniems žmonėms (R3). 

P. Radzevičius ugdo individualumą, reiklumą, savikritiką, sąmoningumą, plečia akiratį, 
skatina domėtis bei aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime (R3). Jis nuoširdus, padedan-
tis ir, svarbiausia – reiklus (R4). Visada šiltai priima norinčius groti ir dalijasi savo išmin-
timi, siekdamas išugdyti visapusiškus atlikėjus (R1). Kiekvieną muzikantą skatina nuolat 
ieškoti, bandyti, patirti. Jo pamokos išlieka visam gyvenimui (R2).

tyrėjų refleksija

Respondentams pateikto klausimyno analizė rodo, kad daugelis prof. Petro Ra-
dzevičiaus pamokose taikomų mokymo metodų nėra inovatyvūs, smarkiai išsiskiriantys 
iš kitų pedagogų kasdienės individualios darbo metodikos. daug dėmesio profesorius 
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 skiria tiek visuminei kūrinio analizei, tiek bendrų interpretacinių problemų aptarimui. 
Jis smulkmeniškai „praeina“ visą tekstą, aptaria kiekvieną frazę, jos charakterį, kryptį. Pa-
mokose nuolat pabrėžiama gražaus garso, geros, tikslios intonacijos, „švarių“ perėjimų 
svarba, daug kalbama apie išgaunamo garso kultūrą.

P. Radzevičius visuomet dėmesingas jaunojo atlikėjo savarankiškumo ugdymui, 
puoselėja individualią muzikinę saviraišką, skatina pasitikėjimą savo jėgomis. Studentus 
ragina ieškoti išeities iš nepatogių, sudėtingų programos vietų, bet visada pataria, kaip 
šiuos trikdžius panaikinti, jei pačiam nepavyksta. Profesorius skatina savarankišką mąs-
tymą, norą tobulėti, ugdo individualybę, tad ir muzikavimui suteikia ganėtinai didelę 
interpretacinę laisvę. 

Remiantis respondentų atsakymais galima teigti, jog technikos ugdymą P. Radzevi-
čius supranta kūrybiškai ir kiekvienam auklėtiniui suranda tikslingiausią ugdymo meto-
dą. Vieniems tai gali būti nuolatinis gamų grojimas, kitiems – tikslingų techninių prati-
mų ar etiudų panaudojimas.

Rinkdamas mokomąjį repertuarą, pedagogas siekia būti logiškas, strategiškai nu-
matyti auklėtinių tobulėjimo galimybes. Čia vyrauja nuoseklumas, vengiama repertuaro 
šuolių, skatinama išmokti žymiausius alto literatūros kūrinius. kita vertus, P. Radzevi-
čius pagal galimybes visuomet stengiasi atsižvelgti į savo auklėtinių pageidavimus, darbe 
vengia diktatoriškos pedagogikos apraiškų.

P. Radzevičiaus klasės absolventai noriai renkasi pedagoginę veiklą. Įskiepytas pasi-
tikėjimas savo jėgomis, įgyti stabilūs profesiniai įgūdžiai ir žinios skatina norą pasidalyti 
jomis su jaunesnės kartos muzikais, tęsti ir kūrybiškai plėtoti lietuvių alto pedagogikos 
tradicijas. „norėčiau ilgainiui įgyti bent panašios išminties ir toliaregiškumo, gebėjimą 
pamatyti, atpažinti ir kantriai puoselėti“, – teigia lietuvos muzikos ir teatro akademijoje 
dirbantis profesoriaus auklėtinis lektorius gediminas dačinskas27.

individuali prof. P. Radzevičiaus pedagoginio darbo metodika, akivaizdūs auklėti-
nių laimėjimai28, kūrybiškas požiūris į interpretacijos meną, asmeninis pavyzdys daugelį 
studentų skatina tęsti pedagogo veiklos tradicijas, kūrybiškai plėtoti daugelį metodinių 
tiesų, skirti save pedagoginei veiklai. 

27 iš pokalbio su gediminu dačinsku 2013 m. kovo 10 d. 
28 Prof. P. Radzevičiaus alto klasės studentai kiekvienais metais dalyvauja tarptautinių jaunimo orkes-

trų – gustavo Mahlerio (gMjo), europos Sąjungos (eUYo), aniMato, Baltijos jaunimo 
filharmonijos (Baltic Sea Youth Philharmonic), Šiaurės šalių (Orkester Norden) – programose. Pasaulio 
jaunimo orkestro (World Youth Orchestra) altų grupės koncertmeisterės pareigas jau ketvirtus metus 
sėkmingai eina profesoriaus klasės magistrantė, Vi tarptautinio augusto dombrovskio stygininkų 
konkurso Rygoje laureatė (2008) Vidmantė andriūnaitė.
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„Mano didelė svajonė – tapti pedagoge. Šį norą savo pavyzdžiu man sukėlė profeso-
rius Radzevičius. jis ne tik atvėrė duris į alto muzikos grožį, bet ir nuolat skatino domėtis 
viskuo aplinkui“, – teigė ieva Sruogytė.
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SUMMaRY. lithuania still lacks studies analyzing questions of instru-
mental pedagogy, discussing individual work methods of significant 
personalities, and their importance in the context of lithuanian 
culture. Until now there has not been a comprehensive and general-
ized study about the important performative, pedagogical and or-
ganizational work of professor Petras Radzevičius. Sporadic articles 
in periodicals, related to concerts of the professor and his students 
and dates of anniversaries do not reveal his contribution to lithua-
nian musical culture.
The pedagogy of professor P. Radzevičius went through a long jour-
ney of searching and discovering which lasted more than four dec-
ades. it synthesized the features of the school of j. Fledžinskas, the 
achievements of the Russian viola school and the art and traditions 
of Western european string pedagogy. P. Radzevičius has an innate 
talent as a pedagogue. in his lessons he constantly exudes love for 
music and his chosen instrument, teaches students how to honestly 
accomplish the mission of an artist, while upholding the example of 
a most honest artist. The individual methodology of the pedagogical 
work of professor P. Radzevičius, the obvious achievements of his 
pupils, his creative approach to the art of interpretation and his per-
sonal example encourages most students to continue the traditions 
of their pedagogue’s work, to develop most of his pedagogical truths 
creatively and to devote themselves to pedagogical activity.
The aim of this research is to analyze and summarize the art of per-
formance and the methods of pedagogical activity of P. Radzevičius. 
This article gives a brief review of the development of viola peda-
gogy in lithuania, discussing the evolution of the creative path of 
Petras Radzevičius, his performative and pedagogical activity. also, 
the results of qualitative research from February–March of 2013 
are given.
The analysis was carried out by applying the following methods: 
historical, descriptive and literary analysis of viola pedagogy.
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lietuvos bendrojo ugdymo mokykla savo veiklą grindžia nauju ugdymo turiniu, ku-
ris labiau atlieptų mokinio interesus ir poreikius, padėtų įgyti šiuolaikiniam gyvenimui ir 
ateičiai reikalingas kompetencijas. Bendrosiose ugdymo programose (2011) daugiausia 
dėmesio kreipiama į mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą. kaip tei-

Menų specialybių studentų  
kūno kultūros nuostatos ir gebėjimai 
kaip būsimųjų mokytojų sveikatos 
ugdymo kompetencijos prielaida

sniegina PoTeLiūNieNė
rasa PauLausKieNė
Nijolė KePeŽėNieNė

Lietuvos edukologijos 
universitetas

anotacija. Straipsnyje nagrinėjamos menų specialybių studentų, 
būsimųjų mokytojų, nuostatos į kūno kultūrą, kaip jie vertina savo 
gebėjimus taikyti kūno kultūros priemones ugdymo procese. Šie 
komponentai sudaro prielaidas įvertinti jų kaip mokytojų sveikatos 
ugdymo kompetenciją, kuri labai svarbi formuojant mokinių svei-
kos gyvensenos nuostatas, integruojant sveikatos ugdymo fragmen-
tus į mokomąjį menų dalyką. darbo tikslas buvo atskleisti lietuvos 
edukologijos universiteto menų specialybių studentų kūno kultūros 
nuostatas ir gebėjimus kaip būsimųjų mokytojų sveikatos ugdymo 
kompetencijos prielaidą. anketų metodu buvo apklausti  84 lietu-
vos edukologijos universiteto studentai: 2010 m. apklausti 55 pir-
makursiai studentai, o 2013 m., jiems mokantis iV kurse, dar kartą 
apklausti 29 iš šių studentų. tyrimas rodo, kad studijų aukštojoje 
mokykloje laikotarpiu menų specialybių studentų nuostatos į kūno 
kultūrą pakito nedaug. Metodinius savo kūno kultūros gebėjimus 
iV kurso studentai įvertino geriau nei būdami i kurse. tyrimas at-
skleidė, kad tik ketvirtadalis būsimų pedagogų studijų metu įgytas 
kūno kultūros žinias ir gebėjimus integravo į praktinę veiklą peda-
goginės praktikos mokykloje metu. dažniausiai studentai per savo 
dalyko pamokas diskutavo su mokiniais sveikos mitybos bei fizi-
nio aktyvumo klausimais. jų nuomone, menų specialybių mokytojų 
indėlis į mokinių sveikatos stiprinimą yra menkas arba jo beveik 
nėra. apibendrinant galima teigti, kad per studijų laikotarpį menų 
studentų kūno kultūros nuostatos kinta teigiama linkme, jie įgyja 
žinių apie sveikatos ugdymą ir gebėjimų, bet nepakankamai juos in-
tegruoja į savo dalyko dėstymą pedagoginės praktikos metu.

ReikŠMiniai 
ŽodŽiai: menų 

specialybių studentai, 
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giama Sveikatos ugdymo bendrojoje programoje (2012), sveikatos gebėjimai, nuostatos 
ir žinios yra bendrosios asmeninės kompetencijos dalis ir glaudžiai susiję su kitomis 
bendrosiomis ir dalykinėmis kompetencijomis, o mokinio sveikata tiesiogiai lemia jo 
pajėgumą sėkmingai mokytis, įgyti visas reikalingas kompetencijas.

Sveikatos ugdymo mokykloje programa įgyvendinama integruojant sveikatos ug-
dymą į kitų dalykų turinį arba neformalų švietimą, todėl kiekvieno dalyko mokytojui 
svarbu turėti sveikatos ugdymo žinių ir gebėjimų. gudžinskienė, Česnavičienė, Suboč 
(2007) teigia, jog svarbiausia, kad patys pedagogai, siekdami ugdyti teigiamas nuostatas 
į sveikatos saugojimą ir stiprinimą, laikytųsi sveikos gyvensenos principų, saugotų savo 
sveikatą, būtų pavyzdys ugdytiniams.

lietuvoje atlikti tyrimai „11–12 klasių mokinių sveikata ir jos pokyčiai per pas-
taruosius penkerius metus“ (2006), „Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos 
įgyvendinimo galimybės“ (2008) rodo, kad šiandieninė bendrojo ugdymo mokykla ne-
išugdo jaunų žmonių sveikos gyvensenos įgūdžių. Mokyklos prioritetu išlieka mokinių 
parengimas egzaminams, o dauguma mokytojų akcentuoja siaurą savo dalyko mokymą, 
neskiria dėmesio sveikatos ugdymui, nors tyrimai rodo vis prastėjančią mokinių sveikatą. 
lasauskienė (2010) pažymi, kad lietuvos aukštųjų mokyklų muzikos mokytojų daly-
kinio rengimo programose vyrauja akademinis profesionalių muzikos atlikėjų rengimo 
profilis, kai dokumentai (Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatos, 
2003) ir atskiri autoriai (Bankauskienė, Bankauskaitė-Sereikienė 2004) nurodo vis nau-
jus pedagogo vaidmenis. tai reiškia, kad mokytojas, atsižvelgdamas į aplinką (mokyklą, 
bendruomenę), turi atlikti labai įvairius vaidmenis, todėl jam svarbu įgyti reikalingą kva-
lifikaciją bei kompetencijas. Menų dalykų, kaip ir kitų dalykų, mokytojai, rengdamiesi 
profesinei veiklai, turėtų įgyti sveikatos ugdymo žinių ir gebėjimų, kad galėtų atliepti 
Bendrosiose ugdymo programose (2011) keliamus su sveikatos ugdymu susijusius už-
davinius. todėl aktualu tirti, kokios yra menų specialybių būsimųjų mokytojų kūno kul-
tūros nuostatos kaip prielaida įgyti sveikatos ugdymo žinių ir gebėjimų bei išsiaiškinti, 
kaip studentai vertina ir praktiškai taiko aukštojoje mokykloje įgytas sveikatos ugdymo 
žinias ir gebėjimus. 

darbo tikslas – atskleisti lietuvos edukologijos universiteto menų specialybių stu-
dentų kūno kultūros nuostatas ir gebėjimus kaip būsimųjų mokytojų sveikatos ugdymo 
kompetencijos prielaidą. 

tyrimo organizavimas ir metodika. anketų ir pokalbio metodais buvo apklausti 
lietuvos edukologijos universiteto (leU) menų (muzikos, dailės pedagogikos) specia-
lybių studentai. 2010 m. apklausti 55 pirmakursiai studentai, o 2013 m., jiems mokantis 
iV kurse, dar kartą apklausti 29 iš šių studentų. Statistinė empirinių duomenų analizė  
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atlikta naudojant StatiStica programą. Statistinis skirtumų reikšmingumas nusta-
tytas χ2 (chi kvadratu) testu. Skirtumas laikytas statistiškai reikšmingas, kai p < 0,05. 
Siekiant išsiaiškinti pedagoginės praktikos metu studentų turėtų galimybių ir poreikio 
taikyti sveikatinimo priemones per ugdomąjį dalyką ir popamokinę veiklą aspektus, po-
kalbio metodu buvo apklausti iV kurso studentai.

tyrimo rezultatų analizė ir aptarimas. Plečiant įvairių dalykų mokytojų veiklą, ją pa-
pildant sveikatos ugdymo turiniu bei technologija, dar didesni reikalavimai keliami ir pačiai 
mokytojo asmenybei – jis savo pavyzdžiu turėtų rodyti sveiką gyvenimo būdą ir visiems no-
rintiems to siekti mokiniams padėti priimant reikiamus su jų sveikata susijusius sprendimus. 

Mūsų atlikto tyrimo duomenys rodo, kad įstojusių į menų specialybes studentų 
sveikatos būklė yra prasta: net 24 proc. tirtų menų specialybės studentų 2010 mokslo 
metais buvo priskirti specialiajai medicininei fizinio pajėgumo grupei ir 11 proc. atleisti 
nuo kūno kultūros. Šie skaičiai 14 proc. viršija bendrą universiteto vidurkį (21 proc. kar-
tu paėmus specialiosios grupės ir nuo kūno kultūros atleistus pirmakursius studentus), 
kurį nurodo gražulis, Poteliūnienė, kepežėnienė (2008). tai leidžia teigti, kad menų 
specialybės studentų sveikata yra prastesnė nei kitų specialybių studentų.

tyrimo duomenimis (1 pav.), daugiau baigiamojo kurso studentų, palyginti su duo-
menimis jiems tik įstojus į universitetą, norėtų lankyti įvairias fizinio ugdymo pratybas 
universitete du kartus (2010 m. – 20 proc., 2013 m. – 31 proc.; p > 0,05) ir 3–4 kartus 
per savaitę (atitinkamai 11 proc. ir 14 proc.; p > 0,05). tai rodo, kad per studijų laikotarpį 
studentų fizinio aktyvumo nuostatos kinta teigiama linkme, tačiau dauguma studentų 
nenusiteikę vykdyti Pasaulinės sveikatos organizacijos fizinio aktyvumo rekomendacijų 
(2010). Poteliūnienės, tamošausko, karoblio (2003) atlikto tyrimo duomenimis, dau-
guma studentų (62,3 proc.) suvokia kūno kultūros naudą, nors gero fizinio pasirengimo 
nesieja su sėkmingomis studijomis. 

1 pav. Menų specia lybių būsi-
mųjų mokytojų pageidavimai 
lankyti įvairias fizinio ugdymo 
pratybas universitete jiems 
studijuojant I (2010 m.) ir 
IV (2013 m.) kursuose (proc.)
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iš tyrimo duomenų matyti (1 lentelė), kad baigiamajame kurse 18 proc. padaugė-
jo reguliariai savarankiškai sportuojančių studentų ir 4 proc. sumažėjo nesportuojančių 
studentų. ketvirtame kurse jau 7 proc. studentų reguliariai sportuoja sporto klubuose, 
o i kurse tokių nebuvo. Sporto klubuose nesportuojančių studentų skaičius išaugo nuo 
69 proc. (2010 m.) iki 83 proc. (2013 m.). 

1 lentelė. Menų specialybių I ir IV kursų studentų atsakymai apie jų savarankišką mankšti-
nimąsi (proc.)

Sportuoja 
savarankiškai

Reguliariai Retkarčiais niekada

2010 | i k. 2013 | iV k. 2010 | i k. 2013 | iV k. 2010 | i k. 2013 | iV k.

individualiai arba su 
draugais

9 28 73 59 18 14

Sporto klubuose - 7 24 10 69 83

analizuojant studentų savo metodinių kūno kultūros gebėjimų įvertinimą (2–4 pav.) 
matyti, kad studijų pabaigoje savo gebėjimus jie vertina geriau, palyginti su i kursu: 
mokančių sudaryti mankštos pratimų kompleksą studentų skaičius išaugo nuo 33 proc. 
iki 52 proc. (p > 0,05); vadovauti kvadrato varžyboms – nuo 26 proc. iki 48 proc. (χ2 = 
4,45; p < 0,05); organizuoti sveikatingumo renginį – nuo 16 proc. iki 31 proc. (p > 0,05). 
Mokančių parinkti fizinį krūvį studentų skaičius padidėjo 9 proc. (nuo 29 iki 38 proc.; 
p > 0,05), nors dėl to nėra tikri dar 48 proc. apklaustų studentų. Palyginti su i kursu, 
19 proc. daugiau baigiamojo kurso studentų moka nustatyti optimalų savo kūno svorį 
(2013 m. – 48 proc., 2010 m. – 29 proc.; p > 0,05). aptariant klausimą, ar moka parinkti 
kūno kultūros priemones atitinkamai fizinei ypatybei lavinti, matyti, kad daugiau mo-
kančiųjų (net 33 proc.) buvo i kurse, o abejojančiųjų šiuo gebėjimu skaičius liko pana-
šus – 69 proc. 

2 pav. Menų specialybių I ir IV 
kursų studentų savo gebėjimų 
sudaryti mankštos kompleksą 
įvertinimas
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Menų, kaip ir kitų leU studijų programų, studentai i kurse dalyvavo 80 val. ap-
imties kūno kultūros pratybose ir išklausė 80 val. sveikatos ugdymo kursą, todėl gauti 
tyrimo duomenys nėra netikėti. galima manyti, kad šiems pokyčiams turėjo reikšmės 
būtent šie studijų programos dalykai. 

nustebino studentų vadovavimo judriesiems žaidimams vertinimo rezultatai, kurie 
beveik nesiskyrė lyginant i ir iV kursus: mokančiųjų skaičius 2010 m. buvo 16 proc., 
2013 m. – 17 proc., abejojančiųjų – atitinkamai 53 proc. ir 55 proc., nemokančiųjų – 
31 proc. ir 28 proc. nors i kurse kūno kultūros pratybose daug laiko buvo skirta ju-
driesiems žaidimams, tačiau gauti tyrimo duomenys nepatvirtina, jog studentai tai geba 
daryti. Manome, jog tokius rezultatus galėjo lemti tai, kad respondentai realiau vertina 
situaciją ir suvokia, jog vadovauti judriesiems žaidimams nėra paprasta. tai rodo ir tyri-
mo duomenys apie jų vykdytas fizinio aktyvumo veiklas, kūno kultūros žinių bei gebė-
jimų pritaikymą per pedagoginę praktiką (2 lentelė). didžioji dalis studentų (72 proc.) 
praktikos metu nevadovavo judriesiems žaidimams, nepritaikė įgytų kūno kultūros ži-
nių ir gebėjimų popamokinėje veikloje, 76 proc. apklaustųjų nurodė, jog per pedagoginę 
praktiką neorganizavo jokių sporto renginių.

3 pav. Menų specialybių 
I ir IV kursų studentų savo ge-
bėjimų vadovauti kvadrato 
varžyboms įvertinimas

4 pav. Menų specialybių I ir 
IV kursų studentų savo gebė-
jimų organizuoti sveikatinimo 
renginį įvertinimas
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kaip matyti iš 2-os lentelės, didžioji dalis studentų neintegravo kūno kultūros 
priemonių į savo dalyko pamokas (79 proc.), praktikos metu nevadovavo judriesiems 
žaidimams (72 proc.), nepritaikė įgytų kūno kultūros žinių ir gebėjimų popamokinėje 
veikloje (72 proc.), neorganizavo jokių sporto renginių (76 proc.).

2 lentelė. Studentų atsakymai apie kūno kultūros ir sveikatos žinių bei gebėjimų taikymą 
per pedagoginę praktiką (proc.)

teiginiai taip ne

integravo kūno kultūros priemones į savo dalyko pamoką 21 79

Vadovavo judriesiems žaidimams 28 72

organizavo sporto renginį 24 76

Pritaikė kūno kultūros priemones popamokinėje / klasės vadovo veikloje 28 72

diskutavo su mokiniais fizinio aktyvumo klausimais 45 21

diskutavo su mokiniais sveikos mitybos / priklausomybių klausimais 69 31

tyrimo duomenimis, praktikos metu studentai vykdė kai kurias sveikatinimo veik-
las (2 lentelė). dažniausiai jie su mokiniais diskutavo sveikos mitybos (69 proc.), fizinio 
aktyvumo klausimais (45 proc.). gudžinskienė, Česnavičienė, Suboč (2007) nustatė, kad 
tik penktadalis kūno kultūros mokytojų dažnai aptaria su ugdytiniais sveikos gyvense-
nos temas, nors kūno kultūros dalyko turinys yra tiesiogiai susijęs su sveikatos ugdymu. 
ketvirtadalis mūsų apklaustų ketvirtakursių teigė, jog jiems pedagoginės praktikos metu 
nestigo sveikatos ugdymo žinių ir gebėjimų, 7 proc. pabrėžė, kad jiems trūko patirties. 
kalbėdami apie žinių stygių studentai išskyrė tokias temas: sveika gyvensena, pirmosios 
pagalbos suteikimas, sveika mityba, fizinio krūvio parinkimas ir reguliavimas. jų teigimu, 
nėra lengva sudominti mokinius sveikatos ugdymo tematika. 

apklaustieji ketvirtakursiai pažymi, jog menų mokytojų įnašas į mokinių sveikatos 
stiprinimą yra menkas, – taip mano 72 proc. apklaustųjų, o 14 proc. studentų teigia, kad 
jo visiškai nėra. tai verčia diskutuoti apie dažnesnį menų mokytojų įsitraukimą į moki-
nių sveikatos ugdymo veiklas. tamošausko (2012) teigimu, dailininko kūrybinei veiklai 
būtina asmenybės visybė, apimanti įvairius pradus: fizinį, psichinį ir dvasinį. Mūsų at-
likto tyrimo rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad menų mokytojų įnašas integruojant 
sveikatos temas į mokomąjį dalyką yra nepakankamas. todėl yra svarbu visų dalykų, 
tarp jų ir menų, mokytojams ne tik įgyti sveikatos ugdymo žinių ir gebėjimų, bet, svar-
biausia, patiems formuotis teigiamas fizinio aktyvumo nuostatas, asmeniniu pavyzdžiu 
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demonstruoti sveikos gyvensenos įpročius, ugdytis nuostatą būti atsakingiems už savo 
ir kitų sveikatą bei tai gebėti perduoti savo ugdytiniams. nuo pedagogo asmenybės ir 
pedagoginio meistriškumo priklausys jo gebėjimas kurti sveikatai palankią ir sveikatą 
stiprinančią aplinką. 

Siekdami didinti savo sveikatos ugdymo kompetenciją, ketvirtakursiai studentai 
išreiškė pageidavimus dėl studijų programų turinio: jie pageidautų būti mokomi inte-
gruoti į savo dalyko pamokas judriuosius žaidimus, siūlo daugiau semestrų skirti kūno 
kultūrai, leisti studentams pasirinkti kūno kultūrą kaip laisvai pasirenkamą dalyką. tai 
rodo, kad studentai suvokia aktyvaus judėjimo naudą, o judriuosius žaidimus laiko viena 
tinkamiausių ir prieinamiausių fizinio aktyvumo priemonių mokinių sveikatai stiprin-
ti formalaus ir neformalaus ugdymo kontekste. Blauzdys ir Bagdonienė (2007) teigia,  
kad žaisdami judriuosius žaidimus, atlikdami sporto žaidimų veiksmus, porinius pratimus 
mokiniai sudaro mažą socialinę grupę, kurioje susiformuoja ir reiškiasi tam tikri tarpusa-
vio santykiai. taigi manome, jog žaisdami judriuosius ir sporto žaidimus studentai plečia 
savo kaip mokytojo socialinę kompetenciją bei gebėjimą tai perduoti savo ugdytiniams. 

Būtinybę stiprinti mokytojų sveikatos ugdymo kompetenciją rodo ir kitų moksli-
ninkų tyrimai. juškelienė, Poteliūnienė, Blauzdys, gudžinskienė (2010) nustatė, kad ir 
kūno kultūros mokytojai patiria sunkumų kurdami sveikatai palankią edukacinę aplin-
ką, metodiškai skatindami mokinius grūdintis, vesdami pamokas lauke žiemą, dirbdami 
su silpnesnės sveikatos ugdytiniais, aiškindami mokiniui sportavimo ir mitybos sąsajas. 
kitų šalių mokslininkai taip pat domisi sveikatos ugdymu mokykloje: dėl nepakankamai 
veiksmingo mokinių sveikatos ugdymo lenkijos mokyklose diskutuoja ir kostencka, 
Szark-eckardt (2007), Wolny (2010).

taigi Bendrosiose programose aktualėjantis mokinių sveikatos ugdymo žinių ir 
sveikos gyvensenos įgūdžių bei įpročių formavimas tampa nauju iššūkiu mokytojams. 
todėl būtina papildyti įvairių mokomųjų dalykų mokytojų profesinės kompetencijos 
tobulinimo(si) turinį mokinių sveikatos žinių ir gebėjimų ugdymu. 

išvados

Per studijų laikotarpį menų studentų kūno kultūros nuostatos, nors ir nedaug, kinta 
teigiama linkme; jie įgyja sveikatos ugdymo žinių ir gebėjimų, bet nepakankamai juos 
integruoja į pedagogo veiklą ir savo dalyko dėstymą pedagoginės praktikos metu.

Įteikta 2013 06 17 
Priimta 2014 03 18
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SUMMaRY. The article deals with the attitudes of arts students, fu-
ture teachers, towards physical education and the self-assessment 
of their competences in application of physical education measures 
in the process of education. These elements provide prerequisites 
for assessment of their, as future teachers, competence in health 
education that is very important in shaping the attitudes of pu-
pils regarding a healthy lifestyle by integrating elements of health 
education into the art subject taught. The aims of the research is to 
reveal the attitudes towards and competences in physical education 
of female arts students at the lithuanian University of educational 
Sciences as a prerequisite for teacher competence in health educa-
tion. a questionnaire survey was completed by 84 students at the 
lithuanian University of educational Sciences: 55 first-year stu-
dents were surveyed in 2010, and 29 of these students were surveyed 
again in 2013, when they were fourth-year students. The research 
revealed that throughout the period of studying at a higher edu-
cation institution, minor changes in the attitudes of art students 
towards physical education occurred. Fourth-year students judged 
their methodological competences in physical education to be bet-
ter compared to the judgements made in the first year. The research 
revealed that merely one quarter of the teachers integrated their 
physical education knowledge and competences, which had been 
gained while studying, in practical activities during their pedagogi-
cal practice at school. discussion of the aspects of healthy nutrition 
and physical activeness with pupils during lessons was practiced by 
students most often. in their opinion, the contribution of arts teach-
ers to the enhancement of pupils’ health is small or almost absent. in 
conclusion it can be said that arts students’ attitudes towards physi-
cal education exhibit a slight positive change in the course of their 
studies as they gain health-related knowledge and skills, however 
they do not integrate these into the subject(s) they teach during 
their pedagogical practice sufficiently.

Arts students’ attitudes towards and competences in physical education as 
a prerequisite for teacher competence in health education

keYWoRdS:  
arts students, attitudes 

to physical education, 
competences in physical 

education, competence 
in health education, 

teacher.
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 ŠAltiniAi

Šioje publikacijoje pirmą kartą skelbiama muzikologo adeodato tauragio (1936–
2004) korespondencija, susijusi su britų kompozitoriaus Benjamino Britteno (1913–
1976) kūrybos tyrinėjimais. a. tauragis buvo vienas labiausiai savo profesijai atsidavu-
sių XX a. antrosios pusės lietuvių muzikologų, gilinęsis į šiuolaikinę lietuvių ir užsienio 
muziką, kuria susidomėjo dar studijų metais. kaip yra rašęs jo ilgametis kolega jonas 
Bruveris, a. tauragis buvo iniciatyvus ir veiklus studentas, kurį laiką buvo lietuvos tSR 
valstybinės konservatorijos Studentų mokslo draugijos pirmininkas, o paskutiniais stu-
dijų metais (1958–1959) dirbo savaitraščio Literatūra ir menas muzikos redaktoriumi 
(Bruveris 2004). 1959–1962 m. jis studijavo Maskvos Piotro Čaikovskio konservatorijos 
aspirantūroje pas Romaną gruberį ir čia susidomėjo vieno iš ryškiausių tuo metu britų 
kompozitoriaus B. Britteno muzika.

Adeodatas Tauragis–Benjaminas Brittenas:  
laiškai ir tyrinėjimai*

edvardas šuMiLa
rūta sTaNevičiūTė
Lietuvos muzikos ir teatro 
akademija

anotacija. Publikacijoje pateikiama neskelbta lietuvių muzikologo 
adeodato tauragio (1936–2004)  korespondencija su britų kompo-
zitoriumi Benjaminu Brittenu (1913–1976), jo kūrybos propaguo-
tojais ir kitais susijusiais asmenimis, parengta remiantis Britteno-
Pearso fondo archyvu ( jungtinė karalystė) ir adeodato tauragio 
archyvu. Retas Sovietų lietuvos ir užsienio muzikų bendradarbia-
vimo epizodas šaltojo karo metais atspindi kultūrinio laisvėjimo 
procesus. a. tauragio ir B. Britteno ryšiai užsimezgė XX a. 7-ojo 
dešimtmečio pradžioje, kai lietuvių muzikologas susidomėjo britų 
kompozitoriaus kūryba. aptariamu laikotarpiu a. tauragis pradėjo 
rengti straipsnius apie modernią užsienio muziką, publikavo pirmąją  
Sovietų Sąjungoje knygą apie žymiausio XX a. britų kompozitoriaus 
B. Britteno kūrybą (išleista 1965 m. Maskvoje rusų kalba), prisidėjo 
prie šio kompozitoriaus muzikos populiarinimo lietuvoje.

ReikŠMiniai 
ŽodŽiai: 
XX a. muzika, 
Benjamin Britten, 
adeodatas tauragis, 
korespondencija.

* Publikacija parengta edvardui Šumilai vykdant tyrimą „Muzikologo adeodato tauragio (1936–2004) rank-
raštinio palikimo ir korespondencijos studijos“. tyrimo vadovė doc. dr. Rūta Stanevičiūtė-kelmickienė. dėko-
jame už lietuvos mokslo tarybos projekto „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ (VP1-3.1-ŠMM-01-V-
02-003) paramą. Projektas yra finansuojamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 priorite-
tą „tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ iš europos socialinio fondo ir lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
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Šie metai sutapo su tuometiniais politiniais pokyčiais: 6-asis ir 7-asis dešimtmečiai 
dažnai įvardijami kaip atšilimo laikotarpis Sovietų Sąjungoje, tačiau užsienio politikoje 
tai bene įtempčiausi šaltojo karo epizodai (Rossinsky, Vorontsova 2013: 167). tuome-
tinis Sovietų Sąjungos komunistų partijos generalinis sekretorius nikita chruščiovas 
ieškojo būdų pagrįsti sovietinės sistemos pranašumą prieš kapitalizmą. Šalia spartaus 
ginklavimosi reikėjo ideologinių kontraforsų, kuriuos kuriant svarbiausias vaidmuo teko 
mokslui ir menui (ibid.). dėl šių priežasčių atsirado tam tikras kultūrinis dialogas abi-
pus „geležinės uždangos“. didelio atgarsio sulaukė 1962 m. Maskvoje dvi savaites trukęs 

„Britų muzikos festivalis“, kartu tapęs proga a. tauragiui (tuomet Pėželiui1) susitikti su 
B. Brittenu. apie šį festivalį a. tauragis rašė savaitraštyje Literatūra ir menas: 

„Maskvos klausytojai – žiūrovai, gerokai išlepinti pasaulinio garso muzikantų ir meni-
ninkų pasirodymų, šį, dar neužsibaigusį sezoną tikrai turėjo kuo pasidžiaugti. koncer-
tų – kasdien po kelis. grojo [Sviatoslavas] Richteris, [davidas] oistrachas, [Mstis-
lavas] Rostropovičius (nors jie ir nuolat gastroliuoja po visą pasaulį); grojo svečiai iš 
užsienio. Pirmą kartą tarybų Sąjungoje lankėsi žinomo choreografo dž. [george’o] 
Balančino vadovaujamas baletas, garsusis Roberto Šou choras ( jaV), igoris Stravins-
kis, kurio koncertai praėjo su didžiuliu pasisekimu; gyvas diskusijas tiek profesiona-
lų, tiek mėgėjų tarpe sukėlė [dmitrijaus] Šostakovičiaus operos „katerina izmailova“ 
premjera. Man teko laimė visa tai išgirsti, ir todėl turiu pagrindą sakyti, jog neseniai 
įvykęs anglų muzikinio meno festivalis buvo ne mažiau reikšmingas įvykis“ (Pėželis 
1963: 7).

toks būrys garsenybių turėjo būti išties didžiulis kultūrinis įvykis, ir matome, kad 
festivalis neapsiribojo vien tik anglų muzika. Vis dėlto a. tauragiui rūpėjo kas kita – 
festivalio metu jis susitiko su B. Brittenu: „Įsikalbėti netrukome: iš dalies jau buvome 
pažįstami iš laiškų ir greitai „perėjom prie reikalo“. labiausiai mane domino operos 
klausimai, nes šis žanras svarbiausias jo kūryboje“ (ibid.).

Pirmoji a. tauragio pažintis su B. Brittenu įvyko susirašinėjant laiškais. laiškus 
galima suskirstyti į du stambesnius laikotarpius. ankstyvasis susirašinėjimo periodas 
(1960–1962) yra susijęs su a. tauragio rengta disertacija apie B. Britteną. laišku į 
B. Britteną a. tauragis pirmą kartą kreipėsi 1960 m. gegužės 9 d., norėdamas gauti 
leidimą pasinaudoti jo veikalais. Šiam susirašinėjimui priklauso ir vieninteliai aptikti 
B. Britteno laiškai, adresuoti a. tauragiui. tolesnė su šiuo laikotarpiu susijusi kores-
pondencija buvo plėtojama su muzikos leidyklos „Boosey and Hawkes“ atstovu johnu 

1 Pavardę iš Pėželio tauragis pasikeitė 1964 m.
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andrewesu, kuris rūpinosi kompozitoriaus leidinių išsiuntimu a. tauragiui. tuo metu 
a. tauragis taip pat domėjosi, kaip įsigyti natų per Maskvos konservatorijos biblioteką. 
Pirmąjį korespondencijos dėl B. Britteno muzikos tyrimų laikotarpį užbaigia pasku-
tinis j. andreweso laiškas 1960 m. lapkričio 8 dieną. Studijuojant a. tauragio kores-
pondenciją, aptiktas čia papildomai pateikiamas 1962 m. datuotas laiškas, siųstas į jaV 
merginai, vardu janice – tai ir viskas, ką pavyko sužinoti apie šią jo respondentę. jame 
a. tauragis atveria labiau asmenišką savo profesijos, muzikos pomėgių ir B. Britteno 
tyrimų pusę.

antruoju susirašinėjimų laikotarpiu galima įvardyti 1964–1972 m. korespondenciją, 
susijusią su B. Britteno vizitais į Sovietų Sąjungą ir a. tauragio rengtomis knygomis 
apie kompozitorių: pirmoji buvo išleista rusų kalba Maskvoje 1965 m. (Таурагис 1965), 
antroji rengta, bet nepasirodžiusi knyga apie B. Britteną lietuvių ir rusų kalbomis buvo 
planuota išleisti 1973 m., pažymint kompozitoriaus 60-metį. 1964 m. vasarą B. Brit-
tenas kartu su „anglijos operos grupe“ gastroliavo su aldeburgho festivaliui pastatyta 
opera „kuolingų upė“ (Curlew River, 1964). ji buvo rodoma olandijos festivalyje, taip 
pat londono ir kings lino festivaliuose. Rudenį ši opera kartu su operomis „lukreci-
jos išniekinimas“ (The Rape of Lucretia, 1946), „albertas Herringas“ (1947) bei „Sraigto 
posūkis“ (The Turn of the Screw, 1954) buvo atvežta ir į Sovietų Sąjungą. kompozitorius 
su trupe aplankė tris miestus – Rygą, leningradą ir Maskvą (White 1970: 84). Šis turas 
sulaukė didžiulio pasisekimo, tačiau a. tauragiui nepavyko pasinaudoti proga ir susitikti 
su kompozitoriumi kaimyninėje Rygoje: „kai B. Brittenas – kompozitorius, muzikantas 
ir dirigentas – su savo trupe viešėjo Rygoje, a. tauragis nenuvyko į latviją: tuo metu 
jis su būreliu konservatorijos studentų buvo išvykęs lenkijon, į tradicinį šiuolaikinės 
muzikos festivalį „Varšuvos ruduo““ (Vaitkūnas 1965: 1).

kitas mums žinomas kreipimasis į B. Britteną yra 1971 m. balandžio mėnesį a. tau-
ragio siųsta telegrama kompozitoriui. Ši skubi žinia susijusi su trečiuoju B. Britteno vi-
zitu į Sovietų Sąjungą, kai Maskvoje buvo rengiamos „Britų muzikos dienos“. Po kelių 
mėnesių tuo pačiu reikalu a. tauragis kreipiasi į jungtinės karalystės ambasados Mask-
voje kultūros atašė johną Fieldą. Su šiuo susirašinėjimu taip pat susijusi B. Brittenui 
siųsta atvirutė, kuria kompozitorius sveikinamas naujųjų 1972 metų proga. Šį korespon-
dencijos laikotarpį užbaigia 1971–1972 m. susirašinėjimas tarp B. Britteno, jungtinės 
karalystės ambasados Maskvoje darbuotojų a. Burwoodo-Smitho2, johno Fieldo bei 
kompozitoriaus pagalbininkės Rosamund Strode dėl pagalbos a. tauragiui tęsiant britų 
kompozitoriaus muzikos tyrinėjimus.

2 Vardo nepavyko išsiaiškinti.
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nors antroji monografija ir nebuvo išleista, vis dėlto po pirmosios knygos pasirodė 
nemažai publikacijų, kuriose skleidėsi B. Britteno muzikos tyrinėjimai. Ypač minėtinas 
a. tauragio straipsnis rusų kalba apie operą „Peteris grimesas“ (Таурагис 1971), taip 
pat žurnale Pergalė išspausdinta publikacija, skirta B. Britteno šešiasdešimties metų 
sukakčiai (tauragis 1974), kurioje muzikologas gana išsamiai aptarė praktiškai visus 
sceninius B. Britteno kūrinius. Pažymėtina, kad lietuvių muzikologo tyrimai buvo vie-
nos ankstyviausių B. Britteno kūrybos studijų ne vien Sovietų Sąjungoje, bet ir tarp-
tautiniame kontekste. Paminėtinos, pavyzdžiui, ankstyvos a. tauragio įžvalgos apie 
B. Britteno muzikos intertekstualumą, išdėstytos išsamioje operos „Peteris grimesas“ 
leitmotyvų sistemos analizėje (Таурагис 1971). Žymi B. Britteno muzikos specialistė ir 
pirmosios solidžios monografijos apie britų kompozitorių SSSR autorė liudmila kov-
natskaja pažymi, kad panašias į a. tauragio įžvalgas apie B. Britteno ir Mahlerio temų 
sąsajas tuo pat metu nepriklausomai dėstė ir žymus muzikologas Hansas kelleris. Šios 
ankstyvos sutampančios interpretacijos atspindi platesnę britų kompozitoriui būdingą 
kūrybos inter tekstualumo tendenciją, inspiravusią išsamesnius tyrimus (kovnatskaya 
1995: 180).

Šioje šaltinių publikacijoje pateikiame laiškų rinktinę, kuri labiausiai atspindi 
a. tauragio ir B. Britteno susirašinėjimą ir ryšius. Britteno-Pearso fondo archyve saugo-
mi devyni su šiuo susirašinėjimu susiję dokumentai, juos visus pateikiame šiame straips-
nyje. a. tauragio archyve aptikta 14 dokumentų, tačiau kai kurie iš jų – trys a. tau-
ragio laiškai B. Brittenui – yra Britteno-Pearso fondo archyve saugomų laiškų kopijos. 
Straipsnyje remtasi fondo archyve saugomais laiškais. iš a. tauragio archyve saugomų 
laiškų pateikiami svarbiausi šaltiniai; neįtraukti vėlesni, 1978–1979 m., a. tauragio laiš-
kai (susirašinėjimas su jungtinės karalystės ambasados Maskvoje kultūros atašė asisten-
te a. Bonar ir kai kurie kiti dokumentai). Rengiant laiškus publikacijai, buvo sulietuvinta 
datų rašyba, kai kuriais atvejais – britų laiškuose įvairavusi lietuvių muzikologo pavardės 
rašyba.

Už pagalbą nuoširdžiai dėkojame Rasai tauragienei (1957–2014), leidusiai susi-
pažinti su korespondencija ir suteikusiai galimybę ją publikuoti, bei Britteno-Pearso 
fondo archyvo darbuotojams, padėjusiems rasti jų fonde saugomus laiškus ir su jais 
susipažinti.
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laiškai
1

Maskva, 1960 gegužės 9
Brangus pone Brittenai!
leiskite man prisistatyti nors ir korespondencijoje – aš esu adeodatas Pėželis, muzi-

kos kritikas. esu lietuvis; 1959 m. baigiau magistro studijas Vilniaus valstybinėje konser-
vatorijoje ir šiuo metu studijuoju doktorantūroje Maskvos Čaikovskio konservatorijoje, 
mano darbo vadovas yra Romanas iljevičius gruberis3, profesorius ir meno daktaras.

Vienas pagrindinių mano darbų – parašyti disertaciją. Mano pasirinkta tema yra 
susijusi su jūsų kūriniais, nes jūs esate žinomas kaip šiuolaikinės anglų muzikos atstovas. 
apie tai rašyti nusprendžiau pamatęs jūsų įdomią ir talentingą operą „albertas Herrin-
gas“, kurią Maskvoje pernai pristatė Berlyno „komishe opera“4 trupė.

Šiuo metu dirbu su dideliu susidomėjimu. apie jūsų darbus išsamiau skaičiau knygose 
„Benjamin Britten. a commentary on his works from a group of specialists“5 ir e. White’o 
„B. Britten. a sketch of his life and works“6; jos yra mūsų bibliotekoje. Šiuo metu studi-
juoju jūsų operas „Peteris grimesas“, „Sraigto posūkis“, koncertą ir diversijas fortepijonui, 

„Paprastąją simfoniją“, „Septynis Michelangelo sonetus“ ir kitus jūsų kūrinius.
Mūsų bibliotekose yra daug muzikos žurnalų, pavyzdžiui, Monthly Musical Record, 

Music and Letters, Music Review, Music Quaterly ir kitų, kuriuose esama straipsnių apie 
jūsų kūrinius. gaila, tačiau nėra nė vieno „Britteno numerio“ (pavyzdžiui, Opera, Tempo, 
Musical Opinion ir t. t.).

tačiau ne tai svarbiausia: mūsų bibliotekose kol kas nėra itin daug jūsų kūrinių, ir 
tai labai apsunkina mano darbą. kartu su šiuo laišku siunčiu jums sąrašą jūsų kūrinių, 
kurių mes neturime. kaip matote, sąrašas nėra mažas.

Būčiau labai dėkingas, jei galėtumėte padėti man įsigyti šias natas, arba, jei tai neį-
manoma, – nors pagrindinius jūsų kūrinius: operų ir simfonijų partitūras. jei tai taip pat 
neįmanoma, galbūt galėčiau kuriam laikui ką nors iš jų pasiskolinti, prižadėdamas jums 
grąžinti kruopščiai išsaugotus?

3 Romanas gruberis (1895–1962) – žymus rusų muzikologas. nuo 1931 m. jis dėstė leningrado 
konservatorijoje, vėliau, nuo 1941 m., – Maskvos konservatorijoje, nuo 1943 m. buvo Visuotinės 
muzikos istorijos katedros vedėjas. Parašė fundamentinių darbų apie Vakarų muzikos istoriją, išleido 
monografijas apie Wagnerį, Händelį ir kt.

4 tikrasis trupės pavadinimas „komische oper“ (vok. „komiškoji opera“), a. tauragis, matyt, vartojo 
ang lišką transkripciją. apie šios trupės gastroles Maskvoje jis parašė recenziją (žr.: Pėželis 1959).

5 Veikiausiai minima donaldo Mitchello ir Hanso kellerio sudaryta solidi rinktinė, kurią 1953 m. 
niujorke išleido „Philosophical library“ leidykla.

6 ankstyva B. Britteno muzikos studija, žr. White, eric Walter. Benjamin Britten: a sketch of his life and 
work. london: Boosey & Hawkes, 1949 [rev. ed. 1954].
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Mainais galėčiau jums gauti žymių tarybinių kompozitorių kūrinių – Prokofjevo, 
Šostakovičiaus, Miaskovskio ir kitų, kurie galbūt jus domintų.

atleiskite man už laužytą anglų kalbą. lauksiu jūsų atsakymo. Mano adresas:
USSR
Moscow, k-31
dmitrovskij pereulok 6 
Pėželis

Pagarbiai jūsų,
Pėželis [parašas]

[Britteno-Pearso fondo archyvas]7 

2

tHe Red HoUSe, aldeBURgH, SUFFolk
1960 gegužės 25

Brangus pone Pėželi,
Buvau labai susidomėjęs ir dėkingas gavęs jūsų žavų laišką. Mane, be abejonės, labai 

sujaudino tai, jog dėl mano veikalų tiek stengiatės, ir galite būti tikras, jog aš ir mano lei-
dėjai padarysime viską, ką galime, kad padėtume jūsų tyrinėjimams. dėl jūsų susisiekiau 
su „Boosey & Hawkes“8 ir nors suprantu, jog yra didžiulių sunkumų, esu įsitikinęs, jog 
jie padarys viską, kad galėtumėte susipažinti su visomis partitūromis, kurias norėtumėte 
pamatyti.

atleiskite už šio laiško lakoniškumą, tačiau esu savo naujosios operos pagal 
Shakespeare’o „Vasarvidžio nakties sapną“, kurią pastatysime birželio 11 d. aldeburgho 
festivalyje, repeticijoje.

dar kartą dėkoju už jūsų laišką.
nuoširdžiai jūsų,

Benjaminas Brittenas [parašas]

[adeodato tauragio archyvas]

7 Minėtasis Berlyno operos trupės pasirodymas galėjo tapti vienu iš lemiamų veiksnių apsisprendžiant 
rašyti disertaciją būtent apie B. Britteno muziką. kaip rašoma viename iš straipsnių apie a. tauragį, 
lietuvių muzikologui nuvykus į Maskvą studijuoti aspirantūroje, Maskvos konservatorijos profesūra 
patarė jam susidomėti tuo metu mažai ištirto kompozitoriaus B. Britteno kūryba; planuota disertaci-
jos tema – „Benjaminas Brittenas ir jo opera „Peteris grimesas““ (Vaitkūnas 1965: 1).

8 „Boosey and Hawkes“ – viena didžiausių muzikos leidybos kompanijų pasaulyje, įsikūrusi didžiojoje 
Britanijoje. ji rūpinosi ir B. Britteno kūrinių leidyba.
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3
1960 birželio 3

adeodatas Pėželis
dmitrovskij pereulok 6
Moscow k-31
USSR

Brangus pone adeodatai Pėželi,
Ponas Benjaminas Brittenas paprašė, jog mes pasistengtume suteikti jums galimybę 

pasinaudoti keletu jo veikalų, kad galėtumėte parengti savo disertaciją. norėtume jums 
padėti, todėl atitinkamai išsiuntėme jums veikalų, kurie išvardyti priedų sąraše, kopijas, 
kurias leidžiame jums asmeniškai pasiskolinti tikslui, kuris nurodytas jūsų laiške ponui 
Brittenui.

gali būti, kad jūs nežinote, jog tSRS negerbia šios šalies autorinių teisių įstatymų, 
kurie užtikrina kompozitorių interesų apsaugą ir saugo jų kūrinius nuo leidimo neturin-
čių asmenų eksploatavimo. apskritai keletas pono Britteno veikalų buvo išleista ir atlikta 
jūsų šalyje be jokio atlygio – honoraro ar atlikimo mokesčio, kurie yra kompozitorių 
pragyvenimo šaltinis tiek Vakarų šalyse, tiek ir tSRS.

Mes pasitikime, jog jūs neleisite tam nutikti nė vienam iš šių veikalų, kuriuos mes 
jums skoliname asmeniniam naudojimui, ir prašome grąžinti per keletą mėnesių, kai tik 
užbaigsite savo studiją.

Pagarbiai jūsų,
johnas andrewesas9 [parašas]

Benjamino Britteno kūriniai10

- - - - - - - - - - - -

op. 45  Mažasis kaminkrėtys, trijų scenų opera  klavyras
op. 20 Sinfonia da Requiem, opera orkestrui HPS 38
  nojaus tvanas klavyras
op. 44 Pavasario simfonija HPS 66

9 johnas andrewesas – vienos didžiausių muzikos leidyklų „Boosey and Hawkes“, kuri rūpinosi 
B. Britteno kūrinių leidyba, atstovas, žinomas ne tik kaip muzikos propaguotojas, bet ir kaip dirigen-
tas, dirigavęs mažesniems B. Britteno sceninių kūrinių pastatymams (Varga 2013: 312).

10 laiške pateiktas a. tauragiui skolintų kūrinių sąrašas.
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op. 10  Variacijos Franko Bridge’o tema HPS 64
op. 18 les illuminations HPS 39
op. 41 lopšinių žavesys klavyras
op. 2  kvartetas-fantazija HPS 10
  liaudies dainos, t. ii, Prancūzija balsui ir fortepijonui
  liaudies dainos, t. iii, Britų salos balsui ir fortepijonui
op. 23 introdukcija ir Rondo alla Burlesca dviem fortepijonams –  fortepijonui
op. 23 Mazurka elegica fortepijonui
op. 52 Žiemos žodžiai balsui ir fortepijonui
op. 49 Šešios metamorfozės pagal ovidijų obojui solo
op. 5 atostogų dienoraštis fortepijonui solo

[adeodato tauragio archyvas]

4
1960 birželio 29

Brangus pone andrewesai,
leiskite jums padėkoti už muziką, kurią saugiai gavau, – du siuntinius. dabar pra-

dedu ją studijuoti.
noriu jus užtikrinti, kad pasirūpinsiu muzika, kurią man atsiuntėte, ir baigęs ją 

studijuoti saugiai jums grąžinsiu.
tarp kitko, girdėjau, jog kai kurie pono Britteno veikalai („jaunimo vadovas po or-

kestrą“, Paprastoji simfonija, keturi interliudai iš „Peterio grimeso“) buvo atlikti Sovietų 
Sąjungoje, tačiau iki šiol nė vienas Britteno veikalas nebuvo išleistas mūsų leidyklose.

dar kartą dėkodamas už jūsų rūpestį
Pagarbiai jūsų,

[be parašo]11

P. S. tarp kūrinių, kuriuos iš jūsų gavau, neaptikau Britteno kvarteto-fantazijos 
op. 2. 

[adeodato tauragio archyvas]

11 Šis laiškas, kaip ir kiti johnui andrewesui skirti, yra iš a. tauragio archyvo, tai – kopija, greičiausiai 
todėl nepasirašyta.
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5
1960 birželio 30

Brangus pone Brittenai,
atleiskite man už vėlyvą atsakymą. esu labai dėkingas už malonų jūsų laišką, kuris 

mane labai nudžiugino. Po kurio laiko iš „Boosey & Hawkes“ gavau du siuntinius su 
jūsų muzika ir šiuo metu pradedu ją studijuoti.

jūsų leidėjai negalėjo man atsiųsti kai kurių jūsų operų – „lukrecijos išniekinimas“ 
ir „Billy Budd“, kurios mane labai domina, tačiau tikiuosi, kad galėsiu jas gauti ateityje.

leiskite jus pasveikinti su jūsų naujosios operos premjera12. esu tikras, kad ji verta 
sėkmės.

atskirai jums nusiunčiau Prokofjevo operos „duenja“ (pagal Sheridaną)13, kuri su-
silaukia didžiulio pasisekimo mūsų teatruose, klavyrą ir kišeninę Šostakovičiaus styginių 
kvarteto nr. 3 partitūrą. Prašau tai priimti kaip pagarbos ženklą: labai atsiprašau dėl 
jums sukeltų rūpesčių.

leiskit dar kartą jums padėkoti už viską, ką dėl manęs padarėte.
Pagarbiai jūsų,

a. Pėželis [parašas]
[Britteno-Pearso fondo archyvas]

6
tHe Red HoUSe, aldeBURgH, SUFFolk

1960 rugpjūčio 8
Brangus pone Pėželi,
labai ačiū už jūsų gražų laišką ir už tai, kad atsiuntėte Prokofjevo ir Šostakovičiaus 

partitūras. Man jos atrodo itin įdomios ir už jas esu jums ypač dėkingas.
nudžiugau sužinojęs, kad gavote mano partitūrų iš „Boosey & Hawkes“, ir viliuosi, 

jog su malonumu jas tyrinėsite. apgailestauju, kad jie negalėjo atsiųsti visko, ko pagei-
davote, tačiau esu įsitikinęs, jog suprasite, kad natų siuntimas šiuo metu kelia daugybę 
sunkumų. tačiau tikiuosi, kad netrukus jie galės patenkinti jūsų prašymą.

Su geriausiais linkėjimais
nuoširdžiai jūsų,

Benjaminas Brittenas [parašas]
[adeodato tauragio archyvas]

12 Rašoma apie operą „Vasarvidžio nakties sapnas“ op. 64 („a Midsummer night’s dream“, 1960), 
kurios premjera įvyko 1960 m. birželio 11 d. aldeburgho festivalyje.

13 turima omenyje Sergejaus Prokofjevo opera „Sužadėtuvės vienuolyne“ („Обручение в монастыре“, 
1941). Richardas Brinsley’is Sheridanas (1751–1816) parašė libretą Thomo linley’io ir jo sūnaus 
Thomo linley’io operai „The duenna“ (1775), kurios siužetu paremtas ir Prokofjevo veikalas.
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7
1960 spalio 29

Brangus pone j. andrewesai,
Pagaliau esu laimingas, galėdamas jums grąžinti pono Britteno veikalus, kuriuos 

man atsiuntėte vasarą. Šie darbai man buvo ypač naudingi ir svarbūs. apgailestauju, kad 
juos laikiau taip ilgai, tačiau man reikėjo šiuos kūrinius detaliai išstudijuoti.

deja, kai kurios pono Britteno kompozicijos, ypač operos, lieka man nežinomos, 
todėl tikiuosi, kad ateityje „Boosey & Hawkes“ man padės, jei tik tai bus įmanoma.

ar negalėtumėte padaryti man paslaugos ir atsiųsti sąraše nurodytų pono Britteno 
veikalų kainų, taip pat pažymėti tuos, kuriuos parduoda „Boosey & Hawkes“. (Sužino-
jau, kad mūsų konservatorijos biblioteka gali įsigyti užsienio muzikos per mūsų firmą 

„tarptautinė knyga“ su sąlyga, jog yra žinoma jos kaina.) jei tai nesukels didelių rūpesčių, 
padarykite tai dėl manęs.

taip pat būkite toks malonus ir progai pasitaikius perduokite širdingus sveikinimus 
ir linkėjimus ponui Brittenui, kurio muziką mes taip didžiai vertiname.

dėkoju jums už jūsų geranoriškumą.
Pagarbiai jūsų [be parašo]

P. S. Pono Britteno kūrinius išsiunčiau šiandien dviem siuntiniais.

[adeodato tauragio archyvas]
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8
1960 lapkričio 8

Mr. a. Pėželis
Moscow k-31
dmitrovskij per. 6
U.S.S.R.

Mielas pone Pėželi,
ačiū, kad grąžinote Benjamino Britteno muziką. ji mus pasiekė saugiai ir geros 

būklės. džiaugiuosi, kad ji jums buvo naudinga.
Su šiuo laišku siunčiu jums sarašą veikalų, kuriuos galima įsigyti, ir jų kainas.

nuoširdžiai jūsų [parašas]
johnas andrewesas

[adeodato tauragio archyvas]
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9
1962 rugpjūčio 28

Brangi janice14,
labai dėkoju už tavo žavingą laišką. gavau jį maždaug prieš dešimtį dienų ir ke-

tinau tau atsakyti, tačiau buvau išvykęs pas savo draugą į jo vasarnamį prie Maskvos ir 
neturėjau su savimi rašymo mašinėlės.

džiaugiuosi, kad tau patiko įrašai, kuriuos siunčiau, ir tikiuosi, kad galėsiu atsiųsti 
jų daugiau: greitai turėtų pasirodyti nauji „Pasaulio liaudies muzikos“ serijos įrašai (iš 
kurių tu turi afrikos muziką), taip pat ir antrojo tarptautinio Čaikovskio konkurso įra-
šai, kurie turėtų tave dominti. tarp kitko, trečiasis Čaikovskio konkursas vyks Maskvoje 
1966 m., jame bus atskiri pianistų, smuikininkų, violončelininkų ir styginių kvartetų at-
likėjų konkursai. Manau, jog pasistengusi galėtum pasiruošti ir sudalyvauti jame pati, nes 
yra daugybė laiko. konkurso programa vis dar nežinoma, tačiau kaip pavyzdį rašau tau 
apie buvusius. Smuikininkų prašoma griežti vieną iš Bacho fugų, iš sonatų smuikui solo, 
taip pat Čaikovskio smulkių kūrinių, kuriems vis dėlto reikia gerų techninių įgūdžių, 
šiuolaikinio kompozitoriaus sonatą (pavyzdžiui, Prokofjevo), Sovietų Sąjungos kompo-
zitoriaus kūrinį, specialiai parašytą konkursui etc. tarp stambiųjų kūrinių, kurių prašoma, 
yra pirmoji Mozarto koncerto smuikui dalis (pasirenkama laisvai) ir du pilni koncertai: 
Čaikovskio ir kito kompozitoriaus (taip pat pasirenkama laisvai). Pastarasis konkursas 
turėjo didžiulį tarptautinį pasisekimą: jame buvo apie 180 jaunųjų muzikų (kurių amžius 
nuo 18 iki 35) iš maždaug 30 šalių, ir amerikos delegacija buvo ne mažesnė nei Sovietų 
Sąjungos. taigi, laukiu tavo koncerto Maskvos konservatorijos didžiojoje salėje.

tikiuosi, jog įrašai, kuriuos man siuntei, greitai mane pasieks, ir aš klausysiuos jų 
su didžiuliu malonumu. dabar turiu jau apie penkis šimtus įrašų, tačiau neturiu nieko 
bendra su kolekcininkais, kurie nori turėti viską, kas buvo ir bus kada nors išleista.

deja – kaip man atrodo – yra tokių muzikos mylėtojų, kurie turi penkis ar dešimt 
t ū k s t a n č i ų (!) įrašų. ar jie tikrai  m u z i k o s  mylėtojai? aš taip nemanau. jiems 
labiau patinka girtis jų verte – beveik nenaudinga vieno žmogaus rankose.

Mano tikslas kitoks – aš kolekcionuoju įrašus, kurių reikia mano specialybei, ir tik 
dabar pradėjau suprasti, kokia sudėtinga ši specialybė: jau pati muzikos istorija yra su-
dėtinga, yra daugybė jos vystymosi etapų, madų ir mokyklų, ir ji smarkiai susijusi su kitų 
sričių istorija, ypač teatro, taip pat literatūros bei socialinio gyvenimo, net su filosofija etc. 

14 kas šio laiško adresatė, nėra iki galo aišku – veikiausiai tai studentė, grojanti smuiku ir besidominti 
muzikos įrašais; galima spėti, kad ji galbūt studijavo arba lankėsi Maskvos konservatorijoje. nors šis 
laiškas su kita pateikiama korespondencija susijęs mažai, jis suteikia žinių apie a. tauragio interesus 
ir muzikos vertinimus. Pažymėtina, kad a. tauragio archyve šis laiškas buvo priskirtas B. Britteno 
korespondencijos grupei.
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Matai, yra daugybė šakų ir įsigilinti į jas visas bendrais bruožais, žinoma, laikau savo 
pareiga.

džiaugiuosi matydamas, kad mano pomėgiai tokie pat kaip ir tavo. Meno studijavi-
mas – Maskvoje yra daugybė įvairių ir garsių muziejų, taip pat ir teatro istorijos muziejus, 
kuris turi ypač daug bendrų savybių su opera, – man teikia daug džiaugsmo. aš taip pat 
mėgstu kiną ir grožinę literatūrą. tolstojus, dostojevskis, gogolis ir ypač Puškinas yra 
mano mėgstamiausi rašytojai. laimė, gerai moku rusų kalbą ir galiu skaityti jų veikalus 
originalo kalba. koks tai didelis malonumas! labai vertinu didžiąją dalį europos klasikų, 
ypač Shakespeare’ą, ir turiu visus jo veikalus savo bibliotekoje (angliškai). tačiau – labai 
gaila – ne viską galiu suprasti: senoji anglų kalba turi mažai panašumų su šiuolaikine, ar 
ne? išmokti anglų, vokiečių ir prancūzų yra vienas iš mano svarbiausių tikslų, ne todėl, 
kad noriu skaityti didžiąją klasiką originalo kalba, tačiau dėl to, jog šiomis kalbomis yra 
daugybė muzikai skirtos literatūros.

Visų pirma muziką laikau didžiausiu malonumu pasaulyje. labai vertinu kiekvieną 
jos pasireiškimą – operą, simfoniją, kamerinę muziką ar džiazą ir nežinau, kuriai teikti 
pirmenybę. kieno tai muzika – Schuberto, Schumanno, Borodino ar Prokofjevo – man 
nerūpi: pagrindinis kriterijus – ar ši muzika yra gera, ar ne. anksčiau aš nesupratau 
Schuberto – atrodė man pernelyg monotoniškas ir paprastas, tačiau dabar į jį žiūriu la-
bai pagarbiai. Pažvelk į jo muziką atidžiai ir pamatysi, kad kiekvienas puslapis parašytas 
genijaus. argi ne tragedija, kad tokie muzikai miršta labai jauni? o kaipgi Beet hovenas – 

„paskutinysis klasikas ir pirmasis romantikas“, beveik kiekvienas Mozarto dieviškai pa-
rašytas taktas, išmintinga Bacho filosofija, sudėtinga, tačiau geniali Wagnerio asmenybė, 
pilna prieštaravimų tarp muzikos ir raštų, dešimtosios Beethoveno simfonijos autorius 
Brahmsas, genialusis „diletantas“ Musorgskis ir daugelis kitų? turėčiau parašyti bent po 
keletą puslapių, kad nusakyčiau, kaip juos vertinu ir gerbiu.

nors daugybė kompozitorių, kaip ir tie, kuriuos paminėjau, mano yra mėgstami, 
neturiu išankstinio nusistatymo ir kitų atžvilgiu, nes istorikas negali būti subjektyvus. 
jeigu pameni, savo disertacijos objektu pasirinkau Benjamino Britteno muziką. Su di-
desniu malonumu turbūt rašyčiau knygą apie prisijaukintą Schubertą, tačiau visos kny-
gos apie jį greičiausiai jau parašytos. nors Brittenas negali tęsti didžiosios B triados: 
Bacho, Beethoveno ir Brahmso, tačiau jis yra itin talentingas ir įdomus kompozitorius. 
kai kurie kompozitoriai jam padarė įtaką, ypač Mahleris, Puccini, Prokofjevas ir Stra-
vinskis, tačiau jis turi itin stiprią individualybę, lengvai atpažįstamą. apskritai Brittenas 
nėra novatorius – jo muzikos kalba turi daug bendra su jo pirmtakais ir amžininkais. 
tačiau kad ir koks jis būtų kompozitorius, jo dėka anglija nebebus vadinama „šalimi 
be muzikos“.
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galėtum atspėti, kad mėgstu džiazą. ar tai jaunystės nuodėmė? aš taip nemanau. 
išgirdęs džiazo muziką visuomet tampu geros nuotaikos ir energingesnis. Šią vasarą iš-
girdau Benny’io goodmano ansamblį, kuris patyrė didžiulį pasisekimą tSRS. ir nors 
kiekvienas orkestro narys yra virtuozas – pirmiausia pats goodmanas, daugumos kū-
rinių stilius man atrodė gerokai per senas. greičiausiai esu šiek tiek nusistatęs dėl for-
tepijoninės džiazo muzikos, nes anksčiau buvau pianistas ir dabar labai mėgstu groti 
fortepijoninius duetus (manau, kad dėl šios priežasties vesiu merginą pianistę). ar pri-
simeni errolo garnerio skambinimą? koks griežtas, „geležinis“ kairiosios rankos ritmas 
ir visiška dešiniosios laisvė, besiskleidžiantis dviejų fortepijonų skambinimo įspūdis! ir 
koks išradingas muzikalumas, formos pojūtis! tu laikai oscarą Petersoną geresniu, ta-
čiau aš niekados jo negirdėjau. jeigu rastum jo įrašą ir galėtum jį man atsiųsti, būčiau 
labai tau dėkingas.

Manau, kad jau metas pabaigti šį laišką. jis tave pasieks jau mokykloje ir greičiausiai 
būsi pernelyg užimta, kad skaitytum šią naują mano disertacijos dalį. kad ir kaip būtų, 
tikiuosi, rasi laiko parašyti man apie antrąją savo vasaros atostogų pusę (pirmoji, kaip 
matau, buvo labai įdomi!), apie mokyklos naujienas: kokius naujus kūrinius repetuojate, 
kokius dalykus studijuojate.

Siunčiu šiek tiek muzikos smuikui, tikiuosi, tau patiks ją griežti.
P. S. Pašto ženklai, kuriuos parinkau vokui, yra specialiai tavo broliui.
P. S. P. S. tikiuosi, pasakysi man, kiek klaidų padariau šiame laiške, nekalbant apie 

rašytines.
[adeodato tauragio archyvas]

10
1964 vasario 2215

Brangus pone Brittenai,
džiaugiuosi galėdamas jums parašyti. jūsų 50 metų jubiliejus Sovietų Sąjungoje 

buvo plačiai atšvęstas. Šia proga buvo surengta daugybė koncertų su jūsų kūriniais, ku-
riuos šiltai priėmė daugybė muzikos mylėtojų, vyko daugybė transliacijų. kiek žinau, 
tokie koncertai buvo surengti Maskvoje, leningrade, Rygoje ir kituose miestuose. Rytoj 
toks koncertas įvyks Minske, ir aš esu pakviestas sakyti atidarymo kalbą.

15 kitas susirašinėjimas, susijęs su kompozitoriumi B. Brittenu, prasideda 1964 metais. tuo metu 
a. tauragis rengia pirmąją B. Brittenui skirtą knygą Sovietų Sąjungoje. dėl šios priežasties muzi-
kologas vėl prašo suteikti tam tikros medžiagos. tuo metu (1963 m. gruodį) B. Brittenui sukanka 
50 metų. Metais anksčiau jis paskelbiamas aldeburgho garbės piliečiu (oliver 2008: 180). grei-
čiausiai a. tauragis nenori prarasti ryšio, užsimezgusio tarp jo ir britų muzikos įžymybės. laišku į 
B. Britteną jis kreipiasi 1964 m. vasario 22 d.
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Balandžio mėnesį Vilniaus konservatorijoje (čia turiu daugybę paskaitų) kaip visuo-
met bus rengiama mokslinė konferencija. Vienas iš koncertų bus skirtas tik jūsų muzikai, 
kuri sulaukia išskirtinio entuziastingo priėmimo16.

norėčiau paprašyti jūsų paslaugos: šiek tiek pagalbos ir informacijos. Reikalas tas, 
kad balandžio penktąją turiu pabaigti savo mokslo populiarinimo knygą apie jūsų mu-
ziką (rusų kalba) ir nusiųsti ją savo leidėjams leningrade. tačiau nesu gerai informuotas 
apie vėliausius jūsų darbus (po sonatos violončelei op. 65).

Žinau, kad esate labai užimtas, bet tikiuosi, kad rasite šiek tiek laiko parašyti apie 
savo naująją operą, Cantata misericordia ir kitus naujausius kūrinius, ateities planus.

kitas mano prašymas, jeigu įmanoma, gauti šiek tiek jūsų muzikos etc.:
1. Simfonija-koncertas violončelei ir orkestrui (klavyras).
2. Šeši Hölderlino fragmentai (girdėjau, kad juos laikote geriausiais tarp savo voka-

linių kūrinių).
3. „Vasarvidžio nakties sapnas“ (įrašai).
4. Žurnalo „tempo“ kopiją (ruduo–žiema, 1963), kuriame yra straipsnis apie „Peterį 

grimesą“ etc.
Manau, kad tai nesukels jums didelių rūpesčių, o man tai būtų didžiulė pagalba.
iš savo pusės siunčiu jums žurnalo „Sovietinė muzika“ [„Sovetskaya Muzyka“] ko-

piją su mano straipsniu, skirtu jūsų 50 gimtadieniui17, ir ištraukomis iš pono [Bogusła-
wo] Schaeffero knygos.

Siunčiu didžiausius linkėjimus ponui Pearsui18 (prašom jam pasakyti, kad Šostako-
vičiaus Xiii simfonijos įrašas dar nėra išleistas).

nuoširdžiai jūsų,
a. tauragis [parašas]

P. S. nenustebkite pamatęs naująją mano pavardę: aš pakeičiau Pėželį į tauragį. 
Mano adresas:

a. tauragis
Pr. lenina 42
konservatorija
Vilnius
lithuanian S.S.R.
U.S.S.R.

[Britteno-Pearso fondo archyvas]

16 lietuvos literatūros ir meno archyve nepavyko aptikti dokumentų apie tokį koncertą.
17 Žr.: Таурагис 1963.
18 Peteris Pearsas (1910–1986) – anglų tenoras bei ilgametis asmeninis ir profesinis B. Britteno partneris.
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11
[telegrama]
g. P. o. iPSWicH

1971 balandžio 4
Vilnius

Ponui Benjaminui Brittenui, Red House, aldeburgh, Suffolk.
atleiskite, kad jus trukdau. Sužinojau, kad jūs atvyksite į Maskvą, todėl drįstu pra-

šyti, kad atvežtumėte man, jei įmanoma, „Peterio grimeso“ visą kišeninę partitūrą, pono 
White’o naują knygą ir kokios nors muzikos ar įrašų iš „kuolingų upės“. laikas bėga, 
šios medžiagos man labai reikia mano studijoms ir naujai knygai apie jus rusų ir lietuvių 
kalbomis. aš atvyksiu į Maskvą balandžio 10.

Pagarbiai jūsų,
adeodatas tauragis

[Britteno-Pearso fondo archyvas]

12
1971 liepos 2719

Brangus pone Fieldai,
atleiskite, kad jus trukdau. jūsų adresą man davė ponas Benjaminas Brittenas, kai 

su juo susitikau balandžio mėnesį leningrade, kur buvau atvykęs pasiklausyti londo-
no simfoninio orkestro ir pasikalbėti su kompozitoriumi. Ponas Brittenas galbūt jums 
minėjo, kad esu nedidukės knygelės apie jį autorius; ji išleista rusiškai 1965 m. norėčiau 
parašyti dar vieną didesnės apimties knygą apie B. Britteną ir jo muziką tiek rusiškai, tiek 
lietuviškai, skirtą jo 60 metų jubiliejui 1973 m. taigi, man reikia medžiagos, susijusios 
su nauja muzika, ir įrašų, kuriuos kompozitorius prižadėjo man atsiųsti per Britanijos 
ambasadą ir jus asmeniškai.

Yra buvę, jog siuntiniai iš užsienio ne visada mane pasiekdavo, todėl būtų geriau, kad 
muziką iš Maskvos gaučiau registruotu knygų paštu šiuo adresu:

VilniUS
Mickevičiaus g. 29
The Union of composers
adeodatas tauragis

19 Prierašas ranka: „?! turėjo būti birželis.“ iš tolesnės korespondencijos matyti, kad nurodyta klaidinga 
data. iš tiesų laiškas parašytas greičiausiai birželio 27 d.

Adeodatas Tauragis–Benjaminas Brittenas:  
laiškai ir tyrinėjimai

edvardas šuMiLA
rūta STANeViČiūTė
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aš Maskvoje lankysiuos spalio 6–9 dienomis, tarptautinės muzikos tarybos kon-
greso metu. galbūt vis dėlto būtų geriau su jumis susitikti? tuomet norėčiau sužinoti 
jūsų telefono numerį.

Pagarbiai jūsų,
a. tauragis [parašas]

P. S. aš jau minėjau ponui Brittenui, jog man reikia „Peterio grimeso“ kišeninės 
partitūros, pono e. W. White’o naujos knygos apie jį20 ir bet kurios neseniai išleistos 
muzikos (pageidautina ir įrašų) iš „kuolingų upės“.

a. t.
[Britteno-Pearso fondo archyvas]

13

c/o FoReign & coMMonWealtH oFFice
(MoScoW) king cHaRleS StReet
london, SW1
(cU 9/66) 

1971 liepos 8

Brangus pone Brittenai,
Rasite pridėtą pono a. tauragio, kuris sakosi susitikęs su jumis pastarojo jūsų vizito 

į leningradą metu, laiško kopiją.
jeigu norite ponui tauragiui nusiųsti naujos muzikos ir įrašų jo knygai apie jus, mes 

mielai jam tai perduosime. Saugiausia būtų jas perduoti jam, kai jis lankysis Maskvoje 
spalio mėnesį.

Su geriausiais linkėjimais,
nuoširdžiai jūsų,

[parašas]
a. Burnwood-Smith 

Benjamin Britten esq.
The Red House
aldeburgh
Suffolk

[Britteno-Pearso fondo archyvas]

20 turima omenyje erico Walterio White’o monografija (White 1970).
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14
Su nuoširdžiausiais sveikų ir laimingų naujųjų 1972 metų linkėjimais.

adeodatas tauragis
Vilnius

P. S. Ponui johnui Fieldui išsiunčiau laišką prieš maždaug šešis mėnesius, tačiau ne-
sulaukiau atsakymo. ar galėtumėte jo paprašyti, kad atsiųstų man naujausias partitūras 
etc. ir neseniai išleistą jūsų įrašų katalogą?

nuoširdžiai jūsų,
a. t.

[Britteno-Pearso fondo archyvas]

Adeodatas Tauragis–Benjaminas Brittenas:  
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15
1972 vasario 15

e. j. Field, esq.
The cultural attache
British embassy, Moscow
c/o Foreign and commonwealth office
king charles Street
london. S. W.1.

Brangus pone Fieldai,
Ponas Brittenas neseniai vėl gavo žinią iš pono a. tauragio (232049 Vilnius, lie-

tuva, architektų 109–14), su kuriuo mes visi šiek tiek susirašinėjome praeitą vasarą dėl 
jo galimybių pasinaudoti pono Britteno muzika. dabar jis rašo: „Ponui johnui Fieldui 
išsiunčiau laišką prieš maždaug šešis mėnesius, tačiau nesulaukiau atsakymo. ar galė-
tumėte jo paprašyti, kad atsiųstų man naujausias partitūras etc. ir neseniai išleistą jūsų 
įrašų katalogą?“

greičiausiai jis turi omenyje laišką, datuotą liepos 27 dieną (tačiau jis turėjo ome-
nyje birželį!), kurio kopiją mums atsiuntė ponas Burnwoodas-Smithas liepos 8 d. aš į jį 
atsakiau rugpjūčio 3 dieną.

ar nebūtų įmanoma tai atsekti iš jūsų pusės? tarp kitko, mes gavome labai malonų 
padėkos laišką iš ponios Milos kovnatskajos, kuri kartu su ponu tauragiu buvo viena iš 
rašiusiųjų, dėl pagalbos, kad būtų leista pažvelgti į pono Britteno kompozicijas. galbūt 
tai ji šiuo metu monopolizavo visą medžiagą!

Ponas Brittenas prašo manęs perduoti jums linkėjimus.
nuoširdžiai jūsų,

Rosamund Strode21

Benjamino Britteno asistentė, o.M., c.H.

P. S. Mes dar niekada nesiuntėme gramofono įrašų: ponas Brittenas mano, jog parti-
tūrų studijavimo turėtų pakakti, ir jis, žinoma, negali aprūpinti įrašais visų, kurie to prašo. 
The Decca Record Company (9 albert embankment, london S. e. 1) turėtų suteikti rei-
kiamą informaciją interesantams.

[Britteno-Pearso fondo archyvas]

21 Rosamund Strode (1927–2010) – B. Britteno asmeninė asistentė, dirbusi sekretorės, muzikos 
tvarkytojos ir perrašytojos darbą paskutinius dvylika B. Britteno gyvenimo metų. Vėliau ji rūpinosi jo 
muzikiniu palikimu.
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16
1972 vasario 29

Miss Rosamund Strode
The Red House
aldeburgh-on-Sea
Suffolk, iP15 5PZ
cU 9/75

Brangi panele Strode,
ačiū už jūsų vasario 15 d. laišką dėl pono a. tauragio prašymo. apgailestauju, kad 

ponas a. tauragis vėl jus gaišino. tikėjausi, kad jis su mumis susitiks spalio mėnesį, 
tačiau jam nepasirodžius pamaniau, jog tai jo daugiau nedomina. dabar jam siunčiu 
e. W. White’o knygą ir rašau britų tarybai dėl kišeninės „Peterio grimeso“ partitūros. 
deja, pastaroji nebuvo tarp medžiagos, kurią siuntė praeitais metais. jei jis dar kartą 
jums rašytų, nukreipkite jį pas mane.

tarp kitko, manydama, kad ponia kovnatskaja22 monopolizavo visą medžiagą, esate 
teisi. tikiuosi, ji ją grąžins.

Prašau perduoti didžiausius linkėjimus ponui Brittenui ir ponui Pearsui.

nuoširdžiai jūsų,
[parašas]

e. j. Fieldas 

[Britteno-Pearso fondo archyvas]

iš anglų kalbos vertė edvardas Šumila

Įteikta 2014 07 21 
Priimta 2014 10 30
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Adeodatas Tauragis–Benjamin Britten: Correspondence and Studies

SUMMaRY. adeodatas tauragis (1936–2004) was one of the most 
prominent and active lithuanian musicologists in the second part 
of the 20th century. in the years 1959–1962 he studied in Moscow’s 
tchaikovsky conservatory under the supervision of Roman gru-
ber – an important music historian of the day. This is where he took 
interest in the works of one of the most famous english composers – 
Benjamin Britten (1913–1976).
These years also collided with political climate changes: the 1960s 
are often described in as the “thaw” of the USSR. The general Sec-
retary of the communist Party nikita krushchev was looking for 
ideological grounds to prove the Soviet system to be superior to 
capitalism. Meanwhile, arts and science proved to be very useful in 
this case. That fostered a cultural exchange between east and West 
and led to the “British Music Festival” which was held in Moscow 
in 1962. it also became an opportunity for tauragis (at that time – 
Pėželis), to meet Benjamin Britten in person.
The collection of letters in this publication represents the corre-
spondence of tauragis and Britten as well as related correspondence. 
The Britten-Pears Foundation archive holds 9 of the related docu-
ments – they are all in this publication. The adeodatas tauragis ar-
chive (private property) has 14 documents, however, some of them – 
3 letters of tauragis to Britten – are copies of the ones held in the 
Britten-Pears Foundation archive. From tauragis’ archive, only the 
letters that are relevant to the topic are presented in this publication.

keYWoRdS: 
20th century music, 

Benjamin Britten, 
adeodatas tauragis, 

correspondence.



219ars et  praxis  2014  ii



lietuvos kultūrinėje atmintyje Rimas geniušas (1920–2012) pirmiausia siejamas 
su konkrečia atlikėjo ir operos, operetės, baleto bei simfoninės muzikos dirigento vei-
kla. kaip dirigentas jis debiutavo 1945 m. kaune, tuometiniame lietuvos valstybiniame 
operos ir baleto teatre atnaujinant g. Rossini operą „Sevilijos kirpėjas“1. operos teatre 
geniušas nuolat darbavosi iki 1996 metų. 1958–1975 ir 1991–1994 m. ėjo teatro vyriau-
siojo dirigento pareigas. ne mažiau svarbi jo veiklos sritis – lygiagrečiai 1949–1999 m. 
plėtotas pedagoginis darbas lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar lietuvos mu-
zikos ir teatro akademija). tačiau pirmasis geniušo įgytas muzikos diplomas – pianisto. 
1945 m. kauno konservatorijoje jis baigė prof. Balio dvariono klasę; prieš tai studijavo 
elenos laumenskienės (1933–1936), Vladimiro Ružickio (1936–1941), aldonos Smil-
gaitės-dvarionienės (1941–1943, 1944) klasėse (didžiausią įtaką muziko profesiniam 
pasirengimui turėjo Ružickio asmenybė, jo pavardė vėliau ne kartą bus minima maestro 
užrašuose). Pastarojoje srityje geniušas reiškėsi palyginti trumpai – kaip pianistui jam 
yra tekę koncertuoti 4–5-ojo dešimtmečio pradžioje, be to, minimu metu jis pradėjo 
dirbti akompaniatoriumi operos, baleto ir operetės trupėse kaune.

1 apie debiutą rašyta spaudoje: Buivydas. jaunieji menininkai „Sevilijos kirpėjo“ atnaujinime. Tarybų 
Lietuva, nr. 269 (765), 1945 11 29.

istorinė atmintis:  
rimo geniušo archyvas 
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anotacija. Publikacijoje pateikiamas neskelbtas lietuvių dirigento 
Rimo geniušo (1920–2012) archyvo rašytinių dokumentų sąrašas 
su komentarais. jis aprėpia laikotarpį nuo XX a. 4-ojo dešimtme-
čio iki paskutinių autoriaus gyvenimo dienų. geniušo archyvą są-
lygiškai būtų galima skirstyti į tris stambias grupes: 1) asmenybės 
tobulinimui, mąstymo analizei skirti dienoraščio sąsiuviniai, 2) įvy-
kius fiksuojantys kronikos pobūdžio sąsiuviniai ir 3) visuomeninio 
gyvenimo atspindžiai. Pirmosios grupės dokumentai įvairiapusiškai 
ir išsamiai liudija geniušo asmenybės interesus, dvasinio gyvenimo 
intensyvumą, o antrosios grupės užrašų turinys daugiausia skirtas 
asmeninės profesinės veiklos stebėsenai ir vertinimui bei muzikinio 
gyvenimo realijų ir aktua lijų dokumentavimui.

ReikŠMiniai 
ŽodŽiai:  
Rimas geniušas, 
archyvas, operos teatras, 
repertuaras.
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dar XX a. 4-ajame dešimtmetyje geniušas debiutavo ir kaip muzikos publicistas. 
nors negausiai, į spaudą jis rašė nuolat, iki 2010 metų. Pirmasis geniušo straipsnis – 

„Muzika ir moksleiviai“ buvo publikuotas Mokslo dienose (1937, nr. 12, gruodžio 27 d.). 
Šioje ankstyvoje publikacijoje septyniolikmetis geniušas, dar kauno „aušros“ berniukų 
gimnazijos moksleivis, išsako savo kritišką nuomonę dėl visuomenės muzikinio išprusi-
mo, dėl klasikinės muzikos sklaidos – tokia pozicija įvairių muzikinio gyvenimo apraiškų 
klausimais (ir ne tik) vėliau jo bus plėtojama ir kitokiuose rašiniuose, pasisakymuose, 
prisiminimuose, o ypač – visą gyvenimą kaupiamo asmeninio archyvo puslapiuose. Pa-
teikiame minėto jaunystės straipsnio fragmentą:

„<...> nesusidomėjimas muzika nėra vien tik moksleivių yda. juk per koncertus jaučiama 
stoka ne tik moksleiviškos, bet ir vyresnės publikos... toji yda kyla iš to, kad ir mokslei-
vija, ir apskritai mūsų visuomenė nėra tinkamai paruošta muzikos kūriniams klausyti ir 
juos suprasti. <...> kad muzika vėl priartėtų prie gyvenimo, kad žmonės joje rastų sau 
paguodos ir džiaugsmo, reikalingas didelis muzikos klausytojų parengimas. tą darbą 
galėtų dirbti muzikos mokytojai pamokų metu, patys moksleiviai, radio valandos, vieši 
populiarūs koncertai ir juos lydinčios paskaitos.“
tiek tęsdamas, tiek ir baigęs aktyvią dirigento ir pedagogo veiklą, geniušas dalyvau-

davo radijo ir televizijos laidose, kūrybos vakaruose, nagrinėjančiuose istorines muzikinio 
teat ro temas. Vertingi, taiklūs, profesionalūs ir išsamūs jo prisiminimai gilino ne tik laidų ar 
renginių istorinį diskursą, bet ir pravertė ne vienai publikacijai, mokslo darbui kaip auten-
tiškas amžininko liudijimas. ko gero, geniušo prisiminimai nebūtų buvę tokie konkretūs, 
jei ne nuosekliai rašytas, kauptas archyvas, jame fiksuoti įvykiai, mintys, pastabos ir kt.

Rašyti, t. y. dokumentuoti, reaguoti, komentuoti, vertinti, fiksuoti, analizuoti, buvo 
nuolatinis geniušo poreikis, kurį jis intensyviausiai realizuodavo asmeniniuose užrašuo-
se, įvairiuose rašiniuose, dienoraščiuose. Įdomu, kad gaudamas nemažai laiškų iš am-
žininkų kompozitorių, vokalistų, orkestro muzikantų ir kitų teatro žmonių, geniušas, 
pasak žmonos irenos Žemaitytės-geniušienės, ne itin dažnai atsakydavo keletu žodžių, 
daugiau rašydavo artimiesiems – ypač mamai, o kolegoms ryždavosi atsakyti nebent tik 
telegramos stiliumi. Šį teiginį paliudytų ir kompozitoriaus eduardo Balsio, artimo ge-
niušo bičiulio, 1950 m. rašytų laiškų eilutės: 

„tu, turbūt, turi nemažai darbo, tačiau išdrįstu paprašyti, kad ir tu man parašytum keletą 
žodelių iš savo padangės. Sėsdamas rašyti draugui laišką pastebėsi, kad šis amatas nėra 
toks jau lengvas, kaip atrodo. tu tik pabandyk“; arba „Rodos, parašiau tau laišką, o iš 
tavęs negaunu jokio atsakymo. turbūt, laiškus rašyti ir tau nemalonus darbas!“ 
Vis dėlto manytina, jog mažiausiai pažįstama geniušo kaip muziko raiška – gausus 

ir įvairialypis jo rašytinis palikimas, kauptas nuo studijų metų iki paskutinių dienų ir 

istorinė atmintis: rimo geniušo archyvas Brigita JurKoNYTė
Vytautė MArKeLiūNieNė
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sudarantis didžiąją geniušo asmeninio archyvo dalį. Šiam palikimui priklauso ne tik 
asmeniniams archyvams įprasti dokumentai (laiškai, dienoraščiai, straipsnių rankraščiai, 
paskaitos, operos meno sklaida televizijoje ir radijuje), bet ir tik geniušui būdingieji. Są-
lygiškai archyvą galima suskirstyti į tris stambias grupes: 1) asmenybės tobulinimui, mąs-
tymo analizei skirti dienoraščio sąsiuviniai, 2) įvykius fiksuojantys kronikos pobūdžio 
sąsiuviniai ir 3) visuomeninio gyvenimo atspindžiai. 

Pirmajai grupei priskirtini šie sąsiuviniai (pateikiami autentiški jų pavadinimai): 
„Mintys apie veiklą“, „asmenybės vieningumas. grūdinimas“, „Veiklos sistema“, „Veik-
los organizuotumas“, „karūna“, „ordinas“, „Baseinas: nemalonumai, tirpinimo būdai“, 

„nuolatiniai kontaktai“, „ViS klausimai. archyvinė medžiaga“, „kelrodžiai“, „Formula-
vimai, Baseinas“, „Meditacija“, „M.g. – minties gilinimas“, „Minties modeliai“, „Sam-
protavimai. Minties konspektai“, „Mąstymo studijų medžiaga“, „logika“, „Filosofijos 
pastabos“, „Įvairių samprotavimų, minčių, įspūdžių, įvertinimų, pastabų knYgoS“, 

„Minčių užrašymas“, „Minčių sąšlavynas“, „Įvairios pastabos ir samprotavimai“, „Savi-
staba“, „10 Rg įsakymų“, „apie mirtį“, „Sapnai“, „catharsis“, „attitude“, „idėjos. ViS“ ir 

„lektūros analizai“, skaitytų autorių minčių konspektavimas. 
antrajai grupei priskirtini šie sąsiuviniai: „kronikos“, „atsiminimų sąsiuviniai“, „ta-

gebuch“, „Prisiminimai apie sutiktus žmones“, „dienos tvarkaraščiai (dpl Fan)“, „arti-
miausi darbai“, „Samprotavimai aktualiausiais dienos klausimais“, „Savo ir kitų veiklos 
analizė diaRY“, „Pamokos iš kasdienybės (Vakarinis pergalvojimas)“, „Rūpinimasis 
psichofizine kultūra“, „dienos apžvalgos“, „Savaitės apžvalgos“, „Buvusios apžvalgos. 
katedra“, „analizai“, taip pat išklausytų plokštelių (simfoninės, kamerinės, fortepijoni-
nės, vargonų ir vokalinės muzikos), diriguotų spektaklių, koncertų su radiofono orkestru 
bei pianistinės veiklos suvestinės. 

trečiąją grupę sudaro geniušo ir apie jį rašyti straipsniai, koncertų ir spektaklių 
programėlės bei dirigentui adresuoti laiškai.

Visas geniušo archyvas šiuo metu saugomas jo namuose. Pirmoji šį archyvą susis-
temino ir aprašus sudarė žmona irena Žemaitytė-geniušienė. trys minėtos dokumentų 
grupės sudaro didžiąją rašytinio palikimo dalį. nuo 2014 m. vasario mėn. geniušo ar-
chyvą tyrinėja lMta muzikologijos specialybės studentė Brigita jurkonytė.

Šioje publikacijoje pirmąkart pateikiamas minimų šaltinių sąrašas su trumpais apibū-
dinimais. klasifikuodama archyvo medžiagą ir sistemindama ją į didesnes grupes, autorė 
jurkonytė vartoja savo siūlomus apibendrinančius pavadinimus, tačiau visur kitur palieka 
autentiškus geniušo įvardijimus, naudojasi i. Žemaitytės-geniušienės pasiūlytais.

Už pagalbą nuoširdžiai dėkojame irenai Žemaitytei-geniušienei, geranoriškai lei-
dusiai naudotis šia medžiaga, padėjusiai ją sisteminti ir pateikusiai vertingų patarimų. 
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asmenybės tobulinimui, mąstymo analizei skirti dienoraščio sąsiuviniai

1.  Mintys apie veiklą. 1947–1950.
Pagrindinė teorija. Palanga. 1953.
Mintys apie veiklą. 1954, 1955.
Asmenybės vieningumas. Grūdinimas. 1957.
Veiklos sistema. 1958.
Veiklos organizuotumas. 1958, 1959.
Karūna. 1961, 1962.
Ordinas. 1966–1997.
Baseinas: nemalonumai, tirpinimo būdai. 1965–1993.
Nuolatiniai kontaktai. 1984.
VIS klausimai. Archyvinė medžiaga. 1968–1993.

Pagrindiniai savęs ugdymo uždaviniai. kaip gyventi, elgtis, dirbti.
„karūna“ – klausiama, kas svarbiausia gyvenime? atsakymas – džiaugtis gyvenimu. 

idealas – džiaugtis bet kuriomis sąlygomis.
„ordinas“ – programos sistema, siekiama tobulos saviraiškos. 
„Baseinas“ – siejama su charakterio ugdymo programa ir harmonija. 
„ViS“ – visumos siekimo treniruotė, pratimai. 
Priedai: išsamūs irenos Žemaitytės-geniušienės 2013 m. aprašai.

2.  Kelrodžiai.
Formulavimai, Baseinas. 
Meditacija.
M.G. – minties gilinimas.
Minties modeliai.
Samprotavimai. Minties konspektai.
Mąstymo studijų medžiaga.
Logika.
Filosofijos pastabos.

Rimo geniušo užrašų lapeliai, jo paties sugrupuoti pagal pavadinimus. Šie įvairaus 
formato lapeliai pradėti rašyti 7-ojo dešimtmečio viduryje. intensyviai Rimo geniušo 
pildyta 9-ajame, 10-ajame dešimtmetyje. 

Priedas: išsamus irenos Žemaitytės-geniušienės 2013 m. aprašas.
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3.  Klajūnas. Palanga. anykščiai. 1953.
Valkata. apie 9–10-ąjį dešimtmetį.
Pasak irenos Žemaitytės-geniušienės, šių užrašų turinys turi sąsajų su poilsio, atos-

togų planavimu, pasiruošimu ir įspūdžių fiksavimu. kai kurių vasaros atostogų dienynai 
randami ir Atsiminimų sąsiuviniuose.

Priedai: anglų ir vokiečių kalbų mokymasis.

4.  Įvairių samprotavimų, minčių, įspūdžių, įvertinimų, pastabų KNYGA Nr. 1.  
1960 01 01–1960 11 06
Mąstymo lavinimas sudarinėjant veiklos planus ir kuriant uždavinius tikslams pa-

siekti. Mąstymo dėmesio gilinimas ugdant gebėjimus visose gyvenimo srityse atrasti 
koncentracijos „ašį“, stengiantis išsiaiškinti sąvokų paskirtį ir jų apibrėžimus.

5.  Įvairių samprotavimų, minčių, įspūdžių, vertinimų, pastabų KNYGA Nr. 2.  
1960, 1961, 1962
apie organizacinį darbą teatre, problemas teatro veikloje. Rimo geniušo neformalus 

kreipimasis į julių juzeliūną dėl operos „Sukilėliai“ pastatymo proceso. Minimi Meno 
tarybos pastebėti nesklandumai. Skiriamas dėmesys visuomeninio ir teatrinio sąmonin-
gumo nuolatiniam stiprinimui.

Priedai: irena Žemaitytė-geniušienė prie šio dienoraščio sąsiuvinio pridėjo ir turi-
nio aprašą (jį parengė 2013 m.).

Rimas geniušas yra parašęs Įvairių samprotavimų, minčių, įspūdžių, vertinimų, pas-
tabos 2A – antrosios KNYGOS apibendrinimą 1961–1965 m.

Parengė ir panašios tematikos užrašus Archyvinė medžiaga, sudarinėtus apie 1976 m. 
ir paties redaguotus 1992 m.

6.  Minčių užrašymas. 1978 11–1986.
Filosofijos, analitinės psichologijos idėjų nuolatinis apsvarstymas (a. Schopen-

haueris, c. g. jungas). Studijų leningrado konservatorijoje laikotarpio vertinimas (nuo 
1979 m. spalio mėnesio). 

Čia Rimas geniušas atranda ir aristotelio „catharsis“, padariusį jam didžiulę įtaką. 
lektūros reikšmė. domėjimasis psichologija, logika. 

Priedas: Rimo geniušo 1979 m. rašytas sąsiuvinis Minčių užrašymas. Archyvinė me-
džiaga. 
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7.  Įvairios pastabos ir samprotavimai. 1987–2002.
Vokalo vertinimo terminologijos studijavimas. darbas operos studijoje, rengimasis 

g. c. Menotti spektakliui „Medium“. 1988 m. birželį užfiksuoti svarstymai: „grįžti į teat-
rą ar eiti į Zabulio orkestrą?“ [lietuvos valstybinis simfoninis orkestras]. domėjimasis 
dzen praktikomis, meditacija.

8.  Savistaba. 1994, 1995.
autoanalizė, mokymasis „pažint ir suprast save“. Savo fizinės ir dvasinės savijautos 

stebėjimas.
Priedas: irenos Žemaitytės-geniušienės 2013 m. parengtas šio sąsiuvinio turinio 

aprašas.

9.  10 RG įsakymų. 1990 08.
10 aktualiausių „aukso minčių“. Savęs ir aplinkos gerinimo programa.
Priedai: Rimo geniušo pagrindinių gyvenimo principų schemos, braižytos ir apra-

šytos 1978 03, 1980 05 ir 1983 03–1983 09. Sąmonės užimtumo stebėjimo ir gerinimo 
schema 1991 09.

10.  Apie mirtį. 1990 10, 1992 05.
tibeto Mirusiųjų knyga „Bardo Thiodol“, josepho pamąstymai apie mirtį.

11.  Sapnai.
1 sąsiuvinis – 1995–1997,
2 sąsiuvinis – 1997 05–1998 05,
3 sąsiuvinis – 1998 05–1998 09,
4 sąsiuvinis – 1998 09–2000 03,
5 sąsiuvinis – 2000 03–2001,
6 sąsiuvinis – 2002.
Su muzikiniu, teatro gyvenimu susiję sapnai. juose dažnai regimi vokalistai, kompo-

zitoriai, orkestro muzikantai ir kiti menininkai.

12. Catharsis dienoraštis. 1979–1983.
Rimo geniušo teigimu, šis sąsiuvinis yra tartum „idėjų, formulavimų baseinas“. 

tai kasdienė treniruotė. Baseino sąvoką jis siejo ne tik su platuma, bet ir su giluma.
Priedas: irenos Žemaitytės-geniušienės 2013 m. parengtas šio sąsiuvinio turinio 

aprašas.
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13.  Attitude dienoraštis. 1992 05–1994 02.
Rimas geniušas yra pažymėjęs: „Attitude – teisingesnė emocinė ir intelektualinė 

reakcija“.

14.  Idėjos. VIS. 1975 07–1991 05.
ViS – reiškia visumą. 
Rimui geniušui buvo svarbi bet kurios gyvenimo srities visumos analizė. Pavyz-

džiui, net ir stengiantis pažinti žmogų telktasi į visumą (domėjimasis to asmens veikla, 
motyvacija, ekspektacija). ViS orientuotas į gautos informacijos klasifikavimą ir ana-
lizavimą.

15.  Kasdieninis Minčių užrašymas. 1978 10–1978 11 19.
Minčių sąšlavynas (viršuje). 1998 12 26–1999 04 08.
Minčių sąšlavynas Nr. 1. 1999 08–1999 11.
Minčių sąšlavynas Nr. 2. 1999 11–2000 05.
Kasdienių minčių sąšlavynas Nr. 3. 1998 09–1999. 
Minčių sąšlavynas Nr. 4. 2000 05–2000 08.
Minčių sąšlavynas Nr. 5. 2000 08–2000 12.
Minčių sąšlavynas Nr. 6. 2006 11–2009 10.
Minčių sąšlavynas II. 2000 12–2005.

Šių sąsiuvinių turinys grįstas skirtingų kontekstų dinamiškumu, minčių šuoliais. at-
sitiktinai surašytos mintys vėliau Rimo geniušo buvo peržvelgiamos iš naujo ir surašo-
mos į atitinkamus kitus dienoraštinio pobūdžio šaltinius.

Priedai: irenos Žemaitytės-geniušienės 2013, 2014 m. sudaryti smulkūs visų šių 
sąsiuvinių aprašai.
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Įvykius fiksuojantys kronikos pobūdžio sąsiuviniai

1. Kronikos (I). 1966–1968.
keliais sakiniais užfiksuoti kiekvienos dienos asmeninio, šeimos ir teatro gyvenimo 

įvykiai. lakoniški pastebėjimai, svarbesni faktai. 
Priedai:

- Rimo geniušo rašytų reziumė kopijos;
- atskiri Rimo geniušo sąsiuviniai: 1966-ųjų, 1967-ųjų ir 1968-ųjų vasaros;
- įvairūs užrašai, dienos planavimai, sąrašai, uždaviniai.

2. Kronikos (II) tęsinys. 1969–1977.
kelių žodžių frazėmis ar keliais sakiniais užfiksuoti kiekvienos dienos asmeninio 

šeimos ir teatro gyvenimo įvykiai. Svarbesni faktai.
Priedas: atskiras sąsiuvinis, fiksuojantis 1971-ųjų vasaros įvykius.

3. dienos tvarkaraščiai (dpl Fan): 
 Dpl Fan Nr. 1. 1966 02 14–1966 04 02.

Dpl Fan Nr. 2. 1966 04 03–1966 05 20.
Dpl Fan Nr. 3. 1966 05 21–1966 07 03.
Dpl Fan Nr. 4. 1966 07 03–1966 09 03.
Dpl Fan Nr. 5. 1966 09 04–1966 09 27.
Dpl Fan Nr. 6. 1966 09 28–1966 11 13.
Dpl Fan Nr. 7. 1966 11 13–1966 12 28.
Dpl Fan Nr. 8. 1967 01 03–1967 03 19.
Dpl Fan Nr. 9. tiksli data nenurodyta.
Dpl Fan Nr. 10. tiksli data nenurodyta.
Dpl Fan Nr. 11. tiksli data nenurodyta.
Dpl Fan Nr. 12. data nenurodyta.

Rimo geniušo sąsiuvinių serija. Čia lapas padalytas į kelias dalis, kuriose užfiksuoti 
tik dienos planų raktiniai žodžiai (pavyzdžiui, tik žmonių, su kuriais planuoti susitikimai, 
pokalbiai, pavardės). Svarbiausi numatomi įvykiai pabraukti raudona spalva. Įvykdžius 
išsikeltus uždavinius, raktinis žodis iš sąrašo išbrauktas pieštuku.
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4. Artimiausi darbai. 1971 01 01–1973 01.
Savo pobūdžiu ir rašymo stiliumi šis sąsiuvinis artimas Dienos tvarkaraščių serijai.

5. Samprotavimai aktualiausiais dienos klausimais. 1973–1976.
Savo ir kitų veiklos analizė DIARY. 1982 05 30–1984 09 21.
Veiklos, susitikimų DIARY (Savo ir kitų veiklos analizė). tikslios datos nenurodytos.
Pamokos iš kasdienybės (Vakarinis pergalvojimas). 1992 09 12–1995 09 09.
D. (prieš insultą). 1995 08–1995 12 22.

Šių šaltinių tekstas yra rišlus. tai – tarsi pasikalbėjimas su savimi.

6. Rimo geniušo aPŽValgoS (8-asis dešimtmetis) ir analiZai (7-asis dešimtmetis):
Dienos apžvalgos Nr. 1. 1974 03–1974 12.
Dienos apžvalgos Nr. 2. 1974 12–1975 10.
Dienos apžvalgos Nr. 3. 1975 11–1976 04; 1977 09–1977 12 27.
Savaitės apžvalgos. 1978 01.
Buvusios apžvalgos. Katedra. 1984 06 08–1984 09.

Analizai Nr. 1. 1965 12 20–1965 12 30.
Analizai Nr. 2. 1966 01 03–1966 05 25.

Priedas: irenos Žemaitytės-geniušienės 2013 m. parengti smulkūs visų šių sąsiu-
vinių aprašai.

7. Atsiminimų sąsiuvinis Nr. 1. 1920–1932.
Šis sąsiuvinis pradėtas rašyti 1987 03, baigtas 1988 11.

8. Atsiminimų sąsiuvinis Nr. 2. 1933–1940.
Šis sąsiuvinis pradėtas rašyti 1988 11, baigtas 1989 12. 

9. Atsiminimų sąsiuvinis Nr. 3. 1941–1948.
Šis sąsiuvinis pradėtas rašyti 1990 01, baigtas 1991 01.

10. Atsiminimų sąsiuvinis Nr. 4. 1949–1955.
Šis sąsiuvinis pradėtas rašyti 1991 01, baigtas 1991 12.
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11. Atsiminimų sąsiuvinis Nr. 5. 1956–1960.
Šis sąsiuvinis pradėtas rašyti 1991 12, baigtas 1992 02.

12. Atsiminimų sąsiuvinis Nr. 6. 1961–1965.
Šis sąsiuvinis pradėtas rašyti 1992 02, baigtas 1992 03.

Šie pusstoriai sąsiuviniai – tarsi mažos knygelės, kuriose pasakojamos trumputės di-
rigento gyvenimo istorijos. Čia autorius įklijavo nemažai nuotraukų, dokumentų, laiškų, 
taip pat koncertų, spektaklių programėlių, afišų. Rimas geniušas savo gyvenimą – nuo 
vaikystės iki paskutinių dienų – pasakoja trumpais, glaustais sakiniais. jis pabrėžia asme-
nybių ir įvykių svarbą remdamasis tik pagrindiniais kontekstais.

13. R.G. Spektakliai. 1945–1957.
Spektakliai. 1952–1953.
Spektakliai. 1954.
Spektakliai. 1958–1973, 1974–2000.
Koncertai su RADIJO K. Orkestru. 1950–1952.
Pianisto veikla. 1933–2000.

diriguotų spektaklių, koncertų su radiofono orkestru ir pianisto veiklos (koncer-
tai fortepijonui solo ir akompanavimas; akompanavimas kauno operos teatre 1942–
1947 m.) suvestinės.

Priedai: Rimo geniušo sąrašai – „Mano diriguoti spektakliai“, „Su kipru Petrausku“ 
(1953–1955 m., 1958 m., „carmen“, „toska“, „traviata“), „Mano Violetos“ (1946–1995 m.).

14. Plokštelėse esančių kompozicijų klausymas [Brigitos jurkonytės suteiktas pavadini-
mas]. datos nenurodytos.

Rimas geniušas pagal abėcėlinį kompozitorių pavardžių sąrašą parengė klausytos 
simfoninės, fortepijoninės, vargonų, vokalinės (solistui ir fortepijonui) bei kamerinės 
muzikos pavyzdžių suvestines.

15. Muzikos istorija. datos nenurodytos.
19-a sąsiuvinių nuo II amžiaus iki XX amžiaus. datos nenurodytos.
Muzikinio lavinimo programa. 1982 01, 1987 05 23.
Muzikinės pastabos. 1962, 1963.
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Repetavimas. tikslios datos nenurodytos.
Klausymas. 1968–1992.
Fortepijono kronika. 1973–1975.
Fortepijonas. 1978 10–1981 12 20.
Fortepijonas. Biuletenis. Interpretacijos doktrina. 1966–1976 08.
Bach Wohltemperiertes Klavier II tomas. 1–12 fugų formos analizai. 1974 05.
Bach Wohltemperiertes Klavier II tomas. 13–24 fugų formos analizai. datos nenurodytos.
Der Ring Des Nibelungen. Leitmotyvai. tikslios datos nenurodytos.
Bruckner pastabos. tikslios datos nenurodytos.

Rimo geniušo muzikos istorijos studijos, kūrinių teorinis analizavimas ir klausymas, 
muzikinės pastabos.

16. 34 Tagebuch. 1978–2011.
Pirmojo Tagebuch tituliniame lape Rimas geniušas pažymėjo: „impulsą rašyti kas-

dieninį Tagebuch davė čia pridedamas straipsnis apie prof. M. Römerio (pas kurį lan-
kiau valstybinės teisės kursą ir kuris man labai patiko) dienoraštį (Kultūros barai, 1976, 
nr. 10). iki šiol (1992) tokį Tagebuch rašau ir dar išplėčiau tą darbą parašydamas savo 
gyvenimo atsiminimus.“

Visuose Tagebuch kiekvienos dienos tekstas rašomas vienoje į dvi dalis padalyto pus-
lapio pusėje. Vienas toks sąsiuvinis pildomas vienerius metus (kasmet Rimas geniušas 
dienoraščių pradžiose įklijuodavo irenos Žemaitytės-geniušienės autorinius naujame-
tinius sveikinimus, sukurtus oforto technika).

17. Apie įvairius žmones. datos nenurodytos.
Sutikti žmonės. datos nenurodytos.
Prisiminimai apie sutiktus žmones Nr. 1. datos nenurodytos.
Prisiminimai apie sutiktus žmones Nr. 2. datos nenurodytos.
Charakteristikos. datos nenurodytos.

Pasak irenos Žemaitytės-geniušienės, sąsiuviniai Apie įvairius žmones ir Prisimini-
mai apie sutiktus žmones yra pasisakymų, straipsnių (ir pan.) juodraščiai, planeliai, atski-
ros mintys. 

Priedai: irenos Žemaitytės-geniušienės 2013 ir 2014 m. sudaryti aprašai.
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Visuomeninio gyvenimo atspindžiai

Rimo Geniušo tekstai, straipsniai

4-asis dešimtmetis: 
Publikacijos meno ir kultūros leidiniuose. 1937.

5-asis dešimtmetis:
Publikacijos meno ir kultūros leidiniuose. 1940.

6-asis dešimtmetis:
laikraščių iškarpos. 1958, 1959.
tekstai, spausdinti mašinėle. 1959.

7-asis dešimtmetis:
Publikacijos meno ir kultūros leidiniuose. 1965–1969.
laikraščių iškarpos. 1960–1969.
tekstai, spausdinti mašinėle. 1962–1969.

8-asis dešimtmetis:
Publikacijos meno ir kultūros leidiniuose. 1971–1977.
laikraščių iškarpos. 1970–1978.
tekstai, spausdinti mašinėle. 1970–1976.

9-asis dešimtmetis:
Publikacijos meno ir kultūros leidiniuose. 1980–1986.
laikraščių iškarpos. 1980–1989.
tekstai, spausdinti mašinėle. 1980.
tekstai, rašyti ranka. 1985.

10-asis dešimtmetis:
Publikacijos meno ir kultūros leidiniuose. 1995–1997.
laikraščių iškarpos. 1990–1998.

xxi amžius:
tekstai, rašyti ranka. 2009–2010.

Be datos: 
tekstai, spausdinti mašinėle. 
tekstai, rašyti ranka. 
tekstai, surinkti kompiuteriu. 
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Kitos publikacijos:
interviu su Rimu geniušu. 1980, 1992, 2011.
Rimas geniušas. Operos solisto pratimai. Vilnius, 1985.

Straipsniai apie Rimą Geniušą

5-asis dešimtmetis:
laikraščių iškarpos. 1949–1958.

6-asis dešimtmetis:
Publikacijos meno ir kultūros leidiniuose. 1954–1959.

7-asis dešimtmetis:
Publikacijos meno ir kultūros leidiniuose. 1963–1968.
laikraščių iškarpos. 1960–1968.

8-asis dešimtmetis:
Publikacijos meno ir kultūros leidiniuose. 1970–1979.
laikraščių iškarpos. 1970–1979.

9-asis dešimtmetis:
Publikacijos meno ir kultūros leidiniuose. 1980–1986.
laikraščių iškarpos. 1980–1990.

10-asis dešimtmetis:
laikraščių iškarpos. 1992–2000.

Programėlės

5-asis dešimtmetis: 1945–1949
g. Rossini, „Sevilijos kirpėjas“;
g. Verdi, „traviata“;
ch. gounod, „Faustas“.

6-asis dešimtmetis: 1951–1957
g. Puccini, „Bohema“;
autorinis j. juzeliūno simfoninis koncertas;
j. juzeliūno baletas „ant marių kranto“;
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„HA БEPEГY MOPЯ“;
„TPABИATA“;
R. leonkavalis, „Pajacai“;
koncertas M. k. Čiurlionio 80-osioms gimimo metinėms paminėti;
tarybinės muzikos festivalio, lietuvos tarybinių kompozitorių 3-iojo suvažiavimo 
programa;
Panstwowa Filharmonia Pomorska;
lietuviešu simfoniskās muzikas koncerts. latvijos radijo simfoninis orkestras.

7-asis dešimtmetis: 1960–1969
koncertas M. k. Čiurlionio 85-osioms gimimo metinėms paminėti;
V. klova, „duktė“;
g. Verdi, „otelas“;
g. Verdi, „Sicilijos Mišparai“;
S. Prokofjevas, „Meilė trims apelsinams“;
g. Verdi, „Requiem“;
jubiliejinis lietuvos tSR kompozitorių sąjungos valdybos plenumas. koncertas;
RtFSR literatūros ir meno dekados lietuvos tSR baigiamasis koncertas;
V. laurušas, „Paklydę paukščiai“;
g. gershwinas, „Porgis ir Besė“;
j. gaižauskas, „Buratinas“.

8-asis dešimtmetis: 1970–1979
j. S. Bachas, „kavos kantata“;
konzert der Freundschaft;
g. Verdi, „traviata“;
g. Puccini, „turandot“ (su autografu);
M. glinkos konkursas;
a. Rekašius, „aistros“;
R. Ščedrinas, „ne vien tik meilė“ (rusų k.);
V. klova, „ave vita“;
V. klova, „Pilėnai“;
ch. gounod, „Faustas“;
g. Verdi, „Rigoletas“;
g. Verdi, „otelas“;
g. donizetti, „don Paskualė“;
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koncertas VoBt Mažojoje salėje;
j. Stasiūno ir a. Stasiūnaitės kūrybos vakaras;
VoBt Repertuaras;
gastrolių Maskvoje ir kitų koncertų programos.

9-asis dešimtmetis: 1980–1990
g. Verdi, „traviata“;
V. klova, „Pilėnai“;
j. gaižauskas, „Buratinas“;
g. c. Menotti, „The Medium“ (operos studija);
a. e. M. gretri, „du šykštuoliai“ (operos studija);
B. arapov, „lietus“ (operos studija);
P. Čaikovskis, „eugenijus oneginas“ (operos studija);
W. a. Mozartas, „Figaro vedybos“;
g. Verdi, „don karlas“;
geniušų šeimos kūrybos vakaras;
VoBt repertuaras;
kauno muzikinio teatro repertuaras;
j. tallat-kelpšos minėjimas;
F. latėno ir R. kabelio koncertas. kvietimas-programa;
kultūros dienų programa-kvietimas;
konservatorijos 50-mečio koncertas. kvietimas.

Be datos: 
g. Bizet, „carmen“;
ch. gounod, „Faustas“;
g. Puccini, „toska“;
g. Verdi, „don karlas“;
g. Verdi, „traviata”;
P. Čaikovskis, „Mazepa“;
M. Musorgskis, „Borisas godunovas“;
koncerto, skirto Vilniaus 650-mečiui, programa.
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Laiškai Rimui Geniušui

5-asis dešimtmetis:
1. juliaus juzeliūno laiškas. 1949 12 09

Prašo Rimo geniušo sumokėti vietoj jo nuomą už fortepijoną.

6-asis dešimtmetis:
1. eduardo Balsio laiškas. 1950 04 21

aptaria savo simfoniją su Baliu dvarionu. 

2. eduardo Balsio laiškas. 1950 05 14
Maskvos Muzgizas teiraujasi dėl sonatos fortepijonui. eduardas Balsys prašo Rimo 
geniušo atsiųsti gaidas ir pataisymus. kompozitorius mini savo simfoniją. Rašo 
apie egzaminus.

3. B. ivanausko laiškas. 1950 10 11
teiraujasi apie trombonisto darbą leningrado filharmonijoje.

4. isajaus altermano laiškas. 1951
Prašo Rimo geniušo surengti keletą simfoninių koncertų lietuvoje.

5. isajaus altermano laiškas. 1952
apgailestauja, kad Rimas geniušas netęsia mokslų leningrade.

6. Vytauto Viržonio laiškas. 1956 12 06
apie savo spektaklius. Mini altermaną, Siparį, kučingį. 

7. Vytauto Viržonio laiškas. 1957 01 15
Rašo apie asmeninius reikalus. Mini Balio dvariono operos perklausą, kalba apie 
algį Žiūraitį.

8. Zenono Paulausko tarnybinis raštelis. 1957 04 05
nori susitikti teatre.

9. Zenono Paulausko raštelis. 1957 11 30
Raštelis apie skolos grąžinimą.

10. juozo grybausko laiškas. 1958 07 18
Prierašas l. truikiui. „don carlos“ pastatymas.
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11. g. Vru (...) [g. Vrublevičiūtė?] laiškas. 1958 10 21
kviečia į savo džildos debiutą. Situacija teatre. „Paskenduolės“ premjera. iš anksto 
Rimą geniušą sveikina su „Pikų dama“.

12. Bonifaco Šidiškio laiškas. 1959 06 04 
grodamas jaltos filharmonijos orkestre sutinka muzikantų, tinkančių Rimo geniu-
šo teatrui.

7-asis dešimtmetis:
1. Vlado Mikriukovo laiškas (rusų kalba). 1960 04 12

Siųstas iš Sverdlovsko. dėl sugrįžimo į teatrą (VoBt), iš kurio buvo pašalintas.

2. Zenono knižnikovo laiškas. 1961
Prisistato ir dėkoja už kvietimą į teatrą. 

3. Bonifaco Šidiškio laiškas. 1961 04 02
Siųstas iš krymo. 

4. Zenono Paulausko laiškas. 1961 06 11
koncertas orenburge. Repertuaro klausimus paveda spręsti Rimui geniušui.

istorinė atmintis: rimo geniušo archyvas Brigita JurKoNYTė
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5. Vincento kuprio laiškas. 1962 02 18
laukia kvietimo dainuoti „kunigaikštyje igoryje“.

6. nežinomo autoriaus laiškas. 1962 10 01
išsakoma nuomonė apie jaunus dirigentus Maskvos operos teatre. Samprotauja-
ma apie Švedo ansamblį bei Filharmonijos choro ir kauno radijo choro sujungimą. 
Pravardė „liliorufi“.

7. angelof laiškas (rusų kalba). 1962 10 18
dainininkas iš Sofijos teatro. Prašo atsiliepimų apie jo pasirodymą. Priedas – viziti-
nė kortelė su trumpu įrašu.

8. Vlados Mikštaitės laiškas. 1963 01 21
apie „Meilės trims apelsinams“ pastatymo reikalus. 

9. latvijos akademinio operos ir baleto teatro tarnybinis raštelis (rusų kalba). 1964

10. l. lupšicienės laiškas. 1964
kadrų vedėja. tarnybinis raštas dėl komandiruotės.

11. Zlatogorov laiškai (rusų kalba). 1964 06 23
iš Maskvos ir kitur. Paminėta chrenikovo opera. 1965 11 31
  1965 12 22
  1969 07 14

12. Stasės Rapalienės raštelis. 1964 11 12
„dėkinga, kad prisiminėte mane, atvažiuosiu“. kaunas.

13. du Virgilijaus noreikos laiškai. 1965 04 09, 1965 12 15 
iš stažuotės Milane. Pirmasis buvo rašytas ant atvirutės. jame pasakojama apie Ru-
dolfo partijos ruošimą. noreika nori atlikti šią partiją ir Vilniuje.

14. Stanislovo Čepinskio laiškas. 1966
Pateikia savo biografiją (informacija skirta Rimo geniušo knygai).

15. Vytauto Marijošiaus laiškas. apie 1966–1967?
informacija apie dirigentą, iškarpos.
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16. Vytauto laurušo laiškas. 1966 02 21
apie „Paklydusių paukščių“ komponavimo eigą.

17. Vincento kuprio laiškai. 1966 05 15, 1967 03 04, 1967 11 03
teiraujasi dėl galimybės grįžti į lietuvą. 

18. Miagi (Paul Mägi) laiškas (rusų kalba). 1966
Režisierius iš talino. Pasiūlymas Rimui geniušui Vilniuje statyti „kaukių balių“.

19. Miagi (Paul Mägi) laiškas (rusų kalba). 1966 10 10
iš talino. kaune pastatytas „Vienos kraujas“.

20. eduardo kaniavos laiškas. 1966 11 30
Įspūdžiai iš Sofijos. Vokalo klausimai.

21. juozo gedimino Šmito laiškas. 1967 02 04
dėl galimybės dainuoti kauno muzikiniame teatre.

22. aleksandro Rudaičio laiškas. 1967 02 27
apie g. Puccini „Mergelė iš Vakarų“ pastatymą. teiraujasi apie V. laurušo „Pakly-
dusius paukščius“.

23. S. domarko laiškas. 1967 03 16
apie repertuarą.

24. onos narbutienės laiškas. apie 1968–1969?
5 psl. mašinraščio. Rimo geniušo knygos „dirigavimas ir lietuvos dirigentai“ iš-
ankstinis vertinimas.

25. leonido Muraškos laiškas. 1969 12 03
atsiprašo dėl nepavykusio koncerto (dėl ligos).

8-asis dešimtmetis:
1. juozo karoso laiškas. 5 psl. mašinraščio su parašu. 1970 07 03

Prisiminimai apie simfoninį dirigavimą.
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2. Stepo graužinio laiškas. 1970 07 09 
informacija apie jo pastatymus.

3. janinos Ragaišytės-latušinskienės laiškas. 1970 11 05
dainuojami vaidmenys. 
Planai dėl Rozinos partijos atlikimo gruodžio mėnesį.

4.  aleksandro Bagdono laiškas. 1970 12 05
informacija apie muzikinę veiklą.

5. Stasio domarko laiškas. 1970 12 22
informacija apie muzikinę veiklą.

6. jono juozo kučiausko laiškas. 1970 12 23
informacija apie save.

7. a. Fridberg? laiškas. 1971 09 21

8. nežinomo autoriaus laiškas. 1971
Siųstas iš kemerovo. Rašo apie save, manoma, kad pabaigus konservatoriją.
Minimas domarkas.

9. Friedlender laiškas (rusų kalba). 1971
Prašo susipažinti su opera „tortas danguje“.

10. Stanislovo Čepinskio laiškas. 1971 01 25
ankstesnės informacijos apie save patikslinimas.

11. Vytauto laurušo laiškas. 1971 03 21
iš Ruzos. Sveikinimai iš kūrybos namų.

12. konrado kavecko laiškas. 3 psl. mašinraščio su parašu. 1971 03 31
informacija apie jo kaip dirigento veiklą.

13. jono Viržonio laiškas. 1972 04 04
Rašo apie sūnų.
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14. giedrės kaukaitės laiškas. 1973
kviečia į koncertą.

15. Vytauto Viržonio laiškas. 1973 07 20
apie atostogas Šventojoje.

16. aušros augustanavičiūtės laiškas. 1973 11 03
dėl susitikimo pokalbiams apie filosofiją.

17. jono aleksos laiškas. 1973 11 23
Siųstas iš Vienos. Įspūdžiai iš Vienos po dviejų mėnesių studijų.

18. a. do∧ (...)? laiškas (rusų kalba). 1974 02 10
Siųstas iš Maskvos. Prašo surengti perklausą vienai dainininkei.

19. V. Radaičio laiškas. 1974 07 04
„literatūros ir meno“ redaktorius. Rimo geniušo straipsnis pripažintas geriausia 
numerio medžiaga.

20. Vytauto Marijošiaus laiškas. 1974 07 25
Siųstas iš West Hartford, connecticut U.S.a. Padėka už gražų žodį apie jį Rimo 
geniušo knygoje.
 

21. jurgio karnavičiaus laiškas. 1975 08 19
Siųstas iš estijos. darbo reikalais.
naujų katedrų vedėjų rinkimas.

22. juozo antanavičiaus laiškas. 1976
apie dėstymą, muzikinį gyvenimą kuboje.

23. j. Mališausko laiškas. 1977 09 29
tarnybinis laiškas. klausia dėl galimybės eiti docento pareigas.

9-asis dešimtmetis:
1. Ramutės Skučaitės laiškas (rusų kalba). 1980 

telegrama dėl „traviatos“ vertimo.

2. danos Palionytės laiškas. 1980 09 04
Sveikinimai jubiliejaus proga. dėkoja už recenziją apie „traviatos“ vertimą.
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3. V. kovalskajos laiškas (rusų kalba). 1981 03
apie operos studiją.

4. adeodato tauragio laiškas. 1984 08 09
Prašo apie V. R. [Vladimirą Ružickį] parašyti straipsnį enciklopedijai.

5. Roberto Varno laiškas. 1984 10 18
klaipėdos fakulteto chorinio dirigavimo katedros vedėjas prašo straipsnio apie 
Mykolo Bukšos dirigavimo manualinę techniką.

10-asis dešimtmetis:
1. isako Šulmano laiškas. 1993 01 01

Pasakoja apie jaV girdėtus simfoninius koncertus.

2. nomedos kazlauskaitės (kazlaus) laiškas. 1993 06 03
dėkoja už interviu ir nuotraukas.

3. Vilčinskaitės laiškas. apie 1993, 1994? 
Mini Zelenkauskaitę, dėkoja už jos debiutą „traviatoje“.
Pridėta: laikraščio iškarpa su nuotrauka ir autografu, programėlė iš King’s College 
buvusio koncerto ir raštelis.

4. isako Šulmano laiškas. 1994 11 12
Samprotavimai apie darbą teatre.

5. isako Šulmano laiškas. 1994 11 18
Žuvo brolis Borisas. graudus asmeniškas laiškas.

6. isako Šulmano laiškas. 1994 11 25
jo mokyklos mokiniai užėmė i komandinę vietą Vilniaus mokyklų pirmenybėse 
(rašyta ant atvirutės).

7. Sigutės Stonytės laiškas. 1999
kvietimas į jos koncertinį vakarą.

8. eligijaus Bukaičio laiškas. 1999
ironiški samprotavimai apie teatro reikalus.

9. Ritos novikaitės laiškas. 2000 03 26
Siųsta iš graco. dėkoja už rekomendaciją, džiaugiasi, kad gaus stipendiją.
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Papildymai:
1. Filharmonijos direkcijos raštelis. 1957 05 28

Bydgoščiaus Pederevskio filharmonija. 
originalas įklijuotas V Atsiminimų sąsiuvinyje.

2. a. Zaukos laiškas. 1950
Rašytas į leningradą. aptariami teatro reikalai. Pareiškiamas noras grįžti į teatrą. 
išlikęs tik laiško fragmentas. 
originalas įklijuotas iV Atsiminimų sąsiuvinyje. 

3. Zenono Paulausko laiškas. 1957 01 22
aptariamas buto klausimas. juzeliūno operos „Sukilėliai“ pastatymo reikalai.
Pasakojama, kad neseniai teatro vadovybė išklausė „Sukilėlių“ prologą ir du veiks-
mus. juzeliūnas numato kito mėnesio pabaigoje baigti klavyrą. Pristatomas ir teatro 
naujų pastatymų planas: indros „audronė“, dvariono „dalia“, juzeliūno „Sukilėliai“, 
baletas vaikams „dvylika mėnesių“.
originalas įklijuotas V Atsiminimų sąsiuvinyje.

4. Bukšaitės laiškas. 1962 05 20
atsidėkodama įteikia gaidas Rimui geniušui iš Bukšos bibliotekos.
originalas įklijuotas Vi Atsiminimų sąsiuvinyje. 

5. jadvygos Petraškevičiūtės laiškai. nuo 1959
Stasei geniušienei (mamai), Rimui geniušui ir irenai Žemaitytei-geniušienei 
(žmonai). tematika: išvykusi gyventi į lenkiją, rašo apie savo darbą lodzės teatre, 
aptaria gastrolių lietuvoje klausimą; laiškuose Stasei geniušienei ir irenai geniu-
šienei daugiausia pasakojama apie šeimą, buitį; Rimui geniušui – teatro reikalais. 
Pridėta ir daug šventinių sveikinimų. 
archyve yra 28 Rimui geniušui adresuoti jadvygos Petraškevičiūtės laiškai, Stasei 
geniušienei – 32 laiškai, irenai geniušienei – 2 laiškai.

Įteikta 2014 10 21 
Priimta 2014 12 22
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Atsiminimų sąsiuvinio Nr. 3 fragmentas. Rimas Geniušas fiksuoja dirigavimo studijų pas 
prof. Mykolą Bukšą pradžią. 1945
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Atsiminimų sąsiuvinio Nr. 4 fragmentas. Rimo Geniušo ranka rašyti rengimosi stojamie-
siems egzaminams į Leningrado konservatoriją įspūdžiai. 1949

istorinė atmintis: rimo geniušo archyvas Brigita JurKoNYTė
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Rimo Geniušo diriguotų spektaklių suvestinės. 1946–1947 m. sezonas
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Tagebuch. Titulinis pirmojo sąsiuvinio lapas. 1978
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Tagebuch. Sąsiuvinio reziumė. 1990
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[tęsinys]
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Kronikos (II) tęsinys. Titulinis sąsiuvinio lapas. 1969–1977
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Kronikos (II) tęsinys. Asmeninio ir profesinio gyvenimo įvykių kronika, 
1969 m. balandžio mėn. fragmentas
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Vytautė MArKeLiūNieNė



250 ii  2014  ars et  praxis



Eduardo Balsio laiškas. 1950 m. gegužės 14 d.
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[tęsinys]
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Rimo Geniušo nubraižyta schema, aiškinanti Dzen gyvenimo principus. 1985 m. sausis
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Historical Memory: the Archives of Rimas Geniušas

SUMMaRY. in lithuanian historical memory, Rimas geniušas (1920–
2012) is primarily associated with the activities of a performer and 
opera, operetta and symphony conductor. His debut as a conductor 
took place in 1945 in kaunas, at the then lithuanian State opera 
and Ballet Theater. geniušas worked as an opera conductor until 
1996, holding the position of the chief conductor of the theater in 
1958–1975 and in 1991–1994. another no less important sphere 
of his activities was teaching at the lithuanian State conserva-
tory , later the Music and Theater academy, from 1949 to 1999. 
nevertheless, the first musical diploma obtained by geniušas was 
that of a pianist; he gave concerts in the 1930s–early 1940s; at the 
same time he began to work as an accompanist for opera, ballet and 
operetta companies. it was as early as in the 1930s that geniušas 
started his activities of a musical writer as well; even though the 
number of his articles was not particularly great, he proceeded to 
write for the press until 2010. Throughout and after his conducting 
and teaching career, geniušas was an active participant of radio and 
tV programmes as well as other public events dealing with histori-
cal issues of musical theater. He felt a constant need to write, docu-
ment, edit, comment, evaluate, analyze, which was most intensively 
implemented in personal notes, numerous essays, diaries and in a 
relatively small number of letters, occasionally written to colleagues 
in a merely telegraphic style. 
The least familiar part of geniušas’ musical activities is his extensive 
and diverse written heritage, accumulated throughout the whole 
period of his conducting career and nurtured till the end of the life, 
which makes up the majority of geniušas’ personal archives. This 
heritage consists of not only documents typical of personal archives 
such as letters, diaries, manuscripts, lectures, radio and tV materials, 
but also of particular documents distinguishing this author among 
others. The heritage could be relatively divided into three large 
groups: 1) diaries intended for personal development and analytical 
thinking, 2) records of current events and 3) reflections on social 
life. Whereas the former documents provide substantial evidence 
of geniušas’ personal interests and the intensity of his spiritual life, 
the latter are mostly related to observation and evaluation of his 
personal professional activities as well as documentation of the rea-
lities of musical life.

keYWoRdS:  
Rimas geniušas, 
archives, opera theater, 
repertoire.
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 PriedAi

Kronika. 2014

Leidiniai
MokSliniai daRBai, MokSliniŲ StRaiPSniŲ RinktinėS
jonas Vytautas Bruveris. Lietuvių muzikos istoriniai kontekstai. teorinis sintetinis mokslo darbas. 378 p. 

iSBn 978-609-8071-18-4
Menų funkcijos kultūriniuose ir socialiniuose procesuose. Sudarytoja lina navickaitė-Martinelli. Moksli-

nių straipsnių rinktinė. 203 p. iSBn 978-609-8071-19-1
Music That Changed Time. The lithuanian composer Bronius kutavičius and the Baltic outburst of 

creativity after 1970. ed. by Rima Povilionienė and jūratė katinaitė. Vilnius: lithuanian com-
posers’ Union, lithuanian academy of Music and Theatre. Mokslinių straipsnių rinktinė. 226 p. 
iSBn 978-609-8071-21-4

Acting reconsidered: New approaches to actor’s work. ed. by Ramunė Balevičiūtė. Mokslinių straipsnių 
rinktinė. 111 p. iSBn 978-609-8071-20-7

MokSliniai ŽURnalai
Lietuvos muzikologija. XV. 199 p. iSSn 1392-9313
Ars et praxis. ii. 276 p. iSSn 2351-4744
Principles of music composing. Sonorism. XiV. 156 p. iSSn 2351-5155

StRaiPSniŲ, PRaneŠiMŲ RinktinėS
jonas Vytautas Bruveris. Muzikos žemyno keliais. Sud. Rūta gaidamavičiūtė. 603 p. iSBn 978-609-

8071-14-6
Druskininkų pavasariai ir muzika. 1985–2014. Sud. Vaida Urbietytė-Urmonienė. 271 p. iSBn 978-

609-8071-16-0
Akompanimento meno aktualijos ir vizijos. Sud. irena armonienė. 89 p. iSBn 978-609-8071-17-7

natoS
Vytautas germanavičius. „Nidamanngrieg“ smuikui, violončelei ir fortepijonui. 16 p. iSMn 979-0-

706210-53-7
antanas kučinskas. „Loop in d minor“ smuikui, violončelei ir fortepijonui. 43 p. iSMn 979-0-706210-

54-4
Zita Bružaitė. Arija ir Sonetas VI fleitai, altui (violončelei) ir fortepijonui klavesinui. 30 p. iSMn 979-

0-706210-52-0
Zita Bružaitė. Sonetas IV smuikui, violončelei ir fortepijonui. 18 p. iSMn 979-0-706210-55-1
anatolijus Šenderovas. Sonata violončelei ir fortepijonui (su versija smuikui ir fortepijonui). 36 p. iSMn 

979-0-706210-57-5
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kita
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kamerinio ansamblio katedra. 1964–2014. Sud. dalia Balsytė. 95 p. 

iSBn 978-609-8071-15-3
Robertas Beinaris. Obojaus techninės galimybės ir šiuolaikinės raiškos naujovės. Meno projekto tiriamo-

sios dalies santrauka. 40 p. 
Saulė Šerytė. Italų ir prancūzų baroko vokalinės muzikos ornamentika. Traktatai ir jų lyginamoji analizė. 

Meno projekto tiriamosios dalies santrauka. 39 p. 
eglė kižytė-Ramonienė. Komiškumo elementai XX a. vokaliniuose cikluose. Meno projekto tiriamosios 

dalies santrauka. 40 p. 
gabrielė kondrotaitė. F. Chopinas ir M. K. Čiurlionis: paralelės, santapos, įtaka. Meno projekto tiriamo-

sios dalies santrauka. 48 p. 
jūratė landsbergytė-Becher. Archetipo savastis raiška šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniuose var-

gonams. Meno projekto tiriamosios dalies santrauka. 44 p. 
gabija Rimkutė. Sakralumas XX–XXI a. kompozitorių kūryboje fortepijonui. Meno projekto tiriamosios 

dalies santrauka. 34 p. 
Muzikos komponavimo principai: sonorizmas. 14-toji tarptautinė muzikos teorijos konferencija. 32 p. [tezės]
Etnomuzikologijos katedrai – 25 metai. 40 p. [Bukletas] 
Lietuvos muzikos ir teatro akademija. Rektoriaus prof. Zbignevo ibelgaupto ataskaita. 2013. 118 p. 

iSSn 2335-7843
Studijų planai. 2013. 50 p.
Studijų planai. 2014. 150 p.

Konferencijos
jaunųjų muzikologų konferencija-konkursas „Muzikologijos kontrapunktai: tradicija ir dabartis“, skir-

ta prof. habil. dr. algirdo ambrazo 80-mečiui (2014 m. kovo 6 d.).
38-oji metinė lMta tarptautinė konferencija „Menas istorijoje, istorija mene“, skirta prof. dr. jono 

Bruverio 75-erių metų jubiliejui (2014 m. balandžio 10–11d.).
HaRPS meninių tyrimų ir atlikimo studijų simpoziumas „Menų funkcijos kultūriniuose ir sociali-

niuose procesuose“ (2014 m. rugsėjo 25 d.).
2-oji tarptautinė teatrologijos konferencija „acting Reconsidered: new approaches to actor’s Work“ 

[„Permąstant vaidybos meną: nauji požiūriai į aktoriaus kūrybą“] (2014 m. rugsėjo 30–spalio 1 d.).
4-oji tarptautinė jaunųjų teatro kritikų konferencija „Rec: on stage“ (2014 m. spalio 2–4 d.).
14-oji tarptautinė muzikos teorijos konferencija „Muzikos komponavimo principai: sonorizmas“ 

(2014 m. spalio 13–15 d.).
tarptautinė muzikologų konferencija „Muzikinio modernizmo tapsmas Rytų europoje (1900–1940): 

parataksinio komparatyvizmo požiūris“ (2014 m. spalio 16–18 d.).
tarptautinė praktinė konferencija „Permąstant aktoriaus ugdymą“ (2014 m. spalio 23–25 d.).
tarptautinė konferencija „Muzikos terapija psichiatrijoje“ (2014 m. lapkričio 14–15 d.).
tarptautinė lMta etnomuzikologijos katedros 25-mečiui skirta konferencija „Muzikinio folkloro 

tyrimai ir sklaida atkūrus lietuvos nepriklausomybę“ (2014 m. lapkričio 28–29 d.).
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disertacijos

giedrė gabnytė-Bizevičienė. „Muzikos mokyklų pedagogų profesinės nuostatos edukacinių paradig-
mų kaitos kontekste“. Socialiniai mokslai, edukologija (07 S). Mokslinė vadovė prof. dr. diana 
Strakšienė. disertacija ginta Šiaulių universitete 2014 m. gegužės 29 d.

lina navickaitė-Martinelli. „Piano Performance in a Semiotic key: Society, Musical canon and no-
vel discourses“. Mokslinis vadovas prof. dr. eero tarasti. disertacija ginta Helsinkio universitete 
(Suomija) 2014 m. lapkričio 14 d.

Meno doktorantūros projektai

Robertas Beinaris. „garsinės-technologinės obojaus galimybės ir šiuolaikinės raiškos naujovės“. 
Mokslinė vadovė prof. dr. audronė Žiūraitytė. Meno doktorantūros projekto tiriamoji dalis ginta 
lMta 2014 m. gruodžio 1 d.

jūratė landsbergytė-Becher. „archetipo savastis raiška naujojoje lietuvių vargonų muzikoje“. Moks-
linė vadovė prof. dr. (hp) gražina daunoravičienė. Meno doktorantūros projekto tiriamoji dalis 
ginta lMta 2014 m. gruodžio 1 d.

gabija Rimkutė. „Sakralumas kūryboje fortepijonui: ženklai ir interpretacija“. Mokslinė vadovė doc. 
dr. judita Žukienė. Meno doktorantūros projekto tiriamoji dalis ginta lMta 2014 m. gruodžio 
3 d.

Saulė Šerytė. „italų ir prancūzų baroko vokalinės muzikos ornamentika: istorinių šaltinių lyginamoji 
analizė“. Mokslinė vadovė dr. laima Budzinauskienė. Meno doktorantūros projekto tiriamoji 
dalis ginta lMta 2014 m. gruodžio 3 d.

eglė kižytė-Ramonienė. „komiškumo raiška XX a. antros pusės vokaliniuose cikluose“. Mokslinė 
vadovė doc. dr. audra Versekėnaitė. Meno doktorantūros projekto tiriamoji dalis ginta lMta 
2014 m. gruodžio 4 d. 

gabrielė kondrotaitė. „F. chopinas ir M. k. Čiurlionio ankstyvoji kūryba fortepijonui: kūrybinės 
paralelės, sąšaukos, įtaka“. Mokslinė vadovė prof. dr. (hp) gražina daunoravičienė. Meno dokto-
rantūros projekto tiriamoji dalis ginta lMta 2014 m. gruodžio 4 d.

Magistro, bakalauro darbai

MUZikoS teoRija iR kRitika
Magistro darbai 
aistė Valentaitė. „tautinio minimalizmo raiška Broniaus kutavičiaus „Metuose““ (darbo vad. doc. dr. 

audra Versekėnaitė)

Bakalauro darbai
eleonora Černiauskaitė. „leitmotyvinė technika kaip modelis kino filmų muzikoje“ (darbo vad. lekt. 

eglė gudžinskaitė)
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Rūta dagilytė. „Muzikos industrija lietuvoje: kultūros politikos diskursas“ (darbo vad. lekt. eglė gu-
džinskaitė)

edvardas Šumila. „Filosofiniai naujosios muzikos sampratos aspektai Thomo Manno romane „dakta-
ras Faustas“ ir Theodoro W. adorno „naujosios muzikos filosofijoje““ (darbo vad. doc. dr. Rūta 
Stanevičiūtė)

Vaida Urmonienė. „„druskomanija“: kupina eksperimentų ir ieškojimų“ (darbo vad. dr. laima Budzi-
nauskienė)

Silvija Vosyliūtė. „indijos reprezentacija populiarioje Vakarų muzikoje“ (darbo vad. dr. Ramūnas Mo-
tiekaitis)

etnoMUZikologija
Magistro darbai
Margarita Moisejeva. „ortodoksų giedojimas lietuvoje“ (darbo vad. prof. habil. dr. daiva Vyčinienė)
indrė kukulskytė-nedzveckienė. „centrinės javos Banyumas regiono muzikinės kultūros daugia-

sluoksniškumas“ (darbo vad. doc. evaldas Vyčinas).

Parengė Rasa Murauskaitė
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RoBeRtaS BeinaRiS – žinomas lietuvos obojininkas, iniciatyvus pedagogas ir jaunas mokslininkas. 
2013–2014 m. jis tęsė studijas lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno doktorantūroje (vadovė 
prof. dr. audronė Žiūraitytė), parašė ir apgynė meno projekto tiriamąjį darbą „garsinės-techno-
loginės obojaus galimybės ir šiuolaikinės raiškos naujovės“. tai pirmas tokio pobūdžio tiriamasis 
darbas lietuvoje, įtvirtinantis originalius obojininko išradimus, atveriančius platesnes atlikimo ir 
kūrybos aprėptis. R. Beinaris inicijuoja lietuvos ir užsienio kompozitorių kūrinių gimimą glaudžiai 
bendradarbiaujant atlikėjui ir kūrėjui. Šiuo metu R. Beinaris dėsto lMta, nuo 2011 m. vadovauja 
Pučiamųjų ir mušamųjų instrumentų katedrai, 2012 m. jam suteiktas docento vardas, 2014 m. – 
meno daktaro laipsnis.

 muzikosidejos@gmail.com

geRtRŪda BeinaRYtė (g. 1989) mokėsi kauno j. naujalio muzikos gimnazijoje, smuiko ir alto 
klasėse; 2007 m. įstojo į lietuvos muzikos ir teatro akademiją (dėstytojas R. Bliškevičius), vėliau 
jos mokytojai buvo a. Statkus, g. dačinskas. altininkė yra grojusi įvairiuose orkestruose bei an-
sambliuose: „Musica Humana“, Šv. kristoforo kameriniame orkestre, lietuvos nacionalinio operos 
ir baleto teatro orkestre, tarptautiniame austrijos-lietuvos jaunimo orkestre, taip pat Šiaurės šalių 
jaunimo (Orkester Norden) ir Baltijos jaunimo filharmonijos orkestruose bei lietuvos-Rusijos tarp-
tautiniame jaunimo orkestre. g. Beinarytė yra tarptautinių konkursų laureatė (konkurse „Muzikinė 
akvarelė“ su trio laimėjo pagrindinį prizą), aktyviai dalyvauja šiuolaikinės muzikos projektuose, to-
kiuose kaip „noa“, „Procesas“ ir kt. 2013–2014 m. dalyvavo ansamblio „Musica Humana“ koncer-
tiniuose projektuose „Musica Humana–juventus“, XV tarptautiniame vasaros kamerinės muzikos 
festivalyje „kuršių nerija 2013“ ir kartu su kauno miesto simfoniniu orkestru atliko W. a. Mozarto 
muzikos šedevro „Sinfonia concertante“ smuikui, altui ir orkestrui es-dur (kV 364) sudėtingą alto 
solinę partiją. Šiuo metu g. Beinarytė griežia kauno miesto simfoniniame orkestre, kauno valsty-
binio muzikinio teatro altų grupėje, taip pat yra Baltijos jaunimo filharmonijos orkestro (Baltic Sea 
Youth Philharmonic) altininkė.

 gertrudabeinaryte@gmail.com

RoBeRtaS BUdRYS (g. 1984) 2006 m. lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė muzikologijos 
bakalauro, 2008 m. – magistro studijas. Šiuo metu studijas tęsia 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 mokyk-
los teorinių disciplinų mokytojas, nuo 2011 m. – projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas kauno 
technologijos universitete. Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose lietuvoje ir užsienyje, 
kartu su bendraautoriais paskelbė mokslinių straipsnių. Mokslinių interesų sritys: statistiniai ir 
kompiuteriniai metodai muzikologijoje, muzikos psichologija, notacija.

 robudrys@gmail.com
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BRigita jURkonYtė (g. 1992) 2005 m. įstojo į kauno j. naujalio muzikos gimnaziją, kurioje mo-
kėsi fortepijono, muzikologijos bei kompozicijos specialybių. 2011 m. įstojusi į lietuvos muzikos 
ir teatro akademiją studijuoja muzikologiją. Šiuo metu yra iV bakalauro kurso studentė (mokslo 
darbo vadovė doc. dr. Vytautė Markeliūnienė). nuo 2012 m. nuolat dalyvauja lMta jaunųjų mu-
zikologų konferencijose, yra paskelbusi recenzijų, interviu leidiniuose Literatūra ir menas, 7 meno 
dienos, Nemunas ir lietuvos kompozitorių sąjungos portale „lietuvos muzikos antena“. B. jurkony-
tė lMta taip pat studijuoja kompozicijos (nuo 2011 m. prof. Ryčio Mažulio klasėje) ir fortepijono 
(nuo 2013 m. prof. leonido Melniko klasėje) fakultatyvuose. jos kompozicijos skambėjo debiuti-
niame šiuolaikinės muzikos ansamblio „Synaesthesis“ koncerte (Vilnius, lMta, 2013), elektroni-
nės, kompiuterinės muzikos konkurse „eikkk!“ (Vilnius, festivalis „jauna muzika“, 2013) ir antrojo 
tarptautinio elektroninės, elektroakustinės muzikos festivalio „ahead“ renginyje, kuriame kartu 
su vizualistėmis komponavo ir pristatė audiovizualinį performansą (Vilnius, „Post ahead“; Vda, 

„titanikas“, 2014). 
 jurkonyte@gmail.com

nijolė kePeŽėnienė (g. 1949) 1971 m. baigė lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą ir įgi-
jo bendrojo lavinimo mokyklos kūno kultūros mokytojo ir plaukimo trenerio kvalifikaciją. 1971–
1975 m. dirbo kauno m. plaukimo sporto mokykloje plaukimo trenere, 1975–1976 m. – Birštono 
sanatorijoje „Spalis“ gydomosios kūno kultūros metodininke. nuo 1982 m. Vilniaus pedagoginiame 
institute, gamtos mokslų fakultete, kūno kultūros katedroje dirbo asistente, sporto klube „Šviesa“ – 
plaukimo trenere. nuo 2004 m. – lietuvos edukologijos universiteto Sporto metodikos katedros 
lektorė, nuo 2011 m. – lietuvos edukologijos universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto Sveikatos ug-
dymo katedros lektorė. Mokslinių interesų kryptis – studentų fizinis ugdymas ir sveika gyvensena.

 nijole.kepezeniene@leu.lt

RaMUnė kRYŽaUSkienė (g. 1956) 1980 m. baigė fortepijono studijas lietuvos valstybinėje kon-
servatorijoje (dabar lMta), 1981–1984 m. – neakivaizdinės doktorantūros studijas n. a. Rims-
kio-korsakovo konservatorijoje Sankt Peterburge. 1985 m. lMta apgynė humanitarinių mokslų 
(03H) menotyros krypties muzikologijos (H 320) daktaro disertaciją. Stažavo londono guildhal-
lo aukštojoje muzikos ir dramos bei Hamburgo aukštojoje muzikos ir vaizduojamojo meno mokyk-
lose (1989), Čikagos j. Žilevičiaus-j. kreivėno muzikologijos archyve (2000), Prahos akademijoje 
(HaMU) (2005) ir kt. nuo 1980 m. dirba lMta, nuo 1991 m. – docentė, nuo 2011 m. – profesorė. 
2000–2006 m. – Fortepijono ir muzikologijos fakulteto dekanė, nuo 2006 m. iki dabar – Pedago-
gikos katedros vedėja. Mokslinių interesų kryptys: lietuvių fortepijoninė muzika, atlikimo menas 
ir fortepijono pedagogika, lietuvių išeivių muzikinis ir kultūrinis palikimas, instrumento pedagogo 
rengimo klausimai. kita veikla: lMta Senato narė ir atsakingoji sekretorė, lMta leidybinės 
grupės, žurnalo Ars & Praxis redakcinės kolegijos, Sauliaus karoso labdaros ir paramos fondo 
valdybos narė.

 ramunkr@gmail.com

daRiUS kUČinSkaS (g. 1966) – humanitarinių mokslų (menotyra) daktaras, kauno technologijos 
universiteto profesorius. 1993 m. baigė lietuvos muzikos ir teatro akademiją (prof. B. Vainiūnaitės 
fortepijono klasę), 2002 m. apgynė disertaciją „M. k. Čiurlionio fortepijoninės muzikos tekstas 

Apie autoriusPriedAi
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(genezės aspektas)“. 1990–1998 m. dirbo nacionaliniame M. k. Čiurlionio dailės muziejuje, 1993–
2002 m. – jono Petronio muzikos leidykloje. nuo 2003 m. dėsto kauno technologijos universi-
tete. Skaitė pranešimus daugiau nei 30 tarptautinių konferencijų lietuvoje ir užsienyje, paskelbė 
22 straipsnius, parengė ir redagavo 10 muzikos leidinių (daugiausia – M. k. Čiurlionio). Yra iaMl 
(International Association of Music Libraries), SiM (Society of Interdisciplinary Musicology), lMS 
(lietuvos mokslininkų sąjungos), lkS (lietuvos kompozitorių sąjungos muzikologų sekcijos) na-
rys, lMt (lietuvos mokslo tarybos), SkVc (Studijų kokybės vertinimo centro), ŠMM (Švietimo 
ir mokslo ministerijos) ekspertas. gilinasi į muzikos tekstologijos, lietuviškos muzikos pianolai, 
menų sintezės, muzikos semiotikos, statistinių muzikos tyrimų klausimus. atskirą tyrimų lauką 
sudaro Mikalojaus konstantino Čiurlionio (1875–1911) muzikinė kūryba. 

 darius.kucinskas@ktu.lt; http://www.personalas.ktu.lt/~darkuci/index.htm

jĀniS kUdiŅŠ (g. 1974) – latvijos jāzepo Vītolo muzikos akademijos docentas, Muzikos istorijos 
katedros vedėjas, latvijos mokslų akademijos ekspertas, keleto mokslinių tyrimų projektų dalyvis. 
2008 m. apgynė disertaciją „neoromantizmo tendencijos XX a. pab. latvių simfoninėje muziko-
je“. Mokslinių interesų sritys: XX a. latvijos ir Baltijos šalių muzikos istorija, muzikos estetikos 
problemos (modernizmo ir postmodernizmo sampratos), muzikos stiliaus sampratos. išleido dvi 
monografijas, gvildenančias šiuolaikinės latvių muzikos stiliaus klausimus, paskelbė straipsnių lat-
vijos muzikos istorijos ir muzikos stiliaus temomis (tarp jų – apie modernizmo ir postmodernizmo 
laikotarpio muzikos estetiką). jānis kudiņš nuolat dalyvauja įvairiose europos šalių muzikologų 
konferencijose ir seminaruose.

 janis.kudins@jvlma.lv

laiMUtė ligeikaitė (g. 1967) 1992 m. lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė doc. R. Mi-
kėnaitės muzikos teorijos klasę. Šiuo metu yra lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos 
teorijos katedros lektorė. Skaitė pranešimus iMS ir lMta organizuojamose mokslinėse konferen-
cijose (2012 m. „Modernumo diskursas šiuolaikiniame lietuvos mene“, 2013 m. „Sociokultūrinės 
kryžkelės ir ribos: muzikinės mikroistorijos“). 1991–1992 m. buvo žurnalo Kultūros barai muzikos 
redaktorė, 1991–1993 m. – lietuvos nacionalinės televizijos muzikinių laidų apie lietuvių muzi-
ką redaktorė ir vedėja, 1992–1997 m. – tarptautinio šiuolaikinės muzikos festivalio „jauna muzi-
ka“ koncertų vedėja, atstovė spaudai, viena iš bukletų sudarytojų. 1992–2002 m. buvo Muzikos 
švietimo centro muzikos edukacinio žurnalo Gama vyriausioji redaktorė, leidybos grupės vadovė. 
Muzikos pedagogikos klausimais kėlė kvalifikaciją tarptautinėse konferencijose, stambiausia iš jų – 
nacionalinės muzikos pedagogų asociacijos (Menc) konferencija Vašingtone ( jaV, 2000). taip 
pat dalyvavo templio ir Merilendo ( jaV) universitetų seminaruose (2000) studijų programų klau-
simais, solfedžio, muzikos teorijos dėstymo temomis. konferencijos-susitikimų medžiagą paskelbė 
žurnale Gama (2000, nr. 25). didesnę veiklos dalį l. ligeikaitė skiria šiuolaikinės akademinės 
muzikos sklaidai bei propagavimui visuomenėje. Skelbia kritikos straipsnius spaudoje, nagrinėja 
aktualias dabarties muzikos problemas, veda koncertus, rengia ir atlieka įvairias edukacines progra-
mas. nuo 1999 m. yra lietuvos kompozitorių sąjungos muzikologų sekcijos narė.

 laimute.ligeikaite@lmta.lt
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tiHana MaRaViĆ gimė Zagrebe (kroatija), nuo 1996 m. gyvena ir dirba Bolonijoje (italija). 2008 m. 
Bolonijos universitete apgynė teatrologijos daktaro disertaciją, nagrinėjančią dievo kvailelio atlikė-
jo vaidmens elementus; Florencijos leidykloje „la casa Usher“ 2015 m. bus išleista jos knyga Vado 
a prendermi gioco del mondo. Dal folle in Cristo a Bisanzio e in Russia al performer contemporaneo. iki 
tol (magistro studijos) ji studijavo hesichastinę ortodoksų praktiką, susietą su j. grotowskio akto-
riaus darbo koncepcija. Pagrindinės mokslinių interesų sritys: teatro antropologijos ir religijų istori-
jos, meno ir dvasingumo lyginamosios studijos; teatro funkcijos, aktoriaus darbo, atlikėjo vaidmens 
klausimai. tobulinosi Hildesheime (Vokietija, 1999–2000), Maskvoje (Rusija, 2005), Belgrade 
(Serbija, podoktorantūrinės studijos, 2010). jos straipsniai publikuoti šiuose leidiniuose: Culture 
Teatrali, Kolo, Frakcija, Zarez, Hystrio, Didaskalia, Contemporary Theatre Review, Mont Analogue, 
Rifrazioni, taip pat AA.VV. Overground (Boyler, Milano, 2011); AA.VV. Teatri del tempo presente 
(editoria&Spettacolo, Roma, 2009). tihana Maravić yra nepriklausoma atlikimo menų kuratorė, 
Blitz Performing Arts Festival Rovinyje (kroatija) įkūrėja ir meno vadovė. Šiuo metu ji yra meno 
kolektyvo „ateliersi“ projektų vadovė.

 tihana.maravic@gmail.com 

VYtaUtė MaRkeliŪnienė (g. 1967) 1990 m. lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė mu-
zikos istorijos studijas (doc. a. tauragio klasė). 2007 m. apgynė humanitarinių mokslų menotyros 
krypties muzikologijos daktaro disertaciją. nuo 1993 m. – nacionalinės M. k. Čiurlionio menų 
mokyklos muzikos istorijos mokytoja metodininkė, nuo 2007 m. – lietuvos muzikos ir teatro 
akademijos Muzikos istorijos katedros dėstytoja, docentė. nuo 1997 m. – lietuvos kompozitorių 
sąjungos narė, nuo 2005 m. – tarptautinio Th. Manno festivalio muzikinės programos sudarytoja 
(2005–2007 m. kartu su dr. o. narbutiene, 2007–2011 m. kartu su e. gedgaudu). 2001–2002, 
2007, 2009–2010 m. buvo lietuvos kultūros ministerijos stipendininkė. V. Markeliūnienė paskelbė 
kritinių straipsnių, recenzijų, mokslinių publikacijų lietuvos periodikoje (Lietuvos muzikologija, 
Menotyra, Krantai, 7 meno dienos, Literatūra ir menas ir kt.), parašė straipsnių Muzikos enciklope-
dijai, kompaktinių plokštelių knygelėms, parengė laidų lietuvos radijo „klasikos“ programai, vedė 
koncertus ir kūrybos vakarus. Parengė knygas: 2006 m. – Izidorius Vasyliūnas. Gyvenimas, veikla, 
straipsniai, laiškai (už ją apdovanota 2006 m. geriausių muzikologijos darbų konkurso laureatės 
diplomu), 2007 m. – Jonas Nabažas. Dienoraščiai 1922–1945. V. Markeliūnienės muzikologinių ty-
rimų sritis: lietuvos muzikinis teatras, muzikos atlikėjų ir kompozitorių kūrybinė veikla tarpukario, 
karo metais. 

 vytmark@gmail.com 

MYkolaS nataleViČiUS (g. 1985) – jaunosios kartos lietuvių kompozitorius, dirbantis įvairiose 
muzikos srityse – nuo akustinės instrumentinės muzikos iki eksperimentinės elektronikos. kom-
pozitorius aktyviai koncertuoja kaip atlikėjas – pianistas, dainininkas, dirigentas. Muzika buvo ne 
pirmoji jo saviraiškos sritis – savo kūrybinį kelią jis pradėjo kaip dailininkas, sėkmingai dalyvauda-
mas konkursuose ir parodose; 1998 m. gavo Vilniaus mero padėką „Už meninę veiklą“. Muzikos 
pradėjo mokytis būdamas šešiolikos; studijavo lietuvos muzikos ir teatro akademijoje kompo-
ziciją (prof. Vytauto Barkausko ir Ričardo kabelio klasėse), taip pat lankė dainavimo (dėstytojai 
deividas Staponkus ir algirdas janutas) bei simfoninio dirigavimo (dėst. gintaras Rinkevičius) 
paskaitas. 2010 m. studijavo danijos elektroninės muzikos institute (dėst. Henrik Munch) bei 
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danijos karališkojoje akademijoje orhuse dainavimą (dėst. ingrid Haking Raby). 2011 m. lie-
tuvos kompozitorių sąjungos geriausių metų kūrinių konkurse pelnė debiuto premiją už kūrinį 

„kampana“ simfoniniam orkestrui. 2012 m. kompozitorius apdovanotas lR kultūros ministerijos 
jaunojo kūrėjo premija.

 mnatalevicius@yahoo.com

YUMiko nUnokaWa – japonų muzikologė, kauno technologijos universiteto doktorantė (nuo 
2013 m.). 2005 m. baigė muzikologijos magistrantūrą londono universiteto goldsmiths koledže 
(rusų muzikos studijas), paskelbė keletą straipsnių apie S. Prokofjevo kūrybą. nuo 2010 m. regu-
liariai dalyvauja Čiurlioniui skirtose konferencijose lietuvoje. Verčia koncertų, operų bei kompak-
tinių plokštelių anotacijas į japonų ir anglų kalbas, padeda lietuvos ambasadai japonijoje rengiant 
lietuvos atlikėjų koncertus. 2008 m. talkino rengiant spaudai V. landsbergio knygą Čiurlionis: lai-
kas ir turinys japonų kalba, 2009 m. apžvelgė V. landsbergio paskaitą-koncertą ir ibelhauptų dueto 
koncertus tokijuje. 2011 m. tarpininkavo leidžiant Čiurlionio muzikos natas japonijoje, leidiniui 
parašė straipsnį apie Čiurlionio recepciją japonijoje. Šiuo metu rengia disertaciją apie Čiurlionio 
meninės kalbos kontekstualumą.

 nunocchi@gmail.com

RaSa PaUlaUSkienė (g. 1970) yra socialinių mokslų magistrė. 1994 m. baigė Vilniaus pedagoginį 
universitetą ir įgijo bendrojo lavinimo mokyklos kūno kultūros mokytojo ir lengvosios atletikos 
trenerio kvalifikaciją. 1996 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigė magistrantūrą. 1997–
1998 m. dirbo lietuvos muzikos akademijos sporto centre, nuo 1999 m. – Vilniaus pedagoginio 
universiteto sporto klube „Šviesa“ aerobikos dėstytoja, nuo 2004 m. – lietuvos edukologijos uni-
versiteto gamtos mokslų fakulteto Sporto metodikos katedros asistentė. nuo 2011 m. yra lietuvos 
edukologijos universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto Sveikatos ugdymo katedros lektorė. Moksli-
nių interesų kryptis – studentų fizinis ugdymas ir sveika gyvensena.

 rasa.paulauskiene@leu.lt

Sniegina PoteliŪnienė yra socialinių mokslų daktarė (2000), lietuvos edukologijos universi-
teto (leU) Sporto metodikos katedros profesorė, Sporto ir sveikatos fakulteto prodekanė, leU 
Senato narė. nuo 2011 m. yra leU socialinių mokslų srities edukologijos krypties (07S) dokto-
rantūros komiteto narė, nuo 2014 m. – jungtinės leU, ktU, lSU, ŠU edukologijos doktorantū-
ros komiteto narė. Mokslinių interesų sritys: studentų fizinis ugdymas, fizinė saviugda, mokyto-
jų rengimas, sporto pedagogo kompetencijos, sportininko ir trenerio ugdomoji sąveika. Paskelbė 
per 60 mokslo publikacijų, 2009 m. su bendraautoriais paskelbė monografiją Trenerių profesinė 
kompetencija rengiant sportininkus olimpinėms žaidynėms (1996–2008), parašė metodines priemo-
nes Savarankiškas mankštinimasis atliekant aerobikos pratimus (2003), Kūno kultūros pamokos turinio 
įvairinimas judriaisiais žaidimais (2006), Mankštinkimės savarankiškai (bendraautorė, 2007), Vaikų 
fizinių gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse (2012), perskaitė per 30 mokslinių pranešimų daugelyje 
tarptautinių ir nacionalinių mokslinių konferencijų lietuvoje ir užsienyje, stažavosi kylio univer-
sitete (Vokietija, 2012, 2014). ekspertinė veik la: tarptautinės mokslinės duomenų bazės „litua-
nistika“ ekspertė (2008–2011), Vidurinio ugdymo bendrųjų programų (kūno kultūros programos) 
redakcinės kolegijos narė (2010), Specializuoto ugdymo krypties programų (pagrindinio ir viduri-
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nio ugdymo kartu su sporto ugdymu programų) sporto ugdymo dalies rengėja (2014), Pedagogikos 
žurnalo redakcinės kolegijos narė (2014), daktaro disertacijų gynimo komitetų narė ir oponentė. 
2008 m. kūno kultūros ir sporto departamento prie lietuvos Respublikos Vyriausybės už nuopel-
nus lietuvos sportui apdovanota Sporto garbės kryžiumi.

 sniegina.poteliuniene@leu.lt 

RŪta StaneViČiŪtė – lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė, klaipėdos universiteto Muzi-
kologijos instituto mokslo darbuotoja. Mokslinių interesų sritys: modernizmo ir nacionalizmo raiška 
XX–XXi a. muzikoje, lietuvių egzodo kompozitorių veikla, filosofiniai ir kultūriniai muzikos tyrimai, 
šiuolaikinės muzikos recepcija. Sudarė ir parengė 9 muzikologijos ir menotyros straipsnių knygas. 
Vienos paskutinių jos sudarytų ir redaguotų knygų yra 40-osios Pabaltijo muzikologų konferencijos 
straipsnių rinktinė Poetics and Politics of Place in Music (kartu su lina navickaite-Martinelli, 2009), 
rinktinė Vytautas Bacevičius in Context (kartu su Veronika janatjeva, 2009), lietuvių muzikai skirtas 
žurnalas World New Music Magazine (kartu su andreas engström, 2008), naujosios muzikologijos 
antologija Muzika kaip kultūros tekstas (2007). Publikavo mokslinių ir kritikos straipsnių (per 200) 
lietuvos ir užsienio leidiniuose (latvija, lenkija, Suomija, Švedija, Slovakija, Vokietija, italija, jaV, 
jungtinė karalystė, Rusija, Serbija). tyrė XX a. lietuvių muzikos modernėjimo raidą ir recepciją, 
V. Bacevičiaus, j. kačinsko, B. kutavičiaus, o. Balakausko, F. Bajoro, a. Martinaičio, o. narbutaitės, 
Š. nako, R. Šerkšnytės, B. dvariono, e. Balsio, j. juzeliūno ir kt. lietuvių bei užsienio kompozitorių 
kūrybą ir recepciją, V. landsbergio, a. ambrazo, o. narbutienės muzikologines koncepcijas, šiuo-
laikinės muzikos festivalių kultūrą, šiuolaikinės užsienio muzikologijos koncepcijas. nuo 2011 m., 
vykdydama visuotinės dotacijos projektą „lietuvių muzikinė kultūra migracijų kontekstuose (1870–
1990): tautinio tapatumo ir muzikinės raiškos sąveika“, rengia monografiją apie tarptautinę šiuolaiki-
nės muzikos draugiją ir modernizmo sklaidą lietuvoje XX a. 3-iuoju ir 4-uoju dešimtmečiais.

 ruta.staneviciute@gmail.com

edVaRdaS ŠUMila (g. 1990) nuo 2011 m. lietuvos muzikos ir teatro akademijoje studijavo muzi-
kologiją (darbo vadovai: prof. dr. jonas Bruveris, lekt. dr. Ramūnas Motiekaitis, doc. dr. Rūta Stane-
vičiūtė-kelmickienė), ją baigė 2014 metais. e. Šumilos pagrindinis tyrimų laukas – tarpdalykinės 
muzikos studijos, muzikos ir kitų menų (ypač literatūros) sąveika, muzika filosofijos ir kritinės 
teorijos kontekstuose. jis taip pat reiškiasi kaip pianistas, daugiausia atliekantis XX a. ir šiuolaikinę 
muziką. nuo pat muzikologijos studijų pradžios e. Šumila aktyviai rašė muzikos kritikos klau-
simais, publikavo straipsnius apie šiuolaikinės muzikos koncertus ir festivalius, dalyvavo jaunųjų 
muzikologų konferencijose lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2013 m. jis pelnė i vietą tarp-
tautiniame muzikologų konkurse „tarpdalykinės muzikos studijos: naujos prieitys, metodai ir kon-
cepcijos“ (konkursą organizavo tarptautinė muzikologų draugija (iMS), lietuvos kompozitorių 
sąjungos muzikologų sekcija, kitos tarptautinės institucijos). Už šį laimėjimą jaunasis muzikologas 
buvo apdovanotas ir Vytauto landsbergio fondo premija. e. Šumila taip pat yra vienas iš elektroni-
nės ir elektroakustinės muzikos festivalio „ahead“ organizatorių, jame dalyvauja ir kaip atlikėjas.

 edvardas.sumila@gmail.com

ŠaRŪnė tRinkŪnaitė (g. 1976) yra lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė (Meno is-
torijos ir teorijos katedra) ir lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoja (Muzikos ir 
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teatro istorijos skyrius). 2007 m. apgynė daktaro disertaciją „Sceninė lietuviškosios istorinės pjesės 
interpretacija 1904–1940 m.“ Pagrindiniai jos mokslinių interesų objektai yra lietuvių teatro isto-
rija ir istorijos tyrimų metodologija, naujasis istorizmas, teatras ir feminizmas, teatras ir lytišku-
mas, šiuolaikinio teatro teorija ir praktika. ji yra knygos Rimo Tumino teatras. Recenzijos, straipsniai. 
1990–2010 (2009) sudarytoja, daugybės mokslinių straipsnių, meno bei mokslo populiarinimui 
skirtų publikacijų autorė.

 sarune_tri@yahoo.com

taMaRa VainaUSkienė – humanitarinių mokslų daktarė (1993), lietuvos muzikos ir teatro aka-
demijos dainavimo katedros docentė (1996). Mokslinių interesų sritys: dainavimo meno edukolo-
gija (istorija, teorija, metodika), vokalinės muzikos atlikimo teorija ir praktika, tautinių akademinio 
dainavimo mokyklų raida, muzikos mokymo sistemos lietuvoje formavimasis ir muzikos moky-
mo įstaigų veikla. Paskelbė mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, meno sklaidos 
publikacijų, recenzijų, skaitė pranešimų nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijo-
se. Parašė teorinių-metodinių darbų, tarp jų Dainavimo pagrindų formavimas (2004). Mokslinės 
monografijos Lietuvos muzikos istorija. Nepriklausomybės metai 1918–1940 (2009) bendraautorė. 

 tamaravainauskiene@takas.lt

iRena ViŠneVSka (g. 1978) 2008 m. lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė etnomuzikolo-
gijos bakalauro, 2010 m. – magistro studijas. Šiuo metu tęsia studijas lenkų mokslų akademijos 
Meno instituto muzikologijos doktorantūroje (vadovas prof. habil. dr. Piotr dahlig). nuo 2007 m. – 
lietuvos tautinių mažumų folkloro ir etnografijos centro specialistė, lenkų folklorinio kolektyvo 
vadovė, tarptautinio folkloro festivalio „Pokrovskije kolokola“ organizacinio komiteto narė, tra-
dicinio vokalo dėstytoja, nuo 2011 m. – projekto jaunesnioji mokslo darbuotoja kauno technolo-
gijos universitete. Skaitė pranešimus tarptautinėse konferencijose lietuvoje ir užsienyje, kartu su 
bendraautoriais paskelbė mokslinių straipsnių. Mokslinių interesų sritys: tradicinio vokalo stilius ir 
technika, lietuvos tautinių mažumų folkloras, akustiniai metodai etnomuzikologijoje.

 irka.vi@gmail.com

aUdRonė ŽiŪRaitYtė – lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos teorijos katedros profe-
sorė, humanitarinių mokslų daktarė. Pagrindiniai a. Žiūraitytės mokslo tyrimų objektai – onutės 
narbutaitės kūryba, muzikinis teatras, baleto žanras. išleido knygas: Skiautinys mano miestui: mo-
nografija apie o. narbutaitės kūrybą (2006), Ne vien apie baletą: recenzijų ir straipsnių rinkinys 
(2009), leidinius apie Maskvos didžiojo teatro dirigentą – Algis Žiūraitis (lietuvos kompozito-
rių sąjunga, 1996), Algis Žiūraitis. Laiškai, prisiminimai (su cd, lietuvos muzikų sąjunga, 2005). 
konferencijų pagrindu išleido knygas – Modernumo konstrukcijos ir tautiškumo rekonstrukcijos. XX a. 
Lietuvos muzika / Constructing Modernity and Reconstructing Nationality. Lithuanian Music in the 
20th Century (su cd; kultūros barai, 2004, anglų, vokiečių ir prancūzų k., kartu su R. goštautiene), 
Musical Work: Boundaries and Interpretations / Muzikos kūrinys – jo ribos ir interpretacijos (lietuvos 
kompozitorių sąjunga, 2006, anglų, vokiečių ir lietuvių k., kartu su Ž. tamaševičiene), Litauische 
Musik. Idee und Geschichte Einer Musikalischen Nationalbewegung in Ihrem Europäischen Kontext 
(gudrun Schröder Verlag, 2010, vokiečių k., kartu su Helmutu loosu). 

 audrone.ziuraityte@gmail.com
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About the authors

RoBeRtaS BeinaRiS, the famous lithuanian oboist, is a Ph.d. student in art, an educator and an 
enterprising young scientist inventor. Since 2013 he has continued his studies at the lithuanian 
academy of Music and Theatre for his Ph.d., writing his art research project under the title “The 
oboe’s acoustic technological Possibilities and innovations of Modern expression” under the 
supervision of Prof. dr. audronė Žiūraitytė. This scientific work is the first of its kind in lithua-
nia, consolidating original inventions that open wider facilities for composition and performance. 
Beinaris initiates lithuanian and foreign composers’ new compositions, which is achieved by close 
cooperation between the creator and the performer. currently, Beinaris is a teacher at the lMta. 
Since 2011 he has been the head of the Brass and Percussion instruments department. in 2012 
he became an associate professor.

 muzikosidejos@gmail.com

geRtRŪda BeinaRYtė (b. 1989). in 2007 she joined the lithuanian academy of Music and 
Theatre, and studied with R. Bliškevičius, later – with a. Statkus and g. dačinskas. g. Beinarytė 
has played with various orchestras and ensembles: Musica Humana, the St. christopher chamber 
orchestra, the lithuanian national opera and Ballet Theatre orchestra, the international aus-
trian-lithuanian Youth orchestra, also with the lithuanian-Russian Youth Symphony orchestra. 
g. Beinarytė has participated in international competitions: in 2010, she won the Grand Prix at the 
international competition Musica Aquarella with trio. She has participated in contemporary music 
projects (“noa”, “Procesas”, and more). in 2013–2014 she participated with the Musica Humana 
ensemble in the musical projects “Musica Humana-juventus” and the 15th international Summer 
chamber Music Festival “kuršių nerija 2013” and with the kaunas Symphony orchestra where 
she played W. a. Mozart’s Sinfonia concertante for violin, viola and orchestra in e Flat Major 
(kV 364). She is a violist with the kaunas Music Theatre, the kaunas city Symphony orchestra, 
and the international Baltic Sea Youth Philharmonic orchestra. 

 gertrudabeinaryte@gmail.com

RoBeRtaS BUdRYS (b. 1984) completed his Bachelor degree in Musicology at the lithuanian acad-
emy of Music and Theatre in 2006. He continued with Master’s studies which he completed in 2008. 
Presently he is furthering his studies at the kaunas University of technology undertaking a doctoral 
degree in art research (supervisor, Prof. dr. Rytis ambrazevičius). in 2006–2007 he was the editor 
of the institute of Science and encyclopeadia Publishing, from 2006 he was the theory teacher at 
the Vilnius “Ąžuoliukas” Music School, and from 2011 – a junior research fellow at the kaunas 
University of technology. He had read presentations at international conferences in lithuania and 
abroad, and presented academic articles with co-authors. His academic fields of interest include 
statistical and computer methods in musicology, music psychology and musical notation.

 robudrys@gmail.com
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BRigita jURkonYtė (b. 1992) has studied music theory and criticism and musicology at the 
lithuanian academy of Music and Theatre since 2011. now she is an undergraduate student (un-
der the supervision of assoc. Prof. dr. Vytautė Markeliūnienė). jurkonytė reads announcements 
at lMta young musicologists’ conferences, writes critical works in culture magazines inlcuding 
Literatūra ir menas, 7 meno dienos, Nemunas and for the lithuanian composers’ Union’s website 
Lietuvos muzikos antena. jurkonytė also studies composition (Prof. Rytis Mažulis) and takes piano 
lectures (Prof. leonidas Melnikas). Her pieces have been heard in a concert of the contemporary 
music ensemble Synaesthesis, and in the electronic and computer music competition Eikkk (Jauna 
muzika festival, Vilnius, 2013). jurkonytė and a group of visualists created and presented an audio-
visual performance at the second electronic, electroacoustic festival Ahead (Post-Ahead, Vda Ti-
tanikas, Vilnius, 2014). last year, in 2013, she participated in the piano music festival of the Baltic 
academies of Music (estonia, tallinn). 

 jurkonyte@gmail.com

nijolė kePeŽėnienė (b. 1949) is a lecturer at the lithuanian University of educational Sciences,  
Faculty of Sports and Health education. She graduated from the lithuanian institute of Physi-
cal education and received a teacher-coach qualification in physical education. in terms of her 
professional experience, in 1971–1975 she was a swimming coach at the kaunas city Swimming 
School; in 1975–1976 she was a methodologist in physical therapy at the Birštonas sanatorium 

“Spalis”; from 1982 she has been an assistant at the Vilnius Pedagogical University’s Faculty of 
natural Scien ces Physical education department and a swimming coach with the “Šviesa” sports 
club; since 2004 she has been a lecturer at lithuania’s University of educational Sciences, in the 
department of Sports teaching Methods; and from 2011 – a lecturer at lithuania’s University of 
educational Sciences, Faculty of Sports and Health, department of Health and Physical educa-
tion. Her scientific interests include students’ physical education and a healthy lifestyle.

 nijole.kepezeniene@leu.lt

RaMUnė kRYŽaUSkienė (b. 1956) graduated from piano studies the lithuanian State con-
servatory (now the laMt (lithuanian academy of Music and Theatre)) in 1980. in 1981–1984 
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Atmena autoriams

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. asmenvardžiai lotyniškais rašmenimis pateikiami originalo rašyba, kitomis kal-
bomis užrašyti asmenvardžiai transliteruojami į lotynišką abėcėlę pagal lietuvių kalbos  



275ars et  praxis  2014  ii



komisijos patvirtintas taisykles. Pirmą kartą rašomas visas asmenvardis, toliau − tik pavardė, 
o esant reikalui (kai sutampa kelių asmenų pavardės) – pavardė su inicialu. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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