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Pratarmė
„Lietuvos muzikologijos“ penkiolikto tomo tematika driekiasi plačiu chronologijos ir geografijos spektru: nuo Valentino
Bakfarko, liutnininko ir kompozitoriaus, XVI a. dirbusio Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, XVIII–XIX a. sandūroje
Vilniaus katedroje per Didžiąją savaitę skambėjusių Zgirskio ir Antonio Sokulskio lamentacijų ir lietuviško siužeto Sylvio
Lazzari operos „La sauteriot“ („Žiogas“) iki negebančio dinamiškai muzikuoti baroko klavesino išteisinimo intrigos ir
didžiųjų pianistų konkursų Paryžiuje, Varšuvoje ir Maskvoje. Toks būtų dar labai neišsamus „Lietuvos muzikologijos“
XV tomo tematikų diapazonas ir ne viskas, ką Lietuvos ir užsienio šalių autoriai šiemet skelbia mūsų žurnalo puslapiuose.
Juose rasime inovatyvių ir reikšmingų muzikinės lituanikos tyrimų. Remdamosi nauja medžiaga ir atsivėrusiais šaltiniais
Laima Budzinauskienė ir Rasa Murauskaitė straipsnyje „Valentinas Bakfarkas (1506?–1576): istoriografija ir biografijos
faktų interpretacijos“ aiškinasi Bakfarko gyvenimo ir kūrybos istoriografinius faktus ir iš biografijos ir kūrybos skiautinių
rekonstrukcijų perrašo žinomas istorijas. Kokia muzika skambėjo Vilniaus katedroje XVIII–XIX a. sandūroje per Didžiąją
savaitę, dairydamasi po rankraščius, kruopščiai tiria baltarusių muzikologė Sviatlena Niemahaj („Didžiosios savaitės lamentacijos Vilniaus katedroje“). Pirmą kartą lietuvių muzikologijoje Jonas Bruveris iškelia menkai žinomą Eduardo von
Keyserlingo lietuviško siužeto dramos „Pavasario auka“ libretu sukurtą Sylvio Lazzari operą „Le Sauteriot“ („Žiogas“).
Kadangi Lietuvoje vykstantį operos veiksmą Lazzari sukomponavo remdamasis Richardo Wagnerio operos samprata ir
modeliu, įdomu stebėti, kaip tirštoje muzikinės tėkmės substancijoje tarpsta Lazzari pasitelktos lietuvių liaudies dainų ir
šokių melodikos savybės. Lituanistinę „Lietuvos muzikologijos“ tyrimų dimensiją gerokai išplečia ir etnomuzikologinis
Aušros Žičkienės tyrimas „Daina ir ritualas: folklorinė dimensija šiuolaikinėse laidotuvėse“. Siekdama įžvelgti giesmių
repertuaro melodijų atsinaujinimo ir kaitos mechanizmus, autorė naujas lietuviškas katalikų laidotuvių giesmių melodijas
vertina kaip kultūrinius hibridus, prisišliejusius prie seniai susiklosčiusio tradicinio repertuaro ir paklūstančius universaliems
folklorinės prigimties dėsniams. Lituanikos tematiką žurnalo puslapiuose papildo ir prieduose skelbiamas Rimos Povilionienės straipsnis „„Vilties“ dienraštis Pirmojo pasaulinio karo pirmaisiais metais, 1914–1915 m.: muzikinio gyvenimo
apžvalga kaip tautinės savimonės atspindys“. Autorė pristato, kaip karo sąlygomis Vilniuje leistame laikraštyje „Viltis“
lietuvių kultūros modernėjimo akivaizdoje buvo tęsiamas tautinio muzikinio identiteto formavimo darbas, tiesiogiai
susijęs su lietuviškų vakarų programomis ir pirmaisiais lietuviškos muzikologijos ir kritikos žingsniais.
Lietuvoje vykstančių edukacinių procesų tyrimai žurnalo puslapiuose pristatomi dviem kryptimis: Daiva RačiūnaitėVyčinienė straipsnyje „Edukacijos įtaka sutartinių gyvavimo XX a. 1–8 dešimtmečiais tradicijai“ gvildena sparčiai gęstančią kolektyvinio sutartinių giedojimo ir muzikavimo tradiciją, pastebėdama esminių sutartinių ir polifoninės muzikos
tradicijos pokyčių. Tamara Vainauskienė toliau pristato Virgilijaus Noreikos dainavimo mokyklos tyrimus („Virgilijaus
Noreikos dainavimo mokymo sistema: metodų atskleidimas ir verifikacija“). Apsistojama prie Noreikos dainavimo mokymo sistemos ir taikomų metodų, tarp jų fonetinis metodas iškeliamas kaip daugiafunkcis balso modeliavimo įrankis.
Balys Vaitkus ir Gražina Daunoravičienė straipsnyje „Dinamika ir jos prielaidos skambinant klavesinu. Baroko muzikos
kontekstas“ imasi gvildenti klavesino, tradiciškai vadinamo dinamiškai nebyliu instrumentu, visavertiškumo dilemą. Istorinių klavesinų tyrimų duomenų ir atlikimo praktikos pagrindu ginčydami šį požiūrį, autoriai remiasi dinaminių nuorodų
stokojančių kūrinių pavyzdžiais, kurių atlikimas vis dėlto akivaizdžiai nestokojo barokui būdingų energijos potvynių ir
atoslūgių. Naujas požiūris į prigimtinę klavesino meninę raišką ir dinaminį jo lankstumą remiasi optimaliai išnaudojamomis konstrukcinėmis instrumento ypatybėmis, turtinga tušė niuansų palete ir kompozicinio teksto savitumais. Robertas
Budrys straipsnyje „Tonų hierarchijos muzikos psichologijos tyrimuose“ iš kognityvinės muzikos psichologijos pozicijų
apžvelgia pagal įvairias metodologijas parengtus psichologinius eksperimentus, skirtus kiekybiniam tonų hierarchijų įvertinimui, ir supažindina su algoritmais, galinčiais imituoti tonų hierarchijų suvokimą ir automatizuotai nustatyti tonaciją.
Helmutas Loosas straipsnyje „Sociokultūrinė evoliucija. Muzikos pažanga kaip darvinistinės viršenybės principas“
rašo apie aukščiausios vertybės – sampratos „meno religija“ kaip Apšvietos epochos padarinio – įtvirtinimą vokiškai
kalbančiuose kraštuose. Visuotinio tikėjimo mokslu (racionalumas meno kūrinyje garantuoja protą ir tiesą) euforija tiko
visuomeninės pažangos modernybės projektui. Kaip pažymi Loosas, įtikėjimas neslūgstančiu progresu ir muzikos – pažangos simbolio – veikimas kartu stimuliavo genijaus, ypač kompozitoriaus, kaip creator ex nihilo, pakylėjimą į visuomenės
gelbėtojus. Atlikėjų kūrybos ir aukščiausio rango viešų varžybų tyrimo autorė Indrė Eugenija Želvytė straipsnyje „Trys
tarptautiniai konkursai: F. Chopino Varšuvoje, M. Long-J. Thibaud Paryžiuje ir P. Čaikovskio Maskvoje“ komparatyviniu
metodu aptaria tarptautinių konkursų atsiradimo priežastis ir brandžios atlikėjo individualybės formavimosi klausimus.
Kartu parodoma, kaip konkursų idėja priklauso nuo valstybių lyderių ir jų siekio sustiprinti savo valdymo pozityvųjį įvazdį,
kaip atspindi valstybės ir viso pasaulio socialinius, politinius ir ekonominius aspektus.
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Straipsnyje „Arvo Päarto kūrinių struktūros matematinis pagrindimas“ muzikologė ir kompozitorė Anna Shvets tiria šio
estų kompozitoriaus taikomą visų kūrinio parametrų racionalizavimo technologiją, kuri tapatinama ir interpretuojama kaip
šiuolaikinės programavimo kalbos logikos atspindys. Shvets atskleisti ir vizualizuoti algoritmai, kuriais naudojantis, matyt,
buvo sukurti Pärto kūriniai, ne tik atskleidžia muzikos formalizavimo metodus, bet ir siūlo naujas analitines nuostatas bei
prieigas. Tyrime remiamasi programavimo kalbų ir kūrinio formos konstravimo paralelėmis, siekiant logiškai pavaizduoti
muzikoje vykstančius procesus. Pärto kūrybiniam procesui būdinga algoritmizacija leidžia jo kūrinius ir komponavimo
praktiką priskirti generatyvinio meno sričiai.
„Lietuvos muzikologijos“ XV tomo prieduose skelbiamame straipsnyje „– erdvė, laikas, gamtos elementai – Justės
Janulytės „Smėlio laikrodžiai“ Vita Gruodytė tiriančiu žvilgsniu stebi akustines, vizualines ir simbolines byrančio smėlio
prasmes. Ji analizuoja ir aiškinasi, kas vyksta muzikiniame ir vizualiame parametruose, kaip jauna lietuvių kompozitorė
„paleidžia“ kelių tūrių byrančio smėlio laikrodžius ir jų garsinių procesų tūriai išbyra per skirtingą laiką. „Smėlio laikrodžių“ politempų kanonas ir 50 minučių nenutrūkstančiu 4 violončelių glissando griežiama monochrominė kompozicija
atveria naują audialaus ir vizualaus santarvės veikimo būdą.
Redaktorių taryba
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Foreword
The fifteenth volume of Lithuanian Musicology encompasses a wide range of themes in terms of chronology and
geography: from Valentin Bakfark, a lutenist and composer, who worked in the Grand Duchy of Lithuania in the 16th
century, from Zgirski and Antonio Sokulski’s Holy Week Lamentations in Vilnius Cathedral at the turn of the 19th century and the opera with a Lithuanian plot La sauteriot by Sylvio Lazzari to the rehabilitation of the baroque harpsichord
supposedly incapable of dynamic music-making and the great pianists’ competitions in Paris, Warsaw and Moscow. These
are just a few subjects of the fifteenth volume of the journal that Lithuanian and foreign authors publish on its pages.
Among them there are innovative and important research articles about music lituanica. Drawing on new material and
newly discovered sources Laima Budzinauskienė and Rasa Murauskaitė in their article Valentin Bakfark (1506?–1576):
The Historiography and Interpretation of Biographical Facts get down to research into biographical facts of Bakfark’s
personal and creative life rewriting well known stories from a patchwork of his biography and work. What music was
performed at Vilnius Cathedral at the turn of the 19th century during Holy Week, the musicologist Sviatlena Niemahaj
from Belarus tries to establish with the help of manuscripts in her Holy Week Lamentations in Vilnius Cathedral. Jonas
Bruveris’ article is concerned with the little known opera Le Sauteriot by Sylvio Lazzari after the libretto with a Lithuanian
theme by Eduard von Keyserling Ein Frühlingsopfer for the first time in Lithuanian musicology. As Lazzari composed
the action of the opera basing himself on Richard Wagner’s perception and model of the opera it is interesting to follow
how the melodic features of Lithuanian folk songs and dances employed by the composer flourish in the rich substance
of the musical flow. The Lithuanian dimension in Lithuanian Musicology is considerably expanded by ethnomusicological
research by Aušra Žičkienė in Song and Ritual: Folkloric Dimension in Contemporary Funerals. Attempting to look into the
mechanism of the renewal and change of the melodies of the hymn repertoire, the author looks upon the new melodies of
Lithuanian Catholic funeral hymns as cultural hybrids in the old traditional repertoire that follow the universal laws of
folkloric nature. In the journal, the Lithuanian subject is supplemented with Rima Povilionienė’s article The Daily Viltis
during the First Years of the First World War, 1914–1915: A Review of Musical Life as a Reflection of National Identity.
The author describes how, under war conditions, the Vilnius-based newspaper Viltis continued the formation of national
musical identity at the time when Lithuanian culture was becoming more modern and was directly linked to programmes
of Lithuanian evenings and the first steps made by Lithuanian musicology and criticism.
Research of educational processes in Lithuania is presented on the pages of the journal in two directions: Daiva
Račiūnaitė-Vyčinienė in her article The Influence of Education on the Tradition of Sutartinės from the Beginning of the 1900s
to the 1970s deals with the tradition of group singing of sutartinės (multipart songs) and music making that is rapidly dying
out as well as noting essential changes in the tradition of sutartinės and polyphonic music. Tamara Vainauskienė further
expands research into Virgilijus Noreika’s school of singing (Virgilijus Noreika’s Educational System of Singing: Presentation
of Methods and their Verification). She researches into Noreika’s system and methods of teaching singing, among which
the phonetic method is given prominence as a multifunctional instrument of voice modeling.
Balys Vaitkus and Gražina Daunoravičienė in their article Dynamics and its Suppositions in Harpsichord Playing. Baroque
Musical Context examine the dilemma of the value of the harpsichord that traditionally was considered a dynamically mute
instrument. Employing the research of historical harpsichords and playing practices the authors question this point of view
and base their attitude on examples of compositions that lack dynamic notes, the interpretation of which were nevertheless not lacking the floods and ebbs of energy characteristic of the baroque period. A new approach to the harpsichord’s
inherent artistic expression and its dynamic flexibility is based on the full use of its constructional peculiarities, a rich
palette of touch nuances and the features of the compositional text. In his article Studies of Tonal Hierarchies in Music
Psychology Robertas Budrys reviews, from the position of cognitive music psychology, various psychological experiments
worked out with the help of different methodologies that are meant to give a quantitative assessment of tonal hierarchies
and introduces algorithms that can imitate the understanding of tonal hierarchies and automatically determine tonality.
Helmut Loos in Socio-Cultural Evolution: Musical Progress as a Darwinian Instrument of Domination writes about the
consolidation of the perception of the highest value – “art religion” as an idiom of the Enlightenment epoch in Germanspeaking countries. The euphoria of universal belief in science suited the project of the modernity of public progress. As
Loos notes belief in progress and music as a symbol of progress stimulated genius particularly that of composers’ as creator ex nihilo and was raised to the ranks of public saviours. The author of the research of performers’ creative work and
the public competitions of the highest class, Indrė Eugenija Želvytė in her article Along the Way of Three International
Competitions: The Competitions of F. Chopin in Warsaw, M. Long-J. Thibaud in Paris and P. Tchaikovsky in Moscow uses
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the comparative method discussing the causes of the appearance of international competitions and the formation of the
individuality of a mature performer, observing at the same time how the idea of competitions depends upon state leaders
and their wish to promote the positive image of their rule, how it reflects social, political and economic aspects of the
state and the whole world.
In the article Mathematical Bases of the Form Construction in Arvo Pärt’s Music the musicologist and composer Anna
Shvets examines the technology of the rationalisation of all parameters of a composition employed by the Estonian composer that is identified and interpreted as a reflection of the logic of contemporary programming language. The algorithms
revealed and visualised by Shvets that were apparently employed by Pärt to compose music not only show the methods
of formalisation of music, but also suggest new analytical attitudes and approaches. The research is based on the parallels
between the programming languages and the process of constructing compositional form in order to logically demonstrate
the processes in music. The algorithmization characteristic of Pärto’s creative process allows to attribute his compositions
and composing practice to generative art.
In the article Space, Time, Natural Elements: ‘Sandglasses’ by Justė Janulytė published in the supplements, Vita Gruodytė
carefully observes the acoustic, visual and symbolic meanings of trickling sand. She analyses what is happening in the
musical and visual parameters, how the young Lithuanian composer sets the sand in several hourglasses of various sizes
trickling and how the acoustic processes end at different time. The polytempo canon of the Sandglasses and fifty minutes
uninterrupted glissando of the monochromic composition played by four cellos open a new way of the interaction between
the audio and visual harmony.
Editors
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Laima BUDZINAUSKIENĖ, Rasa MURAUSKAITĖ

Valentinas Bakfarkas (1506?–1576):
istoriografija ir biografijos faktų interpretacijos
Valentin Bakfark (1506?–1576): The Historiography and
Interpretation of Biographical Facts

Anotacija
Valentinas Bakfarkas (Balint Bakfark, 1506?–1576) – XVI a. kompozitorius ir liutnininkas, dirbęs Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Nors
beveik visa Bakfarko kūryba yra išlikusi, muziko biografija vis dar kupina neaiškumų ir nuolat sulaukia gausybės interpretacijų. Straipsnyje
pagrindinis dėmesys skiriamas muziko istoriografijos apžvalgai ir svarbiausių biografijos momentų rekonstrukcijai. Akcentuojami ne atskiri
Bakfarko gyvenimo faktai, bet egzistuojančios skirtingos jų interpretacijos, vertinamas jų patikimumas. Publikacijoje aptariami reikšmingiausi
Vakarų Europos ir Lietuvos mokslininkų darbai, skirti Bakfarko gyvenimo ir kūrybos tyrinėjimams. Remiantis jais, iškeliama biografijos problematika, analizuojamas įvairus Bakfarko vertinimas XVI a. kontekste. Darbo tikslas – aptarti Bakfarkui skirtas studijas, pateikti ir palyginti
abejotinų muziko biografijos duomenų interpretacijas, išnagrinėti įvairius Bakfarko vertinimus ir to priežastis, apžvelgti išlikusius šaltinius
ir pateikti naujų įžvalgų.
Reikšminiai žodžiai: istoriografija, biografija, XVI amžius, Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, Vilnius, Valentinas Bakfarkas, tabulatūros,
archyviniai dokumentai, muzikos rankraščiai.
Abstract
Valentin Bakfark (Balint Bakfark, 1506?–1576) was a composer and lutenist of the 16th century, who worked in the Grand Duchy of Lithuania. Although almost all works of Bakfark have survived, the musician’s biography is still full of obscurities and is constantly enriched with
various interpretations. This review focuses on the historiography and reconstruction of the most important elements of his biography. The
study is not focused on separate facts of Bakfark’s life, but on various interpretations whilst assessing the level of reliability. In addition, the
most significant studies of Lithuanian and Western European historians, which are dedicated to the research of life and creative work of Bakfark, are discussed in this report. According to them, the main problems of the biography are raised and different evaluation of Bakfark in the
context of the 16th century are analysed. The main purpose of this work is to discuss the studies dedicated to this composer, to introduce and
compare the doubtful facts of interpretations of the musician’s life, to analyse different levels of appreciation of Bakfark and its main reasons,
to look over the remaining sources and give new insights.
Keywords: historiography, biography, 16th century, the Grand Duchy of Lithuania, Vilnius, Valentin Bakfark, tablatures, archival documents, musical manuscripts.

Istorinių asmenybių biografijų atkūrimas yra sudėtingas
procesas: antriniuose šaltiniuose aptinkami faktai sunkiai
įrodomi, susipynę su subjektyviomis nuomonėmis, o išlikusių pirminių dokumentų interpretacijos dažnai prieštarauja
vienos kitoms. Ši problema neišvengiama, nes meno kūrinys, vadinasi, ir menininko biografija, negali egzistuoti be
suvokėjo / klausytojo / vertintojo. Nors yra tokių teorijų
kaip kritinis monizmas (Budrytė, 2012), ginančių tik vieną
teisingą interpretaciją, paremtą objektyvumo ir teisingumo
principais, praktika rodo, kad ši utopija nėra įmanoma. Biografijos šaltinių patikimumas pasidaro dar problemiškesnis,
kai kalbama apie muzikus, gyvenusius prieš kelis šimtus
metų. Be to, restauruojant menininko biografiją svarbu
nepamiršti gyvenimo faktų ir kūrybos paralelių.
Valentinas Bakfarkas (1506?–1576) – neabejotinai
ryškiausias XVI a. kompozitorius ir liutnininkas, gyvenęs
ir dirbęs Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (toliau –
LDK). Lietuvos ir Lenkijos muzikos istorijoje buvo ryškūs
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ir muziko amžininkai: vokalinės muzikos kūrėjas Vaclovas
Šamotulietis (Venceslaus Samotulinus, 1524?–1560?),
poetas ir kompozitorius Kiprijonas Bazilikas (Ciprianus
Siradiensis, 1535?–1591?) ir paties Bakfarko mokiniu
vadinamas Kristupas Klabonas (Cristophorus Clabon,
1550?–1616?), bet nė vienas jų nebuvo taip gerai žinomas
LDK ir Vakarų Europoje. Bakfarkas svarbų pėdsaką paliko
net šešių Europos valstybių muzikos istorijoje: Lietuvos,
Lenkijos, Vengrijos, Austrijos, Italijos ir Prancūzijos.
Lietuvoje reikšmingų darbų apie Bakfarką paskelbė muzikos istorikė Jūratė Trilupaitienė. Minėtinas jos straipsnis
„Valentinas Bakfarkas Lietuvoje“ (Trilupaitienė, 1984);
įdomių faktų apie galimą muziko artimą bendravimą su
Mikalojumi Radvila Juoduoju (1515–1565) muzikologė
pateikė habilitaciniame savo darbe „Lietuvos bažnytinė
muzika: konfesinių sąjūdžių poveikis jos raidai“ (Trilupaitienė, 1999). Istorikės Raimondos Ragauskienės straipsnyje
„Vengrai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje Aleksandro
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1 pav. Liono liutnios tabulatūra,
titulinio lapo fragmentas: graviūra,
kurioje (tikėtina) vaizduojamas pats
Valentinas Bakfarkas (1553)

Jogailaičio ir Stepono Batoro laikais (1492–1586)“ (Ragauskienė, 2008) ir mokslo studijoje „XVI a. Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškoji visuomenė“ (Ragauskienė, 2010) taip pat kalbama apie vengrų liutnininką.
Naujų įžvalgų randame leidinyje „Valentinas Bakfarkas: Žygimanto Augusto dvaro liutnininkas“, kurį sudaro liutnininkui skirti ir atminimo vakare skaityti pranešimai (Valentinas
Bakfarkas, 2012). Bakfarko Krokuvos tabulatūros prakalbą
į lietuvių kalbą išvertė Sigitas Narbutas (Narbutas, 2012);
dar vieną vertimo variantą yra pateikusi Eleonora Buožytė1.
XIX a. pabaigoje–XX a. pradžioje pasirodė darbų,
skirtų Bakfarko asmenybei ir kūrybai. Tai lenkų muzikos
istorikų Alexanderio Przezdzieckio („Jagellonki Polskie“,
1882), Ladislavo Swiezawskio („Tygodnyk illustrowany“,
1882), Alexo Polinskio („Echo muzyczne“, 1887), Henryko Opienskio (1870–1942)2 darbai3. Nors su daug faktų,
kuriuos paskelbė Opienskis, dabar polemizuojama, šio muzikologo veikalai yra vieni svarbiausių ankstyvųjų Bakfarko
asmenybės ir kūrybos darbų, kuriais rėmėsi ir iki šiol remiasi
daugelis vengrų liutnininko veiklos tyrimų. Ypač minėtini
„Bekwark lutnista“ („Liutnininkas Bakfarkas“) (Opienski,
1906) ir „Beiträge zu Valentin Bakfark’s Leben und Werk“
(„Prisilietimas prie Valentino Bakfarko gyvenimo ir kūrybos“) (Opienski, 1914). Kaip tik šis lenkų muzikos istorikas,
interpretuodamas keletą Bakfarko laiškų, iškėlė hipotezę,
kad Bakfarkas reguliariai teikė informaciją Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui Brandenburgiečiui (1490–1568),
buvo jo „politinis agentas“ (Haraszti, 1929, p. 167). Ši
nuomonė, ypač plačiai paplitusi ir tapusi legenda, XX a.
paskutiniame ketvirtyje buvo paneigta vengrų muzikologų
Istváno Homolyjos, Peterio Kiraly’io, lietuvių muzikologės
Trilupaitienės ir istorikės Ragauskienės.
Vieną svarbiausių ankstyvųjų studijų apie Bakfarką
parašė Louisas Kayzeris; jis šia tema Vienos universitete
apgynė daktaro disertaciją. Austrų muzikos istorijai skirtos
didžiulės studijos „Monuments de musique austrichiens“

(„Austrų muzikos monumentai“) viename tomų, kuriame
rašoma apie muziką liutniai, straipsnį apie Bakfarką rašęs
Adolphas Koczirczas daugiausia rėmėsi čia minėto Kayzerio
disertacija (Haraszti, 1929).
Iš XX a. pirmos pusės muzikos istorikų, studijavusių
Bakfarko gyvenimą, būtina išskirti vengrų muzikologą Ottą
Gombosi. Jo, kaip ir Opienskio, darbai tapo pagrindu kitų
mokslininkų studijoms apie vengrų liutnininką. 1926 m.
pasirodė šio muzikos istoriko straipsnis „Valenti Bekfark
w Polsce“ („Valentinas Bakfarkas Lenkijoje“) (Gombosi,
1926), o 1935 m. Gombosi išleido monografiją „Bakfark
Balint elete es muvii“ („Balinto Bakfarko gyvenimas ir
darbas“) (Gombosi, 1935), kurioje publikuota išlikusių
pirminių šaltinių medžiaga4.
XX a. paskutiniame ketvirtyje atskleista nemažai naujų
faktų, susijusių su Bakfarku, ir iškelta naujų hipotezių.
Daugiausia šioje srityje darbavosi vengrų muzikologai
Homolyja, Kiraly’is ir Dánielis Benko. Pirmiausia verta
paminėti du „Opera Omnia I: The Lyons Lute-Book (1553)
by Valentin Bakfark“ („Opera Omnia I: Valentino Bakfarko
Liono liutnios knyga (1553)“) ir „Opera Omnia II: Das
Lautenbuch von Krakau (1565) by Valentini Bakfark“
(„Opera Omnia I: Valentino Bakfarko Krokuvos liutnios
knyga (1565)“) rinkinius, parengtus Homolyjos ir Benko.
Juose yra trumpa liutnininko biografija vengrų, vokiečių
ir anglų kalbomis, pateikta visa Bakfarko kūryba, publikuojami Liono ir Krokuvos liutnios tabulatūrų faksimilių
fragmentai („Opera Omnia I“, 1976; „Opera Omnia II“,
1983). 1984 m. pasirodė Homolyjos monografija „Valentine Bakfarke. Lutenist from Transylvania“ („Valentinas
Bakfarkas. Liutnininkas iš Transilvanijos“) (Homolya,
1984). Joje Homolyja daugiausia remiasi Gombosi knyga,
tačiau čia muzikologas polemizuoja su kai kuriais savo pirmtako pateiktais faktais. Monografijos recenzentų nuomone,
Homolyja pateikė mažiau pirminių šaltinių, o tai sumenkino jos vertę (Spencer, 1986, p. 82; Skei, 1981, p. 678).
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Pastaruoju metu vienas svarbiausių Bakfarko asmenybės ir
kūrybos tyrinėtojų yra vengrų muzikos istorikas Kiraly’is
(Kiraly, 1991, 1995).
Kadangi Bakfarko gyvenimas susijęs su kelių valstybių
muzikos istorija, tai ryškiai atsispindi ir jo asmenybės bei
kūrybos recepcijoje. Laimė, išlikusi bene visa liutnininko
kūryba, tačiau argumentuotų lyginamųjų Bakfarko ir kitų
jo amžinininkų muzikų kūrinių analizių nėra. Dar daugiau,
kaip teisingai pastebi muzikologas ir liutnininkas Robertas Spenceris, neegzistuoja jokie garso įrašai, leidžiantys
įsitikinti, kad taip aukštinamas „virtuoziškas Bakfarko
skambinimas“ nėra tik fikcija (Spencer, 1986, p. 82).
Svarbiausias ir ryškiausias Bakfarko muzikinės veiklos
laikotarpis neabejotinai buvo tarnystė Lenkijos karaliui,
Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Augustui
(1520–1572). 1549–1566 m. laikotarpis ypatingas tuo,
kad visos žinomos Bakfarko kompozicijos buvo sukurtos
dirbant Lietuvos ir Lenkijos valdovui, aptariamu metu
buvo išleisti ir abu muziko kūrinių rinkiniai. Tad ne veltui
daugumą ankstyvųjų studijų, skirtų šiam liutnininkui,
parašė lenkų muzikos istorikai. Lenkijoje Bakfarkas tapo
legenda, „mažuoju vengru“, „vengrų Orfėju“ (Haraszti,
1929, p. 159). Lenkų muzikologų darbuose buvo paplitęs
legendinis Bakfarko mirties įvaizdis, esą jis staigiai mirė
skambindamas liutnia: akomponuojant netyčia suskambo
disonansas, liutnia iškrito iš rankų, o lūpos nebeištarė nė
žodžio... Prie šio Bakfarko mirties įvaizdžio prisidėjo poeto
Jano Kochanowskio (1530–1584) eilės, kuriose teiraujamasi: „Kas išdrįs paimti liutnią po Bakfarko?“ (Trilupaitienė,
1984, p. 18). Laisvai interpretuodamas legendą, lenkų
poetas Dominikas Magnuszewskis (1810–1845) parašė
poemą „Bekwark lutinista“ („Liutnininkas Bakfarkas“).
Anot muzikologo Lionelio de la Laurencie, Žygimantas
Augustas labai artimai bendravo su Bakfarku, nevengė jam
atskleisti net valstybės paslapčių, vadinasi, nepaprastai gerbė
muziką, kaip ir jo dėdė Prūsijos kunigaikštis Albrechtas
Brandenburgietis (Laurencie, 1928). Pats Bakfarkas savo
antrojo kūrinių rinkinio prakalboje tvirtina, kad jį išleisti
paskatino valdovas, taip išreikšdamas pagarbą Žygimantui
Augustui.
Žvelgiant į istoriografiją tampa akivaizdu, kaip mokslininkai įvairiai interpretuoja Bakfarko svarbą XVI a.
skirtingų šalių muzikos kontekste. Lenkų muzikos istorijai
Bakfarkas buvo ypač svarbi persona, suteikianti daugiau
įtakingumo XVI a. šalies muzikinei padėčiai Europos kontekste. Kai kurie lenkų muzikologai net norėjo liutnininką
savotiškai „savintis“: kai austrų leidinyje „Monuments de
musique austrichiens“ daug dėmesio buvo skirta Bakfarko
kūrybai, Opienskis išreiškė nepasitenkinimą, tvirtindamas,
kad liutnininko kūrinių vieta yra tarp lenkų muzikos monumentų (Haraszti, 1929, p. 159).
Bakfarkui Lietuvos muzikos istorijoje skiriamas taip
pat didelis vaidmuo, nors, kaip jau buvo minėta, beveik
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visų studijų apie šį muziką autorystė priklauso muzikologei
Trilupaitienei ir istorikei Ragauskienei. Natūralu, kad esant
tiek nedaug žmonių, tyrinėjančių šio liutnininko biografiją
ir kūrybą, lietuviškos istoriografijos nuomonė apie Bakfarką
yra gana vienpusiška: jis laikomas ypač svarbiu, talentingu,
pripažintu muziku, skleidusiu inovatyvią estetinę mintį
LDK. Trilupaitienė teigia, kad liutnininkas buvo nepaprastai svarbus naujųjų muzikinių idėjų šauklys (Opera
Lietuvos..., 2010, p. 11). Kitame muzikologės darbe rašoma,
kad Bakfarkas „buvo gerai susipažinęs su to meto nauja
veržlia Italijos muzikinės estetikos mintimi“ (Trilupaitienė,
2002, p. 68). Šios interpretacijos akivaizdžiai siejasi su paties
muziko Krokuvos liutnios tabulatūros prakalboje išdėstytomis idėjomis. O daugumos Vakarų Europos muzikologų
nuomone, Bakfarkas nepasižymėjo ypatingu originalumu;
atvirkščiai – buvo net kiek per daug veikiamas tradicijų
(Laurencie, 1928, p. 121; Spencer, 1986, p. 82). Šiuo požiūriu lietuvių autorių formuojama nuomonė rezonuoja su
lenkų ir vengrų muzikos istorikų recepcija.
1928 m. išleistoje Laurencie studijoje „Les Luthistes“
(„Liutnininkai“) minima, kad XVI a. Lenkijoje svarbiausias muzikas buvo Bakfarkas (Laurencie, 1928). Autorius
tvirtina, kad jis buvo su niekuo nepalyginamas atlikėjas ir
kompozitorius, sulaukęs europinės šlovės. 1565 m. Bakfarko
kompozicijų rinkinį Laurencie vertina ypač gerai ir teigia,
kad kurdamas jas kompozitorius pranoko visus amžininkus.
Vis dėlto gana dviprasmiškai skamba studijoje išsakyta
nuomonė, kad, rašydamas fantazijas, liutnininkas „išliko
visiškai nepriklausomas, nesilaikydamas jokio plano ir visiškai negerbdamas formos, taip tarsi rodydamas savo ugningą
temperamentą“ (Laurencie, 1928, p. 125).
Reikia pasakyti, kad vengrų muzikologai Homolyja,
Benko, Kiraly’is taip pat nevengia Bakfarko apibūdinti kaip
„vieno ryškiausių XVI amžiaus muzikų“, o Skei vadina jį
„vieninteliu vengrų muziku, kuris gyvas būdamas turėjo bent
kažkokią reputaciją“ (Skei, 1981, p. 678). Įdomi Homolyjos
hipotezė, teigianti, kad Bakfarkas galėjo būti Milano, bene
ryškiausio XVI a. liutnininko, mokinys (Homolya, 1984).
Kiraly’is teigia, kad „stereotipinių formulių naudojimas,
tipiškas daugumai to laikotarpio liutnininkų, neaptinkamas
jo [Bakfarko – aut. past.] kūriniuose (išskyrus kadencijas)“
(Kiraly). Muzikologas taip pat tvirtina, kad Bakfarko kompozicijos yra sudėtingos atlikti dėl aukštos kairės rankos
pozicijos ir dažnai naudojamos barre pirštuotės5. Su tuo
sutinka ir Skei, jis tvirtina, kad liutnininkas nekomponavo pagal tradicinius modelius, tačiau jo muzikinis skonis
esą buvęs gana konservatyvus, žvelgiantis į praeitį (Skei,
1981, p. 678). Tokia mintis oponuoja Lietuvoje paplitusiai
nuomonei, kad Bakfarko idėjos buvo inovatyvios, net pranašavusios Baroko epochos pradžią (Tripulaitienė, 2002).
Vienas svarbiausių Bakfarko kūrybos tyrėjų Benko
tvirtina, kad šio muziko intavoliacijos pasiekė didžiausias
žanro aukštumas ir tobulumą (Benko, 1972). Šį drąsų
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teiginį jis argumentuoja tuo, kad Bakfarko intavoliacijose
stengiamasi nenutolti nuo originalo, nenaudoti perteklinės
ornamentacijos, betikslio virtuoziškumo. Kitame straipsnyje
Benko muziko stiliaus ypatumams priskiria paprastumą ir
aristokratiškumą, kurie esą leidžia Bakfarko kūrinius vadinti
„meistro rankų darbo“ (Benko, 1975, p. 297). Vis dėlto
komparatyviai pažvelgus į vengrų muziko ir kitų XVI a.
liutnininkų kompozicijas, Benko minimi bruožai galėtų
būti pritaikyti daugumai kūrėjų.
Vengrų muzikologas Phillipe’as Autexier žarsto Bakfarkui pagyras, pasakodamas apie legendinę liutnininko šlovę,
lygina jį su vengrų romantizmo kompozitoriumi ir pianistu
virtuozu Ferenzu Lisztu (1811–1886) (Autexier, 1980).
Paralelių galima įžvelgti žinant, kad abu jie buvo savo amžiaus populiariausių instrumentų – atitinkamai liutnios
ir fortepijono – virtuozai. Vis dėlto muzikologas tvirtina,
kad Bakfarkas pasižymėjo konservatyvumu, virtuoziškumo
vengimu, tačiau visi jo kūriniai – techniškai sudėtingi. Homolyjos monografiją recenzavęs Arthuras Nessas sako, kad
1553–1603 m. Bakfarko kūriniai aktyviai plito žemėse aplink
Alpių kalnus ir buvo vieni profesionaliausių XVI a., pamažu
išsivadavę iš grojimo plektru praktikos (Ness, 1988, p. 478).
Robertas Spenceris, taip pat recenzavęs Homolyjos monografiją, bene negatyviausiai vertina Bakfarką. Jo teigimu,
nėra jokio pagrindo vengrų liutnininką vadinti vienu ryškiausių XVI a. muzikų ir tvirtinti, kad jis užima svarbią vietą
Europos muzikos istorijoje (Spencer, 1986). Muzikologo
nuomone, negerai, kad Homolyja apie Bakfarką nuolat rašo
su artistiniu idealizmu, stokodamas objektyvios nuomonės.
Spenceris tikina, kad negalima Bakfarko lyginti su tokiais
liutnios meno virtuozais kaip Milano ar Johnu Downlandu
(1563–1626); geriausiu atveju galima jį vadinti „antrojo
rango muziku“ (Spencer, 1986, p. 82). Jis taip pat neigia ir
ypatingą muziko kūrinių sudėtingumą.
Muzikologė Diana Poulton, sutikdama su daugumos
vengrų tyrėjų nuomone, tvirtina, kad Bakfarkas buvo gerai
žinomas ir mėgstamas už Vengrijos ribų, tą rodo jo kūrinių
įtraukimas į skirtingus XVI a. pabaigos–XVII a. pradžios
liutnios muzikos rinkinius (Poulton, 1977, p. 411). Vis
dėlto muzikologė šiek tiek sumenkina paties Bakfarko sudarytų tabulatūrų svarbą, teigdama, kad pastarieji rinkiniai
„tebuvo paveikti rimtesnių italų kompozitorių kolekcijų“
(Poulton, 1977, p. 412).
Howardas Mayeris Brownas apžvalgoje, skirtoje liutnininko Alberto da Ripos (1500?–1551) kūrinių rinkiniui,
Bakfarką vadina „didžiu savo laikotarpio virtuozu“ (Brown,
1976, p. 442). Muzikologas mini vengrų liutnininką greta
Milano ir Vincenzo Capirolos (1474–1548). Su Milanu
Bakfarkas lyginamas ir Joelio Newmano studijoje, skirtoje
Renesanso ir Baroko epochų liutnios muzikai ir Karlo
Scheito (1909–1993) gitaros kompozicijoms. Čia Bakfarkas pristatomas kaip imitacinės faktūros fantazijų kūrėjas
(Newman, 1956, p. 56). Laszlas Zolnay’us vadina Bakfarką

„žinomu XVI amžiaus Europos muziku ir kompozitoriumi“
(Zolnay, 1967, p. 113), kuris iš Budos miesto iškeliavo į
platųjį pasaulį. Muzikologas Zoltanas Falvy’is teigia, kad
vengrų liutnininkas buvo vienas pirmųjų kompozitorių,
pradėjusių rašyti fantazijas ir ričerkarus solo instrumentams (Falvy, 2002, p. 209). Dar viena vengrų muzikologė
Agnes Dobszay studijoje „Dossiers sur la hongrie“ („Vengrų
muzikos istorija“) apie Bakfarką atsiliepia ypač pagarbiai,
teigdama, kad jis buvęs puikus liutnininkas ir kompozitorius, pelnęs Europos monarchų pagarbą ir poetų dėmesį,
padaręs didelę įtaką vengrų instrumentinės muzikos raidai
(Dobszay, 2001, p. 4). Laszlas Jamboras 2013 m. pradžioje
pasirodžiusiame straipsnyje tvirtina, kad Bakfarkas buvo
plačiai pripažintas virtuozas, laukiamas visuose Europos
dvaruose, neblėstančio grožio kūrinių autorius ( Jambor,
2013, p. 37).
Apžvelgus skirtingų šalių mokslininkų istoriografiją
tampa akivaizdu, kad, nors kai kurie muzikos istorikai ir
buvo skeptiški, dauguma sutartinai teigia Bakfarko svarbą
XVI a. Europos muzikos istorijai.
Duomenų apie Bakfarko gyvenimą randama labai mažai.
Išnagrinėjus įvairių autorių tekstus paaiškėjo, kad egzistuoja
keli muziko biografijos faktai, kurių patikimumas vis dar yra
miglotas, taip pat daug skirtingų tų pačių įvykių versijų ir
interpretacijų. Pagrindiniais Bakfarko biografijos klausimais
būtų galima įvardyti šiuos:
Bakfarko gimimo data
Bene iki XX a. paskutinio ketvirčio vienareikšmiškai
teigta, kad Bakfarkas yra gimęs 1506–1507 m. Šią gimimo
datą pateikia Laurencie (Laurencie, 1928, p. 121), Haraszti
(Haraszti, 1929, p. 162), Skei (Skei, 1981, p. 678), Homolyja (Homolya, 1980; 1984, p. 12), šie metai minimi Falvy’io
studijoje (Falvy, 1987, p. 98), Nesso recenzijoje (Ness, 1988,
p. 478), Trilupaitienės ir Ragauskienės darbuose (Trilupaitienė, 2007, p. 17; Ragauskienė, 2010, p. 37). Brasovo
miesto archyvaras Gernotas Nussbächeris 1984 m. pateikė
naują versiją, esą Bakfarkas yra gimęs tarp 1526 ir 1530 m.
(Nussbacher, 1984, p. 140). Su ja sutinka Kiraly’is (Kiraly)
ir Endris Deakas (Deak, 2012).
Šie du skirtingi galimos gimimo datos intervalai
grindžiami dviem faktais. Ilgai manyta, kad Bakfarkas
gimė 1506–1507 m. laikotarpiu, nes Paduvos Šv. Lauryno
kapinėse buvusio, tačiau neišlikusio atminimo akmenyje
esą buvo iškaltas epitafijos tekstas, minintis Bakfarką, mirusį 1576 m., sulaukus 69-erių. Šis neišlikęs paminklinis
akmuo buvo įdėtas į 1701 m. išleistą Jacobo Salomonijaus
knygą „Urbis Patavinae inscriptiones sacrae...“ („Paduvos
miesto šventi užrašai...“). Antrasis liutnininko gimimo datų
intervalas remiamas Brasovo6 (gimtojo Bakfarko miesto)
archyvaro Nussbacherio rastu dokumentu, kuriame rašoma,
kad 1536 m. miesto taryba skyrė pinigų liutnininko ir jo
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sūnaus kelionei pas Vengrijos karalių Joną I Zapoliją (Nussbacher, 1984, p. 142). Šis dokumentas įžiebė diskusijas, po
kurių padaryta išvada, kad šaltinyje, kuriame nėra užrašyta
liutnininkų vardų, galbūt kalbama apie Bakfarką ir jo tėvą.
Pats Nussbacheris, remdamasis rastu šaltiniu, teigia, kad
liutnininkas gimė 1526–1527 m., o Kiraly’is jau linkęs
manyti, kad Bakfarkas gimė 1530 m.
Vis dėlto tiksli Bakfarko gimimo data iki šiol nėra patvirtinta. Žvelgiant į šaltinius, kuriais remiantis daromos
prielaidos apie liutnininko gimimo metus, abiem tinkamas
žodis abejotina. Atminimo lentos epitafija buvo sunaikinta
XIX a. pradžioje, tada, kai dar nebuvo rašomos Bakfarko
asmenybės studijos; tad „Urbis Patavinae inscriptiones
sacrae...“ vaizduojamas paminklinis akmuo su epitafija gali
būti suvokiamas net ne kaip tiksli iliustracija, o fantazija
ta tema. Be to, Haraszti savo straipsnyje teigia, kad pati
epitafija buvo gana sunkiai iššifruojama: „Šifruojant teko
pavargti“ (Haraszti, 1929, p. 162). Bet kokiu atveju lieka
reali galimybė, kad šifruojant buvo padaryta klaida. O
antrąją hipotezę pateikiantis Nussbacherio dokumentas
leidžia tik interpretuoti.
Vardas ir pavardė (pavardės Greff kilmė)
Ankstyvuosiuose tyrimuose, susijusiuose su Bakfarku,
įsivėlė klaida: ilgai buvo tikima, kad egzistavo du Bakfarkai – Valentinas ir Jonas. Ši klaida atsirado, kai 1603 m.
Jeano Baptisto Besard’o (1567–1625) liutnios kūrinių
rinkinyje „Thesaurus harmonicus“ buvo išspausdinta kompozicija „Phantasia Joannes Bacfart Hungari“ (Haraszti,
1929, p. 161). Du kompozitoriai Bakfarkai minimi ir
Johanno Gottfriedo Waltherio leidinyje „Le Musiclexicon“
(„Muzikų žodynas“) (Haraszti, 1929, p. 160), taip pat Etienno Bartaluso darbuose (Haraszti, 1929, p. 161). 1898 m.
Michelis Brenetas pirmasis iškėlė hipotezę, kad antrasis
Bakfarkas, vardu Jonas, buvo tiesiog Besard’o padarytos
klaidos padarinys (Haraszti, 1929, p. 161).
Muzikologų ir istorikų darbuose randama bene 17
skirtingų Bakfarko pavardės variantų: Bekwark, Bokwark,
Barwark, Backfark, Bakffar ir kiti (Ragauskienė, 2008, p. 3).
Kai kur vietoj vardo Valentin aptinkamas vardas Balint:
taip rašė Gombosi (Gombosi, 1935), Kecskesas (Kecskes,
1975), Falvy’is (Falvy, 1987). Keliuose šaltiniuose vardas
Balint rašomas kartu su Valentin. Reikia pasakyti, kad Balint – vengriška liutnininko krikščioniško vardo Valentin
forma, kurią dažniausiai vartoja vengrų autoriai, tačiau ji
nėra randama pirminiuose šaltiniuose.
Pavardės Greff, kuri taip pat aptinkama darbuose apie
Bakfarką, kilmė nėra aiški. Akivaizdu, kad antrąjį savo
kūrinių rinkinį, publikuotą 1565 m., Bakfarkas pasirašė
Valentini Greffi Bakfarci, pavardę Bakfarci užrašęs mažesnėmis raidėmis antroje titulinio lapo eilutėje, tarsi ji būtų
ne tokia svarbi. Homolyja pateikia hipotezę, kad pavardė
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2 pav. Liono liutnios tabulatūra, titulinio lapo fragmentas:
Valentino Bakfarko (?) šeimos herbas (1565)

Greff galėjo būti žodžio Graf forma, kurią pats Bakfarkas
pridėjo, kai Vengrijos karalius Jonas II jam suteikė didiko
titulą. Pateikdamas šią versiją Homolyja polemizuoja su
Gombosi nurodomu faktu, kad pavardę Greff nešiojo šeima,
kuri Bakfarką įsivaikino, kai šis liko našlaitis (Gombosi,
1935, p. 73). Laurencie pristato Bakfarką kaip Valentin Greff
(Laurencie, 1928, p. 120). Šis autorius rašo, kad pavardė
Greff yra vokiška ir pats liutnininkas į ją pakeitė savo pavardę
Bakfark. Tai abejotina, nes, kaip jau minėta, antrajame savo
natų leidinyje muzikas pasirašo Valentini Greffi Bakfarci,
naudodamas abi pavardes. Haraszti savo darbe visas anksčiau
minėtas nuomones paneigia: pasak jo, Graeff buvo tikroji
Bakfarko pavardė, o šios giminės palikuonys dar XX a.
pradžioje gyveno Brasovo mieste (Haraszti, 1929, p. 162).
Pasak autoriaus, egzistuoja keli pavardės Greff variantai:
Graff, Gereb, Greb ir kiti. Abejotiną versiją pateikia muzikologė Poulton. Jos nuomone, Bakfarko brolis buvo vedęs
moterį iš Greff šeimos (Poulton, 1977, p. 411). Kiraly’is
teigia, kad „nuo 1565 metų Bakfarkas teikė pirmenybę
pavardei Greff vietoj Bakfark“ (Kiraly), tačiau konkrečių
tai argumentuojančių faktų nenurodo. Galima versija, kad
pavardės pokytis buvo susijęs su antrąja liutnios tabulatūra
arba 1566 m. suplanuotu staigiu pasitraukimu iš Vilniaus.
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Bakfarko liutnios mokytojas
Iki šiol nėra tiksliai žinoma, kaip ir kur Bakfarkas mokėsi
liutnios meno. Dauguma muzikologų sutaria, kad mokytojas greičiausiai buvo italas. Laurencie teigia, kad Bakfarkas
mokėsi pas liutnininką Antonio Rotta (?–1549), dirbusį
Paduvoje (Laurencie, 1928, p. 122). Haraszti teigimu,
Bakfarkas liutnios meno pradėjo mokytis Budos mieste; šis
faktas patvirtinamas Vengrijos karaliaus Jono II dotacijos
Bakfarkui laišku, kuriuo jis liutnininkui dovanoja žemių ir
mišką tuometėje Vengrijoje. Laiške rašoma, kad „karalius jį
išmokė to, ko neišmokė liutnios meistras Budoje“ (Haraszti,
1929, p. 162). Haraszti, remdamasis 1525 m. dokumentais,
spėja, kad Bakfarko liutnios mokytojas Budoje galėjo būti
karaliaus Liudviko II liutnininkas Sigismondas (Žygimantas). Ši versija būtų visiškai atmesta, jeigu pasitvirtintų
faktas, kad Bakfarkas gimė ne 1506–1507, o 1526–1530 m.
Sutikdamas su Laurencie nuomone, Haraszti teigia, kad
Bakfarkas išvyko į Paduvos universitetą, kur liutnios meno
mokėsi pas vieną žymiausių italų liutnininkų Rottą (Haraszti, 1929, p. 163). Apie tai, kad Bakfarkas kurį laiką
gyveno Budoje, rašo ir Zolnay’us (Zolnay, 1967, p. 113).
Muzikologas Falvy’is patikslina laikotarpį, kada Bakfarkas
gyveno Budoje – 1538–1549 m.; jo nuomone, Bakfarkas
dirbo Vengrijos karaliaus rūmuose, kur mokytoju buvo italas
Matthias Mariglianas, supažindinęs vengrų liutnininką su
itališkąja liutnios ir nyderlandų polifonine kompozicine
technika (Falvy, 2002, p. 209). Homolyja pateikia dar
vieną versiją, kad liutnininkas mokėsi Romoje pas popiežiaus Leono X liutnininką Milano (Ness, 1988, p. 478).
Jis taip pat teigia, kad Bakfarkas, viešėdamas Prancūzijos
karališkuosiuose rūmuose, sutiko liutnininką Ripą, galimą
Bakfarko mokytoją. Muzikologas daro prielaidą, kad vengrų
liutnininko kūryba yra smarkiai paveikta kaip tik šių dviejų
didžių Renesanso epochos muzikų darbų (Homolya, 1984).
Bakfarko gyvenimo laikotarpis 1540–1549 m.
Istoriografiškai painiausias yra Bakfarko gyvenimo
1540–1549 m. laikotarpis: 1540 m. mirė Vengrijos karalius
ir liutnininko globėjas Jonas I, o 1549 m. Bakfarkas pirmą
kartą minimas Žygimanto Augusto dvaro aplinkoje. Egzistuoja dvi versijos: viena jų teigia, kad Bakfarkas 1540 m.
išvyko į Italiją, kita – kad visą aptariamą laikotarpį tarnavo
Vengrijos karaliaus našlei Izabelei Jogailaitei (1519–1559).
Haraszti pateikė šių dviejų versijų sintezę: esą Bakfarkas
po Budos išvyko mokytis į Italiją, Paduvos universitetą, o
vėliau grįžo tarnauti Vengrijos karalienei (Haraszti, 1929,
p. 162). Falvy’is tvirtino, kad 1538–1549 m. Bakfarkas
dirbo Vengrijos karališkuosiuose rūmuose (Falvy, 2002,
p. 209). Panašu, kad ši hipotezė yra artima tiesai, nes faktą
patvirtina karaliaus Jono II aktas, minimas ir Haraszti, ir
jau gerokai vėlesnėse Kiraly’io studijose (akte sakoma, kad

Bakfarkas daug metų tarnavo karalienei Izabelei Jogailaitei).
Vis dėlto yra ir dar viena nuomonė, teigianti, kad po 1540 m.
Bakfarkas turėjo bent jau trumpai lankytis Prancūzijoje ir
susipažinti su vyskupu François de Tournonu, nes šiam liutnininkas dedikavo Liono kūrinių rinkinį („Opera Omnia
II“, 1983, p. 12). Prielaidą, kad 1540–1549 m. Bakfarkas
buvo Italijoje, patvirtinta Krokuvos liutnios tabulatūros
prakalba, kurioje gausu ne tik itališkojo renesanso estetinės
minties nuojautų, bet ir konkrečių užuominų apie šią šalį.
Štai Bakfarkas rašo: „Iš Leono X7 muzikos menas sulaukė
tokio pritarimo beigi palaikymo, kad tai jis šį meną iškėlė
į pačias didžiausias aukštumas. Mat popiežius visokeriopai
aprūpindavo ir palaikydavo muzikus, ir kadangi jo būta užvis
labiau linkusio į dosnumą, tai muzikos dėstytojus šis vyras
taip rėmė visomis įmanomomis dosnumo išraiškomis, kad
dar jokiu kitu laikotarpiu šis menas labiau neklestėjo – juk
ta epocha davė gausybę iškiliausių muzikų, kurie ne tik po
savęs paliko puikiausių kūrinių, bet ir patys pelnė dosningiausių apdovanojimų. Nuo jaunumės sekdamas jų pėdomis,
aš visą gyvenimą praleidau puoselėdamas ir dailindamas šį
meną, kaip kad Tu, šviesiausiasis karaliau, gali paliudyti, ir
stropiomis pastangomis bei darbu, ypač Tavo globojamas,
padariau taip, kad jei ir nepasiekiau pats viso, kas šiame
mene, kiek jo priklauso skambinimui liutnia, yra puikiausio
(nors tai ir bandžiau gausiai prakaituodamas padaryti), tai
bent jau rūpestingai parodžiau būdą ir kelią, kad kiti juo
galėtų sekti.“8
Leidėjo paieškos; kelionės po Europą ir
rekomendacinis laiškas Philippui Melanchtonui9
(1497–1560)
Leidėjo pirmajam savo kūrinių rinkiniui „Intabulatura
Valentini Transilvani Coronensis: liber primus“ (1553),
sutartinai vadinamam Liono tabulatūra, Bakfarkas išvyko
ieškoti jau po pirmojo apsilankymo Žygimanto Augusto karališkajame dvare 1549 m. Kelionės, užtrukusios net kelerius
metus, detalės nėra žinomos. Įvairiuose šaltiniuose rašoma
apie rekomendacinį laišką, adresuotą Philippui Melanchtonui (1497–1560); keisčiausia tai, kad bene kiekviename
šaltinyje šio rekomendacinio laiško autoriumi įvardijamas
vis kitas asmuo. Haraszti teigia, kad šį laišką liutnininkui
parašė Janas Boneras (1462–1523), Krokuvos miesto pirklys ir karaliaus iždininkas (Haraszti 1929, p. 165). Su šia
rekomendacija nuvykęs pas Melanchtoną, Bakfarkas vėliau
keliavo į Italiją, kur, spėjama, ir susipažino su arkivyskupu
Tournonu (1489–1562)10. Iš Prūsijos kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio laiško, 1554 m. parašyto Žygimantui
Augustui, turinio sprendžiama, kad Bakfarkas galėjo
lankytis popiežiaus aplinkoje su arkivyskupo Tournono
protekcija (Haraszti 1929, p. 167). Anot Haraszti, po apsilankymo Italijoje Bakfarkas atsidūrė Prancūzijoje, Liono
mieste, greičiausiai norėdamas bendradarbiauti su leidėju
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Vilniuje – Wilna (Falvy, 1987, p. 98), o kada Lenkijoje.
Trilupaitienės tvirtinimu, vengrų muzikas ypač daug laiko
leisdavo Vilniuje, kur palaikė artimus ryšius su Radvila Juoduoju (Tripulaitienė, 1999, p. 45). Muzikologės nuomone,
Bakfarkas likdavo Vilniuje net tada, kai Žygimantas Augustas ir jo dvarininkai išvykdavo į Krokuvą. Be to, yra žinoma,
kad savo pirmąją žmoną Kotryną Narbutaitę liutnininkas
taip pat vedė Vilniuje, šiame mieste nusipirko namą. Falvy’is
savo studijoje rašo: „Jis [Bakfarkas] buvo Vilniuje [Wilna],
Lenkijos karališkajame soste tarp 1549–1566“ (Falvy,
1987, p. 98). Ragauskienė teigia, kad „1551–1566 metais
[Bakfarkas] su pertraukomis dirbo Vilniuje“ (Ragauskienė,
2010, p. 13). Pastarasis laikotarpis dvejais metais skiriasi
nuo datos, kurią pateikia Falvy’is, bet jis veikiausiai yra
tikslesnis, nes 1549 m. Bakfarkas pirmą kartą Žygimantui
Augustui skambino viename iš Lenkijos dvarų, o oficialioms
fistuliatoriaus11 pareigoms buvo priimtas tais pačiais metais
Krokuvoje (Haraszti, 1929, p. 164), iš kur į Vilnių kartu su
Žygimantu Augustu lydėjo jo mirusios žmonos Barboros
Radvilaitės (1520–1551) palaikus.
Pasitraukimas iš Vilniaus

3 pav. Krokuvos tabulatūros titulinis puslapis (1565)

Jacques’u Moderne’u (1495?–1567?), Liono katedros maitre de chapelle. Kai Bakfarkas lankėsi Prancūzijoje, šalies
karališkajame soste buvo karalius Henrikas II (1519–1559);
istoriniai šaltiniai kol kas neatskleidžia, ar Bakfarkas ir karalius palaikė ryšius, tačiau Haraszti teigia, kad greičiausiai
jiems yra tekę susidurti (Haraszti 1929, p. 166).
Muzikologė Trilupaitienė aptariamą rekomendacinį
laišką taip pat mini savo darbuose (Tripulaitienė, 1999),
bet sieja jį su LDK didiku, reformacijos veikėju Mikalojumi
Radvila Juoduoju (1515–1565), kuris esą palaikė artimus
santykius su Melanchtonu. Kiraly’io nuomone, 1552 m. per
Vokietiją į Italiją išvykęs Bakfarkas Nurembergo mieste Melanchtoną sutiko visai neplanuotai. Vėliau dėl nepalankios
politinės situacijos Vokietijoje Bakfarkas trumpam grįžo į
Lenkiją, o po kelių mėnesių išvyko į Prancūziją. Kiraly’is
tikina, kad, remiantis 1554 m. Prūsijos kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio laišku (matyt, tuo pačiu, apie
kurį užsimena ir Haraszti), liutnininkas pasirodė Romos
popiežiaus aplinkoje ir Prancūzijos karaliaus rūmuose.
Tarnystė Žygimantui Augustui 1549–1566 m.
Užsienio muzikologų darbuose Žygimanto Augusto
laikų LDK lyg sutartinai vadinama tiesiog Lenkija. Vis
dar neaišku, kada 1549–1566 m. Bakfarkas rezidavo
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Kūrybingiausias Bakfarko gyvenimo laikotarpis, praleistas tarnaujant Žygimantui Augustui, pasibaigė labai netikėtai – staigiu liutnininko išvykimu iš Vilniaus 1566 m. Šis
„pabėgimas“ apgaubtas legendomis: manyta, kad Bakfarkas
buvęs Prūsijos kunigaikščio Albrechto Brandenburgiečio,
su kuriuo palaikė itin glaudžius santykius, šnipas. Pastarąją
versiją pirmasis iškėlė Opienskis, teigęs, kad išlikę laiškai
įrodo, jog liutnininkas reguliariai pranešdavo Brandenburgo
suverenui apie svarbius įvykius Lenkijos soste (Haraszti,
1929, p. 167). Šis teiginys kartojamas Skei (Skei, 1981,
p. 678), Haraszti (Haraszti, 1929, p. 167), Falvy’io darbuose
(Falvy, 1987, p. 85), tačiau yra atmetamas tyrėjų Kiraly’io,
Homolyjos, Benko: šių muzikologų darbuose teigiama, kad
tai tėra klaidinga liutnininko ir kunigaikščio susirašinėjimų
interpretacija. Trilupaitienė Bakfarko išvykimą iš Vilniaus
sieja su reformacijos globėjo Radvilo Juodojo mirtimi
1565 m. (Trilupaitienė, 1999, p. 45). Ragauskienė kelia
hipotezę, kad liutnininkas galėjęs būti kraštutinių religinių
pažiūrų – arijonizmo – šalinininkas, o to meto Lietuvoje
ir Lenkijoje sąlygos radikaliam tikėjimui buvo nepalankios
(Ragauskienė, 2010, p. 21). Nors faktas, kad liutnininkas
reguliariai teikė informaciją apie LDK karališkojo dvaro
įvykius Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui Brandenburgiečiui paneigtas, tam tikrais savo veiksmais Bakfarkas turėjo
užsitraukti Žygimanto Augusto nemalonę, kad šis netgi
lieptų išgrobstyti likusį muziko turtą. Sunku tikėti, kad
LDK valdovo rūstybę Bakfarkas būtų galėjęs užsitraukti
vien dėl staigaus pasitraukimo iš muziko pareigų valdovo
dvare. Vis dėlto jau 1565 m. pabaigoje Bakfarkas nusprendė
vykti į Vieną pas imperatorių Maksimilianą I. Prieš tai, tų
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pačių metų gegužę ar birželį, liutnininkas jau buvo nuvykęs
ten, norėdamas gauti privilegiją antrajam savo kūrinių rinkiniui. Privilegiją liutnininkas gavo birželio 16 dieną, o dirbti
Maksimiliano II dvare Bakfarkas pradėjo 1566 m. birželio
1 dieną (Kiraly)12. Haraszti teigia, kad kvietimą dirbti pas
imperatorių liutnininkui padėjo gauti vengrų didikas Andre Duditzas (1533–1589), tuo metu užėmęs Habsburgų
ambasadoriaus Lenkijoje pareigas (Haraszti, 1929, p. 168).
Savo pirmąją žmoną palikęs Vilniuje, Bakfarkas apie
1567 m. vedė antrą kartą. Muzikologė Poulton teigia, kad
1568 m. Bakfarkas išsiuntė savo naują šeimą į Paduvą (Poulton, 1977, p. 411), o jau 1569 m., apkaltintas maištavimu,
buvo suimtas, bet greitai paleistas. Iš to galima spręsti, kad
muzikas iš tiesų buvo politiškai aktyvus.
Nors Maksimiliano II imperatoriškajame dvare Bakfarkas dirbo trumpai, panašu, kad Vienos laikotarpis paliko
svarbų pėdsaką liutnininko veikloje ir kūryboje.
Išlikę šaltiniai ir Bakfarko biografijos problematika
Pirmasis Bakfarko kompozicijų rinkinys „Intabulatura
Valentini Transilvani Coronensis: liber primus. Lugduni
apud Iacobum Modernum. Cum privilegio ad triennium“
buvo išleistas Prancūzijoje, Liono mieste, 1553 m.13 Titulinio lapio viduryje esanti graviūra vaizduoja žmogų, sėdintį
prie stalo ir skambinantį liutnia, o kairiame ir dešiniame lapo
kampuose matyti du herbai: kairysis, Homolyjos ir Benko
teigimu, yra arkivyskupo Tournono herbas, o dešinysis priklauso Bakfarko šeimai14. Atsižvelgiant į šiuos faktus galima
teigti, kad graviūroje vaizduojamas pats Bakfarkas. Antro
lapo apačioje išspausdinta data ir miesto nuoroda – 1552 m.
sausio 18 diena, Lionas15. Ketvirtame lape spausdinama dedikacija arkivyskupui Tournonui: „Jo malonybei labiausiai
gerbtinam kardinolui Turnonijui, švenčiausiajam apaštalui,
Liono arkivyskupui ir vikarui, Valentinas Bakfarkas iš
Brasovo Transilvanijoje meldžia palaimos.“16 Dedikacijoje
Bakfarkas mini, kad Tournonas jį globoti ėmėsi „daug metų
anksčiau“ iš „tokios tolimos pasaulio dalies“, visada buvo
„muzikos studentų tėvas ir mecenatas“. Įdomu ir tai, kad
po prakalba pasirašoma „Lionas, sausio 23-ioji“. Tai vėlesnė
data negu spausdinama tituliniame lape.
Liono tabulatūroje kūriniai parašyti itališkąja notacija, o
tai rodo Bakfarko itališką muzikinį išsilavinimą. Be keturių
originalių keturbalsių fantazijų, rinkinį sudaro vokalinių
kūrinių intavoliacijos, bylojančios apie Bakfarko estetinį
skonį ir muzikinius interesus17: dauguma dainų, pasirinktų
intavoliacijoms, yra prancūziškos; tai rodo, kad Bakfarkas
ne tik buvo gerai susipažinęs su itališkąja ir nyderlandų
muzikinėmis tradicijomis, bet ir išmanė prancūzų muziką.
Antrasis Bakfarko kūrinių rinkinys – Krokuvos liutnios
tabulatūra „Valentini Greffi Bakfarci Harmoniarum musicarum in usu testudinis factarum tomus primus“ – įvairiapusiškai svarbus šaltinis, publikuotas 1565 m.18 Užrašas

Tomus primus tituliniame lape taip pat sukėlė nemažai
diskusijų, nes rinkinio įvardijimas pirmuoju leido spėlioti
apie intencijas išleisti ir daugiau tomų arba paskatino prielaidą apie realiai pasirodžiusius, bet neišlikusius darbus (ilgai
buvo tikima, kad prieš mirtį Bakfarkas sunaikino daug savo
kūrybos, galbūt ir Krokuvos liutnios tabulatūrą „Tomus
Secundus“). Tačiau Bakfarko inventorius, kurį surinko ir
susistemino Paduvos miesto gyventojas Wendelinas Tieffenbruckeris, šią legendą paneigė (Haraszti, 1929, p. 165).
Krokuvos liutnios tabulatūros tituliniame lape rašoma,
kad privilegiją tabulatūrai suteikė imperatorius – Imperatoriae Maiestatis; čia pateikiama kūrinių rinkinio leidimo
vieta – Cracoviae, leidėjas – Lazarus Andreae ir tiksli leidimo
data – 1565 m. spalis19. Antrame lape vaizduojamas stilizuotas Lenkijos herbas20, trečiajame spausdinta dedikacija
Žygimantui Augustui (tituliniame lape jis taip pat minimas
du kartus). Po dedikacijos Krokuvos tabulatūros trečiame
lape išspausdinti keturi poetiniai tekstai. Pirmasis jų (ketureilis), Homolyjos teigimu, yra Bakfarko moto:
Dorybė išlieka: ir visa kita žlunga,
Ką šis platus pasaulis aprėpia;
Bet vienintelė dorybė triumfuoja
Ir išaukština žmogų iki aukšto dangaus21.

Antrasis poetinis tekstas, gerokai ilgesnis, yra poeto
Andrzejaus Trzycieskio (1525?–1584) odė22 „De Insignibus
Eiusdem Carmen“ („Valentino Bakfarko rankoms“). Nors
jame daugiausia išreiškiamas žavesys Bakfarko genijumi, čia
pateikiami du biografijai svarbūs faktai: kelis kartus minima,
kad muzikas kilęs iš Vengrijos, ir liutnininkas pavadinamas
„vengrų Orfėju“. Trečioje nedidelėje poemoje „Valentinui
Bakfarkui“23, kaip ir prieš tai spausdintame tekste, vengrų
muzikas mitologizuojamas ir giriamas. Ketvirtame poetiniame tekste „Ad Sodales Musicos“ („Muzikantams“)
kreipiamasi į muzikus, viliantis, kad Krokuvos tabulatūra
bus teigiamai jų įvertinta.
Po keturių lyrinių poetinių kūrinių antrajame Bakfarko
kompozicijų rinkinyje išspausdinta garsioji liutnininko
prakalba. Joje daugiausia žinių randame apie Bakfarko
estetines pažiūras, išsilavinimą: muzikas mini graikų filosofų darbus, dalijasi jų mintimis apie muzikos meno galią
ir grožį, muzikos prigimties apmąstymais ir pan. Taip pat
liutnininkas, aprašydamas biblinių istorijų pavyzdžius,
susijusius su muzika, deklaruoja Biblijos išmanymą. Nors
prakalba konkrečių faktų apie Bakfarko gyvenimą nepateikia, čia galima rasti naudingų nuorodų, leidžiančių
spręsti apie istorinį kontekstą. Štai minima konkreti istorinė asmenybė – popiežius Leonas X: Bakfarkas aprašo
didelį pontifiko rūpestį menais, taip pat gana detaliai ir
asmeniškai aptaria popiežiaus gyvenimą, tad ši prakalbos
dalis leidžia spėti apie galimą Bakfarko bendravimą su
pontifiku arba jo aplinka. Taip pat liutnininkas bent kelis
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kartus užsimena, kad šią tabulatūrą skatino „maloningasis
valdovas“ ir kad ji leidžiama jo įsakymu. Prakalboje nepamirštamas Žygimantas Augustas: minima jo ypatinga
meilė muzikai24, nepaprastas jo rūpestis ir globa. Taip
pat pateikiama ir užslėpta nuoroda į Žygimanto Augusto
žmonos Barboros Radvilaitės mirtį, kurią tekste galime
įžvelgti tik žinodami tragišką meilės istoriją: „Tad priimk
tai, kas nūnai nuo manęs skelbiama kaip manųjų darbų
įžangos, kad tavo laimingu vadovavimu į visų rankas galėtų
patekti, ir, linksmas bei džiugus, mėgaukis šiuo gyvenimu,
kuris iš savęs esti nemalonus ir žiaurus kuo labiausiai.“25
Prakalbos pabaigoje Bakfarkas užsimena, kad Žygimantui
Augustui dirba jau daugelį metų, prašydamas „ir mane, kurį
tiek metų, nemenka malone, priešingai, nepaprastai esi
aprūpinęs, nuo šiol dar stipriau apkabink ir ypatingu palankumu aprūpink“. Prisiminus, kad Bakfarkas iš Vilniaus
išvyko staiga, net asmeniškai neįteikęs šios tabulatūros
Žygimantui Augustui, šis prašymas skamba paradoksaliai,
lyg atsiprašymas. Prakalbos pabaigoje liutnininkas pasirašo
„Jūsų šviesiausios didenybės amžinas ir ištikimas globotinis
ir pavaldinys, vengras Valentinas Bakfarkas“, taip išryškindamas savo kilmę; pateikiama tiksli data – spalio 15 diena,
kuri veikiausiai yra prakalbos rašymo data.
Žvelgiant į Krokuvos tabulatūrą sudarančius kūrinius
galima dar kartą spręsti apie jau minėtą Bakfarko išsilavinimą, liutnininko mėgstamus muzikinius žanrus (fantazijas ir
intavoliacijas) ir kompozitorius, su kurių kūryba Bakfarkas
turėjo būti puikiai susipažinęs26.
Muzikologų studijose menkai aptarti du XVII a.
pradžioje parašyti literatūros šaltiniai, kuriuose minimas
Bakfarkas. Cesaro Nostradamo (1555–1629) elegija, skirta
liutnininko Charles’io Duverdier mirčiai, anot Haraszti, yra
įdomus Bakfarko pasirodymas prancūzų literatūroje (Haraszti, 1929, p. 170). Pats faktas, kad vengrų liutnininkas
minimas prancūzo kūrinyje, leidžia spėti, kad muzikas buvo
gerai žinomas Prancūzijoje. Šioje elegijoje Bakfarko pavardė
minima tik kartą: po ilgų ditirambų, skirtų mirusiajam
Duverdier, rašoma:
Tu pamatysi Edinthoną ir jo senuosius varpininkus,
Kurių dainas dar gerbia visata,
Francisque de Milano ir lenką Bagfarą,
Kurie grojo tūkstančius karūnuotų mūsų karalių koncertų27.

Remiantis šiomis eilutėmis galima daryti kelias prielaidas. Pirmiausia akivaizdu, kad Bakfarkas šioje elegijoje
minimas šalia Charleso Edinthono, Prancūzijos karaliaus
Henriko II liutnininko, ir Milano, bene žymiausio XVI a.
liutnininko ir, remiantis anksčiau jau aptarta Homolyjos
keliama hipoteze, Bakfarko mokytojo. Bet kokiu atveju
Bakfarko minėjimas greta šių dviejų liutnininkų leidžia daryti prielaidą, kad bent jau XVII a. pradžioje Bakfarkas buvo
ypač vertinamas. Paskutinė citatos eilutė, kurioje rašoma

16

Laima BUDZINAUSKIENĖ, Rasa MURAUSKAITĖ

apie koncertus „mūsų karaliams“, leidžia teigti, kad liutnininkas grojo Prancūzijos karaliui. Taip pat svarbu, kad šalia
pavardės Bagfar pridedama nuoroda į tautybę – „lenkas“.
Antrasis literatūros kūrinys, kuris galbūt mini Bakfarką ir suteikia žinių apie jo biografiją, yra Nicolas Rapino
(1535–1608) rinkinyje „Les oeuvres latines et francaises
de Nicolas Rapin“ („Lotyniški ir prancūziški Nicolas
Rapino kūriniai“), publikuotame 1610 m. Paryžiuje. Šios
publikacijos 47 puslapyje išspausdinta elegija „Ad Jacobum
Gilotum Majorum gentium Senatorem“ („Jacobui Gilotui,
senatorių protėviui“). Joje minimi dešimt muzikantų,
nešančių mirusįjį. Visi jie – žymūs liutnininkai ir kompozitoriai, kūrę muziką šiam instrumentui. Haraszti nuomone,
šioje elegijoje minimas „Gallicus ille Polonus“ yra kaip
tik Bakfarkas (Haraszti, 1929, p. 172). Jeigu ši hipotezė
teisinga, tuomet, remdamiesi elegijos tekstu, sužinome,
kad vengrų liutnininkas Prancūzijos karaliaus rūmuose
skambino liutnia iš dramblio kaulo28, kuri buvusi gausiai
išpuošta ir ypač brangi. Haraszti savo teiginį, kad „Gallicus
ille Polonus“ yra Bakfarkas, argumentuoja tuo, kad vengrų
liutnininkas Prancūzijoje buvo žinomas kaip lenkų kilmės
muzikas. Muzikologas atmeta galimybę, kad elegijoje galėjo
būti minimas kitas žymus liutnininkas iš Lenkijos – Jacobas
de Reysas (1550–1605), teigdamas, kad jį Rapinas būtų ir
pavadinęs Jacob; be to, pastarasis mirė 1605 m., tad labiau
tikėtina, kad elegijos autorius mini anksčiau mirusį Bakfarką. Vis dėlto pastarasis šaltinis kelia abejonių.
Išvados
Bakfarko biografijos analizė patvirtino, kad analizuojant
senosios muzikos šaltinius nuolat susiduriama su neatsakytais klausimais, tad į pateikiamus faktus antriniuose
šaltiniuose reikia žiūrėti ypač atidžiai ir kritiškai.
Atliekant tyrimą išsiaiškinta, kad Bakfarko gyvenimu ir
kūryba buvo susidomėta dar XIX a. antroje pusėje, o svarbiausi darbai, skirti muzikui, priklauso XX–XXI a. lenkų
ir vengrų muzikologams.
Bakfarko gyvenimo faktų rekonstrukcija puikiai atspindi bendrąją senosios muzikos atlikėjų ir kompozitorių
biografijų atkūrimo problematiką. Išanalizavus pagrindinę
istoriografiją ir literatūrinius šaltinius, susijusius su Bakfarko biografija, tampa akivaizdu, kad didžioji dalis muziko
gyvenimo faktų yra abejotini, o skirtingi autoriai, polemizuodami vieni su kitais, iki šiol siūlo vis naujų tų pačių
šaltinių interpretacijų.
Bakfarko biografija iki mūsų dienų vis dar kupina
neaiškumų. Publikacijoje daroma išvada, kad pagrindiniai
klaustukai yra muziko gimimo data, pavardės Greff atsiradimo istorija, Bakfarko liutnios meno mokytojas, miglotas
laikotarpis po karaliaus Jono I mirties, neaišku, kieno parašytas (?) rekomendacinis laiškas Philippui Melanchtonui, ir
neabejotinai – staigus liutnininko pasitraukimas iš Vilniaus.

Valentinas Bakfarkas (1506?–1576): istoriografija ir biografijos faktų interpretacijos

Visi mus pasiekiantys liutnininko biografijos faktai gali
suteikti informacijos apie menininką, jo veiklą ir pripažinimą įvairiose šalyse. Išlikę muzikiniai ir literatūriniai šaltiniai
liudija Bakfarko tautybę, tarnavimo Žygimantui Augustui
istoriją, išsilavinimą, apytikslę susipažinimo su Liono arkivyskupu François Tournonu datą, pažintį su popiežiumi
Leonu X ir kitas svarbias biografines detales.
Kaip žinome, yra išlikę du Bakfarko kompozicijų
rinkiniai, ne tik atskleidžiantys kompozitoriaus ir intavoliacijų kūrėjo kūrybiškumą, bet ir leidžiantys rekonstruoti
liutnininko biografiją. Be to, Vakarų Europoje yra nemažai
išlikusių kitų autorių sudarytų XVI a. antros pusės–XVII a.
pradžios liutnios tabulatūrų, į kurias buvo įtraukti Bakfarko
kūriniai. Tai patvirtina prielaidą, kad aptariamu laikotarpiu
Bakfarkas buvo plačiai žinomas ir vertinamas.
Būtina paminėti ir tai, kad XVII a. prancūzų literatūroje randamos dvi poetinės Cesaro Nostradamo ir Nicolas
Rapino elegijos, kuriose, šalia kitų žinomų liutnininkų,
minimas (?) Bakfarkas.
Skirtingą tyrėjų požiūrį į Bakfarką lėmė įvairūs veiksniai. Pagrindiniai jų yra šie: turimi duomenys, kultūriniai
skirtumai, konteksto išmanymas, vertintojo kompetencija
ir subjektyvus skonis. Vis dėlto atlikus tyrimą galima reziumuoti, kad požiūris į Bakfarką buvo ir yra homogeniškas:
dauguma mokslininkų sutartinai pabrėžia jo svarbą XVI a.
liutnios muzikos istorijai.
Nuorodos
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Eleonoros Buožytės vertimas skelbiamas Rasos Murauskaitės
kursiniame darbe „Valentinas Bakfarkas: Renesanso epochos
populiarumo / žinomumo fenomenas“. Lietuvos muzikos ir
teatro akademija, 2013.
Visi šie tyrėjai ir jų darbai trumpai apžvelgiami: Gombosi,
1935, p. 71.
Henrykas Opienskis analizavo Valentino Bakfarko gyvenimą
ir kūrybą daktaro disertacijoje, 1914 m. apgintoje Leipcigo
universitete. Be to, kurį laiką asmeniniuose archyvuose saugojo
keletą išlikusių liutnininko laiškų originalų.
1967 m. monografiją perleido vengrų muzikos istorikas Zoltonas Falvy’is.
Barre (pranc. – „sankirta“) – grojimo būdas, kai vienu pirštu
reikia užspausti daugiau negu vieną stygą.
XVI a. Brasovo miestas vadintas Krondstatu. Šiuo metu jis
yra Rumunijos teritorijoje.
Leonas X (1475–1521) – 217-asis Romos katalikų bažnyčios
popiežius, geriausiai žinomas dėl nesėkmingų bandymų sustabdyti reformaciją.
Pirminis šaltinis – Bakfark, V. „Valentini Greffi Bakfarci
Harmoniarum musicarum in usu testudinid factarum tomus
primus“. Krokuva, 1565 („Opera Omnia II“, 1983). Pratarmės
vertimas į lietuvių kalbą – Sigito Narbuto.
Philippo Melanchtono tikroji pavardė buvo Schwartzerdas.
Arkivyskupas François Tournonas, didis protestantų priešas,
dėl politinių pokyčių nuo 1547 m. rezidavo Romoje, kur
aštuonerius metus popiežiaus aplinkoje atstovavo Prancūzijai.
Fistuliatoriais buvo vadinami visi instrumentalistai.
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Nuo 1566 m. imperatoriaus Maksimiliano II suvestinėje
„Romisch kaiserlichen Majestat Cantorei Personen“ („Romos
imperijos didenybės muzikantai“) randama Bakfarko pavardė
ir minima, kad liutnininko alga buvo 300 florinų (Kiraly).
Iki Antrojo pasaulinio karo originalo kopija buvo saugoma
Prancūzijoje, Vezulio miesto bibliotekoje. Dabar vidutinės
kokybės fotokopija saugoma Budapešto nacionalinėje bib
liotekoje. Kita originali kopija yra Harvardo universiteto
bibliotekoje („Opera Omnia I“, 1976).
Dėl prastos fotokopijos kokybės neįmanoma aiškiai pasakyti,
kas vaizduojama Bakfarko šeimos herbe.
Nesutampančios datos, įnešančios painiavos, iš tiesų skiriasi
dėl pietinės Prancūzijos kalendoriaus, kuriame nauji metai
skaičiuojami nuo kovo 1 dienos.
Vertė Rasa Murauskaitė.
Vokalinių kūrinių intavoliacijos, išspausdintos Liono tabulatūroje: Nicolas Gombert,o (1495–1560) motetas „Aspice
Domine“; Jacquet,o de Mantua (1483–1559) motetas „Aspice
Domine“; Loyset,o Pietono (datos nežinomos) motetas „Benedicta es“; Jeano Richafort,o (1480–1547) motetas „Hie
rusalem luge“; Thomaso Crequillono (1505–1557) dainos
„Le corps absent“, „Ung gay bergier“; Clemento Jannequino
(1485–1558) dainos „Or vien ca, vien m‘amye“, „Martin
menoit“; Rogier Pathieso (1510–1565) daina „D’amours me
plains“; Claudino Sandrino (1490–1561?) daina „O combien
est“; Jacques,o Arcadelt,o (1507–1568) madrigalai „Si grand
e la pieta“, „Il ciel che rado“, „Che piu foc’al mio foco“, „Quand’io pens’al martire“; Philippo Verdeloto (1480?–1530?)
madrigalai „Dormend’un giorn’a Bai“ ir „Ultimi mei sospiri“.
Originalai saugomi Miuncheno ir Bolonės bibliotekose. Prieš
Antrąjį pasaulinį karą egzistavo dar viena kopija, saugota
Berlyno bibliotekoje („Opera Omnia II“, 1983).
Tikslus įrašas: Anno a virgineo partu, M. D. LXV. Mense Octobri.
Karūnuoto erelio širdies zonoje nupiešta liutnia, iš jos į abi
puses nukreipti pučiamieji instrumentai.
Angl. Virtue stands: and all else falls / that this wide world
embraces; / but virtue alone holds the palm / and exalts man
towards the high heavens („Opera Omnia I“, 1976; vertė Rasa
Murauskaitė).
Andrzejus Trzycieskis pasirašo taip: „Andreas Tricesius, lenkų
riterio, odė“. Šis lenkų poetas ir satyrikas, protestantas, buvo
vienas ryškiausių lenkų Renesanso epochos literatų.
Trečio ir ketvirto poetinių tekstų autorius nėra pažymėtas,
tad galima prielaida, kad tai taip pat Andrzejus Trzycieskis.
1549 m. Žygimantas Augustas suteikė ypatingą privilegiją
muzikams (Lurencie, 1928, p. 125).
Vertė Eleonora Buožytė.
Krokuvos liutnios tabulatūroje be vienos tribalsės ir dviejų
keturbalsių fantazijų randamos šių kūrinių intavoliacijos:
J. Clemenso non Papos (1510?–1555?) motetai „Jesu nomen
sanctissimum“, „Erravi sicut ovis“, „Circumdederunt me“;
Nicolas Gombert,o (1495–1560) motetai „Cantibus organicis“, „Domine, si tu es“, „Venite filii“; Jacques,o Arcadelt,o
(1507–1568) motetas „Exaltabo te Domine“; Josquino des
Pres’o (1455–1521) motetas „Qui habitat in adjutorio“ ir
daina „Faulte d’argent“.
Pranc. Tu verras Edinton et ces sonneurs antiques, / Dont encor
l’univers honore les cantiques, / Francisque de Milan et Bagfar
Polonois, / Qui font mille concerts couronees de nos Roys (vertė
Rasa Murauskaitė).
Elegijoje tekstas „liutnė iš dramblio kaulo“ gali būti tik meninis įvaizdis, o ne tikrovė.
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Valentinas Bakfarkas (1506?–1576): istoriografija ir biografijos faktų interpretacijos

Summary
The process of the reconstruction of the biographies
of historical personalities is complicated: facts in the primary and secondary data are often hard to prove; they are
entwined with subjective opinions, missing information
where interpretations are sometimes contradict one another.
This issue is truly relevant whilst studying the biographies
of Renaissance composers and performers. The main question explaining the importance of musical biography to
musicological researchers is if it is possible to draw parallels
between the biography and creative work and vice versa; if
it is possible to identify the details of a musician’s life in his
creative activities. Whilst analysing artists’ biographies and
the history of their artworks, we often meet various points
of view about the same personalities and their works. The
analysis of biographical data of Valentin Bakfark, presented
in this publication, confirmed that whilst working with
sources of early music, one is always faced with unanswered
questions, so it is crucial to look attentively and critically
into the facts found in secondary sources.
Valentin Bakfark (1506?–1576) beyond doubt is the
most significant composer and lutenist of the 16th century
who worked in the Grand Duchy of Lithuania. Researching
it was discovered that it was the end of 19th century when
his life and work were taken into consideration. The most
important studies about this musician belong to Hungarian
and Polish musicologists of the 20th–21st century.
The reconstruction of Bakfark’s life facts truly reflects
general problems of composers and musicians’ biographies
as well as early music restoration. While analysing the main
historiography and literary sources, related with the Bakfark’s biography, it becomes evident that the major part of
facts about his life is highly questionable. Different authors
keep debating between one another and up until now new
interpretations of the same sources have been given. It is
necessary to add that in the French literature of the 17th

century there were two poetic elegies found were Bakfark
is mentioned next to other well-known lutenists.
Up until now, the biography of Bakfark has been full
of uncertainties. This publication comes to the conclusion
that the main questions are the birth date of the musician,
the history of the presence of the surname Greff, Bakfark’s
lute teacher, the obscure period after King John’s I death;
furthermore, it is not clear who wrote the recommendation
letter to Philipp Melanchton and certainly the lutenist’s
surprise departure from Vilnius.
All biographical facts that are available give relevant
information about the artist and his activities, and how he
was appreciated in various countries. Remaining musical
and literary resources testify to his nationality, the history
of his service for Sigismund II Augustus, Italian education,
an approximate date of acquaintance with Bishop Francois
Tournon, as well as with Pope Leo X and other fundamental
biographical details.
It is well known that there are two collections of Bakfark’s
compositions still remaining which are significant not only
to reveal the composer’s creativity, but also to present the
importance of sources as a reconstruction of the lutenist’s
biography. Moreover, in Western Europe there are many lute
tablatures still remaining, which are made by other authors
of the second half of the 16th century and the beginning of
the 17th century. They also include Bakfark’s compositions.
These facts confirm the hypothesis that in mentioned period
Bakfark was well known and highly valued.
The factors which determined different points of view
about Bakfark are: existing data, cultural differences, the
understanding of context, the competence of the assessor
and subjective taste. However, after doing the research it
can be summarized that the opinion about Bakfark was
and will be homogeneous: most scholars emphasize his
importance for the history of the 16th century’s lute (only
a few Western Europe musicologists look sceptically to such
an evaluation).
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Holy Week Lamentations in Vilnius Cathedral
Didžiosios savaitės lamentacijos Vilniaus katedroje

Abstract
This article sets forward a theory concerning the formation of the cycle of Holy Week lamentations for Vilnius Cathedral from the works
of two different authors – Zgirski (first name unknown) and Antoni Sokulski (1771–1840). This hypothesis is based on the analysis of the
manuscripts of three parts of the cycle of lamentations: Lamentations in C by Zgirski (LNMMB F 105–57, LMA F 43–27240), Lamentations in C minor (LNMMB F 105–99) and Lamentations in F major (LNMMB F 105–430) by Sokulski. These works come from the same
library collection, have a similar timeline pattern of performances, and they complement each other in the light of the liturgical canons of
Holy Week. This article gives a brief description of the lamentations (Lamentatio Jeremiae Prophetae) – the genre included in the rites of dark
Matins of Holy Week. Information about the authors of the lamentations of Vilnius Cathedral – Zgirski and Sokulski – is complemented
by a description of the manuscripts of the compositions and places emphasis on some of the stylistic features of the works that have been
preserved in the form of scores and separate voice parts in the collections of the Mažvydas National Library in Vilnius and the Wroblewski
Library of the Lithuanian Academy of Sciences.
Keywords: Vilnius, 19th century, Zgirski, Antoni Sokulski, spiritual music, lamentations, prophet Jeremiah.
Anotacija
Šiame straipsnyje pateikiama teorija apie Vilniaus katedroje XVIII–XIX a. sandūroje susiformavusį Didžiosios savaitės lamentacijų ciklą,
remiantis dviejų skirtingų autorių – Zgirskio (vardas nežinomas) ir Antonio Sokulskio (1771–1840) – darbais. Šios hipotezės pagrindą
sudaro lamentacijų trijų dalių ciklo rankraščių analizė: Zgirskio Lamentacija C-dur (LNMMB F 105–57, LMA F 43–27240), Sokulskio
Lamentacijos c-moll (LNMMB F 105–99) ir F-dur (LNMMB F 105–430). Tai tos pačios bibliotekos kolekcijos kūriniai, papildantys vienas
kitą Didžiosios savaitės liturginių kanonų prasme. Straipsnyje pateikiamas trumpas lamentacijų aprašymas („Lamentatio Jeremiae Prophetae“) – žanras, įtrauktas į Didžiosios savaitės naktinių pamaldų apeigas. Informacija apie lamentacijų Vilniaus katedrai autorius – Zgirskį ir
Sokulskį – papildyta kūrinių rankraščių aprašymu, akcentuojami kai kurie stilistiniai kūrinių bruožai (šių kūrinių partitūros ir balsų partijos
saugomos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje).
Reikšminiai žodžiai: Vilnius, XIX amžius, Zgirski, Antoni Sokulski, dvasinė muzika, lamentacijos, pranašas Jeremijas.

The cycle of lamentations for Holy Week, a musical
treatment of the Old Testament verses of mourning of the
prophet Jeremiah (Threni, Lamentations), was an important
part of the Roman Catholic liturgy until around 1970 as lessons for the first Nocturne of Matins on Maundy Thursday,
Good Friday and Holy Saturday. The tradition of singing
lamentations was also implemented in one of the most important religious and cultural centres of Lithuania – Vilnius
Cathedral. Besides traditional choral Gregorian chants that
had been certainly used in the temple for centuries, at the
end of18th– in the first third of the 19th century, musical
embodiments of the prophet Jeremiah’s lamentations came
into being in the musical environment of the Vilnius Cathedral, now preserved in the form of manuscript musical
scores by local authors – Zgirski (first name unknown) and
Antoni Sokulski (1771–1840). In due time these works
belonged to the musical collections of Vilnius Cathedral1
and today they are kept in the holdings of the Mažvydas
National Library in Vilnius and the Wroblewski library
of the Lithuanian Academy of Sciences. Scores of the
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Lamentations in C by Zgіrski (LNMMB F 105–57, LMA
F 43–27240)2 and the Lamentations in C minor (LNMMB
F 105–99) and Lamentations in F major (LNMMB F
105–430)3 by Sokulski, which probably formed a single
cycle of lamentations for Holy Week, will be the subject of
analysis in this article.
As the genre of lamentations is rather little known in
musicology, here is a short description.
The Lamentations of Jeremiah the Prophet (Lamentatio
Jeremiae Prophetae) from the Old Testament are part of
the Divine Office and are recited during Tenebrae, or the
celebrations of Matins and Lauds on the last three days of
Holy Week with gradually extinguished candles.4 Dark
matins with their attached services of lauds on Maundy
Thursday, Good Friday and Holy Saturday formed an important part of the dramatized rituals of Holy Week. The
following symbolic ritual was performed during them: after
reading each of the nine psalms of Matins and five psalms
of Lauds, one candle of a fifteen-branched candlestick was
quenched to remind the people of the apostles who had left

Holy Week Lamentations in Vilnius Cathedral

Jesus in his last moments. The fifteenth candle was hidden
behind the altar, so the church was virtually unlit, “dark.”
The meaning of these services is intended as preparation
for full mourning on Good Friday, the day of Jesus’ death
on the cross.
The lamentations, or weeping, (Gr. Threni) were introduced into the Western Christian services back in the 9th
or 10th century. According to the liturgical order, three
different lessons from the five elegies of the Lamentations of
Jeremiah are recited on each of the three days of the Paschal
Triduum (see Table 1).
Lesson I

Lesson II

Lesson III

Maundy
Thursday

Chapter I
verses 1-5

Chapter I
verses 6–9

Chapter I
verses 10–14

Good
Friday

Chapter II
verses 8–11

Chapter II
verses 12–15

Chapter III
verses 1–9

Holy
Saturday

Chapter III
verses 22–30

Chapter IV
verses 1–6

Chapter V
verses 1–11

Table 1

Over the centuries, just like other genres of liturgical
music of Western Christianity (masses, Passions, Magnificat, etc.) lamentations have undergone transformation of
their musical style and texture: from the Gregorian monody
to the genres of cantata and oratorio. Initially, they were
recited to the 6th tone, officially set for the genre by the
Council of Trent.
Psalm recitation formulae were preserved in the early
polyphonic lamentations that appeared in the mid-15th
century and were close to the technique of organum with
rigorous syllabic recitation and often parallel motion of
voices. The majority of lamentations presented in the twovolume collection by A. Petrucci (1506) including works
by Jacques Arcadelt, Isaac, Bartolomeo Tromboncino, Johannes Tinctoris, etc. are based on the rich and ornamented
tonus lamentationum of Spanish origin, traditionally used
for the third lesson on Holy Saturday (Oratio Jeremiae).
In the first half of the 16th century lamentations acquired a four-part structure. Stylistically they were close the
motet genre with the whole spectrum of various polyphonic
techniques. In the second half of the century the four sets
of Lamentations of Jeremiah the Prophet were composed
by Palestrina. Along with the development of homophony
many lamentations were created for solo voices with figured
bass. In the 18th century the interest in the genre receded,
although single works, which became virtuoso vocal opuses,
were created by Neapolitan composers including Alessandro Scarlatti, Francesco Durante, Nicola Porpora, Niccolò Jomelli. In French music lamentations spread under
the name of leçons de ténèbres (lessons of Tenebrae), most
vivid examples of which are the opuses of Marc-Antoine

Charpentier and François Couperin (Massenkeil, 2001;
Кириллова, 2005).
We already can state that in the 18–19th centuries,
the genre of lamentations, together with accompanying
responsories of dark Matins was quite widespread in liturgical practices of the Catholic Church in the former GDL.5
Besides the traditional, monophonic Gregorian chants we
managed to discover a number of manuscripts of Lamentations of Jeremiah the Prophet:
•• an anonymous one Lamentationes Hieremiae (F 105–515);
•• 1mo Lamentatia (in C) by Zgirski5 (F 105–57, F 43–
27240);
•• Lamentatio Jeremiae Prophetae (c-moll, F-dur) by
Sokulski (F 105–99, F 105–430).
The latter two works come from the same library collection,6 have a similar timeline pattern of performances, and
also complement each other in the light of the liturgical
canons of Holy Week. These facts suggest that in actual
practice the lamentations composed by Zgirski and Sokulski
were united into a single cycle and performed according
to the order of the liturgy of dark Matins during Maundy
Thursday, Good Friday and Holy Saturday.
Before proceeding to an evaluation of the works, let us
summarize the information about their authors. Despite
making quite an imprint on the history of music in Vilnius,
and despite the survival of a number of hand-written and
published works, no special scientific studies have been
dedicated to their creative work.
Zgirski is a relatively little-known figure in the history of Vilnius church music. It is clearly stated that he
was head of the Choir (senior) of Vilnius Cathedral in
1760–1775. The composer was appointed to this position on October 10, 1760. It goes without saying that
before that he worked as a music teacher (Budzinauskienė,
1998, p. 14). According to J. Kurczewski, in 1775 Zgirski
received a salary of 862 zlotys as the head of the Choir
(Kurczewski, 1916, p. 343).
It is possible that the author of the lamentations, as well
as some other liturgical works preserved in Vilnius library
collections, was Bogusław Zgirski (or Zgierski) – Prefect
of the Basilian monastery in Vilnius, who created music
for plays of the Basilian school theater (Levinskaitė, 1996,
p. 20). Some sources record the name of Bogusław Zgirski
as the author of the music for the play by Samuel Nowicki
(Cicero tragedia, 1752) (Dramat staropolski, p. 308–309,
Wizerunki, 1841, p. 126).
There is every reason to believe that Zgirski was an
outstanding composer of church music of his time. Several
manuscript works (or fragments there of ) of his authorship
survive in Mažvydas National Library in Vilnius and the
Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences.
Еach of the works is a well-developed score for voices and
an instrumental ensemble:

21

Lietuvos muzikologija, t. 15, 2014

••
••
••
••
••
••

Missa in D (LMA RS F 43–27254);
Completorium іn D (LNMMB F 105–680);
Completorium in C (Miller, 1936, p. 159);
Sanctum in Es (Levinskaitė, 1996, p. 20);
Requiem in C (LNMMB, F 105–680);
Lamentations in C (LNMMB F 105–57; LMA RS
F 43–27240).
Based on the availability, as a rule, of a few surviving
copies of the abovementioned compositions, as well as
notes made by musicians and singers on the pages of their
manuscripts, the works of Zgirski were used in the liturgical practice of Vilnius Cathedral long after the composer’s
death. For example, one can see on two sets of parts for the
Completorium in D, which obviously come from different
times, notes made by scribes and performers during the
period from 1818 until 1892.
Zgirski’s lamentations in C, which have come down to
us in a full score (F 105–57), as well as in the form of an
incomplete set of vocal parts: Canto, Alto, Basso (F 43–
27240), are no exception. Judging by the notes inscribed by
performers on the pages of the manuscripts, the work was
performed in Vilnius Cathedral throughout the second
half of the 19th century. For example, the last page of the
manuscript for the Alto part has the following inscription:
Na Wielką strzodą / O godzinie 2 poobiedzie / Augustyn Roku
1860 / Marca 15 dnia7

At that time, the work most likely performed under the
baton of the Vilnius church conductor Stanisław Pieszko
visible on the same page has a decrypted tone series in alto
clef with an inscription “Klucz altowy Pan Pieszko” [“Alto
clef Mr. Pieszko”].
In the pages of Zgirski’s lamentations vocal parts one can
see other inscriptions regarding the following performances:
Lamentacja / Roku 1860 Dnia / przed Wielko Noce / We Srode
o godzinie / Drugiey. / Po po łudniu / Dla Państwo Adama i
Panny Jankoskiey / Panny Karoliny Lukomskiey [Lamentations
of the Year 1860 day before Easter on Wednesday at 2 p.m.
For Mr Adam and Ms Jankowskis Ms Karolina Lukomska];
Śpiewał W. Nowicki 1877go roku 22 Marca [Sung by W. Nowicki in 1877 March 22].

The last page of the score of Zgirski’s lamentations has
an even later date of performance of the work: 1894 der
B. Paskowski.
The handwritten score of Zgirski’s lamentations has a
title page and 21 pages of musical notation. The title page
of the score contains the following attribution information
in Latin:
Lamentatia / a / septem vocibus / Canto, Alto, Tenore, Basso /
Flauto primo, Flauto Secundo, / et / Basso Fundamento. / Del.
Seg. Zgirskiego / Partitura.
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Obviously later, in pencil, above this information, the
following is written:
1sza / na Wielką Środę.

In support of our hypothesis about the integration of
the lamentations composed by Zgirski and Sokulski into a
single cycle, we would like to immediately turn the reader’s
attention to the fact that such a “practical” inscription – 2ga
na Wielki Czwartek – was made on the score of Sokulski’s
lamentations in C minor.
The lapidary instrumentation for Zgirski’s lamentations
that accompanies the quartet of vocal parts, consisting of
two flutes and Basso Fundamento, was apparently deliberately chosen by the author8. A matt sound color of flutes
devoid of joyful gloss best suited the mourning category of
the lamentations of Jeremiah, the mysterious and gloomy
atmosphere of dark Matins, and at the same time made it
possible to complete the upper range of the score. However,
the duet of flutes plays only in two of five sections of the
work: in the second – Plorans ploravit, and in the fifth –
Facti sunt. In the other sections, the main textural and
harmonic burden lies with a quartet of soloists accompanied
by Basso Fundamento (in the score referred to as Contra
Basso). All that deprived the score of excessive showiness.
In performance, the voice parts were likely supported by
a pipe organ, which is evidenced by the apparently later
inscribed additional notes to decrypt the Basso Continuo.
Unlike other genres of liturgical music (masses, litanies),
the text of which allows various options for its distribution
in the form of a whole, the type of internal structure of the
musical form of the lamentations was, as a rule, quite clearly
specified by the text. Zgirski’s lamentations, in this sense, are
no exception: their form obeys the logic of the construction
of the biblical text – the first five verses of the first book of
Lamentations of Jeremiah, divided by letters of the Hebrew
alphabet. What we can see is a one-part work, in which the
introductory section stands out (Incipit lamentatio Jeremie
prophete), five main sections corresponding to five verses of
the Latin text, and the final section (Jerusalem Convertere
ad Dominum Deum). Partition boundaries are monumental
chants of the Hebrew letters (ALEPH, BETH, GHIMEL,
DALETH, HE). The full text of Zgirski’s lamentations
together with the translation is presented in table 2.
Stylistically, Zgirski’s lamentations are close to the works
of his contemporaries in the so-called cantata style – for example, to the Litanis by Józef Zeidler (end of 1744–1806),
Jan Wański (1756–end of 1830), and Wojciech Dankowski
(end of 1760–after 1836). As in many works of that period,
parts of Zgirski’s lamentations, each of them being built on
their own thematic material, alternate on the principle of
contrast. The form as a whole gets “closed” with an arch
between the opening and closing sections of the Adagio
having a solemn and monumental tonality and similar
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Text in Latin

Translation into English

Introductory
section

Incipit lamentatio Jeremie prophete

Start of the lamentations of Jeremiah the
prophet

1 section

ALEPH. Quomodo sedet sola civitas plena
populo! Facta est quasi vidua domina gentium;
princeps provinciarum facta est sub tributo.

ALEPH. How lonely sits the city that was full of
people! How like a widow has she become, she
that was great among the nations! She that was a
princess among the cities has become a vassal.

2 section

BETH. Plorans ploravit in nocte, et lacrimæ ejus
in maxillis ejus: non est qui consoletur eam, ex
omnibus caris ejus; omnes amici ejus spreverunt
eam, et facti sunt ei inimici.

BETH. She weeps bitterly in the night, tears
on her cheeks; among all her lovers she has
none to comfort her; all her friends have dealt
treacherously with her, they have become her
enemies.

3 section

GHIMEL. Migravit Judas propter afflictionem,
et multitudinem servitutis; habitavit inter gentes,
nec invenit requiem: omnes persecutores ejus
apprehenderunt eam inter angustias.

GHIMEL. Judah has gone into exile because
of affliction and hard servitude; she dwells now
among the nations, but finds no resting place;
her pursuers have all overtaken her in the midst
of her distress.

4 section

DALETH. Viæ Sion lugent, eo quod non sint
qui veniant ad solemnitatem: omnes portæ ejus
destructæ, sacerdotes ejus gementes; virgines ejus
squalidæ, et ipsa oppressa amaritudine.

DALETH. The roads to Zion mourn, for none
come to the appointed feasts; all her gates are
desolate, her priests groan; her maidens have
been dragged away, and she herself suffers
bitterly.

5 section

HE. Facti sunt hostes ejus in capite; inimici
ejus locupletati sunt: quia Dominus locutus est
super eam propter multitudinem iniquitatum
ejus. Parvuli ejus ducti sunt in captivitatem ante
faciem tribulantis.

HE. Her foes have become the head, her
enemies prosper, because the LORD has
made her suffer for the multitude of her
transgressions; her children have gone away,
captives before the foe.

Closing
section

Jerusalem Convertere ad Dominum Deum

Turn to the Lord God to Jerusalem

Table 2

melodic turns. This consolidation of the form has its roots
in the canzone and was characteristic of plenty of liturgical works of the 17th century (Litania cursoria Szarzyński,
Litaniae de Providentia Divina G. Gorczycki).
Zgirski’s lamentations begin with a short, but solemn,
built on tonal and dynamic contrasts, introductory section – Incipit lamentatio Jeremie prophete (Adagio, in C):

The first main section – Quomodo sedet (Allegro moderato, in C) attracts attention by the dynamism of the
material of four solo voice parts against the background
of a restless figure of Basso continuo accompaniment. The
character of this section is determined by pointed calls of
the voices that sometimes appear in an imitative method
of performance:
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The second section Plorans ploravit (Adagio, in A)
contrasts with the previous section in its tempo, meter, and
mourning tonality emphasized by lamento figures in a duet
for flutes and by the symbolism of small-second intonations.

Sviatlena NIEMAHAJ

Rising decisive scales set the tonality of the third section
Migravit Judas (in F). This accentuates the lyrical fourth Viæ
Sion (in c), which starts with the soft, “lacy” intonations of
two feminine voices:

Lastly, the fifth and most extensive section, Facti sunt
(Moderato, in G), designated as Aria, is actually a duet for
alto and tenor, which begins with ritornello of flutes:

It is obvious that the choir in Zgirski’s lamentations
plays a far smaller role than the solo voices. We can assume
that the author initially counted only on solo parts as the
outermost sections of the score are not deprived of virtuoso
moments rich in intra-syllabic chants, either. In the score
(F 105–57), there is no note for distribution between the
choir and solo voices. Separate notes appear in the Alto part
(F 43–27240), but they do not provide a complete picture
of the performing conception of the work.
In general, it can be noted that the lamentations composed by Zgirski embody a distinct imprint of the Baroque
style and in all likelihood were written in the last third of
the 18th century. The middle parts of the work show signs
of a concert style prevalent in church music of the 17th–
18th centuries. The whole form has features of a vocal and
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instrumental multipart concert with its contrasts of character, meter and the composition of performers. Elements of
polyphony were not alien to Zgirski, and they are embodied
not in the Baroque counterpoint, but only in the simulation
exordium of the voice parts.
It is not known whether Zgirski was the author of a full
cycle of Holy Week lamentations. It is possible that at the
end of the 18th–early in the 19th century, the scores of his
authorship for Good Friday and Holy Saturday were lost.
Anyway, only one score of Zgirski survives today; it constitutes the first part of the lamentations cycle – for Maundy
Thursday. In this regard, we may believe that a full cycle of
Holy Week lamentations for Vilnius Cathedral, which was
used in liturgical practice in the second half of the 19th
century, was formed in a gradual way. It is possible that
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knowing the score of Zgirski and the tradition of performing
lamentations in Vilnius Cathedral, Sokulski added the two
parts required for the whole of the cycle in the first third
of the 19th century.
Despite the fact that composer, teacher and violin
maker Antoni Sokulski (Sukulski) lived and worked in the
former GDL not so long ago – in the first half of the 19th
century – there are few records and analytical papers on this
personality. The most concise source of his biography is the
anonymous Wspomnienie o Antonim Sokulskim [Recollections about Anton Sokulski] in the periodical Wizerunki i
roztrząsania naukowe [Scientific images and deliberations]
(Wspomnienie, 1842). Certain facts about Sokulski can be
found in the memoirs of G. Puzynina, in Słownik muzyków
dawnej Polski do roku 1800 [Dictionary of musicians of
Old Poland before 1800] by Adolf Chybiński, and the
monography Teatr polski i muzyka na Litwie jako strażnice
kultury Zachodu (1745–1865): studium z dziejów kultury
polskiej [Polish Theatre and Music in Lithuania as Guards
of Western Culture (1745–1865): Study of the history of
Polish culture] by Antoni Miller. Valuable information is
available in the article by Jerzy Gołos for the edition of the
Fugue for organ in C major (Sokulski, 1974).
Until recently the life and work of Sokulski have not
been analysed in scientific publications, which can be accounted for by the small number of the surviving works.
For a long period he has been known solely for his Fugue
for organ in C major (Sokulski, 1974; Музыка, 2007) and
the song of the Philomaths Society Hej, radością oczy błysną
[Let the joy glow in our eyes], lyrics by Adam Mickiewicz,
1819 (Немагай, 2004). Certain critical sources contain
references to the acknowledged Passion Week Lamentations
annually performed in Vilnius Cathedral, but their scores
have remained obscured from the researcher’s attention for
a long period (Wspomnienie, 1842, p. 209).
The abovementioned sources allow us summarize currently available information about Sokulski and reconstruct
some facts of his life. The musician was born in Podgórze
near Cracow. After military service and the 1794 uprising,
in which he had taken part, the composer moved to the
region of the former Grand Duchy of Lithuania annexed
by the Russian Empire. He served as a musician and music
teacher in the house of Marshal Stanislaw Soltan in Dziatlava, worked in the courts of the Wankowiczes, Kublickis,
Mostowskis, and Tyszkiewiczes, as well as in the estates of
the Tyzenhauses in Pastavy and Günthers in Dabraŭlany
(present Belarus). For a period of his life the composer
lived and worked in Vilnius. According to the memoirs of
Milewski, he worked in the Music School of Vilnius University, together with Jan Dawid Holland, Józef Deszczyński
and Jan Nepomuk Renner (Wspomnienie, 1842, p. 209).
It is known that Sokulski cooperated with Holland in the
publication of The Academic Treatise on the Genuine Art of

Music (1806), had close contacts with the circle of Joseph
and Kristin Franks, and co-organised a number of amateur
events. In the twilight of his life he made musical instruments, mostly violins and violas (Chybiński, 1948–49;
Puzynina, 1928; Sokulski, 1974; Wspomnienie, 1842).
This encyclopaedic information requires a number of
clarifications. Sokulski could not have started his work in
the Dziatlava capella until 1797, when with the permission of Paul I Stanislaw Soltan could have returned after
his banishment to Kazan (capital city of present Tatarstan,
Russia).10 In the first third of the 19th century his capella
was among the most renowned. It was mentioned by Mickiewicz in his epic poem Pan Tadeusz [Master Thaddeus],
book VIII:
Pan Tyzenhauz tancerzy przysłał, a kapele
Ogiński i pan Sołtan, co mieszka w Zdzięciele (Міцкевіч,
1998, р. 183).

From the memoirs of G. Günther-Puzyna we learn that
in the 1830s Sokulski worked in Pastavy (present Belarus)
teaching music to the children of the renowned ornithologist and collector count Konstanty Tyzenhaus: Marina,
Helena, Zbigniew and Rudolf. 11 After the Tyzenhauses left
for Riga in 1837, the musician moved to Dabraŭlany, where
he taught music to Matilda, Gabriela and Ida, daughters of
Adam and Alexandra Günther. The memoirist left a short
description of the composer’s personality:
He was a fairly good guy. He walked a lot, wrote light poems
and did not bore us or make our life difficult (Puzynina,
1928, p. 235).

The author of the obituary in Scientific Images and
Deliberations confirms the good character of the composer.
For example, he writes, that during his work in Vilnius,
Sokulski was the one who united the local musicians. The
article points out “the gentle and sweet manners” of the
composer, his “light and sociable character, thorough education and good breeding, which spoke in his favour and
made pleasing for everybody”.
The time of his death, referred to in this article as “the
previous year”, gives good cause to think that the composer
did pass away in 1840, as the Polish sources state, but in
1841. Chybiński is of the similar opinion (Chybiński,
1948–49, p. 117).
Despite the recognition and popularity of Sokulski’s
Passion Week Lamentations that for a long time were performed annually in Vilnius Catholic Cathedral, no information on their publication is available (Wizerunki, p. 209).
Therefore, the retrieved manuscripts can be considered the
only source for their analysis.
The inscriptions on the scores by Sokulski (F 105–99,
F 105–430) show that they used to be performed on
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Latin text

English translation

Introductory
section

De lamentatione Jeremiae prophetae

Lamentations of Jeremiah the Prophet

1 section

2.8 HETH. Cogitavit Dominus dissipare
murum filiæ Sion; tetendit funiculum suum, et
non avertit manum suam a perditione: luxitque
antemurale, et murus pariter dissipatus est.

2.8 HETH. The LORD determined to lay in
ruins the wall of the daughter of Zion; he marked
it off by the line; he restrained not his hand
from destroying; he caused rampart and wall to
lament, they languish together.

2 section

2.9 TETH. Defixæ sunt in terra portæ ejus,
perdidit et contrivit vectes ejus; regem ejus
et principes ejus in gentibus: non est lex, et
prophetæ ejus non invenerunt visionem a
Domino.

2.9 TETH. Her gates have sunk into the
ground; he has ruined and broken her bars;
her king and princes are among the nations;
the law is no more, and her prophets obtain no
vision from the LORD.

3 section

2.10 JOD. Sederunt in terra, conticuerunt
senes filiæ Sion; consperserunt cinere capita sua,
accincti sunt ciliciis: abjecerunt in terram capita
sua virgines Jerusalem.

2.10 IOD. The elders of the daughter of Zion
sit on the ground in silence; they have cast
dust on their heads and put on sackcloth; the
maidens of Jerusalem have bowed their heads
to the ground.

4 section

2.11 CAPH. Defecerunt præ lacrimis oculi
mei, conturbata sunt viscera mea; effusum est in
terra jecur meum super contritione filiæ populi
mei, cum deficeret parvulus et lactens in plateis
oppidi.

2.11 CAPH. My eyes are spent with weeping;
my soul is in tumult; my heart is poured out
in grief because of the destruction of the
daughter of my people, because infants and
babes faint in the streets of the city.

Closing
section

Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum
Deum tuum

Jerusalem, Jerusalem, return to the Lord thy
God

Introductory
section

De lamentatione Jeremiae prophetae

Lamentations of Jeremiah the Prophet

1 section

3.22 HETH. Misericordiæ Domini, quia
non sumus consumpti; quia non defecerunt
miserationes ejus.

3.22 HETH. The steadfast love of the LORD
never ceases, his mercies never come to an end;

2 section

3.23 HETH. Novi diluculo, multa est fides
tua.
3.24 HETH. Pars mea Dominus, dixit anima
mea; propterea exspectabo eum.
3.25 TETH. Bonus est Dominus sperantibus in
eum, animæ quærenti illum.

3.23 HETH. They are new every morning;
great is thy faithfulness.
3.24 HETH. "The LORD is my portion," says
my soul, "therefore I will hope in him."
3.25 TETH. The LORD is good to those who
wait for him, to the soul that seeks him.

3 section

3.26 TETH. Bonum est bonum præstolari cum
silentio salutare Dei.
3.27 TETH. Bonum est viro cum portaverit
jugum ab adolescentia sua.

3.26 TETH. It is good that one should wait
quietly for the salvation of the LORD.
3.27 TETH. It is good for a man that he bear
the yoke in his youth.

4 section

3.28 JOD. Sedebit solitarius, et tacebit, quia
levavit super se.
3.29 JOD. Ponet in pulvere os suum, si forte sit
spes.
3.30 JOD. Dabit percutienti se maxillam:
saturabitur opprobriis.

3.28 Let him sit alone in silence when he has
laid it on him;
3.29 Let him put his mouth in the dust—there
may yet be hope;
3.30 Let him give his cheek to the smiter, and
be filled with insults

Closing
section

Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum
Deum tuum

Jerusalem, Jerusalem, return to the Lord thy
God
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Maundy Thursday and Good Friday. Nevertheless, according to the liturgical order they are intended for Good
Friday and Holy Saturday respectively, according to the
fragments of the Lamentations of St. Jeremiah used in
them. Thus, the first opus (C minor) by Sokulski is a setting
of verses 8–11 of Chapter II of the Lamentations, whereas
the second (F major) sets verses 22–30 of Chapter III (see
Table 1). The table 3 shows the distribution of the texts
of the Lamentations of Jeremiah in Sokulski’s settings in
C minor and F major.
The newly discovered materials for the Lamentations in
C minor have two sets of parts and a score. The oldest set
of parts bears certain inscriptions by the singers. Thus, one
of the Canto parts bears the text R 1838, another one – M.
Salnicki śpiewał koło 1877 roku [M. Salnicki sang it c 1877].
Therefore, we can conclude that the opus was written not
later than 1838 and, satisfying the liturgical demand for a
long period, was performed in the second half of the 19th
century.
The handwritten score12 includes 21 pages of musical
notation. The initial notation included four vocal voices
and parts for a flute, viola, cello and contrabass. The parts
for two clarinets and a bassoon were added to the score in a
different handwriting. Moreover, the set contains parts for
two French horns and two trombones that seem to have
been written later and, very likely, not by the composer
himself. These ‘amendments’ to the score probably show
that the opus was popular and was a regular element in the
liturgical repertoire of Vilnius Cathedral.
Sokulski’s Lamentations in F major for Good Friday13
(liturgically – for Holy Saturday) are represented by an
incomplete score14 and one set of voice parts. The composition of the score is different from that of the previous one:
besides four choral (solo)15 parts there are two violas, a cello
and a bass, and two winds – a flute and a clarinet. The set
also contains parts for a trombone and first violin, which,
judging by the paper, were amended much later. Below are
inscriptions on the scores regarding performances, which
show the incredibly long life of the opus—since at least
1841 (the year of Sokulski’s death) till 1893:

Pisał A. U. Roku 1846 dnia 1 aprila [Written by A.U. in the
year 1846 on the day of 1 April]
Krzyknicie Bassy za to będziecie jeść na Wielkanoc kiełbasy.
[Sound the basses and you will eat sausages at Christmas].
Śpiewał M. Woyciechowski. R. 1852 (1832?) [Sung by M.
Woyciechowski. Y. 1852 (1832?)]
Śpiewał Maksimilian W R 1853 [Sung by Maksimilian W
Y 1853]
Śpiewał Juzef Oponowicz R 1860 [Sung by Juzef Oponowicz
Y 1860]
Rku 1860 Marca 14 d. Wilno S.P. [Year 1860 March 14 Vilnius S.P.]
Śpiewał W. Lozdowski R 1860 [Sung by W. Lozdowski Y 1860]
1867 r. W Wilnie. [1867 y. In Vilnius]
Śpiewał Bonifacy Fredukowicz (Fedukowicz) 1891 [Sung by
Bonifacy Fredukowicz (Fedukowicz) 1981]
M: Platt. R: 1891. Marca. 29go[M: Platt. Y: 1891. March 29th]
Rok 1893 Marca 26 dnia [Year 1893 March on day 26]

In both scores, the vocal parts (except the bass) are in
C clef. The order of voices in the score breaks the usual
conventions: for example, the parts for the choir and soloists are put at the top. The peculiarity of the opuses is the
absence of violin parts. The composer might have intended
to dampen the sound of the strings to convey a sombre
mood. In general, the score and the parts are well developed
by the composer and, probably, the conductors.16 The scores
also contain a lot of markings for tempos, dynamics and
articulation.
Sokulski’s Lamentations are elaborate vocal and instrumental opuses, close to cantatas. Following the tradition
of the genre, they open with the section De lamentatione
Jeremiae prophetae, kind of a dramatic beginning:
The four main sections are performed without a break
and are separated by short episodes of a choral character
(Adagio or Lento), based on the letters of the Hebrew alphabet (HETH, TETH, IOD, CAPH – in the Lamentations
in C minor; HETH, TETH, IOD – in the Lamentations
in F major) Their presence in the Latin text reminds us that
all five chapters of the original in Hebrew are written in the
form of alphabetic acrostics. 17

A. Sokulski. Lamentations in C minor, Introductory section
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A. Sokulski. Lamentations in C minor

Both opuses traditionally end with small codas with the
lyrics Jerusalem, Jerusalem, convertere ad Dominum Deum
tuum, a free quotation from the Book of Hosea (XIV.1)
Antoni Sokulski followed the established structure
in both opuses but gave them their individual form and
content.
The Lamentations in C minor, besides the opening
and ending, have four basic sections of different character
telling the story of how God destroyed Jerusalem. The first
one (Cogitavit Deus, C moll) presents tragic images of suffering. It develops dynamically with vivid contrasts and a
full orchestral texture. The second section (Defixae sunt, E
flat major) opens with an expressive, solemn cello solo. Its
dramatic climax with syncopated figures in the strings transforms into light ‘Mozartish’ chromaticized ascending ‘sighs’.
The third section, calmer and more balanced, (Sederunt in
terra, in A flat major) unfolds in triple metre. The fourth,
and last, section in compound duple meter (Defecerunt
prae lacrimus, G minor) is based on an extremely expressive
melody carried by a fragment for solo alto and, after a small
passage in between, by a flute and a clarinet.
The Lamentations in F major has the same structural
form as the previous opus. The distribution of lyrics in the

main sections differs to some extent: chapters II–IV combine some shorter verses from the Book of Lamentations
(see Table 3). At the same time, although the recitation of
the Hebrew letters (HETH, TETH, IOD) inside these sections does not stand out syntactically from the whole, it delimits the sections with, usually, different musical material.
Solo fragments play a significant role in the Lamentations
in F major. Thus, section I (Misericordiae Domini, F major)
starts with a tenor’s arioso; Section II (Novi diloculo, B flat
major) is a duet for tenor and soprano. Section III (Bonus est
Dominus, D minor) starts with an arioso for bass, develops
into a duet for soprano and alto, and only section IV (the
last one) is practically entirely choral. An important role
in the opus is played by figured and imitational parts (fragments?), for example, part III and the vocal parts of part IV
start with a fugato, and imitations fill many elements of the
whole work. All in all, as the essence of the Lamentations in
F major is God’s mercy the opus presents more gentle images
than the Lamentations in C minor, although it has no lesser
dynamics and dramatic effect. In general, the character of
the Lamentations in C minor and F major perfectly fits the
atmosphere of Good Friday and Holy Saturday with their
main substantive content: the death of Jesus on the cross
and the expectation of the Resurrection of the Lord.
The Lamentations of Jeremiah the Prophet in C minor
and F major demonstrate Sokulski’s high professionalism
in composition and writing scores. The works are extremely
expressive, with vivid music images and rich content. The
music material develops flexibly, full of dynamic ascents,
climaxes and descents. To conclude, we can characterize
sthe opuses as among the best examples of religious music
of the former GDL in the first half of the 19th century.
Sokulski’s Lamentations chronologically and stylistically
belong to the pre-romantic epoch. In a number of fragments
the composer applies expressive means typical for mature
and late classicism (e.g. Beethoven’s themes in major key
parts, leading-tone chromaticism of ‘sighs’):

A. Sokulski. Lamentations in F major, Section 3 Bonum est bonum
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Example a:

A. Sokulski. Lamentations in F major, Section 1 Misericordiae Domini, tenor arioso

M.K. Oginski. Romances
Example b:

A. Sokulski. Lamentations in F major. Section 3 Bonus est, bass arioso

M.K. Oginski. Dafni

At the same time the works show distinctive features of
early romanticism; among them – rich and intense development of modes and tones, individualization of instruments
within the orchestra, and, foremost, lyricism permeating
into the melody. A vivid example is the theme of part IV
of the Lamentations in C minor: its emotionally open, distinctively flexible melody is of explicitly song-like form and
has a typical ‘melancholic intonation’ of pre-romanticism:
Many melodic fragments of the Lamentations have
intonations similar to works of the pre-romantic period,
particularly, romances by Michał Kleof Oginski.
The general the style of both Lamentations by Sokulski
turns out to correlate with the style of the religious works of
Deszczyński (1781–1844), particularly, his Litany of Our Lady
of the Gate of Dawn D-dur (Немагай, 2010; Немогай, 2013).
In conclusion, we should pay attention to the coincidence of the individual dates of performing the lamentations
of Zgirski and Sokulski. Of them, we have two documented
ones, according to the notes made by performers and scribes:
Lamentations by Zgirski

This concordance of performance dates confirms the
hypothesis that the works by Zgirski and Sokulski at least
in the second half of the 19th century were combined in a
single cycle, and were performed according to the order of
the liturgy of dark Matins.
Conclusions
Scores of the lamentations by Zgirski and Sokulski shed
light on the liturgy of Easter Triduum in Vilnius Cathedral
in the 19th century. From the analysis of the scores it follows
that at least in the second and last third of the 19th century,
on Maundy Thursday, Good Friday and Holy Saturday the
works by local composers directly related to the Choir of
Vilnius Cathedral and the musical and cultural environment of Vilnius were performed.
The discovery of the lamentations in C, as well as other
Zgirski works, which are preserved in the Mažvydas National Library in Vilnius and the Wroblewski Library of
Lamentations by Sokulski

Roku 1860 / Marca 15 dnia

F 43–27240
voice part Alto

Rku 1860 Marca 14 d. Wilno
S.P.

F 105–430
voice part Canto

Śpiewał W. Nowicki 1877go
roku 22 Marca

F 43–27240
voice part Alto

M. Salnicki spiewał roko
1877 roko

F 105–99
voice part Canto

Table 4
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the Lithuanian Academy of Sciences, allows us to establish
him as an outstanding composer of religious music of the
last third of the 18th century. His personality and creativity
unquestionably deserve special analysis in the context of the
religious creativity of composers of the former GDL and
wider – of the Polish-Lithuanian Commonwealth.
Analysis of Sokulski’s lamentations (in C minor and
F major) allows us to place his creative personality in line
with the best writers of religious music of the former GDL
of the period preceding Moniuszko: Florian (?) Bobrowsky
(1779?–1846?) Wojciech Dankowski (1760?–1814?),
Józef Kozłowski (1757–1831), and Józef Deszczyński
(1771–1844). Sokulski’s lamentations, which certainly
should had been familiar to the young Moniuszko, immediately preceded the appearance of such important works
of church music by the latter as Litanies of Ostra Brama.
The liturgical complementarity of the scores of Zgirski
and Sokulski, the common period of performance of the
works (at least from 1860 to 1894), as well as the appurtenance of the scores to the same religious and cultural environment – Vilnius Cathedral – suggest that in the practice
of the dark Matins liturgy the works were combined into
a single cycle of Holy Week lamentations. Their appurtenance to different epochs and styles, in all probability, did
not tie up the performers. For the formation of a full cycle
of Vilnius Cathedral lamentations, the outstanding quality
of the musical material of all three analyzed works as well as
an extremely high compliance with the atmosphere of the
dark Matins liturgy can be considered crucial.
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without the necessary Russian passports. Then in Jarosław
(Galicia), the runaway composer for three weeks played the
role of the Secretary of his benefactress.
11
G. Günther-Puzyna in her usual, pretty easy memoir style,
which allowed consideration of the personal lives of her
characters, is mainly focused on the history of the marriage
of Sokulski and the further destiny of his relatives.
12
The title on the first page of the score: Lamentatio Jeremiae
Prophetae. Par M. Anto: Sokulski. A later inscription in pencil:
2ga na Wielki Czwartek [2nd, for Maundy Thursday].
13
The title on the first page of the score:
3cia
Lamentacia na Wielki Piontek Sokulski [3rd lamentation for
Good Friday Sokulski].
14
The missing beginning of the original score is competed with
four pages of notations, obviously, of later origin. The last page
of the score was reconstructed from the preserved parts.
15
Solo parts are not marked out in the score but they are ‘traceable’ in the texture (e.g. in the interchange of solo and choral
fragments).
16
More recent markings in pencil seem to be made by conductors.
17
In the 17th and 18th cc. the letter of the Hebrew alphabet
started to be set to music. Their chanting was often very ornamental, both rhythmically and melodically.
5
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Santrauka
XVIII a. paskutiniais dešimtmečiais ir visą XIX a. Vilniaus katedra buvo vienas svarbiausių buvusios Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės muzikos centrų. Gausi katedros biblioteka buvo nuolat papildoma ne tik Europos ir
Lenkijos kompozitorių kūriniais, kurie sudarė didžiąją dalį
choro repertuaro, bet ir puikiais kūriniais, sukurtais vietinių
autorių. Labai ilgai daug Vilniaus kompozitorių kūrinių
buvo šios šventovės repertuare: menine kokybe puikūs
kūriniai „gyveno“ ilgą laiką ir po jų autorių mirties. Tarp
tokių minėtinos Zgirskio (XVIII a. antros pusės bažnytinės
muzikos kompozitorius, 1760–1775 m. vadovavęs Vilniaus
katedros chorui) Lamentacija C-dur ir Antonio Sokulskio
Lamentacijos c-moll ir F-dur, kurios buvo įsitvirtinusios
Vilniaus katedros choro repertuare iki XIX a. pabaigos.
Šv. pranašo Jeremijo verksmai ir lamentacijos, žanras,
priklausęs Didžiosios savaitės naktinių pamaldų apeigoms,
plačiai paplito Renesanso ir Baroko laikotarpio Europos
muzikoje. Galima manyti, kad šis unikalus reiškinys buvo
populiarus Vilniuje XIX a., kai įvairialypio muzikinio
akompanimento naktinių pamaldų apeigoms tradicija ėmė
silpnėti.
Didįjį ketvirtadienį atliekama Zgirskio Lamentacija
C-dur yra puikus kompozitoriaus, kurio palikimas iki šiol
labai mažai nagrinėtas, kūrybinio darbo pavyzdys. Partitūra, savo stilistiniais parametrais artima Baroko laikotarpio
partitūroms, turi vokalinio ir instrumentinio koncerto
bruožų ir sudaryta iš ritmo (metro) ir atlikėjų sudėties
požiūriu kontrastingų epizodų. Nėra žinoma, ar Zgirskis
buvo viso lamentacijų ciklo autorius. Panašu, kad per XIX a.
pirmuosius trisdešimt metų žymus Vilniaus kompozitorius
ir švietėjas Sokulskis prie vienintelės išlikusios lamentacijos
pridėjo Didžiajam penktadieniui ir Didžiajam šeštadieniui
skirtas lamentacijas.
Biografinių žinių apibendrinimas, taip pat ir jų nustatymas bei Sokulskio Lamentacijų c-moll ir F-dur mokslinis
pristatymas reikšmingai praplečia Vilniaus XIX a. religinės
muzikos ir muzikinės kultūros panoramą. Pirminė lamentacijų analizė suteikia galimybę nagrinėti kompozitoriaus
palikimą kaip svarbų buvusios LDK priešromantinės epochos muzikos meno reiškinį.
Kaip bendras ciklas, kuris skambėjo Vilniaus katedroje
per Didžiojo ketvirtadienio, Didžiojo penktadienio ir Didžiojo šeštadienio apeigas, Zgirskio ir Sokulskio sukurtos
lamentacijos yra unikalus Vilniaus bažnytinės muzikos
paminklas. Priklausydami skirtingoms epochoms ir stiliams,
šie kūriniai buvo sujungti į ciklą, remiantis funkciniais ir
liturginiais tikslais, kilme, taip pat ir dėl puikių meninių
ypatybių.
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Sviatlena NIEMAHAJ

The first page of the Lamentation in C minor by Sokulski

The first page of the Lamentation in F major by Sokulski
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The first page of the Lamentation in C by Zgirski
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Jonas BRUVERIS

Iš lituanikos istorijos.
Sylvio Lazzari opera „Le Sauteriot“

From the History of Lituanica: Opera Le Sauteriot by Sylvio Lazzari
Anotacija
Kitataučių menininkų lietuviškos tematikos kūriniai yra savitas meno kultūros reiškinys. Daugiausia tokių kūrinių sukūrė kaimyninių šalių
rašytojai, poetai, dramaturgai; yra ir muzikos kūrinių. Tokiai kūrybai gali būti taikomas lituanikos, t. y. meno (grožinės literatūros, muzikos ir
pan.) lituanikos, terminas. Straipsnyje primenamos kitataučių kompozitorių lietuviškų siužetų operos, kai kurie kitų žanrų kūriniai, Eduardo
von Keyserlingo lietuviško siužeto dramos „Pavasario auka“ pastatymai lietuvių scenose. Sylvio Lazzari operos „Le Sauteriot“ („Žiogas“)
libretas parašytas pagal Keyserlingo dramą. Straipsnyje apibūdinama operos struktūra, muzikos kalba, leitmotyvų sistema, lietuvių liaudies
dainų melodikos savybių vartojimas. Opera lietuvių muzikologijoje nagrinėjama pirmą kartą; naudotasi klavyru.
Reikšminiai žodžiai: lituanika, meno lituanika, istorija, opera, liaudies dainos, leitmotyvas.
Abstract
Artworks based on Lithuanian themes by foreign artists form a distinctive phenomenon of art culture, and may be called artistic lituanica.
The largest part of such the works were created by writers, poets, and dramatists of neighbouring countries; operas and music works of other
genres exist as well. The libretto of the opera Le Sauteriot (The Grasshopper) by Sylvio Lazzari was written after the drama by Eduard von
Keyserling Ein Frühlingsopfer. The structure, musical language, system of leitmotifs as well as the use of features of Lithuanian folk songs is
described in the article. The opera has been analysed in Lithuanian musicology for the first time; the vocal score was used.
Keywords: lituanica, art lituanica, history, opera, folk songs, leitmotif.

„Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ rašoma, kad lituanika – tai „ne Lietuvoje išleista kuriuo nors atžvilgiu (temos,
etniniu, autoriaus, kalbos) su Lietuva susijusi literatūra“,
o jos rūšys yra „kalbinė (spaudiniai liet. kalba), autorinė
(lietuvių ir kitų Lietuvos autorių publikacijos kt. kalbomis),
teminė, arba kraštotyrinė (lit-ra apie Lietuvą ir liet. tautą
kt. kalbomis“; Žukas, 2008, p. 481). Minėdamas tas pačias
lituanikos rūšis, ją panašiai yra paaiškinęs bibliografas ir knygotyrininkas Vytautas Jurgutis: „Lituanika (bibliografijoje),
už Lietuvos ribų išleista, bet kalba, autoriniu, turiniu ir kt.
aspektais su Lietuva susijusi lit-ra (knygos, straipsniai, gaidos, iliustracijos ir kt. spaudiniai“ ( Jurgutis, 1986, p. 633).
Palyginus lituanikos apibrėžimą su „Visuotinėje lietuvių
enciklopedijoje“ esančiu lituanistikos apibrėžimu išeitų, kad
lituanika yra lyg ir pastarosios dalis, nes „lituanistika (lot.
lituanus – lietuvis, lietuviškas), liet. kalbą, lit-rą, tautosaką
tiriančių mokslų visuma; plačiąja prasme – mokslo žinių
apie Lietuvą ir lietuvių tautą visuma“ (Sabaliauskas, 2008,
p. 482). Primenama, kad lituanikos terminas 1892 m. pirmą kartą pavartotas JAV lietuvių žurnale „Apšvieta“. Nors
lituanika vadinama literatūra apie „Lietuvą ir lietuvių tautą“,
nesakoma ją apimant ir kitakalbę grožinę literatūrą, tuo
labiau – kitokius meno reiškinius. Jų visuma nėra niekaip
vadinama ir apibrėžiama.
Tačiau raštų apie Lietuvą lenkų kalba sąrašą lituanica pavadinęs ir Lietuvių mokslo draugystės Amerikoje
leistame mėnraštyje „Apšvieta“ paskelbęs bibliografas
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Stanislovas Jurevičius į jį įtraukė Adamo Mickiewicziaus
„Tris Budrius“, „Svitezietę“, „Poną Tadą“, Józefo Ignacy
Kraszewskio trilogiją „Anafielas“, „Kunigą“, Juliuszo Słowackio „Mindaugą“, Adamo Asnyko „Kęstutį“, Władysławo
Syrokomlos „Margirį“ ir „Piastų dukterį“, taip pat Maciejaus
Stryjkowskio, Teodoro Narbuto ir kitų autorių Lietuvos
istorijos veikalus ( Jurjevyczius, 1892, p. 473–485). Tad,
tarkime, pripažinus, kad XIX amžiaus tautinio atgimimo
sąjūdžiui be galo reikšminga Kraszewskio trilogija „Anafielas“ yra lituanikos pavyzdys, tokiais pavyzdžiais derėtų
laikyti ir pagal jos I dalies „Vitolio rauda“ tekstus sukurtas
Stanisławo Moniuszkos kompozicijas – 4 solo ir 5 choro dainas, kantatas „Milda“ ir „Nijolė“, kitas Moniuszkos dainas.
Keista, kad, regis, šiais kūriniais menkai domisi ar visiškai
nesidomi mūsų atlikėjai (pirmajame „Aušros“ numeryje
Jurgis Mikšas „Vitolio raudos“ reikšmę „mums, kaipo
Lietuwiams“ palygino su „Odisėjos“ ir „Iliados“ reikšme
graikams, „Eneidos“ – romėnams, Senojo Testamento –
žydams ir Naujojo Testamento – krikščionims; M., 1883,
p. 18). Tuomet neturėtų kilti klausimas, ar, pavyzdžiui,
lituanikai galima priskirti Coronos Schröter sukurtą muziką
liaudies dainos „Aš atsisakiau savo močiutei“ žodžiams,
kurią Johannas Wolfgangas Goethe įtraukė į savo zingšpylį
„Die Fischerin“, Fryderiko Chopino „Lietuvišką dainelę“,
originalias kompozicijas – Wiktoro Każyńskio „Lietuvės
kaimietės dainelę“ (Syrokomlos žodžiai) su liaudies dainos
citata, Marijos Szymanowskos ir Johanno Carlo Gottfriedo
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Loeve’s balades balsui ir fortepijonui „Vilija, mūsų upelių
motutė“ ir „Svitezietė“ (Loeve’s dar ir „Trys Budriai“)
Mickiewicziaus žodžiais, taip pat Maude’os Valérie White
ir Jacques’o Guillaume’o Sauville’o de la Presle’io dainas
„Jaunai mergaitei“ pagal Victoro Hugo odės žodžius (jos
epigrafas yra liaudies dainos „Sesytės atsisveikinimas“ eilutės
iš Johanno Gottfriedo Herderio liaudies dainų rinkinio),
Edvardo Griego, Henri Wilhelmo Petri, Emilio Bezecny
ir Adelės Aus der Ohe solo dainas „Našlaitė“ (Adalberto
von Chamisso žodžiai; šis poetas yra sukūręs lietuvių
liaudies dainų įkvėptus 4 eilėraščius; vienas jų „Našlaitė“)
ir Antoníno Dvořáko dainas vyrų chorui lietuvių liaudies
dainų tekstais arba Mieczysławo Karłowicziaus „Lietuvišką
rapsodiją“ (joje panaudota liaudies dainos „Bėkit bareliai“
gaida), Maxo Laurischkaus 8 miniatiūras op. 4 (antroji
vadinasi „Litthauisch“) ir siuitą pučiamųjų kvintetui „Aus
Litauen“ op. 23 [„Iš Lietuvos“, trečioji dalis vadinasi „Daina
(Litauisches Volkslied)“, penktoji „Metturgis (Kirmes)“],
Alfredo Schnitke’s „Sutartines“ mušamiesiems, vargonams
ir stryginių orkestrui, toliau – Albrechto Dürerio medžio
raižinį, kuriame pavaizduoti I Vienos kongreso 1515 m. dalyviai – Šv. Romos imperatorius Maksimilianas I, Kazimiero
Jogailaičio sūnūs – Vengrijos ir Čekijos karalius Vladislovas II bei Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis
Žygimantas Senasis; prie jų padėti skydai su valstybių herbais,
tad prie pastarojo – Lenkijos erelis ir Lietuvos Vytis. Jų susitikimo sceną yra nutapęs Janas Matejko, „Žalgirio mūšio“,
„Lietuvos krikšto“ ir kitų didelių istorinių drobių autorius.
Literatūros ir su ja susijusios muzikos lituanikos temos –
kasdienybė, buitis ir Lietuvos istorija, kai kurių veikalų
pagrindiniai veikėjai – didieji kunigaikščiai. Pastaroji tematika vyrauja lituanikai priskirtinų kitataučių kompozitorių
operose, kurios, išskyrus Amilcare’s Ponchielli „Lietuvius“ ir
pernai Valdovų rūmuose atliktą portugalų kompozitoriaus
itališką operą, deja, visiškai negyvuoja mūsų kultūroje. Be
to, įprasta manyti, kad tokias temas grožinėje literatūroje
pirmiausia įtvirtino lenkų romantikai. Tai nėra tiesa. Išnagrinėjusi dvi Guillaume’o de Machaut epines poemas (1342
ir 1357 m.), kuriose minima Lietuva ir lietuviai, prof. Nijolė
Vaičiulėnaitė-Kašelionienė taip apibendrina šio poeto ir
kompozitoriaus požiūrį (Machaut dalyvavo trijuose kryžiaus
žygiuose į Lietuvą): „Prancūzų literatūroje Machaut pirmas
praskleidė Lietuvos kaip savarankiškos valstybės įvaizdį. Tai
šiaurės šalis (apledėjusi) su savo miestais ir tvirtovėmis, su
kunigaikščiais, su narsiais savo kariūnais, atkakliai ginančiais
senąjį tikėjimą“ (Vaičiulėnaitė-Kašelionienė, 2011, p. 27).
Alfonsas Šešplaukis-Tyruolis straipsnių rinkinį „Lietuva pasaulinėjė literatūroje“ pradeda Petro Dusburgiečio „Prūsijos
žemės kronikos“ aprašymu, paskui supažindina su dviem
XIV a. veikalais. Tai austrų poeto Peterio Suchenwirto
poema apie karo žygį į Prūsiją ir Lietuvą [dalyvavo tokiame
herzogo Albrechto III 1377 m. žygyje; Suchenwirtas laikomas žymiausiu vad. Heroldsdichtung (Wappendichtung),

riterių turnyrus ir kryžiaus žygius apdainavusios poezijos
atstovu] ir jo amžininko Schondocho eilėraštis „Lietuvis“
(apie lietuvių karaliaus krikštą; literatūros istorikai labiausiai
linkę jame įžvelgti Mindaugą arba – bene labiau – Kęstučio
sūnų Butautą). Istorijos temas iškėlė lietuvių renesanso
autoriai, išplėtojo baroko lietuvių lotyniškosios mokyklinės
dramos kūrėjai (žinoma, parašė ir kitokios tematikos dramų). Centras buvo Vilniaus universitetas (mokyklinė drama
jame gyvavo 200 metų); kurtos ir statytos jėzuitų kolegijose
kituose miestuose. Pirmoji tokia drama – apie kunigaikštį
Vytenį – tarp 1672–1677 m. vaidinta Kražiuose; jos autoriumi laikomas Gabrielius Šimkevičius, lietuviškų giesmių
kūrėjas, lietuvių pamokslininkas Kaune ir Vilniuje, kelis
kartus po keletą metų Kražiuose dėstęs filosofiją, retoriką,
kanonų teisę. Vilniaus universitete 1683 m. parodyta drama „Vilna, sedes ducum, metropolis Lituaniae“ („Vilnius,
kunigaikščių sostas, Lietuvos sostinė“), kurią parašė Vilniuje
teologiją studijavęs Vaclovas Narmuntas, Gardino, Kauno,
Kražių jėzuitų kolegijų poetikos ir retorikos pedagogas.
1687 m. universitete parodyta nežinomo autoriaus drama
„Olgerdus magnus Lituaniae dux“ („Algirdas, Lietuvos
didysis kunigaikštis“). Tarp dar keleto panašaus siužeto
dramų bene ypač minėtina 1712 m. statyta Kazimierzo
Brzozowskio (buvo poetikos, retorikos pedagogas) drama apie Vaidevutį „Via Appia ad celsissimas honorum
aspices“ („Apijaus kelias į aukščiausias garbės viršūnes“).
Joje „pagonybė vaizduojama kaip herojinė idilė. Lietuvių
mitologijos vertė prilygsta antikinei – Vaidevutis pasirodo
tarp antikos oratorių, o jo apoteozėje dalyvauja šokančios
graikų nimfos. Pagoniškos Lietuvos istorija ar legenda teikia
medžiagos tokioms pat alegorijoms kaip ir antika, tik kultūros apoteozė čia susijungia su tautos istorinės tradicijos
apoteoze“ (Zaborskaitė, 1981, p. 46). Kurta ir vaidinta
jėzuitų kolegijose kitur – drama apie Kęstutį Liubline, apie
Vytautą Didįjį – Rešliuje ir Pinske, Mindaugą – Peremislyje,
o Žodiškyje – apie Vytenį. Paskutinės suvaidintos Vilniaus
universitete – tai „Signaculum sopra cor Lituaniae“ („Ženklelis ant Lietuvos širdies“), 1731 m., jos autorius – Kazimieras Vazgirdas, poetikos, vėliau ir retorikos profesorius
(1763–1766 m. universiteto rektorius); 1732 m. parodyta
galbūt Józefo Obrampolskio (tada čia dėstė retoriką) drama – pagrindinis veikėjas Algirdas – „Sacra fames inter
profana dapes“ („Šventas alkis bedieviškos puotos metu“),
o 1737 m. Polocke parodyta drama apie Steponą Batorą.
Mokyklinė drama buvo pilna, deja, nežinomos vokalinės ir
instrumentinės muzikos, šokio (plačiau žr. cituotoje Vandos
Zaborskaitės knygoje). Ir mokyklinė drama tebelaukia mūsų
teatralų dėmesio.
Pastaraisiais metais aptikta pora itališkos istorinės
lituanikos pavyzdžių. Ispanų dirigentas Alexis Soriano
(Monstavičius, tai jo motinos pavardė) Madrido karališkajame archyve rado portugalų kompozitoriaus João de Sousos
Carvalho operos „Everardo II, re di Lituania“ („Everardo
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II, Lietuvos karalius“) natas. Opera 1782 m. parodyta Portugalijos karalių rūmuose karaliaus Pedro III gimtadienio
proga; įsidėmėtina proga. Vilniaus valdovų rūmuose atlikta
pernai gruodžio 10–11 d. Tikros Lietuvos istorijos veikale
nedaug. Operos libreto autorius Gaetano Martinelli buvo
gana žinomas dramaturgas. Tam kompozitoriui jis sukūrė
8 operų libretus, pagal jo libretus operų parašė kiti portugalų kompozitoriai, taip pat Niccolò Jomelli, Giovanni
Paisiello. Valdovų rūmai turi dramaturgo Gaetano Fiorio
(1744–1807) 5 veiksmų dramą „Vincislao di Lituania“
(„Vincislao, Lietuvos kunigaikštis“). Veiksmas vyksta Vilniuje, didžiųjų kunigaikščių rūmų salėje. Drama pirmąsyk
suvaidinta Venecijos Grimani teatre 1791 m. sausio 18 d.
Dramaturgas yra parašęs ir operų libretų.
Naujas lituanikos ir istorinės tematikos lietuvių kūryboje tarpsnis prasidėjo Karaliaučiuje, lituanistikos židinyje.
1786–1796 m. pasirodė istoriškai teisingu pripažįstamas
romanas „Witold, Grossfürst von Litauen“ („Vytautas,
Lietuvos didysis kunigaikštis“), jo autorius – rašytojas,
istorikas (paskelbė Mindaugo raštą, kelis Vytauto ir vieną
Jogailos laišką, liaudies dainų tekstų) Ludwigas Baczko
(1765–1823). Apie tą laiką Kristijonas Milkus (kalbininkas,
švietėjas, lietuvių kalbos seminaro Karaliaučiaus universitete
docentas, raginęs saugoti lietuvių kalbos grynumą) sukūrė
istorinę poemą „Pilkainis“, išspausdintą 1822–1823 m.
(jo 1800 m. Lietuvių–vokiečių / vokiečių–lietuvių kalbų
žodynui vieną pratarmių – „Nachschrift eines Freundes“
[„Draugo prierašą“] – parašė Immanuelis Kantas). 1806 m.
pasirodė Zachario Wernerio drama „Kryžius prie Baltijos“
(„Das Kreuz an der Ostsee“; prūsų kovos su kryžiuočiais,
lenkais, buities, religijos vaizdai), kuriai muziką sukūrė
Ernstas Theodoras Amadeus Hoffmannas. Martynas Liudvikas Rėza, teologas, folkloristas, raštijos darbuotojas,
poetas, Kristijono Donelaičio „Metų“ leidėjas, Karaliaučiaus
universiteto profesorius (keletą kartų ir rektorius, prie
savo vardų buvo prisidėjęs ir Gedimino vardą), išleido du
„Prutena“ pavadintus savo vokiškos poezijos tomus. Juose
gausu Lietuvos istorijos motyvų, pirmajame 1809 m. tome
yra baladė „Ona ir Vytautas“. Savotišku muzikinės lituanikos
pavyzdžiu laikytinas proginis 3 dalių „Ryto himnas“ trims
sopranams su orkestru (1817 m.) – Liudviko Rėzos poezijai
muziką sukūrė Karaliaučiaus katedros vargonininkas Wilhelmas Gotliebas Martinas Jensenas. Jį (su pridėtu vertimu į
lietuvių kalbą) į Lietuvos liaudies kultūros centro leidžiamos
9 tomų „Lietuvių choro muzikos antologijos“ I tomą įdėjo
jo sudarytojas Rolandas Aidukas (2012; jame yra ir daugiau
muzikinės lituanikos pavyzdžių).
Tuomet pačioje Lietuvoje kilo stipri su Vilniaus universitetu susijusi tautinio atgimimo banga. Simonas Stanevičius
1823 m. eilėraštyje „Šlovė žemaičių“, kreipdamasis į Mindaugą, Gediminą, kitus valdovus, šaukė atėjus laiką sutaisyti
tai, „ką amžiai pagadino“. Istoriko veiklą pradėjo Simonas
Daukantas (prmasis Lietuvos istoriją rašė lietuvių kalba).
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Silvestras Valiūnas sukūrė iškart nepaprastai išpopuliarėjusią
dainą „Birutė“ [pirmą kartą (lietuvių ir lenkų kalbomis)
1828 m. išspausdinta Varšuvos žurnale „Kolumb“]; archyvuose yra apie 200 jos įrašų. Lietuvių kalbos prestižą labai
sustiprino susidariusi lyginamoji indoeuropiečių kalbotyra,
lietuvių kalba imta minėti jos fundamentinių veikalų antraštėse. Antra, tais folkloro meninės vertės pripažinimo laikais
specialaus dėmesio nusipelnė ir lietuvių liaudies dainos.
1816 m. Vilniaus lenkų teatre pastatyta Karolio Kurpińskio opera „Jadvyga, Lenkijos karalienė, arba Lietuvos
susijungimas su Lenkija“ (1988 m. operą Vilniuje rodė
Varšuvos didysis teatras; publika plojimais sutiko vėliavos
su Lietuvos herbu įnešimą į sceną bei vos pasirodžiusius
ir nė nepradėjusius dainuoti Jogailą ir Vytautą, kurių Vilniaus scenoje nebuvo nuo tada, kai prieš 22 metus buvo
pastatyta Vytauto Klovos opera „Du kalavijai“); 1819 m.
miesto teatre rodyta Alojzy Felińskio drama „Barbora Radvilaitė“, taigi bendros Abiejų Tautų Respublikos istorijos
veikalai. Keletas skirta Lietuvos istorijai. 1812 m. parodytas
Euzebiuszo Słowackio „Kražių studentai, arba patriotinis
įkarštis Žemaitijoje“, 1819-aisiais – nežinomo autoriaus
melodrama „Vytautas, Lietuvos didysis kunigaikštis, arba
Gardino apsuptis“ su vilniečio (gimė Pavilnyje) aktoriaus,
dainininko, dirigento, kompozitoriaus Faustyno Żylińskio
muzika, 1821-aisiais – Johannos Franul von Weissenthurn
(1773–1847, garsi Vienos Burgtheatero aktorė, per 60 pjesių
parašiusi dramaturgė) drama „Lietuvių ištikimybė ir drąsa“
(pjesės centre Vytauto ir Švitrigailos konfliktas). Laikraštyje
„Kuryer Wileński“ išpeikus pjesės pasirinkimą (matyt, pasigesta unijinių idėjų), ji greit išbraukta iš repertuaro.
Tačiau pirmieji amžiaus dešimtmečiai – Lietuvos
istorijos temų įsigalėjimas lenkų rašytojų kūryboje; iš jos
daugiausia imta medžiagos operoms. 1807 m. paskelbtas
grafienės Annos Olimpijos Mostowskos romanas „Astolda, kunigaikštytė iš Palemono giminės“ (vienas pirmųjų
lenkų istorinių romanų; rašytoja, kunigaikščio Stanislovo
Radvilos V duktė, kurį laiką gyveno Pilaitės dvare prie
Vilniaus). 1819 m. išspausdinta Adamo Mickiewicziaus
apysaka „Živilė“ [Żywila, rašytojo sugalvotas bei Lietuvoje
paplitęs (pasitaikantis ir Lenkijoje) pagrindinės veikėjos,
Gedimino sūnaus Karijoto dukters vardas], 1823 m. išleista
poema „Gražina“ (irgi poeto sugalvotas ir Lietuvoje bei Lenkijoje paplitęs vardas), 1828 m. – „Konradas Valenrodas“.
E. Słowackis 5 veiksmų tragediją „Mindaugas, Lietuvos
karalius“ parašė 1813 m., bet ji išleista 1827-aisiais, jo sūnaus Juliuszo drama „Mindaugas“ išleista 1832 m. 1826 m.
Varšuvoje, 1829 m. Vilniuje išleistas Felixo Bernatowicziaus
(gimė Kaune, mokėsi Vilniuje) romanas „Pajauta (lenkiškai Pojata), Lizdeikos duktė, arba lietuviai XIV amžiuje“.
Vilniaus aktorius Emilianas Deryngas romaną perdirbo į
dramą, tačiau teatras jos nepastatė (išspausdinta 1854 m.).
1840–1846 m. išleista Kraszewskio trilogija „Anafielas“
(„Vitolio rauda“, „Mindaugas“, „Vytauto kovos“). 1855 m.

Iš lituanikos istorijos. Sylvio Lazzari opera „Le Sauteriot“

pasirodė Syrokomlos poema „Margiris“, po metų – jo
„Piastų duktė: eiliuota apysaka iš Lietuvos istorijos“. Margirio ir Pilėnų istorija kitaip papasakota Kraszewskio apysakoje „Kunigas“ (1882, toks jos lietuviškas pavadinimas).
1878 m. pasirodė Asnyko drama „Kęstutis“. Pastebėtinas
dalykas – išskyrus Kraszewskį, lenkų autoriai nepaskyrė nė
vieno veikalo Vytautui Didžiajam, tačiau XIX a. pabaigoje
ir XX a. pradžioje Vytauto vardas paplito ir tarp lenkų
(Witold), ir tarp lietuvių.
Chronologiškai pirmąja ir labiausiai į lietuvių kultūros
gyvenimą įsiliejusia lietuviško siužeto opera pagal paminėtus
veikalus tapo Ponchielli „I Lituani“ („Lietuviai“, Antonio
Ghislanzoni libretas pagal Mickiewicziaus poemą „Konradas
Valenrodas“). Premjera Milano teatre alla Scala 1874 m.;
dirigavo Franco Faccio; paredaguorta 1875 m., 1903 m.
dirigavo Arturo Toscanini. Opera statyta kelete kitų miestų
(tarp jų Romos, Turino), taip pat Buenos Airių, Montevidėjo
teatruose. „Aldoną“, pagrindinės veikėjos vardu pavadintą
naują operos redakciją, 1884 m. parodė Sankt Peterburgo
Italų opera (šis vardas atėjo iš XIV a.; Gedimino duktė Aldona buvo Lenkijos karaliaus Kazimiero Didžiojo žmona,
Lenkijos karalienė; Lenkijoje jos vardas minimas ir kasdienybėje – Varšuvoje yra Karalienės Aldonos, Gdanske – Aldonos
gatvė). Ponchielli opera savaip susijusi su lietuvių profesinio
operos teatro idėja. 1916 m. mirus Česlovui Sasnauskui,
Šv. Kotrynos bažnyčios Peterburge vargonininkui ir choro
vadovui, šios pareigos atiteko Aleksandrui Kačanauskui. Jis
sumanė lietuviškai atlikti Ponchielli operą [Peterburge buvo
nemažai profesinei scenai tinkamų lietuvių solistų, pats irgi
buvo dainininkas, tuomet privačiai dar mokėsi pas Stanislavą
Sonchi (Sąchocki; Italų operoje dainavusios lietuvių koncertų dalyvės Evelinos Sirwyd (Sirvydaitės)-Sonchi vyrą),
kvietė latvį Janį Niedrą (mat reikėjo stipraus boso)]; 1920
m. grįžęs į Kauną, Kačanauskas tuojau ėmėsi operos organizavimo žygių. 1981 m. „Lietuvius“ lietuvių kalba pastatė
Čikagos lietuvių opera, o 1991 m. bendrą premjerą parengė
Čikagos lietuvių opera ir vilniškis Nacionalinis teatras.
Opera rodyta Trakų pilyje [lietuvių pastatymuose veikėjų
vardai sulietuvinti, išdavikas Vitoldo (Vytautas) pavadintas
Germanu]. „I Lituani“ retkarčiais pasirodo ir Italijos scenose:
1979 m. opera statyta Turine, 1984-aisiais Kremonos Teatro
communale Ponchielli, gal dar kur nors.
Toliau – lenkų kompozitorių operos. 1880 m. Lvove
įvyko Henryko Jareckio operos „Mindaugas, Lietuvos
karalius“ (libretas pagal J. Słowackio dramą), o 1885 m. –
Władysławo Żeleńskio „Konrado Valenrodo“ premjeros
(šio siužeto operos nebaigė 1867 m. miręs Ignacy Feliksas
Dobrzyński). Apie 1900 m. operą „Pajauta“ (taigi libretas
pagal Bernatowiczių) sukūrė Wojciechas Gawroński (gimė
Seimonyse prie Vilniaus, studijavo Varšuvoje, Berlyne, keletą
metų buvo Vilniaus katedros choro ir orkestro vadovas).
Opera niekur neatlikta, sakoma kompozitoriaus kūrybą
šiandien teturint istorinę reikšmę. 1926 m. Poznanės

didžiajame teatre parodyta Alojzy Dworzaczeko opera
„Żywiła“. 1905 m. operą „Margiris“ (libretas pagal Syrokomlos poemą) sukūrė Konstanty Gorski, smuikininkas,
kompozitorius. Nuo 1922 m. buvo Poznanės teatro orkestro koncertmeisteris, operos premjera tame teatre įvyko
1927-aisiais. 1929 m. ten parodyta Adamo Dołżyckio
„Kryžiuočiai“, libretas pagal Henryko Sienkiewicziaus
romaną; to siužeto roko operą sukūrė Hadrianas Filipas
Tabęcki (premjera Varšuvoje 2010 m. gruodžio 30 d.; tarp
veikėjų nėra Vytauto Didžiojo). Operą „Piastų duktė“ (libretas pagal Syrokomlos apysaką) sukūrė mažai žinomas Janas
Czubski (1841–1902). Kompozitorių dėmesį, žinoma,
traukė ir Mickiewicziaus „Ponas Tadas“. Jano Tomaszo
Wydżgos opera 1907 m. pastatyta Lvove, šio siužeto operos kūrybos nebaigė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio
bičiulis Eugeniuszas Morawskis; regis, nėra atliktas apie
40 operų sukūrusio Apolinary Szeluto 1954 m. „Ponas
Tadas“. Keistas likimas ištiko Władysławo Brankiewicziaus
„Gražiną“ – Pirmojo pasaulinio karo metais į konkursą JAV
gabenama partitūra dingo per laivo katastrofą.
XIX a. įvairaus žanro veikalų Lietuvos istorijos temomis
parašė rusų rašytojai ir dramaturgai. Tarp tokių Sergejaus
Kalugino veikalų yra 1867 m. parašyta 5 veiksmų pjesė
„Biruta i Kejstut“, Maksimo Lipkino poema „Kejstut i Biruta“. Apie 1890 m. pagal šios poemos tekstą Aleksandras
Skriabinas pradėjo kurti operą. Sukūrė nedaug. Kompozitoriaus ir Skriabino kūrybos tyrinėtojo Aleksandro Nemtino
iš rankraščių atkurta Kęstučio ir Birutės scena Maskvoje
atlikta 1976 m., partitūrą ir klavyrą 1984 m. išleido Maskvos
leidykla „Muzyka“. Liktų tik įterpti, kad Birutės ir Kęstučio
istorija į lietuvių muzikos sceną atėjo kitais keliais – iš istorijos per minėtąją Silvestro Valiūno dainą, Adamo Asnyko
dramą „Kęstutis“ (Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio ir
Miko Petrausko „Birutė“, 1906).
Tai lyg ir visos kitataučių tokių siužetų operos. Jų muzika
mūsų atlikėjai nėra pasidomėję. 2011 m. ir vėliau lenkų bei
italų žiniasklaidoje pasirodė pranešimų apie Bario Teatro
Petruzzeli ir Krokuvos operos dalyvaujant mūsų Nacionalinės operos chorui ir Kompozitorių sąjungos muzikologų
sekcijai sukurti ir 2013 m. pastatyti operą „3 x Bona Sforza“
(Lenkijos karalienė ir Lietuvos didžioji kunigaikštienė Bona
Sforza tarp kitų titulų turėjo ir Bario hercogienės titulą);
skelbta, kad libretą parašys muzikologas Vincenzo De
Vivo, muziką sukurs Janas A. P. Kaczmarekas, numatyti ir
statytojai. Atrodo, kad sumanymas (dar) neįgyvendintas, o
mūsų muzikai sako apie jį net negirdėję.
XIX a. literatūrinės lituanikos ribas praplėtė kitokios,
kasdienybės, tematikos veikalai. Daugumos autoriai – iš
Mažosios Lietuvos kilę, su jos gyvenimu susiję vokiečių
poetai, rašytojai, dramaturgai ir lenkų poetai bei rašytojai.
Tarp žymesnių kitų kitataučių darbų – Prospero Mérimée
novelė „Lokis“ (1869; Broniaus Kutavičiaus opera, 2000 m.),
Alfredo Jarry pjesė „Ubu Roi ou les Polonais“ [„Karalius Ubu
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arba lenkai“, 1896; jų lietuviškumo elementus, atsižvelgiant
į kitų autorių darbus, minėtoje knygoje detaliai yra ištyrusi
Vaičiulėnaitė-Kašelionienė (Vaičiulėnaitė-Kašelionienė,
2011, p. 264–286, 287–313)]. Šešplaukis-Tyruolis spėja, kad
lenkų autorių lietuviškos tematikos kūrinius versdami į gimtąją kalbą, lietuviai „Lokio“ išsiversti neskubėjo dėl lietuviškumą nustelbiančių kitų elementų gausos bei jo vaizdavimo
pobūdžio, ir pirmasis novelės vertimas tepasirodė 1915 m.
Amerikoje (Šešplaukis-Tyruolis, cit veik., p. 101). Jarry
pjesė lietuviškai išleista 1973 m., antrasis leidimas 1998 m.
pavadintas „Karaliumi Juoba“. Operas sukūrė Denis Aplvoras
(„Ubu Roi“, 1966), Franzas Hummelas („König Ubu“, 1984),
Krzysztofas Pendereckis („Ubu Rex“, 1991), Andrew Toovey
(„Ubu“, 1992). Lietuvių emigrantų gyvenimas pavaizduotas
Uptono Sinclairo romane „Džiunglės“ (periodikoje skelbtas
1905 m., atskira knyga išleistas 1906 m.) – pasibaisėtinos
darbo sąlygos Čikagos galvijų skerdyklose, korupcija, skurdas,
moralinis nuopolis; romanas privertė suklusti JAV prezidentą,
vyriausybę; išverstas į daugelį kalbų.
Galimas dalykas, kad šio romano atgarsiai [arba (ir) kiti
tokio pobūdžio pavyzdžiai] paskatino Karolio Rathauso
operos „Fremde Erde“ („Svetima žemė“) atsiradimą (libreto
autorė Kamilla Pálffy-Waniek, dainininkė, vokalo pedagogė;
premjera 1930 m. Valstybės operoje Berlyne, dirigavo Erichas Kleiberis; opera pasisekimo nesulaukė, dėmesio nepatraukė operos pastatymas 1991 m. Bylefeldo miesto teatre,
Bielefeld Städtische Bühnen). Joje pasakojama apie lietuvių
emigrantų likimą (veiksmas vyksta transatlantiniame laive
Brazilijoje ir Niujorke apie 1925 m.). Samprotaudamas apie
Jurgio Karnavičiaus „Gražinos“ tautiškumą (operą tautinę
padaranti ne liaudies melodijų citatų gausa), Vladas Jakubėnas užsiminė apie šią operą, kurioje (irgi) „mėginama
vartoti lietuviškus motyvus“ ( Jakubėnas, 1933, p. 94). Apie
kompozitoriaus (ir libreto autorės) kokius nors ryšius su
Lietuva lyg ir nėra žinoma (jų neliudija ir operos veikėjų
lietuvių vardų pasirinkimas). Gimė 1895 m. tuomet Austrijai priklaususiame Tarnopolyje (dabar Ukrainos miestas
Ternopilis); Franzo Schrekerio studentas Vienoje, paskui
Berlyne, vėliau gyveno Paryžiuje, Londone, nuo 1938 m.
JAV. Būna vadinamas vokiečių–austrų, lenkų kilmės JAV
kompozitoriumi (mūsų „Muzikos enciklopedijoje“, III t.,
p. 185, rašoma „JAV kompozitorius, lenkas“; matyt, todėl
pateikiamas angliškas operos pavadinimas „Strange Soil“),
lenkai jį vadina žydų kilmės lenkų kompozitoriumi (Raba,
2004, p. 312). Neužsimindamas apie kokias nors tautines
(lietuviškas) savybes, prieš operos premjerą kompozitorius apibūdino jos struktūrą, žodžio ir muzikos santykį,
aprašė dramos turinį. Emigracijos problema jį jaudinusi
nuo vaikystės. Patikėję dažnai klaidinančia informacija,
naivūs ir geraširdžiai Rytų (Europos) valstiečiai palieka
tėvynę ir vyksta „už jūrų“ ieškoti geresnio gyvenimo. Toks
esąs ir pagrindinis operos veikėjas, jaunas lietuvis Semjin.
Tačiau jo gyvenimą sugriauna ne medžiagiški sunkumai,
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bet meilės drama. Patekęs tarp dviejų moterų – Anschutkos
(tai erotinis gimtinės ir priklausymo jai simbolis) ir Leanos
Branchistos (ši turtinga kasyklų savininkė simbolina svetimas, egzotines pagundas), jis praranda viską, artimuosius,
draugus, pagaliau ir „savo vienintelę mergaitę, paskutinę
Tėvynės dalį“ ir lieka vien darbo rinkoje kažką tereiškiančiu
raumenų kamuoliu („ein Muskelknäuel“; Rathaus, 1930, p.
13–141; Anschutkos tėvas yra senasis Guranoff, kiti lietuviai – Arankan ir Tschechow).
Gausioje vokiškosios lituanikos kūryboje [tarp jos atstovų – ir (tik) vokiškai rašę mažalietuviai] susipina prūsų,
Mažosios Lietuvos ir Lietuvos istorijos, įvairios kasdienybės
temos, ryšiai su folkloru. Keletas bene menkai žinomų
pavyzdžių. Religijotyrininkas, filosofas, poetas Georgas
Friedrichas Daumeris 1846 m. išleido XIV a. persų poeto
Hafizo laisvų vertimų rinktinę, prie jų pridėjęs ir nemažą
įvairių tautų liaudies dainų pluoštą. Tarp jų yra skyrelis
„Lettisch-Littauische Volkspoesie“ – 51 latvių ir lietuvių
liaudies daina. Kaip dėmesio liaudies poezijai argumentas
leidinio pratarmėje cituojamas „mūsų didžiojo Lessingo“
gražusis atsiliepimas apie Pilypo Ruigio paskelbtas lietuvių dainas (Daumer, 1846, p. VII)2. Pagal Hafizo eiles
nemažai dainų sukūrė Johannesas Brahmsas, pagal latvių
ir lietuvių dainų tekstus – keletas poeto meto ir vėlesnių
dešimtmečių kompozitorių (bene po vieną lietuvišką dainą
sukūrė Antonas Rückaufas, Alexanderis Winterbergeris
ir Erikas Meyer-Helmundas). Daiva Kšanienė cituoja
kompozitoriaus ir kritiko Otto Bescho (1885–1966; sukūrė ir Rytprūsių tematikos kūrinių) žodžius apie Paulio
Scheinpflugo (Karaliaučiaus, Berlyno, Dresdeno orkestrų
dirigentas, dirigavo Klaipėdoje, 1930–1937 m. keletą
koncertų ir Kaune) Styginių kvartetą op. 18 (jo II dalis
vadinasi „Litauen“): „Tik nedaugelis vokiečių žino savitą
lietuviško gamtovaizdžio melancholišką žavesį, kurį Ernstas
Wichertas (tekste klaidingai parašyta Wichteris – J. B.) ypač
gražiai pavaizdavo „Lietuviškose pasakose“ („Litauische
Geschichten“). Dideli, tamsūs miškai <... >, Kuršių marios
<... >, išgirsti tokią muziką, kokią P. Scheinpflugas sukūrė
savo kvarteto antroje dalyje. Jai taip pat būdingas lietuviškas
koloritas“ (Kšanienė, 2003, p. 108).
Suprantama, vokiečių kūryboje – ne vien lietuviškas
gamtovaizdis, Wicherto „Lietuviškose apysakose“ (1882) –
jam gerai pažįstama lietuvininkų buitis. Ji aprašyta ir Macikų
kaime prie Šilutės gimusio Hermanno Sudermanno veikaluose (rašytojo gimtajame name įrengtas muziejus). Sudermanno kūryba yra gana tvirtai įaugusi į lietuvių kultūrą.
1900 m. išleista drama „Joninės“ („Johannisfeuer“, skaudus
neturtingos lietuvės mergaitės likimas) lietuviškai pirmą
kartą suvaidinta Panevėžyje 1913 m., 1920 m. gruodžio
18 d. ją parodė Konstantino Glinskio vadovaujama Vilniaus
teatro studija, o kitą dieną „Joninių“ premjera atidaryta
Valstybės drama (režisavo Juozas Vaičkus; paskui Valstybės, Šiaulių teatruose vaidintas dar keletas Sudermanno
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pjesių). Pagal rinkinio „Lietuviškos apysakos“ („Litauische
Geschichten“) novelę „Kelionė į Tilžę“ televizijos spektaklį
1975 m. sukūrė režisierius Algimantas Galinis, o 1980 m.
filmą – Arūnas Žebriūnas (tada buvo pavadintas „Kelione
į rojų“, mat kažkas bijojo priminti tikrąjį Sovietsko pavadinimą), įvyko Eduardo Balsio operos premjera. Tilžėje
gimęs Johannesas Bobrowski (krikštytas Vilkyškių liuteronų
bažnyčioje, miestelyje yra jo vardu pavadinta mokykla)
1966 m. išleido „Lietuviškus fortepijonus“ – romaną apie
Kristijoną Donelaitį, o 1976 m. Dresdene įvyko Rainerio
Kunado (operų, oratorijų, orkestro ir kitų kūrinių autoriaus)
to siužeto 8 paveikslų operos aktoriams premjera.
XIX a. pabaigoje kilus naujai tautinio atgimimo
bangai, Mažojoje Lietuvoje (pirmiausia Tilžėje), JAV
išeivių, netrukus Sankt Peterburgo lietuvių pradėti rengti
lietuviškieji vakarai (dramos vaidinimai, chorų su solistais
koncertai). Jie tapo pagrindiniu lietuvių kultūros viešojo
gyvenimo ir kultūrinės tapatybės reiškimosi būdu, o po
spaudos ir viešo kalbos vartojimo draudimo panaikinimo
žaibiškai išplito visoje Lietuvoje (iki Pirmojo pasaulinio
karo vyko apie 200 vietovių), taip pat lietuvių telkiniuose
kitose imperijos vietose. Reikėjo repertuaro. Vienas jo sudarymo kriterijų – kitataučių lietuviškos tematikos veikalai.
Rodytas J. Słowackio „Mindaugas“, Asnyko „Kęstutis“,
Franciszkos Omańkowskos pasakinio siužeto „Verpėja po
kryžiumi“, Elizos Orzeszkowos (vartojo slapyvardį Gabriela
Litwinka) apysakos „Žemumos“ perdirbinys „Dumblynė“,
„Nutrūkusia styga“ pavadintas sulietuvintas jos ir Zygmunto
Przybylskio 1 veiksmo vaizdelis „Nutraukta daina“, Marijos
Rodziewiczównos „Sugrįžo“ (jos apysakos iš spaudos draudimo laikų „Pilkosios dulkės“ inscenizacija), latvių poetės ir
dramturgės Aspazijos „Vaidilutė“ (veiksmas XIV a. Lietuvoje) ir savų autorių – Aleksanro Fromo-Gužučio, Marcelino
Šikšnio ir kitų istorinės, taip pat sudėtingos simbolinės poetikos Vydūno dramos, Gabrieliaus Landsbergio-Žemkalnio,
Liudvikos Didžiulienės, Žemaitės, Gabrielės PetkevičaitėsBitės, Onos Pleirytės-Puidienės, Kazio Puidos, Juozo TumoVaižganto, daugelio kitų įvairios tematikos pjesės. Statyti,
payzdžiui, tokie skirtingi draminės koncepcijos veikalai kaip
Aleksandro Puškino „Šykštusis riteris“, Antono Čechovo
„Meška“, Nikolajaus Gogolio „Revizorius“, Stanisławo Przybyszewskio „Sniegas“, Jerzy Żuławskio „Mirtų vainikas“,
Augusto Strindbergo „Tėvas“ ir kt. Tų vaidinimų praktikoje
išaugo nemaža pirmoji Valstybės teatro aktorių karta.
Ir mėgėjų trupių, ir Valstybės teatro vaidinamos lietuviškų siužetų pjesės skatino kritiškai žvelgti į tai, kas ne
sykį jau buvo daryta periodikoje, – įpratus prie kitataučių
istorinėms dramoms būdingo lietuvių didvyriškumo vaizdavimo, aiškintis, kaip ir ar teisingai lietuviai vaizduojami
apskritai. Pavyzdžiui, vos pasirodžius Sinclairo romanui
„Džiunglės“, dideliame „Vilniaus žiniose“ paskelbtame
straipsnyje „Angliška apysaka iš Amerikos lietuvių gyvenimo“ kun. Antanas Kaupas (į JAV atvyko 1892 m., lietuvybės

puoselėtojas, įvairių organizacijų steigėjas, pastatydino dvi
bažnyčias ir pan.) pripažino, kad rašytojui pirmiausia rūpėjo
parodyti darbininkų gyvenimą apskritai, bet pasirinktieji
lietuviai „paimti už tipą žemiausiai stovinčių Amerikoje
darbininkų“, „lietuvių tautiečio širdis skųstesi skundžiasi
prieš autoriaus prikaišiojimus mųsų tautai ydų, kurių ji
neturi“ (An-ka, 1906, p. 4)3. Tyrlaukių Aviliu pasivadinęs
Juozas Avižonis 1911 m. vasario 5 d. „Aušrinėje“ paskelbė
straipsnį „Žodis Marijos Konopnickienės Atminčiai“. Jame
aukštinamas 1910 m. spalio 8 d. mirusios rašytojos dėmesys
„vargdieniams, skriaudžiamiesiems broliams“ (Konopnickos
kūryba padarė įtaką Žemaitei, kai kuriems kitiems lietuvių
rašytojams), pažymima, kad ji „nepripažino ir šovinistiško
Senkevičiaus nacionalizmo“ (rašytoja vienoje studijų buvo
nagrinėjusi jo romaną „Kryžiuočiai“) ir kaip „kitų tautų ir
jų kultūrų neapykantos, <...> kaimynų žeminimo“ pavyzdys
pateikiamas to rašytojo romano „Ugnimi ir kalaviju“ lietuvio
tipui atstovaujantis Longinus Podbipięta (Tyrlaukių Avilys,
1911, p. 8)4. Būta nepalankių atsiliepimų apie lietuvius
ir prūsus ištaisymų. Mūsų dienas pasiekė toks pavyzdys.
1991 m. „Muzikos“ leidykla perspausdino (pataisydama tik
rašybą ir pan.) 1938 m. „Sakalo“ leidyklos išleistą Marthos
Springborn romaną „Herkus Mantas“ (pavadintas „Paskutinis prūsų sukilėlis“, vertė Pulgis Andriušis), palikdama
vertimo netikslumus, neįterpdama išbrauktų vietų; mat
vertėjas „stengėsi perteikti tik teigiamą informaciją apie
prūsų ir lietuvių papročius bei jų nacionalinį charakterį“
(Barniškienė, 2007, p. 239). Nepaisant „neigiamos informacijos“, apie romaną rašyta ir taip: „Agresyvaus imperializmo
laikais Herkus Monte Marthos Springborn romane (1897)
iškyla lyg suidealinta pagonybės ir krikščionybės, prūsų ir
vokiečių kultūrų sintezė ir krikščionybės klaidingų veiksmų
akivaizdoje pasirodo kaip tauri dorovinga valdžios alternatyva“ (Keller, 2007, p. 125–126)5. Tas pats autorius sako,
kad XIX a. kilo Herkaus Manto, krikščioniškai išauklėto ir
už savo tautos laisvę kovojančio prūsų didvyrio literatūrinis
kultas, ir pamini dar keletą tokių veikalų (Keller, ten pat,
p. 126). 1937 m. Kaune buvo išleistas ir Botho grafo von
Keyserlingko romanas „Sukilėlis Montė“ (vertė Leopoldas
Daukša), pravertė savo dramą rašančiam Juozui Grušui
(Lankutis, 1987, p. 109)6, tad ir operos „Prūsai“ libretą
pasirašiusiam Giedriui Kuprevičiui.
Valstybės dramos atidarymui Sudermanno „Joninių“
pasirinkimą labai išpeikė Vydūnas: tarp veikėjų – dvi moterys lietuvės (vagilė motina ir tarnaitė dukra, jaučianti, kad
jos kraujyje „gyvas linkimas į vogimą ir ištvirkimą“) atrodą
atstovaujančios visai tautai, – nejaugi tokiai progai šio
žymaus dramaturgo ar pasaulio raštijoje nerasta nieko kita
(Vydūnas, 1921, p. 35)7. Vydūnui pritarė Adomas JakštasDambrauskas. Laikraštyje „Laisvė“ jis perspausdino Vydūno
straipsnį, rašė, kad jau anksčiau „Draugijoje“ panašiai apie
šią pjesę buvo atsiliepęs ir pats, ir patarė tautinės garbės
nepaisančiam teatrui neskirti valstybės dotacijos ( Jakštas,
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1921, p. 3). Tačiau pirmasis premjeros recenzentas apie dramos lietuviškumą neužsiminė. „Jonines“ jis vadina realistine,
stiprių individualybių kovos „dėl savo individualinės laisvės
ir nepriklausomumo“ drama (Betagama, 1920, p. 6), apibūdina veikėjų charakterius, dramos eigą ir sako, kad kūrinys
statytojų nebuvo suprastas, nevykusiai parinkti aktoriai ir
pirmasis Vaidyklos vaidinimas buvo blogesnis nei tikėtasi.
Tais pačiais metais kaip ir Sudermanno „Joninės“
pasirodžiusi Eduardo von Keyserlingo drama „Ein Frühlingsopfer“ („Pavasario auka“) kurį laiką irgi buvo vienas
dažniausiai vaidintų kasdienybės lituanikos veikalų. Taip
atsitiko aktoriaus ir režisieriaus Konstantino Glinskio
dėka. Pirmą kartą ją pastatė su Peterburgo lietuvių Dramos ir muzikos kuopos artistais 1912 m. (1910 m. baigęs
Peterburgo teatro mokyklą, Glinskis buvo Mažojo teatro
ir Žiemos rūmų teatro aktorius ir režisierius); dramą į
lietuvių kalbą (veikėjų vardai sulietuvinti) vertė rašytoja
Vanda Didžiulytė (Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
duktė) ir tuomet Peterburgo universitetą baigęs Antanas
Purėnas (chemikas, kultūros, politikos gyvenimo dalyvis).
Spalio 28 d. Vilniaus „Vilties“ informacijoje iš Peterburgo
spektaklis labai pagirtas, papasakotas siužetas; veikalas
rodąs „gilią žmogišką sielą, suprantamą ir artimą kiekvienam, kas gali jausti kitų skausmą ir vargus“ ( J. Ch., 1912,
p. 3–4). 1913 m. dramą vaidino Šiaulių dramos, muzikos
ir dainos draugija „Varpas“; „Lietuvos žinių“ recenzijoje
siužeto lietuviškumas neminimas, pabrėžta, kad „tai bene
dar pirmasai musų scėnoje rimtesnis ir gilesnis valstiečių
gyvenimo veikalas“, kurio jautri, dora, naivi pagrindinė veikėja „miršta nepakėlusi žemės purvo“ (Sfinksas, 1913, p. 3).
1919 m. Vilniuje Glinskio suburta ir Vilniaus teatro studija
pavadinta trupė dėl sostinės okupacijos veiklos joje pradėti
nespėjo. Išvyko į režisieriaus gimtąjį Jurbarką, kur parodė
porą kitų spektaklių, o surepetuotą „Pavasario auką“ parodė
rudenį Kaune. 1922 m. lapkritį Glinskis „Pavasario auką“
pastatė Valstybės teatre. Tuomet jo repertuare tarp lietuvių
autorių, J. Słowackio „Mindaugo“, Asnyko „Kęstučio“ ir kitų
veikalų buvo Friedricho Schillerio „Klasta ir meilė“, Henriko
Ibseno „Šmėklos“, „Hedda Gabler“ ir kt. Tokiame kontekste
pirmasis naujo sezono spektaklis sulaukė skirtingų vertinimų. „Lietuvos“ informacijoje pjesė pavadinta nei giliu, nei
originaliu realizmo, natūralizmo ir mistikos mišiniu, bet
duodančiu „medžiagos vidutiniam vaidilai“; apibūdintas
veiksmas ir veikėjai, jų bei siužeto lietuviškumas neminimas
(Btg., 1922, p. 3). Rūsčiai apie pjesės pasirinkimą atsiliepė
„Laisvė“. Priminus pernai statytą Żuławskio dramą „Ijola“
(režisavo Glinskis; šis dramaturgas ir poetas būna vadinamas
dekadentizmo ir katastrofizmo atstovu), teatro repertuaras
pavadintas patologiniu; spektaklis padaręs slegiantį įspūdį.
Pjesėje lietuviška tik išorė; paminėjus dramaturgo biografijos faktus, pjesė (ir kita dramaturgo kūryba) vadinama Baltijos baronijos tragiško likimo, dvasinės ir fizinės degradacijos
apraiška (Po?a, 1922, p. 2)8.
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Keyserlingas buvo XVI a. iš Vestfalijos į Kuršą atsikėlusios didelės giminės atstovas. Keyserlingai dvarų turėjo
ir Lietuvoje (nuo XVIII a. pabaigos jiems priklausiusio
Staniūnų dvaro prie Panevėžio miškas tebevadinamas ir
Keyserligo mišku). Nuo 1896 m. gyveno (ir 1918 m. mirė)
Miunchene. Romanų, apysakų, dramų autorius. Lietuviškai
teišleistas apysakų rinkinukas „Vakarėjantys namai“ (Vaga,
1989). Drama „Pavasario auka“ pirmą kartą suvaidinta
Berlyno Lessingo teatre 1899 m. Statyta ir kituose vokiečių
teatruose, ilgainiui (kaip ir rašytojo kūryba apskritai) gerokai
primiršta, o pastaraisiais dešimtmečiais vėl spausdinama
ir tyrinėjama. Apie ją rašoma: kaip Franko Wedekindo
„Pavasario nubudimas“ (1891) ir Maxo Halbe’s „Jaunystė“
(1893; abu dramaturgai vėliau tapo Keyserlingo draugais
Miunchene), „Pavasario auka“ yra „tipiškas Fin de siècle
dokumentas apie jaunimo bundantį seksualumą ir naivias
kvailystes. Tačiau pjesė yra ir ryškus natūralistinis veikalas,
panašus į Gerharto Hauptmanno socialinių skurdo, alkoholizmo ir žiauraus elgesio su vaikais temų dramas ir netgi su
tuomet madingo genetinio determinizmo įvaizdžiu – kaip
ir jos motina, Orti tampa paniekinta meiluže ir nusižudo“
(Breggin, 2007, p. 187). Dramaturgo amžininkams svarbus
atrodęs ne tik dramos žanras, bet ir veiksmo kultūrinė aplinka
bei veikėjai, bendras pobūdis. Premjeros recenzijų pradžioje
nurodinėta, kad veiksmas vyksta tarp lietuvių valstiečių, kad
„esame katalikiškoje Lietuvoje“ ir pan. Cituojamas autorius
spėja, kad dramaturgas ne sykį galėjęs važiuoti per Skuodą
ir Mosėdį (tai dramos veiksmo vietos), nes nuo Keyserlingų
dvaro Aizputėje iki jų tėra penkiasdešimt kilometrų, ir yra
linkęs pritarti kito tyrinėtojo 1924 m. pasakytai nuomonei
apie grafo susipažinimą su lietuviais ir jų gyvenimu: jaunystėje Keyserlingas dažnokai klaidžiodavęs po baltų kaimus ir
tavernas, kur susitikdavo su „vargingais, pusiau gyvuliškais
(halbtierischen) valstiečiais, brakonieriais, spanguolių rinkėjais, žydais ir mergšėmis“, galėjo susipažinti su Skuodo
apylinkėms būdingu latviškų ir lietuviškų elementų mišiniu
(ten pat, p. 188). Iš tiesų „Pavasario aukos“ veikėjai lietuviai
vadinami ne „katalikiškai Lietuvai“ būdingais, bet latvių ir
mažalietuvių iš vokiškų vardų pasidarytais vardais. Nesvarstoma, ar Keyserlingas galėjo turėti kitokių progų ar galimybių ką nors daugiau sužinoti apie lietuvius; tad reikia manyti,
jog, tarkim, negirdėjo, kad naujai Skuodo katalikų bažnyčiai
1891–1896 m. buvo nuliedinti 3 varpai už Luknių (kaimas
netoli Skuodo) lietuvių ūkininkų tam reikalui paaukotus
pinigus (Ronkauskienė, Skuodo Švč. Trejybės bažnyčia),
kad platinta draudžiamoji lietuvių spauda ir kas ją prirašydavo, platino ir skaitė [pavyzdžiui, Mosėdyje kunigavo
lietuvybės gynėjai, švietėjai, rašytojai Kazimieras Pakalniškis
(Dėdė Atanazas, 1890–1893, vienas „Žemaičių ir Lietuvos
apžvalgos“ steigėjų ir redaktorių), Juozas Tumas-Vaižgantas
(1895–1898, mokė vaikus skaityti, rūpinosi knygnešiais, jo
brolis Jonas už spaudos platinimą žandarų buvo areštuotas,
kalintas ir ištremtas)]; ir t. t. Tačiau tvirtinama, kad bent kurį
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laiką Keyserlingas tikrai domėjosi pusiau pagoniškais latvių
ir lietuvių papročiais (ten pat, p. 190) ir juos pavaizdavo
„Pavasario aukoje“. Tai eretiškas Marijos kultas (Marijos
skulptūra miško koplytėlėje linkteli galva pranešdama, kad
išklausė motinos maldavimo mirti vietoj sūnaus ir pan.),
žolininkė, vietinė ragana, „akivaizdžiai pagoniška figūra“
(ten pat, p. 191) ir kt.
Keyserlingo „Pavasario auka“ tapo Sylvio Lazzari operos
„Le Sauteriot“ („Žiogas“) literatūriniu pagrindu. Libretą
parašė Henri-Pierre Roché, žurnalistas, rašytojas, avangardo,
dadaizmo sąjūdžių dalyvis (tarp jo bičiulių buvo Francis
Picabia, Marcelis Duchamp’as, Pablo Picasso) ir poetas,
dramaturgas Martialis Périer. Keyserlingas pritarė tokiam
libretui. Operos pasaulinė premjera įvyko Čikagoje 1918 m.
sausio 19 d. Nuo 1910 m. Čikagos operos dirigentas, vėliau
ir vadovas iki mirties 1919-aisiais buvo Cleofonte Campanini. Jis ypač pasižymėjo naujų prancūzų operų (tarp jų buvo
Jules Massenet „Erodiadė“, „Safo“, „Thaïs“, Claude,o Debussy „Pelléas ir Mélisande“, Gustave’o Charpentier „Louise“
ir kt.) pirmaisiais pastatymais JAV. Buvo atvykęs ir pats
kompozitorius, dirigavo 1918 m. sausį ir į Niujorką atvežto
pastatymo spektaklius. Operos kritikas Lawrence Gilmanas
rašė: „Mūsų dienomis beveik kiekvienam leidžiama žavėtis
Debussy jam patogiu ir praktišku būdu <... >. Ponas Lazzari
turi jausmą bei dramos instinktą ir apskritai puikų skonį;
bet patartume nustoti remtis savo kolega, stovėti ant savo
kojų ir narsiai dainuoti savo dainą. Ši partitūra turi grožio
ir aistros“ (Gilman, 1918, p. 444–445).
1920 m. balandžio 8 d. operą pastatė Paryžiaus OpéraComique. Dirigavo Alphonse Catherine, režisavo Albert’as
Carré, vienas teatro pasaulio įžymybių (buvo parengęs Debussy „Pelléas ir Mélisandos“, Charpentier „Louise“, Paulio
Dukas „Arianės ir Mėlynbarzdžio“ bei kitų pasaulines
premjeras), šokius sukūrė Robert’as Quinault’as, šoko to
teatro primabalerina Sonia Pavloff. Pagrindinę Orti partiją
dainavo Yvonne Brothier (to teatro Lakmé, Rosina, Micaëla,
Mélisande, Grand Opera Richardo Strausso „Kavalieriaus
su rože“ Sophie, dainavo Milano Scaloje ir kt.).
Sylvio Lazzari nėra labai žinomas kompozitorius. Gimė
1857 m. italo ir austrės šeimoje tuomet Austrijai priklausiusiame Bolcane. Paryžiaus konservatorijoje jo pedagogai
buvo Erenestas Guiraud, Césaris Franckas. Anksti pripažinimo sulaukė jo keletas kamerinių ansamblių, ypač styginių
kvartetas; Eugène Ysaÿe išgarsino jo smuiko sonatą. Sukūrė
kitų kamerinių, orkestro, vokalinių kūrinių, 4 operas (žymiausia laikoma opera „Raupsuotoji“). Yra sakęs, kad ypač
gėrisi Johanno Sebastiano Bacho Didžiosiomis mišiomis,
Ludwigo van Beethoveno 9-ta simfonija ir styginių kvartetais, labiausiai – Richardu Wagneriu, buvo Wagnerio
draugijos Paryžiuje prezidentas. Mirė 1944 m.
Nėra aišku, kaip kompozitorius susidomėjo Keyserlingo
drama. Greičiausiai dėl jos natūralistinio siužeto. Tai buvo
tokių italų veristinei operai giminingų siužetų pasirinkimo

metas – Alfredo Bruneau operos pagal Émile’o Zola veikalus,
Massenet „Navarietė“; 1900 m. įvyko minėtosios Charpentier
operos premjera (mūsų Valstybės teatras ją parodė 1932 m.
lapkritį, per radiją spektaklį girdėjęs kompozitorius jį įvertino
gerai), Europos scenose paplito Eugeno d’Albert’o „Slėnis“
(pirmą kartą Valstybės teatre statyta 1928 m.), 1904 m. Brno
įvyko Janáčeko „Jenufos“ premjera. Ėmęsis kurti „Žiogą“,
Lazzari laukė savo „Raupsuotosios“ premjeros (ją sukūrė
1899–1901 m., tik 1912 m. operą parodė Opéra-Comique).
Opera yra trijų veiksmų, antrasis turi du paveikslus.
Pirmo ir paskutinio veiksmo vieta – ūkininko Mikkelio trobos kambarys Mosėdyje (vertėjai į lietuvių kalbą originalo
Maisad pavadino Maisodžiu); operoje Skuodas (Schoden),
kur vyksta atlaidai, pervadintas nesuprantamu Viazmi
(Skuodas yra už 2 km nuo Latvijos sienos, o Mosėdis už 11
km, – suvaikščioti pėsčiomis palyginti toli). Pjesės vertime į
lietuvių kalbą veikėjų lietuvių vardai (ar vardų santrumpos)
buvo su(at)lietuvinti – Mikkelis virto Mykolu, Anne – Ona,
Trine – Kotryna, Madda – Magde, Orti – Urše ir pan.
Tik Indrikui (Indrik) pridėta lietuviška galūnė (Indriķis,
Miķelis ir šiandien yra populiarūs latvių vardai). Operoje
atsisakyta Keyserlingo dramoje buvusių ne lietuvių (taigi
kilnesnių veikėjų) pavardžių: lenkiškas pavardes turėję
kunigas ir zakristijonas bei skandinavišką gydytojas taip
(ką veikia) ir vadinami, o vokiečiui raštininkui paliktas
vardas. Keyserlingo Mikkelis Kappelis operoje pavadintas
Mikkeliu Czeslawu.
I veiksmas. Ūkininkas Mikkelis – apyjaunis girtuokliaujantis ūkininkas, jo žmona Anne guli mirties patale. Troboje
kaimynės, gydytojas, kunigas, Annės motina Trine ir Orti,
Žiogu (Žiogeliu) vadinama tėvo ujama ir visų niekinama
juodadarbė jaunutė Mikelio nesantuokinė duktė (kūdikį
prie slenksčio palikusi motina nusiskandino). Anne ją priglaudė ir augino kaip tikrą dukterį. Jei Annei pasidarys blogiau, išeidamas gydytojas Orti liepia jai duoti tik 10 vaisto
lašų, ne daugiau, nes jis labai nuodingas. Trine apgailestauja,
kad negali numirti vietoj dukters, jaučiasi niekam nereikalinga, kaip ir Žiogelis. Orti klausia, argi gali būti, kad Mergelė Marija nežinotų, kas čia dedasi, ir leidžia Annei mirti.
Jei galėtų, ji mirtų vietoj jos. Trine atsimena moterį, kuri,
labai susirgus sūnui, nuėjo į miške esančią Juodąją koplyčią
maldauti Mergelės Marijos mirties sau už sūnaus gyvybę, ir
Marijos skulptūra sutikdama linkelėjo galvą. Parėjusi namo,
motina sūnų rado sveikstantį. Išgirdę jos šūksnį „Einu pas
Tave“, atbėgo kaimynai – motina buvo mirusi, uždengta
juodu audeklu... Tuo metu pasirodo Indrikis, kaimo pažiba.
Jis dairosi Maddos, Mikkelio jaunesnės sesers, savo panelės,
ir, aišku, į slapta jį įsimylėjusią Orti nekreipia dėmesio. Tai
tik sustiprina Orti pasiryžimą aukotis, pagaliau – ir norą
parodyti, ką ji gali.
II veiksmo I paveikslas. Vidudienis. Skuodo aikštė prie
bažnyčios pilna žmonių. Šūkauja savo prekes siūlydami prekijai, bėginėja vaikai. Ateina kaimo muzikantai, sušokamas
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lietuviškas šokis. Lydimas dūdmaišininko, pasirodo lokininkas su savo lokiu. Ateina Mosėdžio jaunimas, pagaliau ir
Indrikas. Kelios mergaitės nustemba čia pastebėjusios Orti
(atėjo apsilankiusi miško koplyčioje). Madda su Indriku yra
susipykusi ir flirtuoja su raštininku Josefu. Kyla kivirčas, bet
Orti išgelbsti Indriką, suspėdama iš Josefo rankų išmušti peilį. Visi sveikina Orti, Indrikas dėkoja, nusiveda į smuklę (jos
stalai sustatyti lauke; kaip įprasta anais laikais, smuklininkas
yra žydas), dovanoja karolius... „Vive Orti, la Sauterelle de
Maisade! <...>. Vive Orti!“, – paniekinta mergaitė pirmą
kartą sulaukia žmonių palankumo.
II paveikslas. Orti ir Indrikas miške. Ji laiminga, kalba
apie savo meilę. Pasirodo Leonora, žolininkė. Ieškodama
prie koplyčios augančių kažkokių žolių, sako mačiusi iš
jos išeinant į Orti panašią merginą. Baimės apimta Orti ir
Indrikas ją varo šalin. Jų pasimatymą nutraukia iš Skuodo
grįžtančių mosėdiškių choras.
III veiksmas. Vėl tas pats kambarys. Anne jaučiasi kur
kas geriau. Dabar turėdama dėl ko gyventi, Orti meldžia
Marijos atleisti ją nuo duoto pažado. Staiga pamato juodą
vualį. Siaubo ir panikos apimta, į stiklinę supila visus vaistus,
ketindama ją paduoti Annei. Tuomet įeina Indrikas. Jis ieško
Maddos, jiedu jau susitaikė. Į Orti klausimą apie meilę jai
jis abejingai atsako, kad jų susitikimas įvyko tik šiaip sau, iš
dėkingumo, ir išeina. Orti išgeria visą stiklinę.
Norėdamas tokio siužeto operos muzikai irgi suteikti
specifinių bruožų, kompozitorius ieškojo lietuvių liaudies
dainų ir šokių melodijų, – buvo įprasta buitinius herojus ir
situacijas charakterizuoti folkloro savybėmis (ir pats Lazzari
„Raupsuotojoje“ buvo panaudojęs bretonų melodijas).
Žinojo, į ką kreiptis: paklausė suomių tautosakininko Aukusti Niemi (ne sykį lankėsi Lietuvoje, užrašinėjo, nagrinėjo
liaudies dainas), kaip galėtų gauti lietuvių šokių muzikos
pavyzdžių. Niemi patartas, 1913 m. lapkričio 5 d. kompozitorius parašė tokį laišką Jakštui-Dambrauskui (laišką su
vertimu į lietuvių kalbą ir komentarais 1968 m. „Literatūros
ir kalbos“ IX numeryje paskelbė Stasys Skrodenis):
Pone,
Šiuo metu komponuoju pagal E. fon Kaizerlingo libretą
muziką komiškai operai, kurios veiksma vyksta Lietuvoje.
Man pavyko gauti tam tikrą skaičių lietuvių liaudies melodijų, bet staiga mano darbas sustojo, negalint gauti liaudies
šokių melodijų ir taip pat susžinoti, kokie yra instrumentai,
kuriais groja šokiams kaimo muzikantai.
Helsinkio universiteto docentas ponas A. R. Niemi patarė
man kreiptis į Jus, Pone, kaip mylintį ir gerai pažįstantį Jūsų
tėvynės papročius ir folklorą. Leiskit man tai padaryti.
Ar malonėsite, Pone, atleisti už šitą sutrukdymą, kurį
aš Jums darau ir patikėti aukštą mano pagarbą? (Skrodenis,
1968, p. 486–487)

Jakštas-Dambrauskas kreipėsi į Adolfą Sabaliauską
(1911 m. buvo išleista pastarojo brošiūra „Žiemių-rytiečių
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lietuvių tautinė muzika ir muzikos instrumentai“; taigi į jį
ir kreiptasi). 1912 m. Helsinkyje išspausdintas Niemi ir Sabaliausko rinkinys „Lietuvių dainos ir giesmės šiaurrytinėje
Lietuvoje“ (1459 tautosakos tekstai, 26 melodijos; pratarmė paskelbta ir vokiškai). Jo Lazzari greičiausiai nebuvo
matęs (antraip būtų užsiminęs), tik neaišku, kodėl Niemi
jam patarė rašyti Jakštui-Dambrauskui, o ne Sabaliauskui.
Kreiptasi į Juozą Naujalį. Gruodžio 8 d. „Viltis“ išspausdino
Juozo Gabrio, Lietuvių informacijos biuro Paryžiuje steigėjo
ir vadovo, straipsnelį „Lietuvių opera Paryžiaus GrandOperoj“. Jame rašoma apie Lazzari pageidavimą, prašoma
mūsų kompozitorių ir liaudies melodijų rinkėjų reikalingą
medžiagą siųsti į Lietuvių informacijos biurą (nurodytas
adresas), nes palengvinti jo darbą yra „mūsų priedermė <...>,
idant šis gerbiamojo kompozitoriaus darbas atneštų mūsų
nustelbtai tautai kuodidžiausią garbę“ (Gabrys, 1913, p. 2).
Gruodžio 17 d. informaciją apie Paryžiuje kuriamą lietuvišką operą paskelbė „Lietuvos žinios“, sutrumpintą „Vilties“
straipsnelį gruodžio 30 d. persispausdino Seinų „Šaltinis“,
jį baigdamas žinia, kad kitą vasarą į Lietuvą rengiasi atvykti
„operos autorius su teatro scėnarijum“, norėdamas su viskuo
susipažinti pats (S. n., 1913, p. 827).
Nežinia, ar kas ką pasiuntė; užėjo karas, į Lietuvą kompozitorius neatvyko. Nepanašu, kad būtų matęs 1916 m.
Helsinkyje išleistą Sabaliausko rinktinę „Lietuvių dainų ir
giesmių gaidos“ (635 melodijos, tarp jų 150 sutartinių, instrumentinės muzikos pavyzdėliai, instrumentų piešiniai).
Opera 1916 m. jau buvo sukurta, nors iki premjeros dar
buvo toloka. Beje, tarp rinkinio melodijų nėra nė vienos,
kurią būtų galima aiškiai susieti su operos folkloriška
melodika.
Galimas dalykas, kad, ieškodamas medžiagos, kompozitorius pavartė prancūzų mitologijos, folkloro ir pan.
tematikos rinkinio „Mélusine“ I tomą (1878), kuriame yra
kompozitoriaus ir muzikologo Louis Albert’o BourgaultDucoudray straipsnelis apie lietuvių liaudies dainas su
viena melodija. Jį apžvelgusi Jadvyga Čiurlionytė pripažįsta
autorių pateikus tikslų lietuvių dainų dermijos, kitų savybių apibūdinimą (šioje melodijoje matome labai būdingą
natūralų minorą, 5/4 metrą, Lazzari operoje galima aptikti
pirmiesiems taktams artimų motyvų) ir sako, kad melodija,
matyt, paimta iš Frydricho Kuršaičio gramatikos, o tyrinėjimas rodąs autorių greičiausiai turėjus ir daugiau medžiagos
(Čiurlionytė, 1969, p. 56–58). Panašiai ir atsitiko. Prieš
tą straipsnelį yra kalbininko Louis Léger Halėje išleistos
Kuršaičio gramatikos aprašymas (Friedrich Kurschat.
Grammatik der Littauischen Sprache; nurodyta ir kaina –
13 frankų ir 35 centai), užsimenama apie kitus – Rėzos,
Stanevičiaus, Daukanto, Nesselmanno dainų rinkinius.
Kadangi pastarojo rinkinio dainos atrodė esą ne tokios
autentiškos, pasirinkta (ir išversta į prancūzų kalbą) ta Kuršaičio gramatikos daina (Nr. 17; Leger, 1878, p. 224). Taigi
Bourgault-Ducoudray galėjo panagrinėti visas 25 Kuršaičio

Iš lituanikos istorijos. Sylvio Lazzari opera „Le Sauteriot“

gramatikoje išspausdintas dainas, su jomis galėjo susipažinti
ir Lazzari, jeigu apskritai skaitinėjo „Mélusine“ ir sužinojo
apie tą dainų šaltinį.
Matyt, vokiškoji lituanistika Paryžiuje buvo daugiau
ar mažiau žinoma ir prieinama. Šokio scena, kuriai sukurti
prireikė lietuviškų melodijų ir žinių apie muzikos instrumentus ir „darbas sustojo“, yra II veiksmo I paveikslo
pradžioje. Vadinasi, kompozitorius buvo sukūręs I veiksmą;
jame sutelkta pagrindinė operos teminė medžiaga (žinoma,
kuriant toliau, ir jame kai kas galėjo būti pakeista, papildyta
ir pan.). Keblu išsiaiškinti, iš kur kompozitorius gavo tą „tam
tikrą skaičių“ lietuviškų liaudies (dainų) melodijų. I veiksme
scenoje likus tik ligonei, jos motinai ir Orti, pastaroji prie
ratelio dainuoja dainelę, kurios gaida – Christiano Bartscho
rinktinės „Dainų balsai“ dainos „Linelius roviau“ kone citata
(Bartsch, 1886, p. 27)9. Tarp 452 tos rinktinės melodijų
daugiau nėra nė vienos, kurią būtų galima taip tiesiogiai
susieti su operos melodika. Kaip žinoma, Bartschas į du
tos rinktinės tomus („Dainu Balsai: Melodieen litauischer
Volkslieder. Heidelberg, 1886, 1889) sudėjo ir savo paties
užrašytas, ir kitų užrašinėtojų bei kalbininkų raštuose ir
periodikoje jau skelbtas dainas. „Linelius roviau“ paimta
iš 1860 m. Oskaro Kolbergo „Pieśni ludu litewskiego“.
Bartscho rinktinės II tome yra straipsnelis apie muzikos
instrumentus. Pateikta žinių iš jų aprašymo istorijos, gražiais piešiniais pavaizduotos kanklės, pučiamieji, smuikas
su stryku, būgnelis; instrumentinių melodijų pavyzdžių
nėra. Lazzari „Linelius roviau“ gaidą greičiausiai pasiėmė iš
Bartscho rinktinės (ji yra I tome), o II tomo arba nematė,
arba tos informacijos jam nepakako. 1913 m. Suomijos
mokslų akademija išleido Niemi knygą „Lietuvių liaudies
dainų tyrinėjimai“. Jos pratarmę autorius parašė tų metų
rugpjūtį. Kažin ar iki lapkričio pradžios knygą spėta išspausdinti ir tikėtis, kad ji galėjo patekti į kompozitoriaus rankas
iki lapkričio. Taip atsitikti galėjo vėliau. Niemi, pagarsėjusio
suomių mokslininko, vardą Lazzari galėjo (turėjo) žinoti
anksčiau, knygoje yra rūpimu požiūriu itin pastebėtinų
dalykų. Esama pavyzdžių iš autoriaus su Sabaliausku
1912 m. išleistos knygos, 18 dainų iš Čiurlionio straipsnio
apie muziką (dvi pirmosios – „Močiute mano“ ir „Bėkit,
bareliai“ galėtų būti laikomos operos minorinių motyvų
pirmavaizdžiu), o IV skyriuje „Lietuvių ir latvių tautos dainų
rutuliojimosi istorija“ (pavadinimo vertimas – iš 1932 m.
išleisto knygos vertimo į lietuvių kalbą; tai serijos „Mūsų
tautosaka“ VI t. ) pateiktas latvių Ligo pavyzdys iš Andrejo
Jurjāno rinkinio („Já-nits na-ca pa gads-kar-tu, li-go ligo“;
Niemi, 1913, p. 280). Minėta Orti daina prie ratelio netrukus pro atvirą langą pasigirsta dainuojama choro, bet jau su
pridėta kulminaciška pabaiga „Ligo! Ligo! Ligo!“ Skuodas
yra maldininkų kelionės tikslas ir atitinkamų apeigų vieta
(lieu de pèlerinage). Tačiau II veiksme nieko religiška nėra;
matyt, reikia suprasti, kad šventiškas šurmulys aikštėje priešais bažnyčią vyksta apeigoms pasibaigus. Pagonišką Ligo

fragmentą į dramą įvedė pats Keyserlingas. Nežinia, ar apie
lietuvių ir latvių giminystę žinojęs kompozitorius specialiai
ieškojo latvių melodijų (kad rastų tą Ligo, nes lietuviško
siužeto operai daugiau jų nereikėjo), ar pasinaudojo rasta
Niemi veikale – abiejų intervalinė sandara panaši. Prie choro
prisijungus Orti, daina tapo gan efektingu standartiniu
choro ir jo skambesį persmelkiančio soprano fragmentu.
Kita vertus, tai, kad Ligo į dramą įvedė (taigi nurodydamas
apytikrį veiksmo laiką) patsai Keyserlingas, patvirtina, kad
jis, kaip minėta, „kurį laiką domėjosi pagoniškais lietuvių
ir latvių papročiais“, bet, matyt, nesiekdamas įsigilinti į
jų autentiškąsias savybes ir skirtumus. Panašiai buvo ir
su kompozitoriumi. 1920 m. kovo 26 d. muzikos žurnalas „Le Ménestrel“ paskelbė pokalbį su Lazzari būsimos
„Žiogo“ premjeros Opèra-Comique proga. Priminęs, kad
operos veiksmas vyksta Lietuvoje, kompozitorius sakė jos
muzikoje (panašiai, kaip ir „Raupsuotojoje“) pavartojęs
folkloro melodijas, nes „šiose slavų liaudies melodijose“
randąs originalumą ir spalvą; tačiau pavartojęs ne jas pačias,
o kūrinio stiliaus vienovės labui bandydamas iš jų ištraukti,
„pasak Rabelais, pačią esmę“ („substantifique moelle“; Le
Sauteriot de Sylvio LAZZARI, 1920; operos Orti kompozitorius pavadino panašia į Pelenę, „sorte de Cendrillon“).
Orti dainuojamos dainos „Linelius roviau“ gaidos tonacija yra A-dur – kaip ir Bartscho rinkinyje; truputį pakeistas
IV taktas, pirmasis sakinys atliekamas du kartus (teisingas
gaidos pavidalas pateiktas Bartscho rinkinio lietuviškame
leidime; Bartschas, 2000, p. 87). Žodžiai sukurti kiti – „Ant
apvalios kalvos sukasi gražus malūnas. Ar jis mala baltus
miltus? Mano širdies širdie, tu prarasta! Ir jo besisukantys
ilgi sparnai veda meilės ratą“. Vos pradėjusi paskutinį sakinį,
Orti staiga šūkteli močiutei – ir ji galėtų nueiti į atlaidus, –
tai Orti dramos pradžia.
Panaudojimu operoje šios liaudies dainos istorija nesibaigė. 1923–1929 m. Mainco leidykla „B. Schott’s Söhne“
išleido 14 tomų rinktinę „Das Lied der Völker“, kurią
parengė muzikologas Heinrichas Mölleris (1876–1958).
13-tas tomas skirtas lietuvių, latvių, estų ir suomių liaudies
dainoms; jas balsui su fortepijonu aranžavo ir tų šalių,
ir kiti muzikai. Rinkinio pradžioje – 12 lietuvių dainų.
12-tos dainos („Vai tu diemed’ diemedėli“) aranžuotojas
nenurodytas, 2–11 dainas aranžavo Lotharas Windspergeris
(1885–1935, kompozitorius, ilgametis leidyklos redaktorius). Nurodyta, kad dviejų dainų gaidos imtos iš „Brazys,
Lit. taut. dainų melodijos“ (kitų šaltinis nenurodytas),
lietuviški dainų tekstai – be rašybos klaidų. Pirmoji rinkinio
daina – „Linelius roviau“, Lazzari operoje Orti dainuojama,
tačiau iki pabaigos su Ligo pratęsta daina; pirmo posmelio
žodžiai tokie kaip ir Bartscho rinkinyje („Leniáles róvjau“; kiti žodžiai neiškraipyti). Dainų tekstus į vokiečių
kalbą vertė Mölleris, tad ir čia jie skiriasi nuo Bartscho
vertimo (pastarojo rinkinyje tėra pirmasis dainos posmas).
Išnašoje pažymima, kad kompozitorius ir operos partitūrą
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išspausdinusi Paryžiaus „Max Esching & Cie“ leidykla sutiko su dainos paskelbimu. Neteisingai tvirtinama, kad Ligo,
matyt, yra „lietuvių (ir latvių) liaudies dainų <...> iškreipta
pagoniškos dievybės vardo forma, kaip ir „ladu“ rusų liaudies
dainose“ (Volkslieder Baltischer Länder, 1929, p. 6)10.
„Nors Lazzari muzikai įtaką padarė Richardas Wagneris,
Ernestas Chaussonas ir Césaras Franckas, jos stilius yra ypač
individualus ir neabejotinai labiau vyriško būdo negu šio
jo mokytojais laikomo trejeto muzika. Ji visuomet skamba
tvirtai, darniai ir brandžiai“ (Naxos Classical Music, 1914).
Rašiniuose apie Lazzari operas būna pabrėžiamas Wagnerio poveikis. Su juo galima sieti leitmotyvo ir „begalinės
melodijos“ idėjos svarbą Lazzari „Žioge“. Operos muzika
pagrįsta keletu leitmotyvų, kurių radimasis, plėtojimas,
sąveikos ir modifikacijos suteikia veikalui nuosekliai kuriamos muzikinės dramos pobūdį. Natose nėra kokio nors
epizodo, išbaigto darinio pabaigą rodančio ir šitaip veikalo
eigą lyg perdalijančio takto storojo brūkšnio – nuolatinis
srautas, sudarytas iš įvairios apimties ir melodinės struktūros
tekstą įgarsinančių frazių, tokių dialogų, polilogų, arioso ir
kantilenos pobūdžio melodikos. Operoje daug veikėjų. 10
daugiau ar mažiau tiesiogiai dalyvauja dramoje. 3 moterys,
3 Mosėdžio merginos ir 3 vaikinai – į įvykius reaguojanti,
juos komentuojanti įvairių scenų palyda. II veiksmo I paveiksle po vieną kitą frazę skirta 3 prekeivėms, smuklininkui,
lošėjui, 3 girtuokliams, šokėjai, vienam seniui, daugiau – lokininkui. Solistams balso rūšys parinktos tradiciškai pagal
veikėjo charakterio bruožus: Orti – lyrinis sopranas (kai
kuriuose epizoduose reikia ir dramatinio balso savybių),
Anne – mecosopranas, Trine – kontraltas, Madda – sop
ranas, Indrikas – tenoras, raštininkas Josefas – baritonas,
žolininkė Leonore – mecosopranas, Mikkelis – baritonas.
Išskyrus Orti, nė vienam veikėjui neskirtas savarankiškas
vokalinis epizodas jo charakterio išraiškai – jis atsiskleidžia
siejant su Orti. Palyginti didelė ir svarbi yra Trinės partija
su pasakojimu apie sūnaus išgijimui pasiaukojančią motiną,
taip pat Leonorės partija, – įsibrovusi į laimingos Orti ir
Indriko sceną, ši veikėja pasėja lemtingą nerimą jos širdyje.
Indrikas nė iš tolo nėra panašus į tradicinį operos amantą;
jokio dueto su mylimąja Madda operoje nėra. Nepamilęs
Orti, jis vis dėlto porą sykių gana jautriai atsiliepia į mergaitės
jausmo nuoširdumą ir galią. Tačiau didelėse jųdviejų scenose
(II veiksmo I paveikslo pabaiga ir II paveikslas) jis daugiau
klausytojas, o ne dalyvis. Operoje visiškai vyrauja Orti partija.
Orti, žeminta, pamilusi, patikėjusi meile ir apvilta mergaitė,
„pavasario auka“; jai skirti ir trys dideli monologai.
Operos I veiksmas – ekspozicinė būsimos dramos, ją
išreiškiančios muzikos kalbos savybių sankaupa. Opera
prasideda nedidele orkestro įžanga. Pirmuosius jos taktus
galima laikyti viso veikalo kodu. Tai diatonikos ir chromatinių darinių sugretinimas ir supriešinimas. Folklorui artima
pirmųjų dviejų taktų melodija (būna ir mažoriniai, modifikuoti variantai), jos plėtojimas – tai kasdienio gyvenimo,
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kurio aplinkoje ir fone vyksta drama, motyvas. Tačiau jis
savaip siejamas ir su Annės vaidmeniu, nes juk jos sunki liga
tapo visos dramos priežastimi. Kiti trys taktai – mirštančios
Annės leitmotyvas, pirmiausia atpažįstamas iš slinkties
sekundomis ir dažniausiai sekstos šuolio žemyn. Tokia
chromatika, funkciniais ryšiais paprastai nesiejami (dažnai
sieja bendri tonai), gretinami disonansiniai akordai – dramatinių būsenų, tokių epizodų išraiškos kalba. Antrojo
ir trečiojo taktų sandūroje G (mažorinės dermės tonika)
tampa Es-dur (kitos mažorinės tonacijos) III laipsniu (sekst
akordo apatinis garsas), – tokio pobūdžio staigus tonacijų
sugretinimas yra viena operos harmonijos savybių. Būdinga
savybė – nuolatinis leitmotyvų skambėjimas orkestre.
Mirštančiosios kambaryje moterys gieda giesmę – graži
liaudies dainos pobūdžio natūralaus minoro melodija.
Orti prabilus apie Mergelę Mariją, ta melodija pasigirsta
orkestre – vienas pagrindinės veikėjos būsenų ir santykių
su kitais chrakterizavimo būdų. Kai gydytojas jai rodo
vaistų buteliuką, orkestre – Annės chromatinis leitmotyvas.
Ligonė pirmą kartą prabyla skambant pirmajam (buities,
aplinkos) leitmotyvui, bet jai sušukus „Motin, Orti! Kada aš
mirsiu?“ orkestre vėl suskamba chromatinis jos leitmotyvas.
Verpiančios Orti dainuojama daina (ratelio sukimąsi
imituojanti šešioliktinių figūra orkestre – garsų tapybos
pavyzdys; primena Franzo Schuberto dainą „Gretchen
am Spinnrade“, savaip ir Margueritės sceną prie ratelio
Charles’io Gounod „Fauste“), ne tik siužeto, bet ir muzikos
požiūriu yra jos dramos pradžia. Sumaniusi nueiti į šventę,
Orti klausia močiutės, ar Indrikas bus tenai. Šiai atsakant
„Žinoma“, orkestre tyliai šmėkšteli paralelinių tercijų
motyvas, paskui lydėsiantis Orti mintis, jos susitikimus su
Indriku. Netrukus jis suskamba prieš Orti žodžius, kuriuos
ji, pasiryžusi nueiti į miško koplyčią, sako tarsianti Marijai:
„Pasiimk mane vietoj motinos!“ Lauke uždainavusiame chore Orti išgirsta Indriko balsą („Jis stipriausias!“). Močiutei
liepus uždaryti langą, ji pamato Indriką. Orkestre garsiai
skambant tam motyvui, Orti sušunka: „Koks jis didelis!
Kaip spindi jo barzda mėnesienoje!“ Motyvas dar suskamba
keletą sykių, kol apsvaigusi Orti nurimsta ir įeina Maddos
ieškantis Indrikas. Neradęs jos, išeina. Vėl pasigirsta choro
daina: „Ant apvalios kalvos sukasi meilės malūnas. Jis sukasi
virš pasaulio. Širdie, mano širdie, tai tavo sukinys!“; ir vėliau
atsirasiantys panašūs choro dainos teksto pokyčiai – Orti
meilės istorijos palyda ir komentaras. Trine ramina nusiminusią Orti. Ji rengiasi į miško koplyčią, Švenčiausioji
Mergelė – jos vienintelis prieglobstis. I veiksmo pabaigos
scenoje su Trine ir Orti monologe susidaro naujas dainingas
motyvas, skambėsiantis II veiksmo II paveiksle.
II veiksmo I paveikslas pradedamas nemaža gyvo tempo
orkestro įžanga. Ją sudaro įvairiai orkestruojamo [bei DB-Ges(Fis)-D tonacijose pateikiamo) diatoninio 16 taktų
periodo kartojimas ir modifikavimas, melodikoje – mažorinis pirmojo leitmotyvo pradžios variantas bei, kaip Orti ir
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choro dainoje, 3/4 metras ir jos gaidos atgarsiai. Juo (moterų
prekeivių šūksniais) prasideda ir grindžiama pirmoji, puikiai
sukomponuota šio veiksmo masinė scena; motyvas vartojamas ir kitose taip pat gyvo judėjimo, įvykių, daugelio dalyvių
replikų, minios reakcijų ir pan. pilnose scenose. Lietuviško
šokio muzikoje yra folklorui (ir liaudiško šokio vaizdiniui
apskritai) būdingų savybių – tokioje situacijoje tinkamas
greitas tempas, pradžios taktuose – tuščių kvintų skambesys
pusinėmis, ketvirtinėmis ir aštuntinėmis (greitėjimo įspūdis;
įvairiuose faktūros sluoksniuose jos vartojamos ir vėliau).
Šokio minorinė melodija lietuviškumo įspūdžio nedaro, bet
toks atsiranda, kai prie orkestro prisijungia pavieniai balsai
ir choras, aštuntinių suskaldytus skiemenis dainuodamas ketvirtinėmis ir pusinėmis. Dūdmaišininkui griežiant, šią sceną
užbaigia su savo lokiu šokdamas ir dainuodamas lokininkas.
Pasirodo Mosėdžio vaikinai, tarp jų ir Indrikas. Pamažu bręsta
veiksmo kulminacija – kivirčas ir Orti žygis. Kai į ją pirmą
kartą kreipiasi Indrikas, orkestre skamba tercijų motyvas.
Jis skamba šio paveikslo pabaigoje, kai Indrikas mergaitei
dovanoja karolius, sako „Eime, mano Žioge“ ir Orti džiugiai
kartojant „Tavo Žiogas! Tavo Žiogas! Aš esu tavo Žiogas!“
II veiksmo scena miške yra lyrinė operos kulminacija. Jos
pradžioje – modifikuotu tercijų motyvu ir romantinio pobūdžio kantilena pagrįsta orkestro įžanga ir Orti monologas
„Indrik! Indrik! Esu laiminga!“, į kurį Indrikas atsako: „Orti,
mažoji Orti! Tavo širdis blaškosi, kaip sugautas vyturys“,
grįžta pradinis tercijų motyvas, o Orti prisimenant netolimą
praeitį ir svajones apie Indriką – ir „Linelius roviau“ motyvas.
Pilnas dramatinės įtampos ir grėsmės yra Orti įbauginęs
Leonorės pasakojimas apie matytą iš juodosios koplyčios
išeinančią, vadinasi, su Marija sutartį sudariusią moterį. Žolininkei pagaliau išėjus, pasigirsta grįžtančių mosėdiškių choro
dainuojama daina „Ant apvalios kalvos... “ – jos pirmasis
tekstas; prie paskutinio sakinio su „Tra la la... “ prisijungia
Orti – ir nutyla prieš chorui ištariant „de l’Amour“. Su jais
susitikti Orti nenori ir su Indriku dingsta miške; orkestre –
tercijų leitmotyvas. Mosėdiškiai scenoje pasirodo pasipuošę
beržų šakelėmis [cituotasis Keyserlingo tyrinėtojas šį paprotį
(per Sekmines puošiami ir namai, galvijai) irgi priskiria prie
pagoniškųjų lietuvių papročių; Breggin, cit. veik., p. 194].
Choro dainos paskutiniai žodžiai pakeisti – „Širdie, mano
širdie, tai tavo sukinys. Bet, žiūrėk, gausios ašaros tarp meilės
ratelio. Ligo! Ligo! Ligo!“ Vėl skambant tercijų motyvui,
grįžta šakelių prisilaužiusi Orti ir Indrikas. Atsisveikindamas
Indrikas švelniai taria „mano Žioge!“
III veiksmo orkestro įžanga sudaryta iš fortissimo atliekamų disonansinių akordų (tai Mikkelio charakteristika)
ir tylių tercijų motyvo nuotrupų supriešinimo. Pakilus
uždangai, orkestras griežia visą „Linelius roviau“ melodiją,
tačiau la-minore. Įėjęs į kambarį, Mikkelis rėksmingai užsipuola Orti („Valkata! Dykūne!“), susibara su Trine. Po ilgos
tylos Trine sako, kad saulei tekant Annei tarytum pasidarę
geriau; orkestre – smulkesnių verčių pirmojo leitmotyvo tai

mažorinis, tai minorinis variantas. Orti nenoriai leidžiasi į
pokalbį. Įbėga klegančios, raktažolių vainikėliais pasidabinusios trys mosėdiškės; vieną vainikėlį atneša Orti, šoka
apie ją dainuodamos „Kai mergaitės vaikšto prieblandoje,
kai mergaitės vaikšto naktį be mėnulio, kaip jos suranda
vaikinų susitikimui po tuopomis?“ (šiek tiek pakeisto ritmo
dainos „Už jūrių marių, už vandenėlių“ gaida), kol jas nutildo Trine sakydama, kad Orti, ačiū Dievui, ne tokia kaip
jos. Temsta, Trine kalba Marijos maldą ir pagaliau paklausia
Orti: „Ar pasimatei su Ja?“ Dramatiškas Orti pasakojimas
apie apsilankymą koplyčioje; tariant žodžius „Aš mąsčiau
apie motiną, kuri taip serga. Aš mąsčiau apie savo kietą ir liūdną gyvenimą“, orkestre pasigirsta scenos miške su Indriku
monologe skambėjęs motyvas. Prigludusi prie Trinės, Orti
apsiramina. Trine vietoje jos išeina apsiruošti į tvartą, nors
Orti labai bijo likti viena. Vėl pasigirsta ta pati choro daina.
Orti kreipiasi į Marijos statulėlę, melsdama Dievo Motinos
pasigailėjimo; kampe pamato juodą skraistę – „Vargas man!“
Prabudusi ligonė jaučiasi geriau, sako sapnavusi gražų šviesų
sapną, kuriame regėjo Mergelę Mariją; orkestre – jos leitmotyvas, bet labiau mažorinis, be chromatinių slinkčių).
Orti paklausus, ar Anne norėtų savo lašų, pastaroji atsako
„taip, mielai“. Orkestre skamba pirmieji operos įžangos
taktai – diatoninis leitmotyvas kartu su Annės leitmotyvo
fragmentu; tas pats harmonijos pokytis. Orti į stiklinę supila
visus vaistus. Jai pravėrus langą, vėl pasigirsta mergaičių
dainelė. Orti jausmų proveržis: „Mano siela spinduliuoja!
Pavasaris! <...>, Indrikas, mano mylimasis, šaukia mane! Aš
nenoriu mirti!“; orkestre – scenos su Indriku miške motyvas.
Maddos ieškantį Indriką nustebina Orti susijaudinimas, kad
jis atėjo ne pas ją: „Dieve mano! Mes gražiai paleidom laiką... paskui... tau dovanojau karolius. Pagaliau ko tu nori?“;
jo žodžius lydi II veiksmo įžangos (ir jo I paveiksle vartotas)
motyvas. Į Orti maldavimą dovanoti jai šį paskutinį vakarą, pasiimti ją su savimi Indrikas šiurkščiai atsako „ne“ ir
išeina. „Tai pabaiga“, ištaria Orti. Iš tolumos vėl pasigirsta
(tiesą sakant, čia nebereikalingas, situaciją subanalinantis)
choro motyvas „Kai mergaitės vaikšto prieblandoje... “
Orti atsigręžia į Marijos statulėlę: „Taip... tuojau būsiu pas
tave...“ „Turiu išeiti“: užsimerkusi, krūpčiodama išgeria vaistų stiklinę. Jos blėstančioje sąmonėje šmėkšteli susitikimo
miške prisiminimas, Indriko vardas; orkestre – leitmotyvų
nuotrupos. Miršta su pertrūkiais tardama žodžius: „Aš tik
norėjau sykį būti truputį laiminga... “
Paskutinius Orti žodžius ir lėtai nusileidžiančią uždangą
(dinamika ppp-pppp) lydinčio orkestro skambesį sudaro Edur tonacijos pojūtį palaikantis vargonų punktas, virš kurio
dėliojami tercijos santykio tonacijų (E-G-B-Des) trigarsiai
bei kitaip gretinami akordai. Orti ištarus paskutinius žodžius, pasigirsta tercijų motyvo nuotrupos, keletui taktų
nutrūkęs vargonų punkto skambesys vėl atgyja ir veikalas
užsibaigia triskart kartojamais E-dur akordais. Operos
trukmė 2 val. 40 min.
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1 pvz. S. Lazzari operos „Le Sauteriot“
(„Žiogas“) klavyro viršelis

2 pvz. S. Lazzari operos „Le Sauteriot“
(„Žiogas“) klavyro pirmasis puslapis
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3 pvz. Dainos „Linelius roviau“ citata S. Lazzari operoje „Le Sauteriot“ („Žiogas“) I veiksmo fragmentas
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Tokios pabaigos tonacijos ir akordikos pasirinkimas nėra
nepamatuotas. Šios savybės tiesiogiai susieja operos pabaigą
su jos pradžia – e-moll tonacijos pirmaisiais taktais bei panašaus pobūdžio akordika ir tampa dar vienu veikalo eigos
logikos bei darnos pavyzdžiu. Kaip sakyta, abu pradžios
leitmotyvai antrą kartą kartu suskamba I veiksme pirmąsyk prabilus mirštančiai Annei ir trečią kartą III veiksme,
kai sveikstanti Anne pabunda po šviesaus sapno. Tarp šių
siužeto bei Annės mirties ir gyvybės dramą ypač sureikšminančių muzikos įvykių įsiterpia ir plėtojasi Orti istorija. Dėl
operos muzikinės dramaturgijos Orti dramos nedera aiškinti
tiesioginėmis atodairomis į Keyserlingo veikalą ir panašiu
būdu gretinti su minėtomis Wedekindo ir Halbe’s pjesėmis
(pastarojo „Jaunystė“ – atsiminimas apie meilę pusseserei
per trijų dienų viešnagę pas dėdę), – operoje Orti nėra lytinio brendimo dramų, šitaip suprastinto gyvenimo pavasario
auka. Ji sąmoningai pasirinko aukojimąsi dėl vienintelio ją
tikrai mylėjusio asmens – motina tapusios pamotės gyvybės.
Akimirkai išėjusi į už sunkaus gyvenimo namų sienų esantį
ir niekad iki tol nelankytą pasaulį, ji tapo jo auka.
Išvados
Kitataučių menininkų lietuviškos tematikos kūrybai
pritaikius meninės lituanikos sąvoką, išryškėja šio meno
kultūros reiškinio istorija, apimtis, savybės, įvairių meno
šakų bendrieji bruožai ir skirtumai. Bendra visoms meno
šakoms yra Lietuvos istorijos ir kasdienio gyvenimo temų
pasirinkimas. Žanrų požiūriu itin įvairi yra muzikos lituanika. Ji apibūdinama grožinės literatūros lituanikos
kontekstuose. Kai kurie pavyzdžiai: Stanisławo Moniuszkos kantatos „Milda“, „Nijolė“, solo ir choro dainos Józefo
Ignacy Kraszewskio poemos „Vitolio rauda“ tekstais, kitos
Moniuszkos dainos, Marijos Szymanowskos ir Johanno
Carlo Gottfriedo Loeve’s „Vilija, mūsų upelių motutė“,
„Svitezietė“ bei pastarojo dar ir „Trys Budriai“ balsui ir
fortepijonui Adamo Mickiewicziaus žodžiais, Maude’os
Valérie White ir Jacques’o Guillaume’o Sauville’o de la
Presle’io solo dainos „Jaunai mergaitei“ Victoro Hugo ir
Edvardo Griego, Henri Wilhelmo Petri, Emilio Bezecny
ir Adelės Aus der Ohe solo dainos „Našlaitė“ Adalberto
von Chamisso žodžiais (poetų eilėraščiai sukurti lietuvių
liaudies dainų motyvais), Coronos Schröter, Fryderiko
Chopino solo, Antoníno Dvořáko choro dainos liaudies
dainų žodžiais, liaudies dainų aranžuotės balsui su fortepijonu [tarp tokių – 12 dainų rinkinyje „Volkslieder baltischer
Länder“ (Mainco leidyklos „B. Schott’s Söhne“ serijos „Lied
der Völker“ 13-tas t., 1929)], Mieczysławo Karłowicziaus
„Lietuviškoji rapsodija“ orkestrui su liaudies dainos „Bėkit,
bareliai“ gaida, kai kurios Maxo Laurischkaus instrumentinės kompozicijos, Paulio Scheinpflugo Styginių kvartetas
op. 18 ( II d. „Litauen“), Alfredo Schnitke’s „Sutartinės“
mušamiesiems, vargonams ir styginių orkestrui.
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Operose vyrauja Lietuvos istorijos temos. Chronologiškai pirmoji yra portugalų kompozitoriaus João de Sousos
Carvalho opera „Everardo II, re di Lituania“ (Gaetano
Martinelli libretas, premjera Portugalijos karalių rūmuose
1782 m.; Valdovų rūmuose Vilniuje atlikta 2013 m. gruodžio 10 ir 11 d.). 1874 m. Milano teatre įvyko Amilcare,s
Ponchielli operos „Lietuviai“ premjera (Antonio Ghislanzoni libretas pagal Mickiewicziaus poemą „Konradas
Valenrodas“; 1981 m. operą parodė Čikagos lietuvių
opera, 1991 m. su šia trupe bendrą pastatymą parengė Nacionalinis operos ir baleto teatras). Lenkų kompozitoriai
sukūrė 8 operas pagal savo romantikų veikalus. Tai Władysławo Żeleńskio „Konradas Valenrodas“ (1885), Alojzy
Dworzaczeko „Żywiła“ (1926) bei Jano Tomaszo Wydżgos
(1907) ir Apolinary Szeluto (1954) „Ponas Tadas“ pagal
Mickiewiczių (šio siužeto operos nebaigė kurti Čiurlionio bičiulis Eugeniuszas Morawskis), Henryko Jareckio
„Mindaugas, Lietuvos karalius“ (1880 m., libretas pagal
Juliuszo Słowackio dramą), Wojciecho Gawrońskio „Pojata“
(„Pajauta“, ~1900 m., libretas pagal Felixo Bernatowicziaus
romaną), Konstanty Gorskio „Margiris“(1927) ir Jano
Czubskio „Piastų duktė“ pagal Władysławą Syrokomlą.
1929 m. pasirodė Adamo Dołżyckio „Kryžiuočiai“ (libretas pagal Henryko Sienkiewicziaus romaną), 2010 m.
to siužeto Hadriano Filipo Tabęckio roko opera. Prie šių
duomenų galima prišlieti pagal Maksimo Lipkino poemos „Kejstut i Biruta“ tekstą Aleksandro Skriabino apie
1890 m. pradėtą kurti operą (fragmentas iš rankraščių yra
atkurtas ir Maskvos leidyklos „Muzyka“ išleistas 1984 m.).
Operų sukurta pagal manipuliacijų istoriniais vardais ir
situacijomis pilną farsą – Alfredo Jarry pjesę „Karalius
Ubu, arba lenkai“ (veiksmas vyksta ir Lietuvoje): Denis
Aplvoras „Ubu Roi“ (1966), Franzas Hummelis „König
Ubu“ (1984), Krzysztofas Penderecki „Ubu Rex“ (1991),
Andrew Toovey „Ubu“ (1992).
XIX a. pabaigoje kilo nauja lietuvių tautinio atgimimo
banga, kultūros gyvenimas ypač sustiprėjo po lietuvių
spaudos ir viešo kalbos vartojimo draudimo panaikinimo.
Kultūrinės tapatybės pagrindine viešąja forma tapo lietuvių
koncertai ir dramos trupių spektakliai. Spaudoje ir renkantis
repertuarą susidarė kritinis požiūris į lietuvių vaizdavimą
(ar jis tgeisingas?) ir istorinių, ir tuometinio natūralizmo
literatūros kasdienybės temų lituanikoje. Pastarąją ypač
plėtojo iš Mažosios Lietuvos kilę ar kitaip su jos gyvenimu
susiję vokiečių rašytojai ir dramaturgai. Didesnes diskusijas
sukėlė dvi nuo 1912–1913 m. mėgėjų trupių, nuo 1920 m.
Valstybės teatre vaidintos pjesės – Hermanno Sudermanno
„Joninės“ ir Eduardo von Keyserlingo „Pavasario auka“.
Operų sukurta nedaug. 1930 m. Berlyne parodyta Karolio
Rathauso „Svetima žemė“ (lietuvių emigrantų drama; libreto autorės ir kompozitoriaus ryšiai su Lietuva neišaiškinti,
veikėjų lietuvių vardai nelietuviški), 1976 m. Dresdene
parodyta Rainerio Kunado opera „Lietuviški fortepijonai“
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(libretas pagal Johanneso Bobrowskio romaną apie Kristijoną Donelaitį).
Keyserlingo drama tapo Sylvio Lazzari operos „Žiogas“
literatūriniu pagrindu (pasaulinė premjera 1918 m. Čikagos
operoje, 1920 m. ją parodė Paryžiaus Opéra-Comique).
Veikalo centre – Orti, girtuokliaujančio Mosėdžio ūkininko
nesantuokinės dukters, drama; pamotės auginta kaip tikra
duktė, kitų žeminama, pamilusi, patikėjusi meile ir apvilta
mergaitė nusižudo. Operoje pavartoti lietuvių liaudies dainų
motyvai (norėdamas gauti liaudies šokių gaidų baleto scenai,
kompozitorius laišku kreipėsi į Adomą Jakštą-Dambrauską, ketino atvykti į Lietuvą). Laikomasi Wagnerio operos
koncepcijos savybių: muzika pagrįsta keletu modifikuojamų
leitmotyvų ir eigos išbaigtais numeriais neskaidančios „begalinės melodijos“ idėja. Aplinkos, buities scenų muzikos
diatonika priešinama su dramatinių scenų bei būsenų chromatika, disonansine harmonija. Dėl leitmotyvų ir harmonijos pokyčių itin pabrėžiama Orti pamotės mirtinos ligos
ir sveikimo eiga (kad ji pasveiktų, Orti pasiryžo mirti vietoj
jos), todėl operoje Orti drama atrodo gilesnė, tragiškesnė
negu su to meto vokiečių dramaturgų jaunimo ir lytinio
brendimo dramomis gretinamoje Keyserlingo pjesėje.
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Nuorodos
1

2

Rathauso straipsnis – tai rašinys jo operos „Fremde Erde“
būsimos premjeros proga; ta pačia proga savo operas ten aprašė
Ernstas Křenekas („Leben des Orest“), Arnoldas Schönbergas
(„Von heute auf morgen“) ir Kurtas Weilis („Aufstieg und Fall
der Stadt Mahagonny“).
Pirmoji latvių–lietuvių skyriaus daina yra iš Liudviko Rėzos
rinkinio žinoma „Mėnesio svodba“ („Mėnuo saulužę vedė“).
Matyt, turėdamas galvoje leidinio autoriaus poetinio perkūrimo apimtis (dainą „Mėnuo saulužę vedė“ sudaro 11 eilučių, o
Daumerio interpretacijoje „Es nahm der Mond die Sonne“ –
šeši ketureiliai posmai), Anatole Matulis itin informatyviame
straipsnyje „History of the Lithuanian Cultural Profile in German Literature“ (Lituanus, vol. 11, Nr. 1 – Spring 1965) sako,
kad Daumerio eilėraščiai jo rinkinyje „Hafis“, Soldato „Sareka“
ir „Rombinus“, Felixo Dahno eilėraštis „Lietuviai Prancūzijoje“ yra pilni lietuvių liaudies dvasios („are pregnant with the
Lithuanian folk spirit“). Žinoma, tokį pasakymą tegalima
taikyti Soldato (lietuvių teisių gynėjas, „Birutės“ draugijos
garbės narys, Lietuvių literatūros draugijos Tilžėje narys) 12
giesmių herojinei poemai „Sareka“ (1891; Sareka, Sareika –
skalvių karžygys; „Rombinus“ (Rambynas) yra antroji poemos
giesmė). Daumeris su Prūsų Lietuva, Karaliaučiumi tiesiogiai
nebuvo susijęs, tačiau „Mėnesio svodbos“ pasirinkimas pirmąja latvių ir lietuvių skyriaus daina liudija L. Rėzos rinkinio
populiarumą (jo paskatas vokiečių poezijai yra apibūdinusi
Regina Sinkevičienė (Sinkevičienė, 1988, p. 4). Teisininkas,
istorikas, poetas Felixas Dahnas keliolika metų profesoriavo
Karaliaučiaus universitete. Tačiau jo grakštaus eilėraščio
„Lietuviai Prancūzijoje“ („Die Litauer in Frankreich“, 1870)
„lietuvių liaudies dvasia“ pasireiškia kitaip: gražu turtingoje
Prancūzijoje, ją puošia katedros ir pilys, bet čia kovęsi lietuviai
kariai (ne vienas jų ir krito) nuolat galvoja apie tėvynę, kur
auga balti beržai, geriamas saldus alus (parašyta alas), kur „die
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weichen Dainos singend, schlanke, blondgezöpfte Mädchen
tanzen zu der Kankle Ton“ (dainuodamos švelnias dainas,
skambant kanklėms šoka lieknos šviesiakasės mergaitės).
Itin detaliai romano temos, veikėjų pasirinkimą ir kita yra
išaiškinęs Giedrius Subačius (Subačius, 2012).
Algio Kalėdos nuomone, Sienkiewicziaus trilogija (jos pirmasis romanas yra „Ugnimi ir kalaviju“) Lietuvos vaizdavimo
paradigmą veikiau supaprastina bei subanalina (užuot ją turiningai išplėtusi) dar ir „dėl tendencingai peršamos nuomonės
apie lenkų riterių, didikų ir pačios karalystės sakralizuotus
pranašumus“ (Kalėda, 2011, p. 107). Krzysztofas Buchowski
rašo: „Pro H. Sienkiewicziaus akinius lenkai, tiesą sakant, iki
šiol mato senovės Lietuvos istoriją“ ir primena 1960 m. režisieriaus Aleksandro Fordo filmą „Kryžiuočiai“, kuriame „buvo
priminta lietuvių, tiesa, drąsių, bet pusnuogių, kailiais prisidengusių laukinių vizija“ (Buchowski, 2012, p. 45, 502). Varšuvos
savaitraštis „Argumenty“ 1962 m. gegužės 13 d. išspausdino
kandų (bet ir argumentuotą) Vytauto Sirijos Giros straipsnį „O
Krzyżakach“, kurio rašomąja mašinėle išspausdintas vertimas
plito (aišku, nelegaliai) Vilniuje, gal ir kitur.
Andreasas Kelleris mini dar keletą veikalų apie Herkų Mantą:
Franz Lubojatzki. Herkus Monte (Marburg, 1840); Adam
Joseph Cüppers. Herkus Monte. Geschichtliche Erzählung aus
der Zeit der Eroberung Preußens durch den Deutschen Orden
(Köln, 1912); Max Worgitzki. Hercus Monte (drama, Leipzig,
1916); Botho Heinrich Graf von Keyserlingk. Monte der
Rebell. Aufstand in Preußen um 1260 (Görlitz, 1936); Rolf
Lauckner. Herkus Monte und der Ritter Hirtzhals (tragedija,
1938, Stuttgart).
Lankučio knygoje, p. 109, rašoma: „Siužetinėmis paralelėmis
Grušo tragedija labiausiai gali būti gretinama su minėtu
V. Kaizerlingo romanu, kur ypač daug dėmesio skirta Manto
pasaulėjautai, analizuojama jo draugystė su Hirchalsu, meilė
vokietaitei Katerinai, kuri sukilimo metu patenka pas prūsus
ir tampa jų vado žmona. Mūsų rašytojas šias asmeninių santykių kolizijas savaip perkūrė ir naujai įprasmino.“ Neteisingai
rašoma Keyserlingko vardas ir pavardė; turi būti Botho grafas
von Keyserlingkas.
Vydūnas Sudermannui (su juo bičiuliavosi) vienpusišką
lietuvių vaizdavimą prikaišiojo ir vėliau (Vokietis rašytojas
Hermann’as Sudermann’as ir mes. In Lietuvos keleivis, 1931 m.
sausio 22 d., p. 4). Knygoje „Septyni šimtmečiai vokiečių ir
lietuvių santykių“ (Vilnius: Vaga, 2001) irgi pamini „Jonines“, sykiu pabrėždamas, kad „tikrą lietuviškumą rasi K. M.
Tielos knygoje „Garsai iš Lietuvos“ (p. 168). Slapyvardžiu
A. K. T. (Alwin Kurt Theodor) Tielo pasirašydavęs Kurtas
Mickoleitas (1874–1911) gimė Tilžėje, mokėsi mokykloje,
kurioje mokytojavo Vydūnas, studijavo Miuncheno ir Berlyno
universitetuose; vokiečiuose pripažinto poeto ir literatūrologo
rinktinė „Klänge aus Litauen“ išleista 1907 m.
Diskutuodamas su dailininku, rašytoju Vytautu Bičiūnu dėl
mėgėjų trupių repertuaro, vaikų rašytojas ir pedagogas Matas
Grigonis kitą Żuławskio dramą „Mirtų vainikas“ minėjo kaip
moraliniu požiūriu netinkamą veikalą (1913–1914 m. vaidino
Šiaulių, Panevėžio, Vilniaus trupės) (Svirno Žvynė, 1914, p. 47).
Straipsnyje „Ch. Bartscho melodijų rinkinys „Dainų balsai“
Čiurlionytė tarp kitų neteisingai užrašytų melodijų paminėjo
ir „Linelius roviau“ klaidą – vietoj paprastų taktų turi būti mišrūs. Redakcijos pastaboje pasakyta, kad šioje knygoje klaidos
ištaisytos, tačiau teisingas šaltinis nenurodytas (Čiurlionytė,
2000, p. 25).
Ernstas Fraenkelis latvių ligot, ligo deda į lietuvių laigyti,
daugelio kitų archajinių kalbų giminingų žodžių semantikos
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lauką (Fraenkel, 1962, p. 330–331). Panašiai ligot prasmę ir
šventės turinį aiškina dabartinė latvių kalbotyra. Neteisinga
laikoma ankstesnių šimtmečių nuomonė, kad ligot sietinas su
pseudodeivės Ligu (ar Ligo) vardu. Teigiama, kad pavadinimai
Ligo diena, Ligo svētki yra pseudolatviški vokiečių autorių
dariniai (Konstantīns Karulis. Latviešu etimologijas vārdnīca.
Rīga: Avots, 2001, p. 532–534). Apie galimą panašumą su
rusų ladu neužsimenama.
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Summary
Music lituanica consists of works based on historical
and everyday subjects; it is described in the article in the
contexts of fiction lituanica. A variety of genres can be observed. Some examples: the cantatas Milda and Nijolė, solo
and choral songs by Stanisław Moniuszko (texts from the
poem Vitolis’ Lament by Józef I. Kraszewski), several songs
by Maria Szymanowska and Johann C. G. Loeve (lyrics by
Adam Mickiewicz), solo songs Á une jeune fille by Maude V.
White and Jacque G. Sauville de la Presle (a poem by Victor
Hugo inspired by a Lithuanian folk song), solo songs by Edvard Grieg, Henri W. Petri, Emil Bezecny, and Adele Aus der
Ohe Die Waise (poem by Adalbert von Chamisso inspired
by a Lithuanian folk song), solo songs by Corona Schröter
and Fryderik Chopin, and choral songs by Antonín Dvořák
based on texts of folk songs, arrangements of folk songs for
solo voice and piano (ex. 12 songs in Volkslieder Baltischer
Länder, Mainz: B. Schott’s Söhne, 1929, volume 13 of the
voluminous edition Lied der Völker) as well as instrumental
works – Lithuanian Rhapsody for orchestra by Mieszysław
Karłowicz, Lithauisch (No. 2 from Op. 4) and suite Aus
Litauen for woodwind quintet by Max Luarischkus, and
Sutartinės (polyphonic folk songs) for percussion instruments, organ and string orchestra by Alfred Schnitke.
Historical subjects prevail in opera. The first one was
Everardo II, re di Lituania (1782) by Portuguese composer
João de Sousa Carvalho (the opera was dedicated to the
birthday of King Pedro III; performances at Grand Dukes
palace in Vilnius on 10 and 11 December 2013). In 1874,
I lituani by Amilcare Ponchielli (libretto after the poem
Konrad Walllenrod by Mickiewicz) was premiered at
Teatro alla Scala in Milan (first Lithuanian performances:
Lithuanian Opera Company of Chicago, 1981, National
Opera and Ballet Theatre, Vilnius, 1991). Eight operas
were composed by Polish composers to librettos after
works by Polish romantic authors, and two operas to the
librettos after the novel The Knights of the Cross by Henryk
Sienkiewicz. In the late 1890s, Alexander Scriabin began

composing the opera Kejstut i Biruta. A scene of meeting
of the two characters has been restored from the sketches (a
score and a piano score was published in 1984 by Muzyka
Publishers in Moscow). The libretti of Ubu Roi by Denis
Aplvor (1966), König Ubu by Franz Hummel (1984), Ubu
Rex by Krzysztof Penderecki (1991), and Ubu by Andrew
Toovey (1992) were written after the play Ubu Roi, ou les
Polonais by Alfred Jarry (the action takes place in Lithuania
as well), a farce full of manipulations with historical names
and situations.
During the last decades of the 19th century, a new wave
of the national revival movement emerged. In 1904, the ban
on the Lithuanian press and public use of the language was
removed. The so-called Lithuanian soirées (concerts of choruses and soloists, drama performances) became the main
public form of manifestation of cultural identity. Critical
attitude towards representation of Lithuanians in lituanica
arose in the press and formation of the repertoire. Everyday lituanica was mostly developed by German authors
who came from the Lithuania Minor or ones connected
somehow differently with the region’s life. Johannisfeuer
by Hermann Sudermann and Ein Frühlingsopfer by Eduard
von Keyserling were played from 1912–1913 by amateur
companies as well as staged from 1920 at the state theatre,
and provoked noticeable discussion. Only several operas
were composed. Fremde Erde (fortune of the Lithuanian
emigrants) by Karol Rathaus was in 1930 premiered in
Berlin, Litauische Claviere (libretto after the novel by
Johannes Bobrowski about poet Krstijonas Donelaitis) in
Dresden in 1976.
In 1918, a world premiere of the opera Le Sauteriot
(The Grasshopper) by Sylvio Lazari (libretto after the play
by E. von Keyserling) took place at the Chicago Opera (in
1920, the opera was premiered at Paris Opéra-Comique).
Orti, a natural daughter of a farmer was brought up by the
beloved step-mother, who now lies dying. However, Orti
is humiliated by father and the others, falls in love, puts her
trust in it, becomes disappointed by the lover, and commits
suicide. Motifs of folk songs are used (looking for tunes
of folk dances for the ballet scene the composer wrote a
letter to Adomas Jakštas-Dambrauskas and intended to
visit Lithuania). The composer upheld the principles of
Wagner’s concept of opera: music is grounded on a system
of leitmotifs and idea of endless melody. Diatonic of the
commonness scenes is opposed with chromaticism and
dissonant harmonies of the dramatic scenes and states. Due
to the modification of leimotifs and harmony, the course of
step-mother’s illness and convalescence is especially marked
in the opera (Orti was determined to die instead of her).
Therefore, in the opera Orti’s drama seems to be more deep
and tragic than in von Keyserling’s play compared as usually
with the naturalistic youth and puberty plays by German
authors of the same time.
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Virgilijaus Noreikos dainavimo mokymo sistema:
metodų atskleidimas ir verifikacija

Virgilijus Noreika’s Educational System of Singing: Presentation of Methods and
their Verification
Anotacija
Straipsnyje nagrinėjama Virgilijaus Noreikos dainavimo mokymo sistema. Išgryninami sistemos struktūriniai elementai – mokymo metodai.
Pateikiami originalūs jų konceptai ir terminai. Išaiškinama metodų esmė, įvertinamas funkcionalumas, nustatomi sinerginiai ryšiai.
Siekiant atskleisti temos problematiką, nagrinėjami Noreikos dainavimo pamokų įrašai, remiamasi moksline ir mokslu pagrįsta metodine
literatūra, asmenine autorės patirtimi. Taikomi analitinis, audicinės analizės, vokalinio proceso analizės, refleksijos tyrimo metodai.
Reikšminiai žodžiai: Virgilijus Noreika, dainavimo mokymo metodika, metodų funkcionalumas.
Abstract
The article aims to examine Virgilijus Noreika’s system of teaching singing. The fundamental structural elements of his system – teaching
methods – have been thoroughly investigated. Their peculiar concepts and terminology are presented. The essence of methods is disclosed
in the context of urgent issues dealing with the pedagogy of singing; moreover, functionality is evaluated and synergy of interconnectedness
is established.
Pursuing to uncover urgent issues related to the topic the recordings written down during the singing lessons conducted by Noreika are
referred to, as well as to scientific methodological literature as well as to the author’s personal experience. The methods applied are: analysis,
auditory analysis, vocal process analysis and reflection.
Keywords: Virgilijus Noreika, methods of teaching singing, functionality of methods.

Nagrinėjant Virgilijaus Noreikos dainavimo mokymo
sistemą, aiškėja pedagogo naudojami mokymo metodai.
Jų kilmė ir taikomųjų funkcijų savybės leidžia formuluoti
tokius hipotetinius metodų terminus:
1) fonetinis;
2) neuromotorikos;
3) asociatyvusis;
4) egzemplifikacijos-mimezės;
5) verbalizacijos;
6) garsinių struktūrų adaptacijos;
7) mentalizacijos.
Fonetinis metodas
Fonetinį metodą pagrindžia kalbos garsų artikuliacinių
ir akustinių ypatybių pritaikymas balso lavinimo poreikiams1. Dainavimo pedagogikai stiprų impulsą suteikė
eksperimentinė fonetika. Paaiškėjo, kad per įvairius mechanizmus kalbos garsai savaip veikia dainininko balsą. Balsiais
ir priebalsiais galima formuoti vokalinį instrumentą, atrasti
tam tikras jo segmentų sąveikas ir išgauti atitinkamą toną,
optimizuoti žodžio raišką.
Dainuojama balsiais – tai lemia jų prioritetą dainavimo
pedagogikoje. Kadangi kiekvienas balsis yra ypatingų obertonų sustiprinimas, artikuliuojant skirtingus balsius, liežuvis
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turi keisti konfigūraciją ir skirti ryklės ir burnos kanalą į tam
tikro dydžio rezonansines ertmes, būtinas balsių akustinėms
charakteristikoms susidaryti (Helmholtz, 1913; Fant, 1970;
Girdenis, 2003, p. 221–222).
Dainuojamųjų balsių formantiniai dydžiai iš esmės
skiriasi nuo kalbamųjų, nes dainininko balso aparatas
pirmiausia turi suformuoti specifines vokalinio tembro kokybes – aukštąją ir žemąją dainavimo formantes (Sundberg,
1987, p. 103; Miller, 1996, p. 55–56). Tuo pačiu metu reikia
atlikti du sudėtingus uždavinius: pirma, išgauti aukštos
kokybės balso tembrą – tai susiję su rezonatorių sistemos
akivaizdžiu stabilizavimu, nulemiančiu pagrindinių dainavimo formančių raišką; antra, siekti atitinkamo adekvataus
fonetinio balsių individualizavimo (Miller, 1996, p. 50–54),
reikalaujančio, lyginant su kalba, ryškesnės rezonuojančių
ertmių dinamikos, didesnių jų tūrio ir formos pokyčių
(Дмитриев, 2007, p. 249–253). Stabilizuota rezonatorių
sistemos padėtis dainuojant lemia tai, kad artikuliacijos
organai negali atlikti kalbai identiškų judesių, nes jiems
iškyla ir kita užduotis – formuoti dainuojamo garso kokybę
(Husson, 1974, p. 91–92), t. y. tembrą, jėgą, lakumą, kantileniškumą etc. Kita vertus, liežuvis keičia savo kontūrą pagal
artikuliacijos poreikius, taigi kiekvienas balsis turi tik jam
charakteringą liežuvio formą. Ji individuali, priklauso nuo
balso aparato sandaros ir fiziologijos ypatumų. Tarp kitų

Virgilijaus Noreikos dainavimo mokymo sistema: metodų atskleidimas ir verifikacija

specifinių dainuojamosios balsių artikuliacijos požymių
išskirtina stabili, invariantiška, nereaguojanti į artikuliacijos
organų motoriką gerklų padėtis (Dмитриев, p. 251).
Antra vertus, vokalinio garso tembras, kuris turi gerai
išreikštą aukštąją dainavimo formantę – 2400–3500 Hz
dažnio obertonus, suvokiamas kaip žėrintis, ryškus, skambus,
o tembras, kurį apibūdina 400–600 Hz obertonai, žemoji
dainavimo formantė, – kaip aksomiškas, sodrus, apimlus
(Mорозов, 2002, p. 51–65). Tuo požiūriu analizuojant Noreikos fonetinį metodą pagrindžiančių dainuojamųjų balsių
akustines charakteristikas aiškėja, kad, pavyzdžiui, grynas
balsis i, turintis gerai išreikštą 3000 Hz dažnio sritį (kyla
mažoje burnos erdvėje tarp liežuvio nugarėlės priekinės dalies
ir kietojo gomurio), visada, nepaisant individualaus balso
tembro, bus skambus ir ryškus (Dмитриев, p. 254–255).
Balsis u skamba gana sodriai, plačiai, nes jo formantės susitelkia apytikriai 1000 Hz ir 400 Hz dažnio zonose. Tačiau šio
balsio skambumas priklauso nuo individualaus balso tembro,
t. y. aukšto dažnio obertonų raiškos jame. Taigi vokaliniai
balsiai implikuoja ir dainavimo formantes, todėl turi ne tik
būti identifikuojami, bet ir skambėti ryškiai, apimliai, sodriai.
Tokie balsiai gali būti apibrėžiami kaip ekstravokaliniai.
Audicinė dainuojamųjų balsių analizė2 leidžia daryti
tokias išvadas:
1) balsio i identifikacija: arti skambantis, lokalizuotas
prie priekinių dantų, yra ryškiausio tembro, suvokiamas kaip
siauras, uždaras, koncentruočiausias balsis, reikalaujantis
didesnio balso klosčių ir kvėpavimo aktyvumo. Noreikos
pedagoginėje praktikoje šios balsio savybės pasitelkiamos
siekiant „priartinti“ garsą (it. voce avanti), sutelkti jį aukštoje
dainavimo pozicijoje, kitaip tariant, stimuliuoti galvos rezonatorių funkciją, suteikti balsui žėrėjimo, ryškumo, lakumo;
2) analogiškos ė balsio charakteristikos, tik šis balsis ne
toks koncentruotas – taigi jo vokalinė raiška nuosaikesnė;
3) balsis a neutralaus skambesio, laisviausios emisijos,
plačiausias, jam išgauti reikia nedaug energijos. Balsis a gali
būti horizontalesnio formavimo, šviesesnis, difuziškesnis
ir tamsesnis, kompaktiškesnis („vertikaliau“ suformuotas),
sutelktas kietojo gomurio skliaute („kupole“). Balsio a skambumas, lokalumas, koncentracija priklauso nuo to, ar pakankamai balso spektre išreikšta aukštoji dainavimo formantė;
4) o tamsesnio tembro, uždaresnis balsis (palyginti su
a), ne toks koncentruotas (lyginant su i, ė), taigi yra subalansuoto skambesio;
5) balsis u pats tamsiausias ir uždariausias. Jo skambumą lemia aukštoji dainavimo formantė (ši savybė būdinga
užpakalinės eilės žemo tembro balsiams). Nepatyrusio dainininko artikuliuojamas u dažnai yra gilus, tačiau lavėjant
balsui įgyja ryškumo, spindesio, ima skambėti arti, sutelktai,
aukštoje dainavimo pozicijoje. Dėl to Noreika šiam balsiui
priskiria dar ir garso kokybės indikatoriaus funkcijas.
Pedagogas vadovaujasi Italijoje praktikuota nuostata: „Padainuok u, ir aš pasakysiu, kaip tu dainuoji.“

Kad garsas būtų sodresnis, Noreika rekomenduoja
dainininkams suaktyvinti minkštąjį gomurį ir jausti laisvą,
platesnę ryklę. Vokalizacija u ir o balsiais gerai atveria apatinę ryklės dalį ir leidžia kilti minėtai garso savybei, skatina
žemo kvėpavimo pojūčius (ypač u).
Fonetinio metodo pritaikymas
Artikuliacijos organų įvairias adaptacijas suponuoja
tam tikrų balso akustinių savybių siekiamybė. Dainuojant
akustinė būtinybė diktuoja liežuvio konfigūracijos pokyčius, atitinkamą gerklų padėtį, minkštojo gomurio ir lūpų
motoriką (Brown, p. 99–113; Morris, Chapman, 2006).
Produkuojant įvairius garsus, balso klostės dirba skirtingu
intensyvumu, kitoks jų veiklos pobūdis. Balsiai, kurie savo
spektre turi daugiau aukšto dažnio virštonių, stimuliuoja
galvos rezonatorių funkcijas. Atsiradusios vibracijos veido
daubų srityje tampa teisingos fonacijos rodikliu ir svarbia
dainavimo kontrolės priemone. Formuojant balsius, kuriuos
charakterizuoja žemo dažnio virštoniai, atitinkamai suaktyvėja krūtinės rezonatoriai, balsas tampa sodresnis.
Lavinant balsą, pasitelkiamos priebalsių fonetinės
savybės ir artikuliuojamų sandų koreliacijos veiksnys. Pavyzdžiui, dvinarėje garsų dermėje priebalsiai veikia po jų formuojamą balsį, kuris dėl darybos procesų gali būti išgautas
balso klostėms skirtingai susiglaudžiant ir funkcionuojant
įvairiu intensyvumu; savo ruožtu balsis atitinkamai veikia
prieš jį formuojamą priebalsį: pirmosios fonemos rekursija
(pabaigos fazė) sutampa su antrosios ekskursija (kalbos
padargų pasirengimu tarti kitą garsą), dėl to vyksta tam tikra
garsų asimiliacija (Mikalauskaitė, 1975, p. 13).
Kita vertus, kalbos garsai veikia funkcionuojančias balso
klostes per impedanso mechanizmą (Husson, p. 98–100).
Susidaro rezonatorių sistemos ir balso klosčių sinergizmas,
padedantis dainininkui santykinai mažomis instrumento
energijos sąnaudomis išgauti labai didelį akustinį efektą. Taip
metodiškas, įvairus kalbos garsų derinimas sudaro prielaidas
taikyti balso klostėms platų poveikio galimybių spektrą.
Noreikos pedagoginėje praktikoje fonetinis metodas
pasireiškia keliais aspektais3. Pasinaudodamas kalbos garsų
prigimtimi, jis pirmiausia siekia suformuoti atitinkamą
vokalinio tono kokybę ir atrasti tokią dainavimo poziciją,
kuri leistų valdyti ir tobulinti balsą. Noreika kaip orientyrą
pasitelkia didelio impedanso balsius i, ė, u, taip pat subalansuoto impedanso balsį o (Dмитриев, p. 246). Rečiau
naudojamas a balsis, primariniai sistemos balsiai – i ir u.
Pedagogas siekia itališkosios, Verdi veristinės, mokykos
etalono: gerai rezonuojančio, aukštos, tikslios pozicijos,
arti skambančio, koncentruoto, homogeniško, skvarbaus,
intensyvaus, ryškaus, sodraus, kvėpavimu valdomo garso
(Vainauskienė, 2012). Tokias garso kokybines charakteristikas suponuoja balsis i. Kartais mokymo pradžioje i gali
sukelti tam tikrų fonacijos nepatogumų, tada vokalizuoti

53

Lietuvos muzikologija, t. 15, 2014

pradedama u balsiu. Fonetiniu požiūriu šie balsiai poliški:
i pats priešakinis, nelūpinis, aukšto tembro (aukštatonis), o
u užpakalinės eilės, labiausiai nutolęs, labialinis, žemo tembro (žematonis) (Pakerys, 1997, p. 109–119; 2003, p. 27).
Tačiau abu yra aukštutinio pakilimo, siauriausi ir uždariausi,
didžiausio impedanso balsiai ir gerai papildo vienas kitą.
Jų sintezės pagrindu pedagogas modeliuoja vokalinį toną.
Tembras, svarbiausias dainininko balso kokybės rodiklis,
priklauso ne tik nuo rezonuojančių viršklostinių ertmių
charakteristikų, bet ir nuo primarinio gerklų garso (Husson,
p. 92, 96). Per tam tikrą komplementarią balso klosčių ir iškvepiamo oro sąveiką produkuojant garsą veikiama pirminė
obertonų sudėtis. Noreika siekia, kad, formuojant garsą,
balso klostės glaustųsi aktyviau, būtų taupi ekspiracija ir
išgaunamas ryškus, fundamentiškas garsas (it. appoggio della
voce). Jis ragina mokinius kontroliuoti balso plyšio veiklą ir
stengtis itin taupiai eikvoti orą. Tam pasitelkiamas i balsis.
Stebima, kad visi išgaunami garsai būtų laisvos emisijos,
vienalyčio tembro, pastovaus intensyvumo, be akcentų.
Vieni balsiai Noreikos klasėje nevokalizuojami. Siekdamas
stimuliuoti galvos rezonatorius, atrasti tinkamą garso poziciją,
pedagogas pasitelkia uždarumos nosinius sonantus m ir n
(juos tariant svarbiausias yra nosies rezonatorius). Dainuojant
nosies rezonatorius taip pat svarbus: silpna, klausa neidentifikuojama nazalizacija padidina balso skambumo koeficientą,
pagerėja estetinės balso charakteristikos (Морозов, 2002,
p. 89; Trenschel, 1977). Kita vertus, nosies ertmių rezonansas
padeda diferencijuoti fonacijos proceso kokybę.
Bilabialinio sonanto m artikuliacijos vieta ir aktyvus
kalbos padargas yra lūpos, todėl šis priebalsis padeda išgauti
garsą ypač arti, „ant lūpų“ (it. il suono labiale – labialinis
garsas). Kaip minėta, jungiant priebalsį ir balsį, rekursijos
ir ekskursijos momentu susidariusi mišri artikuliacijos
organų forma suponuoja asimiliuotą garsą. Taigi Noreikos
dažniausiai praktikuojamų fonemų dermių mi, mu, mo
vertinimas skatina tokias įžvalgas: dėl balsio i įtakos priebalsis m suminkštėja (Pakerys, 2003, p. 87), įgyja daugiau
sonoriškumo, o balsis i suformuojamas ypač arti ir sutelktai;
balsis u supriešakėja, t. y. keičiasi jo artikuliacijos vieta, tariamas arti (Mikalauskaitė, 1975, p. 31; Petkevičienė, 2000,
p. 24), įgyja daugiau skambumo, koncentruotumo; o – taip
pat suskamba arčiau, fokusuojamas aukštesnėje pozicijoje.
Sonantas n yra liežuvio priešakinis (priedantinis)
priebalsis. Artikuliuojant n taip pat yra pasyvus minkštasis
gomurys. Charakterizuojant n ir i, u, o dermes, galima
ekstrapoliuoti sonorinio priebalsio m binarinių sąveikų
analogijas. Tačiau šie balsiai kartu su sonantu m formuojami arčiausiai, o n juos sutelkia atitinkamai aukštesnėje
dainavimo pozicijoje.
Noreika dažnai naudoja skardųjį priebalsį j (jotą, kuris
įterpiamas tarp priebalsio n ir po jo artikuliuojamo balsio,
suformuojant trinarę fonemų jungtį nji, nju arba njo, kartais
nja. J iš prigimties minkštas, palatalinis, ankštumos skardusis
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priebalsis. Jis visada išlaiko savo skardumą, taigi turi tam
tikrų balsinių savybių (Mikalauskaitė, p. 45–46). Manoma,
kad jotą būtų galima vadinti balsinguoju pučiamuoju, nes
artikuliacijos požiūriu jis yra ankštumos garsas (Girdenis,
1997, p. 151). Nazalinis sonantas n suteikia jotui daugiau
skambumo, artumo. Jotas minkština n, o veikiamas i, dar
labiau minkštėja, tampa artimesnis ir skambesnis. Veikiamas
o ir ypač u, j įgyja sodrumo, o pats, paveiktas sonanto n,
skatina šių balsių artumą, skambumą, sutelkia juos aukštoje
dainavimo pozicijoje. Taigi vokalizuojant balsį, prieš kurį paeiliui artikuliuojami du priebalsiai n ir j, suformuojamas dar
ryškesnis, skvarbesnis, koncentruotesnis, aktyvus, artimas,
tikslus itin aukštos pozicijos, superpozicijos, garsas – nepaprastai padidėja galvos rezonatorių aktyvumas.
Skardieji priebalsiai sukuria labai didelį impedansą (ypač
nosiniai sonantai m ir n) ir reikalauja aktyvaus iškvėpimo
(Dмитриев, p. 273). Siekdamas sustiprinti jų poveikį balsiui, kai to reikia, Noreika rekomenduoja trumpam fiksuoti
artikuliuojamą priebalsį („sprogdinti“). Taip dar labiau aktyvinamas balso aparatas, susidaro stabilesnė, tvirtesnė žemo
kvėpavimo ir aukštos dainavimo pozicijos jungtis.
Kiti fonetinio metodo taikomieji aspektai:
Balso diapazono suformavimo poreikiai
Formuodamas balsą, Noreika didelį dėmesį skiria
centrinei diapazono atkarpai, kurios visavertė fonacija
determinuoja pereinamųjų ir poliškųjų garsų kokybę.
Pedagogas siekia, kad išgaunami aukštieji garsai skambėtų
preciziškai, natūraliai tembro ir dinamikos požiūriu, o
žemesnieji tonai neprarastų skambumo, išliktų ta pati dainavimo pozicija. Kai suformuojamas gerai rezonuojantis,
pridengtas balso centras, kylant link pereinamųjų garsų,
profesorius akcentuoja stabilų žemą kvėpavimą ir pasitelkia
didesnio impedanso (o, u) balsius. Kontroliuoja, kad balsiai
nebūtų plečiami ir šviesinami (horizontalus garso formavimas netoleruojamas), nebūtų per tamsūs ar vualizuoti,
kad dainininkas nepiktnaudžiautų balso jėga. Garsai turi
skambėti arti, aukštoje pozicijoje, turi būti užtikrinamas
nekintantis balso emisijos intensyvumas. Pedagogas imperatyviai nurodo, kad tenoro fis1-g1 būtų formuojami u balsiu
ta pačia maniera. Aukščiau pereinamųjų garsų, išsaugant
pridengimo poziciją, garsas po truputį atveriamas – balso
tembras šviesėja, įgyja o spalvos.
Vokalinių efektų technika
Vienas įmantresnių tokios technikos elementų – „garso
apvertimas“. Tai specifinis tenoro pereinamųjų ir aukštesniųjų (iki a1 imtinai) diapazono garsų išgavimo būdas,
tinkantis tik e balsiui. Itin sutelktas, kompaktiškas balsis
fonacijos procese staiga transformuojasi – pradeda skambėti plačiau, įgyja didesnį polėkį, „stereoefektą“. Klausant
susidaro įspūdis, kad siauras balsis (artimas ė), nekeičiant jo
lokalizacijos, tapo erdvinio, sferiško skambesio (implikavo
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tam tikras slaviškojo э savybes). Galima daryti prielaidą,
kad, išlaikant stabilią poklostinio slėgio koncentraciją,
momentiškai modifikuojamos viršklostinės ertmės ir įvyksta
tam tikri balso plyšio funkcijų pokyčiai. Garsui suteikiama
daugiau ekspresijos.
Balso defektų korekcija
Pavyzdžiui, tenoro diapazono centrinių garsų „traškesį“
Noreika eliminavo parinkęs vokalizacijai tinkamą balsį – po
ilgesnės trukmės pratybų buvo atkurta normali balso klosčių
fonacinė funkcija.
Vokalinės kalbos pagrindų formavimas
Taisyklinga balsių ir priebalsių artikuliacija lemia ne tik
balso kokybę, bet ir aiškią, išraiškingą vokalinę kalbą. Tai
dar vienas svarbus fonetinio metodo taikomasis aspektas.
Dainininkui iškyla uždavinys tuo pačiu metu formuoti
precizišką garsą, išgauti plastišką frazę ir aiškiai, išraiškingai tarti tekstą. Tik garso ir žodžio – lygiaverčių vokalinio
proceso komponentų – sinkretinimas sukuria visavertės
dainininko meninės raiškos galimybes. Problema sprendžiama kompleksiškai, derinant pratimus ir atitinkamą
meninį repertuarą.
Neuromotorikos4 metodas
Dainavimas – psichofizinis vyksmas, kurį kontroliuoja
centrinė nervų sistema (Коган, 1988, p. 7–101; Myers,
2000, p. 32–65). Vokalinės technologijos įvaldymas pagrįstas tam tikrų stabilių nervinių ryšių susidarymu (Davis,
2006, p. 211–226; Brown, 1999, p. 183–195). Neuromotorikos metodo esmę sudaro kūno judesių pritaikymas
vokalinėms treniruotėms, siekiant palengvinti pradinių
balso valdymo stereotipų formavimąsi. Praktikuodamasis
dainininkas įsimena atitinkamų fonaciją organizuojančių
veiksmų kinesteziją. Formuojasi refleksai (Коган, 1988,
p. 7–10, 17–52; Myers, 2000, p. 32). Po kurio laiko dainininkas mentalinėmis pastangomis, nepasitelkdamas jokio
išorinio judesio, gali reprodukuoti susidariusius atitinkamus
balso aparato sistemų sinerginius ryšius ir išgauti siekiamą
akustinį rezultatą. Pateiksime kelis pavyzdžius.
Pilvo presas iš prigimties yra stiprus raumenynas, todėl
specialiai bandant jį aktyvinti išgaunamas forsuotas garsas.
Taisyklingą dainavimą Noreika sieja su pilvo preso išvadavimu iš per didelės įtampos. Jis rekomenduoja dainuojant
pereinamuosius garsus jausti taip, „lyg norėtum prisėsti“.
Sinchronizuotas prisėdimo judesys pašalina iškvėpimo
reguliatorių hiperfunkcijos galimybę, skatina diafragmos
tonusą ir kartu balso atramos pojūtį dainuojant.
Pereinamųjų garsų precizikai būtina palaikyti stacionarią
gerklų padėtį ir dainuojamąjį iškvėpimą valdančių raumenų
sąveikos pusiausvyrą. Tam Noreika sodina mokinį ant kėdės
ir prašo išgaunant garsą sinchroniškai lenkti torsą žemyn,

aktyvinti inspiracinius raumenis („spausti žemyn“ kvėpavimą) ir dainuoti „po kėde“ (skatinamas garso našumas). Tai
stimuliuoja susidaryti fundamentinį, gerai rezonuojantį garsą.
Analogišką taikomąją vertę turi kita vokalinį procesą
reguliuojanti motorika: galvos ir korpuso palenkimai
(tai labiau vaizduotės produktas, realaus veiksmo beveik
nėra), plaštakų „atrama į orą“ – vizualizuotą horizontalią
plokštumą, abdominalinių raumenų (diafragmos zonos)
arba lumbalinės (juosmeninės) nugaros srities atrama į fortepijoną (diafragmos aktyvumo kontrolė), sinchronizuotas
žingsnis pirmyn etc. Taigi šie veiksniai normina fonaciją ir
apsaugo nuo šiurkščios intervencijos į balsinio instrumento
fiziologiją – tai aktualu pradedančiam dainininkui.
Asociatyvusis5 metodas
Savo pedagoginėje praktikoje Noreika naudoja emocines-vaizdines asociacijas, fiziologinių procesų metaforas.
Metodo esmė ta, kad pasitelkus dainininko vaizduotę
konstruojamos tam tikros fiziologiniu, aerodinaminiu,
akustiniu požiūriu palankios burnos ir ryklės ertmės, garso
trakto konfigūracija, stimuliuojamos balso aparato sistemos;
siekiama atitinkamos garso kokybės, balso emisijos, vokalinės technikos etc. Pavyzdžiui, išgaunant aukštąjį garsą (nuo
gis2 sopranui, gis1 tenorui, baritonui nuo f1) dainininkui
rekomenduojama sinchroniškai suaktyvinti viršutinę lūpą –
kilstelėti ją vertikaliai antakių link, kaip tai daro „piktas
šuo, tigras“ (it. sorriso del bulldog – „buldogo šypsena“). Šį
veiksmą lydi staigus minkštojo gomurio tonuso pakilimas.
Garsas būna ryškus ir skvarbus.
Siekdamas garso kokybės viršutinėje balso diapazono
atkarpoje, Noreika pasitelkia „bažnyčios kupolo“ įvaizdį –
tame vaizduotės konstrukte turėtų būti sutelkiamas garsas.
Šis vaizdinys skatina dainuojantįjį atitinkamai modeliuoti
viršklostines ertmes, aktyvinti minkštąjį gomurį, stimuliuoti
kietojo gomurio fonacinius pojūčius. Analogija sukuria
sąlygas impedansui harmonizuoti, tonizuojama diafragma,
fiksuojamas tam tikras kvėpavimo intensyvumas, fonacijai
parengiama rezonatorių sistema, duodamas impulsas ir
visam balsiniam instrumentui.
„Sprogdinti garsą“ (tai tvirtos garso pradžios metafora)
profesorius rekomenduoja tuomet, kai balso aparatas dar
nėra aktyvus ir išgaunamo garso kokybė netenkina.
Aiškindamas dainininkams fonacinio kvėpavimo procesą, pedagogas pasitelkia dumplių („dumplės veikia“) ir
žiovulio įvaizdžius. Juos praktikuojant, pamažu susidaro
tam tikri refleksai: įkvepiant su žiovuliu diafragma leidžiasi
žemyn, parengiamas balso traktas ir sukuriamos palankios
sąlygos fonacijai. Dumpliavimo imitacija padeda sureguliuoti poklostinį oro slėgį, išgauti tolydų, permanentinį
inspiracijos ir ekspiracijos vyksmą.
Balso tembrą tobulinti skatina vaizdinga pedagogo
pastaba: „Aprenk aksomu garsą.“ Reprodukuodamas,
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įgarsindamas vaizdinę ir jutiminę savo patirtį, dainininkas
atitinkamai moduliuoja balsą. Metafora „padovanok grindims garsą“ primena apie intensyvesnio iškvėpimo ir gerklų
stabilizavimo poreikį. Ji susijusi su numanomu torso pasvirimu pirmyn (neuromotorikos metodas) ir lemia analogišką
vaizdinį – realus veiksmas tampa ideomotorinis6.
Pedagogo pasiūlytus įvaizdžius ir jų realizacijos inspiruotą motoriką fiksuoja dainuojančiojo sąmonė. Vaizdiniais
atitinkamai veikiamos balsinio instrumento struktūros ir
suponuojama tam tikra sąsaji fonacijos proceso kokybė.
Metodo vertę sudaro tai, kad jis simplifikuoja vokalinės
technologijos įsisavinimą, padeda išvengti formalaus garso
valdymo ir balso funkcionavimo anomalijų. Dainininkas
lengviau, natūraliau įvaldo profesiją.
Verbalizacija7
Dainavimas – ne mechaniškas garsų produkavimas,
o sąmonės kontrolei paklūstantis noetinis vyksmas. Toks
sisteminis požiūris Noreikos pamokose lemia vokalinių
procesų aiškinimo svarbą. Esant poreikiui, pedagogas detalizuoja tam tikrų technikos elementų atlikimą. Pavyzdžiui,
siekiant ryškaus, intensyvaus, fundamentinio garso, taupaus
iškvėpimo, dainininkui patariama kontroliuoti balso klosčių
aktyvumą: „Reikia atsikvėpti ir stengtis oro eikvoti tiek, kad
tarpas tarp stygų būtų nedidelis.“
Noreika įtaigiai dėsto ir įvairias kūrinio atlikimo subtilybes, žadindamas dainininko fantaziją, skatindamas kitokias
išraiškos galimybes. Pedagogo komentarai, spalvingos paralelės, taiklios pastabos mokiniui dainuojant yra veiksmingos
priemonės ir paįvairina darbo procesą.
Noreikos dainavimo pamokų analizė rodo, kad verbalizacija katalizuoja kitų mokymo metodų taikomąsias
funkcijas.
Egzemplifikacija8-mimezė9
Noreika aiškina pavyzdžiais, pasitelkdamas vokalines, kūno plastikos, mimikos priemones: demonstruoja
laikyseną, balsinio instrumento parengimą fonacijai ir
funkcionavimą, jo sistemų sąveikos būdus, tam tikrus
vokalinės technikos elementus, įvairias kūrinio atlikimo
detales. Tenorams dažniausiai iliustruojama autentiškai,
visu balsu; moterų ir žemiems vyrų balsams – pusbalsiu,
kitoje tesitūroje, parodant instrumento funkcionavimo ir
valdymo principus. Iš pradžių pedagogas atkreipia dainininko dėmesį į klaidą, ją pabrėžia, hiperbolizuoja. Paskui
parodo siektiną variantą: tiksliai organizuoja balsą, išgauna
precizišką garsą, taisyklingai artikuliuoja, išryškina frazės
kantileniškumą etc. Momentinis klaidos reprodukavimas
ir modeliuojama siekiamybė veikia įtaigiai. Mokinys turi
galimybę regos ir klausos juslėmis įvertinti balso funkcionavimo ir valdymo skirtumus, suvokti savo klaidą ir ją ištaisyti.
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Rezultato siekiama ne šabloniška imitacija, o mimeze. Noreika mokinius įspėja, kad nereikia kopijuoti jo dainavimo
manieros ir balso tembro – individualumas turi ypatingą
vertę. Pedagogas ragina sekti teisingu pavyzdžiu ir mokytis.
Galima sakyti, kad egzemplifikacijos-mimezės metodas yra
tam tikra imprintingo apraiška dainavimo pedagogikoje10.
Garsinių struktūrų adaptacija
Metodą pagrindžia garsinių struktūrų pritaikymas balso
formavimo ir lavinimo poreikiams. Jų sankloda sukuria
matricas tam tikriems dainavimo stereotipams formuoti.
Specializuotos garsinės struktūros, sintezuojamos su
atitinkamais kalbos garsais, sudaro vokalinius pratimus –
pagrindinį dainavimo pedagogo instrumentą.
Noreika turi kelias dešimtis tokių pratimų. Dalį jų pedagogas perėmė iš G. Barros, kai ką adaptavo iš pedagoginės
literatūros arba sukūrė pats. Apie pusę pratimų, taikydamas
pasirinktinai, pagal poreikius, Noreika nuolat naudoja
kasdienėje praktikoje. Tai sekundos intervalas ir įvairūs jo
deriniai, tercijos, kvintos, nonos intervalus segmentuojantys
nuoseklūs (dažnai kartotini) garsų junginiai, kvintakordas,
arpeggio, intervalai (dažniausiai tercijos, kvintos, oktavos)
ir jų deriniai, trumpos melodijų atkarpos (joms specialiai
parinktas itališkas arba lietuviškas tekstas) ir kt.
Pratimai individualiai pritaikomi visų tipų balsams. Jie
atliekami atitinkamose tonacijose, kylančiose, besileidžiančiose ir mišraus garsų išsidėstymo slinktyse, sekvenciškai,
tam tikroje balso diapazono atkarpoje transponuojant
pustoniais į viršų ir žemyn.
Pirmaisiais pratimais siekiama tonizuoti balso aparatą ir
pasirengti pratyboms. Jie nesudėtingi, nedidelės apimties,
atliekami medialinėje balso diapazono atkarpoje, disponuojant balsių (i, u) ir priebalsių (n, m, j) dvinarėmis ir trinarėmis dermėmis. Reikia pabrėžti, kad fonetinis ir garsinių
struktūrų adaptacijos metodai sudaro Noreikos dainavimo
mokymo sistemos pagrindą. Įsidainavus pasirenkami specialūs pratimai, kuriais sprendžiami balso impostacijos ir
atitinkami vokalinės technikos uždaviniai. Pavyzdžiu galėtų
būti vienas dažniausiai Noreikos naudojamų pratimų:

Pratimą sudaro kvintos šuolis, fiksuojant viršutinį garsą, ir nuosekli slinktis, vedanti į intervalo primą. Šis garsų
derinys lavina intervalo ir tęsiamo garso išgavimo įgūdžius,
įtvirtina balso diapazono centrinius ir pereinamuosius
garsus, stabilizuoja balsinio instrumento motoriką tokioje
garsų konsteliacijoje, stimuliuoja tolydaus iškvėpimo,
kantileniškos frazės, vienalyčio balso susidarymą, ugdo
ištvermę. Panaudojant specialų tekstą, treniruojami kalbos
padargai, lavėja raiškios tarties įgūdžiai. Pratimas integruoja
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vokalizaciją ir vokalinės kalbos fragmentus: sinerginiais
ryšiais sieja susistemintus garsus, fonetinius sandus ir tam
tikras jų dermes ir prasmingus žodžius – taigi turi platų
poveikio balsui spektrą.
Pratimas dažniausiai atliekamas artikuliuojant frazes:
nu–py–lė–ki–iš–kį, nu–šo–vė–ki–iš–kį, tu–rė–jo–dū–ū–
dą arba a–mo–re–mi–i–o (amore mio – it. „mano meile“).
Balsių ir priebalsių deriniai žodžiuose lemia arti, aukštoje
pozicijoje sutelktą garsą. Priebalsiai d, r, j, v, l, n, p, t, k
padeda formuojamą balsį išgauti aktyviai – tvirtai arba
minkštai. Dominuoja siaurieji, didelio impedanso, balsiai
y, ė, u ir subalansuotas o. Formuodamas kvintos intervalą,
dainininkas turi koordinuoti žemą kvėpavimą ir tikslią garso
poziciją. Garsas turi būti išgaunamas aktyviai, bet laisvai,
neforsuojant. Pasiekti reikiamą balso aparato aktyvumą
padeda teksto ekspresija: „nupylė kiškį“, „nušovė kiškį“ –
skatina ryškų garsą, veržlią, intensyvią balso emisiją; amore
mio – suponuoja subtilesnį, aksomišką tembrą.
Formuojant viršutinį kvintos garsą, balsis ė išgaunamas i
pavidalu („per i“). Dainininkui siūloma vieną ranką laikyti
ties apatiniais šonkauliais, lateralinėje torso dalyje (kvėpavimo kontrolė), o kitos rankos kumštį (ar smilių) vesti lėtai
į grindis (tas judesys turi būti atliekamas nuo pat pratimo
pradžios; juo harmonizuojamas iškvėpimas, išsaugomas
ir stabilizuojamas žemas, vientisas kvėpavimas). Liemuo
truputį pasviręs žemyn, bet nugara išlieka tiesi. Svarbu, kad
dainininkas neįsitemptų, nekeltų į viršų pečių (tai dažnos
pradedančiųjų klaidos). Dainuojant aukštus ir pereinamuosius garsus, siūloma kulnais atsiremti į grindis (siekiama
subalansuotos kvėpavimo raumenų sąveikos). Sisteminiai
kūno judesiai rodo neuromotorikos metodo implikavimą.
Pradedantieji treniruojami ribojant laiką, siekiama
išvengti balso nuovargio. Kai yra poreikis, po vokalinės
treniruotės (kartais per ją) skiriama laiko atsipalaiduoti –
atliekami psichofizinę įtampą atpalaiduojantys pratimai.
Pamažu uždaviniai sudėtingėja, pasitelkiama vis didesnė
balso diapazono dalis. Išmankštinus balsą, pasiekus tam
tikrą jo valdymo kokybę, skambesį, pasirengiama kitam
pamokos etapui – vokalinių etiudų ir kūrinių studijoms.
Sprendžiant įvairius meninės raiškos uždavinius, pritaikomi
pratimuose įgyti dainavimo stereotipai.
Vokaliniai pratimai sujungia Noreikos praktikuojamus
mokymo metodus į organišką visumą ir lemia kompleksišką
jų poveikį balsui.
Mentalizacija11
Noreika pastebi, kad dainininkai, ypač jauni, dažnai
dainuoja negalvodami, automatiškai. Pedagogas ragina
mokinius protauti, suprasti vokalinio vyksmo logiką, ugdo
sąmoningo dainavimo įgūdžius. Veiklos mentalizacija reikalauja maksimalaus dainininko psichikos aktyvumo – valios,
vaizduotės, mąstymo, dėmesio, atminties mobilizavimo

(Коган, 1988; Myers, 2000). Vienu metu įvairius analizatorius12 veikia kompleksas dirgiklių – tai leidžia dainininkui
aprėpti visumą, susidaryti aiškų jos vaizdą ir susitelkti į
daugialypio proceso atskirus reiškinius, jų sąveiką. Iškyla
būtinybė tikslingai paskirstyti dėmesį – organizuoti kompleksišką balso valdymo priežiūrą. Pirmiausia išskiriami
ypatingo dėmesio reikalaujantys fonacijos sinergetai: dažniausiai susikoncentruojama į kvėpavimą, išgaunamą garsą ir
jo parametrų kokybę, rezonatorių veiklos kontrolę. Palengva
susidaro sąlyginiai refleksai, formuojasi specializuota percepcija ir vokalinės motorikos stereotipai.
Mentalizacijos metodą pedagogui realizuoti padeda verbalizacija ir aiškinimas pavyzdžiais (egzemplifikacija). Mentalizacija savo ruožtu skatina kitų Noreikos mokymo metodų veiksmingumą. Studijuodamas mokinys įsitikina, kad
įvairi vokalinė motorika, ypač sudėtingos diferencijuotės,
gebėjimas jas įsiminti ir įvairinti atsižvelgiant į muzikinius
uždavinius reikalauja nuolatinės kontrolės, stabilių įgūdžių
ir yra pagrįstos sistemingomis treniruotėmis. Apgalvotai
dirbant, lavėja dainininko muzikinis ir vokalinis mąstymas,
susiformuoja sąmoningo balso valdymo pagrindai.
Išvados
Fonetinis metodas – daugiafunkcis dainininko balso
modeliavimo įrankis – vienas pagrindinių Noreikos mokymo sistemos komponentų.
Kalbos ir vokalinių balsių formavimas iš esmės skiriasi.
Dainuojant artikuliacijos aparatas turi funkcionuoti kaip
estetiškai skambančio instrumento integralus komponentas
ir kartu atlikti kalbos funkciją. Taigi kalbos transformacija
į dainavimą reikalauja kitų garso išgavimo mechanizmų
aktyvinimo.
Balso ir balsių kokybinės charakteristikos susijusios
komplementariai. Lavinant dainininko balsą, labai padidinami balsių vokaliniai požymiai, todėl dainuojamuosius
balsius galime vadinti ekstravokaliniais.
Svarbios priebalsių fonetinės ypatybės ir artikuliuojamų fonetinių sandų koreliacijos veiksnys – gretimų garsų
rekursijos ir ekskursijos vyksmas suponuoja tam tikrą jų
asimiliaciją.
Artikuliuojamų garsų ypatybės, koreliatyvumas ir
impedansą reguliuojanti funkcija – balso kokybę determinuojantys veiksniai.
Noreikos praktikuojamo fonetinio metodo primariniai
balsiai (i, u) ir priebalsiai (m, n, j) yra didelio impedanso.
Atsiskleidžia fonetinio metodo taikomosios funkcijos:
1) modeliuojamas vokalinis tonas ir derinamas balsinis
instrumentas;
2) realizuojami balso diapazono suformavimo poreikiai;
3) lavinama vokalinių efektų technika;
4) koreguojami balso defektai;
5) formuojami vokalinės kalbos pagrindai.
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Pagal funkcionalumą fonetinis metodas yra ekvivalentinis garsinių struktūrų adaptacijos metodui. Šie metodai
sudaro Noreikos dainavimo mokymo sistemos pagrindą.
Konceptuali garsinių struktūrų sąranga sukuria matricas
tam tikriems dainavimo stereotipams formuoti.
Specializuotos garsinės struktūros ir atitinkamai pritaikyti kalbos garsai sudaro vokalinius pratimus. Vokaliniai
pratimai atskleidžia muzikinių ir fonetinių sandų tarpusavio
priklausomybės ryšį ir jų integruotą poveikį balsui.
Praktikuodamas garsinių struktūrų adaptacijos metodą,
Noreika disponuoja visu instrumentarijumi – pasireiškia jo
mokymo sistemos kompleksiškas poveikis balsui.
Neuromotorikos metodą pagrindžia tam tikrų fonaciją norminančių kūno judesių pritaikymas vokalinėms
treniruotėms, siekiant palengvinti pradinių balso valdymo
stereotipų susidarymą. Praktikuodamiesi dainininkai išmoksta mintimis, be jokio išorinio judesio, reprodukuoti
atitinkamus balso aparato sistemų sinerginius ryšius ir
išgauti siekiamą akustinį rezultatą. Metodas padeda išvengti
balso raidos komplikacijų – vyksta organiškas vokalinio
instrumento funkcijų reguliavimasis.
Asociatyvųjį metodą pagrindžia specializuotų asociacijų
pritaikymas. Vaizdiniais atitinkamai veikiamos balsinio instrumento sistemos – išgaunama tam tikra fonacijos kokybė.
Vokalinių procesų verbalizacijos svarbą lemia noetinė
jų samprata. Verbalizacija sustiprina kitų mokymo metodų
veiksmingumą ir efektyvina dainavimo įgūdžių formavimą.
Egzemplifikacijos-mimezės metodas – balso funkcionavimo galimybių aiškinimas pavyzdžiais – veikia įtaigiai.
Rezultato siekiama taikant mimezę – tai lemia dainininko
individualumo raišką. Galima sakyti, kad egzemplifikacijos-mimezės metodas yra tam tikra imprintingo apraiška
dainavimo pedagogikoje.
Mentalizacija derinama su kitais mokymo metodais ir
skatina jų poveikio rezultatyvumą. Mentalizacijos funkcionalumą sustiprina verbalizacija ir egzemplifikacija. Galima
teigti, kad atlikimo technikos bazę sudaro išlavintas vokalinis mąstymas, taigi vokalinio proceso mentalizacija lemia
dainininko profesionalizmą.
Galima konstatuoti, kad iškelta supozicija pasitvirtino:
1) įrodytas atskleistų mokymo metodų pagrįstumas ir
funkcionalumas;
2) išaiškinta metodų sinergija;
3) metodų terminai atitinka jų esmę ir galėtų papildyti
dainavimo mokymo metodikos terminiją;
4) Noreikos praktikuojami metodai yra organiškos prigimties ir sudaro vienalytę, efektyvią dainavimo mokymo sistemą.
Nuorodos
1
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Fonetika (gr. phonetike) – kalbot.: 1) mokslas, tiriantis akustines
ir fiziologines (artikuliacines) kalbos garsų ypatybes; 2) kurios
nors kalbos garsų akustinės ir artikuliacinės ypatybės; 3) kurios
nors kalbos garsų sistema. In Tarptautinių žodžių žodynas.
Ketvirtasis leidimas. Vilnius: Alma littera, 2005, p. 246.
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Audicinę dainuojamųjų balsių analizę autorė atliko remdamasi
2009–2011 m. Noreikos dainavimo pamokų įrašais.
Noreikos dainavimo mokymo sistemos analizę pagrindžia
2009–2011 m. stebėtos pedagogo dainavimo pamokos ir jų įrašai.
Neuromotorika: neuro- (gr. neuron – gysla) – pirmoji sudurtinių žodžių dalis, rodanti jų sąsają su nervais, su nervų sistema;
motorika (lot. motor – judintojas), fiziol. viso kūno arba jo
dalių judesiai. In Tarptautinių žodžių žodynas. Ketvirtasis
leidimas. Vilnius: Alma littera, 2005, p. 510, 498.
Asociatyvus (lot. associo – jungiu) – 1) tarpusavyje priklausomas, susisiejantis; 2) paremtas asociacijomis, keliantis
asociacijų. Ten pat, p. 72.
Ideomotorinis (idea + motorinis) – psichol. susijęs su minčių,
vaizdinių sukeltais judesiais, veiksmais. Ten pat, p. 310.
Verbalizacija (lot. verbum – žodis; veiksmažodis) – 1) bet
kokios informacijos perteikimas žodžiu. Ten pat, p. 775.
Egzemplifikacija (lot. exemplum – pavyzdys + facio – darau) – aiškinimas pavyzdžiais, iliustracine medžiaga. Ten
pat, p. 190
Mimezė (gr. mimesis – sekimas) – estetikoje – sekimas tikrove,
bet ne kopijavimas. Ten pat, p. 483.
Imprintingas (angl. imprint – įsmigti (atmintyje)) – psichol.
gyvūnų ir žmogaus ankstyvojo išmokimo forma: per trumpą
laiką smegenyse užfiksuojami svarbių objektų vaizdai ir su jais
susijusios elgesio reakcijos. Ten pat, p. 315.
Mentalizacija (mentalinis – lot. mentalis – protinis, susijęs
su protiniais sugebėjimais, mąstysena) – sąmoningas kontroliavimas tų funkcijų, kurios anksčiau buvo atliekamos
automatiškai, be sąmonės dalyvavimo. Ten pat, p. 470.
Analizatoriai (gr.) – fiziol. žmogaus ir gyvūnų funkcinės
sistemos, pvz., jutimų organai, priimančios ir analizuojančios
organizmo vidaus ir išorės dirginimus. Ten pat, p. 44.
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Summary
The analysis of Virgilijus Noreika’s system of teaching
singing reveals the teaching methods used by the educationalist: phonetic, associative methods and those of neuromotor, exemplification-mimesis, verbalization, adaptation of
sound structures, and mentalisation.

It has been determined that the phonetic method is a
multifunctional tool of modelling the singer’s voice. With
the help of the afore-mentioned method vocal tone is modelled, a vocal instrument is tuned, vocal range is formed,
a technique of vocal effects is developed, voice defects
are removed, and the fundamentals of vocal speech are
established. While the singer’s voice is being trained, vocal
peculiarities of vowels amplify and we thereof may name the
vowels being sung as extravocal ones. The specific features
of articulated vowels and consonants, corelevancy and the
function regulating impedance determine the voice quality.
Initial vowels (i, u) and consonants (m, n, j) of the phonetic
method practised by Noreika are of big impedance. According to the functionality, the phonetic method is equivalent
to the method of adaptation of sound structures. These
methods constitute the foundation of Noreika’s system of
teaching singing. It is getting clearer that while practising the
method related to adaptation of sound structures, Noreika
disposes of the whole instrumentarium – a complex effect
of his system of teaching on voice is revealed.
The neuromotor method deformalises and simplifies
the creation of elementary stereotypes pertaining to voice
management. The use of certain body movements regulating phonation in vocal training substantiates the abovementioned method, seeking for their transformation into
ideomotor relations. This provides the possibility for mental
efforts to reproduce a proper synergy of the muscles of voice
apparatus and derive a desirable acoustic result.
The associative method is grounded by emotionalimaginary associations, the use of metaphors of physiological processes for educational purposes. Referring to
the singer’s imagination, favourable configuration of the
mouth and pharynx cavities are being formed in terms of
certain physiological, aerodynamic and acoustic peculiarities, the systems of voice apparatus are being stimulated;
one seeks for relevant sound quality, voice emission, vocal
technique, etc.
The verbalisation of vocal processes enhances efficiency
of other teaching methods and streamlines further formation of singing skills.
Grounding the method of exemplification-mimesis, an
audiovisual exposition demonstrating the possibilities of
voice functionality is of overriding importance. The mimesis
principle conditions the singer’s expression of individuality.
Mentalisation is exploited in accord with other teaching
methods and determines effectiveness of their impact. The
basis of the performing technique comprises a developed
vocal perception; thus mentalisation of vocal process determines the singer’s professionalism.
One can state that the elucidated methods of teaching
singing are functional, synergetic and constitute a homogeneous and effective system of education.
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Dinamika ir jos prielaidos skambinant klavesinu.
Baroko muzikos kontekstas

Dynamics and its Suppositions in Harpsichord Playing. Baroque Musical Context
Anotacija
Aprėpiama muzikos teorijos tradicija, kuria dabar vis dar plačiai vadovaujamės, buvo suformuota XVIII–XIX a. Joje Baroko epochos muzikinei
dinamikai buvo priskiriamas gana menkas vaidmuo, pripažįstant jai viso labo tik kontrasto funkciją. Vertinant iš koncertiniame gyvenime
įsitvirtinusio fortepijono galimybių taško, kai kurie barokiniai instrumentai, vienas jų klavesinas, ilgai buvo pripažinti išvis negebančiais
dinamiškai muzikuoti. Tokia – šiuo metu pripažįstama, kad klaidinga – nuostata susiformavo ypač dėl to, kad baroko muzikos partitūrose
dinaminių nuorodų fiksuota itin nedaug. Tačiau moderni klavesino pedagoginė mintis, besiremianti daugiau nei pusės amžiaus istorinių klavesinų tyrimų duomenimis ir atlikimo praktika, vis labiau pabrėžia, kad klavesinas buvo lygiavertis savos epochos instrumentas, kurio sandara
ir konstrukcinės savybės neprieštarauja tuomečiams dinaminių pokyčių muzikoje poreikiams. Baroko muzikos natūrali tėkmė su jai būdingais
energijos potvyniais ir atoslūgiais – tai prigimtinis klavesino meninės raiškos laukas.
Straipsnio tikslas – nusakyti dinamikos kaip reiškinio ir vienos iš muzikos raiškos priemonių nuolatinį egzistavimą visoje muzikos istorijoje, atskleisti, kad dinamika, net jei jokiais ženklais neužfiksuota partitūroje, yra prigimtinė bet kurio stiliaus muzikos savybė, į kurią būtina
atsižvelgti muzikuojant bet kokiu instrumentu.
Straipsnio uždavinys – iš atlikėjo pozicijų parodyti, kad klavesinui, taip pat kaip kitiems muzikos instrumentams, būdingas dinaminis
lankstumas. Jis pasiekiamas tikslingai pasitelkiant idiomines klavesino priemones: išnaudojant ir konstrukcines jo ypatybes, ir atlikėjo išsiugdytus įvairius tušė niuansus. Natų pavyzdžių analize siekiama parodyti kai kurias dinamines klavyrinės baroko muzikos konotacijas.
Rengiant straipsnį naudotasi tradiciniais tyrimo metodais: istoriniu chronologiniu, šaltiniotyros, analizės ir aprašomuoju.
Reikšminiai žodžiai: barokas, terasinė dinamika, procesinė dinamika, klavesinas, tušė.
Abstract
The comprehensive tradition of music theory that is still widely used in nowadays has been developed during the eighteenth and nineteenth
centuries. Inside of it, an insignificant role, solely as a contrast function, was accorded to dynamics in the music of the Baroque era. Appraising
from the point of view of the possibilities of modern piano, some of the Baroque instruments, the harpsichord among them, where considered
as incapable of dynamics at all. Today this attitude is recognized as false. However, it was born from the fact that rather few dynamics’ signatures
were found in the Baroque scores. The modern mind of the harpsichord pedagogics, based on more than half a century research of historical
harpsichords and on interpretational practices, does stress urgently that the harpsichord was an equivalent instrument of its époque, and its
structure and features do not disagree with the requested dynamical needs of the time. The natural flow of Baroque music with its floods and
ebbs of energy was the inborn field of expression for the harpsichord.
The goal of the issue is to define the continuity of the phenomenon of dynamics in the whole history of music and to reveal that, even
unrecorded, dynamics was present in every musical style, and thus it should be taken into account while playing on every musical instrument.
The task of the issue is to show from the point of view of an interpreter that dynamical flexibility is characteristic of the harpsichord just
as of other instruments too. It is achieved using the idiomatic means of the harpsichord, exploiting its constructional features and the nuances
of different touch trained by the player. By the means of the score analysis, we seek showing at least some of the dynamic connotations of the
Baroque keyboard music.
While preparing the issue the following methods of research were used: historical-chronological, method of source analysis, descriptive.
Keywords: Baroque, terrace dynamics, process dynamics, harpsichord, touch.

Dinamika (iš gr. δυναμικός – turintis jėgos, stiprus;
δύναμις – jėga) – tai vienas svarbiausių muzikinio išraiškingumo aspektų, susijęs su garso fizinio stiprumo (skambesio
apimties) varijavimu. Panašiai kaip šviesos ir šešėlių žaismas
dailės kūriniuose, muzikinė dinamika pajėgi sukelti stiprių
emocinių ir psichologinių efektų, vaizdinių ir erdvinių
asociacijų. Dinamika visada buvo muzikinės išraiškos dalis.
Dar Renesanso laikų muzikos teoretikas Silvestro Ganassi
(1492– ~1550) traktate apie griežimą išilgine fleita „Opera intitulata Fontegara“ rašė: „Dailininkas skirtingomis
spalvomis vaizduoja gamtos pokyčius, o dainininkas su
didesne ar mažesne jėga keičia savo balsą, atsižvelgdamas
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į tai, ką nori išreikšti“ (Ganassi, 1997, p. 308). Ne mažiau
iškalbingai jau XVII–XVIII a. sandūroje išleisto rinkinio
„Florilegium Secundum“ pratarmėje liudijo vienas Baroko
autorių Georgas Muffatas (1653–1704): „Nuolat sekant
priešpriešą ar net lenktyniavimą tarp greito ir lėto, garsaus
ar švelnaus [muzikavimo], tarp didelio choro pilnatvės ir
mažo trio delikatumo, ausį žavi kiekvienas pokytis, lygiai
kaip akį – šviesos ir šešėlio kontrastai“ (Muffat, 1998,
p. 91). Beveik po 300 metų šiuolaikinėje „Muzikos enciklopedijoje“ Izrailis Jampolskis dinamiką apibūdino taip:
„Muzikinių garsų tarpusavio sąveikos logika – tai viena
svarbiausių meniško atlikimo sąlygų. Būdama glaudžiai

Dinamika ir jos prielaidos skambinant klavesinu. Baroko muzikos kontekstas

susijusi su agogika, artikuliacija ir frazuote, dinamika dažnai
nulemia individualų atlikėjų stilių, interpretacijos pobūdį,
atlikimo mokyklos estetinę kryptį“ (Ямпольский, 1974,
p. 249). Neabejotina tai, kad dinamika yra neatskiriama
ir esminė muzikos ypatybė, nuolat kintanti atsižvelgiant į
kūrinio charakterį, instrumentinę sudėtį ar kūrybos stilių.
Palyginti vėlyvas, tik XIX a. pabaigoje Hugo Riemanno
darbuose išsikristalizavęs dinamikos termino apibrėžimas –
„tai jėga ir jos sukuriamas judėjimas; muzikoje – kintančios
jėgos garsų intensyvumo gradacijos“1 – anaiptol nereiškia,
kad dinamika kaip reiškinys iki tol neegzistavo. Tiesiog šis
reiškinys kaip viena natūraliausių muzikos savybių buvo priimamas a priori, tarsi savaime suprantamas ir jam nereikėjo
jokių teorinių apibendrinimų.
Nors Viduramžių muzikos teorijoje pati dinamikos
sąvoka ir buvo nežinoma, ją implikavo structura ir processus
idėjos: natūralius dinaminius pasikeitimus muzikos kūrinyje
lėmė balsų kiekio ar / ir jų tesitūros kaita (Thiemel, 2014).
Vienas talentingiausių epochos kompozitorių Josquinas
des Prés’as (~1440–1521), savo kūryba įkūnijęs flamandų
sudėtingo kontrapunkto ir italų harmoninės išraiškos
sintezę, tarpusavyje suderinęs teksto kirčius ir muzikos
akcentus, stengėsi per muziką kuo aiškiau perteikti teksto
prasmę. Choriniuose jo kūriniuose imitacinė palaipsniui
įstojančių balsų polifonija ir vėliau kartu suskambantys visi
balsai stiprina natūralios dinamikos įspūdį. Turint omeny,
kad renesanso ir ankstyvojo baroko muzika buvo neatskiriamai susijusi su literatūriniu (poetiniu) tekstu, nuolatinis
tariamo žodžio ir skambančio garso santykis tuomet galėjo
būti charakterizuojamas kaip įtampa, akivaizdžiai pasireiškianti per ritmikos ir dinamikos kaitą. Juk ir muzika, ir kalba
kuriamos iš laike apribotų elementų sekų, kurių pagrindinės
savybės yra aukštis, trukmė ir dinamika, t. y. skambėjimo
stiprumas ir jo pokyčiai.
Pirmieji Renesanso teoretikai, atkreipę dėmesį į skambesio stiprumo lygį, buvo italų dvasininkai ir muzikai Nicola
Vicentino (1511–1575) ir Gioseffo Zarlino (1517–1590).
Vicentino savo veikaluose iškėlė reikalavimą, kad giedojimo stiprumo laipsniai tiksliai atitiktų teksto niuansavimą:
kūriniai turi būti atliekami „su savo forte, presto ir tarde,
atitinkančiais žodžius“ (Vicentino, 1555, p. 94)2, o Zarlino
pabrėžė, kad „dainuoti reikia balsu, kuris yra suvaldytas
ir proporcingas kitų giedotojų balsams“ (Zarlino, 1558,
p. 204). Laipsniškai plėtojant šias menines įžvalgas vėlesniu,
Baroko, laikotarpiu dinamikos naudojimas buvo glaudžiai
susietas su muzikine retorinių figūrų išraiška, o jos apraiškos
apibendrintos ilgainiui įsivyravusioje afektų teorijoje.
Renesanso epochoje visa egzistavusių styginių, pučiamųjų, mušamųjų ir klavišinių instrumentų įvairovė buvo
pasitelkiama tik kaip pagrindas, „pagalbininkas“ giedojimui, dubliuojantis vokalines linijas. Pagal prigimtinę garso
jėgą instrumentai buvo skirstomi į dvi dinamines grupes:
stipriuosius (trimitas, trombonas, šalamaja, dūdmaišis,

timpanai), naudotus atvirame ore, ir tyliuosius (fidelis, išilginė fleita, liutnia, arfa, cinkas, klavesinas), skirtus muzikuoti
nedidelėse namų salėse (Harnoncourt, 1994, p. 17). Tokį
patį istoriškai susiklosčiusį instrumentų skirstymą vienoje
iš enciklopedinės apimties veikalo „Syntagma musicum“
(1614–1620) dalių „De Organographia“ bene pirmasis įvardijo tuomečių muzikavimo praktikų žinovas, vienas pirmųjų
Baroko laikotarpio muzikos teoretikų Michaelis Praetorius,
greta pridėdamas ir svarbų iš ankstesnės epochos perimtą estetinį imperatyvą, kad vienalaikis abiejų grupių instrumentų
tarpusavio sumaišymas garsiniu požiūriu netoleruotinas3.
Remiantis šių dienų koncertine muzikavimo istoriniais
instrumentais praktika reikia pasakyti, kad dinaminis intervalas tarp paminėtų instrumentų grupių išties ryškus: prie
didelių akustinių perkrovų pripratusi šiuolaikinio žmogaus
ausis net ir didelės grupės „tyliųjų“ instrumentų atliekamą
muziką priima labiau kaip ramų burzgimą, šnaresį, dūzgesį,
kuris savo didžiausiomis dinaminėmis pastangomis nebūtų
pajėgus užgožti kartu skambančio išlavinto žmogaus balso.
Galimas dalykas, kad toks dinaminis žmogaus balso ir instrumentų santykis ir buvo nulėmęs natūraliai egzistavusią
Renesanso kompozicinę ir atlikėjų tradiciją.
XVI a. antra pusė ir ypač XVII amžius tapo daugybės
naujų muzikinių išteklių, tarp jų – besirandančio tonalumo,
chromatikos, disonansų, monodijos, rečitatyvo, taip pat įvairių dinaminių vokalinės ir instrumentinės muzikos derinių
perėmimo laikotarpiu. Akivaizdi kontrastingos muzikinės
faktūros, priešpriešinamų tembrų ir lanksčios tarpusavio
dinamikos manifestacija – susiformavęs concertante principas – tapo vienu esminių naujai užgimstančio muzikos
stiliaus sudėtinių elementų4. Palengva beįsigalinčios baroko
estetikos inspiruota instrumentinės muzikos emancipacija
nulėmė ir techninius daugelio instrumentų pokyčius.
Keitėsi jiems skiriamos meninės užduotys: iš anksčiau vien
vokalines partijas dubliavusių instrumentų diferencijavosi
solinės partijos ir lydintieji, akompanuojantys balsai, išaugo
muzikinės dikcijos ir artikuliacijos poreikiai (Harnoncourt,
1985, p. 104), todėl atliepdami naujus kūrybinius poreikius
vis dažniau instrumentų meistrai tobulino instrumentų
konstrukcijas ir ieškojo didesnės pažangos garso išgavimo
ir jo modifikavimo srityje.
Platonas teigė, kad muzika – tai pirmiausia žodis, tuomet ritmas ir paskiausiai – garsas, o ne priešingai. Dėl šios
antikinės prielaidos visos baroko muzikos atlikimas toliau
telkėsi į jos „ištartį“. Istoriškai susiklostęs glaudus artes liberales, septynių laisvųjų menų / mokslų, ryšys Baroko laikais
patyrė netgi vieno šių menų – muzikos – migraciją. Septynių
laisvųjų menų schemoje nuo pat pradžių buvusi neabejotina
matematinių disciplinų – artes quadriviales (kvadriviumas,
keturi menai) nare, muzika drauge su aritmetika, geometrija, astronomija formavo matematinių ir fizinių disciplinų,
žinomų kaip artes reales arba physicae, grupę. Tačiau po
įspūdingų madrigalinių komedijų premjerų Italijos scenose
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dar XVI a. pabaigoje (1590 m. kaip muzikinės pastoralės
buvo suvaidintos Emilio de’Cavalieri „Il Satiro“ ir „La Disperazione di Fileno“) kone tiesiogiai sekusi pirmųjų operų
( Jacopo Peri „Dafnė“, 1597, ir „Euridikė“, 1600, Giulio
Caccini „Euridikė“, 1602, Claudio Monteverdi „La Favola
d’Orfeo“, 1607) sėkmė buvo neabejotinas stimulas muzikai
glaudžiau sietis prie artes triviales (menų triviumo) arba
artes seminocales (lot. kalbų studijos), aprėpusių gramatiką,
retoriką ir dialektiką / logiką. Natūralus buvusios matematinės disciplinos (ars) ir kalbinių menų (lot. artes dicendi)
bendrumas Baroko laikais reiškėsi itin akivaizdžiai.
Renesanso ir Baroko epochų sandūroje prasidėjo labai
reikšmingas muzikos emancipacijos – jos atsiskyrimo nuo
tiesioginės poetinio teksto įtakos ir virtimo savarankišku
garsų meno reiškiniu – procesas. Laipsniškai vyko skirtingų
vokalinių „praktikų“ ir instrumentinių grojimo technikų
diferenciacija – instrumentų partijos pradėtos kurti taip,
kad jos atitiktų pirmiausia technologines vieno ar kito
instrumento galimybes, taip pat grojimo konkrečiais instrumentais specifiką, natūralaus jų tembro ypatybes. Pradžioje
tabulatūrų5 pavidalu instrumentams perkėlę aktualius vokalinės muzikos dėsnius, netrukus kompozitoriai ėmė vartoti
savitą instrumentinę idiomatiką: laisvojo stiliaus melikos,
ritmikos, faktūros, artikuliacijos, dinamikos ir kitų išraiškos
priemonių arsenalą. Taip atsiskyrė ir savarankiškai klostėsi
vokalinės (giedojimas a cappella, virtuozinis ornamentiškumas, koloratūra) ir instrumentinės (pučiamųjų, styginių,
klavišinių) muzikos idiomos ( Jurkėnaitė-Epih, 2006, p. 21).
Lygia greta intensyvėjo ansamblinės ir orkestrinės muzikos
sklaida bei daugiabalsių muzikos instrumentų – individualią
idiomatiką įgijusių klavikordo ir klavesino bei vargonų –
techninis tobulėjimas ir plitimas.
Baroko užuomazgose energingai besiplėtojęs instrumentinės muzikos repertuaras turėjo nebylią užduotį – pasitelkus
kuriamus afektus ir muzikinę retoriką išlaikyti ir prikaustyti
publikos dėmesį nė kiek ne silpniau, nei tai gebėjo daryti
literatūriniu, poetiniu tekstu besiremianti to meto vokalinė
kūryba. Vidinė instrumentinės muzikos dramaturgija kaip
įprasta tapo susieta su įvairaus periodiškumo įtampos auginimu ir jos atoslūgiais, t. y. ne vien tik – kaip ilgai manyta – su
vadinamosios „aido“ arba terasinės (forte ir piano) dinamikos,
bet, kaip rodo to meto partitūros ir atlikimo praktika, taip
pat ir su procesinės (crescendo ir diminuendo) dinamikos
naudojimu. Atliekamos muzikos poveikis tiesiogiai priklausė nuo to, kaip intensyviai ir kokiomis priemonėmis buvo
„konstruojami jos energijos potvyniai ir atoslūgiai, kiek jos
tėkmės logika sukeldavo meninius klausytojų lūkesčius, juos
patenkindavo ar nuvildavo“ (Dell’Antonio, 1992, p. 53).
Tad galime teigti, kad Baroko laikotarpio muzikai būdinga
visuotiniais gamtos dėsniais, kurių esminis principas yra
nepertraukiama (ir įvairaus masto) potvynio ir atoslūgio
kaita, paremta dinamika. Jos apraiškų, atpažindami konkrečias dinamikos implikacijas, turime ieškoti Baroko meistrų
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užrašytose partitūrose, taip pat istoriniuose šaltiniuose
fiksuojamose interpretacijos priemonėse.
Turint omenyje, kad dinamikos teorija savo išbaigtą
pavidalą įgavo romantizmo eroje, nebekelia nuostabos, kad
vadovaujantis emocijų viršenybe atlikimo procese daugybė
barokinių muzikos tekstų buvo smarkiai modifikuoti,
pridedant įvairių kitai muzikinei epochai būdingų interpretacinių nuorodų. Vis dėlto būtų klaidinga manyti, kad
baroko muzikos atlikimo specifiką galima suprasti žvelgiant
iš romantinės ar moderniosios muzikos atlikimo tradicijų
perspektyvos. Baroko muzikos tempų, dinamikos, ritmo ir
melodikos išradingumas, įvairiai derinamas su tembro ir
erdvės kontrastais, kūrė neprilygstamą jos puošnumą. Daugelio barokinių instrumentų atlikimo technika pasižymėjo
ir staigiais įvairios artikuliacijos pliūpsniais, ir neparuoštais
įtampos atoslūgiais. „Muzikas privalėjo valdyti kuo įvairesnį
priemonių arsenalą, kad suteiktų atliekamai muzikai tokį
patį išraiškingumą, kokį siedami garsą ir žodį buvo įvaldę
vokalistai – tai bet kurio Baroko laikotarpiu besispecializuojančio šiandienos instrumentininko stilistinė siekiamybė“
(Douglass, 2012, p. 173).
Muzikinis raštas, fiksuojantis muzikos tekstą ir jo
atlikimo niuansus, nors gyvavo ilgus šimtmečius, niekada
nepasižymėjo šimtaprocentiniu užrašymo tikslumu. Jame
naudojami įvairūs ženklai atspindėjo tik sutartines įvairių
meninių-stilistinių epochų konvencijas, kurias, remdamiesi
prieinamais istoriniais šaltiniais, nūdienos atlikėjai privalo
pažinti ir atitinkamai interpretuoti6. Gręžiant istorijos ratą
atgal, šis pažinimas darosi vis sunkesnis: dažno simbolio
prasmė blunka, tampa nebe tokia aiški (tarkime, baroko
muzikos artikuliacijos ženklai), o kai kada vienas ir tas
pats ženklinimas natose skirtingomis epochomis visiškai
keičia savo reikšmę į priešingą. Juolab kai kurie, anaiptol ne
pastovūs muzikos elementai, kaip antai, derinimo aukštis
ar temperacija, išvis jokiomis priemonėmis nebūdavo užrašomi, ir šiais laikais kone tobuliausiu sprendimu laikoma
nuostata „taip galėjo būti“7. Rimtą pagrindą gali turėti
prielaida, kad temperacija buvo viena iš svarbių dinaminių
muzikos konotacijų kūrimo priemonių.
Į panašius tikslaus atpažinimo spąstus laikui bėgant
pateko ir dinamikos sąvoka bei samprata: vyraujančios
XX a. muzikologijos gairės apibrėžė barokinę dinamiką
kaip išimtinai kontrasto arba terasinę dinamiką, o kai
kuriuos instrumentus, tarp jų klavesiną, nurašė į apskritai
negebančių dinamiškai muzikuoti instrumentų gretas.
Nors dinamikos notacija Baroko epochoje išgyveno evoliuciją nuo paskirų ženklų iki gana išbaigtos, daugumoje
itališkomis nuorodomis besiremiančios sistemos, teorinė
dinamikos reiškinių analizė tuomet netapo visiems aiškia
ir prieinama logine visuma. Šia prasme baroko dinamikos
aktualijos ilgą muzikos istorijos tarpsnį gyvavo tarsi šešėlyje,
neįgydamos apčiuopiamo teorinio pagrindo, todėl šiandien kai kuriuos jos parametrus ir istoriškai susiklosčiusias
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naudojimo ypatybes iššifruoti tampa itin keblu. Bendrai
imant, per Baroko laikotarpį dinamikos notacija išliko negausi ir fragmentiška, tiesiogiai priklausoma nuo muzikoje,
kaip viename iš tuomečių tiksliųjų mokslų (muzikos kaip
sudėtinės matematikos mokslo dalies samprata galiojo per
visą Generalboso epochą), vyravusių harmonijos, kontrapunkto ir afektų teorijų.
Dabar, vadovaudamiesi vien akimis skaitant partitūras
suvokta tiesa, kad baroko klavyrinėje muzikoje beveik nepasitaikė jokių kitų dinaminių nuorodų, išskyrus retus f ir
p8, daugelis atlikėjų ir teoretikų savo dėmesį nukreipė į tokią
didelius muzikinės medžiagos sluoksnius unifikuojančią ir
neevoliucionuojančią dinamiką kaip pačią būdingiausią šios
epochos muzikos ypatybę. Nors aido efektai anaiptol nebuvo svetimi baroko muzikai, minima dinamikos niveliacija,
mūsų akimis, – tai pernelyg supaprastintas požiūris į dinamikos pasireiškimus toje veržlioje ir dinamiškoje epochoje9.
Iki mūsų dienų nepakankamai įvertinta neužrašyto (kai
kada ir neįmanomo ženklais užrašyti) garso stiprumo kitimo
reikšmė, priešingai – pervertinta tuo laikotarpiu itin ištobulintuose vargonuose plačiai naudota registrų dinamika,
kuri šiek tiek pavaldi ir klavesinui. Kalbėdamas apie vidines
muzikos reikšmes lyg tobulos interpretacijos orientyrus savo
„Muzikos estetikoje“ Karlas Grunsky teigė, kad, „daugeliu
atvejų dinamika nėra aiškiai apibrėžtai užfiksuota, tačiau
privalo būti išreikšta garsais per formos, turinio ir išraiškos
suvokimą; <...> joje visiškai atsispindi muzikinė logika,
kurią numatė kūrėjas, kuria seka atlikėjas ir kurią supranta
klausytojas“ (Grunsky, 1907, p. 162).
Kiekvienas iš ankstesniųjų laikotarpių kompozitorių
kurdavo kaip mediumu naudodamasis savojo laiko instrumentais, jais pagal poreikius išreikšdamas visą dinaminę
muzikos įvairovę, o kiekvienas instrumentininkas siekė maksimaliai tiksliai išreikšti tai, ko reikalavo jo epochos muzika.
Anot Nicolauso Harnoncourto, „kompozitoriai mąstė kaip
tik charakteringais savojo laikotarpio garsais, o ne kažkokiomis ateities utopijomis“ (Harnoncourt, 1985, p. 125). Šiuo
aspektu jokia išimtis – ir klavesino muzika. Didieji Baroko
laikotarpio kompozitoriai – paminėkime bent jau Bachą,
Händelį, Scarlatti, Couperiną, Rameau – klavesinui rašė
kūrinius, kupinus spalvų ir dinaminių energijos niuansų:
klavesino išraiškos galimybės buvo iki galo suvokiamos ir
įvairialypiai panaudojamos. Tai buvo tobulai idiominė muzika, inspiruota charakteringo klavesino skambesio. Kaip ir
tuomečiai vargonai, Baroko epochos klavesinas buvo vienas
iš instrumentų, pasižyminčių „įspūdingu garso spalvos ir dinamikos arsenalu, todėl kompozitorių buvo itin vertinamas
tiek norint perteikti džiūgavimą, stiprų susijaudinimą, tiek
pamėgdžiojant natūralius gamtos garsus“ (Stevens, 1990,
p. 393). Klavesinu naudojant švelnią tušė buvo įmanoma
išgauti neįtikėtino skaidrumo liutniai būdingą faktūrą, kita
vertus, tirštų akordų kaskados savo garso masės keliamu
įspūdžiu buvo lyginamos su pačių vargonų skambesiu.

Klavesino dingimas iš muzikinės kultūros akiračio
XIX a., kurį visoje Europoje lėmė besiplėtojanti fortepijono hegemonija, nutraukė tiesioginį išraiškingo grojimo
klavesinu tradicijos perteikimą. Tad nenuostabu, kad net ir
šiandien išsamus klavesino išraiškos potencialas nėra iki galo
suvoktas ne tik mėgėjų, kai kada – ir profesionalių muzikų.
Verta pasakyti dar griežčiau: kaip viešoje diskusijoje teigė
vienas ryškiausių renesanso ir baroko klavyrinės muzikos
žinovų Skipas Sempé, „nė vienas kitas muzikos instrumentas
nebuvo taip esmingai nesuprastas ir klaidingai traktuojamas kaip klavesinas – net žvelgiant vien tik į pastaruosius
keliasdešimt metų“10. Tik saujelė idėjai atsidavusių atlikėjų,
sekdami istoriniais pavyzdžiais ir studijuodami tradiciją,
kruopčiai tobulino savo pirštų preciziją norėdami išgauti
idiominę klavesino tušė ir puoselėjo itin jautrią klausą
siekdami kone begalinės savojo instrumento skambesio
dinaminės įvairovės.
Ilgus XX a. dešimtmečius tvirtinta neteisinga nuostata,
kad skambinant klavesinu neįmanoma siekti dinaminių
niuansų, „buvo itin kenksminga ir fundamentalių žinių apie
klavesiną pažangai, ir vertingoms klavesino muzikos girdėjimo patirtims“ (Moroney, 2012, p. 18). Tad turime pasakyti,
kad, žvelgiant iš atlikėjo pozicijų, klavesino dinaminės ypatybės, nebūdamos akivaizdžios ir visuotinai suprantamos,
reikalauja detalių studijų. Objektyviai imant, šiam instrumentui būdingos savybės, kurios sudaro nemažai kliūčių,
sakytume, priešinasi siekiant ekspresyvaus muzikavimo, ilgų
linijų legato įspūdžio, taip reikalingo procesinės dinamikos
ir ypač crescendo galimybėms įrodyti. Tarp šių prieštaringų
savybių yra plektro11, užgaunančio stygą, inertiškumas;
intonavimo proceso metu maksimaliai išlygintas kiekvieno
plektro kabinamos stygos skambesys (siejant jį su gretimų
to paties registro plektrų skambesiu); natūralus klavesino
mechanikos priešinimasis pernelyg aktyviam ar šiurkštesniam garso išgavimui ir kt. Nepažįstant šio instrumento,
juo negalima išgauti didesnių garso stiprumo pokyčių, o
nevykusiai užgaunamas, jis pradeda akivaizdžiai gintis:
„Netinkamas klavesino tonas – tai tas pats, kaip išpiltas
rašalo butelis! Niekas negali taip bjauriai, taip skurdžiai ir
netenkinamai skambėti, kaip blogai skambinamas klavesinas“ (Harich-Schneider, 1979, p. 13). Matyt, ne veltui
viešumoje susiformavo požiūris į klavesiną kaip į „barškančią
skardinę“ (anot aštrialiežuvio George’o Bernardo Shaw), į
„siuvimo mašiną“ (tai pripažino Johnas Cage’as) ar kaip į
mechaninę spausdinimo mašinėlę.
Lyg atsvara amžiaus pirmoje pusėje klystkeliais pasukusiam klavesino menui (tas pasakytina ir apie instrumentų
gamybą, ir apie atlikimo meną, tam tikru laipsniu net
nulėmusių vienas kitą), pradedant XX a. septintu aštuntu
dešimtmečiais visame pasaulyje išpopuliarėjo vadinamasis
Ankstyvosios muzikos sąjūdis, kurio dalyviai, ieškodami
autentiškų muzikos kūrinių atlikimo metodų ir įmanomai
tikslaus skambėjimo įvaizdžio, propagavo muzikavimą
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išlikusiais istoriniais instrumentais ar jų kopijomis. Kaip
natūralus šio sąjūdžio rezultatas vis didėjo susidomėjimas
senaisiais klavesinais, jų dažnai pavydėtinomis, lyginant su
moderniaisiais instrumentais, tembrinėmis ir dinaminėmis
savybėmis. Siekiant kuo nuodugniau išsiaiškinti klavesino
garso fenomeną, buvo atliekami išsamūs konstrukciniai klavesino tyrimai. Apibendrinti tyrimų rezultatai buvo skelbti
straipsniais dalykiniuose žurnaluose „The Historical Harpsichord“ (Niujorkas), „The Galpin Society Journal“, „Fellowship of Makers and Restorers of Historical Instruments
Quarterly“, „The English Harpsichord Magazine“ (1974,
1976, 1977, 1985, 1986 metų numeriai), fundamentalūs
klausimai aptariami Francko Hubbardo „Trys klavesinų
gamybos amžiai“12, Edwino Ripino (red.) „Klavišiniai instrumentai: organologinės studijos“13, Edwardo Kotticko
„Klavesino akustika: rezonansinės kreivės ir vibracijų rūšys“14 ir kitose monografijose. Labai aktualūs Raymondo
Russello, Francko Hubbardo, Cynthios Adams Hoover,
Johno Henry’io van den Meero, Denzilo Wrighto parengti
straipsniai apie klavesino savybes, publikuoti enciklopedijose „The New Grove Dictionary of Musical Instruments“
(red. Stanley Sadie, Oxford University Press, 1980) ir „Die
Musik in Geschichte und Gegenwart“ (aut. kolektyvas, Kassel: Bärenreiter, 1984). Tačiau dinamikos klausimu didžioji
dauguma išvardytų autorių pasisako tik epizodiškai, labiau
konstatuojamojo pobūdžio teiginiais. Susidaro įspūdis, kad
iki šiol klavesino dinamikos fenomenas į teorinio domėjimosi lauką buvo patekęs vien dėl atlikėjų autentiško senosios
muzikos interpretavimo paieškų, bet nesulaukė atidesnio
analitinės minties žvilgsnio. Išsamiausi veikalai, kuriuose
daug dėmesio skiriama klavesino dinamikos prielaidoms ir
atlikimo galimybėms, – tai per XXI a. pirmą dešimtmetį
pasirodžiusios praktikuojančių klavesinininkų knygos:
Marco Krollo „Kaip išraiškingai skambinti klavesinu“15 ir
Jürgeno Trinkewiczo „Istorinis skambinimas klavesinu“16.
Tad pirma užuot leidęsi klavyrinės muzikos labirintais ir ieškodami jos dinaminių impulsų, verčiau detaliau
pažvelkime į patį instrumentą ir pasiaiškinkime, kokiomis
priemonėmis klavesinas gali išgauti (jei išvis gali) įvairius
garso niuansus.
Pats būdingiausias klavesino garso spektro elementas
yra pradinis energijos intensyvumo šuolis, nepriklausantis
nei nuo klavesino pagaminimo laikotarpio, nei nuo instrumento stilistikos, nei nuo pačios atliekamos muzikos
dinaminių gradacijų. Kartu tai yra ir viena didžiausių
kliūčių suvokiant šio instrumento dinamikos galimybes:
dėl aktyvios kiekvieno klavesinu atliekamo garso pradžios
nepatyrusiam klausytojui dažniausiai atrodo, kad šie garsai
tarpusavyje kokybiškai nesiskiria ir kad kiekvienas naujas
garsas nuskamba su ta pačia energija.
Klavesino plektro ir stygos sąveika išgaunant garsą (žr.
1 pvz.) vaizdžiai iliustruoja dinamikos generavimo klavesinu problemą: garsas kiekvienąkart atsiranda santykinai
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kulminaciniu momentu, kai plektro lankstumas nebeatsilaiko prieš stygos įtempimą. Skambinant klavesinu tenka
suvaldyti kaip tik tuos vieną po kito einančius kulminacinius momentus, kad menine logika pagrįsta jų tarpusavio
gradacija sukurtų dinaminio muzikos pulsavimo regimybę.

1 pvz. Klavesino plektro ir stygos sąveika (pirmame plane)
paskutiniu momentu prieš atsirandant garsui (brėžinys iš
Kottick, 1992, p. 21)

Panagrinėjus įrašymo prietaisais užfiksuotos klavesinu
išgaunamos garso bangos grafinį atvaizdą, vadinamąjį
akustinį signalą, į akis pirmiausia ir krinta minimas itin
staigus pradinis energijos intensyvumo šuolis garso išgavimo momentu, inicijavimo fazėje, ir beveik tolygus bei gana
greitas jos intensyvumo mažėjimas garso gesimo fazėje (žr. 2
pvz.). Inicijavimo fazėje vykstantį intensyvumo šuolį patogu
palyginti su fejerverkuose naudojamų pavienių raketų paleidimu, kai šūvio momentu (klavesino stygos užkabinimo
plektru momentu) užtaisas per labai trumpą laiką pasiekia
aukščiausią savo skrydžio trajektorijos tašką (styga pasiekia
vibracijos maksimumą). Nors vienąkart raketa kyla aukščiau,
kitąkart ne tiek aukštai, šūvio triukšmas ir garso bangos
energija lieka sunkiai graduojama.

2 pvz. Klavesinu išgauto sąskambio akustinis signalas garso
inicijavimo (brėžinio kairėje) ir gesimo fazėse (B. Vaitkaus
2013 m. kompiuterine garsų fonetikos programa „Praat“ atlikta
klavesino garso analizė)

Todėl tenka pripažinti, kad atlikimo technologijos
požiūriu skambinant klavesinu išgauti lanksčią muzikinę
frazę ir sukelti laipsniško garso augimo ar atslūgimo įspūdį
yra gana sunku: tai pasiekiama ne vien stipriau ar švelniau
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užgaunant klavišus (ypatybė, artimesnė mušamųjų instrumentų idiomatikai ir dėl lengvos mechanikos priešinimosi
ne tiek paveiki skambinant klavesinu) ar pagal konkrečios
stilistikos galimybes įvairinant metro-ritminę pulsaciją.
Klavesinu išgaunant muzikinius garsus, du priešingi mechaniniai procesai – klavišų užgavimas ir jų atleidimas –
nuolat sąveikauja ir tampa priklausomi vienas nuo kito.
Bendrąja prasme visa tai telpa į sąvoką tušė (nuo pranc.
toucher – liesti). Pasitelkiant tušė galima sąmoningai
reguliuoti klavesinu išgaunamų tonų skambesio kokybę.
Kartu gera tušė yra ir svarbi priemonė siekiant varijuoti
garso rezonavimo amplitudę ir pailginti gesimo fazės trukmę ir pobūdį: tai vaizdžiai matyti analizuojant skirtingais
būdais klavesinu išgaunamų sąskambių akustinius signalus
(žr. 2 ir 3 pvz.).

3 pvz. Įvairios poveikio garso kokybei galimybės, išgautos
skirtingos tušė priemonėmis (B. Vaitkaus 2013 m. „Praat“
programa atlikta klavesino garso analizė; analizuotas tas pats
sąskambis kaip ir 2 pvz.)

Diagramoje viršuje (žr. 3 pvz.) pavaizduotas sąskambis buvo surenkamas neforsuojant, arpeggiato būdu, o
apatinė diagrama vaizduoja garso grafiką, kai visi akordo
garsai užgauti vienu metu, tačiau sąmoningai inicijuojant
instrumento vibrato. Remiantis pateikiama grafine analize
galima pagrįstai manyti, kad tokie poveikio garsui elementai
neabejotinai turi įtakos ieškant dinaminio skambinimo
klavesinu galimybių.
Tai, kad klavesinas – dinaminiu požiūriu paslankus
instrumentas, kartu su faktūriniais elementais valdomas ir
diferencijuoto klavišų užgavimo (tušė) būdu, buvo gerai
žinoma Baroko meistrams. Itin vaizdžiai tušė ir instrumento atsakomosios reakcijos tarpusavio santykį nusakė

XVIII a. viduryje išleisto ir netrukus klasikiniu tapusio
veikalo apie baroko muzikos interpretaciją „Grojimo traversu nurodymai“ (1752) autorius Johannas Joachimas
Quantzas: „Gražaus klavesino garso paslaptis slypi užgavime: ar kiekvienas pirštas reikiamai nuspaudžia klavišą; ar
suteikiamas laikas yra pakankamas visai stygos vibracijai,
kad ji kuo ilgiau išlaikytų skambantį toną. <...> Daug priklauso nuo to, kiek skiriasi klavišų užgavimo pirštais stiprumas“ (Quantz, 1752, p. 231). Turint omeny, kad įgudęs
atlikėjas įprastai valdo platų tušė diapazoną, reikėtų pripažinti, kad, įvairiai modifikuojant skambinimo energiją,
klavesino dinaminių gradacijų galimybės tampa gana didelės. „Atrodytų, kad skambinant šituo instrumentu viskas
priklauso ne nuo atlikėjo, o nuo paties instrumento. Tačiau
patyrimas sako, kad, kai klavesinu skambina vienas ar kitas,
išgaunamo tono kokybė smarkiai skiriasi. To priežastis
slypi klavišų užgavime, kuris kiekvieno atlikėjo skirtingai
įvaldytas“ (Quantz, 1752, p. 231).
Didaktiniame veikale Quantzas atkreipia dėmesį ir
į harmoninius dinamikos aspektus, harmoninę kūrinio
struktūrą laikydamas viena iš svarbiausių dinamikos, o per
ją – ir visos muzikinės minties, organizavimo priemonių:
„Svarbu pastebėti, kad, kai įvairūs disonansai eina vienas po
kito, kai disonansai vienas į kitą išvedami, privalu išgauti
tono stiprėjimo, balsų daugėjimo įspūdį“ (Quantz, 1752,
p. 227). XVIII a. vidurio muzikos teorijoje nusistovėjo iš
skaitmeninio boso praktikos kilęs gana stereotipinis muzikinio-dinaminio audinio sluoksniavimas į klases, kuriose
atsižvelgiama į disonansų kuriamos vidinės įtampos poveikį.
Šias klases Quantzas savo veikale vardijo taip:
1) mezzo forte klasė su jai priklausančiais didžiosios
septimos intervalu ir akordais, sudarytais iš sekundos su
kvarta, kvintos su didžiąja seksta, mažosios septimos su
mažąja tercija;
2) forte klasė, kurią sudarė šie akordai: sekunda su padidinta kvarta ir netikroji kvinta17 su mažąja seksta;
3) fortissimo klasė, kuriai priklauso padidinta seksta
ir akordai: padidinta sekunda su padidinta kvarta, mažoji
tercija su padidinta kvarta, didžioji septima su sekunda ir
kvarta, netikroji kvinta su didžiąja seksta (Quantz, 1752,
p. 227).
Šioje dinaminėje skalėje buvo laikoma, kad intervalų
kombinacijos neša įvairių afektų krūvį, todėl disonuojantys
sąskambiai netgi remiantis retorine „raiškaus ištarimo“
nuostata sąmoningai turėjo būti užgaunami stipriau ir
aktyviau. Atlikėjas intuityviai turėjo spręsti, kaip ir kokia
disonansų hierarchija lemia kūrinio plėtotę, ir dinaminėmis,
artikuliacinėmis, agoginių akcentų ir kitomis priemonėmis
sustiprinti jų poveikį. Kruopščiai diferencijuotos ir tikslingai
naudojamos dinaminės gradacijos sėkmingai pasitarnauja
visų pagrindinių baroko klavyrinės muzikos atlikimo stilistinių krypčių – prancūziškosios, vokiškosios ir itališkosios
mokyklų – individualizavimui.
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Kad straipsnis per daug neišsiplėstų, keliomis pastraipomis apžvelgsime būdingiausias dinamikos baroko
klavyrinėje muzikoje konotacijas. Ne kartą buvo sakyta,
kad tuo laikotarpiu natose įrašomų dinamikos ženklų buvo
itin reta. Dinaminių nuorodų forte ir piano, skirtų atitinkamai apatiniam (stipresniam) ir viršutiniam (silpnesniam)
manualams pažymėti, rastume vos keliuose Bacho klavyriniuose kūriniuose: „Itališkajame koncerte“, BWV 971,
„Prancūziškojoje uvertiūroje“, BWV 831, „Goldbergo
variacijose“, BWV 988. Daugelio prancūzų autorių baroko
muzikos kompozicijose dinamika buvo nurodoma vien
tik iš vargonų perimtais bendriausiais terminais grand jeu
(pranc. „didysis skambesys“; nuoroda į stipresnį, paprastai
žemutinio manualo 8’ registrą arba į sankaba sujungtų kelių
registrų skambesį) ir petit jeu (pranc. – mažasis skambesys;
įprastai – viršutinio manualo 8’ registras). Rameau ir kai
kurie kiti kompozitoriai manualų kaitai žymėti naudojo
fort (pranc. „stipriai“) ir doux (pranc. „švelniai“). Likusioje
XVII–XVIII a. klavesino muzikoje bet kokios registruotės
ar apskritai dinamikos nuorodos – tikra retenybė.
Tad peršasi mintis, kad diduma Baroko kompozitorių
dinaminių intencijų skambinant klavesinu buvo suvokiamos
kaip lex non scripta, nerašytos taisyklės. Dabar žvelgiant į
natų pavyzdžius tenka nuolat aiškintis, kokios jos. Pačią paprasčiausią dinaminę konotaciją muzikoje sukuria bendrasis
melodinės linijos pobūdis: nuosekliai kylanti melodinė
linija dažniausiai suvokiama kaip crescendo, krintanti – kaip
diminuendo. Tačiau net ir laipsniškose, gamų pavidalo, lygių
tonų sekose Baroko laikais galiojo iš antikinio thesis-arsis
(gr. „kylantis ir besileidžiantis“) principo išvesti „gerųjų“,
arba svarbiųjų („vidiniai ilgesnių“), bei „blogųjų“, arba
pereinamųjų („vidiniai trumpesnių“), natų dėsniai, taip pat
lėmę smulkiąją dinaminę slinkčių diferenciaciją (Lohmann,
1990, p. 260).
Kai kada, siekdami susilpninti svarbią metrinę natą,
Baroko kompozitoriai naudojo lygos ženklą (žr. 4 pvz.,
dešinės rankos partijos 2, 4, 8 ir 10 taktai) – tai taip pat
viena iš nuorodų, lemiančių smulkiąją dinamiką:

4 pvz. François Couperino XVIII siuitos klavesinui VII dalis,
pirmųjų taktų faksimilė18

Čia pateikiamame pavyzdyje straipsnio autoriaus ženklais tarp penklinių pažymėtas diminuendo konotacijas
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nurodo originalios lygos dešinės rankos partijoje: jos reiškia
santykinai stiprią pirmąją natą po lyga ir silpnėjančias likusias, nors paskutinė aštuntinė yra jau kitame pulso vienete ir
nesant lygos turėtų būti atliekama kaip „geroji“. Dinaminę
diminuendo konotaciją 2, 8 ir 10 taktuose sustiprina ir
priešinga kryptimi judanti kairės rankos muzikinė linija.
Tai, kad minima dinaminė konotacija galiojo baroko
muzikoje, patvirtina XVIII a. antroje pusėje pasirodęs
Danielio Gottlobo Türko leidinys „Grojimo klavišiniais
instrumentais mokykla“ (1789)19, daugeliu savo teiginių
apibendrinantis neseniai pasibaigusios epochos atlikėjų
praktiką: „Muzikinio periodo užbaiga bus ryškesnė, jei
paskutinis jo tonas bus pirštu minkštai atleidžiamas, o pirmasis kito periodo garsas vėl stipriau užgaunamas“ (Türk,
1789, p. 341). Tokia pati legato kaip diminuendo konotacija
buvo taikoma ne vien laipsniškoms, bet taip pat ir arpeggio
slinktims ar net motyvui, besisukančiam aplink vieną toną
(žr. 5 pvz.):

5 pvz. François Couperino XVIII siuitos klavesinui VII dalis,
49–53 taktų faksimilė (šaltinis: žr. 18 išnašą)

49–50 taktuose iš svarbiųjų natų (apvestos ratu soprano
partijoje), sustiprintų legato žymėjimu, formuojamas crescendo, o užlyguotas C-dur arpeggio (50 taktas) implikuoja
diminuendo. Legato d. r. 52 takte – taip pat nuoroda į diminuendo (komentuojantys cresc. ir decresc. ženklai pavyzdyje
sužymėti B. Vaitkaus).
Dinaminė muzikinės minties dedamoji vaidina itin
svarbų vaidmenį suformuojant kiekvieną vieno iš esminių
baroko žanrų – fugos – temą. Kaip ir bet kuri mintis, fugos
tema turi savo „potvynį“, kulminaciją ir „atoslūgį“. Dažnu
atveju iš vienbalsio temos išdėstymo sunku numatyti tikslų
dinaminį jos planą (žr. 6 pvz. 1–4 taktus). Temos piešinyje
galima išskirti keletą elementų, kurie komplikuoja jos raišką
ir neleidžia nedvejojant apsispręsti dėl dinamikos: vienas
kitą „neutralizuojantys“ didieji intervalai (m. seksta fis-d
aukštyn, 1 taktas, ir gr. kvinta fis-h žemyn, 2 taktas, – pavyzdyje pažymėti rodyklėmis); silpniausiose takto hierarchijos
pozicijose išdėstyti pirmieji heksakordo tonai (d, cis, h – apibrėžti apskritimais 1–2 taktai); užlaikymais tarsi slepiamos
stipriosios taktų dalys; bendroji heksakordo slinktis žemyn.
Iš pirmo žvilgsnio atrodytų, kad šiai temai būtinas staigus
crescendo pirmajame takte ir ilgas laipsniškas diminuendo iki
4 takto. Tačiau toks dinaminis planas neįgyvendinamas ne
tik skambinant klavesinu, bet ir naudojant kur kas galingesnį
jo giminaitį fortepijoną – net ir juo būtų keblu atlikti didelės
apimties fugą, kurios tema nuolat gęsta.
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6 pvz. Johanno Sebastiano Bacho Fugos fis-moll (BWV 883)
tema20

Tam, kad galėtume išryškinti logišką ir atlikėjui patogią
temos dinaminę organizaciją, verta perskaityti temą išvien
su jos kontrapunktu, vadinamąja poteme (tai ypač svarbu
fugose, kurios turi išlaikytą potemę, nes tuomet tema su
poteme sudaro nedalomą vienetą, taip veikdamos visą fugos
vidinę dramaturgiją). Pasekime jų sąveiką 6 pvz. 4–7 taktuose. Jau aptartą temos heksakordo kritimą kompensuoja
potemės intervalų slinktys, 5 takte sukurdamos santykinai
stipriausios įtampos m. septimos sąskambį ais-gis (5 taktas,
trečia ketvirtinė, apvestas stačiakampiu punktyru). Taip
pat reikšmingas m. septimos apvertimas, d. sekunda cisdis, 6 taktas. Kaip matome, pasitelkus potemę temoje jau
implikuojamos dvi dinaminės bangos: crescendo į tarp balsų
susidarančius disonuojančius intervalus ir diminuendo į
konsonansus.
Akivaizdu, kad dėl potemės pasikeitė temos (atsakymo)
dinaminė plėtotė: metriškai aktyviose pozicijose atsirado
disonuojantys septimos (5 taktas) ir sekundos (6 taktas)
intervalai, kurie iš pirmo žvilgsnio pasyvią žemyn slenkančio heksakordo intenciją modifikavo aktyvesniais crescendo
įterpiniais. Kartu tai ženklas, kad ir pradinį vienbalsį fugos
temos pasirodymą turime dinamiškai organizuoti ne vien
pagal horizontalių slinkčių, bet ir pagal numatomą vertikalių harmonijų logiką. Dar ryškiau ši logika pasireiškia
analizuojant trečiojo balso įstojimą (žr. 6 pvz. 8–11 taktus):
bose įstojus trečiajam balsui (aštuntinė cis bose, 8 taktas),
potemėje lieka neutralios tercijų slinktys (pirmoji jų apibrėžta elipse 9 takte), o vėliau tarp lydinčių balsų atsiranda

chromatikos (sužymėta soprano ir alto balsuose 10 takte),
kuri augindama įtampą (pad. kvarta h-eis tarp boso ir soprano, 10 taktas, trečia ketvirtinė) veda link svarbiausio visam
temos plėtojimui m. septimos intervalo gis-fis (11 taktas,
stiprioji takto dalis). Taip tema įgyja galutinį dinaminį
pavidalą su crescendo į priešpaskutinį temos garsą.
Taip nuosekliai panagrinėjus, kaip harmoninė įtampa
pasiskirsto visiems trims Fugos fis-moll pirmosios temos
balsams, galutinai išryškėjo pastarosios dinaminė struktūra:
tai, kas iš pirmo žvilgsnio rodėsi esą nuolatinė heksakordo
slinktis žemyn, pasitelkus pobalsius įrodoma kaip intensyvus
crescendo į priešpaskutinį temos garsą.
Šio bendro dinaminio pirmosios temos plano nepaneigia nei antrosios, nei trečiosios temos įstojimas: baigiamojoje Fugos stretoje (žr. 7 pvz.) visos jos tarpusavyje
suderintos išlaikant tas pačias prasmines-dinamines atramas
ir užtvirtinant, tarsi įrodant pirmosios temos dinaminį
planą. Intensyviai harmoniškai sąveikaudamos jos išlaiko
crescendo intenciją visoje stretoje. Taip fuga baigiasi pasiekusi kulminaciją.
Pastarajame pateiktame pavyzdyje dar derėtų atkreipti
dėmesį į ryškius crescendo impulsus 65–66 taktuose, sukuriamus vienas paskui kitą einančių dviejų šešioliktinių ir
aštuntinės motyvo, vadinamosios „trumposios figūros“ (it.
figura corta)21, soprano ir alto balsuose (pavyzdyje straipsnio
autoriaus pažymėta cresc. šakutėmis). Toks tarsi primygtinis
motyvo kartojimas neleidžia suklysti suvokiant kompozitoriaus užšifruotą nuolatinio augimo intenciją, vedančią į
visos fugos kulminaciją.
Kaip dar vieną akivaizdų stipriai ir ilgesne muzikine
mintimi išreikštos dinamikos, šiuo atveju taip pat crescendo, atvejį verta panagrinėti kito vokiečių autoriaus
Johanno Jacobo Frobergerio (1616–1667) Trečiosios
tokatos baigiamuosius 50–52 taktus (žr. 8 pvz.). Juose
kartu su vietoje besisukančiu, ostinatiniu dešinės rankos
motyvu per dvi oktavas (d1-D) krintanti kairės rankos
aštuntinių linija su kiekvienu garsu išgauna iš instrumento
vis daugiau obertonų ir kuria augančios įtampos įspūdį.
Įdomu pažymėti, kad tokiu ilgo ostinatine figūra paremto
crescendo efektu tarsi išpranašaujamas vienas iš Manheimo
mokyklos (1720–1780) orkestrinių dramatinių dinaminių efektų, vadinamasis „Manheimo volas“22. O 51 takto
antroje pusėje muzikinis audinys teatrališkai perplėšiamas
accelerando skirtinga kryptimi grojamų gamų23. Drastiškas

7 pvz. Johanno Sebastiano Bacho Fugos fis-moll (BWV 883) baigiamieji taktai, streta (šaltinis: žr. 20 išnašą)
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abruptio prieš kadencinę dominantę D bose dar labiau
pabrėžiamas itališkoms durezze-e-ligature tokatoms
būdingu lėtai surenkamo sumažinto akordo skambesiu
(52 taktas), kuris garsas po garso išsilieja į šviesų finalinį
G-dur (pavyzdyje vaizdumo dėlei cresc. ženklai prirašyti
straipsnio autoriaus).

8 pvz. Johanno Jacobo Frobergerio Toccata III in G (FbWV
103), 50–52 taktai24

Dar plačiau tesitūrinius-dinaminius kontrastus, skambesio pilnumą ir jautrų faktūrinį jo niuansavimą iliustruoja
brandžiojo Baroko prancūzų klavesinininkų kūryba. Prancūzai – tikri išpuoselėto ir diferencijuoto klavesino garso
meistrai, palyginti paprastomis priemonėmis siekę tikrai
galingo dinaminio poveikio: jų kūriniuose dažni kairės
rankos oktavų dubliavimai, kvintiniai ar siaurai išdėstytų
akordų sąskambiai žemame registre, imituojantys vargoninių registrų pamatą. Itin ryškiai žemoji klavesino tesitūra
išnaudojama Antoine’o Forqueray’aus (1672–1745) pjesėse:
bosuose dažni kone kurtinantys daugiagarsiai akordai, naudojama tremolo faktūra (žr. 9 pvz.). Šiame pavyzdyje kartu
su faktūriniais dinamikos elementais randame ir vieną iš
būdingų papildomai užrašytos Baroko laikotarpio dinamikos nurodymų: p. Clavier („piano klaviatūra“) (žr. 9 pvz.
91 taktą). Čia po pirmojo b-moll akordo visais pagrindinio
manualo balsais energingai kulminuojančio kaip žemyn
krintančio pasažo atrama eina antrasis, pažymėtas nuoroda
ir fermata – jis skambinamas minkštesne tušė antruoju
manualu, kuriame naudojamas daug tylesnis vienintelis
registras. Išgaunamas stulbinamas ff-p kontrastas. Grįžimas
į stipresnįjį manualą muzikiniame tekste pažymėtas G.
(pranc. Grand [Clavier] – didysis, pagrindinis manualas):
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Vietoj išvadų
Remdamiesi autoritetingiausiais nūdienos klavesino
pedagogais, kaip antai, Françoise Lengellé (Prancūzija),
Marcu Krollu ( JAV), Jacques’u Oggu (Olandija), Giedre Lukšaite-Mrázková (Lietuva, Čekija)26, galime teigti,
kad artikuliuotas ir dinamiškas skambinimas klavesinu, be
kurio neįmanoma kalbėti apie baroko muzikos atlikimą,
pirmiausia priklauso nuo natų atleidimo laiku. „Išraiškos
efektas, kurį norime sukurti užgaudami klavišą, priklausys
nuo to, ar ilgai laikysime (arba nelaikysime) ankstesnįjį.
Kitaip tariant, kai nuspaudėme klavišą, jau vėlu galvoti apie
to garso muzikinę kokybę: viskas įvyksta iki tonui gimstant“
(Kroll, 2004, p. 7). Tai, beje, ne kompozitoriaus, natomis
užfiksavusio muzikos kūrinį, o išimtinai atlikėjo kūrybinė
sritis: tik nuo jo valios priklauso, kuriuo metu, kokiu būdu –
su kokia energija, staigiai ar palengva, jau nuskambėjus
kitam tonui ar dar prieš jam randantis – bus atleidžiami
garsai. Tačiau kitaip nei garso užgavimo / išgavimo parametras, klavišo atleidimas – drauge ir garso gesimas – taip
pat būdamas sudėtine dinaminio muzikavimo dalimi, vis
dėlto sulaukia nelyginamai mažiau analitinio dėmesio.
Pagrindinė to priežastis, matyt, yra labai platus ir veik neapčiuopiamas rezultatų laukas, kurį itin sunku pagal bendrus
kriterijus įvertinti. Greta įgimtų mechaninių-motorinių
kiekvieno atlikėjo skambinimo savybių, lemiančių reakcijų
greitį, šiuose procesuose kur kas labiau atsispindi jo meninė
intuicija – o tai daugiau psichikos ir klausos psichologijos
tyrimų objektas.
Dinamikos klavesinu išgavimas ir suvokimas neatskiriamai susijęs su paties instrumento techninėmis charakteristikomis, be to, jis tiesiogiai veikiamas atlikėjo patyrimo ir
išsiugdytų įvairialypių tušė sugebėjimų (žmogiškąja prasme
taip pat technikos), įgimto skonio ir – nemaža dalimi – jo
įtaigos jėgos. Savo pamokose Lukšaitė-Mrázková nuolat
pabrėždavo, kad klavesino atlikimo menas – pirmiausia
tai sunkiai išmatuojamas ir sunorminamas kiekvienam
atlikėjui individualus stiprios įtaigos menas. Muzikinė
intencija, nukreipta į instrumentą kaip mediumą, nuo pat
pirmo iki paskutinio garso turi būti itin ryški ir detali. Tik
taip klavesinu atliekamas muzikos kūrinys su savo logiškai
pagrįstais potvyniais ir atoslūgiais taps aiškus ir suprantamas

9 pvz. Antoine’o Forqueray’aus Penktosios siuitos dalis „Jupiter“, 88–93 taktai25
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klausytojams. Mūsų instrumentas neturi begalinių dinaminio varijavimo galimybių, todėl itin svarbu, kad atlikėjas
mąstytų dinaminėmis kategorijomis ir savo ištobulinta tušė
pajėgtų suvoktą kūrinio dinamiką išreikšti įvairių priemonių
kompleksu: ryškūs, staigūs harmonijos pokyčiai, veržliai
kylanti ar krintanti tesitūra, ritminės energijos bangavimas
plačiąja prasme taip pat yra dinamika.
Nors klavesinas įprastai turi keletą registrų, jų keitimas
nėra esminis dinamikos išgavimo, atliekant senąją muziką
klavesinu, būdas. Tai veikiau išorinis garso kūrimo aspektas,
neturintis daug bendro ir su ilgus dešimtmečius teoretikų
propaguota „terasine baroko dinamika“. Kai kurių istorinių mokyklų klavesinuose, pvz., flamandų vieno manualo
instrumentuose, registrų keitimo svirtys lentelių pavidalu
kyšodavo dešinėje korpuso pusėje – skambinant jos tiesiog likdavo muzikantui nepasiekiamos. Registrų nebuvo
galima keisti nesiliovus skambinti ir nepakilus nuo kėdės.
Tad akivaizdu, kad registruotės keitimas nebuvo ir nėra
vienintelė lankstaus muzikavimo klavesinu sąlyga. Registrų
kaita turėtų tapti bendros dinaminės ir faktūrinės kūrinio
plėtotės logine tąsa, o grynai koloristiniai efektai turėtų
būti aiškiai dramaturgiškai pagrįsti. Prigimtinės klavesino
savybės ir akustinė aplinka, tiesiogiai priimanti instrumentu
išgaunamus garsus, lemia bet kuria pasirinkta registruote
atliekamos muzikos artikuliacijos intensyvumą. Pats įvairiausias artikuliacijos modifikavimas – nuo susiliejančio
legato, viso spektro détaché ir iki aštraus staccato – padeda
atlikėjui kūrinyje siekti dinaminių pokyčių.
Tačiau kartu su muzikoje užkoduotais sandais – harmonija, melodija, metru, ritmika, kompozitorių fiksuotais
atlikimo nurodymais – atlikėjas, atsižvelgdamas į turimą
instrumentą ir salės akustiką, turi teisę savo nuožiūra
rinktis daug kitų interpretacijos dedamųjų: tempą, ritminį
aktyvumą, agogiką, tušė, artikuliaciją. Šių komponentų
tarpusavio sąveika kuria nepaliaujamai kintantį kiekvieno
kūrinio elementą – dinamiką. Jeigu skambinant klavesinu
implikuojamą dinamiką įmanoma papildyti dinaminiais
paties instrumento aksesuarais, pvz., pridedant vieną ar kelis
registrus, tuomet jos amplitudė dar labiau išauga. Taip klavesinu kuriamos dinamikos skalė išplečiama nuo skaidraus
žvilgančio skambesio iki gana galingų sodrių daugiabalsių
akordų efektų, kurie savo ruožtu taip pat įvairiai graduojami
tušė priemonėmis.
Skirtingų gaminimo mokyklų ir stilių klavesinai nevienodai lankstūs dinamiškai: tarkime, itališki instrumentai
dėl savo tradiciškai lengvo korpuso linkę skambėti kiek
agresyviai, todėl jais sunkiai išgaunami piano dinamikos
efektai. Priešingai, turtingesni žemųjų obertonų XVII a.–
XVIII a. pradžios prancūziški instrumentai leidžia atlikėjui
kur kas lengviau valdyti tušė ir artikuliaciją, pagrindinius
smulkiosios procesinės dinamikos nešiklius, ir taip išgauti
tiek minkštesnį, tauresnį, skaidrų, panašų į liutnios skambesį, tiek ir galingas, tirštas akordų kaskadas. Taip randasi

didesnė ilgų dinaminių linijų įvairovė. Žinovų rankose
klavesinas virsta ekspresyviu instrumentu, kuriuo atliekamos
polifoninės muzikos sluoksniai tampa itin iškalbingi, o ilgos
melodijos – subtilios ir dainingos.
Nuorodos
1

2

3

4

5

6

7

8
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Hansas Georgas Nägeli (1773–1836) pirmasis apibūdino
dinamiką kaip „įtampų ar jėgų žaismę muzikoje“ (1810); dinamikos apibrėžimą galutinai suformulavo Hugo Riemannas:
„Tai jėga ir jos sukuriamas judėjimas; muzikoje – kintančios
jėgos garsų intensyvumo gradacijos“ (Riemann & Humbert,
1913, p. 286).
Forte (it. – stipriai), presto (it. – greitai, skubant), tarde (it. –
vėluoti, retinti) – „Su savo sustiprinimais, pagreitinimais ir
išretinimais“ (Vicentino, 1555, p. 94).
Vienas iš ankstyvojo baroko muzikos korifėjų Claudio Monteverdi brandžioje operinėje kūryboje, ypač operoje „Orfėjas“
(1607), naudojo visus įmanomus to meto instrumentus:
strykinių rūšis (smuikus, gambas, lyras), daugybę gnaibomųjų
(liutnias, įvairias gitaros atmainas), arfas, kelių rūšių klavesinus
ir vargonus, įspūdingą medinių pučiamųjų – išilginių, skersinių
fleitų ir šalamajų – sudėtį (nuo diskanto iki boso tesitūros)
ir visas varinių pučiamųjų atmainas. Mūsų laikais tiek daug
instrumentų viename kūrinyje ir jų garsų teikiamą dinaminę
įvairovę sunku net įsivaizduoti – jau vien savo spalvinėmis galimybėmis, anot Nicolauso Harnoncourto, toji įvairovė viršija
net vėlyvojo romantizmo orkestrą (Harnoncourt, 1994, p. 33).
Roland-Manuelas (tikr. Roland Alexis Manuel Levy, 1891–
1966), apibendrindamas visą šį periodą, jį pavadino L’ère du
style concertante (pranc. – koncertinio stiliaus era) (pagal
„Histoire de la Musique: I – Des Origines à Jean-Sébastien
Bach“, Paris, 1960, p. 1695).
Tabulatūra (it. intavolatura, nuo intavolare – sustatyti, suguldyti ant lentos) – tai vokalinio kūrinio perrašymas tabulatūrine notacija instrumentiniam atlikimui (pagal „Muzikos kalba:
Barokas“, sud. G. Daunoravičienė, Vilnius, 2006, p. 133).
Dera pažymėti, jog Baroko laikotarpio muzikos atlikimas buvo
gerokai mažiau formalizuotas, lyginant su mūsų dienomis. Nemažai istoriniuose šaltiniuose esančios medžiagos pateikiama
be specifinių detalių, gana miglotai, netiksliai, neapibrėžtai. Jų
paskirtis buvo labiau užtikrinti nepertraukiamą mokytojo ir
mokinio ryšį, bet ne pernelyg atskleisti mokytojo profesines
paslaptis nepatyrusiam skaitytojui. Savo darbuose šių ydų
išvengė reikšmingi XVIII a. pradžios (Hotteterre, Couperinas, Tosi) ir vidurio (Geminiani, Quantzas, C. P. E. Bachas,
L. Mozartas) muzikos pedagogai ir traktatų autoriai.
Baroko laikais savo „tobuliausią“ temperaciją sukurdavo kone
kiekvienas rimtas muzikos teoretikas, o išlikę dokumentai
rodo, kad derinimo aukščiai XVI–XVIII a. galėjo tarpusavyje skirtis net iki kvintos. 1752 m. Quantzas guosdamasis
rašė, kad vis dar nebuvo nusistovėjusio derinimo aukščio
ekvivalento.
Šie f ir p žymėjimai anaiptol ne visuomet reiškė tik – atitinkamai – forte ir piano: Baroko laikais taip galėjo būti žymimos
partitūrų padalos, kai groja (p) ar negroja (f) solinis instrumentas; greta vienas kito surašyti f...p galėjo reikšti diminuendo,
su vėliau einančiu pp – ne pianissimo, o più piano, ir pan.
Dinamizmas ir ekspresyvumas kaip neatskiriama Baroko epochos muzikos dedamoji reiškėsi lygia greta su to laikotarpio
architektūros, dailės ar poezijos veržlumu.
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Skipo Sempé pasisakymas viešojoje diskusijoje „Renesanso ir
baroko klavyrinės muzikos interpretacija: instrumentai, partitūros, traktatai“, Haga (Olandija), Karališkoji konservatorija,
2013 02 22.
Giedrė Lukšaitė-Mrázková pamokose klavesino plektrą
įvardija gražia sąvoka „graibštukas“; ši sąvoka labai tiksliai
atspindi patį garso išgavimo, grybštelėjimo, pobūdį. Matyt,
būtų tikslinga ją įteisinti kaip terminą.
Hubbard, Franck. „Three Centuries of Harpsichord Making“.
Cambridge, 1967.
Ripin, Edwin (ed.). „Keyboard Instruments: Studies in Keyboard Organology, 1500–1800“. Edinburgh, 1971.
Kottick, Edward L. „The Acoustics of the Harpsichord: Response Curves and Modes of Vibration“. Chapel Hill, 1985.
Kroll, Marc. „Playing the Harpsichord Expressively: A Practical and Historical Guide“. Lanham-Toronto-Oxford, 2004.
Trinkewitz, Jürgen. „Historisches Cembalospiel“. Stuttgart, 2009.
Vok. Falsche quinte, susidaranti bažnytinėse dermėse tarp
garsų H–f; itin disonuojantis intervalas (pagal J. G. Sulzer
„Allgemeine Theorie der schönen Künste“ (1771); in: www.
textlog.de/2905.html [žiūrėta 2014 m. balandžio 19 d.].
F. Couperino XVIII siuitos klavesinui VII dalies faksimilės
reprodukcija iš Prancūzijos nacionalinės bibliotekos fondų
skaitmeninio rinkinio internete: http://gallica.bnf.fr.
Türk, Daniel Gottlob. „Klavierschule“. Leipzig/Halle, 1789;
faks. leid. Kassel, 1962.
Pavyzdyje naudotasi faksimile iš Bacho „Gerai temperuoto
klavyro“ autografo, saugomo Britų bibliotekoje Londone
(British Library; Add MS 35021).
„Figura corta sudaryta iš trijų greitų natų, kurių viena yra tokios pat vertės kaip kitos dvi sudėtos kartu“, Walther, Johann
Gottfried „Musicalisches Lexicon“, Leipzig, 1732.
Vok. Mannheimer Walze; Hugo Riemanno terminas.
Tokių pasažų atlikimą detaliai nusakė Frescobaldi savo
„Pirmosios tokatų knygos“ įžangoje: „Kai abiem rankomis
šešioliktinėmis atliekamos gamos, ties pirmąja nata turėtume
lukterėti, net jei ji smulkios vertės; paskui turime skambinti
pasažą ryžtingai, kad kuo geriau parodytume pirštų bėglumą“
(Girolamo Frescobaldi įžanginis žodis Al Lettore (it. – skaitytojui) iš Frescobaldi, Girolamo. Toccate e partite libro primo.
Roma, 1615, faks. Firenze, 1978, puslapiai nenumeruoti).
Pavyzdyje naudotasi 1649 m. Frobergerio rankraščio, saugomo Austrijos nacionalinėje bibliotekoje Vienoje (Vienna
Autograph manuscript; Mus. Hs. 18706), faksimile.
Pavyzdyje naudotasi 1747 m. Forqueray „Klavesino pjesių“
leidimo (Antoine Forqueray. Pièces de clavecin. Fac-Similé
Fuzeau, ed. J. Saint-Arroman, 1995) faksimile.
Visų šių pedagogų klavesino pamokose B. Vaitkui yra tekę
dalyvauti.
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Dinamika ir jos prielaidos skambinant klavesinu. Baroko muzikos kontekstas

Summary
Dynamics, as the variation or fluctuation of the playing
energy as well as the quantity of sound, is one of the main
aspects among the features of musical expressivity. Its ability to wake strong emotional and psychological effects and
associations through musical sounds has made it common
to the other kinds of fine art, such as paintings dealing with
light and shade, or the phenomena of nature. As noticed
by Izrail Yampolsky, “The mutual internal logic of sounds
is one of the main terms for artistic interpretation.”
The comprehensive tradition of the music theory has
been shaped almost completely in the spirit of the romantic
attitude of mind: Hugo Riemann made the first complex
definition of dynamics at the end of the nineteenth century.
This surely does not mean that the phenomenon of dynamics did not exist earlier. In the true sense, dynamics was accepted a priori without making any theoretical conclusions.
Inside of the romantic-based music theory, an insignificant role, solely as a contrast function, was accorded to
dynamics in the music of the Baroque era. From the point of
view of the possibilities of the fortepiano, some of Baroque
instruments, the harpsichord among them, were recognized
as non–capable for dynamical music-making. Among the
arguments therefore were the minority of dynamics’ signatures inside the Baroque scores. However modern thoughts
in the field of the harpsichord pedagogics, which are based
on the information from the half-century research into the
historical instruments as well as on historically informed
performance, stress that the harpsichord was an equal instrument of its époque, and its construction does not interfere
with the needs of dynamical development in music. The
natural flow of Baroque music containing its floods and
ebbs was the natural field of display of the harpsichord.
The issue deals with dynamics as a constant and inborn
attribute of every musical style even if sometimes it has not
been indicated by any signs in the score as it was the case
in Baroque. Furthermore, musical writings have never had
the absolute precision in terms of different interpretational
references. It would be erroneous to expect that one could

master the specifics of Baroque interpretation from the
attitude of romantic or modern music-making. Moreover,
many of the signs have even changed their signification into
the opposite one during the stylistic changes of the époques.
You should think of the similar traps of understanding in
the field of musical dynamics as well. Therefore one of the
favourite Baroque instruments, the harpsichord, has been
declared to incapable of making dynamics at all.
The dynamic features of the harpsichord are by no way
evident. On the contrary, it has many aspects that could
be seen as obstacles towards playing of long phrases and
expressivity needed to prove the capability of increasing
sound. However, this instrument developed its idiomatic
features mainly in the Baroque era and was used by the
composers to express all the levels of dynamics at its full
value. In the present article we undertake the task to prove
through theory as well as with the help of some music scores
that the harpsichord, even if having some peculiarities
which do not suite well for making dynamics, is capable
to dynamical flexibility which is achieved by expedient use
of its idiomatic properties, certain features of its construction as well as the carefully developed nuances of touch of
the musician himself. The article contains some of soundmeasuring data achieved by means of examining the sound
of a harpsichord, showing several possibilities of changing
the sound wave quality through changing the attack of the
keys. Part of the article is devoted to the general signs in
music writing, which may reveal the non-written dynamical implications.
Together with all the musical components given by a
composer in the score, the harpsichord player is able to
choose many other interpretational components which suite
the instrument and the room. These are tempo, rhythmical
activity, agogics, articulation, touch, etc. – the interaction
among these elements creates the most flexible feature of the
musical piece, its dynamics. If it is possible whilst playing
to adjust some of the dynamic attributes of the instrument
itself, the scale of dynamics increases. In the hands of the
connoisseurs, the harpsichord does become a rather expressive instrument capable for dynamics to a great extent.
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Tonų hierarchijos muzikos psichologijos tyrinėjimuose
Studies of Tonal Hierarchies in Music Psychology

Anotacija
Tonų hierarchija – įvairiose muzkinėse kultūrose plačiai paplitęs dermių struktūrinis principas. Šis principas pasireiškia tuo, kad kai kurie
tonai dermėje turi išskirtinę reikšmę (pavyzdžiui, tonika). Straipsnyje tonų hierarchijos aptariamos iš kognityvinės muzikos psichologijos
pozicijų, pirmiausia remiantis klasikiniais Carol L. Krumhansl ir jos kolegų darbais. Apžvelgiami pagal bandomojo tono ir kitas metodologijas
parengti psichologiniai eksperimentai, skirti kiekybiniam tonų hierarchijų įvertinimui. Nagrinėjami veiksniai, formuojantys kognityvinę tonų
hierarchijų schemą, kuri dalyvauja suvokiant dermę. Taip pat supažindinama su paprasčiausiais algoritmais, galinčiais ne tik imituoti tonų
hierarchijų suvokimą, bet ir automatizuotai nustatyti muzikos kūrinio tonaciją.
Reikšminiai žodžiai: tonų hierarchija, bandomojo tono metodas, dermė, tonacija, dermės kontūras, kognityviniai atskaitos taškai, psicho
loginis eksperimentas.
Abstract
The hierarchy of tones is one of the most pervasive structural principles of musical scales found in various cultures. This principal mani
fests through some scale degrees being more prominent than others (e. g. the tonic). In this paper, tonal hierarchies are discussed from
the viewpoint of cognitive music psychology; the discussion is based primarily on the work of Carol L. Krumhansl and her associates.
The psychological experiments based on probe tone and other techniques and intended for quantitative assessment of tonal hierarchies
are reviewed. Factors which shape the cognitive scheme of tonal hierarchies are examined; this schema assists in the perception of musi
cal scales. The simplest algorithms which simulate the perception of tonal hierarchies and automatically estimate the key of the piece of
music as well are introduced.
Keywords: tonal hierarchy, probe tone technique, musical scale, key, key profile, cognitive reference points, psychological experiment.

Įžanga
Iki XX a. aštunto dešimtmečio antros pusės Vakarų
muzikologijoje buvo gyvybinga psichoakustinė tradicija,
siejama su senovės graikų filosofinėmis idėjomis. Ši tradicija
muzikos struktūras – darnas, intervalus, akordus, tonaci
jas ir kt. – stengėsi paaiškinti remdamasi sudėtinio tono
struktūra (natūraliuoju garsaeiliu) ir su tuo susijusiu garsų
dažnių santykio paprastumu (Krumhansl, Cuddy, 2010,
p. 52–53). Tačiau vis gausėjo įrodymų, verčiančių abejoti na
tūraliojo garsaeilio ir elementarių dažnių santykių lemiama
įtaka muzikos sistemų formavimuisi. Tik sudėtiniai tonai,
turintys harmoninius obertonus, galbūt daro įtaką harmo
ninių intervalų (kuriuose abu garsai skamba vienalaikiškai)
susidarymui (konsonansiškiausiai skambantys intervalai
išties sudaryti iš elementarių dažnių santykių), o grynųjų
tonų intervalai tolygiai keičia savo kokybę nuo disonanso
iki konsonanso didėjant dažnių santykiui, taigi nėra suvar
žyti psichoakustinių dėsningumų (Plomp, Levelt, 1965,
p. 556). Taip pat dažnių santykių įtaka nebuvo pastebėta
melodinių intervalų (kuriuose abu garsai skamba paeiliui)
susidarymui (Balzano, 1977; pagal Krumhansl, Shepard,
1979, p. 582). Reikia nepamiršti, kad čia aptariami „idealūs“
dažnių santykiai yra įmanomi tik natūraliojoje darnoje, o
Vakarų muzikoje jau nuo XIX a. pradžios vyrauja tolygiai
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temperuota darna1 (Ambrazevičius, 2007), taigi ir šios
muzikos klausytojai praktiškai nėra girdėję natūralių inter
valų, akordų ir pan. Juo labiau už vakarietiškosios muzikos
kultūros ribų aptinkama ir visai kitokių intervalų, darnų bei
neharmoninių tonų (žr. Ambrazevičius, 2008a) – šie faktai
teikia kontraargumentų psichoakustinei muzikos sistemų
prigimčiai (nors ir visiškai nepaneigia jos2).
Šie ir daugybė kitų įrodymų kartu su XX a. šeštame
dešimtmetyje iškilusia kognityvine psichologija gerokai pa
gyvino alternatyvią muzikologinių (ir etnomuzikologinių)
tyrimų sritį – kognityvinę muzikos psichologiją (muzikos
suvokimo psichologiją; Cross, 2001). Atsirado susidomėji
mas psichologiniais mechanizmais, grindžiančiais muzikos
garsų suvokimą. Dauguma tyrimų buvo orientuoti į garso
aukščio suvokimo modelių, galinčių paaiškinti įvairius klau
sytojų (atlikėjų) gebėjimus klausantis skirtingos muzikinės
medžiagos (ją atliekant) skirtingose situacijose, kūrimą ir
empirinį testavimą3 (Cross, 1997, p. 329). Šiame kontekste
ir prasidėjo pirmieji tonų hierarchijų tyrinėjimai, kuriuos
iniciavo Rodgeris N. Shepardas ir Carol L. Krumhansl (She
pard, 1982), o pastaroji kartu su kolegomis juos išplėtojo
ir apibendrino žinomoje studijoje (Krumhansl, 1990a).
Straipsnyje apžvelgsime kai kuriuos tonų hierarchijų
tyrimus – psichologinius eksperimentus ir teorinius mode
lius. Nors „šviežios“ literatūros tonų hierarchijų tema yra
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gana daug, diduma straipsnyje minimų tyrimų atlikta XX a.
devintame dešimtmetyje – kaip tik tuo metu atrasti įvairūs
būdai tirti šį reiškinį ir pasiūlyti pagrindiniai suvokimo
mechanizmai. Tyrimai suskirstyti į tris kategorijas. Į pirmąją
pateko psichologiniai eksperimentai, demonstruojantys
tonų hierarchijų reiškinio egzistavimą, į antrąją – tyrimai,
paaiškinantys tonų hierarchijų formavimąsi žmogaus suvo
kime, į trečiąją – algoritmai, imituojantys tonų hierarchijų
veikimą klausantis muzikos.
Tonų hierarchijų samprata
Vienas labiausiai paplitusių dermių struktūrinių prin
cipų, aptinkamų įvairiose muzikinėse kultūrose įvairiais
istoriniais laikotarpiais, yra tonų hierarchija (Krumhansl,
Cuddy, 2010, p. 51). Šis principas pasireiškia tuo, kad kai
kurie tonai kitų atžvilgiu yra dažniau kartojami, ilgiau
tęsiami, pabrėžiami ritmiškai ir dinamiškai bei pasirodo
struktūriškai svarbiuose muzikos kūrinio taškuose (kaden
cijose, frazių pabaigose ir pan.). Tačiau skirtingų muzikos
stilių ir kultūrų tonų hierarchijose pastebima ir skirtumų,
susijusių su garsaeilio intervalika ir hierarchiniais tonų lyg
menimis. Pavyzdžiui, gerai visiems pažįstamoje tonaliojoje
vakarietiškoje muzikoje vyrauja mažoro ir minoro dermės,
kurių konstrukciniai intervalai yra tonas ir pustonis, o
dermėje garsai diferencijuojami į toniką, kitus pastoviuo
sius ir nepastoviuosius laipsnius bei chromatinius (dermei
nepriklausančius) garsus. Lietuvių tradicinėje muzikoje
(ypač vienbalsiame dainavime) aptinkami kiek kitokie nei
vakarietiškieji intervalai, zoninio intonavimo, ekvitonikos,
atlikimo taisyklių ir kitais principais grįstos dermės (Am
brazevičius, 2008a; Ambrazevičius, Wiśniewska, 2008),
toninės atramos įvairuoja tarp skirtingų dermės laipsnių
(Četkauskaitė, 1998), o tonų hierarchijoje chromatinių
garsų lygmuo paprastai neegzistuoja (Ambrazevičius, 2006;
2008a; 2008b; 2009).
Muzikos psichologai tonų hierarchiją apibūdina kaip
dermės tonų (garso aukščio klasių) organizaciją, kurioje
skirtingi tonai yra nevienodai stabilūs. Psichologiniu
požiūriu kiekvienas tonas skirtingai reprezentuoja dermę
(pavyzdžiui, toniką klausytojai suvokia kaip tipiškiausią
dermės garsą, IV laipsnį – kaip mažiau tipišką), o šis repre
zentatyvumo laipsnis ir atitinka psichologinį tono stabilumą
(Cross, 1997, p. 335).
Tonų hierarchija yra ne vienintelis dermių konstravimo
ir suvokimo principas, tad į šį fenomeną reikia žvelgti kitų
suvokimo reiškinių kontekste. W. Jay’us Dowlingas (1982;
taip pat žr. Dowling, Harwood, 1986, p. 113–114) pasiūlė
paprastą, bet tinkantį įvairioms muzikinėms kultūroms
dermės suvokimo modelį, sudarytą iš keturių garso aukš
čio analizės lygmenų (1 pvz.). Kiekviename paskesniame
analizės lygmenyje (1 pvz., iš viršaus į apačią) iš garsų aibės
atrenkamas tam tikras jų poaibis arba jiems suteikiama

1 pvz. Muzikinės dermės suvokimo modelis (originali
iliustracija iš Dowling, Harwood, 1986, p. 114). Lygmenų
pavadinimai pagal Dowling (1982) ir Ambrazevičių (2008a,
p. 44)

tam tikra funkcija. Pirmajame lygmenyje tolydžiai kintan
tiems garso dažniams priskiriami tolydžiai kintantys garso
aukščiai. Antrajame lygmenyje garso aukščio kontinuumas
diskretizuojamas į kategorijas, vartojamas konkrečioje
muzikinėje kultūroje, t. y. šis lygmuo apibrėžia mažiausio
intervalo, esančio tarp gretimų muzikinės kultūros garsų,
dydį (Vakarų kultūroje toks intervalas yra pustonis). Tre
čiajame lygmenyje iš aukščio kategorijų (pilnosios darnos)
atrenkamas garsų poaibis (aktualioji darna), vartojamas
tam tikroje melodijų visumoje (tonaliojoje muzikoje tai
atitinka diatoninį garsaeilį). Ketvirtajame lygmenyje darnos
(garsaeilio) garsams suteikiama skirtinga reikšmė ir tam tikri
funkciniai ryšiai, t. y. nustatoma dermės tonų hierarchija,
atsiskleidžianti konkrečios melodijos ar muzikinės medžia
gos garsų vartosenoje4. Dowlingo dermės modelį, taigi ir
tonų hierarchijas, paaiškina tokie bendrieji ir specifiniai
muzikiniai suvokimo reiškiniai kaip psichofizinis (WeberioFechnerio) dėsnis (dažnio logaritmavimas), kategorizavimas
(aukščio diskretizavimas), oktavos tapatumas, Millerio
skaičius 7±2 (Miller, 1956), optimalus intervalinis žingsnis
ir kognityviniai atskaitos taškai. Šie reiškiniai yra plačiai
aprašyti muzikos psichologijos literatūroje5, tad straipsnyje
jų neaptarsime.
Tonų hierarchijų eksperimentiniai įrodymai
Klasikinis bandomojo tono metodas
Pirmą kartą metodą, skirtą tonų hierarchijoms įvertin
ti, aprašė Krumhansl ir Shepardas (1979). Jis pavadintas
bandomojo tono (angl. probe tone) metodu. Pastebėta, kad,
nuskambėjus neišbaigtai gamai, atsiranda stiprus tono, tu
rinčio ją užbaigti, lūkestis. Pavyzdžiui, C-dur gamai, kuriai
trūksta paskutinio garso, geriausiai tinkanti pabaiga yra šios
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gamos tonika – garsas C. Taip pat pastebėta, kad geriausiai
gamą užbaigiantis tonas yra suvokiamas kaip tinkamiausias,
nesvarbu, ar jis skamba toje pačioje oktavoje kaip gama, ar
kitoje. Kiti garsai gamą užbaigia prasčiau, o šis „geresnis“
ar „prastesnis“ gamos užbaigtumo pojūtis atitinka muziki
nį baigiamojo tono ir neišbaigtos gamos „pasufleruotos“
tonikos ryšį (Krumhansl, 1990a, p. 21). Remiantis šiais
pastebėjimais, sukurta metodika dviem labai panašiems
eksperimentams.
24 pirmojo eksperimento dalyviai turėjo įvertinti, kaip
gerai kiekvienas iš 13 chromatinio garsaeilio tonų – nuo c1
iki c2 – užbaigia kylančią arba besileidžiančią C-dur gamą (2
pvz.). Klausytojai, kaskart nuskambėjus gamai, vertino ją už
baigiantį bandomąjį toną septynbalėje skalėje, kurioje 1 reiškė,
kad tonas gamą užbaigia labai blogai, o 7 – kad labai gerai.
Visi garsai buvo išgaunami elektrinių vargonų tembru, artimu
gryniesiems tonams. Abu gamos variantai su kiekvienu iš 13
bandomųjų tonų (iš viso 26 pavyzdžiai), išdėstyti atsitiktine
tvarka, sudarė eksperimento pavyzdžių rinkinį. Kiekvienas
eksperimento dalyvis turėjo įvertinti kelių skirtingų rinkinių
bandomuosius tonus. Dalyviai apklausos anketose taip pat
turėjo nurodyti muzikinę savo patirtį ir ar jie turi absoliučią
klausą (Krumhansl, Shepard, 1979, p. 584).

Robertas BUDRYS

a)

b)

a)
c)
b)
2 pvz. Kylanti (a) ir besileidžianti (b) neišbaigta C-dur gama iš
pirmojo „bandomojo tono“ eksperimento (pagal Krumhansl,
Shepard, 1979, p. 583)

Kiekvieno dalyvio suvidurkinti rezultatai atspindi pavie
nio subjekto suvoktą tonų hierarchiją, sužadintą tam tikro
muzikinio konteksto. Pavyzdžiui, 24 subjektas, turintis ab
soliučią klausą ir už kitus dalyvius gerokai didesnę muzikinę
patirtį, bandomuosius tonus c1, e1, g1 ir c2 įvertino 6–7 balais,
o C-dur gamai nepriklausantiems chromatiniams tonams
davė tik 1–2 balus (žr. 3d pvz.). Pagal panašumą 22 dalyvių
rezultatai buvo suskirstyti į tris grupes, 2 dalyvių (vienas
jų – 24 subjektas) rezultatų nepavyko priskirti nė vienai
grupei. Skirstymas į grupes buvo objektyviai patikrintas
(ir įrodytas) statistiniais metodais, o tolimesnė rezultatų
analizė parodė, kad šis skirstymas daugiausia sutampa su
dalyvių muzikine patirtimi (žr. 3a–d pvz.; Krumhansl,
Shepard, 1979, p. 584–585).
Grupių rezultatų skirtumai išryškino tris muzikos
suvokimui būdingus principus. Pirmasis – artumo princi
pas – ryškiausias III grupėje: kuo bandomieji tonai arčiau
neišbaigtos gamos paskutinio garso, tuo jie geriau vertinami.
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d)

3 pvz. Pirmojo „bandomojo tono“ eksperimento rezultatai:
tiriamosios grupės subjektų suvidurkinti kiekvieno bandomojo
tono įverčiai. Ištisinė linija jungia bandomojo tono įverčius
kylančios gamos kontekstui, punktyrinė linija – besileidžiančios
gamos kontekstui. Pilnaviduriai taškai žymi į C-dur gamą
įeinančius diatoninius garsus, tuščiaviduriai – neįeinančius
chromatinius garsus.
a) I grupės, turinčios didžiausią muzikinę patirtį, rezultatai;
b) II grupės, turinčios vidutinę muzikinę patirtį, rezultatai;
c) III grupės, turinčios mažiausią muzikinę patirtį, rezultatai;
d) 24 subjekto, turinčio absoliučią klausą ir itin didelę muzikinę
patirtį, rezultatai (originalios iliustracijos iš Krumhansl,
Shepard, 1979, p. 586–587)
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Antrasis – oktavos tapatumo principas – aptinkamas visose
grupėse (III grupėje šis principas konkuruoja su artumo
principu): garsai c1 ir c2, atitinkantys dermės toniką, ne
svarbu, koks jų atstumas iki neišbaigtos gamos paskutinio
garso, vertinami kaip geriausiai tinkantys skambėjusiam
kontekstui. Trečiasis – hierarchizavimo (kognityvinių
atskaitos taškų) principas – geriausiai matomas I grupėje:
ryškiausiai suvokiamas I dermės laipsnis (c1 ir c2), tada –
kiti dermės laipsniai ir galiausiai – dermei nepriklausantys
(chromatiniai) garsai (Krumhansl, 1990a, p. 24). Šis prin
cipas dar akivaizdesnis vertinant 24 subjekto rezultatus:
tarp kitų dermės laipsnių diferencijuojamas ne tik I, bet ir
III bei V laipsniai, kurie su I laipsniu sudaro tonikos akordą
(Krumhansl, Shepard, 1979, p. 587).
Antrasis eksperimentas nuo pirmojo skyrėsi tuo, kad visi
garsai buvo grynieji tonai, sugeneruoti kompiuteriu. Taip
pat šiame eksperimente kaip bandomieji tonai buvo įtraukti
ir ketvirtatoniai (Krumhansl, Shepard, 1979, p. 588–589).
Rezultatų analizė parodė, kad tembro pakeitimas neturėjo
įtakos vertinimams – išryškėjo tos pačios tendencijos. Taip
pat ketvirtatoniai nebuvo įvertinti prasčiau nei chromatiniai
tonai – nepastebėtas dar žemesnis tonų hierarchijos lygmuo.
Krumhansl ir Edwardas J. Kessleris (Krumhansl, Kessler,
1982) atliko dar vieną eksperimentą, kuriame remtasi pa
tobulinta bandomojo tono metodika. Šio eksperimento
rezultatai – standartizuoti dermių kontūrai (angl. standardized key profiles), t. y. tonų hierarchijos mažoro ir minoro
dermėse išreikštos 12 skaičių vektoriais – tapo etaloniniais
duomenimis vėlesniems Krumhansl grupės ir kitų moksli
ninkų tyrinėjimams.
Pirmasis patobulinimas buvo kontekstų, galinčių su
žadinti konkrečios tonacijos pojūtį, įvairovė: tai išbaigtos
gamos, tonikos akordai ir trijų akordų kadencijos (S–D–T,
VI–D–T, II–D–T). Šie kontekstai skambėjo įvairiose ma
žorinėse ir minorinėse tonacijose. Antruoju patobulinimu
siekta sumažinti garsų artumo principą, kuris ankstesnėje
studijoje padarė didelę įtaką muzikaliai nepatyrusių klau
sytojų rezultatams. Visiems eksperimento kontekstams ir
bandomiesiems tonams buvo naudojami Shepardo tonai6,
kurie, skambėdami vienodai garsiai visose oktavose, stokoja
konkretaus aukštumo kokybės. Trečiasis patobulinimas
buvo reikalavimas, kad visi dalyviai turėtų kuo didesnę
muzikos atlikimo praktiką, bet nebūtų intensyviai mokęsi
muzikos teorijos. Tuo siekta išvengti nemuzikinių vertinimo
strategijų ir taip pat sumažinti teorinių žinių įtaką rezulta
tams. Paskutinis patobulinimas buvo užduoties klausyto
jams performulavimas. Ankstesnėje studijoje dalyviai turėjo
vertinti, kaip gerai bandomasis tonas užbaigia kontekstą, o
šiame eksperimente jie vertino, kaip gerai bandomasis tonas
tinka prie konteksto (Krumhansl, 1990a, p. 25–27).
Eksperimente dalyvavo 10 dalyvių. Išskyrus minėtus
pakeitimus, visa kita vyko panašiai kaip ir ankstesniuose
eksperimentuose. Lyginant gautus duomenis pastebėta,

kad, skambant tiems patiems pavyzdžiams, ir kiekvieno
klausytojo asmeniniai įverčiai, ir skirtingų klausytojų įver
čiai buvo panašūs. Tie patys įverčių dėsningumai – atskirai
mažoriniams ir minoriniams kontekstams – aptikti, nesvar
bu, koks buvo toninis centras ar konteksto turinys. Vis dėlto
gamos konteksto rezultatai skyrėsi šiek tiek daugiau nuo
kitų rezultatų (nors ir menkai), todėl jie nebuvo naudoja
mi apibendrinant tolesnius rezultatus. Iš likusių – tonikos
akordo ir kadencijų – kontekstų įverčių, transponuotų nuo
bendros tonikos C ir suvidurkintų kiekvienam bandomajam
tonui, buvo suformuoti standartizuotieji mažoro ir minoro
dermių kontūrai (4 pvz.). Kontūruose atsiskleidžia dermių
tonų hierarchinė struktūra: didžiausią įvertį gavo I laipsnis
(tonika), šiek tiek mažesnius – III ir V (pastovieji laipsniai),
dar mažesnius – II, IV, VI ir VII (nepastovieji laipsniai) ir
mažiausius – dermei nepriklausantys (chromatiniai) garsai.
Minoro dermėje III laipsnis įvertintas aukščiau nei V (prie
šingai nei mažoro dermėje), tikėtina, dėl to, kad šis laipsnis
sutampa su lygiagretaus mažoro tonika (Krumhansl, 1990a,
p. 27–30; Krumhansl, Cuddy, 2010, p. 56).

4 pvz. Standartizuoti mažoro (viršuje) ir minoro (apačioje)
dermių kontūrai. Bandomųjų tonų įverčiai transponuoti nuo
bendros tonikos C ir suvidurkinti (originali iliustracija iš
Krumhansl, Kessler, 1982, p. 343)

Šio eksperimento rezultatai atskleidė kelias įžvalgas.
Pirma, mažoro dermės kontūras ir ankstesnių eksperimen
tų rezultatai (bent jau muzikaliai patyrusių klausytojų)
daugmaž sutapo, o tai rodo, kad įvairūs eksperimentų me
todikos pakeitimai nedaro didelės įtakos tonų hierarchijų
reiškinio esmei. Antra, vis dėlto metodikos patobulinimai
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(ypač gausesnis duomenų kiekis ir didesnė muzikinė dalyvių
patirtis) leido gauti detalesnius ir labiau diferencijuotus
bandomųjų tonų įverčius, tad ir ši metodika, ir rezultatai
gali būti pavyzdys bei atskaitos taškas kitiems panašaus po
būdžio tyrinėjimams. Trečia, dermių kontūrai (kiekybiniai
vertinimai) puikiai atitinka Vakarų muzikos teoriją apie
dermes ir tonacijas (kokybinius vertinimus) – tai dar vienas
tonų hierarchijų reiškinį patvirtinantis įrodymas.
Tonų hierarchijos ir atmintis
Remiantis bandomojo tono metodika ir jos variacijomis,
tyrinėtas dermių, harmonijos ir moduliacijų suvokimas (žr.
Krumhansl, 1990a; Cuddy, Badertscher, 1987; Cuddy,
1991). Taip pat atlikta ir tokių tyrimų, kuriuose, siekiant iš
tirti kitus muzikos suvokimo reiškinius, aptinkama įrodymų
ir apie tonų hierarchijų egzistavimą. Šiuose tyrinėjimuose
taikomos kitokios nei bandomojo tono metodikos, tačiau
atskleisti faktai rodo, kad tonų hierarchijų reiškinys nėra
vien tik bandomojo tono metodo padarinys.
Dviejose studijose Lolos L. Cuddy grupė (Cuddy, Co
hen, Miller, 1979; Cuddy, Cohen, Mewhort, 1981) tyrė,
kaip įvairūs veiksniai daro įtaką trumpų melodijų atpažini
mui. Dviejų eksperimentų (Cuddy, Cohen, Mewhort, 1981,
p. 873–876, 878–880) klausytojai turėjo įvertinti, kaip gerai
įvairios melodijos atitinka tonaciškumo ir struktūros išbaig
tumo kriterijų (šešiabalėje skalėje, kurioje 1 reiškė visišką
neatitikimą, o 6 – puikų atitikimą). Prototipinė melodija
(5 pvz.), atitinkanti ryškiausią tonaciškumą ir geriausią
struktūros išbaigtumą, buvo sukonstruota remiantis šiais
principais: diatoniškumu, T–D–T implikuojama harmo
nija, vedamojo tono ir tonikos (VII–I) kadencija, tonikos
buvimu melodijos pradžioje ir pabaigoje, kuo paprastesniu
melodijos kontūru (arkos formos). Kitos melodijos buvo su
konstruotos daugiau ar mažiau pažeidžiant vieną ar kelis šių
principų. Eksperimentų rezultatai patvirtino išankstinius
spėjimus: prototipinė melodija buvo įvertinta aukščiausiai,
visos kitos – žemesniais balais, kurie daugmaž sutapo su mi
nėtų principų pažeidimų kiekiu ir laipsniu (Cuddy, Cohen,
Mewhort, 1981, p. 881).

5 pvz. Prototipinė melodija, naudota Cuddy grupės eksperi
mentuose (pagal Cuddy, Cohen, Mewhort, 1981, p. 874)

Kituose dviejuose eksperimentuose7 (Cuddy, Cohen,
Miller, 1979, p. 150–154; Cuddy, Cohen, Mewhort,
1981, p. 876–878), kaip ir ankstesniuose, naudotos pagal
tonaciškumo ir struktūros išbaigtumo principus pažeistos
melodijos. Jos galėjo būti transponuotos arba į dominantės,
arba į tritonio santykio tonaciją. Nuskambėjus originaliai
melodijai, klausytojai išgirsdavo du vienodai transponuotus

76

Robertas BUDRYS

jos variantus ir turėdavo nurodyti, kuris jų – pirmasis ar an
trasis – neteisingai atkartoja originalą. Klaida buvo įvedama
vieną melodijos toną paaukštinus arba pažeminus pustoniu.
Be to, ši klaida buvo arba diatoninė (t. y. panaudojamas
kitas tonacijos garsas), arba chromatinė (panaudojamas
tonacijai nepriklausantis garsas). Abiejų eksperimentų
rezultatai parodė tas pačias tendencijas. Klausytojai ma
žiausiai klydo atpažindami melodijas, kuriose nepažeisti
arba tik šiek tiek pažeisti tonaciškumo ir geros struktūros
principai. Sunkiausiai sekėsi atpažinti klaidas melodijose,
turinčiose daug chromatinių garsų. Klausytojai chromatines
klaidas atpažino geriau, bet šis efektas pastebėtas tik gana
diatoniškose melodijose. Šiek tiek mažiau dalyviai klydo,
kai melodijos buvo transponuotos į dominantės tonaciją
(muzikiniu požiūriu artimesnė tonacija), tačiau vėlgi šis
efektas matomas tik gana diatoniškose melodijose, kai
kuriais kitais atvejais lengviau buvo atpažįstamos į tritonio
santykio tonaciją transponuotos melodijos.
Aprašytų Cuddy grupės eksperimentų rezultatus ga
lima iš dalies paaiškinti tonų hierarchijų reiškiniu. Žemai
tonų hierarchijoje vertinami (nestabilūs) tonai yra sunkiau
įsimenami (Krumhansl, 1979, p. 366–367). Jei dominuoja
nepastovieji laipsniai ar juo labiau chromatiniai garsai,
tokia melodija prasčiau įsimenama, o klaidos joje sunkiau
atpažįstamos. Tonų hierarchijoje aukštai vertinami tonai
yra suvokiami kaip panašesni vienas į kitą (Krumhansl,
1979, p. 358–359). Dėl to į melodijas įveltos chromatinės
klaidos lengviau atpažįstamos, o į dominantės tonaciją
transponuota melodija suvokiama kaip panašesnė į originalą
lyginant su tritonio santykio transpozicija (originali tonacija
su dominantės tonacija turi 6 bendrus diatoninius garsus, o
su tritonio santykio tonacija – tik 1).
Tonų hierarchijos ir frazių struktūra
Caroline Palmer ir Krumhansl dviejose studijose (Pal
mer, Krumhansl, 1987a; 1987b) atliko seriją eksperimentų,
kuriais siekė išsiaiškinti ritmo ir garso aukščio struktūrų reikš
mę suvokiant frazes. Pritaikytos dvi panašios eksperimentų
metodikos. Pagal pirmąją metodiką eksperimento pavyzdžiai
buvo sukurti iš trumpos dviejų frazių melodijos. Generuo
jant pavyzdžius buvo trumpinamas melodijos ilgis taip, kad
kiekvienas pavyzdys baigtųsi skirtingoje antrosios frazės
vietoje. Kiekvienas pavyzdys turėjo tris formas: melodija
su išsaugotais garso aukščiais, bet pašalinta ritmo struktūra
(lygių verčių melodija), melodija su išsaugotu ritmu, bet
pašalinta garso aukščio struktūra (vienodo aukščio melodija)
ir originali melodija (sudaryta iš abiejų struktūrų). Klausy
tojai turėjo įvertinti (septynbalėje skalėje, kurioje 1 reiškia
prastą, o 7 – puikų įvertį), ar gerai ir ar išbaigtai paskutinis
garsas užbaigia pavyzdį. Antroji metodika skyrėsi tuo, kad
melodija buvo ne trumpinama, o perstumiamos viena kitos
atžvilgiu ritmo ir garso aukščio struktūros (6 pvz.). Vertini
mo užduotis buvo tokia pati kaip ir pirmojoje metodikoje.
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a)

b)

6 pvz. Originali J. S. Bacho fugos Nr. 20 a-moll (iš „Gerai temperuoto klavyro“ I tomo) tema (a) ir jos
variantas su perstumta garso aukščio struktūra (b). T žymi ritmo struktūros pradžią, P – garso aukščio
struktūros pradžią (pagal Palmer, Krumhansl, 1987a, p. 122)

Kiekvieno melodijos garso suvidurkinti įverčiai rodo,
ar gerai tas garsas atskirose struktūrose arba originalioje
melodijoje tinka frazės pabaigai. Tarp kitų analizių buvo
lyginami originalios melodijos ir garso aukščio struktūros
įverčiai su standartizuotais dermių kontūrais (Krumhansl,
Kessler, 1982). Paaiškėjo, kad dauguma atvejų lyginamieji
dydžiai gana gerai (ir statistiškai reikšmingai) koreliuoja,
t. y. kuo tonų hierarchijoje tonas stabilesnis, tuo geriau jis
tinka frazei užbaigti.
Tonų hierarchijos ir reakcijos laikas
Petras Janata ir Danielis Reisbergas ( Janata, Reisberg,
1988) pritaikė reakcijos laiko įvertinimo metodiką tonų
hierarchijų tyrimui. Panašiai kaip ir Krumhansl eksperi
mentuose, po kiekvieno konteksto – kylančios mažorinės
gamos arba mažorinio akordo (harmoninio sąskambio) –
klausytojai išgirsdavo vieną iš dvylikos bandomųjų tonų.
Tačiau eksperimento dalyviai turėjo atlikti ne vertinimo, o
pasirinkimo užduotį – nurodyti, priklauso ar nepriklauso
nuskambėjęs tonas konteksto sužadintai tonacijai, po kiek
vieno pavyzdžio kuo greičiau paspausdami vieną iš dviejų
mygtukų. Metodas grindžiamas prielaida, kad stabilesni
konteksto tonacijos tonai yra greičiau ir tiksliau atpažįsta
mi. Rezultatai iš dalies patvirtino šią prielaidą – reakcijos
laikas buvo trumpiausias atpažįstant pastoviuosius dermės
laipsnius (ypač I ir V), bet ryškios diferenciacijos tarp
chromatiniams garsams ir kitiems dermės laipsniams atpa
žinti sugaišto laiko nepastebėta. Rezultatai priklausė ir nuo
konteksto rūšies – reakcijos laikas gamos tipo kontekstui
buvo veikiamas naujumo efekto.
Bretas Aardenas (Aarden, 2003; pagal Huron, 2006,
p. 50–51, 147–153) savo tyrimams pritaikė labai panašų
metodą. Pirmojo eksperimento klausytojai, nuolat skam
bant melodijai, turėjo nurodyti melodijos kontūro kryptį
(pakilo, nusileido ar liko vietoje), po kiekvieno garso kuo
greičiau paspausdami vieną iš trijų mygtukų. Antrojo
eksperimento klausytojai turėjo nurodyti tik paskutinio
kiekvienos frazės garso kryptį. Be klausytojų atsakymų buvo
registruojamas ir reakcijos laikas nuo išgirsto garso pradžios

iki mygtuko paspaudimo. Metodas grindžiamas prielaida,
kad jei melodijos kontūras juda tikėtina linkme ar į tikėti
ną toną, tai palengvina melodijos suvokimą ir pagreitina
reakcijos laiką. Ir atvirkščiai, jei melodija pasuka netikėta
linkme ar į netikėtą toną, tai lemia ilgesnį reakcijos laiką.
Atlikus duomenų analizę ir atsižvelgus į kitų veiksnių įtaką
paaiškėjo, kad reakcijos laikas yra atvirkščiai proporcingas
garsų stabilumui tonų hierarchijoje, t. y. klausytojai labiau
tikisi melodijoje išgirsti stabiliuosius dermės garsus. Be to,
antrojo eksperimento rezultatai labai gerai sutapo su stan
dartizuotais dermių kontūrais (Krumhansl, Kessler, 1982;
Huron, 2006, p. 153).
Tonų hierarchijos ir muzikos atlikimas
Švedijos karališkojo technikos instituto (šved. Kungliga Tekniska Högskolan) mokslininkų grupė jau kelis
dešimtmečius tiria muzikos atlikimą. Jie sukūrė atlikimo
taisyklių (angl. performance rules) sistemą (Friberg, Bresin,
Sundberg, 2006), kuri modeliuoja principus, naudojamus
muzikantų atlikimo metu. Taisyklės apima frazavimą,
tempo ir dinamikos nuokrypius, akcentus, artikuliaciją ir
kitus atlikimo aspektus. Iš pradžių hipotetinės taisyklės
pritaikomos skirtingiems muzikos pavyzdžiams. Klau
sytojai vertina taisyklių poveikį (atlikimo „gyvumą“), ir,
atsižvelgus į vertinimus, taisyklės yra modifikuojamos. Šis
procesas kartojamas kelis kartus. Papildomai, kuriant ir
tikrinant taisykles, naudojami tikro atlikimo duomenys
(pavyzdžiui, akustiniai matavimai ar atlikėjo judesių ana
lizė). Viena taisyklių – melodinio krūvio (angl. melodic
charge) taisyklė – pabrėžia tuos melodijos garsus (t. y. jie
atliekami ilgiau ir garsiau), kurie kvintų rato atžvilgiu yra
nutolę nuo vyraujančios harmonijos pagrindinio tono:
šių garsų trukmė ir stiprumas didinami pagal atitinkamas
melodinio krūvio skaitines vertes (žr. 7 pvz.). Pasirodo, šie
skaičiai ir standartizuotas mažoro kontūras (Krumhansl,
Kessler, 1982) gerai tarpusavyje koreliuoja (Sundberg,
1997, p. 24–25), t. y. melodinio krūvio vertės, grįstos
kvintų rato teoriniu modeliu ir empiriniais stebėjimais,
atitinka psichologinius duomenis.
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7 pvz. Melodijos garsų ryškumas (melodinis krūvis)
atsižvelgiant į tai, kiek garsai yra nutolę nuo vyraujančios
harmonijos pagrindinio tono; šiuo atveju pagrindinis tonas yra
C (originali iliustracija iš Sundberg, 1997, p. 22)

Tonų hierarchijas formuojantys veiksniai
Kognityviniai atskaitos taškai
Ankstesniame skyriuje aprašyti eksperimentai patvirti
no tonų hierarchijų egzistavimo įrodymus, pasireiškiančius
per įvairias žmogaus veiklas: tonų hierarchijos turi įtakos
muzikos suvokimo greičiui, įsiminimui ir atlikimo niuan
sams, nuo jų iš dalies priklauso muzikos struktūra (pavyz
džiui, frazių baigiamieji garsai). Tačiau šie įrodymai negali
paaiškinti mentalinės reiškinio pusės – kas lemia tokios
kognityvinės schemos8 susiformavimą?
Krumhansl ir Cuddy (2010, p. 53) išskiria du pagrindi
nius psichologinius principus, lemiančius tonų hierarchijų
reiškinį. Pirmasis – kognityviniai atskaitos taškai (angl.
cognitive reference points; Rosch, 1975) – susijęs su žmogaus
atminties struktūra ir būtinybe kategorizuoti išorės dirgi
klius. Kognityvinė ekonomija reguliuoja kategorizavimą,
tausodama ribotus atminties išteklius ir tuo pat metu pateik
dama organizmui kuo daugiau informacijos apie jį supančią
aplinką (Rosch, 1978/2002, p. 252–253). Dėl to kategorijų
sistemoje kai kurie pavyzdžiai yra laikomi tipiškesniais arba
„geresniais“ nei kiti, t. y. tos pačios kategorijos nariai (arba
kategorijos, priklausančios tam pačiam rinkiniui) yra lygi
nami su prototipu9 (Rosch, 1978/2002, p. 259; Eysenck,
Keane, 2000, p. 317–318). Kiti kategorijos nariai (kitos
kategorijos) yra koduojami, įsimenami ir verbalizuojami
prototipo, vadinamojo kognityvinio atskaitos taško, atžvil
giu (Rosch, 1975). Tarp atskaitos taškų ir neprototipinių
kategorijų egzistuoja asimetrinis ryšys – psichologinis
atstumas yra mažesnis (sąvokos atrodo panašesnės), jeigu
neprototipinė kategorija prilyginama prototipinei10 (Tvers
ky, 1977; Tversky, Gati, 1978). Įvairūs tyrimai parodė, kad
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kognityvinius atskaitos taškus atitinkančios kategorijos
yra greičiausiai apdorojamos ir stabiliausiai įsimenamos
(Krumhansl, Cuddy, 2010, p. 53).
Kognityvinių atskaitos taškų principas matomas ir
muzikos praktikoje, ir teorijoje. Chromatinį garsaeilį sudaro
12 garsų (aukščio klasių), bet tonacijai nepriklausantys
garsai yra koduojami kaip 7 diatoninių garsų paaukštinti
ir pažeminti variantai (pavyzdžiui, Des ir Dis kaip D va
riantai). Tarp diatoninių garsų, be jau minėtos pastoviųjų
ir nepastoviųjų laipsnių diferenciacijos, yra ir tam tikra
subordinacija – atskiri nepastovieji laipsniai sprendžiami
į atitinkamus pastoviuosius, bet ne atvirkščiai. Panašūs
hierarchiniai ir asimetriniai ryšiai egzistuoja ir tarp akordų
bei tonacijų. Muzika nuo kitų patirties sričių skiriasi tuo,
kad čia kognityviniai atskaitos taškai (pavyzdžiui, tonika)
priklauso nuo konteksto (tonacijos) ir nėra susiję su abso
liučiu garso aukščiu (išimtį sudaro kai kurie absoliučios
klausos atvejai; Miyazaki, 1989). Todėl atskaitos taškai
muzikoje turi ypatingą reikšmę: dėl jų muzika yra suvokia
ma, įsimenama, suprantama ir atgaminama (Krumhansl,
Cuddy, 2010, p. 53).
Jamshedas Bharucha ir Krumhansl (1983; taip pat
žr. Krumhansl, 1990a, p. 140–152), apibendrindami
ankstesnių tonų hierarchijų tyrimų rezultatus, išskyrė tris
psichologinio atstumo tarp dviejų tonų principus, atitin
kančius kognityvinių atskaitos taškų logiką. Psichologinis
atstumas yra suprantamas kaip tonų tarpusavio panašumas,
o pastarasis priklauso nuo tonų padėties (stabilumo) hierar
chijoje. Pirmasis principas – kontekstinis tapatumas (angl.
contextual identity) – teigia, kad psichologinis atstumas
iki tono mažesnis, kai jis yra stabilesnis tonų hierarchijoje.
Kitaip tariant, stabilesni tonai lengviau įsimenami ir rečiau
painiojami su kitais tonais atminties užduotyse. Antrasis
principas – kontekstinis atstumas (angl. contextual distance) – teigia, kad vidutinis suvokiamas atstumas tarp dviejų
skirtingų tonų mažėja, kai jų stabilumas tonų hierarchijoje
didėja. Pavyzdžiui, C-dur kontekste E ir G bus vertinami
kaip psichologiškai esantys arčiau vienas kito nei Fis ir A,
nors atstumas pustoniais abiejose porose yra tas pats. Tre
čiasis principas – kontekstinė asimetrija (angl. contextual
asymmetry) – teigia, kad psichologinis atstumas tarp dviejų
tonų kinta atsižvelgiant į jų tvarką. Kai ne tokį stabilų hie
rarchijoje toną seka stabilesnis, jie suvokiami kaip esantys
arčiau vienas kito, palyginti su priešinga situacija.
Jautrumas statistiniams dėsningumams
Antrasis tonų hierarchijų reiškinį lemiantis principas,
anot Krumhansl ir Cuddy (2010, p. 53), yra jautrumas
statistiniams dėsningumams. Ilgalaikės atminties siste
mos skirstomos į eksplicitinę ir implicitinę atmintį (angl.
explicit memory, implicite memory; Eysenck, Keane, 2000,
p. 205–211; Snyder, 2000, p. 72–79). Eksplicitiniai atsi
minimai įgyjami sąmoningai mokantis ir atgaminami tik
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vidinėmis pastangomis. Implicitiniai atsiminimai formuo
jami nesąmoningai, per besikartojančią praktiką, taip pat
ir naudojami nesąmoningai, atliekant įvairius automatinius
veiksmus – atpažįstant aplinkos objektus, judinant tam
tikrus raumenis ir pan. Implicitinis mokymasis laikomas
esmine kognityvinės sistemos savybe, leidžiančia įsiminti
labai komplikuotą informaciją, kurios eksplicitiniu būdu
nebūtų įmanoma išmokti (Reber, 1989). Implicitinio
mokymosi procesų tyrimai, panaudojus įvairius dirgiklius
(raides, skiemenis), organizuotus pagal dirbtinės gramati
kos (statistinius) dėsningumus, parodė, kad eksperimentų
dalyviai, kurį laiką veikiami tokių dirgiklių, geba atskirti
gramatines struktūras nuo negramatinių, bet per žodinę
apklausą dažnai negali įvardyti taisyklių, grindžiančių
tokią gramatiką (Altmann, Dienes, Goode, 1995; Dienes,
Broadbent, Berry, 1991; Reber, 1967; 1989).
Jei klausytojai nesąmoningai išmoksta tonų hierarchijas
veikiami statistinių muzikos struktūros dėsningumų, tuomet
psichologinių eksperimentų duomenys turėtų koreliuoti su
tam tikrais šios struktūros parametrais. Krumhansl (1985;
1990a, p. 66–76) tyrė ryšį tarp bandomojo tono įverčių
(t. y. standartizuotųjų dermių kontūrų; Krumhansl, Kessler,
1982) ir tonų (garso aukščio klasių) pasiskirstymo muzikos
kūriniuose. Duomenis ji lygino su ankstesnių statistinio
pobūdžio tyrimų duomenimis. Josephas E. Youngbloodas
(1958), Leonas Knopoffas ir Williamas Hutchinsonas
(1983) suskaičiavo kiekvieno tono dažnį Schuberto, Mozar
to, Hasse’s, R. Strausso, Mendelssohno ir Schumanno dainų
melodinėse linijose (iš viso per 20 000 tonų mažoriniuose
ir beveik 5000 tonų minoriniuose kūriniuose). Mattas
Hughesas (1977) apskaičiavo visų tonų (ne tik melodinėje
linijoje) trukmes Schuberto pirmajame muzikiniame mo
mente (op. 94 Nr. 1). Mažoro ir minoro kontūrai su tonų
dažniais koreliavo gana gerai (ir statistiškai reikšmingai),
bet pastebėta ir ryškesnių nesutapimų (Krumhansl, 1990a,
p. 69; 8 pvz.). Mažoro atveju didžiausią bandomojo tono
įvertį gavo I laipsnis, po jo – V, bet tonų dažniuose ši di
ferenciacija neatsispindi; taip pat II laipsnio dažnis beveik
prilygsta pastoviųjų laipsnių dažniams, nors bandomojo
tono įvertis gerokai žemesnis. Minoro atveju bandomojo
tono metodu aukščiausiai įvertinti atitinkamai I, III ir V
laipsniai, bet dažniausiai skambantis laipsnis yra V, po jo – I
ir tik tada – III. Mažoro kontūras su Schuberto momento
tonų trukmėmis sutapo beveik tobulai. Tačiau šiuo atveju
psichologinio eksperimento duomenys lyginti tik su vieno
kūrinio tonų pasiskirstymu. Be to, Davidas Butleris (1989,
p. 224–225) kritikuoja Krumhansl už palyginimui neko
rektiškai parinktą pagrindinę kūrinio tonaciją11.
Davidas Temperley’us (2007) taip pat tyrė tonų pasi
skirstymą muzikos kūriniuose. Jis pasirinko kelis skirtingus
repertuarus ir kai kuriais atvejais kiek kitaip skaičiavo tonų
pasiskirstymą. Tirdamas tonų hierarchijas vienbalsėse
melodijose, jis skaičiavo tonų (garso aukščio klasių) dažnį

8 pvz. Standartizuotų mažoro (viršuje) ir minoro (apačioje)
dermių kontūrų (punktyrinė linija) palyginimas su tonų
dažniais įvairių kompozitorių kūriniuose. Visi kūriniai
transponuoti nuo bendros tonikos C (originali iliustracija iš
Krumhansl, 1990a, p. 68)

Eseno liaudies dainų archyvo (angl. Essen Folksong Database;
Schaffrath, 1997) melodijose (per 6000 Europos šalių liau
dies dainų; Temperley, 2007, p. 56). Tirdamas tuos pačius
reiškinius daugiabalsėje muzikoje, Temperley’us rėmėsi
dviem repertuarais, atspindinčiais tradicinės tonaliosios
praktikos periodą (angl. common practice period; atitinkamai
46 ir 10 ištraukų; Temperley, 2007, p. 84–85, 91), tik šiuo
atveju jis skaičiavo ne tonų dažnį, o pasirodymo tikimybę
trumpuose segmentuose (atitinkančiuose kokio nors lyg
mens metrinį vienetą ir ne trumpesniuose nei 1 sekundė).
Nepaisant skirtingų repertuarų ir skaičiavimo metodikų,
statistinių duomenų ir standartizuotų dermių kontūrų
(Krumhansl, Kessler, 1982) palyginimai atskleidė tas pačias
tendencijas – statistiniai ir psichologiniai duomenys tarpu
savyje koreliuoja gana gerai (Temperley’aus ir Krumhansl
koreliacijos koeficientai beveik sutampa; plg. Krumhansl,
1990a, p. 67, ir Temperley, 2007, p. 86), bet matomi tie
patys nesutapimai. Be to, pastebėta, kad minorinių liaudies
dainų repertuare labiau akcentuojamas natūralus VII laips
nis (natūralus minoras), o minorinių tonaliosios praktikos
kūrinių repertuare – paaukštintas VII laipsnis (harmoninis
minoras; Temperley, 2007, p. 84).
Aardenas, tirdamas klausytojų reakciją į melodijos vin
gius (žr. skyrelį „Tonų hierarchijos ir reakcijos laikas“), dviejų
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eksperimentų rezultatus lygino ne tik su standartizuotaisiais
dermių kontūrais (Krumhansl, Kessler, 1982), bet ir su
savo paties statistiniais skaičiavimais. Jis suskaičiavo tonų
dažnius didelėje vienbalsių melodijų imtyje (daugiau kaip
65 000 natų mažorinėse melodijose ir per 25 000 minorinėse
melodijose), kurioje melodijos transponuotos nuo bendros
tonikos, o moduliuojantys fragmentai pašalinti (Huron,
2006, p. 148–149). Tonų statistikos duomenys rodo tas
pačias tendencijas kaip Youngbloodo (1958), Knopoffo ir
Hutchinsono (1983) bei Temperley’aus (2007) tyrimuose,
taip pat tuos pačius nesutapimus su standartizuotaisiais
dermių kontūrais (Krumhansl, Kessler, 1982)12. Aarde
nas iškėlė mintį, kad problema slypi pačiame bandomojo
tono metode: klausytojai vertina ne kaip tonas tinka prie
konteksto, bet kaip jį užbaigia. Šiai hipotezei patikrinti jis
suskaičiavo frazių baigiamųjų tonų dažnius tame pačiame
repertuare. Kaip jau minėta, Aardeno antrajame eksperi
mente buvo vertinamas klausytojų reakcijos į paskutinio
kiekvienos frazės garso kryptį laikas. Palyginus frazių bai
giamųjų tonų statistiką, antrojo eksperimento rezultatus ir
standartizuotųjų dermių kontūrus, rasta aukšta šių dydžių
koreliacija, patvirtinanti Aardeno hipotezę (Aarden, 2003;
pagal Huron, 2006, p. 147–153).
Minėtuose tyrimuose vertintas tik izoliuotų tonų pa
siskirstymas muzikos kūriniuose. Tačiau muziką sudaro ne
pavieniai garsai, o jų sekos, taip pat harmoniniai sąskambiai
ir jų junginiai. Taigi tikėtina, kad klausytojai yra jautrūs ir
sudėtingesnių muzikos darinių dėsningumams, o pastarieji
taip pat prisideda prie tonų hierarchijų formavimosi. Krum
hansl su kolegomis atliko seriją eksperimentų, kuriuose
kontekstą užbaigdavo ne pavienis tonas, o tonų arba akordų
pora (Krumhansl, Bharucha, Castellano, 1982; Krum
hansl, Bharucha, Kessler, 1982; Bharucha, Krumhansl,
1983; Krumhansl, 1990a). Klausytojai turėjo įvertinti, ar
gerai duotame kontekste antrasis tonas arba akordas tinka
prie pirmojo tono arba akordo. Rezultatai palyginti su
Youngbloodo (1958), Richardo C. Pinkertono (1956) ir
Helen Budge (1943) duomenimis – melodinių intervalų ir
harmoninių sąskambių (akordų) pasiskirstymu įvairiuose
repertuaruose. Palyginimas parodė, kad psichologiniai
vertinimai ir vėl gana neblogai atitiko muzikos statistiką.
Sensorinis disonansas
Be minėtų dviejų principų gali egzistuoti ir kiti psicholo
giniai veiksniai, formuojantys tonų hierarchijas. Krumhansl
(1990a) tyrė psichoakustinę – sensorinio disonanso – įtaką
šiam reiškiniui. Psichoakustinis tonų hierarchijų pagrindi
mas turi svarių argumentų: viena vertus, konsonansiškiausi
intervalai (oktava, kvinta) yra labai reikšmingi kai kuriose
muzikinėse kultūrose (pavyzdžiui, Vakarų tonaliojoje
sistemoje, indų klasikinėje muzikoje), kita vertus, – natū
raliuoju garsaeiliu jau nuo Pitagoro laikų stengtasi pagrįsti
(nors ir ne visai sėkmingai) muzikos struktūrą (Krumhansl,
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1990a, p. 51–52; Krumhansl, Cuddy, 2010, p. 52–53).
Sensorinis disonansas tonų hierarchijų reiškinį galėtų
paaiškinti tik daugiabalsės muzikos atveju, t. y. labiau
konsonuojantys sąskambiai lemtų juos sudarančių tonų
didesnį stabilumą tonų hierarchijoje. Krumhansl surinko
6 studijų apie harmoninių intervalų disonansą (Malmberg,
1918; Helmholtz, 1885/1954; Hutchinson, Knopoff,
1978; Kameoka, Kuriyagawa, 1969; žr. Krumhansl, 1990a,
p. 55–57) rezultatus, kiekvienos studijos duomenis pertvar
kė taip, kad apatinis visų intervalų garsas liktų fiksuotas ir
reprezentuotų dermės toniką, o viršutinis atitiktų vieną iš
12 tonų hierarchijos garsų. Intervalų disonanso reikšmes
ji palygino su bandomojo tono įverčiais mažoro ir minoro
dermių atveju. Mažoro kontūras statistiškai reikšmingai ko
reliavo su 5 studijų duomenimis, bet išryškėjo gana didelių
nesutapimų (pavyzdžiui, didžioji sekunda mažoro dermėje
yra kur kas stabilesnė nei mažoji tercija, tačiau sensorinio
disonanso reikšmės rodo priešingą tendenciją). Minoro
kontūras statistiškai reikšmingai koreliavo tik su vienos
studijos duomenimis (Krumhansl, 1990a, p. 59–61). Šiame
tyrime buvo svarstoma ir tonų pasiskirstymo įtaka tonų
hierarchijai, todėl atlikta daugialypė regresinė analizė, kuri
parodė, kad pastarasis veiksnys yra kur kas reikšmingesnis
nei sensorinis disonansas. Krumhansl teigimu, tai įrodo, kad
tonų hierarchijos yra kultūrinis reiškinys – jos kinta laiko
ir vietos atžvilgiu bei priklauso nuo muzikinės praktikos
(Krumhansl, 1990a, p. 50–51, 75–76).
Tonų hierarchijas žadinantys veiksniai
Krumhansl / Schmucklerio algoritmas
Statistiniai tonaliosios muzikos dėsningumai per im
plicitinį mokymąsi formuoja kognityvinę schemą – tonų
hierarchiją. Todėl turėtų būti matomas ir atvirkštinis efek
tas – susiformavusi tonų hierarchija turėtų veikti muzikos
suvokimą ir jos interpretacijas. Kitaip tariant, klausydamiesi
muzikos ar net trumpo jos fragmento, mes gana greitai (nu
skambėjus keliems garsams ar akordams) pradedame jausti,
kuris garsas (nepaisant oktavos dimensijos) yra tonacinis
centras. Annabel J. Cohen (1991) atliko eksperimentą,
kuriame klausytojai, turintys muzikinį išsilavinimą, išgirdę
pirmus 4 muzikinius įvykius (garsus ar harmoninius są
skambius) iš J. S. Bacho „Gerai temperuoto klavyro“ I tomo
preliudų Nr. 1–12, turėjo paniūniuoti greičiausiai į galvą
atėjusią gamą. Dauguma eksperimento dalyvių „pataikė“ į
originalią kiekvieno preliudo tonaciją. Taigi ar šiuo atveju
klausytojams tonaciją pasufleravo tonų statistika?
Krumhansl (1990a, p. 77) iškėlė mintį, kad tonų hie
rarchijos funkcionuoja kaip tam tikri šablonai, prie kurių
pritaikomi muzikos kūrinio ar jo fragmento tonai. Šablonas,
su kuriuo geriausiai dera tonų pasiskirstymas (trukmės arba
dažniai), ir sužadina tonacijos suvokimą. Krumhansl kartu
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su Marku Schmuckleriu sukūrė algoritmą, kuris imituoja
tonų hierarchijų reiškinį ir drauge nustato labiausiai tikėtiną
muzikinio fragmento tonaciją (Krumhansl, 1990a, p. 78–
81). Algoritmui pateikiami duomenys (įvestis) yra vektorius,
kurį sudaro 12 aukščio klasių trukmės (metriniais vienetais)
analizuojamame muzikos fragmente. Oktavos, enharmoni
nė ir garsų tvarkos informacija (taip pat dinamika, tembras,
tempas ir pan.) yra ignoruojama. Vektorius lyginamas su 12
mažoro dermės ir 12 minoro dermės kontūrų (Krumhansl,
Kessler, 1982), atitinkančių 24 tonacijas (enharmoniškai
tapačios tonacijos laikomos vienodomis)13. Algoritmo
išvestis yra 24 koreliacijos koeficientai, parodantys, kaip
muzikos fragmento tonų trukmės atitinka kiekvienos iš 24
tonacijų tonų hierarchijas. Jei tonų trukmės gerai koreliuoja
tik su kuria nors viena tonacija (koreliacijos koeficientas
yra didžiausias), tuomet tai ir yra analizuojamo fragmento
tonacija. Jei išvestyje aptinkami keli didesni ir tarpusavyje
maždaug lygūs koeficientai, tai atitinka tonaliai dviprasmiš
ką situaciją (pavyzdžiui, moduliacijos atveju). Algoritmas
buvo išbandytas su J. S. Bacho „Gerai temperuoto klavyro“
visų 48 preliudų pradžiomis – pirmųjų 4 natų fragmentais
(Krumhansl, 1990a, p. 81–86). 44 preliudams algoritmas
nustatė teisingą tonaciją, 2 minoriniams preliudams parinko
bendravardžio mažoro tonaciją (fragmentuose trūko III
laipsnio), dar 2 mažoriniams preliudams – minoro tona
ciją nuo III laipsnio (fragmentuose labai pabrėžti III ir V
laipsniai). Visiems 12 preliudų, naudotų ir Cohen (1991)
eksperimente, algoritmas nustatė teisingą tonaciją. Taip
pat algoritmas išbandytas su „Gerai temperuoto klavyro“
48 fugų temomis. 44 fugoms algoritmas nustatė teisingą
tonaciją.
Longuet-Higginso / Steedmano algoritmas
H. Christopheris Longuet-Higginsas ir Markas J.
Steedmanas (1971) dar iki Krumhansl tonų hierarchijų
teorijos bandė automatizuoti tonacijos nustatymą. Jų al
goritmas veikia kitu principu, bet gana sėkmingi algoritmo
rezultatai siūlo, kad šis principas gali atskleisti dar vieną
mechanizmą tonų hierarchijoms sužadinti. Be to, autoriai
išbandė algoritmą su J. S. Bacho „Gerai temperuoto klavyro“
48 fugų temomis, tad galima palyginti šio ir Krumhansl /
Schmucklerio algoritmų efektyvumą tarpusavyje. Algo
ritmas skirtas tik monofoninei muzikai. Algoritmas sulig

kiekvienu kūrinio garsu, pradedant pirmuoju, eliminuoja
visas tonacijas, kurių garsaeiliai neturi šio garso. Jei lieka
tik viena tonacija, ji ir laikoma kūrinio tonacija. Jei, atlikus
žingsnį, eliminuojamos visos 24 tonacijos, grįžtama vienu
garsu atgal ir pritaikoma tonikos-dominantės taisyklė: ta
tonacija (iš kelių galimų), kurioje pirmasis kūrinio garsas
yra tonika arba dominantė (jei nerandama tonika), laikoma
kūrinio tonacija. Jei ir po to nerandama vienintelė tonacija,
praleidžiamas garsas, eliminavęs visas 24 tonacijas, ir proce
dūra tęsiama nuo paskesnio garso. Tuo atveju, kai, pasiekus
kūrinio pabaigą, lieka kelios galimos tonacijos, taip pat
pritaikoma tonikos-dominantės taisyklė. Vaizdumo sume
timais algoritmo autoriai tonacijas modeliuoja tam tikroje
dvimatėje erdvėje, kurią sudaro aukščio klasės, išdėstytos
grynosiomis kvintomis (horizontaliai) ir didžiosiomis ter
cijomis (vertikaliai)14. Kiekvieną mažorinę arba minorinę
tonaciją atitinka kompaktiškos formos regionas, apibrėžtas
šioje erdvėje (žr. 9 pvz.). Kiekvienas garsas gali priklausyti
14 tonacijų, tad 10 iš 24 galimų tonacijų yra eliminuojamos
jau su pirmuoju kūrinio garsu. Algoritmas nustatė teisingą
tonaciją visose 48 fugose. Tačiau, nors veikia puikiai, Lon
guet-Higginso / Steedmano algoritmui reikia beveik dukart
daugiau natų tonacijai nustatyti (vidutiniškai 9,42), lyginant
su Krumhansl / Schmucklerio algoritmu (vidutiniškai 5,11;
Krumhansl, 1990a, p. 93).
Temperley’aus algoritmas
Abu aprašyti algoritmai atskleidžia galimus tonų hie
rarchijų sužadinimo mechanizmus, bet nė vienas jų nevei
kia tobulai. Temperley’us (2007, p. 80) pateikia Haydno
Styginių kvarteto op. 74 Nr. 3 pavyzdį (10 pvz.), kuris
akivaizdžiai yra C-dur tonacijoje, bet dėl pasikartojančių E
ir G Krumhansl / Schmucklerio algoritmas parinktų šiam
fragmentui klaidingą e-moll tonaciją. Iš to galima daryti
išvadą, kad pagrindinį indėlį į tonų hierarchijų suvokimą
trumpuose muzikos fragmentuose daro ne tonų trukmė,
kartojimas ir dvejinimas harmoniniuose sąskambiuose, bet
fragmento garsaeilis (tam tikrų aukščio klasių pasirodymas).
Kita vertus, Longuet-Higginso / Steedmano algoritmas
taip pat būtų bejėgis susidoroti su Haydno pavyzdžiu, nes
jis skirtas tik monofoninei muzikai. Be to, algoritmas turi
ir kitų trūkumų. Temperley’us (2007, p. 51) kaip pavyzdį
pateikia JAV himno pradžią (11 pvz.), kurioje pasirodo

9 pvz. Grynųjų kvintų (horizontaliai) ir didžiųjų tercijų (vertikaliai) dvimatė erdvė bei mažoro (C-dur) ir minoro
(c-moll) regionai (originali iliustracija iš Longuet-Higgins, Steedman, 1971, p. 232)
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ne visi B-dur tonai, tad algoritmas iki fragmento pabaigos
neišsirinktų tarp kelių tonacijų, o tokiu atveju pritaikyta
tonikos-dominantės taisyklė parinktų klaidingą F-dur
tonaciją. Savo tonacijos nustatymo algoritme Temperley’us
sujungė abi strategijas (Temperley, 2007, p. 79–89). Jis
pasiūlė analizuojamą kūrinį padalyti į trumpus segmentus,
sutampančius su taktų ribomis, ir kiekviename segmente
nustatyti panaudotas aukščio klases, ignoruojant jų dažnį
ar trukmę. Tuomet kiekvieno segmento aukščio klasių vek
torius (sudarytas tik iš nulių ir vienetų) yra palyginamas su
24 tonacijų kontūrais (Temperley’us naudoja ne Krumhansl
ir Kesslerio, 1982, bandomojo tono įverčius, o savo paties
statistinius duomenis; žr. skyrelį „Jautrumas statistiniams
dėsningumams“), ir randamos visų 24 tonacijų tikimybės
kiekvienam segmentui. Sujungus prielaidą apie tonacijos
inerciškumą (t. y. tikimybę, kad tolimesnis segmentas liks
toje pačioje tonacijoje) ir Bayeso teoremą15, apskaičiuojama
labiausiai tikėtina kūrinio tonacijų seka. Suvokta tonų hie
rarchija ir kūrinio tonacinis planas (įskaitant nukrypimus ir
moduliacijas) būtų pagrįsti šia tonacijų seka. Temperley’us
palygino savo algoritmą su kiek modifikuotu Krumhansl
/ Schmucklerio algoritmu, analizuodamas 46 tonaliosios
praktikos ištraukas (beveik 900 segmentų): Temperley’aus
algoritmas teisingai tonaciją nustatė 86,5 % segmentų, o
Krumhansl / Schmucklerio algoritmas – 80,4 % segmentų
(Temperley, 2007, p. 89–90). Taigi net gerokai patobulintas
modelis, sujungiantis tikimybių teoriją ir kelias strategijas,
negali išsamiai paaiškinti tonų hierarchijų sužadinimo.

10 pvz. Ištrauka iš Haydno Styginių kvarteto op. 74 Nr. 3
II dalies (pagal Temperley, 2007, p. 80)

11 pvz. JAV himno pradžia (pagal Temperley, 2007, p. 51)

Dinaminis muzikos veiksnys
Iki šiol apžvelgti algoritmai, imituojantys tonų hie
rarchijų suvokimą, veikia analizuodami statines muzikos
savybes – garsaeilį, tonų dažnį ir trukmę – ir neatsižvelgia į
garsų eilės tvarką laike. Richmondas Browne’as (1981), He
len Brown ir Davidas Butleris (Brown, Butler, 1981; 1989;
Brown, 1988) kritikavo tonų hierarchijų teoriją dėl statinio
požiūrio į muziką, pabrėždami dinaminę jos pusę ir konteks
to svarbą nustatant funkcinius garsų ryšius. Jie pasiūlė „retų
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intervalų“ ir tonų tvarkos veiksnius, padedančius suvokti
tonaciją. Mažoriniame garsaeilyje aptinkamos 2 mažosios
ir 5 didžiosios sekundos, 4 mažosios ir 3 didžiosios tercijos,
6 grynosios kvartos ir tik 1 tritonis (intervalų apvertimai
laikomi ekvivalenčiais). Tritonis ir mažoji sekunda dėl savo
unikalumo (retumo) padeda klausytojui rasti tonacinį cent
rą, o kiti „neunikalūs“ intervalai (ypač kvarta) gali klaidinti
tarp kelių centrų16. Be to, tų pačių garsų ir retų intervalų
skirtingas išdėstymas laike taip pat gali lemti klausytojo
užtikrintumą arba abejonę vertinant tonacinį centrą (žr.
12 pvz.). Deja, Brown ir Butlerio atliktų eksperimentų
(Brown, Butler, 1981; Brown, 1988) dviprasmiški rezultatai
ir nekorektiškas jų interpretavimas nevisiškai patvirtina šias
teorines įžvalgas (žr. Krumhansl, 1990b).

12 pvz. Tie patys garsai, skirtingai išdėstyti muzikinėje
vertikalėje ir laike taip, kad sužadintų arba ryškų tonacijos
pojūtį (pirmas atvejis), arba abejonę dėl tonacinio centro
(antras atvejis) (pagal Butler, 1989, p. 236)

Davidas Huronas ir Richardas Parncuttas (1993),
modeliuodami tonų hierarchijų sužadinimą, į Krumhansl
/ Schmucklerio algoritmą įtraukė echoinę atmintį (angl.
echoic memory)17. Echoinė atmintis – tai buferinė atmin
tis, sauganti pirminį garsinės aplinkos „vaizdą“ tolesniam
apdorojimui. Įvairiais tyrimais gautos gana prieštaringos
echoinės atminties trukmės – nuo 0,25 iki 2 s (Treisman,
1964; Massaro, Loftus, 1996, p. 73–80). Šis algoritmo pa
tobulinimas turėjo iš dalies atsižvelgti į garsų tvarką laike:
kiekvieno ankstesnio garso ar harmoninio sąskambio garsų
svarbą analizei nulemia svertinis koeficientas, kurio dydis
priklauso nuo garsinio įvykio pradžios pozicijos laike ir
echoinės atminties gesimo pusamžio (eksperimentiškai
nustatyta šio dydžio vertė – maždaug 1 sekundė). Pavyz
džiui, jei garso pradžia įvyko prieš sekundę, tada šio garso
svertinis koeficientas yra 0,5. Huronas ir Parncuttas išbandė
algoritmą su Brown (1988) eksperimento duomenimis18 –
9 tonų sekomis (3 sekos × 3 tonų išdėstymo variantai) – ir
palygino algoritmo rezultatus su klausytojų atsakymais.
Deja, keičiantis tų pačių tonų tvarkai sekose, algoritmo
išvesties tendencijos nesutapo su klausytojų atsakymais,
t. y. algoritmas, nustatydamas tonaciją, neatsižvelgia į tonų
tvarką laike.
Apibendrinimas
Tonų hierarchijų reiškinys Vakarų muzikologijoje pa
stebėtas ir dokumentuotas jau nuo Rameau laikų (Traité
de l’harmonie, 1722; Génération harmonique, 1737), kai
iškelta pagrindinio tono – fundamentinio boso (pranc. basse
fondamentale) – ir pagrindinio akordo – tonikos – idėja
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bei padėti klasikinės harmonijos pagrindai (Lester, 2002,
p. 760–761; Mikulevičiūtė, 2007, p. 530). Gausi tonaliosios
muzikos teorijos literatūra paskatino muzikos psichologus
ieškoti psichologinio šio reiškinio pagrindo (Krumhansl,
Cuddy, 2010, p. 79). Bandomojo tono ir kitais metodais
atskleisti faktai parodė, kad muzikos teorijos aprašymai
glaudžiai atitinka klausytojų psichologinę tikrovę net ir tais
atvejais, kai eksperimentuose dalyvavę klausytojai neturėjo
nei teorinių žinių, nei muzikavimo praktikos arba žinias
apie tonų hierarchijas jie pateikė nesąmoninga forma (pa
vyzdžiui, reakcijos laiko užduotyse).
Psichologinių eksperimentų duomenų palyginimas su
sensoriniu disonansu tik iš dalies pagrindė psichoakustinę
tonų hierarchijų prigimtį – kai kurie konsonansiškiausi
intervalai sutampa su vakarietiškosios mažoro dermės
tonų hierarchija. Tačiau, remiantis sensoriniu disonansu,
neįmanoma paaiškinti minoro dermės ar tuo labiau kitose
muzikinėse kultūrose egzistuojančių dermių. Tad labiausiai
tikėtina, kad tonų hierarchijos yra ne gamtos, o kultūros
lemtas reiškinys – jos išmokstamos per muzikos praktiką ir
kinta laiko bei vietos atžvilgiu.
Tonų hierarchijų suvokimą reguliuoja kognityvinė
schema, kuri formuojasi dėl implicitinio mokymosi ir jau
trumo statistiniams dėsningumams. Klausytojai, veikiami
muzikinės aplinkos, nesąmoningai fiksuoja konkrečiame
muzikos stiliuje vartojamų garsų (aukščio klasių) statistinį
pasiskirstymą, dažniau kartojamiems ar kitaip akcen
tuojamiems garsams suteikdami didesnį derminį svorį.
Susiformavusi kognityvinė schema veikia kaip tam tikras
šablonas, su kuriuo lyginamas muzikos fragmento garsų
pasiskirstymas – dažnai klausytojams pakanka išgirsti kelis
pirmuosius kūrinio garsus, kad jie galėtų suvokti svarbiausią
dermės toną.
Šioje tonų hierarchijų tyrimų apžvalgoje liko neaptarta
daug naujesnės literatūros ir sudėtingesnių temų. Pirmiausia
tokioms temoms priklauso netonaliosios ir nevakarietiš
kos muzikos tyrimai – tonų hierarchijos dodekafoninėje
(Krumhansl, Sandell, Sergeant, 1987), tradicinėje indų
(Castellano, Bharucha, Krumhansl, 1984), baliečių (Kessler,
Hansen, Shepard, 1984) ir suomių (Krumhansl et al., 1999;
Krumhansl et al., 2000) muzikoje. Taip pat daug nuveikta
modeliuojant tonų hierarchijų suvokimą – ypač taikant
neuroninių tinklų ir saviorganizuojančių žemėlapių mo
delius (pavyzdžiui, Bharucha, 1999; Tillmann, Bharucha,
Bigand, 2000; Krumhansl, Toiviainen, 2001; Toiviainen,
Krumhansl, 2003). Dar reikėtų paminėti matematinius me
todus, skirtus psichologinių tonų hierarchijų eksperimentų
duomenims apdoroti ir vizualizuoti (Krumhansl, Kessler,
1982; Krumhansl, Bharucha, Kessler, 1982; Krumhansl,
Bharucha, Castellano, 1982; Bharucha, Krumhansl, 1983).
Tačiau visa tai lieka jau už šio straipsnio ribų.

Nuorodos
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Paprastai darnos realizacijose taip pat aptinkama nukrypimų
nuo teorinio modelio; tam turi įtakos intervalų plėtimas
(Ward, 1954; 1970; Terhardt, 1969; taip pat. žr. Dowling,
Harwood, 1986, p. 101–103; Roederer, 2008, p. 181), at
likimo taisyklės (Sundberg, 1982; Fyk, 1994; Gabrielsson,
1999; Burns, 1999; Morrison, Fyk, 2002; Kopiez, 2003) ir
kiti reiškiniai.
Pavyzdžiui, Ernsto Terhardto virtualaus aukščio teorijoje
(Terhardt, 1974) jungiami psichoakustinis ir kognityvinis
sudėtinių tonų, intervalų, akordų ir harmonijos aspektai.
Dauguma modelių yra simbolinio tipo, t. y. skirti imituoti
muzikos suvokimo procesus, bet neatitinkantys realių neu
rofiziologinių struktūrų.
Kai kuriose muzikinėse kultūrose dermė yra ne vien tik
atitinkama darnos garsų seka su išryškintomis funkcijomis,
bet ir tam tikrų melodinių bei harmoninių darinių sistema.
Pavyzdžiui, tokia dermės samprata būdinga indų ragai (Dow
ling, Harwood, 1986, p. 118–119).
Pavyzdžiui, žr. Dowling and Harwood, 1986; Snyder, 2000;
Ambrazevičius, 2008a; taip pat apie kognityvinius atskaitos
taškus žr. toliau tekste.
Tai sudėtiniai tonai, sudaryti iš oktavos intervalais išsidėsčiu
sių grynųjų tonų (Shepard, 1964).
Iš tiesų buvo atlikti trys eksperimentai, bet du jų buvo beveik
identiški, tik viename naudoti fortepijono garsai, kitame –
grynieji tonai. Tembro pakeitimas neparodė jokių kokybinių
eksperimentų rezultatų pokyčių (Cuddy, Cohen, Miller, 1979,
p. 154).
Kognityvine schema vadinama mentalinė struktūra, kuri
organizuoja informaciją, gautą iš mūsų pojūčių, ir pati yra
keičiama tos informacijos; ji formuoja mūsų patirties esmę ir
interpretacijas (žr. Neisser, 1976).
Pavyzdžiui, kategorijoje „paukštis“ iš trijų pavyzdžių – žvir
blio, stručio ir pingvino – žvirblis būtų laikomas prototipiniu
paukščio pavyzdžiu.
Tarkime, labiau linkstama sakyti, kad „elipsė yra panaši į aps
kritimą“, nei kad „apskritimas yra panašus į elipsę“ (Eysenck,
Keane, 2000, p. 319).
Hughesas, remdamasis statistiniais duomenimis, teigia, kad
Schuberto momentas orientuotas link (angl. toward) G-dur
tonacijos. Su šios tonacijos kontūru Krumhansl ir lygino tonų
trukmes. Tačiau pagrindinė kūrinio tonacija yra C-dur (matyt,
Schubertas taip pat tikėjo, kad kūrinys yra šioje tonacijoje).
Nors Aardenas atliko savo skaičiavimus anksčiau nei Tem
perley’us, jis mini, kad standartizuotieji dermių kontūrai
neatitinka Youngbloodo, Knopoffo ir Hutchinsono bei jo
paties gautų duomenų (žr. Aarden, 2003, p. 58–63).
Pavyzdžiui, C-dur kontūro reikšmės (psichologinio ekspe
rimento įverčiai) visoms 12 aukščio klasių, pradedant C, yra
6,35, 2,23, 3,48, 2,33, 4,38, 4,09, 2,52, 5,19, 2,39, 3,66, 2,29,
2,88. Cis-dur / Des-dur kontūras gaunamas perstūmus šias
reikšmes per vieną vietą į dešinę, o paskutinę reikšmę perkėlus
į priekį (t. y. C aukščio klasė įgyja prieš tai buvusią H reikšmę).
Tuomet Cis-dur / Des-dur kontūro reikšmės yra 2,88, 6,35,
2,23, 3,48, 2,33, 4,38, 4,09, 2,52, 5,19, 2,39, 3,66, 2,29.
Grynųjų kvintų ir didžiųjų tercijų dvimatė erdvė sutampa su
Rameau triguba ir penkiaguba progresijomis bei jų realizacija
progresijų lentelės pavidalu (Nouveau système, 1726), taip
pat su Eulerio tonų tinkleliu (vok. Tonnetz; Tentamen novae
theoriae musicae, 1739), tačiau straipsnio autoriai niekur

83

Lietuvos muzikologija, t. 15, 2014

15

16

17

18

neužsimena, kad idėją būtų pasiskolinę iš Rameau, Eulerio
ar vėlesnių autorių muzikos teorijos darbų.
Apie Bayeso teoremą žr., pavyzdžiui, Čekanavičius, Muraus
kas, 2000, p. 84–85.
Apie intervalų asimetrijos svarbą dermės suvokimui užsimena
ir kiti mokslininkai, pavyzdžiui, žr. Dowling, Harwood, 1986,
p. 98–101; Lerdahl, 1988, p. 247.
Jie į algoritmą taip pat įtraukė Ernsto Terhardto „virtualaus
aukščio“ modelio (Terhardt, 1979; Terhardt, Stoll, Seewann,
1982a; 1982b) supaprastintą versiją (Parncutt, 1989, p. 77–97).
Brown (1988) atliko eksperimentą, kuriame klausytojai, išgirdę
vienbalsę lygių skirtingų tonų seką, turėjo paniūniuoti toniką.
Kiekviena seka buvo pateikta tris kartus, kaskart pakeičiant
garsų tvarką. Garsai galėjo būti išdėstyti taip, kad sužadintų
vieną iš dviejų aiškių tonacijų arba kad sukeltų dviprasmišką
tonacijos pojūtį. Kiekvienai tonų sekai Brown užfiksavo klau
sytojų, paniūniavusių vieną iš 12 galimų tonikų, skaičių.
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Summary
Tonal hierarchies in Western musicology have been
observed and well documented since Rameau (Traité de
l’harmonie, 1722; Generation harmonique, 1737), when
the idea of central pitch and central chord (the tonic) was
suggested and the base for classical harmony was established.
A large body of music theorey literature on tonal-harmonic
music and evidences against psycho-acoustical tradition
of scale formation encouraged music psychologists to
search for the psychological basis of this phenomenon.
The research in tonal hierarchies was developed initially by
Shepard and Krumhansl and elaborated and summarized
in the well known study by Krumhansl and her associates
(Krumhansl, 1990a).
Tonal hierarchy is not the only principle which operates
on construction and cognition of musical scales, therefore
this phenomenon should be analyzed among other laws of
perception and cognition (e. g. Dowling’s model of scale;
Dowling, 1982). Tonal hierarchies are based on other
general and music-specific phenomena of perception and
cognition; these are psychophysical (Weber-Fechner)
law (frequency logarithmization), categorization (divi
sion of pitch continuum into discrete categories), octave
equivalence, Miller’s number 7±2 (Miller, 1956), optimal
intervallic step, cognitive reference points etc.
The probe tone technique for tonal hierarchy evaluation
was described for the first time by Krumhansl and Shepard
(1979; see also Krumhansl, Kessler, 1982). The participants
of experiments had to rate in the seven-point scale how
well each of the 12 tones of chromatic scale fit the musical
context (e. g. major scale, chord, chord progression). The
experiment results were summarized as standardized key
profiles, i.e. 12-number vectors which represent the salience
of each tone in the hierarchies of major and minor scales.
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The highest rating was given to the first scale degree (the
tonic), slightly lower to the third and the fifth degree (other
tones of the tonic chord), still lower for other scale degrees,
and the lowest ratings for nonscale (chromatic) tones.
The evidence revealed by the probe tone technique and
other methods showed that music theory was in close cor
respondence with psychological reality, even though the
participants of experiments had little or no knowledge of
music theory and practice of music performance, or they
behaved unconsciously during experiments (e. g. reaction
time task).
Krumhansl and Cuddy (2010, p. 53) suggested two
basic principles which operate on formation of cognitive
schema of tonal hierarchies. The first is the existence of
cognitive reference points (Rosch, 1975). The second
principle is sensitivity to statistical regularities. Listeners are
exposed to the musical soundscape and thus they uncon
sciously learn the distribution of pitch classes in particular
music style; tones which are more frequently repeated and
emphasized in other ways get greater modal weight in the
scale. Studies reported by Krumhansl (1985; 1990a, p.
66–76), Aarden (2003) and Temperley (2007) showed that
correlation between probe tone ratings (i.e. key profiles for
major and minor) and pitch class distributions (frequency
of occurrence and duration) in the Western tonal music is
statistically significant.
Krumhansl (1990a, p. 77) suggested that tonal hierar
chies operate as templates which are compared with tone
distributions in the piece of music or its excerpt; the best
fitted template induces the sense of tonality. LonguetHiggins and Steedman (1971), Krumhansl and Schmuckler,

(Krumhansl, 1990a, p. 78–81) and Temperley (2007, p.
79–89) described different algorithms which simulate the
induction of tonal hierarchy and estimate the most prob
able key of the musical excerpt as well. These algorithms
analyze only static properties of music (scales and pitch
class distributions) and ignore temporal order of tones.
Browne (1981), Brown and Butler (Brown, Butler, 1981;
1989; Brown, 1988) emphasized the dynamic aspect of
music. Brown (1988) accomplished the experiment in
which participants heard monophonic sequences of tones;
the same tones were arranged in three temporal orders as
each variation could induce different key. Participants had
to hum the tonic of the sequence. Huron and Parncutt
(1993) improved Krumhansl and Schmuckler’s algorithm
by incorporating the echoic memory; this improvement
should partly consider the temporal order of tones. The
algorithm was performed on Brown’s (1988) sequences and
output was compared with participants’ responses. However
the algorithm was unable to identify different keys for dif
ferent temporal orders of the same tones.
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Mathematical Bases of the Form Construction
in Arvo Pärt’s Music
Arvo Pärto kūrinių struktūros matematinis pagrindimas

Abstract
The creative method of the Estonian composer Arvo Pärt is based on a rigorous and strict calculation at all levels of composition. Such a
calculative approach of creation is a reflection of the informational society and more specifically – of the logic used in modern programming
languages, such as Java, C++, Python, Processing etc. The existing approaches of computational musicology or basically mathematical approaches partly allow to discover and to represent the algorithms under which the compositions were created. However in particular cases
it is not sufficient to correctly display these algorithms. Thus, a new method of music representation formalization will be presented. This
method is based on the use of statements originating from programming languages to logically represent the occurring processes, including
form building, in Pärt’s compositions. The described methodological approaches will be applied to the instrumental compositions such as
Cantus in Memory of Benjamin Britten, Arbos, Tabula Rasa, Mein Weg, Fratres and Spiegel im Spiegel.
Keywords: Arvo Pärt, computational musicology, algebraic approach, mathematical algorithms of the musical form building, comparative
analysis.
Anotacija
Estų kompozitoriaus Arvo Pärto kūrybos technika paremta tiksliais visų kūrinio parametrų apskaičiavimais. Toks kūryboje naudojamas skaičiavimo metodas yra informacinės visuomenės atspindys, konkrečiau tariant, logikos, naudojamos šiuolaikinėse programavimo kalbose, tokiose
kaip „Java“, C++, „Python“, „Processing“ ir pan., atspindys. Dabartiniai skaitmeninės muzikologijos metodai arba daugiausia matematiniai
metodai leidžia iš dalies atrasti ir pavaizduoti algoritmus, kuriuos naudojant buvo sukurti muzikos kūriniai. Tačiau tam tikrais atvejais nepakanka šių algoritmų vien tik parodyti. Straipsnyje pateikiamas naujas muzikos formalizavimo metodas. Naudojamos programavimo kalbų,
kuriomis siekiama logiškai pavaizduoti vykstančius procesus, tarp jų ir Pärto kompozicijų formos konstravimo procesą, formuluotės. Aprašytas
tyrimo būdas taikomas analizuojant instrumentines kompozicijas („Cantus Benjamino Britteno atminimui“, „Arbos“, „Tabula Rasa“, „Mein
Weg“, „Fratres“ ir „Spiegel im Spiegel“).
Reikšminiai žodžiai: Arvo Pärtas, kompiuterinė muzikos analizė, algebrinis metodas, muzikos formos sudarymo matematiniai algoritmai,
komparatyvinė analizė.

Introduction
In previous studies of Arvo Pärt’s creative style different
approaches confirming the close relation between external
graphical ideas and sound implementation within his compositions were used (Shenton, 2012). Such approaches as
style analysis, musical hermeneutics, Schenkerian analysis,
set theory, triadic transformation and others (Robinson,
2012) could make sense only partially and do not give the
key for the entire understanding of Pärt’s creative process.
The idea of the musical archetypes proposed by Brauneiss
(Brauneiss, 2012) fails when the same rhythmic structure
organization could be found not only in Arbos, for which
as the author assumes the structure was designed, but in
Mein Weg, Cantus in Memory of Benjamin Britten and in
a mirrored version in Silentium from Tabula Rasa. Thus,
the traditional musicological approaches are not sufficiently
adequate for Pärt’s compositions analysis.
Instead, the computational musicology approaches may
be used. Computational musicology appeared with the
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appearance of technology in the 20th century and consists
of search for a computational aspect of music and development of theoretical models of the interactions between
the levels of representation, which use this computational
aspect (Ahn, 2009).
One of the approaches of computational musicology
is the algebraic approach to music theory which proposes
mathematical methods for music analysis (Andreatta,
2003), which have been used for present analysis.
Aim of the article
Despite the aesthetic position of Pärt, assuming that everything that could be mathematized has nothing to do with
music (Pärt, 1990), within his own works the composer uses
mathematics and any sort of calculation at all levels of music
composition – in general form structure, in formation of melodic patterns, in polyphonic relation between voices. Thus
the aim of the present article mainly consists of showing these
mathematical regularities, especially of the form construction,
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on several examples of Pärt’s music. An additional task lies in
the development of a new methodological approach, allowing representation of music processes as logical statements
with the use of semantics coming from modern computer
languages, such as Java, C++, Python or Processing.
For the analysis six instrumental compositions were
chosen – Cantus in Memory of Benjamin Britten (1977),
Arbos (1977), Tabula Rasa (1977), Fratres (1977), Spiegel
im Spiegel (1978) and Mein Weg (1989). The main reason
for the instrumental compositions selection is their freedom
from text and human voices limits, which can add some sort
of restrictions. The selection of the specified compositions
is made under their constructional comparability, essential
for comparative analysis.
Mapping principle
Computational analysis requires the mapping of notes
to numbers. This mapping consists of the numerical values
assignment to the each step of the scale, also sign “+” or “-”
assignment depending on where these steps are situated –
above the starting note or below. The note considered as the
starting point of voice movement receives the value of number
“0”, the note of one step above receives the value of number
“1” with sign “+” and the note of one step below – the value
of number “1” with sign “-“, similarly the note of two steps
above – the value of number “2” with “+” sign and the note
of two steps below – value of number “2” with minus sign etc.

Fig. 1. Mapping method illustration

Such mapping method was used to Pärt’s compositions in previous works for analysis of Mein Weg structure
(Shvets, 2012), computer modelling of Spiegel in Spiegel
(De Paiva Santana, 2012). The attempts of this method’s
application have been used to the Fratres structure analysis
(Zamornikova, 2011), but inappropriate values assignment
caused the absence of significant result of the method application: all the steps above the “0” note were noted as
number “1” and all the steps below – as number “1” with
“-” sign. Thus, the ranges affecting the structure configuration were not received.
Form building algorithms
In numeric representation
The construction of the form in Pärt’s compositions is
far from traditional musical forms organization and relies on
the main melodic voice development. Sometimes the composer uses the measure structures grid, guided, in turn, by

mathematical logic. Within this grid the composer inserts
the main music material (Fratres), which can be alternated
with secondary-level music material (Ludus). All these cases
will be described in detail.
The main Melodic voice’s (M-voice) development
consists of linear algebra operations, such as addition,
subtraction and multiplication. The symmetry laws also
play a significant role in the M-voice construction and can
be applied in vertical (change of sign for the same range)
and horizontal senses (reversed order of numbers). These
algorithms are visible on the micro level of each piece construction and on the macro level between pieces, where
the structure of the one piece could appear as a reversed or
altered version of another piece.
The micro level of each piece composition is constructed
from larger and smaller structures, subordinated hierarchically between them. These larger and smaller structures are
classified as stanzas, phrases and elements. In some cases
intermediate structures as semi-stanzas or semi-phrases can
appear, but it is not obligatory and depends on each case.
Stanza is a completed event within Part’s music. It contains the beginning and the end of the structural numerical
range on which the mathematical operations are executed.
Stanza can or cannot be divided into smaller structures – the
quantity of used numerical operations and transformations
decide for it.
The use of mathematical operations within each structure has several levels of interactions:
•• Stanza-stanza level;
•• Phrase-phrase level;
•• Element-element level.
The implementation of logic operations will be considered now in concrete examples. For this implementation
only a few first stanzas of the main M-voice of each piece
will be shown to set the principle of the form algorithm
formation. The whole ranges in graphical representation
will be shown later.
The interactions on stanza-stanza level are inherent in
the structure of Fratres. In this case the replacement of elements within the phrases of neighbouring stanzas occurs
(-1 +1 towards +1 -1).
Fratres
1st stanza
st
1 p. 0 - 1 + 1 0
2nd p. 0 - 1 - 2 + 2 + 1 0
3rd p. 0 - 1 - 2 - 3 + 3 + 2 + 1 0

2nd stanza
0+1-10
0+2+1-1-20
0+3+2+1-1-2-30

The interactions on the phrase-phrase level are inherent
in the Mein Weg and Spiegel im Spiegel structure. These cases
are rich of mathematical transformations such as:
Vertically mirrored ranges within the phrases (+2+1
towards -2 -1) of the same stanza;
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Horizontally mirrored ranges of numbers with the use
of linear addition: +1 +2 +3 towards (+4) +3 +2 +1 (or
the same range of numbers with “-” sign).

init
1st st.
2nd st.

1st st.
2nd st.

Mein Weg
0 +1
st
1 p. +2 +1 0
2nd p. +1 +2 +3 0
1st p. +4 +3 +2 +1 0
2nd p. +1 +2 +3 +4 +5 0

-1 0
-2 -1 0
-1 -2 -3 0
-4 -3 -2 -1 0
-1 -2 -3 -4 -5 0

Spiegel im Spiegel
1st p. -1 0
2nd p. -2 -1 0
1st p. -1 -2 -3 0
2nd p. -4 -3 -2 -1 0

+1 0
+2 +1 0
+1 +2 +3 0
+4 +3 +2 +1 0

The interactions on the element-element level are inherent in both parts of Tabula Rasa, in Arbos and Cantus
in Memory of Benjamin Britten. These interactions contain
the following mathematical transformations:
Mirrored order or numbers within the elements of
phrases (+1+2+1) and vertically mirrored phrases (with
change of sign);
Replacement of the numbers’ order with linear addition
of the elements to each new stanza.
Ludus

1 stanza:
2nd stanza:
3rd stanza:
st

1st stanza:
2nd stanza:
3rd stanza:
Silentium
1 stanza
2nd stanza
3rd stanza
st

1st stanza
2nd stanza
3rd stanza
4th stanza
5th stanza
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1st phrase
1st element
0 +1
0 +1 +2 +1
0 +1 +2 +3 +2 +1
2nd phrase
1st element
0 -1
0 -1 -2 -1
0 -1 -2 -3 -2 -1

1st phrase
0 +1
0 +1 +2 +1
0 +1 +2 +3 +2 +1

Arbos
0 -1
0 -1 -2
0 -1 -2 -4
0 -1 -2 -4 -3
0 -1 -2 -4 -3 -4

In graphical representation
All the ranges of numbers presented above can be represented also with graphics as histograms. The graphical
representation will clear up the similarities of the structure
algorithms between the pieces. With graphical representation it becomes obvious that the structure algorithm of
Arbos is a slightly altered version of Cantus in Memory of
Benjamin Britten:

Cantus in Memory of Benjamin Britten

2nd element
0 -1 0
0 -1 -2 -1 0
0 -1 -2 -3 -2 -1 0
2nd element
0 +1 0
0 +1 +2 +1 0
0 +1 +2 +3 +2 +1 0

Arbos
It is also obvious that the form structure algorithm of
Mein Weg is a reversed version of Spiegel im Spiegel:

2nd phrase
0 -1
0 -1 -2 -1
0 -1 -2 -3 -2 -1

Cantus
0 -1
0 -1 -2
0 -1 -2 -3
0 -1 -2 -3 -4
0 -1 -2 -3 -4 -5

Spiegel im Spiegel
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Mein Weg
The idea of question-answer relations appears in the
Ludus part of Tabula Rasa (element-element level) and
Fratres (phrase-phrase level); Silentium part of Tabula Rasa
appears as a simplified version of Ludus.

Fratres

Ludus

Silentium

In formulas representation
The application of algebra operations with symmetry
laws allows us to represent the M-voice development as
mathematical formulas or conditions of a computer program. The code presentation for the formalization of music
representation is a new methodological approach that can
be used as alternative to verbal or graphical representations,
but in conditions of information society appears as the most
compact and appropriate (Lyotard, 1979). It is a logical level
of music representation. For example, the form of Cantus
in Memory of Benjamin Britten can be represented as the
for loop statement, the main logic of which allows executing repeated iterations of values. The for loop statement in
programming is usually used when the amount of iterations
is predefined before entering the loop:
for ( i = 0 ; i < x; i++ ) {
x = x * (-1)}
This simple code will add negative numbers in ascending
order from 0 (i = 0) to x (i < x) until the value of x is reached
(i++ means proceeding with a natural range numbers in
ascending order – 1,2,3,4,5 etc.). The “for” operator means
that we want to make the iteration of number i, which appears in condition of the statement. The assignment of x to x
multiplied by (-1) means that each item of the range that we’ll
receive will be with “-” operator. This code returns numerical
range of the form development algorithm shown in numeric
representation for Cantus in Memory of Benjamin Britten.
The for loop statements are useful for representation of
the final numeric values of the range’s development. The
most important x-value within the loop (the final point of
ranges increase) can be also presented in terms of mathematics as n-point of range increase.
Earlier the differences of the form development algorithms on first few stanzas example were shown. However
the whole form representation requires the final value to
be considered in its entirety. If we consider that we’ve been
analyzing only the main M-voice development of one layer
and that each piece contains at least more than one layer
(but not more than 5 in analyzed works), it becomes obvious
that traditional descriptive methods are not efficient in the
processing of such amount of information. Only the codes’
representation with the initial and final set of values could resolve the problem of large quantity of information processing
to be used in comparative analysis. The initial set of values for
the main M-voice is especially useful in comparison to different M-voices within the same piece and will be shown later.
The graphical visualization of the whole main M-voice
structure allows us to follow farther form algorithms’ development until the formation of the entire structure. Figures
2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 present graphical visualizations of the
whole main M-voice from selected Pärt’s compositions.
The comparison of these graphical representations clarifies
that similar initial algorithm of development can result in
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Fig. 2. The whole range of the main M-voice from Cantus in Memory of Benjamin Britten

Fig. 3. The whole range of the main M-voice from Arbos

Fig. 4. The whole range of the main M-voice from Spiegel im Spiegel

Fig. 5. The whole range of the main M-voice from Mein Weg

Fig. 6. The whole range of the main M-voice from Fratres

Fig. 7. The whole range of the main M-voice from Ludus

Fig. 8. The whole range of the main M-voice from Silentium
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different forms configuration according to the following
parameters:
1) Number of stanzas;
2) Number of repetitions of the same structure.
Let us present now the ways of development after reaching the highest n-point of range increase in graphical representation. The common feature for all seven main M-voice
forms is aspiration to achieve the n-point of number range,
which also is the final point in the form development. The
form of the main M-voice from Mein Weg is an exception,
where after the increase until the highest n-point of ranges,
gradual decrease back to 0 occurs.
The exact repetitions of stanzas in case of Fratres or Arbos
don’t give such clear visual representation of this main feature,
however previous numeric representations have shown the
algorithms with the use of linear addition until the n-point
of ranges is reached. To formalize the whole structure of these
pieces part of a code can be used. The occurred repetitions
after the primer algorithm execution can be presented as if
statement. It means that we will follow the primer algorithm
until it reaches n-point of range and if it reaches that point,
we will repeat the last stanza (in case of Arbos) or the first and
the second stanza (in case of Fratres) x times:
if (n-point = stanza[i])
stanza[] * x
The result of the number of stanzas change is visible on
the example of the comparison of the main M-voice structures from Spiegel im Spiegel and Mein Weg: the n-point of
the main M-voice from Spiegel im Spiegel equals to +3/-3
and the n-point from Mein Weg equals to +15/-15.
This parameter is important for comparison of the other
M-voices with the main M-voice within the same piece.
The set of these data allows us to take into consideration
the entire form of the piece and to consider the relations
between M-voices in different layers. These data can be
visualized further.
Types of complementarity
The ways of vertical complementarity in analyzed pieces
is reached by means of three methods:
1) two times rhythmic values augmentation of each
next M-voice within the same piece (Cantus in Memory of
Benjamin Britten, Arbos, Mein Weg, Silentium);
2) Dispersion of others M-voices in accompaniment
figures (Spiegel im Spiegel, partly Ludus);
3) Canonic shifting of the M-voices containing the same
rhythmic values (Ludus).
The vertical complementarity is not a single type of
complementarity which can be found in Arvo Pärt’s music.

The horizontal complementarity also occurs with measure
structures division mentioned above. There are two cases
of such measure structures in selected compositions, which
differ by its use.
The first level of use consists of mathematical operations
that could be performed with these structures, but it does
not affect the general structure of M-voices. This level of
measure structures division is used in the Fratres and Ludus
part from Tabula Rasa.
The second level consists of influencing M-voices development because measure structures play the role of frame
slots, which can be filled out only with a special type of
information. Each measure structure has its own set of Mvoices and they are developing independently within separate
measure structures. The second level of measure structures
division is inherent in Ludus part from Tabula Rasa.1
Mathematical operations performed on measure
structures in Fratres consisting of addition of the number
“2” in order to receive metric quantity units (“9” as result
of 7+2 and “11” a 9+2 additions) were described earlier
(Zamornikova, 2011). The number “2” appears also in
multiplication operations on micro (repetition of one meter
“6/4”) and macro levels (repetition of a number, or a list of
meters “7/4 9/4 11/4”).
The laws of internal and external symmetry are also inherent in the measure structures construction. The internal
symmetry consists of the number “9”, which is situated as a
metric quantity unit in the middle of the list of metric units
and farther is used as the number of repetitions for stanzas.
The external symmetry consists of the use of meter “6/4” at
the beginning and the end of the piece. The whole measure
structure can be presented as a mathematical formula with
described operations:
{ [ 6/4*2 (7/4 9/4 11/4)*2 ]*9 6/4*2 }
Before describing mathematical operations on measure
structures used in Ludus part from Tabula Rasa, let us
define its general measure structures construction. Ludus
can be devised into two main parts – before cadenza and
after. The part before cadenza in a dramaturgical sense is a
gradual increase of tension before cadenza-culmination.
Each of these greater parts have internal division: part before
culmination has four stanzas (devised into 8 semi-stanzas)
and cadenza-culmination part consists of two internal
1

Some researches (Zamornikova, 2011) assume the presence of
such level use in Fratres. They believe that such division occurs
between the S-part (M-voice stanzas) and R-part, consisting of
the two measures filled out with ostinato percussion rhythmic
figure. But as we will see later in comparison with other works
by the same composer, the percussion insertion usually plays
the role of “points” or “separators” at the end of stanzas and is
not treated as independent material, pretending to be divided
from the main M-voice.
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culminations – first with fast decay in a-moll ambience
and second with fast dynamic increase in ambience of the
diminished seventh chord (VII7 to g-moll, the subdominant
function to d-moll, tonality of the next part Silentium). The
mathematical operations on measure structures are used in
the part before culmination.
Mathematical operations in Ludus consist of addition
and subtraction. Addition is used for adding measures
and subtraction for subtracting meter units. Each stanza
consists of two semi-stanzas related by question-answer relations. Each semi-stanza contains three measure structures.
Ludus measure structures division
MS1
1st stanza
2 stanza
nd

3 stanza
rd

4th stanza

1st s.-stanza
2nd s.-stanza
1st s.-stanza
2nd s.-stanza
1st s.-stanza
2nd s.-stanza
1st s.-stanza
2nd s.-stanza

6/4
5/4 6/4
6/4 (3)
5/4 6/4 (4)
6/4 (6)
5/4 6/4 (7)
6/4 (9)
5/4 6/4 (10)

Comment for MS2
MS1
0
8/2 G.P.
1
7/2 G.P.
+3 measures
6/2 G.P.
+3 measures
5/2 G.P.
+3 measures
4/2 G.P.
+3 measures
3/2 G.P.
+3 measures
2/2 G.P.
+3 measures
1/2 G.P.

Comment sections show the regularities, which can be
formalized as pieces of codes.
Addition of measures in MS1 can be displayed as a while
loop statement (the logic of while loop statement consists of
code execution until the condition is true) with a different
initial value for the first and the second semi-stanzas within
each stanza: for the first semi-stanzas initial value of x before
addition is “0” and for the second semi-stanzas the initial
value of x equals to “1”:
a) While loop for the first semi-stanzas:
x=0
while ( x <= 9){
x+3}
b) While loop for the second semi-stanzas:
x=1
while ( x <= 10){
x+3}
The first while loop will return values 3, 6, 9, which are
the numbers of added measures for the first semi-stanzas
of the second, third and fourth stanzas consequently. The
second while loop will return values 4, 7, 10, which are the
numbers of added measures for the second semi-stanzas of
the same stanzas as in case of the first semi-stanza’s addition.
Subtraction operation used in MS2 section can be
expressed with the already described for loop statement:
for (i = 8; i >= 1; i-- ) {…}
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Question-answer relations are inherent in only the third
measure structure (MS3). The measure structures division
is made under meter change: each first semi-stanza of each
stanza begins with 6/4 meter and each second semi-stanza
of each stanza – with 5/4 followed by 6/4 meter. Measures
filled with these meters make part of the MS1. The meter of
the second measure structure (MS2) is constantly changing
being affected by the subtraction operator. The third and the
last measure structure (MS3) consist of measures with 4/4
meter. The measure structure principle of division described
is shown in the following table:
C o m m e n t MS3
for MS2
4/4 (6)
-1m. unit 4/4 (10)
-1m. unit 4/4 (12)
-1m. unit 4/4 (16)
-1m. unit 4/4 (18)
-1m. unit 4/4 (22)
-1m. unit 4/4 (24)
4/4 (30)

Comment for MS3
+6
+4
+2
+4
+2
+4
+2
+6

+6
+6
+6

This code performs gradual decrement (by -1) from
value 8 to 1 and it reflects a gradual decrement of quantitative metric units in MS2 in each semi-stanza. Thus it begins
with meter 8/2 in the first semi-stanza of the first stanza
and it finishes with meter 1/8 in the second semi-stanza of
the fourth stanza, which is the last semi-stanza of the form
structure before cadenza.
Addition regularities in the MS3 are guided by symmetrical laws: the first semi-stanza contains six measures,
the last semi-stanza has number six as the quantity of added
measures (comparing to the previous seventh semi-stanza).
The addition between these first and eighth semi-stanzas
can be expressed with (4+2) * 3, because the quantity of
measures added to the second semi-stanza equals to 4 and to
the third – to 2. The same 4 followed by 2 added measures
are repeated yet in the pairs of 4th–5th and 6th–7th semistanzas. The whole formula for addition regularities in the
MS3 has the following expression:
{6 [(4+2) * 3] 6}
It is easy to perceive that 4+2 also equals to 6, thus the
divided internal number “6” is surrounded by external whole
number “6”, creating perfect symmetry.
Symmetry laws are inherent in the canonic shifting of
the M-voices (with aligned T-voices) containing the equal
rhythmic values in the same MS3 of Ludus: descending
order is followed by mirrored symmetrically equal ascending
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order in each semi-stanza. The question-answer relations
between first and second semi-stanzas occurs on this level
too: the first semi-stanza contains two phrases with shifted
pairs of M and T voices, while the second semi-stanza
contains only two pairs of M and T voices, but instead
additional M-voice within each of its two phrases. The
described regularities can be expressed by means of formula
where the dash signs (“-”) means simultaneity and plus signs
(“+”) complementarity or shifting:
1st phrase

whole note, 8 = double whole note, 16 = quadruple whole
note, 32 = octuple whole note; 1.5 = dotted quarter, 3=
dotted half note, 6 = dotted whole note.

Mein Weg

2nd phrase

1st s.-st.: (M-T)*2 + (M-T) | (T-M) + (M-T)*2

Cantus in Memory of Benjamin Britten

2nd s.-st.: (M-T)*2 + (M+M) | (M+M) + (M-T)*2
Going deeper into phrase-phrase relations within each
semi-stanza of MS3 from the Ludus part of Tabula Rasa
other addition regularity appears. This time it affects the
quantity of added quarters in bound between phrases. The
bound consist of repeated quarters on the same pitch “A2”
with staccato articulation signs. The quantity of quarters in
the first semi-stanza equals to 10 and in the second semistanza – to 12, thus the quantity of added quarters between
two semi-stanzas within the same stanza equals to 2. This
regularity will be held for the rest of other pairs of semistanza. The number of added quarters between each of
stanzas is equal to 6, thus if the quantity of bound measures
in the second semi-stanza within the first stanza was 12, the
quantity of these measures in the first semi-stanza within the
second stanza is 18. It results in 4 times 2 quarters added in
pair of semi-stanzas and 3 times 6 quarters added between
four stanzas. This regularity can be expressed with nested
for loop, where outer iteration (+6 or i) is executed after
inner iteration (+2 or j). The general structure of nested for
loop is as follows:
for ( i = 0; i < num1; i++) {
for ( j = 0; j < num2; j++) {…}}
In our case each outer i (+6) addition will be done after
the inner j (+2) addition is executed.
Rhythm of M-voices
Form organization depends on rhythmic organization
in both vertical and horizontal senses. Vertical rhythmic
organization mentioned earlier as the first method of
vertical complementarity relies on 2 times rhythmic values
augmentation of each next M-voice within selected structure. The horizontal organization also uses the principle of
2 times augmented/reduced rhythmic values if they are not
homogeneous. For visualization we will apply such values
signification: 0.5 = eights, 1 = quarter, 2 = half note, 4 =

Arbos

Silentium

Fratres

Spiegel im Spiegel
The described principle of two times rhythmic values
augmentation is used for Mein Weg, Cantus in Memory of
Benjamin Britten and Arbos. The vertical rhythmic construction of Silentium appears as reversed copy of Arbos.
M-voices inherent in Fratres and Spiegel im Spiegel are
guided by equivalency principle in their rhythmic cells. The
formula 1*n in Fratres means that the quantity of quarters
varies according to the used meter (7/4, 9/4, 11/4), but
first half note (2) and last dotted half note (3) remains in
each metric cell, creating the structure of frame with core.
This representation does not negate the second type of
vertical complementarity used in Spiegel im Spiegel, only
it shows that two dispersed in accompaniment M-voices
have the same harmonic rhythm duration, despite their
non-synchronic entry.
The Ludus part is not shown within these representations because of its horizontal complementarity of the second type (which affects the general form structure construction) instead of vertical and will be analyzed in other way.
It is reasonable to analyze each measure structure separately
by proposing the whole tables of rhythmic development,
because it differs from the first or second semi-stanza type.
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First measure structure (MS1) contains only one
M-voice which consists of the same numeric ranges that
M-voices from MS3. However the rhythmic organization
differs a lot – from rhythmic values to rhythmic progressions. Using the same numeric representation of rhythmic
values, let us present the rhythm structure for MS1 with
the following table:
Ludus MS1
1st s.-st.
1st
stanza 2nd s.-st.
1st s.-st.
2nd
stanza 2nd s.-st.
1st s.-st.
3rd
stanza 2nd s.-st.
1st s.-st.
4th
stanza 2nd s.-st.

6
2 + (3 * 3)
(1.5 * 4) + (3 * 4)
2 + (3 * 3) + (1.5 * 4) + (3 *4)
((1.5 * 4) + (3 * 4)) * 2
2 + (3 * 3) + ((1.5 * 4) + (3 * 4)) * 2
((1.5*4)+(3*4))*3
2 + (3 * 3) + ((1.5 * 4) + (3 * 4)) * 3

The multiplication sign means repetition of the same
rhythmic values and plus sign – simple neighbouring of different rhythmic values. If we store the initial rhythmic value
6 (dotted whole note) from the first semi-stanza of the 1st
stanza in x0 and its following rhythmic series corresponding
to the formula (1.5 * 4) + (3 * 4) in x, then if we store the
range of rhythmic values from the second semi-stanza of the
1st stanza and corresponding to the formula 2 + (3 * 3) in y,
we receive a much more simplified version of the same table:
Ludus MS1
1st semi-stanza
1st
stanza 2nd semi-stanza
1st semi-stanza
2nd
stanza 2nd semi-stanza
1st semi-stanza
3rd
stanza 2nd semi-stanza
1st semi-stanza
4th
stanza 2nd semi-stanza

x0
y
x
y+x
x*2
y + (x *2)
x*3
y + (x * 3)

The rhythmic range corresponding to x is present in
every semi-stanza from the second stanza. The range stored
in y plays the role of the beginning of entire rhythmic range
inherent in the second semi-stanza. The formula of rhythmic progression for whole stanza looks as follows:

The MS3 section contains multiple M-voices which
can be divided into two groups regarding used rhythmic
progressions – static and dynamic. The static group contains
rhythmically identical M-voices consisting of quarters (1).
The quantity of M-voices within the static group changes
from three to four upon first to second semi-stanza’s type
use. The dynamic group contains three M-voices which
rhythmically vary between them and inside themselves.
The first M-voice generally consists of eighths (0.5) with
the possible insertion of two sixteens on feeble times. The
second M-voice consists of triples (0.3) and the third Mvoice – of sixteens (0.25) only2.
A general table of rhythmic values within the dynamic
group of MS3 from the first semi-stanza looks as follows:
Ludus MS3 dynamic group
(0.5 * 2) * 3 + dot
1st M-voice:
(0.3 * 3) * 3 + dot
2nd M-voice:
(0.25 * 4) * 3 + dot
3rd M-voice:

The formulas in parenthesis correspond to one quarter
with an appropriate number of repetition of smaller values
in it. The multiplication of values in parenthesis with a
specified number means the repetition within the same
measure where “dot” is included. Each next semi-stanza
adds one more measure to each M-voice of this group before
primarily appeared progression. Thus, the development of
all rhythmic progressions for all M-voices of dynamic group
can be formalized as follows:
((((value*n)*4)*n) + ((value*n)*3+dot)) *n
Or if represent the formula for added measures
((values*n)*4) as A and finishing formula ((value*n)*3+dot)
as F, we receive the next formula:
(A * n + F) * n
Considering the dynamic changes in rhythmic progressions from three analyzed measure structures of Ludus, the
visual representation of its horizontal rhythmic structure
will be done with use of values in discovered formulas and
on example of one semi-stanza after the regularities are set
already (second stanza):

(x * n) + (y + (x * n))
where n is a number of repetitions from 1 to 3.
The rhythmic organization of MS2 directly depends
on metric units subtraction presented earlier and consists
only of pauses (Grand Pauses), thus the rhythmic values
substruction is exactly the same as in case of metric units
(one metric unit equals to one half note).
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The bigger values that can appear at the end of each semistanza for each M-voice are considered as “dots”. Thus, their
rhythmic values are not taken into consideration.
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Dynamic changes in rhythmic progressions based
on mathematical laws are inherent also in the horizontal
rhythmic structure development of Arbos. The regularity of
two times augmentation/reduction was described already,
but within this piece the combinatorics plays decisive role
in domain of rhythmic development. At first sight the
combinatorics finishes on a simple regular replacement of
bigger rhythmic value by smaller rhythmic value, creating
alternation of iambic and choreal rhythmic structures in
each new stanza. However the first and the last rhythmic
values of each stanza create all the possible combinations of
two elements – a and b, when the combinatory possibilities
are exhausted (after four stanzas), a new cycle with the same
order of combinations begins:
Arbos rhythmic structure combinatorics
st
stanza
ba
aa
2nd stanza
ab
3rd stanza
bb
4th stanza

Described rhythmic combinatorics is inherent in all
M-voices of the piece. The values of a and b in the three
M-voices differ from the applied law of vertical two times
augmentation/reduction regularity.
Similar mathematical regulations are used in development of the rhythmic structure of Mein Weg. In this case we
will count the number of repetitions of uniform rhythmic
values for each new number from pitch range, present in
each M-voice. After one measure of primer initialization
of movement, the regularities are set. Each stanza contains
three rhythmic sections. These rhythmic sections are separated by a pause equal to one rhythmic value inherent in
specified M-voice (eighth pause for the highest M-voice,
quarter pause for the middle M-voice and half note pause
for the lowest M-voice):
Mein Weg rhythmic structure development
2nd section
3rd section
1st section
init.
(2 4)*2 2
3 (2 4)
1 (4 2)*2 4
1 (4 2) 4
1st st.
3 (2 4)*2
1 (4 2)*4 4
1 (4 2)*2 4
2nd st.
rd
3 (2 4)*3
1 (4 2)*6 4
1 (4 2)*3 4
3 st.

Repetition structure in the second and third sections
consists of the frame (1 4) and core (4 2). The number
of repetition of the core in the second section equals to
the formula: x*2, in comparison to the third section. The
structure of the frame with varied core is familiar to Fratres
where it was inherent in the horizontal proportions of
rhythmic values. Let us formalize the numbers received
using following assignments:
•• for rhythmic values repetitions: 1 = a, 2 = b, 3 = c; 4 = d;

•• for core repetitions (after multiplication sign): N =
natural range of numbers from 1 to 7 and in back order
(increment up to the n-point of ranges occurs until 7th
stanza with gradual decrement until 14th stanza); E =
even range of numbers, which are two times taken a
natural range of numbers from 1 to 7;
After assignment the next formula for homogeneous
rhythmic values within each M-voice of Mein Weg appears:
c (b d)*N | a (d b)*E d | a (d b)*N d
Clear symmetrical succession of core multipliers can be
extracted from the previous formula:
N–E–N
After reduction of repeated elements, the next formula
appears:
c (b d)*N | a (d b)*E/N d |
where the slash sign “/” means “or after”. The reversed
succession of elements within the core in the first section
compared to next two sections to the use of reversion
method for numeric range of pitches iterations widely used
in general M-voice construction in Mein Weg.
The number of repetition creates rhythmic groups to
which the repeated rhythmic values belong. It means that
one time (plus 8th pause) or two times repeated eighth belong to quarter (1) and three times repeated (plus 8th pause)
or four times repeated eighths belong to a bigger rhythmic
value – half note (2). The formula of rhythmic groups for
repeated homogeneous rhythmic values looks as follows:
2 (1 2)*N | 1 (2 1)*E 2 | 1 (2 1)*N 2
Representing the core part (1 2)*N with their repetitions as a and the (2 1)*E/N as b, we receive the following
formula view:
2a/1b2/1b2
Clear alternation of bigger value with smaller appears:
21212
Rhythmic sections correspond to the numeric range
movements: movement from a greater even number with
the plus sign to the smallest odd number (+2 +1) correspond to the first section, movement from the smallest odd
number with the minus sign to a greater odd number (-1
-2 -3) corresponds to the third section, movements from
a greater even number with the minus sign to the smallest
odd number (-2 -1) and from the smallest odd number
with the plus sign to a greater odd number (+1 +2 +3) are
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split together in the third section. The formalization of the
regularity described looks as follows:
1st section
2nd section
3rd section

+Eg => +Os
–Eg => –Os | +Os => +Og
–Os => –Og

Certain combinatory regularities are visible in this formalization too, if we consider a few restrictions:
•• The numbers of one numeric range movement have the
same sign as the first number of the range;
•• The change of sign between numeric range movement
are guided by strict alternation;
•• Even greater number always moves to the smallest odd
number and the smallest odd number to a greater odd
number.
An explanation for two movements split in one (second)
rhythmic section is evident with mathematical union – the
second section contains the mathematical union of the
first and last numeric range movements. Storing +/-Eg in
A, +/-Os in B and +/-Og in C we receive the following
formalization view:
1st section
2nd section
3rd section

AB
ABUBC
BC

Mein Weg

Cantus in Memory of Benjamin Britten

Arbos

Silentium
Fratres

Spiegel im Spiegel

T-voice
Tintinnabuli-voices (T-voices) in the analyzed pieces
are dependent on its vertical and horizontal correlations
with M-voices.
Vertical correlations
1. Formula correlation:
•• The same for each layer (Cantus in memory of Benjamin
Britten);
•• Differs from layers, but is held within each layer (Mein
Weg);
•• Differs from layers and within each layer (Fratres, Arbos,
Silentium, Ludus, Spiegel im Spiegel);
2. Rhythmic correlation:
•• Rhythmic values of M-voices are duplicated in corresponding T-voices (Cantus in Memory of Benjamin
Britten, Arbos, Mein Weg, Fratres, Ludus);
•• Rhythmic values of M-voices are not duplicated in
corresponding T-voices (Silentium, Spiegel im Spiegel);
Let us present the graphically described cases combining
formula (in white) and rhythmic correlations (in yellow):
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The quantity of T-voices differs from the piece, and usually equals to one T-voice per one M-voice, but two pieces
make an exception – Arbos with two T-voices per one middle M-voice and Fratres with one T-voice for two M-voices.
The pieces regarding formulas of T-voice additions can
be summarized to the following cases:
Entirely based on the formula T-/+1 for the T-voices
addition (Ludus, Cantus in Memory of Benjamin Britten);
Based on the formula T-/+1 for the T-voices addition
with T+2 incrustations (Mein Weg, Spiegel im Spiegel);
Entirely based on the formula T-2 (in relation to the
highest M-voice) for the T-voice addition (Fratres);
Based on the formula T-/+2 for the T-voices addition
with T-/+1 incrustations (Silentium, Arbos).
The third group of pieces according to the formula
correlation criterion can be ranged regarding the difficulty
of the algorithm used. The simplest algorithm is a literal alternation used for both parts of Tabula Rasa. The mirrored
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order of T+1/T-1 succession in the question-answer related
phrases within semi-stanzas from MS3 of Ludus or the
change of step in formula for T-voice addition (T-/+1 /
T-/+2) in the highest T-voice of Silentium don’t change
considerably the settled alternation principle.
A more difficult algorithm is used in the higher T-voice
related with middle M-voice from Arbos. The formula for
T-voice addition depends on the specified numerical value
from the range of M-voice. Mainly it consists of the T-1
addition formula, but until and including the -5 number
from M-voice range, all the odd numbers (-1, -3, -5) are followed by tintinnabuli-tone guided by T-2 addition formula.
For the rest of range (until -9) the last addition formula is
related with all even numbers (-6, -8*2).
The most sophisticated algorithms of T-voice addition
are used in Spiegel im Spiegel in two lower T-voices, thus
they must be visualized together with M-voice ranges for
better understanding:

Etc.
The lowest T-voice

Etc.
The middle T-voice

The formalization of the lowest T-voice addition algorithm in Spiegel im Spiegel can be made with the use of
logical formula for M-voice ranges transformations within
one stanza, expressed as follows:
1st phrase
2nd phrase

-Os => -Og z | +Os => +Og z
-Eg => -Os z | +Eg => +Os z

The T-voice with T-1 formula of addition is added to
every 0 note (z) within each stanza, except the third 0 note
(z) with T+1 formula of T-voice addition, which appears
after range from a greater even number with the minus sign
(-Eg) to the smallest odd number with the minus sign (-Os).
The middle T-voice algorithm consists of alternation
and symmetry principles combination: phrases always begin with T-tone additions according to the formula T+2,
which is farther alternated with T-1 formula of T-voice
addition. Symmetry with alternation order change occurs
on the smallest odd numbers with the plus sign (+Os) and
greater even numbers with the plus sign (+Eg) beginning the
transformation period in each second semi-phrase.
The algorithm for T-voice addition in the highest Tvoice is the simplest compared to two lower T-voices and
consists only of the T-1 formula for T-voice addition. This

T-voice appears as dispersed in accompaniment figure and
can be also considered in the context of horizontal correlations too.
Horizontal correlations
Horizontal correlations of T-voice with M-voice are
more difficult to perceive at first sight, because they are integrated into the structure which can be treated as melody, but
knowing the range of M-voice, T-voice within its structure
can be found. There are four cases of such correlations:
1) Simple alternation of M-voice with T-voice (M-voice
of violin solos from MS3 of Ludus);
2) Alternation of M-voice with T-voice on specified
algorithm (preamble to M-voice of violin solos from MS3
of Ludus);
3) T-voice alternation with two dispersed in accompaniment M-voices (Spiegel im Spiegel);
4) M-voice germination into T-voice (T-voice of violin
solos from MS3 of Ludus);
The dynamic changes in the third measure structure
from Ludus expressed earlier in rhythmic progressions
(two violin solos) within each stanza find its application
on the level of T and M-voices horizontal correlations. In
this case the dynamic changes affect the whole MS3 form
development (but within the same two violin solos) and are
expressed in combinatory order change of T and M-voices
alternation.
The combinatory effect is augmented when formally
M-voice (alternated M-voice with T-voice) is followed by
separate T-voice. The visual representation of four stanzas
looks as follows:

MS3 from Ludus
In this visualization each column signifies a new stanza.
Horizontal space inside the column stands for semi-stanzas
separation. Shades of grey colour express different M-voices.
The difference consists of one of two types of preamble use
before the main range of numbers in M-voice. The first type
of preamble is with the use of sixteens and eighths rhythmic
values and the second type is with the use of eighths. The
difference between two types of preambles lies in formula
construction too, which is described farther in the article.
Vertically added T-voice appears only in the second and
third stanzas and in the last stanza it is replaced with Mvoice. The formula for T-voice addition undergoes change
of the step from -/+1 to -/+2, which appears in the third
stanza. The relation of the T-voices added to different semistanzas within each stanza has a reversed character.
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The relations of horizontally added T-voices within the
structure of M-voices belonging to different semi-stanza
within each stanza also have a reversed character. Thus, it
will be sufficient to understand the logic of T-voice belonging to the first semi-stanzas for understanding the logic
of T-voice within the second semi-stanzas. T-voice from
the first semi-stanza of the first stanza follows the logic of
T-1/T+1 succession and it is repeated in the second and
beginning of the third stanzas, but in the last fourth stanza
the succession that begins the semi-stanza is reversed. The
mirroring principle is inherent in the last two stanzas and
resembles the same principle used for vertically added Tvoice to the middle M-voice in Spiegel im Spiegel. If we represent the primer succession T-1/T+1 as A and its reversed
version as B, we receive the following formalization for the
horizontally added T-voice within each first semi-stanza:
A A AUB BUA
Naturally the logical formalization for the horizontally
added T-voice within each second semi-stanza will be the
reversed version of the first formula:
B B BUA AUB
Preambles formation
The algorithm of two types of preambles formation is
more sophisticated than the simple alternation of M and T
voices. Also it is developed from the end. That means that
the general formula was created initially and placed at the
very end of the whole MS3 form. Then its elements where
gradually reduced to the beginning of the form. The initial
formula can be visually presented as follows:

Full algorithm of preambles from MS3 of Ludus
Two ranges from 7 to 0 reflect the structure of two types
of preambles. The range with the plus sign is inherent in the
first type of preambles and the range with the minus sign –
in the second type. The range inherent in the second type is
guided by simple alternation principle, but the first type has
two reduced elements (T+1) between the pair of even-odd
numbers and one added element (also T+1) between the
last pair of odd-even numbers.
Percussion
Percussion usually plays the role of a separator between
stanzas in forms of Pärt’s compositions. It is the case of
Arbos and Fratres. In Arbos three bells with a single sound
with proper value (rhythmic values 1, 2, 3.5) for each of
M-voices (with rhythmic values for each layer 1, 2, 4) mark
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the end of stanza. In Fratres the percussion’s “separator” has
an expression of two measures with repeated rhythmic formula. The organ version of Mein Weg has quasi percussion
“dots” – eights for the main highest M-voice and quarters
for the middle M-voice (Shvets, 2013), separated by pauses
of the same rhythmic value from two sides.
Cantus in Memory of Benjamin Britten makes an exception to this rule where the bell voice is not related to the
M-voice structure and follows its proper mathematical
logic: 3 sounded measures (alternated with 2 measures of
pauses) and 3 measures of pauses. After being repeated 11
times the bell voice stops. Then after 22 measures of pauses
one last sound appears, becoming the end “dot” of the whole
piece. The behaviour of the bell voice could be expressed by
the following formula:
(s_m + p_m) * 3) + 2 p_m) * 11) + 22 p_m) + 1s
where s_m corresponds to the measure with sound, p_m
to the measure filled with pauses and 1s to the one sound.
The relation between number 11 (the times of bell
metric structure repetition) and number 22 (number of
measures of pauses after those repetitions), is evident,
because the number 22 is the number 11 multiplied by 2.
Conclusion
The presented analysis of the form development in Pärt’s
compositions has shown that his music uses a wide range of
mathematical operations – from linear algebra (algebraic
operations and combinatorics) to the elements of mathematical analysis (mathematical unity of sets). Such high
level of algorithmization of creative process allows positioning the compositions of Pärt in a context of generative art.
The new methodology of musical processes representation with the use of computer languages semantics was developed. The if statement, for loop and while loop statements
were applied to the form structure representation in both
senses – as expressions for M-voice development and as representation of regularities for the measure grid construction;
nested for loop statement was applied for rhythmic values
addition regularities. The application of new methodology allowed us to represent the algorithms inherent in the
development of Pärt’s compositions in an appropriate way,
considering the used creative strategies. The compactness of
representation according to this methodology corresponds
to the conditions of information society and allows farther
processing of received algorithm in big data context.
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Santrauka
Iki šiol Arvo Pärto kūrybos tyrimuose buvo naudojami skirtingi metodai, nagrinėjantys glaudų grafinių idėjų
/ eskizų ir garso įgyvendinimo muzikos kūriniuose ryšį
(Shenton, 2012). Tokie metodai kaip stiliaus analizė,
muzikinė hermeneutika, Schenkerio analizė, aibių teorija,
triadinė transformacija ir kiti (Robinson, 2012) gali būti
prasmingi tik iš dalies – jie nesuteikia galimybės visiškai
suprasti Pärto kūrybinį procesą. Pavyzdžiui, Leopoldo Brauneisso (Brauneiss, 2012) pasiūlyta muzikos archetipų idėja
nepasiteisina, kai tą pačią ritminę struktūrą galima rasti ne
tik kompozicijoje „Arbos“, kuriai, kaip teigia muzikologas,
struktūra buvo sukurta, bet ir kituose Pärto kūriniuose –
„Mein Weg“, „Cantus Benjamino Britteno atminimui“,
ritminės struktūros veidrodinę versiją – „Silentium“ iš
„Tabula Rasa“. Taigi tradiciniai muzikos metodai nėra visai

tinkami analizuojant Pärto kūrinius. Vietoj jų gali būti
naudojami skaitmeninės / kompiuterinės muzikos analizės
(angl. computational musicology) metodai. Šis su technikos
atsiradimu siejamas analizės būdas atsirado XX a. ir atlieka
muzikos skaitmeninio aspekto ir sąveikų tarp pavaizdavimo
lygių, kurie naudoja šį skaitmeninį aspektą, teorinių modelių
kūrimo paiešką (Ahn, 2009). Vienas iš skaitmeninės muzikologijos metodų yra algebrinė muzikos analizės kryptis,
siūlanti matematinius metodus (Andreatta, 2003).
Nors Pärto estetinė pozicija ir teigia, kad tai, kas gali būti
išreikšta matematiškai, neturi nieko bendra su muzika (Pärt,
1990), savo kūriniuose kompozitorius pasitelkia matematiką, visokeriopą visų muzikinių parametrų skaičiavimą,
taikomą bendrai struktūrai, melodijos modelių kūrimui,
polifoniniam santykiui tarp balsų. Remiantis keliais Pärto
muzikos pavyzdžiais, straipsnyje parodomi matematiniai
dėsningumai, ypač susiję su formos konstrukcija. Taip
pat šiuo straipsniu keliamas tikslas sukurti naują metodą,
leidžiantį pavaizduoti muzikinį procesą kaip logines formuluotes panaudojant tokias modernias kompiuterines kalbas
kaip „Java“, C++, „Python“ ar „Processing“.
Analizei atrinkti šeši instrumentiniai kūriniai – „Cantus
Benjamino Britteno atminimui“ (1977), „Arbos“ (1977),
„Tabula Rasa“ (1977), „Fratres“ (1977), „Spiegel im Spiegel“
(1978) ir „Mein Weg“ (1989). Kūrinių pasirinkimą lėmė
tai, kad muzikinės jų kalbos nevaržo literatūrinis tekstas ir
žmogaus balsas, kurie gali sukelti tam tikrų analizės apribojimų. Pasirinktus kūrinius lengva palyginti jų konstrukcijos /
struktūros aspektu, o tai labai svarbu komparatyvinei analizei.
Panaudojant kompiuterinės kalbos semantiką sukurta
nauja muzikos procesų pavaizdavimo metodologija. Tokios
formuluotės kaip if, for loop ir while loop buvo taikomos
vaizduojant formos struktūrą dviem prasmėmis – kaip
M-balso plėtojimo išraiška ir kaip bendros konstrukcijos
tinklelio dėsningumų pavaizdavimas; formuluotė nested for
loop panaudota analizuojant adityvinio ritmo verčių dėsningumus. Naujos metodologijos pritaikymas leido pavaizduoti
algoritmus, glūdinčius Pärto kūrinių plėtotėje ir susijusius
su panaudota komponavimo technika / strategija. Šiam
analizės metodui būdingas vaizdavimo glaustumas atitinka
informacinės visuomenės sąlygas ir suteikia galimybę gautą
algoritmą vėliau apdoroti plačiame duomenų kontekste.
Pärto muzikoje konstruojamos formos analizė parodė,
kad šio autoriaus kūriniuose panaudotas platus matematinių
operacijų spektras nuo linijinės algebros (algebrinių operacijų ir kombinatorikos) iki matematinės analizės elementų
(matematinio aibių vieningumo). Tiriant nustatyta, kad
Pärto kūrybiniam procesui būdinga algoritmizacija šio
kompozitoriaus kūrinius leidžia priskirti generatyvinio
meno sričiai.

101

Lietuvos muzikologija, t. 15, 2014

Helmut LOOS

Socio-Cultural Evolution: Musical Progress
as a Darwinian Instrument of Domination
Sociokultūrinė evoliucija. Muzikos pažanga kaip
darvinistinis viršenybės principas

Abstract
The consequence of the Enlightenment period in the German-speaking territory was “the project of modernity” of social progress cherished
by the bourgeois society, the establishment of artistic religion and empathic artistic music, as well as elevating the composers to the level of
a genius who were perceived as the highest value. A universal belief in science made the analysis of music an ostensibly real guarantee of this
music culture, whereas by historical critical estimation that was still a socially and territorially local phenomenon that lasted most probably for
two hundred years. At the beginning Adolf Bernhard Marx and Franz Brendel were leading representatives of this movement and in the 20th
century its representative was Theodor W. Adorno. Richard Wagner’s latest works show that strong influence that the theories of biological
evolution, beginning with the times of Charles Darwin and Hubert Spencer, made on treating music as progress; socio-cultural extension of
that influence is observed in the works of neo-Darwinist August Weismann.
Keywords: German music, secularization, religion of art, redemption, belief in progress, evolution, Darwinism, Richardas Wagner, Charles
Darwin, Herbert Spencer, August Weismann, Theodor W. Adorno, Dirk von Petersdorff.
Anotacija
Apšvietos laikotarpio padarinys vokiškai kalbančioje teritorijoje buvo buržuazinės visuomenės puoselėjamas visuomeninės pažangos „modernybės projektas“ ir empatiškos meninės muzikos bei jos į genialumą pakylėtų kompozitorių kaip aukščiausios vertybės meno religijos įtvirtinimas. Visuotinis tikėjimas mokslu iškėlė muzikologiją kaip tariamai tikrą tokios muzikinės kultūros garantą, o istoriniu kritiniu vertinimu
tai tebuvo gal du šimtus metų trukęs, visuomeniškai ir teritoriškai lokalus reiškinys. Svarbūs šio judėjimo atstovai iš pradžių buvo Adolfas
Bernhardas Marxas ir Franzas Brendelis, o XX a. – Theodoras W. Adorno. Kokią stiprią įtaką biologinės evoliucijos teorijos nuo Charleso
Darwino ir Herberto Spencerio laikų darė muzikos kaip pažangos traktavimui, jau matyti iš vėlyvojo Richardo Wagnerio; sociokultūrinis tos
įtakos išsiplėtimas pastebimas neodarvinisto Augusto Weismanno darbuose.
Reikšminiai žodžiai: vokiečių muzika, sekuliarizacija, meno religija, atpirkimas, tikėjimas pažanga, evoliucija, darvinizmas, Richardas Wagneris, Charlesas Darwinas, Herbertas Spenceris, Augustas Weismannas, Theodoras W. Adorno, Dirkas von Petersdorftas.

The perception of music as a progressive force is closely
connected with its complete redefinition resulting from
the formation of bourgeois society that started in the 18th
century. This Project of Modernity with its purpose of “selfreassurance” and “self-formation”, which Jürgen Habermas
considered unfinished and sought to save as late as 1980,
started with the Age of Enlightenment. All variants thereof
that have been formulated, from decadence-influenced interpretations of history to its Aufhebung, were centered on:
1) Secularization, which in music was undermined by
its elevation to Art-as-religion complete with a promise of
redemption;
2) A belief in progress, which proclaimed the genius,
i.e. the composer, to be a creator ex nihilo (and therefore of
something new entirely) and therefore a saviour;
3) Rationality, which ensured reason and truth in
artistic works;
4) Autonomy, which manifested itself in purely instrumental music as opus perfectum et absolutum.
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The belief in progress had a particularly strong influence
on the world view of modernism, due to a large extent to
the historicist thinking of Friedrich Hegel, which is nicely
summarized in a famous sentence from his lectures on the
Philosophy of History:
World history is the progress of the consciousness of freedom – a
progress whose necessity we have to investigate. (Friedrich Hegel)

The world spirit of Hegel, which progressively revealed
itself left deep traces in the music literature of Germany
(Karbusicky, 1995). Adolf Bernhard Marx and Franz Brendel are two early proponents of this trend, which helped
shape national-liberal bourgeois society. Marx mentions
“Progress, truthfulness, and individualism” as “indispensable conditions of a genuine artistic career” (Marx, 1855, p.
59). This is closely connected to his social surroundings:
If therefore art is to experience a progress, it cannot take place
unless there is a progress in the life of times and nations. The
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question of the present and future condition of art is identical
with that concerning the present and future condition of the
people and times. (Marx, 1855, p. 101)

Music thus becomes a means by which societal progress
is measured. Franz Brendel establishes similar connections
to society. A proponent of the Zukunftsmusik of Franz Liszt
and Richard Wagner, he writes about the latter:
Furthermore, it is necessary that this progress does not only concern art, but also humanity as a whole, that the re-emergence of
art originates from a rebirth of ethics. (Brendel, 1854, p. 247)

Schopenhauer elevates art even further, installing it
as a direct manifestation of world will and as the highest
world revelation. It even united idealistic and materialistic
world views. Backed by such strong philosophical support,
music occupied an extraordinary position in the world view
of the bourgeoisie and granted its proponents – especially
composers – the highest social status. Critics of culture and
pessimistic decadence-scenarios were unable to alter this
position, as they typically liked to resort to an interpretation
of music as a means of healing or salvation.
During the 19th century, the progress movement was
quite effectively supported by biological and socio-cultural
evolution theories, with Charles Darwin and Herbert Spencer being the best-known proponents. August Weismann
(1834–1914), a notable Neo-Darwinist, directly related
music to the theory of evolution in 1889 (Weismann, 1892,
p. 587–637). Before World War I, during the time when musicology was first established as a university discipline, deep
traces of this progress movement with its evolution theory
backdrop can be found in German music historiography.1
As German music was considered a forerunner of cultural
progress, an evolutionary lead of Germany was immediately
assumed and subsequently, a superiority position was deduced. This idea, which spanned all political camps, found its
expression in claims of hegemony and world domination
of German music.
Historical developments reveal how closely these ideas
were connected with the rise of the bourgeoisie. During
the late 18th and in the early 19th century, discussions
about the superiority of Italian and German music were
still to be understood as codes representing the social
struggle between nobility and bourgeoisie. From a rational,
science-based perspective, the bourgeoisie perceived itself
to be intellectually and morally superior, thus claiming a
position of social dominance over church and nobility. The
declaration of truth became a privilege of the arts, especially
of the theatre (Friedrich Schiller). This socio-political
impetus remained intact during the course of the century,
however, it moved to the background in favour of nationalistic theses. This is cause for concern and calls for further
and individual examination, especially given the transfer

of bourgeois German music to Eastern Europe. With the
decline of the nobility’s social position, the struggle for
political domination was transferred to the nation states.
The theory of evolution provides the (pseudo-) scientific
basis for this development.
It is a well-known fact that World War I caused a deep
rift in European history. In Germany, there was no doubt
concerning the importance of music for society. After
the Treaty of Versailles, which was still widely perceived
as Carthaginian Peace, the humbled and humiliated
nation desperately sought salvation through the virtue
of German music, which was still believed to be eternal
and indestructible. Hans Pfitzner’s Romantic cantata Von
deutscher Seele (Of the German Soul), Op. 28 (1921) is
one notable example thereof, the enthusiastic reception
of Bach is another (Brüstle, 2000, p. 116f.; Loos, 2010, p.
383–388). While the New Objectivity turned away from
Romantic music (especially that of Mendelssohn), the
emphasis on the Romantic perception of music complete
with its claim of societal domination was maintained. The
National Socialists revered Classical German music; Adolf
Hitler was especially fond of Richard Wagner and Anton
Bruckner. German musicians, especially conductors and
composers, were adulated and seamlessly integrated into
the National Socialist propaganda machinery in order to
win over the Bildungsbürgertum. Success was immediate – the Gleichschaltung of musical life was accomplished
almost entirely.
The question, how far the reception of Wagner deals
with his own historical opinion, is a special problem of
musical history. In his article Publikum und Popularität
(Audience and Popularity) in August 1878 he states not
only a failure against “im Mittelmäßigen und Schlechten”
(the mediocre and bad) educated German audience, but
also against the historical school (sideswipe at Friedrich
Nietzsche). To her he overloaded on a misunderstanding
of Darwin, “that the so-honest, careful and almost only
hypothetically works continuous Darwin, given by the
results of his research in the areas of biology, the most crucial reason for getting bolder formation of those historical
school”.2 Already Curt von Westernhagen had pointed out
that Wagner’s regeneration thoughts not so much pointing
to Gobineau, but had to be described as “rather Darwinian”
(Westernhagen, 1956, p. 284f ), and refers to the fact that it
encompasses in Wagner’s Bayreuth library no less than five
books by Charles Darwin.3 In Cosima’s diaries4 there is a
whole series of references to the study of Darwin’s writings
from the years 1872,5 1873,6 1877,7 1878,8 1880,9 188110
and 1882 (Darwin’s death).11 The evolutionist thinking
was fraught from the beginning with strong ideological
implications. As one of the most important pioneers Ernst
Haeckel can be discerned, which does not arise by chance
in Wagner’s thought.
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After World War II, as the atrocities of the Holocaust
committed by the Third Reich were fully revealed, the
“miracle of music” was once again evoked by some:
…that it still exists, undestroyed and unharmed, where such
eternal greatness and beauty were sunk into rubble. (Benz,
1948, p. 5)

But these voices faded without any noticeable resonance,
while the Critical Theory of Theodor W. Adorno reached
the position of near-complete dominance over the German
opinion on music. For Adorno, the truth claim of music was
a central idea; hence, despite all critical distance to culture,
he remained attached to the Project of Modernity in quite
a complicated way. A clear shift away from of Adorno has
been apparent for some time now. One of his latest critics
is Dirk von Petersdorff, who, from a literary studies perspective, analyzes the aesthetics of modernity, denouncing
its time, 200 years of German Art-as-religion as being hostile
towards open society. His accusations target the central
ideas of the Project of Modernity. He mentions “aesthetic
egomania” (Bertold Brecht, in: Petersdorff, 2001, p. 17), a
“closeness of utopian concepts of art and political Gleichschaltung” (Gottfried Benn, in: Petersdorff, 2001, p. 18), an
elitist self-image and the rejection of “demo[n]cracy” by an
“authorized minority”, citing Peter Rühmkorf:
Four votes for four Nobel prizes, four for a tea party, where such
a calculation adds up, something is rotten in the state democracy.
(Petersdorff, 2001, p. 19)

He criticizes Adorno’s writings sharply, declaring them
“pessimistically tinted remains” through the “power of
tradition”:
With new vocabulary, Adorno wrote what Schiller had already
articulated. (Petersdorff, 2001, p. 8)
And everything brought forth by aesthetic modernism …, had
already been thought by the time around 1800, after which came,
up to Adorno, the variants we are still living with. (Petersdorff,
2001, p. 23)

Adorno was thus one of the last notable proponents of
the Project of Modernity with a special emphasis on music.
A study of his writings hence encompasses over 200 years
of German intellectual history.
For Adorno, the category of progress plays an important
role; as an antonym, he uses the Reaction. In his Philosophy
of New Music, he clearly and critically confronts both in discussing the music of Arnold Schönberg and Igor Stravinsky.
In many of his other writings, he elaborately covers the dialectics of both categories, which provide a welcomed cause
for endless and confusing language labyrinths. Petersdorff
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understands them as following the tradition of Hölderlin’s
Räthselsprache (language of riddles):
…the reader became …, ‘an insider’ or: Only insiders became readers. Before Adorno’s art theory, there was a duty to separate art
language and everyday language. Out of this developed a sterility
and stiltedness in rhythm, syntax and diction, a – in retrospect –
strangely laboured quality, the meaning of which becomes increasingly harder to understand. (Petersdorff, 2001, p. 36)

There is no need to elaborate once again on Adorno’s definition of progress – the question of how it is backed by or
connected to evolutionary thinking is far more interesting.
Adorno primarily uses the term “evolution” in order to
discuss musical material. While he speaks in general terms
of “inner-technical evolution”,12 of the “evolution of techniques”13 and the “evolution of aesthetic forms”,14 he stresses the importance of “musical evolution” (3 citations15).
Concerning music, there are at least five mentions of the
“evolution of material”,16 and synonymously, of “material
evolution” (2 citations).17 What is meant is an “evolution
of technique”18 – questions regarding “technical evolution”19
mainly deal with individual musical parameters: the “evolution of harmony”20 (also the “harmonic evolution”21 or
the “evolution of Mahler’s harmony”22), the “instrumental
evolution”23 and the “evolution of the contrapuntal spirit.”24
The creative mind takes precedence over “mere material
evolution,”25 however “the evolution of means stems from
a desire for better composition: to follow wherever the
demands of the material will lead.”26
Adorno believed this historically necessary process to
have been carried out in the “evolution of new music in the
Second Viennese School as a whole.”27 He stresses Schönberg’s “evolutionary process,28 arguing that no contemporary had “utilized the elements of the composer’s material –
melody and harmony, counterpoint and formal structure,
orchestration and instrumental timbre as completely and
consistently as Schönberg.”29 He starts with the “evolution
of the early Schönberg.”30 In his chamber music, with the
turning away from the “ostentatious symphonic poems of
his age” and in the choosing of the “obligatory Brahmsian
quartet structure”, Adorno saw the “evolution of new
music.”31 Schönberg was the central figure of this process:
Is it not constitutive for all of Schönberg’s music that although it
is more closely tied to material evolution than any other music, it
is never to be understood as a mere execution of material necessities, but rather, it receives its material in historical dialectics.32

As “no other utilized the elements of the composer’s
material, melody and harmony, counterpoint and formal structure, orchestration and instrumental timbre
as completely and consistently as Schönberg.”33 These
accomplishments were passed on to Schönberg’s master
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students. Adorno commented extensively on Alban Berg;
about Anton Webern’s Piano Quintet in C major he wrote:
Furthermore, like in a test tube, something can be observed in the
movement that is essential for the evolution of new music in the
Second Viennese School: the merging of Brahmsian and Wagnerian elements as conditions for the changed musical language.34

In order to claim objective truth and insights, Adorno
utilizes the apparent rationality of his argumentation.
With the orchestral works […the Schönberg school] reveals itself
… as the objective, style-defining authority which in truth had
legitimized itself ever since its evolution: not an esoteric cult
with a private idiom and conspired disposition, but rather, a
progressive enforcer of musical insight.35

The fact that the old notions of a world domination
of German music were still present and that the evolution
was even referred to as German is evident in the following
passage:
The internationalization of music is a function of said German evolution of musical material, which, with the ideal of
comprehensive motivic-thematic work, is deeply rooted in the
German tradition. The correlations are largely person-based.
René Leibowitz, a student of Webern, taught the Schönbergian
technique in Paris, thus realizing its immanent necessity so that
it was for the first time received outside the German-speaking
world. On the other hand, the development of the Schönbergian
technique into ‘serialism’, meaning the integration of all possible
musical dimensions in the construction process, was first realized in Paris by Olivier Messiaen and made its way back into
Germany largely via Pierre Boulez. Naturally, a pre-form had
already been created with Berg’s technique of thematic rhythm
and Webern’s late style.36

In this way, Adorno was able to establish the Second
Viennese School as a force that is equal to the First Viennese
School in German music historiography. In order to accomplish this, Adorno evidently used the terms Schönberg
School and Second Viennese School, thus committing them
firmly to the general vocabulary (Loos, 2012). However, the
equalization is limited to the theoretical approach of the
“insiders”; it is not present in the least in musical life itself
or in the awareness of the public. However, the rationality
of reasoning and its justification with apparent ‘hard facts’
such as evolution theory have made it possible for Adorno’s
Philosophy of New Music to become an influential model
of German musicology. In this process, notions of the
hegemony of German music and the inferiority of foreign
music are unapologetically accepted.
The extent to which Adorno’s musical ideas are centred
on the notion of Germanness can be deduced from his
adoption of the traditional canon of musical works. In

almost all cases of concrete music criticism, the works of
foreign composers receive very little praise. Apart from the
Philosophy of New Music, his analyses of musical works
often expose not only French (Gounod), but also Eastern
European composers (Rachmaninoff, Dvořak, Tchaikovsky)
to ridicule.37 This is justified with the German evolution
of musical material that was claimed to represent progress
and thus the highest evolvement of human existence.
According to the notions of socio-cultural evolution, this
yields a claim of dominance over regressive contemporaries,
who are deemed an inferior mass in comparison to those
educated in progress. This outlook was defended by many
of its proponents with almost fundamentalist zeal:
Those who oppose do not have an opinion but rather, are part of
the reaction. (Petersdorff, 2001, p. 33)

Adorno does not mention biological evolution theories, however, until 1945 they are inevitably tied to the
progressive outlook of the Project of Modernity. The war
of annihilation and the Holocaust were supported by the
notion of “survival of the fittest” – the claim of dominance
and survival by the most highly evolved race, which had
apparently proven its position culturally, with the hegemony
of German music. Important composers were considered
original geniuses and used as master models with a noble
“master morality” in contrast to the weak “slave morality”
(Nietzsche). The toxic brew that was indiscriminately mixed
by the National Socialists from these kinds of notions of
German intellectual history had a devastating impact,
owed partly to its pseudo-scientific basis. The apologia of
the genius as “leader of mankind” ( Johann Georg Sulzer,
1757) and totalitarian notions of a Gesamtkunstwerk that
were developed and celebrated in over 200 years of German
Art-as-religion eventually paved the way for Adolf Hitler
and quite possible for other European dictators of the 20th
century. The Universal Declaration of Human Rights as
formulated in the Charter of the United Nations in 1948
was a direct response to the designation of different values to
human existence, whether they may be based on nationality
or educational background. It is thus a clear rejection of
evolutionist moral concepts.
The persistence with which the Project of Modernity
is accepted without further reflection even today is truly
astonishing. Critics such as Dirk von Petersdorff are rare
and seldom publically discussed. Evolutionist thinking
is still present and accepted in musicology today (one of
the younger generations has quietly distanced itself from
it in part, but does not engage in public discussions). The
discipline only reluctantly and partially loosens its fixation
on so-called E-Musik (art music) and the Avant-garde, thus
continuing to fulfil the claim of the Bildungsbürgertum
to societal leadership in the sense of Art-as-religion. As
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this constitutes a highly explosive socio-political claim of
dominance (prerogative of interpretation), a continuation
of an intellectual world war of nation-states in the European dimension is apparent. The construction of national
music and its justification all too often go hand in hand
with competitive thinking and the depreciation of others.
Apparently, this struggle is still influenced by notions of
socio-cultural evolution, which create cultural standards
in order to assign value. In my opinion, it is time to give up
this struggle, which masks itself as a process of education but
actually seeks intellectual dominance by means of belonging
to and being “chosen” as part of the “more highly evolved.”
In its place, we should foster a concept of coexistence and
mutual enrichment of different cultures. Until well into the
20th century, this was actually a reality – albeit not without
some conflict – in central Europe.

Helmut LOOS
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Santrauka
Muzikos kaip pažangios jėgos įsivaizdavimas neatskiriamas nuo visiškai naujos jos pozicijos XVIII a. pradėjus
formuotis buržuazinei visuomenei. Visų nuo Apšvietos
laikotarpio suformuluotų variantų – žmogaus „savivaizdžio
patvirtinimo“ ir „savęs pagrindimo“, „modernybės projekto“, kurį Jürgenas Habermasas dar 1980 m. ketino gelbėti
kaip nebaigtą, įskaitant istorijos aiškinimus irimo teorija ir
dialektinį jos atsisakymą, prielaidos buvo šios:
1) sekuliarizavimas. Muzikoje atsakas į tai buvo jos kaip
meno religijos su išganymo užmojais / pažadais aukštinimas,
2) tikėjimas pažanga, genijų, ypač kompozitorių kaip
creator ex nihilo, pakylėjęs į gelbėtojus,
3) racionalumas, garantuojantis meno kūrinyje protą
ir tiesą,
4) autonomija, pasireiškusi grynoje instrumentinėje
muzikoje kaip opus perfectum et absolutum.
Tikėjimas pažanga ypač stipriai veikė Vakarų modernybės pasaulėvaizdį, taip pat ir per Friedricho Hegelio istorijos
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filosofijos mintis, jas apibendrina garsusis sakinys iš paskaitų
apie istorijos filosofiją: „Pasaulio istorija yra laisvės sąmonės
pažanga – pažanga, kurios būtinybę turime pripažinti.“
Vis labiau atsiskleidžianti Hegelio pasaulio dvasia vokiškoje muzikos raštijoje paliko ryškių pėdsakų (Karbusicky,
1995). Adolfas Bernhardas Marxas ir Franzas Brendelis – du
ankstyvieji šios tautiškai liberalios buržuazijos suformuotos
srities atstovai. Marxas „pažangą [,] tikroviškumą ir savitumą“
vadina „tikro meniškumo sąlygomis“ (Marx, 1855, p. 108).
XIX a. labai veiksminga tikėjimo pažanga paspirtis buvo
biologinė ir sociokultūrinė evoliucijos teorijos; žinomiausi
jų atstovai yra Charlesas Darwinas ir Herbertas Spenceris.
Jų įtaką galima įžvelgti jau vėlyvoje Richardo Wagnerio
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kūryboje. Įtakingas neodarvinistas Augustas Weismannas
(1834–1914) 1889 m. evoliucijos teoriją aiškiai susiejo su
muzika (Weismann, 1892). Prieš Pirmąjį pasaulinį karą,
muzikologijai tampant universitetine disciplina, vokiečių
muzikos istoriografijoje galima rasti ryškių šio tikėjimo
pažanga evoliucijos teorijos fone pėdsakų. Iš vokiečių
muzikos kaip kultūrinės pažangos forposto tiesiogiai buvo
sprendžiama apie priešakines vokiečių pozicijas raidos istorijoje ir kildinama atitinkama teisė dominuoti. Šis visose
politinėse stovyklose paplitęs įsitikinimas reiškėsi teiginiais
apie vokiečių muzikos hegemoniją ar dominavimą pasaulyje.
Iki Theodoro W. Adorno toks požiūris į muziką kaip tik
vokiečių muzikologijai darė stiprią įtaką.
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Along the Way of Three International
Competitions: The Competitions of F. Chopin
in Warsaw, M. Long-J. Thibaud in Paris and
P. Tchaikovsky in Moscow
Trys tarptautiniai konkursai: F. Chopino Varšuvoje, M. Long-J. Thibaud
Paryžiuje ir P. Čaikovskio Maskvoje

Abstract
The current education system gives many pianists the opportunity to gain mastery of the instrument at an early age, to study in many
countries and then to work with great teachers representing various piano traditions. Nevertheless, these benefits do not always create the
necessary conditions for the emergence and formation of deep and powerful personalities. This assertion is reinforced by the fact that music
critics often refer to the great artists of the old times through whom they establish the standard of piano performance. It seems that in our
time quantity does not go along with quality and that the art of piano is invaded by a mass of impersonal artists; in other words, it seems as
though all artists are very similar.
Nowadays, major international competitions have become the primary instance which can create a hierarchy among the soloists and pianists
and can select the best among them. There are often debates about the results of these competitions, but the decisions are usually final. These
events provide an opportunity for young talents to enter the circle of professionals or, conversely, keep them away from the international
scene. But after winning a particular competition, are these pianists able to meet long-term demands of the public?
Three international piano competitions were chosen to attempt to answer this question: the Chopin Competition in Warsaw, the Marguerite Long-Jacques Thibaud Competition in Paris and the Tchaikovsky Competition in Moscow,1 which are among the most prestigious
in the world. This article concentrates on musical competitions in general, the reasons of the birth of these three competitions as well as their
situation over a period of 1985–2010.
Keywords: piano, pianist, competition, F. Chopin Competition, M. Long-J. Thibaud Competition, P. Tchaikovsky Competition, interpretation.
Anotacija
Šiuolaikinė mokslo sistema daugeliui pianistų sudaro galimybes įgyti meistriškumą įvairiose pasaulio valstybėse nuo jaunų dienų ir ilgainiui
mokytis su iškiliais pedagogais, kurie savo ruožtu atstovauja įvairioms pianistinėms tradicijoms. Deja, šios privilegijos ne visada sukuria reikiamas sąlygas brandžios ir stiprios asmenybės formavimuisi. Šį teiginį dar labiau sustiprina tai, kad kritikai dažnai nurodo senųjų didžiųjų
pianistų atlikimą kaip šių dienų standartą. Atrodytų, šiais laikais kiekybė neina koja kojon su kokybe, pianistinis menas yra užtvindytas artistų,
neturinčių asmenybės. Kitaip tariant, rodytųsi, kad visi atlikėjai yra panašūs.
Šiandienos didieji tarptautiniai konkursai tapo pirmine instancija, kuri gali sukurti solistų ir pianistų hierarchiją ir išrinkti geriausius.
Neretai diskusijų kyla dėl konkursų rezultatų, tačiau dažniausiai sprendimai nekeičiami. Šie renginiai suteikia galimybę jauniems talentams
įsilieti į profesionalų būrį arba atvirkščiai – nustumia juos nuo tarptautinės scenos. Tačiau ar laimėję konkursus šie pianistai ilgainiui sugeba
įgyvendinti publikos lūkesčius?
Bandydami atsakyti į šiuos klausimus, pasirinkome tris vienus didžiausių tarptautinių pianistų konkursų: F. Chopino Varšuvoje, M. Long-J. Thibaud Paryžiuje ir P. Čaikovskio Maskvoje. Straipsnyje aptariamos šių tarptautinių konkursų atsiradimo priežastys ir situacija 1985–2010 m.
Reikšminiai žodžiai: fortepijonas, pianistas, konkursas, F. Chopino konkursas, M. Long-J. Thibaud konkursas, P. Čaikovskio konkursas,
interpretacija.

Evolution of the piano competition:
from its birth to the present
For centuries, human beings have been immersed in an
atmosphere of competition and rivalry. The competition
spirit between individuals has always been inseparable from
the material side and has often resulted in a real force for
progress. The different forms of the competition concept

are among the oldest of human activities. Thus in each
participant was born the desire to excel or shine trying to
be the best in his/her field in the eyes of the public.
In this case, it is very logical that over the years music
has become an area where the spirit of competition is king,
pushing its participants towards performance perfection.
The musical competition finds its birth in Ancient Greece
where the Olympic Games2 then embraced sport events,
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drama, poetry, and music. In the history of mankind later
several examples of competition which became famous
thanks to the names of their participants are known. In
1781, for example, Emperor Joseph3 organized a competition between Clementi and Mozart where the two pianists
had to improvise a series of variations on a given theme and
then play a fugue. Mozart was the winner, and received 50
ducats as a sign of reward.
The organization of this type of unique musical duels
was then in fashion as well as meetings between musicians
playing different instruments where everyone had to interpret written works for the occasion. From the mid-nineteenth century, there was in Europe a “contest” organized
in the form of festivals. For example, during targi market
days in Kiev, it was possible to hear every night great artists
such as Liszt, the Wieniawski brothers, and many others.
While farmers were selling in the daytime all kinds of goods,
vegetables and handicrafts, the bourgeoisie and aristocrats
gathered in the evening to enjoy music and drama. All these
“duels” or music festivals related to instrumentalists and
singers were well documented4 and gave birth to parallel
work on music or later reflections on different aspects of
interpretation. The artistic rivalry is a path where artists
get together in search of beauty: and this was probably the
reason for creating competitions (Dybowski, 2010, p. 14).
The Anton Rubinstein Music Competition was the
first official and institutional piano competition. In 1886,
Rubinstein,5 the famous Russian pianist and composer,
had the idea to organize a regular event where young artists would test their talent and artistic abilities. The source
of this idea is not really known but Dybowski’s hypothesis
sums up the desire to enrich the international acquaintance
circle of young artists and teachers of the time. According
to him, Rubinstein’s very close relation with some of his
contemporaries and especially with Teodor Leszetycki,6
led him to create a musical competition bearing his name
in order to raise to an international level the value of the St.
Petersburg Conservatory as well as the artistic life in Russia.
The first competition took place in St. Petersburg in
1890. It was to be held every five years and then every year
in a different European capital. Two prizes were provided: a
composition prize and a piano prize. Four other editions of
this competition took place in Berlin in 1895, in Vienna in
1900, in Paris in 1905 and again in St. Petersburg in 1910. A
total of eight candidates, among whom six pianists, participated in the first competition in 1890, 33 pianists from 41
participants in the second, 13 pianists from 20 participants
in the third, 34 pianists from 43 candidates in the fourth,
and 27 pianists from 32 in the fifth competition. Some of
these candidates participated in these two categories.
The jury consisted of great musicians. Their presidents
were – in the successive competition order – Anton Rubinstein, Danish Juli Johanesen, Russian August Bernhard
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(originally from Germany), Hungarian Leopold Auer (of
Russian nationality), and Alexander Glazunov. A large number of participants and winners of the competition were later
members of the jury in various other competitions including
the Chopin Competition in Warsaw: Henryk Mecler (in
1927), Marian Dabrowski (in 1937), Wilhelm Backhaus
(in 1937), Alfred Höhn (in 1927, 1932 and 1937), Józef
Śmidowicz (in 1927, 1932, 1937 and 1955), Emile Bosquet
(in 1955), and Arthur Rubinstein (in 1960).
Despite the noble idea of R
 ubinstein which intended to
establish a healthy competition between young musicians, in
which any bias was to be banned, the first piano competition
was already troubled by severe discussions about the first
prize.7 This aspect automatically leads to some reflections
on the impartiality of a jury which in absolute terms was
to lead the competition to optimal results. Apparently, the
problems of bias or not argued preference were already
present at the beginning of the first official competition. If
we take into account the fact that competition results only
depend on human judgment, it is logical that ambiguities
were born during such events.
A period of a little more than a century separates the
birth of the first Anton Rubinstein Competition from
today’s music competitions. The multiplication factors of
these competitions mainly concern the revelation of some
models of interpretation, the popularization of masterpieces
little known to the public, the wish to pay tribute to some
big names of musicians and the discovery of true talents in
order to accompany them in their careers. Unfortunately,
some piano competitions have lost some of these aspects
over the years and among the 7508 competitions currently
existing in the world, not all of them have the same level or
the same reputation. Indeed, since 1985 their number has
increased considerably and it has continued to grow until
today – the year 2010 saw 330 international competitions.9
We would like to repeat here Aldo Ciccolini’s thought:
There are so many of them that they have become commonplace,
which encourages the emergence of a class of young pianists who
play beautifully but have nothing to say. ... Some juries reward
well-oiled machines, athletes of the piano and leave outside the
real musicians.
Because they are still existing… (Ciccolini, 2004, p. 6)

We would like to note that the greatest competitions
for instruments and voice, including 58 piano competitions
(solo and duo)10 are now members of the WFIMC (World
Federation of International Music Competitions).11 The
credo of this institution is perfectly reflected in the thought
of the President of the Federation, Mr. Glen Kwok:
Only contests that comply with strict requirements and maintain
a very high artistic level are accepted as members by the Federation (Kwok, 2011, p. 5).
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But despite the high level of these competitions, some
are more reputable than others. Today, the main and most
prestigious remain the Chopin Competition in Warsaw, the
Queen Elisabeth Competition in Brussels, the Tchaikovsky
Competition in Moscow, the Van Cliburn Competition in
Fort Worth (US), the Santander Competition in Spain, the
Leeds Competition in England and the Music Competition in Montreal (Canada). The Marguerite Long-Jacques
Thibaud Competition in Paris, who enjoyed a great reputation a few years ago, has recently lost its value and prestige
unexpectedly.
Regarding the oldest European piano competitions still
existing today, we list: the Chopin Competition in Warsaw
(established in 1927),12 the Queen Elisabeth Competition
in Brussels (founded in 1937 and originally known as
the Ysaÿe Competition),13 and the Geneva Competition
(created in 1939).14 Although the Walter W. Naumburg
Competition in the United States was launched in 1925,15
it is far from enjoying today the fame of the oldest piano
competitions in the same way as the Chopin Competition.
Music competitions’ impact on the life of a young
pianist: advantages, risks, problems
The concept of music competition exudes a favourable
impression if we stick to the names of all the artists who
have won major awards in the past. To name just a few,
Martha Argerich, Vladimir Ashkenazy, Daniel Barenboim,
Van Cliburn, Emil Gilels, Radu Lupu, Arturo Benedetti
Michelangeli, Murray Perahia, Maurizio Pollini, Mitsuko
Uchida, Krystian Zimerman were some of these young sensitive musicians who survived the pressure of competitions,
without fearing the risk of defeat.
At present, few musicians view competitions as a step in
their evolution; instead they believe that competitions mark
the beginning of their career and qualify them as a necessary
evil (Pistone, 2007, p. 16). In general, piano competitions
provide an opportunity for young musicians to make themselves known to the public, to be heard by concert organizers
and music agencies. This method is accessible to everyone
and requires a relatively low budget. In addition, the most
prestigious competitions provide many opportunities for
those who win and help them fight stage fright. Numerous
concert engagements following later help winners to start
a pianistic career. We also note that the candidates are
required to prepare a sufficiently comprehensive program
that develops their ability to concentrate and form the basis of a repertoire they can later offer concert organizers.16
Finally, the money rewards are also important for young
musicians who are aware of all the problems related to
concert life. Nowadays, pianists are familiar with the competition benefits which they adapt to their needs. We refer
here to four different “types” of pianists who attend the

major international competitions. The first type concerns
the vast majority of artists who aim to win the first prize.
While they generally “try out their program” in other less
prestigious competitions, they compete at high-level competitions once their repertoire becomes fully developed.
Pianists of the second type with a stronger character and
capability to cope with stress more easily, travel across the
world and “make a living” by selecting competitions that
offer the most attractive financial rewards. Artists of the
third type seek to win a prize in a country where they have
not yet performed, thus expanding their list of preferred
contacts, and becoming known around the world; in other
words they choose competitions according to their career.
The fourth type involves international competition winners
who continue to attend other major competitions in order
to earn a maximum of first prizes.
In spite of the positive aspects mentioned above, there
are major constraints related to piano competitions; and
their complexity is undeniable despite the familiar appearance of such events in the music world. Participation in a
music competition has become so indispensable today for
young musicians that they no longer seek to highlight the
potential hazards that may occur during and after the event.
The preparation for a competition is always very difficult
and requires a good mental, emotional and physical shape.
In addition, participants must be clever in the way they
organise their daily work and should avoid practicing too
much to manage their concentration and health. Besides,
they can easily have tendinitis by practicing too much or, on
the contrary, be in bad “pianistic” form during the competition if they do not balance their work properly. The same
situation applies while they prepare their program between
each stage of a competition.17
Another major risk is to damage one’s repertoire by
working too much, and only deep pianistic knowledge
combined with intelligent abilities can help avoid it. But
although musicians are generally aware of the fact that they
should maintain an adequate physical and psychological
balance during the course of a competition, only the most
experienced candidates are able to stay in good condition.
Factors such as stress, fatigue, or lack of concentration are
often the causes of unequal benefits in different rounds
during a competition.
Candidates who have enough stage experience at some
international piano competitions know what strategies to
adopt for their performances. It is about the choice of their
program, and then the presentation of the works selected
for each stage. A great tactic is to unveil one’s piano playing
skills gradually getting better from one stage to another. In
summary, if the first stage is a concrete obstacle to overcome
without too much effort, the second should lead to a richer
performance variety. Then the third stage should allow the
candidate to fully open up as a performer and convince the
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jury with the strength of his/her personality. This step being the last one before the final stage, often allows the jury
to make definite choices about the finalists after they have
heard their interpretations in the final round.18
The most important and at the same time the most difficult thing
is to find one’s own place.19

These words correspond very well to the situation of
a new winner. After winning a prestigious competition,
winners must be aware of the situation in which they find
themselves. This new title keeps them up and requires constant perfection of their performing skills despite the conditions they may encounter in their personal and professional
lives. Society has now become so demanding that it would
not forgive competition winners their weaknesses related
to overwork or hard schedule. Every pianist who achieves
success will inevitably face difficulties of intense travel, jet
lag, and must learn to manage his physical and psychological
condition in order to maintain a good health. Currently, a
minority of finalists continue to show up on stage regularly.
This is due to several factors related to social or personal
reasons such as the character, the artistic level, the choice
of an agent. The disappearance of very good candidates is
often due to a poor technical or interpretative potential.
Despite all the privileges a winner could boast (good agent,
media support, reasonable schedule, etc.); he/she would
not remain long on the market without a profound musical
personality, a solid basis of piano mastery, a strong spirit and
the opportunity to grow in his/her art. It is possible to juggle jobs and make a career for some time but later growing
gaps inevitably lead to the end. Vladimir Mishchuk said
that glory should be adequate to one’s own possibilities.20
This evidence becomes obvious in the performances
of the great masters of the past whose personalities and
interpretation skills were as strong as mentioned above.
Through this, they continue to move us whenever we hear
them play. If we stick to their reputation in society and in
the music world, they really occupy the place they deserved
because in their time it was hardly possible to “cheat” in a
career. The winners should also be vigilant and know precisely how to build their career knowing that music agents
will not always listen to their artistic needs and will tend to
favour the quantity of concerts and financial interests at the
expense of career prospects. Finally, excessive exploitation
will inevitably hurt the career of a pianist and the latter will
no longer find time to nurture his artistic development,
which will inevitably lead to the deterioration of his creative
and pianistic shape.
Meanwhile, the media play an important role in the
career of a musician. Today, society remains strongly influenced by the media and is more interested in an artist
who is in the limelight. The issues of the different levels of
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professional interpretations do not really arise, because the
majority of amateur public remains fascinated by advertisement products that enjoy greater weight when you start
talking about them. Regarding the candidates who fail,
they should not interpret the jury’s verdict as a negative
definition of the choice of their profession. Indeed, the
competition is only a step in the career of an artist and can
by no means influence the development of his/her artistic
career in the long run. It is more necessary than ever for
artists participating in major international competitions to
be aware of this situation and not let themselves be discouraged because of bad luck in a competition. Often unaware
of this reality, they perceive failure as a tragedy that destabilizes them mentally and forces them to renounce their
vocation. Participating in a competition can be completely
detrimental to the future of a young pianist psychologically
unprepared for this experience.
In some rare cases, we find pianists who succeed today
in a career without necessarily going through a prestigious
competition. Everyone eventually finds their own way to
introduce their talent and attracts the attention of the music
world’s personalities.
The conclusion is obvious: although it looks relatively
difficult to prepare for a prestigious competition, it appears
to be even more difficult to remain on a high level in the
music market after winning a prize, knowing that the title
necessarily produces a number of adverse factors.
What is the future of music competitions?
The number of critics of competitions has increased
since 1970: in fact, since the late twentieth century more
protests against their existence have appeared. In 1999, all
their disadvantages were presented during the WFIMC
members’ annual meeting in Dublin.21
The impressive number of competitions in the world
today creates an adverse effect that tends to level them. To
get a prize in a competition is no longer considered today as
a ticket to a great career. If thirty years ago, the “international
laureate” title was sufficient in itself and automatically gave
access to concert engagements in the world’s most prestigious halls, today’s saturated music market in Europe, Asia
or the United States focuses primarily on the first prizes.
Indeed, obtaining an award at a prestigious competition
is only the beginning of a long artistic path, and today a
minority of winners succeeds in a great international career.
The problem of stress, for example, is more than ever
relevant since competitions are unable to guarantee a relaxed
atmosphere. Despite notable values in their interpretations,
very sensitive pianists are often excluded from competitions
because of their fragile nervous system, which does not allow them to cope with the competition atmosphere. However, physical and mental strength does not always go along
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with a musical talent. This helps us prove that unfortunately
competitions tend to become an almost superhuman physical test, where the main focus is on the competitive spirit at
the expense of the artistic achievement. This aspect seems
to be positive for all musicians who are mentally strong
but often lack a musical talent, and appears to be negative
to those talented candidates who are sensitive and creative.
The negative influence of competitions also reflects on
the education of young talents in academic institutions.
Teachers often prepare talented musicians to win competitions. This approach generally plays a negative role in a
pianist’s artistic development and individuality, especially
when the attention of the teacher remains focused on technical standards such as performing “cleanliness” necessary
in a competition. Considering that every performance in
a competition has to be “good musically but mainly solid
technically”22 this factor grows in a young musician’s mind,
changes his/her understanding of the concept of a competition and eventually ruins the artistic aspect. Over the last
years of the twentieth century, “competitions obviously
began to stand in the way of young pianists’ artistic development, promoting standardized and uncreative playing”.23
Through artistic agencies, today the music industry
concentrates on the promotion of young pianists who are
controversial in their attitude towards art and the public.
Society is very often attracted to scandals and comes more
willingly to a concert hall to listen to artists with an eccentric
behaviour and performing approaches. In that sense, people
of the “music business” influence competitions negatively
by the amendment of assessment criteria – “show business” is valued above the piano art. As a result, this notion
cautions professional artists towards musical competitions
which serve more easily the music industry than music itself
(Kozubek, 2001).
One of the main problems of competitions concerns the
evaluation criteria. Many complicated questions related to
the rating systems of the interpretation of the great masterpieces are constantly invading the minds of competitions’
organizers. Most critics consider the fact that it is impossible
to assess the art of music physically. This explains why the
laureates of the second or third prizes make sometimes a
better career than the winners of the competitions. Finally,
some current issues concern the judgment itself. They concern the standardized personal tastes of the jury members
and their influence on the final results, the margin of error
due to the fact that judges are only human beings. The
issue of bias also remains present in today’s competitions,
and some jury members may enhance the points of some
candidates by sympathy or by reference to their nationality.24
Moreover, it should be noted that there is yet an aspect that
reduces the prestige of most competitions and shadows the
essential intention. We refer here to private interests which
often prevail in the major competitions and sometimes

eliminate very talented performers in first stages while others, much less interesting musically or in a pianistic context,
win prizes through the patronage of the jury members. This
is largely based on the statements of the great personalities
of the music world (Kulneva, 2010).25 All these aspects
confirm the problematic situation of many competitions.
There is a threat to the value of the rewards.
Since the turn of the century, the existence of the
competition concept has become a major issue, where the
presence of various factors could lead to stop this practice.
After analyzing all the benefits mentioned in the previous
pages, the WFIMC members’ meeting in Dublin in 1999
drew conclusions that competitions are not mandatory, but
they still remain very important. In spite of a very stressful
aspect during competitions, artists are allowed to have a
more creative freedom once they have won a title.
Numerous observers’ remarks concerning competitions
reinforce this statement and at the same time predict the
inevitable existence of the musical competition concept
(Sulek, 1995)26 despite the scepticism of professionals
and artists themselves. Proponents of competitions base
their position on the fact that this institution is bound
to be a form of selection and the first chance to a career.
Musicians dedicated to music generally have the ambition
to make an international career and dream of the world’s
major halls. This desire is unfortunately not feasible for
everyone as a selection test is required. Competitions are,
in this sense, the place of this first selection which allows
defining in absolute terms a number of very good pianists.
If one imagines that thousands of trained pianists around
the world would no longer have any structure of selection,
then the music market would be immediately destabilized
and would be unable to present artists without recreating
another agency of selection.
This idea of a new structure was reflected in the comments of the members of the WFIMC in Dublin, describing
an improved competition formula and its various aspects,
in order to recreate, in time, necessary conditions for the
maximum artistic expression where music would reign
over the sporting rivalry. Since that meeting, the WFIMC
continues to seek for an optimal solution regarding the
future of the competition, trying to eliminate the negative
aspects and to solve everything in positive terms. This idea
is also affirmed by several musical personalities who wish to
limit the sporting spirit and to revive competitions rather
as festivals devoted to composers, where a selected group
of pianists would receive a list of concert engagements
(Kominek, 1995).27
The other reason that gives competitions immortality is
society and the media. The influence of competitions on the
listener is quite visible. The public has always been attracted
to competitions as well as to any form of sports in which
society is immersed. Competition stages are open to the
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public and their broadcast through the media (television,
radio and the internet) attract people to this marathon,
unconsciously perpetuate highlighting of the aesthetic
concept and musical style of composers. This process is very
clear and strongly linked with the greatest competitions,
including the Chopin Competition, where the cult of the
Polish master is fully reflected.
International competitions are also part of city and region projects, aimed at expanding cultural offerings. These
projects are closely linked to the economic growth of the
involved territory. Worldwide, high-level cultural events are
becoming increasingly popular; among them music competitions play a prominent role. In addition, competitions
create a new tradition and add value to host regions, giving
them international fame and new friendship. Indeed, today’s
competitions are deeply integrated into society through
three different levels: cultural, sociological and economic.
This situation continues to strengthen and enjoys a better
support of the government authorities.
Classical music is synonymous with quality, and the quality
is, nowadays, the basis for the development of society... There
is a thirst for culture, provided that the offer is of high quality.
(Olivieri, 2007)

Concerning the media, they automatically get the job
representing the events of the competition as well as the
careers and the private lives of winners or specific figures,
disclosing some original stories, although common in the
life of the musical competition. Thus, musical competitions
integrate deeply into the culture of society and become its
indivisible part; and they can hardly be removed from the
current life without causing social consequences.
Analyzing the first competitions and the current
situation of competitions, it is possible to note that some
problems existed at the time of their birth. Some appeared
with human evolution and others are likely to appear over
time. Yet a competition has the right to exist despite these
unresolved issues. The winners of a prestigious competition
keep their titles forever despite the development of their
career. It is interesting to make a parallel between musical
competitions and the Olympic Games where no one is able
to remove the title acquired or annul the results of the winner under the condition that the latter does not break the
rules of the contest and is not disqualified by the Olympic
committee. The competition is indeed the fastest path to
career development, or on the contrary, can be the cause of
its loss. However, winners who do not have enough culture,
intelligence, and who are unable to perform at each concert
at a demanded level will ruin their career sooner or later.
The rivalry between individuals has always existed and
music is condemned to maintain the spirit of competition.
And despite the many disadvantages of all competitions,
they unfortunately remain the best structure of human
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rivalry in the field of piano, welcoming in average 1,400
participants per year.28
The musicians seriously prepare for the competitions
they choose and receive recognition for their interpretations when they become winners. In other words, the
renewed recognition of different interpretations reflects the
strengthening of trends and new directions of interpretation
in the music world. The successful candidates then perform
in many concert halls of the world and are present in the
concert seasons’ programming for some years. It is thus
possible to see that the most prestigious competitions are
partially forming artistic seasons and indirectly become the
source of reflection of pianistic tendencies.
The F. Chopin Competition in Warsaw
Each competition aims to make known some great talents and support artists who can become the hope of future
generations. But although all international competitions
maintain a form of competition between them, trying to
reveal the “star” that will shine the brightest in the music
world, the situation of the Chopin Competition is different. If we take into account its specificity, the difficulty of
its repertoire, or yet the interval of five years between each
edition, it differs from the rivalry between competitions and
appears as the most important and the most prestigious in
the world, devoting years so that remarkable talents would
propel to an intensive concert career. The best evidence
of this assertion is the confidence that carries major international piano festivals in this competition, inviting in
advance its winners without knowing their names. A prize
at the Chopin Competition in Warsaw is a “priority card”
for concert organizers, and especially for the Ruhr KlavierFestival (Germany),29 the La Roque d’Anthéron Festival
(France)30 and others.
After having conducted historical research on political,
economic, social and cultural levels in Poland at the beginning of the twentieth century and particularly around the
year 1927,31 we can say that the following ideas show evident
reasons of establishing the Chopin Competition.
The regime of the Russian Empire, the country’s independence and the coup32 were among the most difficult
political and economic steps in Poland during the first three
decades of the twentieth century. All these great turbulences
naturally reflected in the country’s economical, cultural
and social life. The main desire of Poland became to obtain
the recognition and acceptance of its independence from
other countries. This ambition naturally pushed its leadership towards education development and all cultural fields.
They were more than ever aware of the fact that democratic
countries should be cultivated and inhabited by creative
people. In other words, the independence and the country’s
identity should be reflected directly through the education
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of its society (school and higher education systems), the
spectrum of the mass media (newspapers, radio) and culture (music, literature, etc.). This desire to be recognized
and accepted grew stronger after the coup of 1926 because
the country’s new leaders were held accountable to other
countries on their attitudes and intentions towards Poland.
Thus, they were open and willing to accept new ideas in
order to improve the image of their country.
Meanwhile, changes in all spheres of life in Poland
pushed the world’s cultural personalities into a creative
hope and a need to train some new ideas. The human history has already proven that the representatives of art have
always been ahead in their creations in comparison with the
perception of society. Therefore, the idea of the birth of a
great music competition in Poland was already formed and
waited for the right moment to come. The appearance of the
music competition was thus the logical result of the need
for new forms of expression in society. In other words, it
was time to enter a new stage of cultural evolution and lead
independent society to the country’s musical life. Stressing
the importance of music in the formation of the nation,
Didier Francfort indirectly confirms our thoughts:
If we take a historical approach that considers the nation as a
construction of nationalism – with, among others, Ernst Gellner,
Eric John Hobsbawm, Benedict Anderson – reflection bends
and focuses on the importance of music as an expression not a
nation composed but as part of a process of nation building or
nationalization of the masses (Francfort, 2004, p. 14–15).

Thus, it is possible to say that the birth of the Chopin
Competition was linked to the political, economic and
cultural situation of the time; it was also some kind of the
aftermath of the Polish national development. This remark
proves once again that important social events often arise
when radical changes appear in a country.
On the other hand, the artistic idea of establishing this
competition had its own reasons and motivations. The
reasons that led to the creation of a competition dedicated
only to the music of Chopin were primarily aesthetic, ethical
and social. One of them was related to the poor perception
of Chopin’s art in general as well as the misapplication of
his music’s interpretation, not listed at the time in his mind
or his writing. In the nineteenth century, Poland was not
really a country, since the Poles had not yet formed an independent nation. To the world, Chopin was therefore one
of the many European composers of his time and belonged
to a European cosmopolitan tradition (Dybowski, 2010, p.
16). In addition, fashion wanted music to mainly depend
on European aesthetics recognized everywhere; and it was
not until the second half of the nineteenth century that
national schools were born with a desire to create Polish
music by a conscious choice (Michel, 1995, p. 175). The

following section describes the usual approach of the public to the works of Chopin during the third decade of the
nineteenth century:
In search of ear-rending dissonances, torturous transitions, sharp
modulations, repugnant contortions of melody and rhythm,
Chopin is altogether indefatigable. … But it is not really worth
the trouble to hold such long philippics for the sake of the perverse
Mazurkas of Herr Chopin. Had he submitted this music to a
teacher, the latter, it is to be hoped, would have torn it up and
thrown it at his feet – and this is what we symbolically wish
to do.33

Unfortunately, this trend of thinking lasted long
enough. During the first decades of the twentieth century,
the situation was not much better in Poland and Chopin
lost his identity in his own country. The proof of this confirmation can be read in the memoirs of the founder of the
Chopin Competition, Jerzy Żurawlew:
Times have changed and the cult of Chopin seems to be dying
gradually. Worldly music has suddenly appeared on our stages.
We begin to say that Chopin is not modern enough, and some
went even further stating that he was no longer necessary in
school programs. (Żurawlew, 1995, p. 7)

So it was necessary to reinstate the name of Chopin
trying to represent him in a new and modern form. The
best solution to this national and international trend had
to be the creation of a regular event where young musicians
would interpret the music of the Polish composer according
to his musical text. This idea was actually born around 1925
and its great inspiration goes to Aleksander Michałowski,
Polish pianist, teacher and one of the greatest interpreters
of Chopin’s music. His student, Prof. Żurawlew, also a great
pianist adopted this idea and then realized it. And while
watching the young men of his time, the birth of this event
as a competition appeared in his thoughts. He noticed that
the youth was intensely interested in sporting competitions
and this fact led him to create an event based on healthy
rivalry and entirely devoted to the music of Chopin. Finally,
the idea of the Chopin Competition was definitely formed.
The opening of the competition was held on January 23,
1927 at noon in the Big Hall of the Warsaw Philharmonic,
which was at that time in the same place as today.34 The
birth of the Chopin Competition in Warsaw was an event
marked with significant importance in several aspects –
social, political and of course musical.
This competition is one of the largest cultural festivals experienced
today in Warsaw since the birth of our free homeland. ... The
young performers – pianists of all European countries – will
gather here to compete in an honourable spirit that focuses on
the conservation of traditions of Chopin’s music. (Pierwszy
wielki…, 1927, p. 13)
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The presence of candidates from seven foreign countries
(Austria, Belgium, Holland, Latvia, Switzerland, Hungary,
and the Soviet Union) reflected an international concern
about the competition from the beginning. The total number of 26 pianists who appeared at Warsaw35 showed even
more – the need for the existence of this event. We would
like to remind here that the first edition of the Rubinstein
Competition saw only six pianists.
As for the musical aspect, the essential idea of the competition – saving the interpretation traditions of Chopin’s
music for future generations according to the indications
of the composer – was born at the same time as the competition itself and crossed almost the whole century. This
tradition still exists and Warsaw made great efforts to
protect it carefully (Kazimierz Kord in Hawryluk, 1995, p.
4). The jury of this edition counted twelve Polish members
and was very accurate in its judgment favouring styles and
interpretations that were the most faithful to the text of
the composer. We also note that the organizers of the time
had the feeling that Poland had to impose on the world the
quintessential interpretation style of Chopin’s music. The
absence of foreign members was thus the logical result of
this perception. The famous German pianist and legendary
interpreter of Chopin’s Etudes and the Barcarolle in F sharp
major Op. 60, Alfred Höhn (1887–1945) did not join the
board until the last day of the trials and thus represented
the thirteenth member.
To be fair and accurate, it is necessary to note that the
existence of negative opinions mainly concerned the final
results, the verdict of the jury and the jury bias towards
Polish candidates. Some reviews appeared in the press at
the end of the First Edition saying that the jury members
should have awarded the Second or Third Prize to Grigory
Ginzburg instead of the Fourth36 if the patriotic attitude
had not covered their mind too narrowly ( Jasiński, 2006).
In general, observers of this first Chopin Competition
were amazed by the technical abilities of the young candidates as well as their interpretations of great maturity. They
were also discussing the artistic and pianistic development of
all these young musicians, expressing some concerns about
their individuality:
What will become of this hyper piano production? What form
of final reaction will be adopted against the hegemony of the
piano? ... The defect of these talents is in a lack of personality
( Jasiński, 2006).

The press also highlighted the presence of the Russian
team well prepared and made u p of future masters, especially
Lev Oborin (Winner), and Grigory Ginzburg (Fourth
Prize). Everyone then noticed the power, professionalism,
musical perception of the highest quality and the ease of
the Russian tradition.
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Several aspects of the Chopin Competition valued
since its birth concern the structure of its organization,
the number of stages, its program and its regulations. In
contrast, its character has remained intact up till now
and remains faithful to the unique repertoire of works by
Chopin. Thus, despite some attempts to incorporate over
time works by other composers, the initial idea has indeed
survived. The alliance with works of other composers would
have affected the identity of this competition and would
have imposed too obvious similarity with other international competitions. Dedicated to the Polish composer,
the Chopin Competition in Warsaw enjoys thus a unique
strength and atmosphere. It gives the world an opportunity
to discover the composer’s mind by revealing sources of endless interpretations. For almost a month, participants share
their visions of all possible forms of the piano repertoire by
interpreting Etudes, developed forms as Ballades or Scherzos, dances like Polonaises, Waltzes, Mazurkas, miniatures
as Nocturnes, Preludes, Impromptus and finally large forms
as Sonatas and Concertos.
Requirements in this competition are so that participants must be prepared to face high level difficulties. First
of all, candidates are requested to be well-trained artists
and to have enough stage and public experience. Therefore,
they must often win other competitions before taking part
in the Chopin Competition. For example, Argerich and
Garrick Ohlsson were both winners of the International
F. Busoni Competition (respectively in 1957 and 1966)
before triumphing in Warsaw a few years later in 1965
and 1970.
The last three decades have brought very little changes
in the history of the competition. The most obvious being
the new scoring system (since 2000), the incorporation of
a preliminary round into the structure of the competition
(since 2005), the extension of the program (two symphonic
works in the fourth round in 1995 (Thirteenth Edition)
and a greater variety of less known Chopin works in 2010
(Sixteenth Edition) including the Rondo à la Mazur in F
major Op. 5 and the First Sonata in c minor Op. 4. Resisting
the duration of the competition and varying the programs
were the biggest challenges in 1995 (Thirteenth Edition)
and 2010 (Sixteenth Edition).
Conversely, the appearance of the evaluation criteria of
the interpretation of Chopin’s music has undergone some
changes. Today’s candidates are used to playing Chopin’s
works with more freedom and the jury analyses and judges
the most controversial interpretations.37 In other words,
a more individual deciphering of the composer’s text has
become acceptable in the ideology of the competition.
Nevertheless, there is a limit to this freedom and it is prohibited to add notes or change the articulation. Yet, the
interpretation freedom remains open to rubato, intonation,
and the research of sound colours.
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Regarding the frequency, the number of participants
has increased with each new edition of the competition. If
only 40 pianists displayed their talent in the Roma Musical
Theatre concert hall in Warsaw in 1949 (Fourth Edition),
257 application forms were received in 1995 (Thirteenth
Edition), 348 in 2000 (Fourteenth Edition), 325 in 2005
(Fifteenth Edition) and 346 in 2010 (Sixteenth Edition).
The competition received 94 pianists from 25 countries in
2000, 80 pianists from 19 countries in 2005 and 81 pianists
from 23 countries in 2010. Overall, the competition in 2000
saw an explosion in the number of participants as well as
in the numbers of representatives of Asian countries. If in
2000 (Fourteenth Edition), the Competition First Prize
went to China (Yundi Li) and in 2005 (Fifteenth Edition)
five awards went to representatives of Asian countries, the
2010 year’s edition (Sixteenth Competition) completely
eliminated Asia in the final stage (4th stage) and no Japanese pianist was left in the third stage. This sudden change
concerning the finalists’ nationality closely reflects the
pianistic trends and certainly characterizes the beginning
of a new era of interpretations at the Chopin Competition.
It is interesting to note that the majority of winners
and laureates of the Chopin Competition have built great
careers. Thanks to their participation in the competition, a
significant number of them currently occupy a prominent
place in the music world. Over time, the reputation of this
event has become deeply rooted in the conscience of society.
The awards also varied with the years. A large number of
non-regulatory awards gave valuable support for participants over the years and numerous partners were able to
engage the winners and laureates in their music networks.
The M. Long-J. Thibaud Competition in Paris
The Marguerite Long-Jacques Thibaud Competition
plays an important role in the music world’s history. First
of all, it is the first French music competition; then, its
founders are renowned French artists – Marguerite Long,
recognized as a great performer of the major works of
French composers, including the Ravel’s Piano Concerto in
G major, and Jacques Thibaud, famous violinist and member
of the great historical trio Casals-Cortot-Thibaud. The main
aim of the creators of this competition was to guide young
musicians on their way to their musical lives.
Since its birth, the competition has gone through almost a century and has had years of glory and others less
successful. Today it belongs to the French and international
musical history that reveals several musical, artistic and
social aspects; and although it was unable to maintain
its national identity spirit up to now (compared with the
Chopin Competition), it is worth being considered as the
greatest French competition and one of the most important
in the world.

After having conducted historical research on political, economic, social and cultural aspects in France in
1930–1940 and 1940–1944, the following ideas show
obvious reasons for the appearance of the Long-Thibaud
Competition in 1943. Although the period of its birth is
that of the Occupation years, the retrospective of the situation in France in the thirties highlights the connection
between these two periods. The global economic crisis, the
political uncertainty, as well as the deep depression of society (including artists) around the thirties led the country to
the forthcoming dark atmosphere of 1940. Paradoxically,
the human spirit and creativity of society began to recover
in the most critical moment of the country’s history – the
cruel Nazi Occupation. Again, the culture was one of the
most powerful means of expression of national identity.
And although this process was perceptible in many ways,
it remained associated with a strong will of society. Policy
shared between the national occupants and the National
Vichy Revolution in a way exalted French culture. The
occupants tried to attract the sympathy of the French
population and especially intellectuals. Thus, the French
music programmes on Radio Paris, the free concert access
to the Radio Orchestra at the Champs-Elysées Theatre, the
seasons programs of the great musical institutions (opera,
symphonic associations) formed by their French leaders
and the possibility of organizing painting exhibitions of
prisoners was to create an image of French welfare in France.
Wishing to help society regain the sense of life under the
Occupation, the Vichy regime focused its attention on the
importance of French culture, including the promotion of
French music – creating, editing, recording, and promoting young French musicians (performers and composers)
and the recording of their first album. Furthermore, the
regime attempted to assign importance to French music
in the symphonic repertoire associations under the law of
189738 which did not change during the Occupation years.
All these advantages allowed focusing on French culture.
These examples show that culture served as a kind of
asset achieving the political position of the occupants and
the Vichy. Unwittingly, the one and the other exploited
and activated culture by touching the conscience of society.
Moreover, the fact of working positively and unconsciously
on the minds of intellectuals pushed them towards creation
to keep their personal identity awake. The best example
was the increasing number of concerts by the symphony
associations during the Occupation, which reached its
peak in 1943.
The tightening of the internal policy after full occupancy of the country in 1942 amplified the opposition of
the people to the regime and occupants. In addition, the
German fiasco at Stalingrad – a major strategic turning
point of the Second World War – influenced the Resistance; and it is certainly no coincidence that the Resistance
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physically activated in 1943 (the phenomenon of the
Maquis). Then, the activation of the forces of the political
resistance (Gaullist) and those of society in 1943 pushed
the country towards liberation. People began to find hope
of how to fight the German army. The best evidence of
this trend is given by a notable population growth from
the year 1943, or by the removal of half adherents of the
occupants during this year, recruited and included in the
lists in 1942. Other evidences of cultural form associated
with the events of 1943 are the activation of publications of
Editions de Minuit, the creation of high value films by young
directors, the creation of Francis Poulenc’s cantata Figure
Humaine and the birth of the Marguerite Long-Jacques
Thibaud Competition.
It is now clear that the appearance of this competition
in 1943 was not accidental; it was a logical result of the
overall situation in France of that time. The creators of this
event tried to strengthen the French identity through the
promotion of young talents unconsciously. For their part,
the Germans never had an interest in preventing the occurrence of this event because the creation of a new musical
competition during the occupation had strengthened the
positive aspect of the latter. Participants being only French
artists, this aspect allowed the promotion of local culture.
In other words, the portrait of the “good occupants” was
highly desirable. To conclude this summary, we will specify
that culture was something of a symbol of the French survival or more – that of resistance hidden in some respects.
Meanwhile, the artistic idea of the creation of the international competition in France was born in the mind of
Long before the official date of the first edition. In 1938, the
great pianist attended the Ysaÿe Competition in Brussels in
which four of her students participated. Observation and
experience during this event reinforced her idea to hold a
competition in France and to meet the needs of young musicians of the time and help them take the first step in their
career. Familiar with the difficulties of artists, Long paid a
great importance to this kind of event organized in a high
standard and in good condition. It was also necessary to find
a point of support for this competition willing to achieve
its two main ideas: helping young musicians and reflecting
the identity of France.
The biggest nightmare of the Second World War
strengthened further this desire and offered some solutions
for the realization of these ideas. Given the artistic difficulties the young musicians were then facing – locked in their
country without any opportunity to perform abroad, and
suffering with people of France the humiliating situation
that overwhelmed the country and its culture – Long
was all the more determined to establish this competition
during the war. Thibaud, who then fully shared the views
of his colleague and close friend, decided to organize the
First Marguerite Long-Jacques Thibaud Competition in
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November 1943. As the compensation offered could hardly
solve the financial problems of young artists, Long and
Thibaud were the first to create a musical event which could
last for years and reduce a large amount of artistic problems
faced by young musicians. We offer you a snippet of what
Long said about this competition:
... But our price is not to reward student work. We wanted to
highlight young virtuosos who already have sufficient knowledge
to be able to represent their generation in an authorized manner
and designate future French forces of keyboard and bow … Renouncing the price in cash (that no longer means much today),
we were able to ensure both winners of this tournament the
most important commitments, putting overnight in front of the
public and making them jump over quickly through a difficult
road which took a long time to go through for illustrious seniors...
(Long, 1943, pp. 1, 7)

Promoting and disseminating the repertoire of French
music was another important task of the competition. This
factor was closely linked with the Occupation and was carefully monitored by Long until her death. Indeed, she wanted
to showcase permanently pride and identity of the country
through French music that was amply presented during the
competition. It is necessary to clarify that the expansion of
the French music of the twentieth century around the world
was both the passion and the great mission of the pianist
who was to be the ambassador of this music, especially after
the Second World War.
The First Edition took place at the Salle Gaveau on
15–18 November 194339 and exclusively French pianists
participated – no foreign pianist was then allowed to take
part in it. Each category – piano and violin – retained ten
registered competitors40 who had to perform in two stages,
and whose imposed repertoire was more modest than it
later became in the following editions. While Samson
François came first in this competition, a special mention
was awarded to Marie Therèse Fourneau. Generally, and
according to the observers of the Competition, the event
was to share a lot of emotions and spread pianistic mastery
of high level.
Here we find the current problems related to the
evaluation of interpretation – the definition of superiority
between virtuosity and poetry. It is clear that the possession of these two aspects of interpretation does not cause
any debate. After more than sixty years, we find in the
interpretation analysis of the most recent competitions the
same dilemma which persists in the midst of musical competitions. Apparently, the only difference that distinguishes
professionals during the First Long-Thibaud Competition
of their contemporaries is related to the notion of the source
of this dilemma. Observers of the First Competition noticed that the winner (François) and distinguished pianist
(Fourneau) were not comparable because of their gender
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difference. These two artists belonged to different physical
groups – male and female.
The appearance of the Long-Thibaud Competition
was major in many ways, and no one then doubted its importance in the music world. The ideological aspect of the
First Edition nevertheless had considerable importance;
and perhaps even more than its artistic one. Given the
historical context of its development, the restoration of
the country’s identity through the competition had a very
deep meaning as it “proved that the soul of the wounded
nation was imperishable” (Minchin, 1959, p. 78–80). The
first international edition of the Marguerite Long-Jacques
Thibaud Competition thus unrolled in 1946. This year, the
Piano category was held on 4–5 December 1946, always at
the Salle Gaveau.
Between 1946 – the year of the recognition of this
international event – and 1966, the death of Long, the
competition could enjoy a universal impulse and no artist in
the world doubted its prestige or fame. Long was the centre
of the Parisian music and political world for many years, and
benefited from the support and dedication of many people
in order to realise her plans. The greatness of her personality
as well as what she did for the competition was reflected
later in the careers of young pianists who vowed her huge
recognition. Besides, Long was very keen to get support
from the state for the youth and the competition. Finally,
the formal Marguerite Long Foundation was established by
a decree signed by George Pompidou, Prime Minister, and
Roger Frey, Minister of the Interior, on April 28, 1962, and
this became the basis of the competition.
Unfortunately, the situation turned out to be quite different after the death of the pianist. Without the power of
Long’s passionate spirit, the competition suddenly fell in a
state of artistic hibernation and faded into oblivion. This
factor influenced little by little the international approach
of the music world towards it. The financial situation of
the competition was one of the major concerns of the successors of the Great Artist; and although many people of
the time of Long continued their work as volunteers in the
competition, their efforts did not always lead to excellent
results. The early eighties finally brought new changes to
the life of the competition on the administrative and artistic level. By 1981, full-time paid staff had been assigned
by the state to administer the competition. Meanwhile,
advertising was expanded, the composition of juries revised,
programs renovated and operation of the competition more
professionalized. In 2003, the two foundations (Marguerite
Long and Jacques Thibaud) merged to become one entity:
the Marguerite Long-Jacques Thibaud Foundation. This
merger was succeeded later by reforms in governance of
the competitions in 2007, the year of the separation of administrative and artistic divisions. In addition, taking into
account the fact that in the Long-Thibaud Competition, the

artistic side was subjected to the influences of the state and
patrons in the years that followed the death of its founders,
the entire organization lacked the priority look at its artistic
and professional aspects.41
The biennial formula that had been in force since 1949
was revised, and the competition in 1983 applied the next
triennial formula editing piano first year, an edition of violin
in the second year and a gala evening in the third year in
which young winners would perform beside their senior
colleagues. Between 2007 and 2009, the application of biennial formula reappeared again but it was quickly changed
with the incorporation of a third discipline devoted to singing (from 2011). It also imposed a change to the original
name of the competition as the name of Regine Crespin
was added. Now it is called the Long-Thibaud-Crespin
Competition.
In general, the regulation of the piano competition
has always retained its original base in four stages despite
some changes over time (the elimination round, the semifinal, final-recital and concerto stage). However, we have
noticed some changes in the selection of candidates; since
2001, sending CDs has become mandatory. Since 1998, the
competition has adopted the formula of “yes or no” based
on the number of votes of the jury members.
It is in the program, however, that the greatest changes
were noted. By imposing a vast repertoire, the competition rules allow the public to assess interpretations of the
greatest masterpieces of musical literature while giving
the opportunity to attend the stages in various forms. The
music of French composers has always been the focus in the
repertoire of this competition.
If we continue the analysis of the competition from a
purely artistic point of view, we note that it was always a
meeting place for different piano schools. Russian musicians
(Soviet at that time), represented by Oborin in the jury, were
present as early as 1953. Chinese pianists, meanwhile, have
taken part in the competition since 1981 both as candidates
and jury members. Finally in 1998, the registered candidates
came from all five continents. Regarding the number of
participants, it was growing during 1986–2004. Between
1986 and 1995 the average number of candidates registered
for the competition was around 110, the years 2001–2004
saw this figure increase up to 165 candidates. The year 1998
broke all records with 207 candidates, while in 2007 only
165 were present. Here we must also note the growing presence of the representatives of Asian countries. Although
approximately 35 countries are represented at the Concours
Marguerite Long-Jacques Thibaud, representatives from
the Far East countries have constituted almost 50 percent
of the applications since 1995. Regarding Europe, it has
always been represented by a large number of French and
Russian candidates, with a slight predominance of the latter.
The year 1998 saw 24 Russian and 22 French candidates
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among the 105 European registered candidates. Since that
year, until 2009 the Long-Thibaud Competition was won
consecutively by an Asian representative.42
With regard to the financial rewards, the money did not
cease to grow over the years. Among the many awards given
to the winners, only the first prize kept its title – the First
Grand Prix Marguerite Long. Other awards were founded
by different donors depending on the edition as well as
many unofficial awards varied from one edition to another.
After having precisely analyzed all the aspects of the
Long-Thibaud Competition (historical, artistic, administrative, operating, social including medias) from the time of
its birth until 2011, we notice that despite some periods of
“ups and downs”, the policy of the competition established
by two great French musicians was preserved throughout
its entire existence: the promotion of young talents and
the monitoring of their career, as well as the promotion of
French and contemporary music. Therefore, we would like
to believe in the rebirth of the competition that would keep
the main postulates of Long and Thibaud while eliminating
its current main difficulties.43
The P. Tchaikovsky Competition in Moscow
The history of the International Tchaikovsky Competition is closely related to social dramas and tragedies of the
Russian state in the twentieth century. This story is one of
the highest spiritual dramas of the recent years (GrumGrzimailo, 1998, p. 6) and also reflects the course of the
global musical life.
Despite scepticism of some Russian personalities,44 the
competition took root deeply from the start. This purely
ideological product of the Soviet Union existed in the last
century with moments of splendour and times of suffering.
Paradoxically, the independence from the Communist Party
and freedom of the country destroyed almost the entire
competition. A dangerous line was approached when its
future existence was questioned. The international prestige
of the competition particularly suffered at the crossroads
of centuries. Despite all this, it managed to get through
this unfortunate limit thanks to the recovery of its creative
powers and continues to stand today as one of the most
important competitions in the music world.45
We note also that from the beginning of its existence,
each participant got the chance to play for the finals with the
best Russian orchestras, under the baton of great conductors such as Gennady Rozhdestvensky, Yevgeny Svetlanov,
Alexander Dmitriev, Dmitri Kitaenko, Fuat Mansurov, Yury
Simonov. The historical place of the competition – the P.
Tchaikovsky Conservatory in Moscow – has remained the
same since the time of its birth until now.
After having conducted historical research on political,
economic, social and cultural aspects in the USSR during
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the years 1954–1960, the following ideas show obvious
reasons for the appearance of the Tchaikovsky Competition
in 1958. This analysis reveals very clearly that the country at
that time was completely totalitarian and its existence was
determined by political ideology in the economy, culture
and all areas of social life. This period of occurrence of the
competition is very important because all the contradictions of the country’s government and political battles are
reflected here very clearly. The society and the creation of
the artists of that time led to many contradictions. Meanwhile, the top level in all areas of art allowed discerning
a great suffering of artists. At the same time, the psychological pressure of the communistic censorship ideology on
representatives of the arts led artists from all fields to find
space for the realization of their creation. It was a paradox
but prohibition to practice religion officially indirectly
forced the artists to create basing on the deeper meaning
of life and the inner world of the individual. In the Soviet
Union, artists generally obeyed the Party, but the spiritual
and intellectual suffering and the desire of freedom in selfexpression encouraged people to seek, to resist the system
and to create. Education of the leaders of the Communist
Party was hardly adequate to that of artists. So their desire
to control everything and stifle art that did not conform
forced the artists to look for very complicated shapes in
order to hide the double meaning of their works. Here we
find an additional explanation for the existence of the top
professional quality in all areas of art.
If we divide all this thaw period, highlighting the years
1956 to 1959, we realize that the birth of the competition
in 1958 belongs to a very logical extension of all political
events. Other social and cultural events of this period are
also the result of the same political course in the USSR. The
year 1957 was among other things a year of great scientific
explosion with the ambition of Khrushchev to rule the
most developed country in the world with the launch of
an artificial satellite, one with the concert tours of major
foreign orchestras between 1956–1959 (London, Leipzig,
Berlin, Prague, Boston, Philadelphia, New York), one with
the coming of great artists such as Isaak Stern, Glenn Gould,
Leonard Bernstein and American composers like Roy Harris, Peter Mennin, Roger Sessions, Ulysses Kay etc. The year
1957 also experienced the VI World Festival of Youth and
Students, the test of the merger of the first leader of the
country with intellectuals (Khrushchev’s “garden party”).
As for the year 1958, it was mainly marked by important
democratic visions of the country, especially in military
policy (prohibiting the use of space for military purposes,
the liquidation of military bases in foreign territories); and
at cultural level: on one hand, the rehabilitation of composers such as Shostakovich, Prokofiev, Popov, Myaskovsky and
on the other – publishing banned writers as Akhmatova.
Finally, we find that the democratic explosion of the thaw
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was particularly strong in those years. The attempt of the
leaders to change the country by bringing democratic ideas
allowed the birth of all these cultural events.
The analysis of the political history of the USSR since
the beginning of the thaw helps us understand that the
appearance of the Tchaikovsky Competition was a purely
political result. After the attempted coup in June 1957,
Khrushchev wanted more than ever to expose to the world
his progressive ideas, basing its leadership position and
strengthening his own political positions in the international arena through the many social and cultural activities.
Preceded by the VI World Festival of Youth and Students,
the Tchaikovsky Competition was the highlight of his international cultural strategy. The government gave an official
order to establish this competition and decided about its
organization. The appearance of the competition confirmed
the open intentions of the country for cultural exchanges at
international level, gave the opportunity to invite regularly
(every four years) many foreign personalities of the musical
elite and showed the foreign observers that Soviet Union
had many cultural and social advantages. In other words,
the Tchaikovsky Competition arose when the leaders of the
Communist Party wished to break the totalitarian image
of the country worldwide. The ideology and the strong
control of the Party allowed the birth of the highest level
competition and determined its organization as well as its
funding fully supported by the government institutions.
The name of Tchaikovsky for this competition is logical
as this composer enjoys a unique place in the Russian and
international music history. Indeed, it is difficult to find
another Russian composer who was able to pay attention
to almost all musical genres.
The participants’ meeting as well as the opening concert
of the competition composed of works by Tchaikovsky took
place in the Great Hall of the Moscow Conservatory on
the evening of March 18, 1958. Pianists played in the three
stages between March 31 and April 13. Thirty-six pianists
from 13 countries were present. Later, 21 pianists were
admitted to the second round and nine to the final. The
Soviet government created all necessary conditions to an
advantageous embodiment of the competition. Candidates
enjoyed the best conditions for their rehearsals, preparation,
performance and rest.
High level performances were noticed from the very
beginning of the competition’s appearance and the competitive spirit was felt constantly. Technical and sporting
prowess quickly left the room for deep and sensitive interpretations. Van Cliburn (First Prize) was a real discovery
for the competition and quickly became the hero of Soviet
music lovers. The Soviet school was represented by nine Russian pianists, among whom three of them – Lev Vlasenko
(Second Prize), Naum Shtarkman (Third Prize) and Eduard
Miansarov (Fourth Prize) – were admitted to the final

round. The Second Prize was also awarded to Chinese pianist Liu Shih-Kun, considered one of the greatest talents of
the competition, the only to compete along with Shtarkman
in the interpretation of Tchaikovsky’s Sonata in G Major
Op. 37. Here, we clearly distinguish some coalition of three
piano schools from the second stage: the French school of
Long (represented by Roger Boutry), the Moscow Russian
school of Konstantin Igumnov (represented by Shtarkman
and Vlasenko) and finally the American school of Rosina
Levina (represented by Cliburn and Daniel Pollack). We
have to note that Levina was of Russian origins. Therefore,
the American piano school was founded by a representative
of the Russian school. This aspect was very important for
the country’s leaders at the time as it coincided well with
the ideology of the Communist Party.
Despite all the contradictions of the time, the first edition was one of the best and one of the most remarkable
from the pianistic point of view. Composed of worldrenowned musicians, the jury of 18 members (seven Soviet
and eleven foreign members) awarded very adequate prizes
according to pianistic qualities of each musician, despite
the illusions of the politicians who had expected the Soviet
performers to win. The evaluation level was high enough as
the First Prize was awarded to the American pianist who at
that time was completely unknown in the music world and
belonged to the “camp of enemies”. The First Competition
was therefore the first attempt to musical democracy in the
Soviet Union at a time when public opinion was taken into
consideration. Indeed, the emotional reactions of the audience did not allow the jury to disregard their opinion when
the Party pushed constantly the jury to make necessary forgeries to obtain the desired results (Grum-Grzimailo, 1998,
p. 12). Soviet and foreign professional musicians showed
obvious excitement after the First Competition. They were
convinced in its high piano level as well as in its precision
of organization and course (G. G., 1958, p. 2). They were
also convinced that since then it has occupied an important
place among the other oldest international competitions.
It is important to notice that the Department of Culture
of the Central Committee of the Soviet Union worked out
a general analysis of the participation of Soviet musicians
in the international competitions. The paper pointed out
among others poor results of the Soviet participants in
the competitions of 1958, essentially making reference to
the Tchaikovsky Competition. According to this, these
results were due to a preparation that excluded a “careful
and thorough analysis of the competition conditions”
(Идеологические комиссии ЏК КПСС, 1998, p. 190). The
paper also dealt with the issue of the repertoire. According
to the Committee, it contained large gaps in the way that
it didn’t represent enough Russian classical music, leaving
out the best works of Soviet composers. Therefore, leaders
who had drawn their conclusions decided to change the
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preparation system of the Soviet artists in order to avoid
standardization of interpretation at the time of the competition.
This document marked the beginning of the government’s interest in the course of all further Tchaikovsky
Competitions. On the other hand, it forced the professional
musicians to analyze the results of each coming competition
and prepare a proper pianistic educational strategy in order
to win the first prizes.
Analyzing competition history, we can make a statement
that the fall of the Soviet Empire in the nineties directly
touched the welfare of the competition. The competition
found itself in a position to cut both ways. The joy of freedom and that of the press without censorship stood on the
other side of the destructive winds of the free market. By
1990 (the Ninth Edition), observers resented some kind
of signs of the historical exhaustion, which was reflected
in the organization of the competition. This Ninth Edition
marked a turning point in the entire history of the competition so that the public and the professionals began to speak
openly about necessary and more compact reforms – among
others regulation reforms – and the need for pre-selection
requiring from candidates to send their sound recordings.
The Eleventh Competition (in 1998) almost didn’t
happen. Indeed, its plight was reflected in the fact that in
1996, the competition has been excluded from the WFIMC
for not paying membership fees since 1993 and refusing to
participate in the activities of this organization. On the eve
of the twenty-first century and during this difficult period
of the competition, some reformers proposed to change
the name of this musical event, choosing a name of a more
recent and contemporary composer such as Shostakovich
or Schnittke. Their arguments were based on the idea that
the emotional music of Tchaikovsky could not reflect the
needs of a contemporary society while music facing the
new century would answer all the questions of the moment.
In general, very few changes were noticed in the structure and the rules of the competition. Concerning the
repertoire, the specificity of the competition was always
Russian classical and contemporary music which was represented alongside with worldwide music pieces. Young
musicians interpreted works by Scriabin, Balakirev, Glazunov, Taneyev, Rachmaninov, Prokofiev, Khachaturian,
Shostakovich alongside with concertos, sonatas, variations
and other works by Tchaikovsky, which occupied a special
place in this competition.
As regards the number of the participants, it increased
over the years. The First Edition in 1958 saw 36 pianists
from 13 countries; the Ninth Competition in 1990
gathered a total of 119 pianists from 23 countries. From
the Eleventh Competition (1998), the number of Asian
participants increased, featuring 40 pianists, including 24
Japanese performers. This edition allowed the participation
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of 94 candidates in total and saw an obvious decrease of
European representatives – only 12 candidates. This figure
declined further at the Thirteenth Competition (2007)
with only seven European candidates out of 46 participants
in the first stage. The money rewards increased with the
years and special prices were added over each new edition.
The musical history of the Tchaikovsky Competition
reflects today the development of musical ideas and directions of styles of interpretations of the twentieth century.
Here we find the process of reconciliation of national piano
schools which gave way to an intense dialogue on musical
cultures. Yevgeny Malinin, a Russian pianist and teacher,
has associated this dialogue with mutual enrichment where
“the competition reflected demonstration of its own musical ideas and its own ways towards solving musical tasks”
(Grum-Grzimailo, 1998, p. 5).
Summary and comparison of the birth and the
general course of the three analyzed international
competitions
Thus, we see that all three competitions were born
during periods of major historical events, which clearly
indicates a direct link between their birth and the policies
of their respective countries. But in spite of several different
aspects, all the leaders of these countries at that time were
interested in their way by the appearance of these cultural
events because they allowed them to ensure a positive political attitude towards the world. Thus, the three competitions
obtained government support.
It is also important to note that these three competitions have a common feature that could be identified as
the desire to declare to the world a certain national existence. Nevertheless, the creation of the artistic idea of each
competition is different. The initiators of the Polish and
French competitions were artists; the sole initiator of the
competition in the USSR was the government. Whereas the
realization of Polish and French competitions indicated a
cultural expression of the nation, the organization of the
event in the USSR was the result of the Soviet ideology
that was to confirm the priority of the communist system
over that of the capitalist.
The direct participation of the Party in organizing the
Tchaikovsky Competition also determined the organization conditions. The government took over full financial
responsibility for the competition and created superior
conditions. The ideology of the Party was the cause of
such a commitment to this event. Moreover, while the
Polish government gave its support to the organizers of
the Chopin Competition and bestowed a partial financial
help as well as an official diplomatic assistance without
any worry about the final outcome, the French leaders of
the time only gave their consent to the realization of the
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Marguerite Long-Jacques Thibaud Competition without
any official help. The French event was then totally private
and sustained only by close friends of the founders; or by
organizations – the Salle Gaveau, the recording company
Pathé-Marconi, which made their decisions independently
from the French leaders of that time.
The dominating participation of the Communist Party
in the creation of Tchaikovsky Competition also determined the participation of the best Soviet pianists and
therefore raised the general piano level of the competition
very high. The ideology of the Soviet government constantly
pushed the organizers and the artists of the competition
to a mandatory superiority over other international competitions. Neither France nor Poland experienced such
ideological pressure.
We can see that these three competitions were events in
the life of their societies. If the appearance of the Chopin
and the Tchaikovsky Competitions was an open declaration
of public emotion and national identity of their country,
this aspect was presented in a smaller size, more hidden and
concentrated towards the artistic interest during the First
Long-Thibaud Competition because of the status quo of
France at that time.
The analysis of the course of these three competitions
during the last thirty years also reveals that everyone has
common and different aspects. As regards the organizers,
the Chopin Competition and the Long-Thibaud Competition have existed under the organization of relatively
compliant institutions. Initially, the Chopin Competition
in Warsaw was mainly organized by the Frederic Chopin
Music School, later on by the Chopin Society in Warsaw
which was incorporated into the Chopin Institute in 2001.
For its part, the Long-Thibaud Competition was run by its
respective founders. In 1962, their foundations merged and
established the structure of stable and unchanging management until 2007. Conversely, the Tchaikovsky Competition
was a purely political product and fully supervised by the
Soviet government. After losing its permanent initiator, it
has been set up by different organizers since 1990.
We have compared the financial aspect of each competition and justified its influence on their well-being and
their artistic aspects. Thus, we found that the maximum
financial support from the government has always ensured
a high level of maintenance and development of the competition on condition that professionals of the music world
formulated and determined the artistic aspects related to
its course. So, in the ideal situation, financing becomes a
vehicle for the realization of all artistic tasks related to the
competition. It is always the case at the Chopin Competition; it was the case at the Tchaikovsky Competition until
1990 and it was the case at the Long-Thibaud Competition
during the time of its founders between 1957 and 1966 and
during the later period of 1991–2007.

Regarding the artistic level, the Chopin and the
Tchaikovsky Competitions managed to maintain certain
etiquette of “hard competition”. Generally, the winners
of other international competitions participated later on
in one of these two competitions as these required higher
pianistic level of their participants. In comparison, the
Marguerite Long-Jacques Thibaud Competition is open
to young musicians who do not yet have the experience of
major competitions. The essential idea of the latter is still
focused on promoting young musicians, which attracts quite
young participants (19 year-olds on average) and without
much stage experience.
We note that the Tchaikovsky Competition has always
perpetuated the communist ideology which created in its
time some scientific apparatus for obtaining the best results
of the Russian piano team. The reports of the greatest Soviet
teachers and musicologists written during and after each
competition constantly helped preparing methodologies
and strategies for each future edition in a governmental
level. Therefore, this fact was the guarantor of the level of
the Soviet team that imposed to this event a general high
piano level. Moreover, the Soviets always organized selection tests before every international competition to form
the Soviet Union team with the strongest pianists and the
government was observing closely whether there were good
conditions for preparation of these teams. This tradition
was interrupted with the fall of the USSR in 1990. It is important to remember, however, that until the change of the
political system, the country’s government was constantly
making pressure on the jury of the Tchaikovsky Competition to strengthen its ideological picture.
The Department of Polish Culture also had interest
in the organization of the Chopin Competition. From its
Fourth Edition (1949), it financed the preparation of the
team of pianists who would enter the competition. And
although the government did not make pressure on the
jury in its deliberations as it was the case in the USSR, it
remained interested in the fact that the level and prestige of
the competition would remain high, and that pianists could
be worthy of their great composer. It should be emphasized
that, unlike the organizers of the Tchaikovsky Competition, the Chopin Society has maintained the tradition of
selecting future competition participants by giving them
grants of the Society. The tradition of a professional analysis
during and after each edition of the competition written by
famous personalities of the music world was also retained.
We note once again that, being led by the Chopin Society
and the Chopin Institute, the competition was managed by
representatives of the professional music scene who ensured
the dominance of artistic priorities.
As for the Long-Thibaud Competition, the French government did not take care of its level and did not organize
any preparation for the French piano team. If, at the time
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of Long, monitoring the artistic aspects of the competition
and monitoring the development of French pianists were
her responsibility, after her death there was no replacement
for her professional consistency. Her preparedness plan for
her students and future French and foreign applicants to
the competition should be considered as an exceptional
example. Indeed, master classes organized on Molitor Street
in Paris and the debuts of the future competition candidates
with the Orchestre de Paris always contributed to their
thorough preparation at the highest level. Thus, with the
death of the Great Pianist, the Long-Thibaud Competition was gradually losing its status of French identity and
representation of its culture in relation to other European
cultures, wich was not the case of the Chopin Competition
and partly the Tchaikovsky Competition. The rebirth of the
Long-Thibaud Competition around the nineties and during the early editions of the twenty-first century revealed
again the main postulates of its founders and attracted the
interest of the state as an organization for the dissemination of French culture. However, it is sad to notice that no
professional analysis system was created during and after
this competition.
We will continue this comparison by highlighting
the visible increase in the frequency of candidates in the
three competitions at the crossroads of centuries, with an
explosion of the number of participants in 1998 at the
Tchaikovsky Competition and the Long-Thibaud, and in
2000 at the Chopin Competition. These editions of the
Chopin and Tchaikovsky competitions also coincide with
the beginning of a massive presence of candidates from
the Far Eastern countries. This process was revealed earlier
at the Long-Thibaud Competition in 1995. We see again
that despite the specific differences in each competition, all
three of them underwent an increase of candidates almost
simultaneously. This observation proves that musical competitions are closely linked to global processes and indirectly
reflect the social, economic, politic aspects of their country
and the whole world.
In conclusion about the general state of each competition, we note that the period of the real difficulties at the
Tchaikovsky Competition began around the nineties and
especially from its Tenth Edition in 1994 when the first
prize was not awarded. During the same years, a crisis, less
visible, however, was felt at the Chopin Competition where
the first prize was not awarded in 1990 (Twelfth Edition)
or in 1995 (Thirteenth Edition). In 2000 (Fourteenth
Edition), it was mandatory to award the first prize in order
to safeguard the prestige of the competition, as it was the
case at the Tchaikovsky Competition in 1998 (the Eleventh
Edition). As for the Long-Thibaud Competition, which
had remained in limbo for several years and had received a
boost from the nineties, its level began to fall again in the
last years of the first decade of this century.
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Taking into account the fact that pianistic interpretation was the aim of our research, we would like to conclude
this article with some remarks about it. We note that the
evolution of pianistic tendencies was already noticed at
the First Chopin Competition. The question about what
would dominate later on – technical perfection or artist
individuality – was already present in 1927. A century later,
the trends seem very obvious: the domination of pianistic
technique predicted in the beginning of the twentieth
century became a trend during the last decades, and total
piano control – including all aspects of the pianistic art –
regained its dominance at the end of the first decade of this
century. However, can it be said that artistic individuality
now appears in the foreground and leads to a perfect control
of piano technique or is it only the reproduction of the
performances of famous old masters precisely presented
by young candidates? This question will probably find its
answer in twenty years and will be unveiled throughout the
performances of winners of the most distinct contemporary
piano competitions.
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Interview of Marina Brokanowa with Vladimir Viardot: Маринa
Броканова. Истенные таланты раздражают серую массу. In Piano
Forum. Москва, 2010, No. 1, p. 3–7.
Interview of Andrzej Sulek with Gustav Alink: Andrzej Sulek. Konkurs dla kogo? In Studio Konkurs. Warsaw, 1995, No. 14, p. 4.
Interview of Mieczysław Kominek with Andrzej Jasiński: Mieczysław
Kominek. Trzeba przyjąć każdy werdykt. In Studio Konkurs. Warsaw,
1995, No. 3, p. 5; also: Kozubek, 2001.
See the link: http://www.alink-argerich.org/.
Interview of Marina Brokanowa with Franc Xavier Onezorg: Маринa
Броканова. Я знаю об артистах больше чем их impresario. In Piano
Forum. Москва, 2010, No. 3, p. 11–14.
See the booklets of La Roque d’Anthéron Festival (2006 and 2011).
The winners of the Chopin Competition – Rafał Blechacz (2005) and
Juliana Avdeeeva (2010) – performed at the La Roque d’Anthéron
Festival in 2006 and 2011.
All the research work related to Poland, France and the URSS
is presented in the thesis: Indrė Eugenija Želvytė Giusiano. Les
tendances pianistiques des années 1985-2010 à travers trois concours
internationaux: Chopin de Varsovie, Long-Thibaud de Paris et Tchaikovski de Moscou, dir. Danièle Pistone, supported at Sorbonne Paris
IV, January 23, 2014.
In May 1926, there was a coup in Poland. This gave the start to a
new stage in the country’s history and marked the beginning of
“sanitation”. The instigator of the bloody coup was Josef Pilsudski
who formally rejected his authority to the President and the new
President Ignacy Mościcki was elected by the parliament.
Rellstab, L. In Iris. Berlin: July 5, 1833 (in Dybowski, 2010, p. 17).
Philharmonic in Warsaw was opened under the initiative of Emil
Młynarski and Aleksander Rejchman at Jasna Street 5, in 1901.
The First Edition saw 34 application forms.
The second and third prizes were awarded respectively to Polish
pianists Stanislaw Szpinalski and Róża Etkin.
Interview of Mieczysław Kominek with Andrzej Jasiński: Mieczysław
Kominek. Trzeba przyjąć każdy werdykt. In Studio Konkurs.
Warszawa, 1995, No. 3, p. 5.
The 1897 law insisted on programming “new works” (not performed in
Paris) of French composers – alive or dead for less than ten years, and
for a total duration of at least three hours (Laederich, 2001, p. 228).
The public Violin Competition took place on Monday 15 and
Tuesday 16, November at 13:30. The public Piano Competition
took place on Wednesday 17 and Thursday 18, November at 13:30.
All stages took place at the Salle Gaveau.
We believe that the final number of pianists was eight. This assumption appears plausible after reading the article of Emile Vuillermoz
(Vuillermoz, 1943), in which he talks about the participation of seven
girls and one boy in the competition. Another article by Georges
Boskoff (Boskoff, 1943) also analyzes the performances of six girls
and one boy, which reinforces the assumption about the absence of
ten pianists at the Competition.
We allow ourselves such a statement after going through precise
researches about the operating, financial and artistic levels of the
Long-Thibaud Competition from the time of its appearance until
the year 2010. The evidence of this statement can be found in the
thesis of Želvytė Giusiano (Reference No. 31).
Among the countries in the spotlight, we list South Korea in 2001
(Dong-Hyek Lim), China in 2004 (Siheng Song) and Japan in 2007
(Hibiki Tamura). In 2009, the First Prize was not awarded but three
Asian pianists out of five were in the final – one Chinese and two
Japanese. This factor clearly confirms the occupancy of the music
market by musicians of these countries.
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Since 2008, we have been observing a decline of the national and international prestige of this competition. This process was thoroughly
analyzed during the research work related to the thesis of Želvytė
Giusiano (Reference No. 31). The actual situation of the competition
became very unstable.
These personalities defended their position through the idea that true
talents always found their way and that it was not possible to assess
the art by points.
The latest edition of the Tchaikovsky Competition in 2011 is the
evidence of this finding thanks to high-level technical and musical
performances. Many talented pianists were heard already in the first
stage.
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Santrauka
Šimtmečiais žmonės buvo panirę į konkurencijos ir
varžymosi atmosferą, konkurencijos dvasia visada buvo neat
skiriama nuo materialaus gyvenimo ir dažnai veikė žmonijos
pažangą. Seniausi konkursai su menų varžytuvėmis buvo
Graikijos olimpinės žaidynės. Ilgainiui įvairios muzikinių
varžybų formos išsirutuliojo į oficialų tarptautinį Antono
Rubinsteino pianistų konkursą 1886 m. Rubinsteinas siekė
sukurti sveiką jaunųjų muzikų konkurenciją, kad jauni menininkai galėtų išbandyti savo talentą ir galimybes, tačiau
jau pirmame oficialiame konkurse išryškėjo įvairių, tarp jų
ir šališkumo, problemų.
Šiais laikais tik dalis muzikantų konkursą sieja su
artistine savo karjera. Daugumai jų konkursai tėra profesinės karjeros pradžios būtinybė, galimybė būti išgirstiems
publikos, koncertų organizatorių ar vadybininkų. Tačiau
konkursuose slypi nemažai sunkumų ir problemų, kurias
ne visi jauni pianistai įveikia, – tai ypatingos fizinės ir psichologinės energijos reikalaujantis pasirengimas, atsakingas
programos parinkimas, konkurse patiriama įtampa, nuovargis, koncentracijos stoka. Tik nedaugelis laureatų geba tęsti
muzikinę karjerą laimėję konkursą, nes susiduriama su dideliais reikalavimais, visuomenė ir toliau tikisi nepriekaištingo
atlikimo. Realūs atlikėjo profesinės karjeros garantai yra:
brandi asmenybė, puikus pianistinis meistriškumas, dideli
artistiniai gebėjimai ir nuolatinis tobulėjimas pianistiniame
mene. Akivaizdu, kad sunku ne tik pasirengti ir laimėti konkursą, bet ir nugalėjus išsilaikyti muzikiniame pasaulyje. Be
to, išanalizavus šiuolaikinius konkursus, pastebima ir tokių
negatyvių veiksnių kaip konkursinė įtampa, neleidžianti

jautriems, muzikaliems pianistams patekti į konkurso finalą;
į techninį lygį nukreiptas pasirengimas, taip blokuojant
visavertę artistinę atlikėjo raidą; reklaminės-informacinės
pramonės dėmesys kontroversiškoms interpretacijoms ir
jų atlikėjams, į šalį nustumiantis domėjimąsi pačia muzika;
sunkiai apibrėžiami dalyvių pasirodymų vertinimo kriterijai,
leidžiantys komisijos nariams laisvai vadovautis savo išmone,
taip sumenkinant apdovanojimo vertę.
Kaip žinome, muzikiniuose konkursuose išryškėja kai
kurie interpretaciniai modeliai, konkursai populiarina
visuomenei mažai žinomus muzikos kūrinius, pagerbia žinomų muzikantų vardus ir, be abejonės, suranda tikruosius
talentus, padeda jiems karjeros kelyje. Tačiau laikui bėgant
daugelis konkursų prarado kai kuriuos šiuos aspektus, ne visi
iš 750 pasaulyje egzistuojančių konkursų pasižymi aukštu
lygiu ar reputacija. 2010 m. vyko 330 tarptautinių konkursų, kurių didžiausi instrumentiniai ir vokaliniai priklauso
WFIMC – Pasaulinei tarptautinių muzikos konkursų
federacijai. Prestižiškiausi pianistų konkursai šiandien –
tai F. Chopino Varšuvoje, Karalienės Elžbietos Briuselyje,
P. Čaikovskio Maskvoje, Van Cliburno JAV, Santanderio
Ispanijoje, Lidso Anglijoje ir Monrealio muzikinis konkursas Kanadoje. Ilgai vienos svarbiausių pianistų varžytuvių – M. Long-J. Thibaud konkursas Paryžiuje – netikėtai
prarado savo vertę.
Deja, didžiulis konkursų skaičius sukelia jų niveliaciją. Perpildyta muzikinė rinka Europoje, Azijoje ar JAV
daugiausia koncentruojasi tik į pirmų premijų laimėtojus.
1999 m. WFIMC asamblėjoje Dubline buvo nustatyta,
kad konkursai nėra privalomi. Tačiau iki šiol jie yra svarbūs,
nes jų atsisakius muzikinė rinka būtų destabilizuota, be
tokios atrankos sunku reprezentuoti konkrečius atlikėjus.
Konkursų nemirtingumą palaiko visuomenė ir informaciniai šaltiniai, o stambiausių konkursų laimėtojai iš dalies
užpildo koncertų sezonus ir netiesiogiai tampa pianistinių
tendencijų atspindžiu. Tačiau daugelis muzikinio pasaulio
atstovų vis dažniau kalba apie naują konkursų struktūrą,
kuri būtų panaši į muzikinius festivalius ir padėtų išvengti
konkursuose dominuojančios nesveikos sportinės konkurencijos.
Šio straipsnio tyrimui pasirinkti pianistų konkursai –
F. Chopino Varšuvoje, M. Long-J. Thibaud Paryžiuje ir P.
Čaikovskio Maskvoje. Šiuos konkursus vienija tai, kad jų
įkūrimas ir tolimesnė raida neatskiriama nuo šalies ekonominio, politinio, socialinio ir kultūrinio konteksto, tiesioginės įtakos turėjo konkretus istorinis įvykis: konkursui
Varšuvoje impulsą davė 1926 m. perversmas jaunoje nepriklausomoje Lenkijos valstybėje, Prancūzijoje – pasipriešinimo okupantams sustiprėjimas 1943 m., Sovietų Sąjungoje – didžiausias politinis „atšilimas“ 1958 m. Tuo metu visų
valstybių lyderiai norėjo sustiprinti savo valdymo pozityvų
įvaizdį. F. Chopino ir M. Long-J. Thibaud konkursų iniciatoriais buvo atlikėjai, P. Čaikovskio konkurso – Komunistų
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partija. Nacionalinis aspektas visiems trims konkursams taip
pat buvo aktualus.
P. Čaikovskio konkurso eigą ir vystymąsi lėmė partija,
finansavusi jo organizavimą, aukščiausio lygio sovietų
pianistinės komandos pristatymą, iškiliausių žiuri narių
dalyvavimą, dalyviams garantavusi geriausias grojimo ir gyvenimo sąlygas. Po konkurso buvo inicijuojama profesionali
rezultatų analizė ir metodiškas pasirengimas kitiems konkursams. Tačiau valdžia, deja, tiesiogiai kišosi į žiuri darbą.
Ši ideologija buvo tęsiama iki 1990 m., 9-ojo konkurso, o
vėliau, praradęs šeimininką, konkursas patyrė organizacinę
ir finansinę krizę, ir tai atsiliepė pasauliniam jo įvaizdžiui.
F. Chopino konkurso gyvavimą ypač nuo 1949 m. veikė
Lenkijos kultūros ministerija, kuri buvo suinteresuota, kad
konkursas garsintų Chopino vardą, o Chopino draugijos
remiami lenkų pianistai garbingai atstovautų savo šaliai ir
kompozitoriui. M. Long-J. Thibaud konkursas po jo įkūrėjos
Marguerite Long mirties susidūrė su finansiniais sunkumais
ir valstybės palaikymo stoka, prarado Prancūzijos identiteto
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atspindėjimo statusą. XX a. paskutiniame dešimtmetyje
konkurso situacija pagerėjo, XXI a. pradžioje atkurtas renginio prestižas. Tačiau pastaraisiais metais konkurso lygis
vėl stipriai pablogėjo.
Atliktas mokslinis tyrimas leidžia konstatuoti, kad
valstybės finansinė pagalba gali garantuoti aukštą konkursų lygį, jei muzikos pasaulio profesionalai apibrėžia
aiškius artistinius aspektus, susijusius su konkurso eiga.
Pianistiniu ir organizaciniu požiūriu geriausia situacija
pasižymi F. Chopino konkursas; 2011 m. iš naujo po ilgos
krizės sužibo 14-asis P. Čaikovskio konkursas, o M. LongJ. Thibaud konkurso ateitis yra neaiški. Išanalizavus šių
konkursų 1985–2010 m. dalyvių pasiskirstymą pagal valstybes, visuose trijuose konkursuose 1998–2000 m. matyti
kandidatų pagausėjimas, išaugęs Tolimųjų Rytų valstybių
atstovų skačius. Tai rodo, kad muzikiniai konkursai yra
glaudžiai susiję su globaliais procesais, netiesiogiai atspindi
ir valstybės, ir viso pasaulio socialinius, ekonominius ir
politinius aspektus.
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Daiva RAČIŪNAITĖ-VYČINIENĖ

Edukacijos įtaka sutartinių gyvavimo
XX a. 1–8 dešimtmečiais tradicijai

The Influence of Education on the Tradition of Sutartinės from
the Beginning of the 1900s to the 1970s
Anotacija
Straipsnyje detaliai aptariama edukacijos įtaka sutartinių gyvavimo XX a. 1–8 dešimtmečiais tradicijai. Pasitelkiant analitinį aprašomąjį, istorinį
ir tipologinį metodus, siekiama parodyti, kad sparčiai gęstančią kolektyvinio sutartinių giedojimo ir muzikavimo tradiciją šiuo laikotarpiu
vienokia ar kitokia linkme pakreipė sąmoninga įvairių autoritetų veikla. Išskiriami du stambūs sutartinių tradicijos gaivinimo židiniai – Biržai
ir Kupiškis. Neatmetama galimybė, kad tokių židinių Aukštaitijoje būta ir daugiau, tik jie nėra taip nuosekliai dokumentuoti. Pastebėta tam
tikrų esminių sutartinių ir polifoninės muzikos tradicijos pokyčių: nuo polifoninės faktūros skudučių kūrinių pereita prie homofoninės faktūros, nuo polimodalių sutartinių – prie monomodalių, nuo kapoto giedojimo arba glisandinio kai kurių garsų intonavimo – prie „kultūringo“
dainavimo aukštu balsu. Svarbią vietą sutartinių praktikos atgaivinimo procese užima ir vizualinė rekonstrukcija – nuometo grąžinimas į
aktyvią vartoseną ir jo užfiksavimas ketvirto dešimtmečio nuotraukose.
Reikšminiai žodžiai: sutartinės, edukacija, sutartinių tradicijos gaivinimas, kaimo šviesuoliai, intelektualai, skudučiavimo tradicija, kartotė,
vizualinė rekonstrukcija, nuometas.
Abstract
The article examines thoroughly the influence of education on the tradition of sutartinės from the 1900s to the 1970s. Referring to analytical,
descriptive, historical and typological methods, it is intended to demonstrate that the conscious activities of prominent figures shifted a rapidly
fading tradition of collective singing of sutartinės and music-making in the mentioned period in one or another way. One can distinguish two
focuses of the revival of the sutartinės’ tradition – Biržai ir Kupiškis. The possibility of the existence of many such flashpoints in Aukštaitija
has not been discounted; they are not so coherently documented though. It is nimpossible to observe some essential changes made into the
tradition of sutartinės and polyphonic music: a shift from the pieces of polyphonic texture for the skudučiai to that of homophonic texture,
from polymodal sutartinės to monomodal ones, from uneven singing or the glissando intonation of some sounds to the “cultured” singing in a
high-pitched voice. Visual reconstruction occupies an important place in the process of reviving the practice of sutartinės bringing the wimple
(a peculiar garment covering the head of a married woman) back to its active use and its presence in the photographs taken in the 1930s.
Keywords: sutartinės, education, the focuses of the revival of sutartinės, local enlightened people, intellectuals, tradition of the skudučiai
playing, repetition, visual reconstruction, a wimple.

Grupinė vokalinių ir instrumentinių sutartinių praktika
Lietuvos kaimuose ima nykti XIX a. pab.–XX a. pradžioje1.
Kaip teigia tautosakininkas, sutartinių „atradėjas“ kanauninkas Adolfas Sabaliauskas, Nemunėlio Radviliškyje jam
pavyko vos ne vos surasti tris moterėles, kurios „vargiai
galėjo atatarti didelei giesmininkei Smilgienei“ (ir tai tik
kokiose dviejose giesmėse) (Sabaliauskas, 1916, p. IX).
Rinkinio „Lietuvių dainų ir giesmių gaidos“ pratarmėje
Sabaliauskas rašė:
Kaip nyksta senieji instrumentai, taip žūna ir giesmės. Jaunesnės nei 70 metų moterys jų nebemoka ir nebesimoko, taip
kad ir giesmių dienos jau suskaitytos. Par daug greitai kinta
gyvenimas sodžiuje paskutiniuoju dešimtmečiu, užtrindamas
lietuvio savotiškumo žymes. Kad šis baisusis pasaulio karas,
ypač Lietuvą užgavęs ir ją visą užliejęs da labiau pagreitins tų
senovės lietuvių dvasios ir kultūros ypatingumo liekanų nykimą, kada seneliai, tų tradicijų gyvieji liudininkai ir skelbėjai,
kaip lapai nuo medžių rudens metu, krinta, nebereikia nė
sakyti: tai matom jau savo akimis. (Sabaliauskas, 1916, p. VIII)

Ir pačios sutartinių giedotojos pripažįsta šių giesmių
nykimą, kartais gana tiksliai nusakydamos jo pradžią. Antai
Emilija Gančerienė, g. apie 1884 m., teigia: „Sutartinės
išėjo iš mados prieš 54 metus. Dar aš mergaudama giedojau sutartines, o jau ištekėjusi ne.“2 Kaip pasakoja Viktorija
Bukauskienė, g. apie 1858 m., Rimšės parapijoje augdama
jau negirdėjo keturinių giedant: „Tik mes su motina giedodavom, tai žmonės labai klausydavo.“3
Tokius sutartinių tradicijos pokyčius lemia įvairūs XIX a.
reiškiniai – ekonominiai, politiniai, socialiniai ir kultūriniai. Kiekvienas jų vertas atskiro dėmesio, tačiau šiame straipsnyje jie nebus detaliau nagrinėjami. Suprantama, kad, keičiantis
laikams, kinta ir sutartinių paskirtis, jų situaciniai kontekstai.
Sutartinių praktika nustoja būti integruojanti ritualų dalis.
Sutartinės, iki XIX a. pabaigos įprasminusios agrarinės bendruomenės darbinę veiklą ir svarbiausius žmogaus gyvenimo
įvykius – vestuves, krikštynas ir kt., pamažu tampa neapeiginės,
nefunkcinės, o giedamos, anot pačių giedotojų, „bet kada“,
„šiaip sau“, „per suėjimus“ ir pan. „Kadu užeidavā unt sailās,
tai ir tūtuodavām“, – teigė giedotoja Marijona Klasčiuvienė4.
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Vis dėlto sutartinės, kad ir praradusios ankstesnes funkcijas, XX a. pradžioje nėra paliekamos likimo valiai. Beveik
tuo pat metu atsiranda ir pirmieji nykstančios sutartinių
praktikos palaikymo iš šalies arba jos gaivinimo pačiõs tradicijos viduje ženklai. Iš dalies tai susiję su lietuviškos spaudos
lotyniškais rašmenimis draudimo panaikinimu 1904 m.
Tuomet (be abejo, ne be „Aušros“, „Varpo“ ir kitų lietuviškų
laikraščių, leidžiamų 1883–1904 m., įtakos) labai stipriai
pasireiškė nauja inteligentija ir sustiprėjo sužadinta lietuvių
tautinė savimonė. Taigi spaudos draudimo panaikinimas
žymi kokybinį lietuvių dvasinio gyvenimo šuolį, turėjusį
didelės reikšmės tolimesnei modernėjančios kultūros raidai.
Nykstančios sutartinių tradicijos gaivinimas, prasidėjęs
veik drauge su lietuvių tautinės savimonės išaugimu, tęsėsi
įvairiomis formomis ilgą laiką – iki pat Lietuvių folkloro
teatro koncertinės veiklos, prasidėjusios XX a. 7 dešimtmečio pabaigoje, pradžios (šio teatro vietai Lietuvos kultūroje
apibrėžti skirta nemažai straipsnių5). Ir nors 1968 m. Lietuvių folkloro teatro koncertas paprastai laikomas sutartinių
atgimimo nūdienos kultūroje pradžia, iš tiesų galime kalbėti
tik apie naują tradicijos rekonstravimo kokybę, žyminčią
prasidėjusį sutartinių gaivinimo sąjūdį miesto kultūros
aplinkoje – Vilniuje ir kituose didžiuosiuose Lietuvos
miestuose. Pastarasis tęsiasi iki šiol.
Sutartinių gaivinimo procesas, apimantis laikotarpį
nuo spaudos draudimo panaikinimo iki Lietuvių folkloro
teatro koncertų 7-ame dešimtmetyje, palyginti dar labai
mažai tyrinėtas (arba aptartas tik tam tikrais aspektais,
rašant apie pavienius šviesuolius, mokslo, kultūros žmones
ir pan.). Pastaraisiais metais stebint ir vertinant naujõs kokybės sutartinių tradicijos plėtros bangą, atsiranda poreikis
patyrinėti gerokai anksčiau gyvavusias jos gaivinimo kryptis.
Įdomu, kad šį poreikį beveik lygiagrečiai pajuto šių eilučių
autorė, skaičiusi ta tema pranešimą Budapešte 2013 m.
vykusioje konferencijoje6, ir etnomuzikologė Austė Nakienė, tais pačiais metais publikavusi straipsnį „Kaip išliko
lietuvių polifoninės giesmės sutartinės?“ (Nakienė, 2013,
p. 3). Šiuose straipsniuose skirtingais požiūriais aptariama
įvairių sutartinių praktikos gaivintojų veikla, siejant ją su
kintančiais kultūros ir meno kontekstais.
Kaimo šviesuolių veikla
Edukacijos plačiąja prasme poveikis sutartinių praktikai
pirmiausia sietinas su kaimo šviesuolių veikla. Minėtini
asmenys arba šviesuolių šeimos, palaikiusios dar rusenančią sutartinių tradiciją ne tik savo šeimoje, bet ir už jos
ribų. Šiandien turimi duomenys leidžia kalbėti apie keletą
sutartinių praktikos šiaurės rytų Aukštaitijoje židinių,
kuriuose ypač ryškiai pasireiškė vietinių šviesuolių veikla.
Stambiais sutartinių tradicijos puoselėjimo centrais laikytini
pirmiausia Biržai ir Kupiškis. Tiesa, dar minėtini ir Anykščiai, kuriuose garsėjo Kairių šeima. Gali būti, kad ryškiõs
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pavienių kaimo ar miestelio šviesuolių veiklõs būta ir kitur,
tik apie ją neturime duomenų. Kiekviename subregione
šviesuolių veikla reiškėsi kiek kitaip. Pavyzdžiui, Kupiškio
krašte sutartinių praktikos palaikymas sutapo su bandymu
atgaivinti senuosius papročius, atkurti senoviškas vestuves.
O Biržų apylinkėse šviesuolių veikla buvo labiau susijusi su
instrumentinės polifoninės muzikos (vadinamųjų instrumentinių sutartinių) praktikos palaikymu, taip pat ir čia
gyvavusių senųjų instrumentų – skudučių, medinių trimitų
(ragų) ir kitų – rekonstravimu, gamyba ir populiarinimu.
Biržų krašte, Savučių kaime, garsėjo Paliulių šeima.
Mykolas Paliulis (1848–1940) buvo žinomas skudučiuotojas, medinių trimitų ir ožio rago pūtėjas, sutartinių giesmininkas, gana išsilavinęs žmogus, mokėjęs rusų ir lenkų
kalbas, rašęs giminės metraštį. Jo žmona Elžbieta Gaidelytė-Paliulienė (1867–1923) – gera sutartinių giedotoja,
mėgusi ir skudučiuoti. Jų šeimoje visi vaikai – dukterys
Valerija (1886–1928), Juzefa (1898–1991), Olga Janina
(1905–1998) ir sūnūs Alfonsas (1891–1959) bei Stanislovas (1902–1996) – pūtė skudučius ir kitus instrumentus,
mėgo dainuoti. Paliulio brolis Tomas Paliulis per šventes
sukviesdavo visą giminę ir visi skudučiuodavo (Paliulis,
1959, p. 368; 1985, p. 106–107). Paliulių šeimoje dažnai
lankydavosi žymus giminaitis (Paliulio sesers Ievos Paliulytės-Sabaliauskienės sūnus) kanauninkas Sabaliauskas
(1873–1950). Dar XIX a. pabaigoje, apie 1892 m., iš savo
dėdės M. Paliulio jis išmoko skudučiuoti. Vėliau, pradėjęs
aktyviai rinkti tautosaką, Sabaliauskas iš jo užrašė daug
skudučių kūrinių. Giminystės ryšiai su Paliulių šeima, kolektyvinis muzikavimas joje neabejotinai turėjo reikšmės Sabaliausko pomėgiui sutartinėms ir jų supratimui. Sabaliausko
veikla padarė didelę įtaką gerokai jaunesniam pusbroliui
S. Paliuliui, vėliau tapusiam žymiu tautosakininku, pedagogu, sutartinių tyrinėtoju ir puoselėtoju7. Apie Sabaliausko ir
S. Paliulio nuopelnus sutartinių praktikai bus kalbama toliau.
Viena geriausių Vabalninko valsčiaus giedotojų Viktė
Kairytė-Našlėnienė (g. 1851 m.) meilę sutartinėms buvo
paveldėjusi iš tėvo Stanislavo Kairio. Kairys buvo ne tik
geras dainininkas, giedotojas (giedojo bažnyčios chore),
muzikantas (griežė smuiku, kankliavo), nagingas meistras
(stalius, batsiuvys), bet ir raštingas žmogus, rašto išmokęs
ir savo dukterį (Paliulis, 1959, p. 366). Sutartinių mokėjo
ir Našlėnienės dėdė Stasys Valackas (1834–1926), plačiai
apylinkėse pagarsėjęs muzikantas8. Vasaros šeštadienių ir
sekmadienių vakarais nuolat pas jį būdavo pilna jaunimo.
Sukomplektavęs ragų ir skudučių kapelijas, išeidavo kur į
sodžiaus pakluonę ir skudučiuodavo arba užgausdavo ragais.
Ramiais vakarais ragų muzika gerai girdėdavosi net už 5–6
kilometrų aplinkui (Sutartinių ir skudučių..., p. 204).
Dievenių kaime išsiskyrė Motiejaus Bičiūno (1859–
1923) šeima. Visi Bičiūnai mokėjo skudučiuoti, ragais
pūsti ir sutartines giedoti; tėvas – dar ir skambinti savo
gamybos kanklėmis. Mama Elzbieta Bičiūnaitė-Bičiūnienė

Edukacijos įtaka sutartinių gyvavimo XX a. 1–8 dešimtmečiais tradicijai

1 pav. Savučių k. ragų pūtėjai (kairėje – Stasys Paliulis, centre – vad. Mykolas Paliulis) pučia „Untytę“
(fotografas nežinomas; Biržų krašto „Sėlos“ muziejus, S. Paliulio asmeninis archyvas)

(1861–1931) buvo puiki sutartinių giedotoja ir audėja. Jos
šeimoje Gintautuose sutartinės taip pat buvo labai gerbiamos ir puoselėjamos. Bičiūnienės brolis Juozas (g. 1854 m.)
buvo geras skudučiuotojas, prityręs ragų pūtėjas ir kanklininkas. Anot Paliulio, Bičiūnienė ne tik sutartines giedojo, ji
mokėdavo visas šventas giesmes ir prie numirusio giedodavo
(Sutartinių ir skudučių..., p. 249). Tėvų įskiepytas tradicijas
toliau puoselėjo sūnus Adolfas Bičiūnas.
Braškių kaime kaip puikūs skudučiuotojai garsėjo
visa Mykolo Venclavo (1856–1940), Medeikių valsčiaus
viršaičio, apsišvietusio žmogaus, šeimyna. Venclavas pats
pasidirbdavo skudučių komplektų. Skudučiuoti mokė
ne tik savo šeimą (tris dukras), bet ir kitus9. Iš tėvo šias
tradicijas perėmė duktė Kotryna Venclavaitė-Balčiūnienė
(g. 1899 m.). Dirbdama mokytoja Biržų rajono mokyklose,
ji mokė skudučiavimo savo mokinius.
Biržų krašte tokių sutartinių puoselėtojų – pavienių
giedotojų ir muzikantų bei šeimų arba ir visõs giminės –
būtų galima išvardyti ir aptarti gerokai daugiau. Visas jas
detaliai ir su didele meile aprašė Paliulis savo dienoraščio
tipo straipsniuose „Apaščios apylinkių liaudies muzikantai“
(Paliulis, 1985), „Sutartinių ir skudučių keliais“ (Paliulis,
1988) ir kt. Iš šių straipsnių matyti, kad daugeliui to krašto
žmonių skudučiavimas arba sutartinių giedojimas tebebuvo
natūrali iš šeimos (dažnai ir iš tėvo, ir iš motinos pusės)
perimtos tradicijos tąsa.
Vis dėlto toks pavienių giedotojų ir muzikantų ar ir
visos šeimos potraukis sutartinėms jų nykimo laikotarpiu
atrodo gana keistas. Juk to meto kultūrinė terpė (aktyvi
klojimo teatrų veikla, vargonininkų kursai, lėmę vietinių
bažnytinių chorų kūrimąsi, saloninis muzikavimas miestelių
inteligentijos namuose ir pan.) negalėjo neveikti sutartinių

giedotojų sąmonės, jų muzikos suvokimo, estetikos ir pan.
Be to, kaip žinoma, ir patys sutartinių giesmininkai bei
skudučiuotojai dažnai neapsiribojo tik senąja polifonine
muzika – giedojo bažnyčios choruose, dainavo naujausias
to laikotarpio poetų Antano Vienažindžio, Antano Baranausko, Antano Strazdo ir kitų dainas. Kai kurie jaunesnės
kartos muzikantai ne tik pūtė skudučius, ragus, bet griežė
armonika, smuiku, klarnetu ir t. t.
Pamažu sutartinių giedojimas aplinkiniams ėmė atrodyti ne tik nebeprasmingas, bet ir nebegražus. O sutartinių
giedotojos XX a. pradžios kaimuose buvo pradėtos išjuokti,
jų giedojimas vadintas „vištų kudakavimu“10. Tuo metu susiformavo ir naujas žanras – sutartinių parodijos (imituojant
kapotą sutartinių melodiką ir būdingas trimitines intonacijas). Nenuostabu, kad ir kai kuriems žymiems to meto
muzikams, kaip antai Česlovui Sasnauskui, kurio muzikoje
apstu saloninio muzikavimo dvasios ir lenkiškų intonacijų,
sutartinės buvo visiškai svetimos. Sabaliausko jam parodytus
sutartinių užrašymus Sasnauskas laikė „nesuprantamais ir,
ko gera, visai neįmanomais“, o tokią muziką – siaubinga11.
Lieka tik manyti, kad senosios polifonijos muzikos
(sutartinių) gana aktyviam „vartojimui“, nors ir pakitus
pirminiams jos kontekstams, turėjo įtakos itin svarbūs to
meto kultūrinio gyvenimo įvykiai, didžiulis nacionalinis
pakilimas. Šios minties patvirtinimu galėtų būti 1906 m.
Biržuose suorganizuotas pirmas lietuviškas vakaras (panaikinus lietuviškos spaudos draudimą). Garsūs Lietuvos
valstybės, visuomenės veikėjai broliai Martynas ir Jonas
Yčai12, parvažiavę atostogų į gimtąjį Šimpeliškių kaimą,
paprašė Šimpeliškių skudutininkų pasirodyti tame vakare.
Šimpeliškių skudutininkas Kostas Burbulis (1889–
1982) – kelių kartų skudučiuotojų ir ragų pūtėjų šeimos
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atstovas – prisimena, kaip ta proga pasidirbo naujus skudučius ir pradėjo ruoštis. Skudučiuoti ir ragus pūsti mokė
patyrę muzikantai Martynas Klibas13 ir Jurgis Krisikėnas iš
Dirvonakių kaimo. Repetuodavo pas Yčus (Sutartinių ir
skudučių..., p. 223). Šimpeliškių muzikantai, ilgai repetavę,
rugpjūčio 6 d. pėsti nukeliavo (apie 7 km) skudučiuodami į
Biržus. Tame vakare, be mišrių chorų, liaudies teatrų, deklamuotojų, dar dalyvavo ir Dirvonakių kaimo skudutininkai,
vadovaujami Krisikėno. Apie skudučių ir ragų pasirodymą
Biržų vakare gandas pasklido ir spaudoje (nedidelę žinutę
apie tai parašė dienraštis „Vilniaus žinos“, 1906, Nr. 179)
(Sutartinių ir skudučių..., p. 224).
Kaip matome, broliai Yčai, 1906 m. pasiūlydami „užkelti“ sutartines į sceną, akivaizdžiai prisidėjo prie viešo
senųjų instrumentinių polifoninių kūrinių įvertinimo ir
pagerbimo, taip palaikydami jų gyvastį Biržų krašte. Dabar sunku pasakyti, ar Yčų norą įtraukti skudučiuojamas
ir ragais pučiamas sutartines į lietuviško vakaro programą
nulėmė vietinis jų „patriotizmas“ (didžiavimasis savo kaimo
muzikantais), ar juos buvo paveikusios Sabaliausko 1904 m.
išsakytos mintys apie sutartines, turinčias tapti vienu ryškiausių lietuvių tautinės tapatybės simbolių. Sabaliauskas
teigė: „Jos (sutartinės – aut.) gi bus lietuviui kompozitoriui
neišdžiūstąs šaltinis tonų veikalams, kurie lietuvio dušią lig
gilumai sujudins ir lietuvio būdą nemirštančiu užlaikys. Ir
ne vien lietuvio dušią užlies, bet ir svetimtaučio, kurs jaučia
tikrą gražumą“ (Žalia Ruta (Sabaliauskas), 1904, p. 37–38).
Nors tuo metu valstybinės kultūros politikos dėl sutartinių puoselėjimo nebuvo, vis dėlto galima manyti, kad
Sabaliausko paskleistos mintys apie sutartinių išskirtinumą,
jų svarbą lietuvių nacionalinei kultūrai galėjo sklandyti
tarp to meto visuomenės ir mokslo vyrų. Įsidėmėtina, kad
J. Yčas buvo Lietuvių mokslo draugijos, pradėjusios veikti
1907 m., narys. Jis minimas drauge su iškiliais Lietuvos
mokslo ir kultūros atstovais, išskirtinėmis asmenybėmis
dr. Jonu Basanavičiumi, prof. Eduardu Volteriu, žymiuoju
lietuvių literatūrinės kalbos normintoju Jonu Jablonskiu,
prof. Kazimieru Būga, prof. akademiku Mykolu Biržiška,
kanauninku Adolfu Sabaliausku, kunigu, poetu simbolistu
dr. Motiejumi Gustaičiu ir kitais. Matyt, dar prieš įsikuriant
Lietuvių mokslo draugijai, visus šiuos iškilius žmones jau
vienijo kai kurios bendros kultūros ir lietuvių tautinio
tapatumo idėjos.
Mokslo atstovų indėlis
Sutartinių praktiką, kaip matome, padėjo išlaikyti ir autoritetų paskatos. Kaip jau minėta, sutartinėmis nepaprastai
domėjosi kanauninkas Sabaliauskas.
Jau 1892 m. jis užrašė pirmuosius sutartinių pavyzdžius,
o kurį laiką (nuo 1907 m.) gyvenęs šiaurinėje Lietuvos dalyje
(Nemunėlio Radviliškio apyl.) atrado turtingą sutartinių
šaltinį. Net per 100 sutartinių Sabaliauskui pagiedojo puikią
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2 pav. Kanauninkas Adolfas Sabaliauskas (iš kn. Lietuvos
albumas. Sudarė J. Markevičaitė, L. Gira, A. Kliučinskis.
Kaunas / Otto Elsner, Berlin, 1921)

atmintį turėjusi dainininkė Ona Smilgienė (74 m.). Ši vertinga medžiaga kartu su suomių mokslininko, Helsinkio
universiteto profesoriaus Aukusti Roberto Niemi užrašytomis dainomis buvo išspausdinta rinkinyje „Lietuvių dainos
ir giesmės šiaurrytinėje Lietuvoje“ (1912). Leidinys ne tik
turėjo didžiulę mokslinę vertę, bet neabejotinai padarė įtaką
ir Biržų krašto sutartinių praktikai. Štai Paliulis prisimena,
kaip Sabaliauskas jo mamai (Elžbietai Paliulienei) kaip gerai
dainininkei ir dainų rinkimo talkininkei padovanojo knygą
„Lietuvių dainos ir giesmės“: „Su dideliu smalsumu puolėm
vartyti knygą. Džiaugėmės radę daug pažįstamų dainininkų
pavardžių“ (Sutartinių ir skudučių..., p. 360).
Leidinį papildė kitas vertingas Sabaliausko darbas – melodijų rinkinys „Lietuvių dainų ir giesmių gaidos“, išleistas
1916 m. Helsinkyje. Šiuose abiejuose rinkiniuose publikuota ne tik sutartinių, jų melodijų (150), bet ir svarbių žinių
apie sutartinių gyvavimą, giedojimo būdus ir funkcijas.
Sabaliausko melodijų rinkinys laikytinas pirmuoju sutartinių tyrinėjimu.
Suvokdamas ypatingą sutartinių ir instrumentinės
polifoninės muzikos vertę, Lietuvių mokslo draugijos metiniame susirinkime Vilniuje 1910 m. Sabaliauskas surengė
paskaitą apie senuosius liaudies muzikos instrumentus.
Iliustruoti ją prikalbino savo dėdę M. Paliulį. Paskaita,
lydima senovinės muzikos, sukėlė didelį klausytojų susidomėjimą (ji buvo išspausdinta leidinyje „Lietuvių tauta“;
Sabaliauskas, 1911).
Vis dėlto dabar mus labiau domina ne tiek svarus Sabaliausko indėlis į sutartinių tyrinėjimus, jų mokslinę ir

Edukacijos įtaka sutartinių gyvavimo XX a. 1–8 dešimtmečiais tradicijai

kultūrinę sklaidą, kiek jo noras ir pastangos sutartinėmis
sudominti suomių folkloristą, Helsinkio universiteto profesorių Niemi (1869–1931). Kaip matysime vėliau, Niemi
susidomėjimas sutartinėmis padarė didžiulę įtaką sutartinių
praktikai Biržų krašte. Sabaliauskas suomių profesoriui,
ieškančiam archajiškos tautosakos lyginamiesiems suomių ir
lietuvių dainų tyrimams, nurodė nuošalų Svilių kaimą Biržų
apylinkėse. Tame kaime nuo seno gyveno daug dainininkų,
sutartinių giedotojų, muzikantų, pasakorių. Niemi viešint
Sviliuose 1910 m. buvo surengtas didžiulis sutartinių „koncertas“ – skambėjo skudučių, ragų muzika ir giedamosios
sutartinės (Paliulis, 1959, p. 365). Niemi tą vakarą ne tik
gėrėjosi sutartinių muzika, bet dar ir iš seno kanklininko
nusipirko iš tėvo paveldėtas penkiastyges kankles (Paliulis,
1959, p. 204). Kad jo domėjimasis sutartinėmis nėra trumpalaikis ir atsitiktinis, profesorius patvirtino 1911 m. dar
kartą atvažiuodamas į Biržų kraštą, Nemunėlio Radviliškį.
Iš to pakartotinio vizito Niemi parsivežė fonografo volelių
su sutartinių įrašais14. Toks profesoriaus (ir dar svetimšalio)
parodytas dėmesys, paprastų kaimo žmonių gebėjimų įvertinimas ir pripažinimas, be abejonės, turėjo didžiulės įtakos
tolesnei vietinių šviesuolių veiklai15.
Niemi žavėjimasis sutartinėmis daugeliui vietinių muzikantų ir giesmininkių tapo akstinu ne tik jų neužmiršti,
vėl plačiai giedoti ir skudučiuoti, bet taip pat šio meno
mokyti ir kitus. Antai Valackas 1922 m. Kaune mokė vienos
prieglaudos vaikus ir karo invalidus skudučiuoti. Burbulis,
1918 m. atsidūręs Rusijoje, Voronežo gimnazijoje subūrė
lietuvių skudučiuotojų grupę, koncertavusią net Voronežo
teatre (Paliulis, 1985, p. 109). Netrukus Burbulis grįžo į
Lietuvą ir visą likusį gyvenimą skudučiavo, mokydamas
šios praktikos ir aplinkinius – Šimpeliškių jaunimą, Biržų
gimnazistus ir kt. M. Paliulis apie 1930 m. pavedė sūnui
Alfonsui padirbti ragus ir mokė aplinkinius vyrus jais pūsti,
taip pat skudučiuoti.

šio krašto gyventojų pasididžiavimą savo senelių palikimu.
Savos gamybos skudučius dovanojo Burbulis ir Venclavas,
5 ragų komplektą – Stanislovas Einoris (g. 1853 m.) iš
Vabalninko valsčiaus Tuitodvario kaimo.
Stasio Paliulio tradicijos gaivinimo samprata
Didelį potraukį sutartinėms ir pirmiausia skudučiavimui iš tėvo paveldėjo Stasys Paliulis, tautosakininkas, rusų
literatūros žinovas, istorijos mokslų daktaras. Sutartinių,
skudučiavimo ir ragų pūtimo mokymas greta tiesioginio –
pedagoginio – darbo žymėjo visą likusį Paliulio gyvenimą.
Jau mokydamasis Panevėžio gimnazijoje 1920–1921 m. jis
įkūrė skudutininkų ansamblį – tai buvo pirmas ir ilgai vienintelis toks ansamblis Lietuvos mokykloje. Studijuodamas
Kauno universitete, suorganizavo studentų humanitarų
grupę, kuri skudučiavo ir giedojo sutartines. Skudutininkų
koncertai ne tik skambėjo ir per radiją, bet sulaukė palankių atsiliepimų studentų spaudoje: „Kokia puiki muzika!
Disonansų apstumas kaip prieskoniai nušveičia mūsų širdį,
apsalusią nuo privilegijuotų konsonansų...“17

Biržų krašto inteligentų palaikymas
Be jau minėtų iškilių žmonių, XX a. pradžioje sutartinėmis domėjosi, užrašė ar jas propagavo, bandė sudominti
moksleivius ir kiti Biržų krašto inteligentai: poetai Stanislovas Dagilis, Julius Janonis16, Kazys Binkis, rašytojas, dramaturgas Balys Sruoga. Ne mažiau reikšmingas ir kai kurių
kunigų požiūris (kaip žinoma, kunigas kaimo žmonėms –
vienas didžiausių autoritetų), skatinęs kaimo bendruomenėje aktyvų sutartinių vartojimą. Anot Sabaliausko, Biržų
krašte didis lietuviškų dainų ir ypač sutartinių puoselėtojas
buvo kunigas Eduardas Borovskis: „Iš jo paties lūpų girdėjau,
kad jis negalėdavęs atsigražiuoti tų dainų gražumu…“ (Žalia
Rūta (Sabaliauskas), 1904, p. 26).
Vietos inteligentų ir kaimo šviesuolių pastangomis
Biržų „Sėlos“ muziejuje tarpukaryje buvo sukurta senųjų
muzikos instrumentų ekspozicija, veikianti iki šiol ir kelianti

3 pav. Stasys Paliulis (centre) su Vytauto Didžiojo universiteto
studentais (fotografas nežinomas, 1930 m.; iš Paliulio
asmeninio archyvo)
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4 pav. Skudučiuotojai (Stasys Paliulis antras iš kairės) tarptautinėje skautų stovykloje Pernu, 1932 m. (Vyžintas, 2002, p. 19)

Ypač didelę įtaką Paliulis padarė Lietuvos skautams.
Visuose skautų renginiuose lietuvių delegacijos, vadovaujamos Paliulio arba įkvėptos jo idėjų, giedodavo sutartines,
skudučiuodavo, pūsdavo ragais maršus ir pan. Galima sakyti,
skautus jis tiesiog „užkrėtė“ skudučiavimu: Paliulio vadovaujami skautai skudučiuodavo tarptautinėse stovyklose
Estijoje, Vengrijoje, Latvijoje ir kitur18 (Vyžintas, 2002,
p. 18). Kaip rašo knygos apie skautiją autorius Petras Jurgėla,
„po tokio skautų skudutininkų pasirodymo ir pagarsėjimo
užsieny Švietimo ministerija paskatino gimnazijas vartoti
skudučius“19.

Norėdamas dar labiau suaktyvinti atgimusio skudučiavimo Lietuvoje judėjimą, Paliulis ėmė rūpintis masine
skudučių gamyba ir jų platinimu (buvo užsakęs juos gaminti
meistrui Jonui Grubinskui, gyvenančiam Vabalninke, vėliau
juos ėmė meistrautii ir Pranas Serva, gaminęs muzikos
instrumentus Jono Švedo įkurtam liaudies dainų ir šokių
ansambliui) (Vyžintas, 2002, p. 19). Mokymo reikmėms
Paliulis sugalvojo kur kas paprastesnę skudučių notacijos sistemą – tam tikrų partijų gaidas jis ėmė rašyti ne penklinėje,
o vienoje linijoje, kiekvienos linijos pradžioje pažymėdamas,
kuriuo skudučiu tą partiją dūduoti20.
Bandymai „europinti“ skudučių muziką

1 pvz. Stasio Paliulio „Untytės“ notacija (Vyžintas, 2002, p. 21)
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Tarnaudamas 1930–1931 m. kariuomenėje, Paliulis
buvo suorganizavęs skudučių ir ragų kapeliją. Lankantis
Paliulio namuose, ne kartą yra tekę regėti jo ypač brangintas kariuomenės nuotraukas, kuriose matyti žygiuojantis
didelis skudučiuojančių kariūnų būrys (40–50 žmonių
kuopa). Natūraliai kyla klausimas, koks galėjęs būti tokio
didelio skudučiuotojų būrio repertuaras. Galima numanyti,
kad tai buvusi ne „Untytė“, „Intakas“ ar kiti tradiciniai
polifoniniai Biržų krašto kūriniai, kuriems atlikti reikia
kelių (5–7) pūtikų, bet greičiausiai kokie nors naujos rūšies
skudučių kūriniai.
Šią prielaidą patvirtintų ir Algirdo Vyžinto teiginys,
kad apie 1931 m. Paliulis pirmasis pradėjo skudučiuoti
funkcinės harmonijos dėsniais pagrįstus kūrinėlius (dėl to
šiek tiek praplėtė tradicinį skudučių komplektą – pridėjo
dar 3 skudučius). Čia reikėtų atkreipti dėmesį, kad nemažai „naujoviškos“ muzikos – mišrios instrumentų sudėties
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(pvz., skudučių, lamzdelių, birbynių) kūrinių ir vokaliniųinstrumentinių kapelijų – pavyzdžių, kuriuose matoma
didesnė ar mažesnė europietiškosios harmonijos įtaka,
Paliulis užrašė Vabalninko apylinkėse 4-ame dešimtmetyje
iš kaimo muzikantų. Pluoštas tokių funkcinės harmonijos
paveiktų kūrinių 1959 m. išspausdintas jo sudarytame leidinyje „Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Pučiamieji
instrumentai“ (Nr. 334, 336–348 ir kt.). Tiesa, kai kuriuose
šių kūrinių dar nenaudojamos tradicinės skudučių ritmo
formulės, tačiau tarpusavyje jos dera jau nebe sekundos
intervalais, o kvintakordų, dominantės septakordo apvertimų garsais ir pan.

2 pvz. Vokalinis instrumentinis kūrinys „Kūmas aina par
gryčių“ (LLIM 348)

Taigi Paliulio ėmimasis skudučiuoti funkcine harmonija
pagrįstus kūrinėlius laikytinas atliepimu pakitusiam to meto
muzikiniam skoniui. Paliulis, beje, nepasitenkino vien tik
autentiškais vėlyvojo sluoksnio skudučių kūriniais – netrukus pradėjo skudučiuoti ir savo instrumentuotas liaudies
dainas („Močiute mano“, „Aš jaunas bernelis“ ir kt.), taip
pat sukūrė ir originalių kūrinėlių: „Labas rytas“, „Stovyklos
maršas“ ir kt. (Vyžintas, 2002, p. 20).
Manytina, kad tokiam Paliulio veiklos ir skudučių muzikos sampratos „posūkiui“ didelės įtakos, viena vertus, turėjo
jo noras šiais instrumentais sudominti ir „užkrėsti“ kuo
daugiau žmonių. Kita vertus, jo negalėjo neveikti bendra to
meto kultūrinė ir muzikinė aplinka (neatmestina galimybė,
kad prie viso to dar prisidėjo ir ankstesni Paliulio mokslai
Kauno muzikos mokykloje: profesionalaus dainavimo
mokymasis, domėjimasis chorvedyba, vadovavimas savo
paties tėviškėje suburtam jaunimo chorui ir pan.). Kitokią
Paliulio skudučiavimo sampratą galėjo formuoti ir tuo metu
Lietuvoje sparčiai plintančios idėjos apie būtinybę „naujais

muzikiniais pasiekimais įsilieti į modernios Europos kultūrinę erdvę“.
Nenuostabu, kad Paliulio paskleista „naujoviška“ skudučiavimo tradicija neilgai trukus sulaukė gausių sekėjų –
skudučių populiarintojų, mokytojų ir kt. – įvairiose Lietuvos vietovėse21. Vienas tokių buvo Jonas Švedas, netrukus
išleidęs savo paties sudarytą nedidelės apimties (13 kūrinių)
skudučiavimo vadovėlį „Skudučiuok!“ (1936)22, kuriame
greta kelių sutartinių pateikė liaudies dainų ir autorinės
kūrybos pjesių. Vėliau jau Švedo pastangomis naujoviškas
skudučiavimas greitai pasklido po visas Lietuvos vidurines
mokyklas, tapo dainų švenčių dalimi ir pan.
Tad Paliulį iš dalies galima laikyti esminio estetinės
sąmonės lūžio atgimusioje skudučiavimo tradicijoje pradininku – jis pirmasis atkreipė dėmesį į europietiškos harmonijos pagrindu sukurtus skudučių kūrinius, pats jų sukūrė
ir populiarino, taip paskatindamas naujos skudučiavimo
tradicijos plėtrą. Jo bandymai dar 1930–1931 m. apmokyti
skudučiuoti 50–60 kariūnų būrį laikytini savotišku liaudies
instrumentų ansamblio (liaudies instrumentų orkestro) –
iki tol Lietuvoje nebuvusio darinio – provaizdžiu. Vis
dėlto Paliulis ilgai neužsibuvo šiame skudučiavimo „modernizacijos“ kelyje – vėliau, jau dirbdamas su studentais
lituanistais Vilniaus pedagoginiame institute, jis 1965 m.
suorganizavo etnografinį ansamblį, kuris skudučiuodavo,
giedodavo ir šokdavo tradicines sutartines23. Be to, gana
skeptiškai jis vertino Švedo 1936 m. pasiūlytą skudučiavimo metodiką, abejojo jo pateikiamos skudučių muzikos
tikrumu ir tinkamumu atlikti24. O Švedas, nesuprasdamas
senosios polifoninės muzikos vertės, didžiavosi kuriąs naują
muziką, atitinkančią pakitusį estetinį žmonių skonį ir pan.
(Švedas, 1938).
Estetinės skudučiavimo sampratos ir vertybinių
nuostatų išsiskyrimas
Šią „naujojo“ skudučiavimo tradicijos įsigalėjimo
XX a. 4-ame dešimtmetyje pradžią reikėtų aptarti kiek
detaliau – tai susiję ne tik su skudučių muzikos (drauge
ir visos sinkretinės sutartinių polifonijos sistemos) nesuvokimu, netikėjimu tolimesne jos plėtra, bet ir su kitais,
kur kas platesniais, bendrais to meto Lietuvos kultūros
klausimais. Kaip žinoma, anuomet būta prieštaringų naujos
skudučiavimo tradicijos vertinimų. Ypač kritiškai į tai žvelgė
sutartinių žinovas kanauninkas Sabaliauskas (prisiminkime,
kad kaip tik jis buvo vienas pirmųjų kultūros ir mokslo
žmonių, supratusių sekundinių sutartinių grožį, senosios
polifoninės muzikos vertę ir prasmę kuriant modernią
nacionalinę lietuvių muziką). Jo manymu, įvairių dainelių
skudučiavimas „yra ne kas kita kaip skudučių falsifikavimas“.
Dėl to Sabaliauskas kritiniame straipsnyje „Dėl skudučių ir
kanklių“ (1937) primygtinai reikalavo šitokios naujos skudučių muzikos negroti išvykose į užsienį, nekompromituoti
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tikrosios lietuvių muzikos. Anot jo, galima sukurti naujų
kompozicijų, tačiau tik tradicine, šiems instrumentams
būdinga dvasia (Sabaliauskas, 1937). Panašios nuomonės
laikėsi ir folkloristas Zenonas Slaviūnas (Slavinskas), tik
išreiškė ją kiek nuosaikiau: „Populiarinant ir atgaivinant
skudučius pageidautina, kad autentiškoji skudučių muzika
nebūtų paneigiama ir kad, remiantis liaudies medžiaga, būtų
kuriamos sudėtingesnės kompozicijos“ (Slaviūnas, 1939).
Švedui vėliau žengus dar vieną žingsnį „naujos muzikos
kūrimo“ link – 1940 m. įkūrus lietuvių liaudies muzikos
instrumentų orkestrą, etnomuzikologė Jadvyga Čiurlionytė susirūpino, kad jis „neprarastų nacionalinio savitumo,
kurio pagrindas yra pačios liaudies sukurta lietuviška muzika“ (Čiurlionytė, 1984, p. 169). Nuogąstauta buvo ne
be reikalo. Kaip žinoma, liaudies muzikos ansamblių arba
orkestrų steigimas sovietinei sistemai buvo nepaprastai svarbi
kultūros kontrolės ir organizavimo priemonė. Pagrindinė
tokių kolektyvų užduotis buvo efektyvi propagandinė ir
ideologinė misija, išstumiant, anot bolševikų, „reakcinės
buržuazinės kultūros liekanas ir įtvirtinant naująjį pažangųjį meną, formuojantį naujai ir teisingai mąstantį sovietinį
žmogų“ (Nakas, Tautiškumo žanrai). Įtikėjęs šia sovietine
ideologija, 1949 m. Švedas rašė: „<...> reikia ne empiriškai,
o dialektiškai studijuoti kultūrinį liaudies ir klasikų kūrybinį
palikimą. Tai reiškia, kad reikia pažinti ir išmokti atskirti
tuos reiškinius, kurie yra esminiai, pastovūs, nuo tų, kurie
atgyvenę, miršta... Reikia pastebėti naujuosius reiškinius,
suprasti jų atsiradimo priežastis, užčiuopti tuos gajuosius
pradus, kuriems lemta sudaryti ateities liaudinės melodikos
ir harmonijos pagrindus, ir juos vystyti, jais pagrįsti savo kūrybą“ (Nakas, Tautiškumo žanrai). Taigi polifoninė skudučių
muzika Švedui – viso labo atgyvenęs, mirštantis reiškinys, o
naujoji homofoninio stiliaus skudučiavimo tradicija – „ateities liaudinės melodikos ir harmonijos pagrindai“.
Verta pasakyti, kad ir mūsų dienomis Švedo veikla vis
dar tebevertinama kaip „įsitelkimo į Europos kultūrinę
erdvę“ priemonė, atkreipiant dėmesį į tai, kad jo išpopuliarintas naujasis skudučiavimas „plačiai prigijo ir tapo visos
lietuvių tautos savastimi, vienu iš tautinės konsolidacijos
ženklų, jis buvo toliau išplėtotas po Antrojo pasaulinio
karo“ (Apanavičius, 2012, p. 17). O Paliulio noras pratęsti
polifoninės skudučių muzikos gyvavimo tradiciją laikomas
nesėkmingu bandymu „jau į praeitį nuėjusį reiškinį gaivinti
naujomis europinės kultūros sklaidos sąlygomis“ (Apanavičius, 2012, p. 17).
Toks prieškaryje įvykęs (ir, matyt, vis dar tebesitęsiantis) nuomonių išsiskyrimas skudučių muzikos (arba
„senos“ vs „naujos“ muzikos) klausimu nūdienos etnomuzikologo akimis vertintinas kiek kitaip. Visa anuometė
Švedo veikla ir mintys rodo visuminį senosios polifoninės
skudučių muzikos sistemos nepripažinimą, jos esmės ir
vertės nesuvokimą. O juk „nutrynus“ esminius senosios
lietuvių polifonijos bruožus – atvirą ostinatinę formą, tirštus
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sekundų sąskambius (klasterius), ciklinę laiko sampratą ir
kt. – nebelieka ir skudučiavimo tradicijos savitumo. Tiesa,
iš esmės pakitus muzikai, atrodytų, vis dar lieka tie patys
instrumentai – skudučiai (nors dabar pavienės dūdelės
atlieka tik funkcinės harmonijos akordų „užpildytojų“
funkciją). Tačiau akivaizdu, kad Švedas nevertino ne tik
senojo muzikos stiliaus, bet ir išskirtinio medinių skudučių
tembro savybių ir savitumo. Jam atrodė, kad už medieną kur
kas parankesnė yra ebonito medžiaga ir, jei senieji skudutininkai būtų turėję ebonitą po ranka, būtų, ko gero, iš jo
irgi skudučius gaminę25. O šių dienų kompozitorius domina
ne tik senoji skudučiavimo tradicija, bet ir savitas medinio
(žolinio) skudučio garsas26 (pavyzdžiui, Algirdo Martinaičio
vokaliniame instrumentiniame kūrinyje „Sakmė apie šūd
vabalį“ (1990) ilgai mėgaujamasi vieno skudučio tembru,
pučiant juo ostinatinę ritmo formulę).
Tad ir kyla klausimas, ar Švedo anuomet kurta ir mokyklose bei dainų šventėse sparčiai populiarinta skudučių
muzika laikytina išties pažangia, modernia, „įsiliejančia į
Europos kultūrą“. Štai vėlesnių laikų ištobulintų liaudies
muzikos instrumentų puoselėtojas, skudučių tyrinėtojas Vyžintas atkreipia dėmesį į kai kurių kaimyninių tautų mokslo
ir meno žmonių nusistebėjimą, kad lietuviai, turėdami
tokį originalų palikimą, pernelyg pasidavė vakarietiškiems
trafaretams. Anot Vyžinto, „mes ne tiek pasidavėme, kiek
apsipratome, nes per mažai gvildename savosios kultūros
esmę, jos giluminius klodus...“ (Vyžintas, 2006, p. 6).
Tradicija: kūryba ir kartotė
Sugrįžkime prie Švedo raginimo „dialektiškai studijuoti
kultūrinį liaudies kūrybinį palikimą“ – senąją, atgyvenusią
skudučių muziką pakeisti modernesne, „pažangesne“.
Tradicija čia akivaizdžiai suvokiama kaip priešprieša modernumui, pažangai. Toks tradicijos traktavimas, būdingas
XIX a.–XX a. pr. filosofijai, anot Jurgos Jonutytės, susijęs su
modernybėje prarasto laiko moduso – kartotės suvokimu:
„Tradicija savo ruožtu sutapatinama su kaitos priešprieša –
tvarumu ir paverčiama bet kurios pažangos kontrastiniu
fonu, t. y. to, kas naujai kuriama, inertiška, kliudančia ir
nepasiduodančia terpe“ ( Jonutytė, 2010, p. 45). Kai kurie
filosofai, kaip antai Peteris Burke’as27, tokį pažangos akcentavimą, „linijinį“ praeities vaizdinį linkę laikyti svarbiausiu
vakarietiškos istorijos sampratos bruožu.
XX a. antroje pusėje, stiprėjant istorizmo kritikai, į
filosofijos veikalus, taip pat ir į religijotyrininkų, antropologų, etnografų, istorikų, folkloristų ir kitų metodologines
nuostatas ima grįžti kartotės sąvoka28. Ši sąvoka, anot Jonutytės, dialektiškai jungia statikos ir dinamikos patirtis, todėl
leidžia suprasti kūrybinį veiksmą ir kaip to paties palaikymą,
ir kaip naujo siekį. Joks žmogaus kūrinys negali būti nei
radikaliai naujas (jei jis prasmingas), nei nekintančiai, fiksuotai senovinis (vėlgi jam suteikiamõs prasmės požiūriu)
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( Jonutytė, 2010, p. 47). Tuomet tradicija yra ne praeities
liekanos, bet niekur nedingusi laiko patirtis. Tai suvokę,
mes turėtume tradiciją „ir saugoti, ir tirti, ir mėginti iš naujo
kurti, kurti kartojant“ ( Jonutytė, 2010, p. 48).
Ar ne panašios mintys buvo keliamos lietuvių kompozitorių prieškaryje? Prisiminkime, kad ano meto kompozitoriai „modernistai“ kaip tik sekundinėse sutartinėse
įžvelgė sąsajų su šiuolaikine Europos muzika, manė jas
esant lietuvių ateities muzikos pagrindu. Juozas Gruodis
vienas iš pirmųjų atkreipė dėmesį, kad kai kurie lietuvių
senojo folkloro (pavyzdžiui, sutartinių) bruožai susisieja
su kai kuriais XX a. muzikai būdingais reiškiniais (Ambrazas, 2009, p. 47). „Nuosaikiuoju modernistu“ laikomas
Kazimieras Viktoras Banaitis sutartinėmis tiesiog žavėjosi:
„Tos sutartinės, dainuojamos sekundėmis, vietomis aštrokais disonansais – tai tikras mūsų liaudies muzikos lobis!
Sakytum, lietuvės kaimo dainininkės išsilavino, taip sakant
emancipavo disonansą senų senovėje ir šimtmečiais pralenkė
Europos muzikos modernistus“ (Kučiūnas, 1990, p. 23).
Kompozitoriaus ir muzikologo Edvino Geisto teigimu,
„sutartinės reprezentuoja ankstyvą atonalios muzikos tipą.
Mes galime sutartinėse įžvelgti užbėgimą už akių XX a.
atonaliai meno krypčiai“ (Geist, 1938, p. 284). Geistas,
beje, ne tik įžvelgė modernios muzikos ir sutartinių sąsajų,
bet ir kėlė originalią XX a. 4-am dešimtmečiui sutartinių
atgimimo idėją: „Kadangi egzistuoja kosmogenezės dėsnis,
pagal kurį niekas neišnyksta, kas jau kartą gyvavo, mes turime pabandyti ir sutartinių išnykime įžvelgti tik tariamą
nuvytimą. Mistinis tiltas, vedantis nuo sutartinių iki mūsų
laikų muzikinių reiškinių, yra įrodymas, kad šis lietuvių
ankstyvų dainų tipas neišnyko“ (Geist, 1940, p. 65).

Dabar galima teigti, kad šios Geisto mintys visiškai
pasitvirtino – tai rodo ne tik XX a. 7-ame dešimtmetyje
atgimusi ir iki šiol tebesiplėtojanti gyvoji senosios polifonijos tradicija (2010 m. sutartinės įtrauktos į UNESCO
reprezentatyvų žmonijos nematerialaus kultūros paveldo
sąrašą), bet ir originalūs nūdienos kompozitorių kūriniai,
persmelkti sutartinių dvasia. Bene ryškiausiu sutartinių sąlyčio su kompozitorių kūryba pavyzdžiu laikytinos Broniaus
Kutavičiaus oratorijos („Iš jotvingių akmens“, „Magiškas
sanskrito ratas“ ir kt.). Jos pasižymi rituališkumu, artimumu
folkloro tradicijoms, archajinei muzikinei mąstysenai ir
pasaulėjautai ( Jasinskaitė-Jankauskienė, 2001; Nakienė,
2003; Račiūnaitė-Vyčinienė, 2008). Tiesa, šiose oratorijose
nerasime sutartinių citatų ar autentiško jų skambesio, tik
tam tikrą jų įvaizdį (ar provaizdį). Štai oratorijoje „Magiškas
sanskrito ratas“ daugelio dalių begaliniai kanonai atitinka
sutartinių kaip tam tikros laike skambančios erdvės estetiką.
Kiekviena dalių yra lyg atvira, neturinti nei aiškios pradžios,
nei aiškios pabaigos (rodos, ji galėtų trukti visą amžinybę) –
taip ir sutartinėse: „Vis taip renki žodžius – gali kiek nori
pririnkti.“ Taigi Kutavičius, šios oratorijos muzikinei kalbai
suteikdamas, kaip pats sako, visuotinimo, vis dėlto netoli
tepabėgo nuo lietuviškų sutartinių. Gal tai ir neatsitiktinumas: juk, anot paties kompozitoriaus, šio kūrinio „esmė
būtų ratas – kaip rytiečių filosofijoje viskas pasikartoja po
kažin kiek amžių, tūkstantmečių“ ( Jasinskaitė, 1991, p. 30).
Čia ir vėl tiktų prisiminti Geisto mintis: „Beveik po dviejų
tūkstančių metų mes stovime vėl plėtotės proceso pradžioj,
ir tas ilgas laiko tarpas nereiškia iš tikrųjų nieko daugiau,
kaip tik didesnį muzikos technikos praturtėjimą“ (Geist,
1938, p. 284).

5 pav. Etnografinių vestuvių epizodas (fotografas nežinomas; iš dokumentinio filmo „Senovinės
kupiškėnų vestuvės“, rež. Eugenijus Šaltis, 1971)
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Sutartinių tradicijos palaikymo būdai
Kupiškio krašte
Skirtingai nei biržiečiai, kuriems labiau rūpėjo išsaugoti
vietinius liaudies instrumentus (pirmiausia skudučius)
ir jais atliekamus polifoninius kūrinius, o ne giedamąsias
sutartines, kupiškėnai ėmėsi gaivinti vokalines sutartines.
Prie Kupiškio kolektyvinio dainavimo tradicijos išlikimo
ir puoselėjimo XX a. pradžioje prisidėjo šio krašto šviesuoliai Glemžos, Šlapeliai ir kt. Dainų ir ypač sutartinių
giedojimą29 labai palaikė žymus vietos švietėjas, kunigas
Kleopas Kuzminas (Kozminas, Kozmianas, 1858–1938),
Kupiškio bažnyčios choro globėjas. Visos jo choristės ne tik
giedojo bažnytines giesmes, bet ir dainavo liaudies dainas
bei dainomis virtusias to laikotarpio poetų eiles (Žebrytė,
1988, p. 82). Sąmoningas kupiškėnų dainavimo tradicijos
gaivinimas prasidėjo apie 1922 m. Tuomet Ona Simonavičiūtė-Glemžienė (1858–1938), puiki dainininkė, mokėjusi
daug savo močiutės A. Simonavičienės sutartinių, pasikvietė
į namus Domicelę Šlapelienę, Domicelę Petrylienę, J. Mikalauskaitę. Jos visos, kartu ir duktė Stefanija Glemžaitė,
pradėjo drauge dainuoti kupiškėnų dainas ir sutartines.
Vėliau prie jų prisidėjo daugiau dainininkių. Dainininkės
pasikvietė skudutininkus ir lamzdelininkus Pilkauską iš
Vėžionių, Antaną Augulį iš Račiupėnų, Jurgį Pošką ir Joną
Gudelį iš Pyragių, Antaną Jokantą iš Kuosėnų. Šis liaudies
dainų ir papročių puoselėtojų būrelis 1923 m. Beržytėje,
prie Pyragių ežero, surengė senovės dainų ir šokių gegužinę.
Tokios gegužinės 1928–1933 m. Beržytėje buvo rengiamos
kasmet30. Dalyvaudami Beržytės gegužinėse, jie pamažu
ėmė atkurti ir improvizuoti tam tikrus vestuvių vaidinimų
epizodus31. Taip iš senovės papročių puoselėtojų būrelių
pamažu atsirado žymusis etnografinis spektaklis „Senovinės
kupiškėnų vestuvės“32, padaręs didelę įtaką Kupiškio krašto
dainuojamosios tradicijos sklaidai.
Savo veiklą Glemžienė tęsė ir toliau, prisimindama kunigo Kuzmino priesaką, kad motinos neturi nusinešti dainų,
sutartinių, papročių į kapus, o privalo išmokyti jaunimą
dainuoti (Žebrytė, 1988, p. 82). Papročiais ir dainomis bei
sutartinėmis intensyviai domėjosi ir Glemžienės dukros Stefanija, Elvyra ir Mikalina33. Vis dėlto pomėgiu sutartinėms
labiausiai išsiskyrė vyriausioji duktė Stefanija Glemžaitė
(1885–1974). Nuo 1910 m. ji pradėjo užrašinėti didžiulį
motinos tautosakos repertuarą, vėliau padarė ir garso įrašų
(Žebrytė, 1988, p. 84–85), pati įdainavo iš motinos išmoktų dainų ir sutartinių34. Kupiškyje ji buvo subūrusi keletą
moterų, su kuriomis giedojo sutartines.
Remiantis turimais šaltiniais, galima teigti, kad visos
XX a. pradžioje mums žinomos Kupiškio sutartinių giedotojų grupės buvo vienaip ar kitaip veikiamos tam tikrų autoritetų. Pirmoji grupė (Ona Mažeikienė, 80 m., Smilgių k.;
Domicelė Šlapelienė, 73 m., Rakučių k., Kupiškio vlsč.;
Domicelė Petrylienė, Migonių k., Šimonių vlsč.), 1936 m.
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6 pav. Kompozitorius Valentinas Bagdonas užrašo sutartines
iš Stefanijos Glemžaitės (fotografas nežinomas, 1956; iš Jono
Glemžos asmeninio archyvo)

7 pav. Sutartinių giedotoja Domicelė (Domulė) Šlapelienė
(fotografas ir fotografavimo data nežinomi; LTRFt 6997)
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įgiedojusi sutartinių į fonografo plokšteles (užrašė Zenonas
Slaviūnas), buvo suburta Glemžienės. Šios grupės įrašai yra
dingę, todėl sunku spręsti apie jos narių giedojimo manierą,
balsų derėjimą ir pan. Tiesa, 14 sutartinių („Tūtoj, sveika
gyva“ (LTR pl 740(8)), „Užaugo liepa“ (LTR pl 739(3)), „Tu
tu, strazdėli“ (LTR pl 739(5)), „Ričiau rotų, dobilio“ (LTR
pl 740(4) ir kt.) įgiedojo viena Šlapelienė. Jos giedojimas yra
tradicinis (tai rodo sutartinių giedotojoms būdinga balso
tembro spalva, artikuliacija, metroritmikos bruožai ir kt.).
Šlapelienės įgiedotų sutartinių melodinės atkarpos leidžia
teigti, kad Kupiškio krašto sutartinės buvusios polimodalios,
pagrįstos sekundų intervalais35, pavyzdžiui, „Tūtoj, sveika
gyva“. Tad galima prielaida, kad Glemžienės suburta Kupiškio sutartinių giedotojų grupė, kuriai priklausė Šlapelienė,
dar nebuvo paveikta didelių pakitusios kultūrinės aplinkos
inovacijų.

Vis dėlto garso įrašai rodo, kad šiai grupei taip ir nepavyko išmokti giedoti senųjų sutartinių, gerai tarpusavyje
susigiedoti. Tai liudija visiškai padrika, neorganizuota kai
kurių sutartinių („Apynėlis auga“, „Žilvitis žaliava“ ir kt.)
ritmika, nesugebėjimas derinti sinkopių vienoje balso partijoje su lygios vertės natomis kitoje (plg. 2 skirtingus sutartinės „Lynoda lynoda“ variantus, įrašytus iš grupės [LTR pl
1058(1)] ir iš vienos giedotojos [LTR pl 1058(4)]), ir pan.
Sutartinės „Atburkava karvełėlis“37 garso įrašas ir Nakienės
sutartinės melodijos transkripcija atspindi tikrąją situaciją
įrašo metu – grupės giedojimą nepasirengus, nesusigiedojus.
Dėl šios priežasties refreno motyvai „kūkal kūkal“ iš pradžių
šiek tiek vėluoja (natose tai atspindėta šešioliktinėmis pauzėmis). Ilgainiui nusistovi derama refreno giedojimo tvarka.

Posūkis nuo polimodalumo prie monomodalumo
1939 m. Šimonių valsčiuje užfiksuota kita – jaunesnių giedotojų – grupė, pagiedojusi apie 20 sutartinių (į
fonografo plokšteles jas įrašė folkloristas Slaviūnas). Tai
Ona Kairytė, 38 m., Punkiškių k.; Ona Jurkštaitė, 56 m.,
Ruzgų k.; Veronika Daminauskienė, 46 m., Aluotų k.; ir jos
duktė Valerija Daminauskaitė, 13 m., Punkiškių k. Anot
Šimonių grupės giesmininkės Kairytės (g. apie 1901 m.),
senosios giesmininkės jau nebegalėjusios atvykti į Kaune
esantį Lietuvių tautosakos archyvą, todėl ji subūrusi jaunesnes moteris ir „iš nuo pečiaus nenulipančių bobučių“ jas
išmokiusi sutartinių36, taip bandydama gaivinti nykstančią
tradiciją (ADSIM, p. 17).

3 pvz. Sutartinės „Atburkava karvełėlis“ melodija,
transkribuota Austės Nakienės; ADSIM 64(24)

8 pav. Šimonių sutartinių giedotojos Valerija Daminauskaitė ir Ona Kairytė (fotografas nežinomas,
1939; LTRFt 274)
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Kitos Šimonių grupės pagiedotos sutartinės išsiskiria pakitusiu balso partijų santykiu – nebe sekundiniu, o unisoniniu-heterofoniniu. Taigi sutartinės tampa ne polimodalios,
o monomodalios (atskiros sutartinių partijos nebekontrastuoja tarpusavyje), pvz., „Kas tar taka par dvarėlį“, „Turėja
liepa“, „Linada linada“ ir kt. Dar kitos sutartinės įgauna
naujo – homofoninio-harmoninio – daugiabalsiškumo
bruožų, pvz., „Eisim, sesės, dobilio“38, „Turėjau kumelytį“
(LTR pl 1058(3)) ir kitos.

4 pvz. Sutartinė „Eisma, sesės, dobilio“ (ADSIM 61)

Viena sutartinių „Išjoja joja, sodauta“ (LTR pl 1058(8))
pasižymi jau visiškai pakitusia melodika su sekvenciškai
kartojamu motyvu, kuris nebūdingas nei sutartinėms, nei
tradicinėms lietuvių dainoms.
Taigi ši Šimonių grupė, nors ir kaip geranoriškai
stengėsi perimti ir išsaugoti savo krašto sutartines, mano
galva, laikytina savitu „kultūros pasisavinimo“39 pavyzdžiu.
Grupės giedotojoms, susibūrusioms iš skirtingų kaimų ir
paveiktoms naujos muzikos estetikos, sutartinės jau buvo
tarsi „svetimos kultūros“ dalis, „svetimkūnis“, kurio taip
ir nepavyko deramai įsisavinti. Mokydamosi sutartinių iš
senųjų giedotojų, jos pritaikė jų melodiką prie savo estetinės
sampratos.
Rašytinis sutartinių tradicijos perdavimo būdas
Kupiškio krašte XX a. antroje pusėje atsirado ir daugiau
sutartinių giedotojų grupių. Tai rodo ypatingą šio krašto
žmonių pagarbą sutartinėms, norą pratęsti jų giedojimo
praktiką. Kupiškio moterys vis dar stengėsi išmokti sutartinių viena iš kitos, kartais pasinaudodamos jau ir rašytine
tradicija – rankraščiais arba spausdintais šaltiniais.
Antai 2012 m. per ekspediciją pas Kupiškio dainininkę
Vilhelminą Elskienę buvo aptiktas storas sąsiuvinis, kuriame
ji, greta vėlyvų dainų ir romansų, buvo užsirašiusi ir sutartinę
„Untinas untalį vadinojo“ (šios Kupiškio krašte populiarios
sutartinės melodijos ji, deja, nebeprisiminė).
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9 pav. Vilhelmina Elskienė dainuoja iš savo dainų sąsiuvinio
(fotografavo Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė, 2012)

Dar įdomesnė sutartinės „Aisim, sėsės, dauno“ perėmimo istorija. Šią sutartinę padainavo Uršulė StrolaitėBaltušienė, g. 1908 m. Čiunkų k., nuo 1932 m. gyvenanti
Puponių k. Užrašytojos Linos Daukšienės teigimu, Baltušienė „išmoko ją iš Kalvelienės, kai gyveno Puponių kaime.
Kalvelienė, pasak Baltušienės, buvo subūrusi Puponių
moteris dainuoti. Iš ko išmoko pati Kalvelienė – neaišku
(lyg buvo gavusi iš Kupiškio kažkokį dainynėlį). Pati U. Baltušienė šią sutartinę man dainavo iš savo seno dainynėlio,
atspausdinto kažkokiai Kupiškio dainų šventei. Sakė, kad
šią sutartinę dainavo kažkokiame renginyje. Dainavo ištisai,
ne viena paskui kitą“40.
Sutartinių giedojimo re-rekonstrukcija
Prie Kupiškio krašto sutartinių tradicijos atgaivinimo
prisidėjo kupiškėnė Jonė Žebrytė (1929–2011), bibliotekininkė ir kraštotyrininkė, 1974–1983 m. užrašiusi kupiškėnų,
ypač Puponių apylinkių, tautosaką (Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutui ji perdavė apie 1500 tautosakos įrašų).
Norėdama prisidėti prie šio krašto dainavimo tradicijos palaikymo ir populiarinimo, ji subūrė Puponių kaimo etnografinį
ansamblį, rengė šio kaimo dainų radijo valandėles.
Puponių ansamblyje Žebrytė subūrė 4 moterų grupelę,
moterys koncertuose ne tik dainuodavo drauge su kitais,
bet atskirai pagiedodavo ir keletą sutartinių. Tai Bronė
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10 pav. Jonė Žebrytė (kairėje) su Puponių dainininkėmis (fotografas nežinomas,
1978; LTRFt 5595)

Jokšytė-Šulcienė (1918–1994), Elena Vaicekauskaitė-Karūžienė (g. 1921), Valė Šamparaitė-Maslionienė (g. 1911),
Julė Petronienė.
Šiandien mums kyla abejonių, ar bent viena šių dainininkių sutartinių giedojimo praktiką buvo tiesiogiai perėmusi iš
savo mamos ar močiutės. Apie tai verčia manyti faktas, kad
visos dainininkės yra gimusios skirtinguose kaimuose. Tad
tikėtina, kad jas visas vietinių sutartinių išmokė Žebrytė,
nusiklausiusi jų iš kitų Kupiškio krašto sutartinių giedotojų
(tik ji pati niekada to niekam nepasakojo)41. Be to, minėtos
Puponių giedotojos giedodavo iš viso tik 4 sutartines: „Tu

avinėli“, „Sarbinčiula ogėla“, „Aisim, sėsios, dauno“ ir „Išjoja
joja“42. Visas tas pačias sutartines 1972 m. ekspedicijoje Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentėms pagiedojo
kita Kupiškio sutartinių giedotojų grupė – trijų kartų tos
pačiõs šeimos atstovės Emilija Stončikaitė-Jonušienė, 82 m.,
iš Slavinčiškio k., jos duktė Aldona Jonušytė-Zinkevičienė,
53 m., ir anūkė Marytė Zinkevičiūtė, 14 m.; visos gyveno
Kupiškyje43. Šios sutartinės publikuotos rinkinyje „Aukštaičių melodijos“44 (Nr. 6, 9, 10, 24). Taigi galima prielaida,
kad pirminis minėtų 4 sutartinių „šaltinis“ buvo vyriausioji
giedotoja Jonušienė, gimusi apie 1890 m.

11 pav. Puponių sutartinių giedotojos: Bronė Jokšytė-Šulcienė, Elena
Vaicekauskaitė-Karūžienė, Valė Šamparaitė-Maslionienė ir Julė Petronienė
(fotografas nežinomas, 1977; LTRFt 5594)
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Zaukaitė-Kuzavinienė (1903–1992), išmokusi mamos
dainų ir sutartinių. Tuo metu Kuzavinienė – jauna mokytoja – garsėjo aukštu, lygiu, kitaip tariant, „labai gražiu“
(inteligentijos supratimu) balsu. Jį galime išgirsti 1937 m.
fonografo įrašuose, pavyzdžiui, „Žirniki, tyti tūta“ (LTR
pl 559(5)), „Tututu, kas būtų“ (LTR pl 558(2)), „Trijula
sesiula“ (LTR pl 561(7)) ir kt.
Taigi ir Kuzavinienės balsas, ir dainavimo maniera labai
skyrėsi nuo tradicinio kaimiško dainavimo47. Kaip vėliau
pripažino pati Kuzavinienė, jos mamos dainavimas buvo
visai kitoks: „Mamai tos dainos – iš gilumos krūtinės eina,
o mums pagurklis dreba dainuojant.“48 Tačiau kaip tik tokį,
jau pakitusį dainavimą nuo vaikystės girdėjo inteligentų
šeimoje augusi Meškuotienė.
Beje, perimti sutartines kad ir tiesiogiai iš savo mamos
Meškuotienei buvo nelengva (sutartinių mama pradėjo ją
mokyti, kai ji sulaukė vienuolikos metų). Ji prisimena, kaip
sunku buvo dainuoti drauge su mama skirtingas melodijas:
„Ausis užsikimšdavau, delnais užsidengdavau, kad negirdėčiau mamos, kol įpratau.“49 Vėliau jiedvi su mama jau drauge
išmokė giedoti sutartines Meškuotienės vaikus Gėliūnę ir
Žilviną, folkloro ansamblio „Sadauja“ dalyvius.

12 pav. Emilija (Milia) Jonušienė (fotografavo Balys Buračas,
1936; LTRFt 150)

Vis dėlto šių 4 sutartinių sklaida visuomenėje XX a.
pabaigoje rūpinosi minėtos Puponių giedotojos: jos aktyviai giedodavo sutartines įvairiuose koncertuose, folkloro
festivaliuose, vieną jų („Tu avinėli“) įrašė ir į plokštelę45.
Skirtingai nei Šimonių giedotojų grupė, puponiškėms tos
4 sutartinės buvo gerai „prilipusios“ ir niekas net negalėjo
įtarti, kad jos išmoktos ne vaikystėje, t. y. perimtos ne natūraliai – „iš kartos į kartą“, „iš lūpų į lūpas“, o išmokytos
Žebrytės kur kas vėliau, susibūrus į ansamblį46.
Edukacijos įtaka šeimos giedojimo tradicijai
Ryškiu edukacijos įtakos sutartinių praktikai pavyzdžiu
laikytina rokiškietės Editos Kuzavinytės-Meškuotienės
šeimos patirtis. Vilniuje gyvenanti bene septynių kartų
sutartinių giedotojų dinastijos atstovė Meškuotienė dar
ir mūsų dienomis perduoda Obelių k. sutartinių tradiciją kitoms kartoms. Perimant tradiciją, tam tikroje šios
šeimos grandyje ryškią įtaką yra padaręs išsimokslinimas.
Meškuotienės močiutė, puiki dainininkė Elena Smalinskaitė-Zaukienė 1937 m. buvo pakviesta įdainuoti dainų
ir sutartinių į fonografo plokšteles, tačiau tuo metu ji jau
buvo labai silpna. Vietoj jos šią misiją atliko duktė Emilija
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13 pav. Tautosakos rinkėja Emilija Zaukaitė-Kuzavinienė
(fotografas nežinomas, 1936; LTRFt 186, LTR 986)

Edukacijos įtaka sutartinių gyvavimo XX a. 1–8 dešimtmečiais tradicijai

Vizualinė sutartinių rekonstrukcija

14 pav. Emilija Kuzavinienė, jos duktė Edita KuzavinytėMeškuotienė ir anūkė Gėliūnė Meškuotytė (fotografavo
Klaudijus Driskius, 1982)

Sutartinių giedojimo subtilybių Meškuotienė dabar
moko savo vaikaičius, taip pat ir vaikų folkloro ansamblio
„Šilelis“ dalyvius. Taigi Obelių krašto sutartinių giedojimo
tradicija vis dar palaikoma ir tęsiama toliau. Šiuo atveju
turime bene vienintelį tokį ryškų nenutrūkusios autentiškos
sutartinių giedojimo tradicijos pavyzdį, tačiau ir ši jau yra
paveikta „gražaus, kultūringo dainavimo“ estetikos.

Kupiškio krašte galima įžvelgti XX a. pirmoje pusėje vykusią savotišką tautosakos (taip pat ir sutartinių) fiksavimo
„vizualizaciją“, arba vizualinę rekonstrukciją. Tai susiję su
tuomečiu bandymu palaikyti ne tik benykstančias dainas ir
sutartines, bet ir senovinius papročius. Detaliau patyrinėjus
to laikotarpio fotografijas paaiškėjo, kad kai kuriose jų vizualinė tradicinės kultūros fiksacija nėra visiškai autentiška. Ji,
kaip ir dainos bei sutartinės, yra paveikta (arba rekonstruota)
tam tikrų asmenybių (o šios savo ruožtu paveiktos bendro
to laikotarpio požiūrio).
Viena pirmųjų tokių vizualinės rekonstrukcijos atšakų
veda į Glemžų šeimą. Galima teigti, kad kaip tik čia prasidėjo
nuometo – ištekėjusių moterų galvos apdangalo – ryšėjimo
atgimimas Kupiškio krašte. Reikėtų priminti, kad nuometą
dėvėti ištekėjusioms moterims XIX a. pabaigoje čia dar
būdavo privaloma. Tačiau XX a. pirmais dešimtmečiais šį
senovišką galvos apdangalą jau buvo pakeitusios skarelės.
Pasakojama, kaip per vieną suėjimą pas dukrą Stefaniją
Glemžienė, išardžiusi staltiesę, sumeistravo nuometą, ir
visos moterys drauge prisiminė, kaip jis būdavo ryšimas:
„Tada Glemžienė nutraukė nuo stalo staltiesę dvipalę, tuoj
ją išardė, galus susiuvo ir aprišo Mikalauskienei galvą tuo
nuometu. Tą dieną... prieš veidrodį visos prisiminė nuometą
užsirišt. Daug čia buvo juoko, kada viena kita pamiršusi
nuometo kilpą užsirišdavo prie kito šono...“50
1931 m. gegužinėje nuometuotos moterys – „Senovės
papročių mylėtojų“ narės51 – padainavo sutartines „Tavai,
rugiai byra“, „Siunta mani, čiūta“, „Aisma, sėsios, dauno“,
„Sorbinta, sorbinta“ (Baltušis, Zulonas 1980, p. 78). Nuo
tada kupiškėnės moterys įvairiuose pasirodymuose dainuodavo ir giedodavo sutartines jau tik su nuometais.
Kad tuo pačiu laikotarpiu kituose sutartinių arealo
subregionuose moterys natūralioje aplinkoje dėvėjo jau

15 pav. Tatkūnų k., Ukmergės r., sutartinių giesmininkės (nežinomas fotografas, 1937; LTRFt 195)
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rateliukai“ ir kt.)53. Anelė Kairytė-Bajorienė54 prisimena:
„Kai mama su kuo nors sutartines dainuodavo, mes klausydavom ir pačios sutartines kurdavom“ (Mikeliūnaitė, 1985,
p. 19). Taigi sutartines Kairių moterys – aktyvios Anykščių
choristės, aktorės ir kultūros organizatorės, matyt, laikė
vertingu palikimu, kurio nederėtų taip lengvai atsisakyti
(kaip ir nuometo, kurį Kairienė užsispyrusi ryšėjo net ir
tada, kai jau niekas Anykščiuose jo neberyšėjo; Mikeliūnaitė, 1985, p. 17).
Nuometai tapo pagrindiniu galvos apdangalu Kupiškio
šviesuolių etnografiniame vaidinime „Senovinės kupiškėnų
vestuvės“. Vaidinimą ir pačius „vestuvininkus“ gausiomis
fotografijomis įamžino Balys Buračas (1897–1972) – žymus kraštotyrininkas, etnografijos ir tautosakos rinkėjas,
fotografas. Galima pasakyti, kad Buračo 1934–1936 m.
nuotraukose nuometas ypač sureikšminamas. Tai liudija ir
nuotraukoms jo paties suteikti pavadinimai: pvz., „Kupiškėnų vestuvių“ metu moterys, apsigobusios nuometais, šoka
„Čiutytę“ (1934, LTRFt 8911).
Su nuometais Buračo nufotografuotos visos Kupiškio
apylinkių sutartinių giedotojų grupės dalyvės (D. Petrylienė,
D. Šlapelienė, O. Mažeikienė, O. Juodakienė ir D. Lisienė;
LTRFt 9007).
16 pav. Ažupiečių dainininkė Juozapota Rimkutė-Kairienė
(1864–1947) apie 1945 m. su nuometu (VŽM F)

nebe nuometus, o skareles, rodo kai kurios išlikusios nuotraukos. Pavyzdžiui, Ukmergės krašto (Tatkūnų k.) sutartinių giedotojos Marijona Stimburaitė-Gricienė (67 m.),
jos motina Barbora Bugenavičaitė-Stimburienė- (88 m.) ir
Agota Našlėnaitė-Gricienė (87 m.) 1937 m. nufotografuotos ryšinčios skareles.
Atkreiptinas dėmesys, kad nuometas tapo labai reikšmingas ir kitos ryškios asmenybės Anykščių krašto šviesuolės, puikios dainininkės Juozapotos Rimkutės-Kairienės
(1864–1947) gyvenime. Dvasininko Antano Baranausko paraginta52, ji užsirišo nuometą ir iki senatvės jį ryšėjo,
tęsdama ir skatindama Anykščiuose šio senovinio ištekėjusios moters galvos apdangalo tradiciją (Mikeliūnaitė, 1985).
Visoms savo dukterims ji nuaudė po nuometą ir išmokė
juo apsirišti. Jos dukterys Veronika (1886–1944), Rozalija (1892–1971), Emilija (1896–1981), Anelė (1898–1988)
ir Monika (1904–1976) lietuvių folklorizmo istorijoje
žinomos kaip seserys Kairytės, beveik visose nuotraukose
ryšinčios aukštaitiškus nuometus.
Įdomu, kad Kairienė Anykščių apylinkėse garsėjo ne
tiek kaip sutartinių giedotoja, bet kaip „naujų“ dainų –
Baranausko eilių – populiarintoja. O dukterys Kairytės,
nors dainavusios dainas Antano Vienažindžio, Maironio,
Klemenso Kairio ir kitų poetų tekstais bei to meto kompozitorių harmonizuotas liaudies dainas, vis dėlto mokėjusios
ir sutartinių („Tututuj, sadautoj, abelėla“, „Rieda ratai
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17 pav. Juozapota Kairienė ir Marijona Kairytė-Pukenienė
(fotografavo Juozapas Survila, XX a. pradžia; VŽM F 6440)

Edukacijos įtaka sutartinių gyvavimo XX a. 1–8 dešimtmečiais tradicijai

18 pav. „Kupiškėnų vestuvių“ metu moterys, apsigobusios nuometais, šoka „Čiutytę“ (fotografavo Balys
Buračas, 1934; VDKM 3896)

19 pav. Sutartinių dainininkės: D. Petrylienė, D. Šlapelienė, O. Mažeikienė, O. Juodakienė, D. Lisienė
(fotografavo Balys Buračas, 1936; LTRFt 9007)

Nuometuotos ir pavienės dainininkės: Ona Juodakienė („Dainininkė Ona Juodakienė apsigobusi nuometu ir
apsirengusi siuvinėta suknele“, 1934; LTRFt 172), Ona
Mažeikienė („Dainininkė Ona Mažeikienė, apsigobusi
nuometu ir pasipuošusi šventiniais rūbais“, 1934, LTR Ft
169), Uršulė Juodakienė („Dainininkė Uršulė Juodakienė iš
Aukštupėnų kaimo (Kupiškio r.) verpia linus“; 1934; LTR
Ft 162), Glemžienė („Dainininkė Ona Glemžienė stovi
apsigobusi baltu nuometu ir gražiai siuvinėtu kvartuku“;
LTR Ft 176) ir kt.

Krinta į akį, kad Buračo vėliau publikuotuose albumuose55
šios ir panašios nuotraukos įdėtos be specialių komentarų, kad
tai 1934 m. etnografinio spektaklio „Senovinės kupiškėnų
vestuvės“ dalyvės. To nežinančiam gali susidaryti įspūdis, kad
nuometas – tai įprasta, kasdienė to laikotarpio moterų (dainininkių ir sutartinių giedotojų) drabužių detalė. Tačiau ne tai
dabar svarbiausia. Nejučia kyla mintis, ar tik ne šios nuotraukos pasitarnavo vėlyvesniam sutartinių giedojimo praktikos
atgimimui – nuometuotų giedotojų įvaizdžiui. Tokius nuometus vėliau ryšėjo ir Povilo Mataičio vadovaujamos Liaudies
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muzikos teatro trupės artistės, 1968 m. Vilniuje pasirodydamos
koncerte „Instrumentinės, šokamos, dainuojamos sutartinės“
(šis koncertas, kaip minėta, laikomas naujo sutartinių atgimimo
pradžia). Etnografinių drabužių detales atkūrusi dailininkė Dalia
Mataitienė dalijasi savo kūrybine patirtimi:
1968 metais <...> savo dainininkes aprengėme aukštaitiškais
apdarais. Pasirėdę trijų rauktų sijonų eilute, lininėmis dvipalėmis
prijuostėmis, išsiuvinėjusios baltos drobulės marškinius, su raštuotomis lininėmis kojinėmis, naginėlėmis, riešinėmis, tikro milo
sermėgomis, galvas ryšėdamos sniego baltumo nuometais – kaip
gulbės plaukėme į sceną, šokiruodamos ne vieną istorinių šaltinių
nestudijavusį žiūrovą. (Mataitienė, 1994)

20 pav. Dainininkė Ona Juodakienė apsigobusi nuometu
ir apsirengusi siuvinėta suknele (fotografavo Balys Buračas,
1936; LTRFt 172)

Šiandien baltus nuometus ryši beveik visos sutartinių giedotojos. Tai galime matyti fotografijoje, kurioje užfiksuotos
sutartinių koncerto „Kadu buva, kadujo“, vykusio Vilniuje
2011 m., dalyvės iš Kupiškio, Zarasų ir kitų miestų.
Taip nuometas pamažu tapo moterų, XX–XXI a. giedančių
sutartines, simboliu. Beje, 2011 m. nuometus pirmąkart užsirišo
net folkroko grupės „Atalyja“ dainininkės dalyvaudamos XIV
postfolkloro muzikos festivalyje „Mėnuo juodaragis“, skirtame
sutartinėms.
Grįžtant prie senųjų kupiškėnų nuotraukų, galima aptikti
ir dar keletą to meto kūrybinės vizualizacijos pavyzdžių. Antai
1934 m. fotografo A. Giedraičio darytoje Kupiškio „vestuvininkų“ nuotraukoje greta dainininkių matome tris civiliais drabužiais vilkinčius muzikantus, grojančius lamzdeliais. Buračo
1935 m. darytose fotografijose tie patys Pyragių k. muzikantai

21 pav. Lietuvių folkloro teatro trupė (nežinomas fotografas, 1980;
iš Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus archyvo)
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22 pav. Pyragių k. muzikantai groja lamzdeliais
(fotografas nežinomas, 1935; LTRFt 355)

Edukacijos įtaka sutartinių gyvavimo XX a. 1–8 dešimtmečiais tradicijai

23 pav. Sutartinių koncertas „Kadu buva, kadujo“ Gotikos salėje, Vilniuje (fotografavo
Andrius Morkūnas, 2011)

24 pav. Folkroko grupė „Atalyja“ (fotografavo Mantas Puida, 2011)

25 pav. Kupiškėnų vestuvininkai šoka šokį „Čiutytė“ (fotografavo A. Giedraitis, 1934;
LTRFt 368)
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groja lamzdeliais arba skudučiais, vilkėdami jau ne civilius
kostiumus, o autentiškus etnografinius drabužius.
Matyt, Buračas taip stengėsi išlaikyti XIX a. pab.–XX a.
pradžios Lietuvos kaimo dvasią, siekdamas, kad jo nuotraukose etnografinius drabužius vilkintys muzikantai „susilietų“ su autentiškais trobesiais. Tai galima laikyti sąmoninga
to laikotarpio vizualine rekonstrukcija ar „kūryba“.
Taigi apskritai galima kalbėti apie to meto šviesuolių,
inteligentų ir mokslo žmonių pastangas išsaugoti ne tik sutartinių giedojimo, skudučiavimo, lamzdžiavimo ir kitokią
praktiką, bet ir šios praktikos kontekstus: papročius (rekonstruojant kupiškėnų vestuves), etnografinius drabužius ar jų
detales (nuometus).
Baigiamosios pastabos
Apžvelgdami įvairų sutartinių praktikos santykį su edukacija, matome, kaip per visą XX a. laikotarpį formuojasi
panašūs tikslai ir nuostatos – išsaugoti ir pratęsti sutartinių
kaip tam tikrų išskirtinių kultūros vertybių gyvavimą. Atgaivinti sutartinių giedojimo ir muzikavimo praktiką siekiama
ir tradicijos viduje, ir iš išorės.
Vienu atveju autoritetų (vietos šviesuolių, mokslo ir
kultūros veikėjų, kunigų ir kt.) veikla įvairiais būdais skatina
sutartinių tradicijos tąsą, jos pačios iš esmės nekeisdama.
Kitu atveju kai kurie sutartinių tradicijos atstovai (t. y.
žmonės, „išaugę“ iš tos tradicijos), įgiję išsilavinimą, ima
tą tradiciją sąmoningai arba nesąmoningai transformuoti.
Pavyzdžiui, Paliulis pradeda skudučiuoti nebe polifoninio,
o homofoninio stiliaus kūrinius; padidina skudučių komplekto dūdelių skaičių; vietoj tradicinių 5–7 muzikantų
grupių moko skudučiuoti 40–50 žmonių būrius ir pan.
Visa tai „įkvepia“ gausius jo sekėjus, tarp jų savo aktyvumu
išsiskiria Švedas, nukreipęs senąją skudučiavimo tradiciją
naujos, „europietiškos muzikos“ vaga.
Kairytė, mokydama sutartinių jaunas moteris, „nukrypsta“
nuo sekundinių sąskambių, suteikdama Šimonių grupės giedojimui unisoninį-heterofoninį skambesį. Klausant šios grupės
įgiedotų sutartinių susidaro klaidingas įspūdis, kad kupiškėnų
sutartinės buvusios ne polimodalios, o monomodalios.
Kuzavinienė sutartines ima giedoti išlavintu, „gražiu“
balsu. Jos ir kitų išsilavinusių žmonių veikla padėjo pagrindus vienai iš sutartinių tradicijos atgaivinimo XX a.
pabaigoje krypčių – gražiam, „išpuoselėtam“ giedojimui,
kuris labai skiriasi nuo tradicinės sutartinių artikuliacijos.
Pasikeitusi sutartinių gyvavimo situacija XXa. pab.–
XXI a. pradžioje formuoja naują jų kultūros etapą – specifinę, koncertinę mūsų laikų folklorinės kultūros formą. Taip
pat galima kalbėti ir apie naują kaimo žmonių socializacijos
etapą: buvę žemdirbiai, gyvulių augintojai, zootechnikai,
melžėjos ir pan. keičia savo statusą – tampa nebe „pasyviais“
sutartinių tradicijos savo kaime saugotojais ir vartotojais, o
aktyviais jos skleidėjais – scenos „žvaigždėmis“ ir artistais.
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Dabar sutartinės yra įgijusios savotišką lietuvių nacionalinio simbolio statusą, kuris, kaip ir kalba, sociolingvistų
teigimu, būtinas konkrečios bendruomenės (tautos) vienybei patirti (Хаймс, 1975, p. 65). Tokiomis aplinkybėmis
šiandieniame kultūrinio komunikavimo procese vyraujant
koncertinei sutartinių praktikos formai, vienodai svarbūs
tampa ir atlikėjai, ir klausytojai. Tačiau ne mažiau svarbūs
čia yra ir tretieji, netiesioginiai koncertinės komunikacinio
proceso formos dalyviai – autoritetingos asmenybės arba
institucijos, formuojančios vienokią ar kitokią šiandienės
sutartinių praktikos kryptį: lokalinės vietovės tradicijų
išlaikymo, koncerto – ritualo, tobulo muzikinio atlikimo,
neopagoniškų apeigų rekonstrukcijos, dvasinio tobulėjimo,
meditacijos ir pan. Tačiau tai jau kito tyrimo tema.
Santrumpos
ADSIM – Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika.
1935–1941 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė
Nakienė ir Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, 2004.
AM – Aukštaičių melodijos. Sudarė ir parengė Laima Burkšaitienė,
Danutė Krištopaitė. Vilnius: Vaga, 1990.
LLIM – Lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Sudarė ir paruošė
Stasys Paliulis. Vilnius, 1959.
LTR – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos
rankraštynas.
LTRFt – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos
rankraštyno fototeka.
LTR pl – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Tautosakos
rankraštyno garso įrašai fonografo plokštelėse.
MFA KF – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvo garso įrašai
magnetofono juostose.
MFA KTR – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyvo rankraščių
rinkiniai.
SlS – Sutartinės: Daugiabalsės lietuvių liaudies dainos. Sudarė ir
paruošė Zenonas Slaviūnas. T. 1, 2. Vilnius, 1958; T. 3, 1959.
VŽM F – A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio
muziejaus fondas.

Nuorodos
1

2

3

4

5

Tiesa, XIX a. istoriko Mykolo Miežinio nuomone, tai įvykę
dar anksčiau – XIX a. pirmoje pusėje: „Šiandien pragaišį ir
užsimiršį amžinai tos sutartines dajnes; labiausia ėmė gaišti
nuo atplūdimo gudų į mūsų žemę, o butinoj nedaijnuoti nuo
1831 metų“ (Русское Географическое… apr. 2, Nr. 119).
Pastaba prie sutartinės „Eisme, sesutėle, gulylia“, pad. E. Gančerienė, 73 m., iš Čiobiškio, Širvintų r. Užr. 1957 m., sp. SlS 76.
Pastaba prie sutartinės „Žvilgso raselė“, pad. V. Bukauskienė,
78 m., Kazimieriškės (Kazimieravo) k., Rimšės vlsč., Zarasų
apskr. Užr. 1936 m. J. Aidulis ir J. Jurga. Sp. SlS 136.
Pastaba prie sutartinės „Žilvitis augā“, pad. M. Klasčiuvienė,
101 m., Bružų k., Baltriškių apyl., Antalieptės vlsč., Zarasų
apskr. Sp. SlS 591.
Čiurlionytė, Jadvyga. Skamba sutartinės. In Kultūros barai,
1969, Nr. 2, p. 47; Landsbergis, Vytautas. Lietuvių folkloro
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teatras. Vilnius: Mintis, 1982; Nakienė, Austė. Lietuvių
folkloro teatras: autentiškas dainavimas, metaforinė raiška
ir įspūdingas scenovaizdis. In Tautosakos darbai, 2005, t. 22
(29), p. 166–179; Apanavičienė, Virginija. Lietuvių folkloro
teatras – tautinio atgimimo šauklys. In Gimtasai kraštas, 2009,
t. 2, p. 28–38, ir kt.
Račiūnaitė-Vyčinienė, Daiva. An educational impact on the
practice of sutartinės in the 20th century. In The 3rd Symposium of the ICTM Study Group on Multipart Music, 12–16
September 2013, Budapest, Hungary.
S. Paliulis dažnai prisimindavo, kokį didžiulį įspūdį jam
padarė žymių to meto žmonių (A. Sabaliausko, A. R. Niemi,
kompozitoriaus Antano Kačanausko, poeto Kazio Binkio ir
kt.) lankymasis tėvo sodyboje.
Apie S. Valacką buvo rašyta vietos spaudoje ir Amerikos
lietuvių laikraščiuose „Laisvė“, „Roselandietis“. Išlikusi ir jo
fotografija su švilpa, 1907 m. fotografuota A. Sabaliausko.
Andrius Šernas iš Jasiškių kaimo pasakojo, kad skudučiuoti ir
skurdutes dirbti ji išmokė dėdė Mykolas Venclavas, mamytės
brolis. „Kai pas jį nuvažiuodavom, visada skudučiuodavom“
(Sutartinių ir skudučių..., p. 233).
Apie tai plačiau žr. Sutartinių giedojimas tarsi paukščių
giesmė: gamtos ir kultūros santykis. In Lietuvos muzikologija.
Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2010, t. 11,
p. 161–183.
Iš Česlovo Sasnausko laiško Eduardui Volteriui juodraščio
(cit. iš: Landsbergis, 1980, p. 62–63).
Martynas Yčas (1885–1941) – žymus teisininkas ir politikas,
Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, pirmasis nepriklausomos Lietuvos finansų, susisiekimo bei prekybos ir pramonės
ministras, redaktorius, leidėjas, Vytauto Didžiojo universiteto ir Vilniaus universiteto garbės daktaras. Jonas Yčas
(1880–1931) – Lietuvos pedagogas, valstybės ir visuomenės
veikėjas, profesorius, nacionalinės istoriografijos pradininkas,
Lietuvos evangelikų reformatų veikėjas.
Iš M. Klibo (g. 1840 m.) mokėsi jaunesnės kartos skudutininkai, kanklininkai ir ragų pūtėjai (Sutartinių ir skudučių...,
p. 222).
Dabar šie unikalūs garso įrašai saugomi Suomių literatūros
draugijos archyve (Ūsaitytė, 2009, p. 38).
Folkloristų pastebėta, kad pasakojimai apie kokio nors žymaus
žmogaus apsilankymą šeimoje būdavo perduodami iš kartos į
kartą kaip brangi relikvija. Antai 2001 m. Lietuvių literatūros
ir tautosakos instituto folkloristų Žiūruose kalbinta 81 m.
dainininkė Kristina Leikauskienė sakė, kad iš jos močiutės
Onos Glavickaitės-Kašėtienės dainas užrašinėjęs pats Niemi
(LTR 7044(18)) (Ūsaitytė, 2009, p. 41).
Juliaus Janonio iš mamos Marijos Janonienės (g. 1869 m.)
užrašyta tautosaka (taip pat 14 sutartinių) paskelbta knygoje
„Biržų krašto tautosaka“ (Vilnius, 1982).
„Lietuvos studentas“, 1930, Nr. 4 (cit. iš: Sutartinių ir skudučių..., p. 16).
Vyžintas, 2002, p. 11–36; p. 18.
Jurgėla P. Lietuviškoji skautija. Brooklyn, 1975, p. 523 (cit. iš:
Vyžintas, 2002, p. 18).
Vėliau šia natografijos sistema pasinaudojo ir Jonas Švedas
savo skudučiavimo vadovėlyje (1936 m.).
Mokyklose skudučius 4-ame dešimtmetyje populiarino
Domas Andriulis, Albinas Liepus, Juozas Kudirka, Ipolitas
Cieška ir kiti mokytojai (Vyžintas, 2006, p. 71–77).
Skudučiuok! Pamokymai ir natos mažam (skautiškam) skudučių komplektui. Parengė J. Švedas. Kaunas, 1936.
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Tai labai svarbus etnomuzikologų nepelnytai pamirštas faktas – paprastai sutartinių tradicijos atgaivinimo data siejama
su 1968 m. balandžio 13 d. – Povilo Mataičio vadovaujamos
Liaudies muzikos teatro trupės (1967–1974 m. ji buvo žinoma
kaip Lietuvių etnografinis ansamblis, 1974–1990 m. – kaip
Lietuvos liaudies buities muziejaus Liaudies muzikos teatro
trupė, vadinta Lietuvių folkloro teatru) koncertu Vilniuje,
kuriame skambėjo vokalinės ir instrumentinės sutartinės.
Vadovėlio recenzijoje S. Paliulis glaustai parašė, kad apie
skudučių natas „daug netenka kalbėti. Jos visos yra autoriaus
kūryba“ (Paliulis, 1936).
Iš Romualdo Apanavičiaus prisiminimų, 2012 04 06 informacija Eglei Aleknaitei (cit. iš: Aleknaitė, 2013, p. 103–104).
Į liaudies muzikos instrumentų tembrų savitumą buvo atkreipusi dėmesį J. Čiurlionytė: „Jaunieji kompozitoriai eina teisinga
kryptimi. Jie dažnai panaudoja simfoninėje ir kamerinėje muzikoje liaudies instrumentų, ypač pučiamųjų – skudučių, birbynių,
lamzdelių – skambesio principus, nes tie instrumentai, ypač skudučiai, išsaugojo savo pirmapradį tembrą. <...> Jie mielai naudoja
ir kitus mūsų liaudies kūrybos elementus: jos ritmiką (sinkopinę,
ornamentinę), intonacines ląsteles, kai kada dermines kryptis ir
t. t.“ (Čiurlionytė, 1984, p. 169).
Burke, Peter. Western Historical Thinking in a Global Perspective – 10 Theses. In Western Historical Thinking: An Intercultural
Debate, ed. J. Rüsen. New York and Oxford, 2002.
Eliade, Mircea. Amžinojo sugrįžimo mitas: archetipai ir kartotė.
Vilnius: Mintis, 1996; Rusteikienė, Aurelija. Šv. Simono Stoko
vizijos ikonografinė tradicija Lietuvos karmelitų bažnyčiose.
Pirmavaizdis ir kartotė. In Logos, 2012, Nr. 72, p. 149–160;
Daujotytė-Pakerienė, Viktorija. Kūryba kaip kartotė; kartotė
kaip kūryba. In Tautosakos darbai, 2010, Nr. 39, p. 27–35, ir kt.
Kaip prisimena Ona Glemžienė, K. Kuzminas labai mėgo
sutartines (ypač „Našloita rūtala“), visaip skatino jų giedojimą.
Senųjų papročių puoselėtojų bendruomenės būrėsi ir kitur.
1925 m. Kuosėnų kaime susibūrė skudutininkų būrelis, jame
dalyvavo J. Madeikis, Apšega, Jureniškis, A. Barzdžiukas,
Pilkauskas, K. Macelis, Juodelienė, Augustauskienė, Poškienė,
Adomavičienė ir kt. (Račiūnaitė-Vyčinienė, 2012, p. 162).
Šią mintį palaikė Kupiškio parapijos vargonininkas ir chorvedys
Ignas Plūkas. Jis ėmėsi organizuoti vaidybines senovines vestuves.
Vėliau „Senovinės kupiškėnų vestuvės“ persiformavo į Kupiškio etnografinį liaudies teatrą, gyvavusį 1966–1992 m.
Glemžaitės Kupiškio ir kitiems Lietuvos muziejams perdavė
per 6000 eksponatų. Beje, O. Glemžienės sūnus Jonas Rimantas Glemža (g. 1935 m. ) – architektas, žinomas paveldosaugininkas, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Kultūros
komiteto pirmininkas.
S. Glemžaitės repertuarą 1953 m. užrašė Antanas Mockus
(įrašai saugomi Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyve).
Tai patvirtina ir vienos S. Glemžaitės pagiedotos sutartinės,
saugomos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos skyriaus Muzikinio folkloro archyve (MFA KTR 194),
įrašas.
Sutartinės „Atburkava karvelėlis“ tekstą O. Kairytė užrašė
iš Tumonienės, 74 m., Taraldžių k.; „Žilvitis žaliava“ – iš
Valerijos Zaborskienės, 75 m., Taraldžių k., ir t. t.
LTR 2014(31), mel. iš pl. 1059(6) iššifr. A. Nakienė 2003 m.
Sp. SlS 1170, ADSIM 64(24).
Sp.: Aukštaitijos dainos, sutartinės ir instrumentinė muzika.
1935–1941 metų fonografo įrašai. Sudarė ir parengė Austė
Nakienė, Rūta Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir
tautosakos institutas, 2004, p. 190–191.
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Kultūros pasisavinimas – tam tikros kultūros kai kurių
konkrečių elementų perėmimas skirtingos kultūros grupės.
Antropologai studijavo kultūros pasisavinimo arba kultūrinio
skolinimosi (kuris apima meną ir urbanistiką) procesą kaip
kultūros kaitą ir skirtingų kultūrų ryšius.
Užrašė L. Daukšienė 1997 m. vasario 17 d. Gali būti, kad ši
sutartinė Kupiškyje buvo išpopuliarinta „Senovinių kupiškėnų
vestuvių“ dalyvių (žr. šios sutartinės garso įrašą, padarytą režisieriaus Povilo Zulono 1977 m. http://www.youtube.com/
watch?v=nYh8fszjerg [žiūrėta 2004 m. gegužės 2 d.].
Apie tai Linai Daukšienei apie 1999 m. yra prasitarusi ir viena iš Puponių giedotojų (žodinė L. Daukšienės informacija
straipsnio autorei 1999 m.).
Be to, ir pačios dainininkės pokalbyje su straipsnio autore
(1999 m.) papasakojo, kad kai jų mamos giedodavusios sutartines, joms buvę negražu, todėl jos iš mamų neišmokusios.
Užrašė V. Juodvalkytė ir J. Kšečkauskaitė 1972 m. Mel. iš mg.
j. MFA KF 5983(7) iššifr. L. Burkšaitienė, t. – D. Krištopaitė.
Sp. AM 6, 9, 10, 24.
Aukštaičių melodijos. Sudarė ir parengė Laima Burkšaitienė,
Danutė Krištopaitė. Vilnius: Vaga, 1990.
Ant marių krantelio. Folklorinių ansamblių šventė. Sudarė
Vida Jurkutė. Vilnius: Vilniaus plokštelių studija, 1986, Nr. 11
(atlieka Puponių dainininkės: E. Karužienė, V. Masilionienė,
M. Dūdienė).
Beje, Puponių sutartinių giedotojos yra patekusios ir į trumpametražį filmą apie sutartines, sukurtą UNESCO komisijos
užsakymu (autorė Daiva Vyčinienė, režisierius Juozas Javaitis).
https://www.youtube.com/watch?v=Wij_cgVGOxw.
Tiesa, muzikologė Živilė Ramoškaitė, tyrinėjusi Emilijos
Kuzavinienės repertuarą ir dainavimo stilių, atkreipė dėmesį,
kad į senatvę dainininkės balsas tapo kur kas natūralesnis, o
jos dainavimas priartėjo prie tradicinio. Muzikologės manymu, tokiai kaitai – savotiškam „sufolklorėjimui“ – turėjo
įtakos ilgametis Kuzavinienės dalyvavimas Vilniaus folkloro
ansamblyje „Sadauja“ (Ramoškaitė, 2003).
Kelmickaitė, 1985, p. 64. Įdomu pastebėti, kad tą pati šiandien daro dauguma pradedančiųjų sutartinių giedotojų. Joms
atrodo, kad užsikimšus ausis, t. y. gerai negirdint kitos balso
partijos, bus lengviau neišklysti iš savo balso.
Ten pat, p. 65.
Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriaus S. M. E.
Glemžaičių fondas. Byla Nr. F 95–79, p. 3 (cit. iš: Zabielienė,
2004, p. 29).
O. Glemžienės ir Juzės Mikalauskienės nuometų dėvėjimo
tradiciją palaikė ir Lietuvos katalikių moterų draugija Kupiškyje. Aktyvesnės moterys iškilmingomis progomis vėl pradėjo puoštis nuometais. Susikūrė „Senovės mylėtojų būrelis“,
puoselėjęs senąsias Kupiškio krašto tradicijas, kasmet rengęs
gegužines (Baltušis, Zulonas, 1980, p. 78).
Pasakojama, kaip A. Baranauskas, kartą sutikęs tuomet dar
jauną J. Kairienę, pavadino ją „mergyte“. Atsakius, kad tai jau ne
mergaitė, bet ištekėjusi moteriškė, Baranauskas sugėdino: „Nu
kurgi! Jei ištekėjusi, tai nuometą tegu nešioja...“ Ta pastaba įsmigo
Kairienei į širdį visam gyvenimui (Mikeliūnaitė, 1985, p. 17).
Iš J. Kairienės kelios sutartinės buvo užrašytos jau 1938 m.
(SlS 572, 1749).
A. Bajorienė – žymaus lietuvių kompozitoriaus Felikso Bajoro
mama. Apie sutartinių įtaką F. Bajoro kūrybai žr. RačiūnaitėVyčinienė, 2002.
Balys Buračas. Sudarė Virgilijus Juodakis. Vilnius, 1971; Balys
Buračas. Fotografijos. Sudarė Aleksandras Macijauskas. Vilnius,
1998; Balys Buračas. Portretai. Sudarė Skirmantas Valiulis.
Kaunas, 2004, ir kt.
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Summary
The tradition of authentic singing of Lithuanian polyphonic chants sutartinės in Lithuanian villages begins to
go into decline in the late nineteenth and early twentieth
centuries. Until the end of the nineteenth century, sutartinės
that gave sense to the activities of farming communities as
well as to the major life events – marriage, christening and

others, gradually turn not into ritual and functional ones,
but into those that can be sung, according to the chanters
themselves, “at any time”, “for no particular reason” and the
like. Nevertheless, at the beginning of the twentieth century
sutartinės, having lost their previous functions though, are
not abandoned. The first signs of external support to the
declining practice of sutartinės or its revival inside the tradition itself concurrently emerged. It is partly linked with the
abolition of the ban on the Lithuanian press in the Latin
alphabet in 1904, as well as with an immense upsurge in
national consciousness and spirit.
The article elaborates on what influence education
has over the tradition of the sutartinės’ revival from the
1900s to the 1970s. It is sought to demonstrate how the
conscious activities of prominent figures have shifted a rapidly fading tradition of collective singing of sutartinės and
their performance in the mentioned period in one way or
another. In one case the activities of highly regarded people
(local enlightened people, scholars, cultural figures, etc.)
in many possible ways encouraged further development of
the tradition of sutartinės, not virtually altering the mentioned tradition itself. In another case some representatives
of the sutartinės’ tradition (those who “grew out” of that
tradition), having acquired education, began to consciously or subconsciously transform it. This determined
some essential changes that occurred in the tradition of
vocal sutartinės and instrumental polyphonic music: there
was a shift from the pieces of polyphonic texture for the
skudučiai (Lithuanian panpipes) to that of homophonic
texture, from polymodal sutartinės to monomodal ones,
from uneven singing or the glissando intonation of some
sounds to the “cultured” singing in a high-pitched voice.
We can find prominent traces of the above-mentioned
changes in today’s existing tradition of sutartinės. Our
attention is drawn to the fact that visual reconstruction
occupies an important place in the process of reviving the
practice of sutartinės – bringing the wimple back to its active use and its presence in the photographs taken in the
1930s. It has been presumed that this reconstruction had
a direct influence on the image of the sutartinės singers,
i.e. women wearing wimples, in the late twentieth and the
early twenty-first centuries.
Nowadays the process of cultural communication
wherein both the performers of sutartinės and listeners
participate there are no less important indirect participants
of communication – prominent figures or institutions. They
form a certain trend in today’s practice of sutartinės: preservation of traditions in an inhabited locality, concert-ritual,
an outstanding musical performance, the reconstruction
of neo-pagan rituals, spiritual development, meditation,
and the like. It is, however, a different topic of scientific
investigation.
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Daina ir ritualas: folklorinė dimensija
šiuolaikinėse laidotuvėse

Song and Ritual: Folkloric Dimension in Contemporary Funerals
Anotacija
Straipsnyje tiriamos naujosios katalikų laidotuvių giesmių melodijos Lietuvoje. Pasitelkus retrospekcijos ir tipologijos metodus siekiama at
skleisti būdus, kuriais atsinaujina ir kinta giesmių repertuaro melodijos. Prieinama prie išvados, kad šiuolaikinės laidotuvių giesmių melodijos,
prisišliejusios prie seniai susiklosčiusio tradicinio reperturo, yra kultūriniai hibridai, jos brendo ilgai ir pamažu, paklusdamos universaliems
folklorinės prigimties dėsniams.
Reikšminiai žodžiai: daina, giesmė, tradicijos kaita, kultūrinis hibridas.
Abstract
The melodies of the new Catholic funeral songs in Lithuania are examined in this article. The aim of the investigation is to find, through
the methods of retrospection ant typology, the ways and means by which the melodies of the repertoire of funeral songs are renewed and
changed. The main conclusion to be drawn from this investigation is that the melodies of contemporary funeral songs, which have become
part of the long-established traditional repertoire, are cultural hybrids. They matured very slowly and over a long time under the influence of
the universal laws of folkloric nature.
Keywords: funeral song, hymn, changing traditions, cultural hybridism.

Pastaraisiais dešimtmečiais Lietuvoje ypač išplito reli
ginės muzikos reiškinys – lengvojo stiliaus giesmės, arba
popgiesmės1, kone užkariavusios ir katalikų, ir protestantų
konfesijų erdvę šalia liturgijos (ypač miestuose) ir pačioje
liturgijoje, besismelkiančios į senos sanklodos liaudiškojo
pamaldumo formas (plg. Motuzas, 2007). Šis reiškinys
skatina diskutuoti bažnytinės muzikos specialistus. Daž
nai pripažįstama, kad jis veikia tarsi negatyvus, tradicijas
griaunantis ar net „šluojantis“ veiksnys, gožia vertingą
šimtmečiais gludintą religinės liaudies muzikos palikimą.
Danutė Kalavinskaitė rašo, kad popmuzika Bažnyčioje
įsigali Vatikano II susirinkimui (1962–1965 m.) inicijavus
liturgijos reformą „kaip viena kontroversiškiausių jos pasek
mių“ (Kalavinskaitė 2008, p. 114, 116). Paskelbus reformą
prasidėjo „paprastos muzikinės kalbos, aukšto profesinio
meistriškumo nereikalaujančios „savadarbės“ katalikų baž
nytinės muzikos laikotarpis“ (ten pat, p. 115).
Pasikeitė ir vienos ryškiausių Lietuvos liaudiškojo
pamaldumo formų – laidotuvių muzikos – vaizdas. Apie
jo kaitą neslėpdami apgailestavimo rašo Saulius Stumbra
(2008; 2011), Alfonsas Motuzas (2005), pasikeitusių gies
mių tekstų turinio esmę analizuoja Rimutė Garnevičiūtė
(2010; 2012). Visi jie akcentuoja didėjančią populiariosios
kultūros įtaką liaudiškosios tradicijos giedojimui. Etnomu
zikologai yra sunerimę dėl sparčiai seklėjančio liaudiškųjų
ritualų muzikinio turinio. Vis dėlto panašu, kad minėta
liturgijos reforma laidotuvių giesmių pokyčius gal tik labiau
išryškino ir suaktyvino, įsileisdama į bažnyčią ir į religinę

152

muziką jau senokai gyvuojančias „naująsias“ iniciatyvas,
bet netapo jų priežastimi. Be jokios abejonės, pokyčius ska
tino ir nepriklausomybės atgavimas, atpalaidavęs daugybę
metų gniaužiamą žmonių įvairialypės kūrybinės veiklos
(taip pat ir religinės muzikos srityje) barą. Bet naujosios
giesmės brendo ilgai ir pamažu, ir šiandienė religinė pop
muzika, mėgstama ir nuolat kuriama jaunimo, dažniausiai
vienijamo nebe „folklorinio“ (plg. Voigt, 2014, p. 136), o
subkultūrinio tipo bendruomenės, nėra atsiradusi tuščioje
vietoje. Panašūs kultūriniai pokyčiai vyksta itin plačiai, ir
globalizacijos padariniai „netikėtai“ suvienija ir suveda net
tokius civilizacinio pobūdžio reiškinius kaip katalikiškasis
ir budistinis giedojimas (plg. Chen, 2005).
Straipsnyje norima išsiaiškinti konkrečius naujųjų
giesmių radimosi kelius ir priežastis, pasitelkus vieną iš
bene labiausiai kultūriškai motyvuotų šio paveldo da
lių – katalikų laidotuvių giesmes Lietuvoje. Tuo siekiama
parodyti giesmių muzikos savaiminės raidos kelią, atvedusį
prie religinės popmuzikos. Mintys paanalizuoti straipsnyje
keliamus klausimus radosi daugelį metų stebint laidotuvių
muzikos Lietuvoje kaitą: senosios ikikrikščioniškosios
kultūros likučių – tradicinių mirusiųjų garbstymų raudo
mis – pasitraukimą, tradicinio katalikiškojo laidotuvių gie
dojimo ciklo pokyčius, vis didėjantį populiariosios religinės
ir pasaulietinės muzikos nuošimtį bendrajame laidotuvių
muzikos kontekste. Visa tai stebėjome neišleisdami iš akių
lietuvių liaudies dainų melodijų kaitos, atvedusios į šian
dienę klestinčią savaiminę kūrybą2, plataus konteksto. Iš
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tiesų šiandien liaudiškojo pamaldumo laidotuvių giesmės
gyvuoja sudėtingame kultūriniame komplekse, kuris yra
ypač daugiasluoksnis, mišrus ir komplikuotas, šio hibrido
formavimosi prielaidos ir veiksniai jau kuris laikas aktyviai
aptariami žymiausių kultūros teoretikų (plg. Fiske, 2002;
Tomlinson, 2002; Jameson, 2002; Giddens, 1994, ir kt.) – to
išleisti iš akių nevalia. Populiariosios kultūros veiksnys šiame
hibride užima išties reikšmingą vietą ir jo vaidmuo tolydžio
stiprėja. Bet vis dėlto mūsų žvilgsnis koncentruojamas į
vietinę muzikinę terpę: laidotuvių giesmės Lietuvoje – tuo
pat metu ir viena konservatyviausių religinės muzikos sričių,
o laidotuvių popmuzika ir garso įrašų kultūra čia dar tikrai
neužima reikšmingesnių pozicijų. Netgi priešingai – tradi
cinės ar jų pavyzdžiu besikuriančios naujosios komercinės
giedotojų grupės, gyvai atliekančios tradicinio, kad ir
modifikuoto, pavyzdžio giesmių ir maldų kompleksą, yra
bene paklausiausia laidotuvių vyksmo muzikinė „paslauga“.
Šiame tyrime pasitelkiamos lietuvių ir Lietuvos lenkų
katalikų laidotuvių giesmės, saugomos Lietuvių tautosakos
rankraštyne (LTR), jo fonotekoje (LTRF) ir videotekoje
(LTRV), taip pat įvairiais pavidalais skelbiamos spausdin
tuose, garso leidiniuose ir internete. Chronologiškai tai
XIX–XXI a. giesmių fiksacijos, teritoriškai – užrašymai iš
visos Lietuvos. Analizuodami ir lygindami melodijas taip
pat naudojamės ir kitais Lietuvos, įvairių Lenkijos regionų ir
įvairių Vakarų pasaulio dalių muzikos medžiagos šaltiniais.
Jie labai nevienalyčiai – tai ir melodijos, skelbtos įvairiuose
Bažnyčios aprobuotuose giesmynuose, ir šiuolaikinėse
savilaidos garso plokštelėse, ir atsitiktinai, probėgšmais
užrašytos tautosakos rinkėjų, ir nuosekliai metodiškai fik
suotos stebint laidotuvių ritualą, kartu kalbinant pateikėjus
ir žymint daugybę susijusios informacijos. Savą informaci
jos dozę transliuoja ir interneto ištekliai: bene kiekvienos
giesmės atsiradimas šioje terpėje nėra atsitiktinis, vienaip
ar kitaip susijęs su daugybe giesmių gyvavimo aspektų.
Tad muzikinė interneto etnografija šiandienos tyrimuose
yra vienas būtinų empirinių metodų, nemažiau svarbus nei
stebėjimas dalyvaujant, pokalbis, apklausa ar kuris kitas
metodas. Visas šis medžiagos margumynas jokiu būdu
nėra tyrimo trukdys – atvirkščiai, jis ne tik atveria turtingą
panoraminį sinchroninį laidotuvių giesmių vaizdą, bet ir
leidžia apčiuopti esminius kaitos momentus, gyvavimo,
raidos dėsningumus. Medžiaga apdorojama retrospekciniu
metodu, į pagalbą pasitelkiant ir muzikinę tipologiją.
Žvelgdami į katalikiškų giesmių istoriją Lietuvoje mato
me, kad bažnytiniai aukštojo muzikos meno kanonai nuo
pat krikščionybės įsigalėjimo nepaliaujamai yra lenkiami
tradicinės muzikos normų link, liaudiškosios katalikiško
sios (taip pat ir laidotuvių) giesmės esmę ir sudaro kaip tik
šioji sampyna, lydinys. Liaudiškojo giedojimo formavimuisi
įtakos turėjo dar ir kitos įvairios Vakarų Europos katalikų
ir protestantų (pirmiausia artimiausių kaimynų) giesmių
muzikos istorinės raidos tendencijos. Pradedant maždaug

XVI a., ilgainiui susiklostė stiprios regioninės laidotuvių
giedojimo ciklo tradicijos. Sudėtingas istoriškai susiklostęs
kompleksas nelabai seniai įgavo apibendrintą kantičkinių
giesmių pavadinimą, taikomą ne vien laidotuvių, bet ir
visam liaudiškojo pamaldumo giedojimui. Šis pavadinimas
įsigalėjo dėl akivaizdžiai atsiradusios tam tikros priešprie
šos tarp XIX a. nusistovėjusio giesmių repertuaro, kurio
formavimąsi daugiausia lėmė populiariausių giesmynų
(kantičkų) naudojimas, ir pamažu atsirandančio naujesnio
repertuaro – senųjų tekstų redakcijų, naujai profesionalų,
mėgėjų ir kolektyviai kuriamų, taip pat įvairiais savaimi
niais būdais atsirandančių giesmių. Šiandien akivaizdu,
kad kantičkinės giesmės labai sparčiai nyksta iš laidotuvių
liaudiškojo pamaldumo praktikos, iš esmės jau matome tik
jų likučius (antra vertus, jas siekiama sąmoningai gaivinti,
palaikyti, bet tokie veiksmai priskirtini jau kitoms – folklo
rizmo, antrinio folkloro, net sceninio folkloro – sritims).
Populiariosios kultūros veiksniai į giesmių kaitos procesą vis
aktyviau įsitraukė jau nuo XIX a., o paskutiniai keli XX a.
pabaigos ir XXI a. pradžios dešimtmečiai dar suteikė ir ryškų
šiuolaikinės masinės kultūros antspaudą.
Mums bene svarbiausia tai, kad vienas ryškiausių laido
tuvių giesmių muzikos pokyčių variklių net ir šiandienos
sąlygomis yra gana stipriai išreikštas sąlyginis folklorinis
matmuo. Jį apibūdintume kaip universalų ir bemaž nesu
vokiamą pačių kūrėjų (tai anaiptol ne aukštosios muzikos
profesionalai, o dažniausiai daugiau ar mažiau praprusę
kūrėjai mėgėjai) muzikinės kūrybos principą – melodija
„sudedama“ iš kūrėjo aplinkoje cirkuliuojančios muzikinės
medžiagos fragmentų. Šio principo atskleidimas analizuo
jant šiuolaikinį Lietuvos laidotuvių giesmių repertuarą ir
yra vienas svarbiausių straipsnio tikslų. Siekiama atsakyti
ir į klausimą, ar „seklios“ profaniškos muzikos įsiliejimas į
liaudiškuosius laidotuvių ritualus reiškia negrįžtamą verty
binį giesmių muzikos perversmą.
Kalbant daug plačiau, folklorinį matmenį pamažu ima
ma laikyti sudėtingo objekto, kurį galima vadinti muzika
kultūroje, dedamąja, nebeišskiriant jo iš kitų ir net pamažu
atsisakant žymėti pridedant žodžio dalį ethno (plg. Goštau
tienė, 2007). Sunku būtų etno sandu apsiriboti ir mūsų atve
ju – matome, kad Lietuvos katalikiškų laidotuvių giesmių
muzika šiandien gal net labiau tarptautiškas nei tautiškas
reiškinys, kuriam įtaką daro įvairūs tarptautiniai, arealiniai ir
globalūs veiksniai, be to, jis nuolat įvairiais būdais tiesiogiai
ir netiesiogiai yra veikiamas Bažnyčios nuostatų, potvarkių,
reformų, aprobacijų ir pan. Kaip tik todėl kalbėdami apie
šių dienų reiškinius mieliau vartojame būdvardį savaiminis,
menkai susijusį su tautos, „genties“, etnoso ir net su sociali
nių visuomenės sluoksnių kultūrine veikla, užtat nusakantį
svarbų dainų-giesmių raidos ir kaitos reiškinių, apie kuriuos
kalbame, dėmenį – natūralią, neforsuotą, vidinių dėsnių
palaikomą, reguliuojamą ir varomą tėkmę, apimančią įvai
riausių kultūros sričių (profesionalaus, liaudies, mėgėjiško
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meno, folkmeno, popmuzikos, bažnytinės, pasaulietinės
muzikos ir kt.) santakas, bet nė vienos iš jų neišse
miančią ir neišskiriančią. Mūsų gvildenamas objektas
teoriniame žemėlapyje ir būtų pažymėtas kaip tik visų
šių sričių paribyje. Taip natūraliai dainos (ir giesmės)
raida vyksta tada, kai nuolat dainuojama – mokomasi
(dažniausiai tekstą išmokstant iš rašto, o melodiją – iš
klausos), daina skamba, jos klausomasi, jai suteikiama
prasmė, ji įreikšminama iki simbolinio lygmens, palai
kydama, išreikšdama ir įtvirtindama ar net kurdama,
steigdama bendruomenės tapatybę.
Šiandien laidotuvių giedojimo muzikinį klodą gali
ma drąsiai apibūdinti kaip itin plataus spektro stilistinį
mišinį. Paanalizavus įrašytų laidotuvių ciklo repertuarą
atsiveria įspūdinga muzikinės stilistikos panorama – sa
votiška istorinė atodanga. Vienose ir tose pačiose laido
tuvėse galima išgirsti ir grigališkojo choralo pagrindu su
siformavusių, ir Renesanso, Baroko epochas menančių
giesmių melodijų ir jų fragmentų, įvairių modifikacijų,
XIX a. Lietuvos ir Lenkijos sukilimų, tautinio atgimimo
laikotarpio muzikinių aidų, to meto profesionalų kurtų
giesmių, bet taip pat ir daugybę populiariosios muzikos
adaptacijų – net sovietinės estrados, amerikietiškų reli
ginių ir pasaulietinių kūrinių, XX a. pradžioje išplitusių
meilės dainų – romansų – melodijų3.
Kaip jau minėta, populiarioji kultūra pastebimiau
„išnyra“, didesnę įtaką įgyja, tad ir tradicinei valstie
tiškajai liaudies, ir religinei muzikai akivaizdų poveikį
daryti ima jau XIX a. Kaip vieną ryškiausių šio proceso
pavyzdžių galėtume pasitelkti šiandien laidotuvėse
dažnai skambančios giesmės „Neverki, vaikeli“ (Vil
niaus krašte – „Nie płacz już, dziecino“) melodiją. Ta
pati melodija šiandien skamba ir Vilniaus evangelikų
reformatų bažnyčioje pagerbiant mirusiuosius, tik
kitu tekstu – „Kur siela atras sau ramybės namus“. Šios
melodijos „kelionės“ laike ir erdvėje istorija4 ne tik ilius
truoja populiariosios kultūros iškilimo, galios ir įtakos
įgavimo „momentą“, bet ir savaip atskleidžia mūsų ak
centuojamą folklorinį matmenį – tam tikrus principus,
kuriais remiasi dainų (plačiąja prasme, vadinasi, taip
pat ir giesmių) muzikos sklidimo, gyvavimo ir kaitos
mechanizmas. Pamėginkime pasekti minėto kūrinio
hipotetinės „kelionės“ maršrutus. Starto vieta ir laikas
atrodo labai konkretūs ir aiškūs, nors tai tikrai gali pasi
rodyti netikėta – 1823 m. Londonas, Covent Gardeno
operos tetras. Kaip tik tada ir ten įvyko kompozitoriaus
Henry’io Rowley’io Bishopo (1786–1855) lengvojo
stiliaus operos „Clari, or the Maid of Milan“, parašytos
amerikiečio Johno Howardo Payne’o (1791–1852)
libretu, premjera. Tada pirmą kartą viešai suskambėjo
ir daina iš šios operos, vėliau gavusi pavadinimą „Home,
Sweet Home“5:
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1 pvz. „Home! Sweet Home!“, London: Goulding, D’Almain
& Co., [išleista po 1823 m.], p. 1–2
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Daina neįtikėtinai greitai išpopuliarėjo – prie to neabejo
tinai prisidėjo ir pats Bishopas, suteikęs jai saloninės dainos
pavidalą. Iš Londono salonų daina greitai plito po Europą,
buvo atskirai leidžiama neįtikėtinos apimties – šimtatūks
tantiniais – tiražais. Tolesnis „Home, Sweet Home“ likimas
gali būti laikomas tipiška populiariosios kultūros reiškinių
ekspansijos iliustracija. Melodiją savo kūriniuose ima cituoti
daugybė įvairių šalių lengvosios ir net rimtosios muzikos
kompozitorių. Daina „perskrenda“ Atlantą, išpopuliarėja
ir įgavusi tam tikrą nacionalinio patriotizmo spalvą tampa
Jungtinių Amerikos Valstijų pilietinio karo (1861–1865)
„emblema“, o jau 1862 m., atliekama žinomos operos solistės
Adelinos Patti, skamba Baltuosiuose rūmuose prezidentui
Abrahamui Lincolnui. Įžengusi į XX a., ji pamažu tampa
įvairiausiai konotuojamu populiariosios kultūros ženklu:
naudojama kine (net ir nebyliajame!), reklamoje, žinia
sklaidoje, literatūroje ir kitur, pavadinimas pamažu virsta
frazeologizmu. Anglakalbėse šalyse dainos populiarumas
neblėsta net ir šiandien – ji jau turi visas liaudies dainos
„teises“, įvairiomis formomis ir daugybe pavidalų bei variantų
ją galima rasti kad ir internete (be kita ko, čia aptiksime ir
internautų komentarų, kad šią dainą vaikystėje prieš miegą
dainuodavo mama). Bet grįžkime prie mūsų pagrindinės
istorijos dalies – melodijos „kelionės“ laike ir erdvėje.
Melodija jau XIX a. įvairiais variantais netruko pasklisti
ir vokiškosios kultūros šalyse, tačiau čia įgavo kiek kitokį po
būdį – tapo religinės liaudies kultūros dalimi. Labai panašu,
kad „angliškoji“ Bishopo išpopuliarinta melodija sukibo, su
mišo su XVIII a. pabaigoje sukurta ar pritaikyta vokiečio Jo
hanno Abrahamo Peterio Schulzo (1747–1800) dainos „Wie
reizend, wie wonnig“ (žinomos pavadinimu „Der Morgen
im Lenze“, teksto autoriumi laikomas Wilhelmas Gottliebas
Beckeris) melodija. Šioji XIX a. pradžioje išpopuliarėjo net
su keletu skirtingų autorių religinių tekstų, pirmiausia kaip
Kalėdų giesmė „Ihr Kinderlein kommet“ (žodžiai 1798 m.
sukurti katalikų kunigo Christopho von Schmido):

2 pvz. Kalėdų giesmė „Ihr Kinderlein kommet“ (skelbiama iš
internetinio populiarių vokiškų Kalėdų giesmių rinkinio)

Bishopo melodija pakito įgavusi vokiškosios dainosgiesmės pradžią, ir naujoji versija netrukus pasklido įvairiais
variantais, ypač išpopuliarėjo liaudies giesme tapusi, iki šiol
mirusiesiems pagerbti ir atminti katalikų ir protestantų

giedama angliškosios dainos parafrazė „Wo findet die Seele
die Heimat der Ruh“ (teksto autoriumi laikomas Friedrichas
Ludwigas Jörgensas, 1792–1837). Ji jau nuo 1840 m. ske
biama įvairiuose giesmynuose Šiaurės Amerikoje6:

3 pvz. „Gesänge für Sonntag-Schulen: mit ausgewählten
Melodieen und Liedern: freundlich gewidmet allen deutschen
evangelischen Sonntag-Schulen“, New York, 1866, p. 96

Kelios vokiškojo teksto lietuviškos versijos (su angliškai
vokiškąja melodija) jau seniai yra Lietuvos protestantų mi
rusiųjų minėjimo ir laidotuvių giesmių repertuare. Tekstas
varijuoja (greičiausiai būta keleto skirtingų vertimų): kaip
jau minėta, Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios choro
repertuare giedama „Kur siela atras sau ramybės namus“7,
1971 m. Madlyna Anskolienė iš Drevernos, Klaipėdos rajo
no, pagiedojo „Kur atilsį randa dūšelė, namus“ (LTRF mg.
4439/134, užrašinėtojas nurodo, kad ji giedojo iš 1936 m.
išleistos „Pagerintos giesmių knygos“).
Visai nenuostabu, kad XX a. antroje pusėje giesmė
folkloristų jau aptinkama ir Lenkijos šiaurės vakaruose,
kur iki pat dabar gyvena vokiečių mažumos grupelė8, ir
lenkakalbėje Aukštutinės Silezijos dalyje. Lenkiškoji gies
mės versija „Gdzie duszy ojczyzna, jej pokój, jej raj“ čia jau
seniai buvo įsitvirtinusi kaip tradicinio katalikų laidotuvių
giesmių ciklo sudėtinė dalis (žr. Turek, 1993, p. 109, pvz.
Nr. 48, Leščyna (Leszczyny), Silezijos vaivadija). Melodija
1908 m. skelbiama bažnytiniame giesmynėlyje jaunimui
(Siedlecki, 1908, p. 227, 228), tačiau tekstas čia kitas, skirtas
Švč. Mergelės Marijos tematikai – „Nie płacz już, dziecino“9.
Panašu, kad kaip tik lenkiškojo šaltinio pagrindu atsirado
lietuviškas giesmės „Neverki, vaikeli“ tekstas:
1. Neverki, vaikeli, nors tau neramu,
Tikėkis Marijos, tik jos gerumu.
Ji tave išgelbės, nors bus dar baugiau,
Neverk tad, vaikeli, neverk jau daugiau.
Neverk, neverk, nes Marija
Tur savo vaikelių vargus širdyje. (2 x 2)
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2. Turbūt tave slegia našta nuodėmių,
Pas Motiną bėk tad naikint jų dėmių.
Ak, priebėga ji nusikaltusių jau,
Neverk tad, vaikeli, neverk jau daugiau.
Neverk, neverk, nes Marija
Tur savo vaikelių vargus širdyje. (2 x 2)
3. Gal tave atstūmė pikta žmonija,
Nesiusk, nes priglaus dar tave Marija,
Ji moka paguosti už žmones geriau,
Neverk tad, vaikeli, neverk jau daugiau.
Neverk, neverk, nes Marija
Tur savo vaikelių vargus širdyje. (2 x 2)
4. – Aš tave nuvesiu, kur aš gyvenu,
Nėra ten, pas Dievą, vargų nei biedų.
Ten džiaugsies per amžius mylėjęs mane,
Neverk tad, vaikeli, neverk jau daugiau.
Neverk, neverk, nes Marija
Tur savo vaikelių vargus širdyje. (2 x 2)
Pastaba: gieda mišiose prieš pamokslą arba po jo, taip
pat per laidotuves bažnyčioje.

4 pvz. LTR 6749/104, LTRF 454/1. Bronislava SilkauskytėBeniušienė, g. 1941 m. Židikai, Mažeikų r. Užrašyta 1994 m.

„Nie płacz już, dziecino“ 2012 m. pagiedojo ir Lentvario
laidotuvių grupės giesmininkai (LTRF cd 787-32), jų melo
dija skiriasi metrine sandara – ne trijų, bet dviejų dalių, taigi
artimesnė angliškai vokiškajam „originalui“. Giesmininkai
sakėsi žinantys ir lietuvišką šios giesmės variantą. Giesmė iki
šiol Lenkijoje gana populiari, įvairiais pavidalais skelbiama
internete. Lietuvoje melodijos variantų galima išgirsti lai
dotuvėse giedamų dar kitokiais tekstais, pvz., „Štai baigiau
kelionę šios žemės taku“ (LTRF k. 1699/4, Petroškų kaimo
Lazdijų rajone giedotojų grupė), ji buvo dainuojama ir kaip
romansų melodija (pvz., „Pasaulis atskyrė nuo žmogaus
meilaus“, LTRF mg. 4517/8, Davaisių k., Adutiškio apyl.,
Švenčionių r., užrašyta 1972 m.).
Kada ir kaip giesmės (o gal saloninės dainos?) melodijos
variantai pateko į Lietuvą, galima tik spėlioti, bet tai galėjo
atsitikti net ir XIX a. pabaigoje – saloninės muzikos mados
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(pvz., madingų Europos operų parafrazių ir įvairių epigoniš
kų fantazijų kūryba) vis dėlto klestėjo ir carinės Rusijos valdo
moje Lietuvoje – ne vien dvaruose ir miestų salonuose, bet ir
bažnytinėje aplinkoje. Šį reiškinį ypač kritikavo Šv. Cecilijos
draugijos narys A. Milleris, tyręs bažnytinės muzikos padėtį
XIX a. Vilniaus diecezijoje. Savo tyrimo aprašymą ir išvadas
jis paskelbė 1896 m. keliuose laikraščio „Śpiew kościelny“
numeriuose. Jis pabrėžia ne vien savamoksliškos, žemo
meninio lygio, kompiliacijomis, sekimais, efekto vaikymusi
grįstos liturginės muzikos karaliavimą, saloninio pobūdžio
pasaulietinių kūrinių gausybę ir svarbiausiose Vilniaus baž
nyčiose, bet ir varganą vargonininkų profesinio pasirengimo
padėtį nuo pat amžiaus pradžios ir su tuo susijusią giedojimo
kultūros stoką (Miller, 1896). Tokios aplinkybės išties buvo
palankios mūsų aptariamai melodijai jau XIX a. pabaigoje
suskambėti ir bažnyčiose, o vėliau prigyti liaudiškojo pamal
dumo laidotuvių repertuare.
Taigi galima manyti, kad iš prieš pusantro šimto metų
buvusios britiškos saloninės dainelės savaimingai, natūraliai
ir dėsningai radosi šiuolaikinė laidotuvių giesmė. Tačiau kyla
klausimas, ar šitoks muzikinis virsmas neslepia tam tikros
įtampos – labai jau radikalus rodosi įvykęs vertybinis mu
zikos pokytis, kai saloninė dainelė tampa ritualinio vyksmo
dalimi. Gal tai atsitiktinumas? Vis dėlto tokių atvejų galima
būtų pateikti išties daug. Pasitelkime dar vieną hipotetinę
melodijos istoriją.
Tarpukario Lietuvoje sparčiai išpopuliarėjo, o pokariu
jau ir kitos kartos buvo perimtos ir savaip plėtojamos meilės
dainos – miestietiški romansai, kuriuos greitai ėmė dainuoti
ir kaimo jaunuomenė. Romansai plito iš svetur: tekstai
buvo verčiami, perkuriami, kuriami nauji, melodijos plito
ir iš lūpų į lūpas, ir iš estrados, radijo, plokštelių. Taigi ir
šiuo atveju į liaudies dainos sklidimo kelią gana intensyviai
įsiliejo populiarioji kultūra. Romansų melodijos pasižymėjo
naujomis, liaudies dainoms iki tol nebūdingomis savybė
mis – plačiu diapazonu, įmantriais šuoliais, pritarimu seks
tomis. Ypač suklestėjo valso ritmas. Apie vieną romansinę
melodiją (melodijų tipą), kurios variantai dainuojami plito
skirtingais tekstais, ir norėtume pakalbėti plačiau. Panašu,
kad jos būta išties populiarios.
Ir aš nekaltas, kad dainuoti
Linksmai jūs tarpe negaliu
Ir kad tik liūdnai užniūniuoti
Temoku žengdama keliu <...>

5 pvz. LTR 2482(41). J. Mikalauskytė, 20 m., Vaiguva, Šiaulių
apskr. Užrašyta 1930 m.
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Gerai atsimenu tą naktį,
Kada aš tave pažinau.
Kaip tik tą naktį švietė mėnuo,
Ilgai apie tave mąsčiau <...>

6 pvz. LTR 2922a(58). K. Šarkaitė, 26 m., Skamaičių k.,
Gudžiūnų vls., Kėdainių apskr. Užrašyta 1935 m.

Naktis tyli, naktis ir mėnesiena,
Mėnulis plaukia tyliai aukštumoj.
O kas nakties nemyli mėnesienos
Ir kas ten skęsta jūrų gilumoj <...>

7 pvz. LTR 3117(35), LTRF mg. 34(2). D. Mikailienė, 67 m.,
Pikelionių k., Stakliškių apyl., Jiezno r. Užrašyta 1958 m.

Pokario kartos repertuare ne viena romansinė melodija
„persikėlė“ į partizanų, tremtinių dainų repertuarą, tačiau
šioji tapo laidotuvių giesme, labai mėgstama ir šiandien,
giedama ne vien tradicinių, bet ir naujųjų komercinių
laidotuvių grupių10:
1. Jau sutema pasaulį užliūliavo,
Jau vėl diena nuskrido paukšteliu.
Tau, Dievo Motina, šią giesmę savo
Kaip nuoširdžiausią labanakt skiriu.
2. Nors jau užgeso spinduliai saulutės,
Lai tamsoje Tava globa mums švies,
Lai mūsų miestai ir laukų pirkutės
Užmigs glėby palaimintos nakties.
3. Nuimki skraistę rūpesčių kasdienių,
Kurie mums širdis prislegia kalnais,
O nebegalinčiam užmigt vargdieniui
Palaimink miegą Motinos žvilgsniais.

8 pvz. LTRF cd 793(27). Pagiedojo Dieveniškių (Šalčininkų r.)
laidotuvių giedotojų grupė. Užrašyta 2012 m.

Melodijos ištakų ieškoti šiuo atveju būtų neprasminga –
jei kada ir būta kokio pirminio autorinio impulso, panašu,
kad folkloro, kolektyvinės, savaiminės kūrybos principai
(anonimizacija, žodinis perdavimo būdas, variantiškumas)
jį labai greitai visiškai užgožė ir paslėpė.
Ukrainoje toji pati melodija žinoma kaip „senovinė“
(matyt, plintanti nuo prieškario) meilės daina – romansas
„Стоїть дівча над бистрою водою“, kurį šiomis dienomis
nepaprastai intensyviai eksploatuoja popkultūra11. Lenkijoje
ta pačia melodija žinomas romansas „Zarzucę płaszcz, gitarę
wezmę w ręke“12, jis taip pat klesti padabintas popkultūros
estetikos kanonus atitinkančiais atributais. Negana to, šioji
melodija Lenkijoje populiari ir kaip liaudiškojo pamaldumo
giesmė „Zapada zmrok, już świat ukołysany“ (dar žinoma
pavadinimu „Panience na dobranoc“), giedama Čensta
kavos Dievo Motinos paveikslo „kelionių“ po tikinčiųjų
namus, piligriminių kelionių metu ( Jackowski, 2010, p.
195–197). Giesmė Lenkijoje siejama ir su popiežiumi Jonu
Pauliumi II – jo garbei sukurti keli posmeliai (žr. Žičkienė,
Syrnicka, 2013, p. 152). Ta pačia melodija giedamas, matyt,
dar ne vienas skirtingas tekstas, pvz., „Zapada zmrok, już
wszystkie światła gasną“ – jo teksto pradžia labai panaši,
bet Lietuvoje šio teksto lietuviškos versijos neteko aptikti.
Vilniaus krašto lenkai abudu tekstus gieda laidotuvėse, šian
dien tai daugelio šio krašto giedotojų grupių tin mėgstamos
giesmės. Pastaraisiais dešimtmečiais giesmė „Zapada zmrok,
już świat ukołysany“ jau skelbiama įvairiuose bažnytiniuo
se, piligrimų ir kituose religiniuose giesmynėliuose ne tik
Lenkijoje, bet ir Lietuvoje13. Labai panašu, kad lietuviškoji
giesmės teksto versija yra vertimas iš lenkų kalbos. Vertėjas
gali būti kunigas Kazimieras Vaičionis (1921–2002)14 –
sudėtingo likimo žmogus, ilgą laiką ganytojo pareigas ėjęs
Vilniuje ir Vilniaus krašte.
Trumpai apibendrinant šią istoriją, galima manyti, kad
į liaudiškojo pamaldumo (taip pat ir laidotuvių) ritualus
melodija greičiausiai pateko iš sentimentalių miestietiškų
meilės dainų repertuaro.
Galima būtų paminėti ir dar aibę melodijų, stebinančių
netikėta savo muzikinės medžiagos sudėtimi. Tarkime,
giesmė „Palikai mus visus, mielas tėti“ dar giedama teks
tais „Išėjai mums sudie nepasakęs“, „Išeinu jau, namiškiai
mielieji“ ir kitais:
1. Palikai mus visus, mielas tėti,
O galėjai gyventi dar tu.
Ir nereikt ten dabar mum stovėti
Ties tavuoju šaltuoju kapu.
2. Pasiliko širdy akys tavo,
Kaip sidabras nubalę plaukai.
Greit gyvenimas, greit prašuoliavo,
Kaip pro šalį greitieji žirgai.
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3. Palikai art nepabaigtą vagą,
Dalgį plieno prie klėties lubų
Ir prie kluono pramintąjį taką,
Kuriuo grįždavai tu po darbų.
4. Kada dirbom, kiti sėja duoną,
Ir pražysta gegužį gamta.
Rodos, tu, kad pro kiemą, pro kluoną,
Tėti, kad ateini kaip kadais.
5. Kai sugirgžda lauke durys klėties,
Atminimų užlieja banga
Ir negali širdis pasikeisti,
Kad jas veria ne tavo ranka.
6. Brangus tėti, tave atsiminsim,
Pakol būsime žemėj gyvi,
Tavo kapą lelijom dabinsim,
Tavo vardą nešiosim širdy. (2 x 2)

9 pvz. LTRF cd 981(5). Liuda Lichadziauskienė, g. 1940 m.,
Vidiškių k., Ignalinos r. Užrašyta 2009 m.

Čia labai akivaizdžiai naudojami 1925 m. „sudėtos“ (iš
jau anksčiau gyvavusios karinės liaudies dainos) politinio
turinio vokiškos dainelės „Von allen Kameraden“15 frag
mentai. Dainelė vėliau vėlgi perkurta, išplėtota ne vieno
autoriaus, eksploatuota nacionalsocialistų, pokariu ji tapo
vienu iš Rytų Vokietijos politinių šlagerių („telmaniečių“
masine daina „Der kleine Trompeter“), bet gyvavo ir Vakarų
Vokietijos populiariosios muzikos atlikėjų repertuare.

10 pvz. „Von allen Kameraden“ (skelbiama iš internetinio
populiarių vokiškų dainų rinkinio)

Negana to, pokario Rusijoje melodijos versija tapo
masine ideologinės jaunimo organizacijos – pionierių –
„Daina apie jaunąjį būgnininką“ („Песня о юнном
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барабанщике“) ir yra siejama su poeto Michailo Svetlovo
(1903–1964) ir savamokslio kompozitoriaus Sergejaus
Nikitino (g. 1945 m.) vardais. Ir rusiškoji, ir vokiškoji dai
nos versijos, kaip įprasta ne vienam populiariosios kultūros
muzikiniam kūriniui, buvo panaudotos kino produkcijoje
ir taip, be abejo, populiarintos papildomai. Tai tipiškos
ideologinės masinės dainos atsiradimo istorija. Nieko keista,
kad dainos melodija „sukosi“ daugelio savaiminių dainų
kūrėjų galvose ir nesąmoningai įvairiais fragmentais išniro iš
atminties per kūrybos procesą. Beje, antroji melodijos dalis
rodosi intonaciškai artimai susijusi ir su aukščiau minėto
romanso-giesmės „Jau sutema pasaulį užliūliavo“ antrąja
dalimi, tad daugybės melodijų muzikinė medžiaga tarsi
susiveja į vieną giją.
Kaip jau užsiminta, melodijų „kelionių“ istorija atsklei
džia tam tikrus principinius dalykus. Pirmiausia pastebėtini
„klasikiniai“ folklorizacijos elementai – anonomizacija,
variantiškumas ir žodinio perdavimo būdo svarba. Tačiau
pabrėžtina, kad dainų (plačiąja prasme, taigi ir giesmių)
tekstai ir melodijos istoriškai rutuliojasi skirtingai. Dainos
teksto verbalinis lygmuo verčia nuolat jį atnaujinti kad ir
po truputį, taigi tekstai šiek tiek kinta pagal savo aktualųjį
dėmenį, laikui bėgant kuriami nauji. O melodijos ir teksto
santykius nėra paprasta apibrėžti.
Dažniausiai tekstai ir melodijos „verda“, „maišosi“,
keičiasi vieni su kitais (vienas tekstas dainuojamas keliomis
melodijomis, viena melodija dainuojama daugeliu tekstų,
tekstas laikui bėgant pritampa su nauja melodija ir t. t.),
kinta, gimsta, nyksta skirtingu laiku ir skirtingais keliais.
Kuriant, perkuriant, parafrazuojant tekstą melodija
labai dažnai pritaikoma – visa, ištisa (iš žinomų, mėgstamų,
girdėtų, ateinančių į galvą, madingų, atitinkančių naujo
(„naujo“) teksto ritmo modelį) arba sudurstomi kelių žino
mų melodijų motyvai, atskiros dalys, ilgesni ar trumpesni
fragmentai. Religiniuose giemynuose nuo seniausių laikų
atsispindi susiklosčiusi tradicija giesmių melodijas vadinti
pagal kokį nors jau nusistovėjusį tekstą. Kantičkose dažnai
pažymima: „nata kaip Verkit Aniuolai“, „nata kaip Yra širdis
tokia, širdis maloninga“ ir pan. Tyrinėtojai pastebi šį tekstų
ir melodijų santykių aspektą ne vienoje muzikos srityje:
protestantų giesmėse (Schweitzer, 1908 / 1966, p. 14–24),
senojo klasikinio sluoksnio liaudies dainose, šiuolaikinėje
savamoksliškoje popdainų kūryboje (Särg, 2009a, p. 36).
Norėtųsi visiškai pritarti estų etnomuzikologės Taive Särg
nuomonei, kad naujo teksto kūrimas jau žinomai melodijai
yra universalus principas, neišskiriant nei senųjų folkloro
sluoksnių, nei religinių giesmių, nei šiuolaikinės miesto
dainų kūrybos (Särg, 2009b, p. 349). Särg, pasitelkdama
įvairių mokslininkų išvadas, pastebi, kad Europoje taip
daroma bent jau nuo trubadūrų laikų, toks dainų kūrimo
principas nė kiek nepakito ir šiomis dienomis, tik, pasak
jos, šiandien ypač svarbi muzikinės komunikacijos grandis
yra medijos (Särg, 2009b, p. 347–349).
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Pasak britų sociomuzikologo Simono Fritho, daugelio
šiuolaikinių etnomuzikologų ekspedicijų rezultatai patvir
tina, kad „urbanizacija, modernios susisiekimo priemonės ir
elektroninės medijos“ pagreitino „amžių senumo muzikinio
maišymosi procesą“, kuriame dabar yra „mažiau tarpininkų
negu bet kada anksčiau, tačiau tai nereiškia, kad giluminė
muzikinių pokyčių dinamika tapo kokybiškai kitokia“. Jis
sako, kad „gali keistis globalios muzikinės komunikacijos
priemonės, tačiau nesikeičia muzikos buvimo mobilia gyvy
bės forma būdai“ (Frith, 2007, p. 429–430). Įdomu, kad jo
mintys, ištartos kalbant apie muzikos industrijos reiškinį –
world music, lygiai tokios pat įtaigios ir mąstant apie labai
menkai su komercija susijusią savaiminę muzikos tėkmę,
kurią aptarėme aukščiau: „Muzikos kūrimas visuomet
įtraukia kultūrinį skolinimąsi; muzikinės tradicijos poky
čiai nereiškia kultūrinio identiteto praradimo – jie veikiau
išreiškia, kaip šis identitetas keičiasi sulig aplinkybėmis“
(ten pat). Pasitaiko, kad net ir pritaikęs žinomą melodiją,
„sudėjęs“ naują melodiją iš girdėtos muzikos fragmentų,
juo labiau – nesąmoningai naudodamas ankstesnių mu
zikinių laikotarpių melodijų medžiagą16 (apie tai kalbama
toliau), žmogus mano kuriąs naują melodiją. Iš tiesų jis tik
„perleidžia“ per save muziką, kuri cirkuliuoja jo aplinkoje ir
kelių jo artimos aplinkos kartų atmintyje. Dabar tai vyksta
klausiantis įrašų, radijo, televizijos, lankantis koncertuose,
giedant ar dainuojant chore, muzikuojant mėgėjiškame
kolektyve ir t. t.
Mėgėjiškoje savaiminėje kūryboje lengva pastebėti ne
vien „greitojo“ skolinimosi (t. y. skolinimosi „nedalyvaujant
tarpininkams“) rezultatus, bet ir nuolat aidinčius ankstesnio
muzikinės istorijos laikotarpio fragmentus. Muzikinės idė
jos lyg nuolat „velkasi“, „vėluoja“, labai pamažu sklisdamos iš
aukštesnių visuomenės sluoksnių link žemesnių – paprastai
prireikia šimtmečių, kol aukštuomenės, dvarų, rūmų muzi
kos mados savaip adaptuojamos ir prigyja pirma miestiečių,
o vėliau ir valstiečių kultūroje. Dabar šis principas gerokai
paspartėjo ir įgijo kiek kitą kryptį: paprastų žmonių pri
sitaikomos ir įvairiausiose bendruomenėse savaimingai
pasklinda nebe aukštuomenės, o populiariosios kultūros vie
šųjų erdvių (scenos, muzikos industrijos produktų, medijų)
muzikinės idėjos. Mūsų papasakota lengvojo žanro operos
dainelės melodijos istorija liudija, kad iš populiariosios sce
nos muzikinės idėjos plačiai sklinda ir „folklorėja“ jau bemaž
du šimtmečius. Miestietiškuose romansuose (ir ne tik juose,
bet ir instrumentinėje šokių muzikoje ir visoje mūsų dainų
kultūroje) iki pat dabar aidintys valso garsai greičiausiai yra
XVIII a. pabaigos austriškosios aukštuomenės pramoginėje
kultūroje suklestėjusios mados padarinys. Nors valso ištakos
siekia kur kas senesnius laikus, iki Lietuvos dainų kultūros
ir net iki laidotuvių giesmių repertuaro jis atsirito greičiau
siai kaip tik iš aukštuomenės pramoginės populiariosios
muzikos scenos – ji tapo šio šokio plėtros link plačiausios
visuomenės kultūros sluoksnių muzikos impulsu.

Melodijos ilgai „klajoja“ ne vien laiku, erdve, bet ir po
įvairių socialinių sluoksnių dainų repertuarą, kol tampa
kurioje nors bendruomenėje savos – paprastai tik tada jos
pamažu patenka į ritualinės muzikos kategoriją, pasidaro
svarbių religinių ir pasaulietinių bendruomenės ritualų
dalimi, dainuojamos ar giedamos visų.
Populiarios saloninės dainelės, žiauriojo romanso, po
litiškai angažuotos masinės dainos, sovietinio estrados šla
gerio melodijos atsiduria laidotuvėse, nesukeldamos kokio
nors vertybinio prieštaravimo, nes melodijos ir teksto ryšys
paprasto giedotojo ar laidotuvių apeigų dalyvio sąmonėje
kuria ir palaiko ne giesmę kaip kultūros ženklą su jo prasmi
niu kodu, o labiau giesmę kaip emocinę konstrukciją. Net
valsas ir estrados šlagerio melodija laidotuvėse iš tiesų gali
reikšti gedulą, o estetinis pasitenkinimas gali kilti gailestį,
graudulį, prisiminimus keliančio teksto ir įprastos, atpažįs
tamos, socialinės grupės, bendruomenės tapatybės jausmą
žadinančios, palaikančios melodijos junginio pagrindu.
Apibendrinant šiandieniame laidotuvių repertuare gali
ma konstatuoti nemenką stilistinę maišalynę, bet ją visiškai
atsveria vertybinė vienovė. Jokio vertybinio prieštaravimo
čia neaptiksime. Naujos giesmių melodijos įsigyvena, yra
apauginamos vietinėmis prasmėmis, prijaukinamos. Jų ne
įmanoma įauginti dirbtinai, lieptinai. Jos yra tikri kultūriniai
mišrūnai, ir kaip tik mišrūniškumas apibrėžia jų tapatybę –
čia ne aukštasis menas, ne folkloras, ne populiarioji muzika,
čia – hibridas. Bet vis dėlto tam tikri folklorinės prigimties
dėsniai yra tas „kuras“, kuris maitina pokyčių variklį ir
nuolat suteikia jam jėgos. Taip vykstantis muzikos įvieti
nimas šiandien yra galingas ir vis stiprėjantis globalizacijos
poveikio atoveiksmis, iš naujo teikiantis gyvybę grupinės,
kolektyvinės (net ir tautinės) savivokos formoms. Katali
kiškosios laidotuvių giesmės yra bene viena ryškiausių tokių
formų. Muzikinių stilių raidos procesas nenutrūkstamai
tęsiasi nuolat skolinantis ir cituojant, o tradicijos gyvuoja
tik keisdamosi ir atsinaujindamos – tai „klasikinės“, enci
klopedinės tiesos, nebereikalaujančios patvirtinimo. Čia
pabandėme atskleisti, kaip vietinė tradicija nepaliaujamai
„sugeria“ ir prisitaiko muzikinę mintį, transponuodama
arba net kardinaliai apversdama buvusias muzikines pras
mes ir reikšmes, bet tuo pačiu metu prisitaikydama ir pati.
Tradiciškai vidutinis laidotuvių giedotojų amžius – dau
giau kaip 50 metų (jaunesni giedotojai retokai prisideda
prie tradicinių grupių). Kaip tik todėl giesmių melodijose
atsispindi penkiasdešimtmečių–aštuoniasdešimtmečių
jaunystės laikų muzikos atgarsiai (karaliauja valsas, romansų,
partizanų, tremtinių, sovietinės estrados dainų melodijos)
ir „šleifas“ tos muzikos, kuri per pastaruosius 100 metų jau
buvo ir aprobuota Bažnyčios (skelbiama religiniuose gies
mynuose), ir savaime sufolklorėjo, taip pat ir tos, kuri per
pastaruosius 20 metų atslinko iki mūsų iš Vakarų ir sparčiai
folklorėja – perduodama iš lūpų į lūpas ima varijuoti, visiškai
praranda autorystę, tampa bendruomenės ritualų dalimi ir
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taip virsta vietine. Be viso to, laidotuvių giesmių repertuare
dar laikosi ir labai senos, net XVII–XVIII a. menančios
giesmių melodijos.
Lietuvoje laidotuvių popgiesmes kol kas dar „stabdo“
stipri tradiciškumo, konservatyvumo užkarda. Naujosios
giesmės ne šiaip sau pakeičia senąsias. Jos prisišlieja prie
įprastinių tradicinių laidotuvių giesmių, pereina folklorinę
„cenzūrą“ ir taip tarsi pažymimos bene giliausia įmanoma
„įranta“ – tampa ilgaamžio, tegu ir pakitusio, transformuo
to, ritualo dalimi.
Nuorodos
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Atsižvelgiant į melodijos stilistiką, nėra visai tikslu jas vadinti
giesmėmis, nors tai ir religinių ritualų dalis. Šiame straipsnyje
dainos ir giesmės terminai vartojami pramaišiui sinonimiškai,
nors retkarčiais vienu ar kitu žodžiu siekiama pabrėžti pasau
lietinį ar religinį kūrinio dėmenį.
Plačiau apie vadinamosios savaiminės dainų kūrybos apibrėžtį
žr. Žičkienė, 2012.
Platesnė laidotuvių giesmių ciklo muzikos stilistinė analizė –
žr. Žičkienė, 2013.
Melodijos istorija pasakojama remiantis įvairiomis enciklo
pedijomis, natų ir garso įrašų analize bei interneto ištekliais.
Jos pasiklausyti galima internete, svetainėje, skirtoje karalienės
Viktorijos epochai, be kita ko, ir tų laikų saloninei muzikai:
http://www.victorianweb.org/mt/parlorsongs/2.html. Beje,
čia teigiama, kad melodija su kito madingo tų laikų poeto
žodžiais paskelbta dar anksčiau (1821 m.), paties Bishopo
parengtame dainelių rinkinuke, tad tikrasis melodijos šaltinis
ar autorius vis dėlto nėra visiškai aiškus.
Informacija iš Šiaurės Amerikos giesmių duomenų bazės
http://www.hymnary.org.
Lietuviškas vertimas, pavadintas „Atilsies namai“, skelbiamas
jau 1876 m. Priekulėje išleistame giesmyne „Kelios dwaſißkos
Gieſmes Wargſtantiems ant Atſigaiwinimo“ (žr. Dambraus
kienė, 2009, p. 151–152).
Žr., pvz., Muzyka źródeł: Kolekcja muzyki ludowej Polskiego
Radia, Nr 18: Mnięjszości narodowe i etniczne w Polsce, cz. 2
(płyta CD). Wybór i oprac. Anna Borucka-Szotkowska, Anna
Szewczuk-Czech, 2000, Nr. 20 (Ylavos Gurovas (Górowo
Iławeckie), Varmijos Mozūrų vaivadija, tekstas „Wo findet
die Seele“).
1. Nie płacz już, dziecino, choć cię trapi ból,
Marya twą matką, pod płaszcz Jej się tul!
Ona ci uzdrowi wszystkie rany twe!
Nie płaczże, dziecino, nie płaczże już, nie.
Nie, nie, nie, nie – bo Matka twa
Zawsze dla swych dzieci czułe serce ma. (2 x 2)
2. Pewnie cię przeciska ciężą i twoich win?
Biegnij więc do Matki, jako dobry syn,
Nie próżno Ucieczką grzeszników się żwir!
Nie płaczże, dziecino, nie płaczże już, nie!
Nie, nie, nie, nie – bo Matka twa...
3. Może cię odepchnął ten niewdzięczny świat?
Wróć się do Maryi, a nie doznasz strat,
Marya wyleje na cię skarby swe!
Nie płaczże dziecino, nie płaczże już, nie!
Nie, nie, nie, nie – bo Matka twa..
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Aušra ŽIČKIENĖ
10

11

12
13

14

15
16

Išraiškingo savo manieringumu pavyzdžio galima pasiklausyti inter
nete: https://www.youtube.com/watch?v=DxIB2RuHr2Y#t=18.
Popmeno kanonus kone tobulai įkūnijantis pavyzdys –
https://www.youtube.com/watch?v=jai5Qjx5BYY.
http://www.youtube.com/watch?v=nFSDbijr_-Y.
Pvz., Śpiewnik pielgrzymki miłosierdzia, opr. Ks. W. Górlicki,
Ks. D. Stańczyk, Wilno, 1992; šiame leidinėlyje tekstas skel
biamas be popiežiui skirtų posmų.
Žr. Liturginis giesmynas, parengė Kazimieras Senkus. Vilka
viškis, 1993, p. 315.
Žr. http://de.wikipedia.org/wiki/Der_kleine_Trompeter.
Jei dainą kuria jau subrendęs žmogus, dažniausiai taip būna
pritaikomos jo jaunystės melodijos.
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Summary
The melodies of the new Catholic funeral (devotional)
songs in Lithuania are examined in this article. The aim of
the investigation is to find through the methods of retro
spection and typology the ways and means by which the
melodies of the repertoire of funeral songs are renewed
and changed. It is very important that one of the clearest
things that propel the musical changes in such songs, even
under modern conditions, is a rather strongly expressed
conditional folkloric dimension.
We could describe it as a musical creation principle that
is universal and almost inconceivable to its own creators
(who definitely are not high-level musical professionals,
but rather more or less educated amateurs) – a melody “put
together” from fragments of musical material circulating in
the creator’s environment. The revealing of this principle by

analysing the modern repertoire of Lithuanian dirges was
also one of the goals of this article.
Several musical examples are utilised – stories of the
hypothetical historical “wanderings” of the melodies.
What was once a British parlour song 150 years ago and
now known by the name Home! Sweet Home!, spontane
ously, naturally, consistently appeared as a modern Lithu
anian funeral song melody, sung in Lithuania with several
different texts (see ex. 1–4).
Another melody became part of Lithuania’s rituals of
folk piety (including funerals), most likely from the reper
toire of Russian, Ukrainian and Polish sentimental urban
love songs (see ex. 5–8).
Yet another melody of a modern funeral song was clearly
born under the influence of a German-Russian politicallycharged mass song (see ex. 9–10).
The stories of the “wanderings” of melodies reveal
the importance of elements of “classical” folklorisation –
anonymity, variation and the method of oral transmission.
In addition, it becomes clear that melodies wander for a
long time not only in time, space, but also throughout
the repertoires of various social levels, until they become
part of some community; usually it is only then that they
gradually enter the category of ritual music and become
an important part of religious and secular communities,
sung by everyone.
The melodies of popular parlour songs, cruel romances,
politically-charged mass songs or Soviet pop schlagers ap
pear at funerals without raising any contradiction between
values, because the link between the melody and text cre
ates and maintains in the consciousness of a simple singer
or ritual participant not the hymn as a symbol of culture
with its semantic code, but rather the hymn as an emotional
construct. Even the melodies of a waltz or schlager in a
funeral can mean mourning, while aesthetic satisfaction
can come from a text that causes sorrow, grief, memories
and they are conventional, identifiable, therefore the basis
of a melodic compound that brings to life and supports the
sense of identity in a social group, community.
The new hymn melodies inhabit the local environment;
they are covered in local meanings.
It is impossible to make them take root artificially,
forcefully. They are true cultural hybrids and it is the crossbreeding that defines their identity. But, nevertheless, cer
tain laws of folkloric nature are the “fuel” that run the engine
of change and constantly give it power. Musical taking root
occurring in this manner is a powerful and ever-increasing
counter-effect of the impact of globalisation, providing
new life to a group, collective (and even national) forms of
self-realisation. Catholic funeral songs are one of the best
examples of these forms.
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Priedas

Supplement
Rima POVILIONIENĖ

„Vilties“ dienraštis Pirmojo pasaulinio karo pirmaisiais metais, 1914–1915 m.:
muzikinio gyvenimo apžvalga kaip tautinės savimonės atspindys
1904 m. gegužės 7 d. paskelbus spaudos draudimo
lotyniškais rašmenimis panaikinimą, Lietuvoje sparčiai
pradėta steigti įvairius periodinius leidinius lietuvių kalba:
1904 m. Peterburge išleistas savaitraštis „Lietuvių laikraštis“ (ėjęs iki 1906), Vilniuje tų pačių metų gruodžio 10 d.
(senuoju stiliumi1) Petro Vileišio pastangomis pradėjo eiti
dienraštis „Vilniaus žinios“. 1905–1917 m. Lietuvoje ėjo
daugiau kaip 200 lietuviškų periodinių leidinių, o remiantis
Vilniaus spaudos reikalų laikinojo komiteto ataskaita, vien
1913 m. „per 10 pirmųjų mėnesių Vilniuje išspausdinti
944 spaudiniai, iš jų 382 – žydų kalba, 271 – rusų, 158 –
lenkų ir 120 – lietuvių“ (Černiauskaitė, 2005, p. 117–118).
1913 m. Vilniuje iš viso veikė apie 60 spaustuvių, lietuviškus leidinius spausdino dešimt iš jų (lietuvišką periodiką
leido Martyno Kuktos, Jozefo Zawadzkio, Petro Vileišio
„Vilniaus žinių“, Kazimiero Strazdo ir Alfonso Vėgėlės,
Anatolijaus Syrkino, „Znicz“ spaustuvės; Černiauskaitė,
2005, p. 125). 1914 m. birželį Vilniuje Lietuvių mokslo
draugija surengė pirmąją Lietuvių spaudos parodą, skirtą
lietuviškos spaudos 30-ies metų jubiliejui. Ši sukaktis buvo
skaičiuojama nuo Ragainėje ir Tilžėje 1883–1886 m. leisto
pirmojo tautinio mėnraščio „Aušra“ pirmo numerio, kurio
leidėju pasirašė Jonas Basanavičius. Parodoje eksponuota
net 2500 nuo 1883 m. pasirodžiusių lietuviškų leidinių:
knygos, laikraščiai, žurnalai, natos ir pan. Anot rengėjų,
dar trūko apie 500 leidinių, išleistų daugiausia kitose šalyse,
pavyzdžiui, Amerikoje2.
XX a. pradžioje lietuviška periodika apėmė skirtingų
krypčių laikraščius ir žurnalus, atstovavusius įvairioms
politinėms kryptims, draugijoms ar privatiems asmenims.
Tačiau 1914–1915 m. sandūra, artėjant Pirmajam pasauliniam karui ir jam prasidėjus, tapo kritiniais metais,
didžioji lietuviškos spaudos dalis nustota leisti. Anot Laimos Laučkaitės, 1915 m. į Lietuvą vokiečiai atėjo „ne tik
gerai ginkluoti, bet ir su puikiai paruoštu propagandiniu
aparatu, modernia spaustuvių baze ir, uždarę okupuotuose
kraštuose vietinius laikraščius, ėmė leisti savus“ (Laučkaitė,
2012). Vilniuje pradėta leisti vokiškus laikraščius „Zeitung

162

der 10. Armee“, „Wilnaer Zeitung“, iliustruotą savaitinį 4
puslapių priedą „Bilderschau der Wilnaer Zeitung“, kuris
šiandien laikomas bene svarbiausiu karo laikotarpio Vilniaus vaizdų šaltiniu.
1914–1915 m. Lietuvoje nustojo veikti ir įvairios
kultūrinės institucijos: nutrūko Vilniaus dailės draugijos,
dėmesį skyrusios ir lietuvių muzikai, veikla (veikė nuo
1907); 1914 m. uždarytas nuo 1785 m. veikęs Vilniaus
miesto teatras; 1915 m. į Rusiją išsikėlė Imperatoriškosios
rusų muzikos draugijos Vilniaus skyriaus muzikos mokykla
(įsteigta 1873)3; Vilniaus miesto salėje (dabar Lietuvos nacionalinė filharmonija) karo metais buvo įsikūrusi vokiečių
karo ligoninė; Kaune veiklą sustabdė vos 1914 m. pradėjusi
veikti vargonininkų mokykla (darbą atnaujinusi 1919); vokiečiams užėmus Vilnių uždaryta „Rūtos“ draugija (įkurta
1908), organizavusi koncertus, paskaitas, vaidinimus;
sustabdyta Kaune veikusi „Dainos“ draugija (įkurta 1899,
gavus kaizerinės valdžios leidimą veiklą atnaujino 1917);
Šiauliuose karas sustabdė dramos, muzikos ir dainos draugijos „Varpas“ funkcionavimą, o Marijampolėje – „Gabijos“
draugijos, 1914 m. rugpjūtį ketinusios surengti Suvalkijos
dainų šventę, veiklą; lietuvių inteligentų pasitraukimas
iš Vilniaus 1914 m. sutrikdė lietuvių švietimo draugijos
„Rytas“ veiklą. Vis dėlto karo paralyžiuotas kultūrinis
gyvenimas šalyje nenutrūko, jį tęsė svetur nepasitraukę
ir čia pirmaisiais karo metais likę Lietuvos inteligentai.
Pavyzdžiui, įvairiuose 1914–1915 m. spaudos skelbimuose
ir to meto tyrimuose minima faktologija:
• Juozas Naujalis, 1914 m. vasarą su šeima iš Kauno
pasitraukęs į šalies gilumą – Švenčionėlius, netrukus
atvyko ir apsigyveno Vilniuje, čia subūrė chorą, rengė
pasirodymus, dirbo muzikos mokytoju 1915 m. rudenį
atidarytoje „Ryto“ gimnazijoje (Narbutienė, 1989,
p. 53–54). Apie Naujalio atvykimą į Vilnių paskelbta
įvairioje lietuvių spaudoje. „Vilties“ 1914 m. gruodžio
3 d. (16) Nr. 273 rašoma: „P. Juozas Naujalis, Žemaičių
katedros vargonininkas, karo laikui persikėlė Vilniun ir
čia apsigyveno, Ponomarskij per. Nr. 1, butas, 1, Zarečje“,

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

o po kelių mėnesių – 1915 m. gegužės 16 d. (29) Nr. 108
paskelbta, kad Naujalis Vilniuje „apsigyveno ilgesniam
laikui <...> Oranžereiny 3–11“; savaitraštyje „Aušra“
1915 m. liepos mėn.4 išspausdinta: „J. Naujalis ruošia
toliau chorą ir prašo visų dainininkų atvykti in repeticijas šv. Mikalojaus salėn.“
• Naujalis bendravo su Vilniuje tuomet gyvenusiu dramaturgu Gabrieliumi Landsbergiu-Žemkalniu, kuris salėje
prie Šv. Mikalojaus bažnyčios repetavo Miko Petrausko
operetės „Adomas ir Ieva“ pastatymą (Narbutienė,
1989, p. 53), o Panevėžyje 1915 m. sausį ir kovą įvyko
Petrausko operečių „Adomas ir Ieva“ bei „Consilium
facultatis“ pastatymai (Daukšaitė, 2002, p. 91).
• 1914 m. vasarą po studijų Peterburge į Lietuvą grįžo
Stasys Šimkus – 1914 m. birželio 5 d. Kauno miesto
teatre jis surengė savo kūrybos koncertą (žr. 1 pvz.), vėliau apsigyveno Vilniuje, čia vadovavo chorui, su kuriuo
repetuodavo „Saulės“ kursų patalpose ar Šv. Mikalojaus
bažnyčios salėje5, Lietuvių dviklasėje mokykloje mokė
muzikos. 1914 m. rugpjūtį „Vairo“ laikraštyje pasirodė
žinutė, kad „Stasys Šimkus, baigęs Petrogrado konservatoriją, apsigyveno Vilniuje. Duoda muzikos lekcijas:
fortepijonas, kompozicijos teorija ir t. t. Lidskij per.
No. 7. Lietuvių Mokslo Draugija“6; panašaus turinio
žinutė po pusmečio išspausdinta „Viltyje“7. Įvairioje to
meto Vilniaus periodikoje plačiai aprašyti Šimkaus pasirodymai su choru, tarp svarbesnių koncertų minėtini:
„Lietuvių dainos vakaras“ 1915 m. vasario 9 d. Vilniuje,

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

1 pvz. Kauno miesto teatras. Birželio 5 d. 1914 m. Programas St. Šimkaus veikalų koncerto, http://www.epaveldas.lt/object/
recordDescription/LNB/C1BC1R0000132093 [žiūrėta 2014 08 25]
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Lietuvos muzikinio gyvenimo kontekste pirmaisiais
karo metais svarbų tautiškumo palaikymo ir puoselėjimo
vaidmenį įgavo tuo metu organizuojami lietuviški vakarai,
jų programą dažniausiai sudarydavo 1–2 spektakliai ir
muzikinė dalis – choro pasirodymas. Lietuviškoje spaudoje
neretai skelbiamos žinutės apie skirtingose šalies vietose
veikiančius chorus (dažniausiai suburtus kunigo ar vadovaujamus vietinio vargonininko), renginius ar išleistus
lietuviškos muzikos giesmynus11, išspausdinta lietuviškų
giesmių ir harmonizuotų liaudies dainų su natomis, kurių
muzikos autoriai – kompozitoriai kunigas Brazys, Šimkus
ir Naujalis12.
„Vilties“ dienraštis ir greta jo Vilniuje leisti laikraščiai
„Lietuvos žinios“ ir „Aušra“ nuo pirmųjų leidybos metų
buvo meno informacijos viešinimui tinkama platforma.
Savo rašinius, kritinius tekstus apie muziką čia spausdino
ir įvairūs lietuvių kompozitoriai – Čiurlionis, Sasnauskas,
Mikas Petrauskas, Šimkus, Tallat-Kelpša, Brazys, Banaitis
(Palionytė-Banevičienė, 2002b, p. 21). Tačiau pirmaisiais
karo metais dėmesio centre, savaime suprantama, atsidūrė
karo įvykių svetur ir šalyje apžvalga, kritinių tekstų apie muziką sumažėjo, dominuoja renginius anonsuojantys skelbimai, o ne išsamūs įvykusių koncertų aprašymai, informacija
pateikiama neperiodiškai. Pavyzdžiui, iki 1914 m. rugpjūčio
pradžios „Lietuvos žiniose“ gana dažnai spausdinta skiltis
„Teatras“, kurioje buvo skelbiamos ir muzikos naujienos, išnyko13, o pavienės žinios apie koncertus ar kultūros vakarus,
į kuriuose įeidavo muzikinės programos, perkeltos į bendrą
skiltį „Lietuvos žinios“.
Toliau straipsnyje pateikiama vieno pagrindinių to
meto laikraščių lietuvių kalba, leisto Vilniuje, „Vilties“
nuo 1914 m. rugpjūčio 1 d. išleistų numerių apžvalga,
liudijanti tuo metu vyravusį muzikinio gyvenimo aprašymo fragmentiškumą. Laikraštyje paskelbtos informacijos
turinį, susijusį su šalies muzikiniu gyvenimu, galima skirti
į penkias grupes:
1) renginių anonsai ir trumpa faktologinė informacija
apie jau įvykusius renginius. Šio pobūdžio tekstai sudaro
didžiają „Viltyje“ skelbiamos informacijos dalį ir leidžia
sudaryti bendrą šalies lietuvių kultūrinį kraštovaizdį bei
parodo situaciją ne tik Vilniuje ar Kaune, bet ir atokesnėse
Lietuvos vietovėse;
2) išsamūs vykusių renginių aprašymai, kurių turinys apžvalginio pobūdžio arba artimas kritinės recenzijos žanrui;
3) kultūrologiniai, visuomenės švietimui skirti, tautiškumo savimonę žadinantys straipsniai, pavyzdžiui, 1914 m.
Nr. 189 išspausdintas straipsnis apie Amerikoje „veikiantį“
Miką Petrauską ir jo naują operą „Vestuvės“, 1914 m.
Nr. 241, 249 ar 270 publikuoti vargonininkų aktualijas
aptariantys tekstai, 1915 m. Nr. 25 išspausdintas sausio
25 d. Inteligentų klube įvykusią J. Jurkūno paskaitą apie
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meno problemas aptariantis tekstas, Nr. 130, 133 ir 134
paskelbti išsamūs straipsniai apie IX visuotiniame Lietuvos
mokslų draugijos suvažiavime perskaitytas paskaitas meno
temomis (Bičiūno paskaita apie Čiurlionį, Basanavičiaus
paskaita apie liaudies dainas ir Biržiškos paskaita apie dainų
rinkimo istoriją), 1915 m. Nr. 142 publikuotas probleminis
straipsnis „Dainų svarbumas“, Nr. 165 – kunigas M. Gustaitis paskelbė straipsnį „Mūsų muzika“ apie naują Sasnausko
kompozicijų sąsiuvinį su giesmėmis;
4) kitokio pobūdžio informacija, pristatanti Lietuvos
muzikinės kultūros atstovų veiklą; pavyzdžiui, Šimkus
minimas kaip dalyvavęs Lietuvių draugijos nukentėjusiems
dėl karo šelpti steigiamajame susirinkime 1914 m. lapkričio
21 d., 1915 m. balandį išvykęs į Ameriką rinkti aukų;
5) atskira pranešimų grupė, pateikianti žinių apie svetur
gyvenančius lietuvius (skiltyje „Lietuviai kitur“ skelbiama
informacija apie muzikinius renginius, dažniausiai vykusius
pagrindiniuose lietuvių išeivijos miestuose Sankt Peterburge, Rygoje).
Pastebėta, kad „Viltyje“ plačiausiai buvo nušviečiamas
Vilniuje vykęs muzikinis gyvenimas, daugiausia buvo
orientuojamasi į lietuviškus vakarus, kitų tautų renginius
tarsi paliekant nuošalėje. Informaciją apie lenkų, rusų, gudų
muzikinius įvykius skelbė tokie laikraščiai kaip 1898–1915
m. Vilniuje leistas nuo caro valdžios nepriklausomas rusų
ir žydų periodinis leidinys „Severo-Zapadnyj golos“, lenkų
laikraštis „Przegląd Wileński“.

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

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

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

Po dviejų savaičių, 1915 m. rugsėjo 19 d. (spalio 6), išėjo
ir paskutinis „Vilties“ numeris (Nr. 188), o laikraščio leidyba
atnaujinta tik 1991 m.
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1 lentelė. „Vilties“ laikraščio 1914 m. liepos 19 d. (rugpjūčio 1)–1915 m. rugsėjo 19 d. (spalio 6) išleistų numerių suvestinė. Numerių
datavimas pateikiamas kaip išspausdinta laikraštyje – pirma data senuoju stiliumi, skliausteliuose – naujuoju stiliumi
1914 08 01–1914 12 31 išleisti 135 numeriai
LIEPA
11 numerių

Žinučių
kiekis

RUGPJŪTIS
26 numeriai

Žinučių
kiekis

RUGSĖJIS
24 numeriai

Žinučių
kiekis

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

3
8
2
–
–
–
–
–
–
–

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

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

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

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

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

LAPKRITIS
25 numeriai

Žinučių
kiekis

GRUODIS
22 numeriai

Žinučių
kiekis

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Žinučių
kiekis

KOVAS
22 numeriai

Žinučių
kiekis

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

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

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

Žinučių
kiekis

GEGUŽĖ
24 numeriai

Žinučių
kiekis

BIRŽELIS
24 numeriai

Žinučių
kiekis

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

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

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

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

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

Žinučių
kiekis

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

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

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

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

RUGSĖJIS
3 numeriai

Žinučių
kiekis

–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

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

–
–
–

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

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

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

1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: mieste veikusi
draugija „Aidas“ (rengusi spektaklių, koncertų vakarus)
stabdo veiklą ir žiemą vaidinimų nerengs, nes „teatras užimtas
Kauno žemės tvarkymo komisijos“20;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: pranešama apie
kare galimai sužeistą miesto artistą lietuvį p. Puziną.
Nr. 205. Informacijos nėra.
Nr. 206. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai svetur“: pranešimas apie Amerikoje,
Čikagoje, steigiamą lietuvių muzikos mokyklą (apie tai rašoma laikraštyje „Draugas“, Nr. 84), fortepijono bei teorijos,
harmonijos, kontrapunkto, muzikos istorijos skyriuose dirbs
Aleksandras Aleksis-Aleksandravičius, Antanas Pocius, giedojimo – Ona Klimavičiūtė-Pocienė, smuiko – C. M. Mixer,
vargonų – Aleksandravičius21.
Nr. 207. Informacijos nėra.
Nr. 208. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: mieste apsigyveno,
dviklasėje mokykloje dirba Šimkus, rašo operą „Kame išganymas“ (Maironio libretas);
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Šv. Mikalojaus
bažnyčios vargonininkas, „Rūtos“ draugijos ir Šv. Mikalojaus
chorų vadovas P. Adamavičius [Pijus Adomavičius] įstojo į
Sankt Peterburgo konservatoriją, vargonininkauja bažnyčioje
už Narvos vartų (čia prieš tai vargonavo Tallat Kelpša)22. Į
Adomavičiaus vietą Šv. Mikalojaus bažnyčioje priimtas vargonininkas K. Paškevičius iš Žaslių;
3) p. 4, Skelbimai: Švenčionėlių vargonininkas J. Kudirka
ieško Agotos ir Viktės Benešiunyčių iš Aukštosios Panemunės.
Nr. 209–211. Informacijos nėra.
Nr. 212. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Druskininkuose
mirė Čiurlionio tėvas;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: išleistas įsakymas,
pagal kurį miesto koncertų salės veiklą turi baigti iki 11 val.
vakaro;
3) p. 4, Skelbimai: Švenčionėlių vargonininkas J. Kudirka
ieško Agotos ir Viktės Benešiunyčių iš Aukštosios Panemunės.
Nr. 213. Informacijos nėra.
Nr. 214. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: Švenčionėlių vargonininkas J. Kudirka
ieško Agotos ir Viktės Benešiunyčių iš Aukštosios Panemunės.
Nr. 215. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: „Rusų teatre vaidinimai prasidės visuomet lygiai 7½ val. vakarą, kad galima
būtų baigti ligi 11 val.“
Nr. 216. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: blaivus, nevedęs vargonininkas ieško vietos,
moka vadovauti chorui.
Nr. 217–218. Informacijos nėra.
Nr. 219. 3 žinutės.
1) skiltyje „Amerikos lietuviai“: Čikagoje, J. M. Tananevičienės
banko namuose, rugsėjo 8 d. (naujuoju stiliumi) atidaryta lietuvių muzikos mokykla, atidarymo proga surengtas koncertas;
2) p. 2, Skelbimai: geras vargonininkas ieško vietos;
3) p. 2, Skelbimai: vargonininkas T. Zakas iš Seredžiaus ieško
vietos.

169

Lietuvos muzikologija, t. 15, 2014

1914 spalis
Nr. 220–222. Informacijos nėra.
Nr. 223. 1 žinutė.
1) skiltyje „Amerikos lietuviai“: Čikagoje, Šv. Jurgio svetainėje rengiami vakarai; rugsėjo 21 d. koncertavo koncertuos
Aleksandravičius, Pocius, Pocienė ir Marijona Janušauskienė;
rugsėjo 23 d. dainavo „Vyčių“ choras, dirigavo Aleksandravičius; rugsėjo 24 d. atlikta Pociaus kūryba; rugsėjo 25 d.
Sasnausko kantatą „Broliai“ atliko Vladas Daukša (tenoras),
Čikagos parapijų chorai, dirigentas Pocius.
Nr. 224. Informacijos nėra.
Nr. 225. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: Kiaukliuose, Širvintų raj., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 226. 1 žinutė.
1) skiltyje „Įvairios žinios“: pranešime „Protestas prieš Vagnerį“ rašoma, kad laikraštyje „Echo de Paris“ išspausdintas
Saint-Saënso raginimas nestatyti Wagnerio operų Prancūzijos
teatruose23.
Nr. 227–229. Informacijos nėra.
Nr. 230. 1 žinutė.
1) straipsnis „Amerikos lietuvių seimas“: Čikagoje rugsėjo 21
ir 22 d. (naujuoju stiliumi) vykusiame Amerikos lietuvių seime
tarp į spaudos komisiją išrinktų narių minimas kompozitorius
Juozas Karosas.
Nr. 231–240. Informacijos nėra.
Nr. 241. 3 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Musninkuose, Vilniaus apskr., reikalingas
vargonininkas, galįs vadovauti chorui;
2) straipsnis „Vargonininkai, atsiliepkite!“: vargonininkų
prašoma pranešti apie esamą situaciją, savo krašto žinias
ir pan.; kreipiamasi į vargonininkų draugijos valdybą, kad
paskelbtų platesnę informaciją apie liepos 2 d. Kaune įvykusį
metinį vargonininkų suvažiavimą ir ta proga surengtą Šimkaus
koncertą (pasirašė G. M.)24;
3) p. 4, Skelbimai: Kliuščionyse, Švenčionių apskr., reikalingas
vargonininkas, mokantis vadovauti chorui.
Nr. 242. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Musninkuose, Vilniaus apskr., reikalingas
vargonininkas, galįs vadovauti chorui;
2) p. 4, Skelbimai: Kliuščionyse, Švenčionių apskr., reikalingas
vargonininkas, mokantis vadovauti chorui.
Nr. 243. 2 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Maskva: spalio 22 d. Mansfeldo
komercijos mokyklos (D. Nikitų g. 21) salėje įvyko Maskvos
lietuvių šalpos draugijos narių susirinkimas. Nuspręsta lapkričio pab. surengti koncertą, kuriame turėtų dainuoti Kipras
Petrauskas, chorui diriguos Šimkus25.
2) p. 4, Skelbimai: Musninkuose, Vilniaus apskr., reikalingas
vargonininkas, galįs vadovauti chorui.
Nr. 244. 2 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos;
2) p. 2, Skelbimai: Musninkuose, Vilniaus apskr., reikalingas
vargonininkas, galįs vadovauti chorui.
Nr. 245. Informacijos nėra.
Nr. 246. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Žakevičius iš Šiaulių prašo pranešti, kur
yra Pajavonio vargonininko Kalvaičio šeima.
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1914 lapkritis
Nr. 247. 4 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Žakevičius iš Šiaulių prašo pranešti, kur
yra Pajavonio vargonininko Kalvaičio šeima;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „jaunikaitis“ ieško vietos,
moka vadovauti chorui, sutinka važiuoti į Rusiją;
4) p. 4, Skelbimai: Musninkuose, Vilniaus apskr., reikalingas
vargonininkas, galįs vadovauti chorui.
Nr. 248. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Žakevičius iš Šiaulių prašo pranešti, kur
yra Pajavonio vargonininko Kalvaičio šeima.
Nr. 249. 1 žinutė.
1) p. 1, straipsnis „Vargonininkų reikalai“: raginama imtis
iniciatyvos, kad vargonininkai būtų atleisti nuo karo tarnybos
(pasirašo P. T.).
Nr. 250. Informacijos nėra.
Nr. 251. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: rašoma, kad per
Vėlines lietuvių moksleiviai prie Čiurlionio kapo pagiedojo
„Aniolas Dievo“ ir „Dievas mūsų apgynėjas“.
Nr. 252–253. Informacijos nėra.
Nr. 254. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Pagirio geležinkelininkų klube planuojama surengti lietuvių vakarą-vaidinimą
(bus vaidinama Kazio Puidos „Kruvina pasaka“ – „Rūtų
vainikas“);
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Katedros Šv. Kazimiero koplyčioje statomi nauji 10 registrų vargonai, bus vieta
chorui, vargonus stato vargondirbys Waclavas Biernackis;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika: lapkričio 9 d. įvyko
koncertas sužeistiesiems kareiviams paremti, dainavo Sutkevičaitė.
Nr. 255. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: vargonininkas iš Šenbergo, Kuršo gub.,
ieško vietos.
Nr. 256. 2 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas: lapkričio 9 d.
įvyko Šv. Zitos draugijos patalpų (Zabalkanskio g. 30–34)
pašventinimas, giedojo 15–20 žmonių choras (paminėtos
giesmės ir dainos „Viešpatie! Tavęs šaukiamės“, „Ilgiausių
metų“, „Lietuva, tėvyne mūsų“, „Šaltyšius“, „Pasisėjau žalią
rūtą“, „Girioj“, „Ko liūdi, sesele“ ir kt.);
2) p. 2, Skelbimai: vargonininkas iš Šenbergo, Kuršo gub.,
ieško vietos.
Nr. 257. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: Kauno žemės
tvarkomajai komisijai išsikėlus Montvilo teatras atnaujino
veiklą, tačiau vaidinimai nevyksta, nes gubernatorius neduoda
leidimo, geresni artistai išėję į karą (minima artistė p. Rylytė,
išvykusi į karą gailestingąja seserimi).
Nr. 258. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Šiaulių kronika: Šv. Juozapo draugija
kas savaitę rengia vaidinimų ir muzikos vakarus, draugijoje
susibūrusi „gana gerai griežianti“ kapela.
Nr. 259. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika, anonsas: lapkričio
17 d. miesto teatre rengiamas dainininkės Nadeždos Plevickos26 koncertas27.
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Nr. 260. Informacijos nėra.
Nr. 261. 2 žinutės.
1) Vilniaus kronika: Lietuvos dailės draugijos patalpos,
kuriose veikė nuolatinė Čiurlionio darbų paroda, paimtos
karo reikmėms;
2) Vilniaus kronika, anonsas: gruodžio 8 d. rengiama „Dailininkų diena“, Šv. Jurgio (Gedimino) prospekte, Lukiškių
aikštėje, restoranuose, kavinėse, kino salėse vyks vaidinimai
ir koncertai.
Nr. 262. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gruodžio
8 d. rengiama „dailės diena“;
2) p. 2, Skelbimai: reikalingas vargonininkas, „žinantis gerai
muziką“, „reikia mokėti vesti chorą“.
Nr. 263. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika: lapkričio 17 d. įvyko
dainininkės Plevickos koncertas;
2) p. 2, Skelbimai: vargonininkas iš Šenbergo, Kuršo gub.,
ieško vietos.
Nr. 264. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kauno kronika: žmonių grupės
iniciatyva rūpinamasi dėl leidimo rengti nuolatinius teatrų,
koncertų vakarus, „tvirtovės komendantas Grigorjevas esąs
tam palankus“.
Nr. 265. 3 žinutės.
1) straipsnis apie Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo
šelpti pirmąjį (steigiamąjį) susirinkimą lapkričio 21 d.: kandidatu į valdybą išrinktas Šimkus;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Utena: lapkričio 15 d. įvyko mėgėjų
spektaklis, koncertavo balalaikų orkestras. Lietuviai miestelyje
nežada rengti vaidinimų-koncertų, nes daug artistų ir choro
vadovas išvykę į karą;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gruodžio
8 d. rengiama „artistų diena“.
Nr. 266–269. Informacijos nėra.
Nr. 270. 2 žinutės.
1) straipsnis „Vargonininkų reikalai“: aprašomas liepos 2 ir
3 d. Kaune vykęs vargonininkų suvažiavimas;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Gegužinas, Trakų apskr.: bažnyčia turi
chorą, „vargonininkas neseniai atvažiavęs, jaunas, pasižymi
geru aukštu balsu“.
Nr. 271. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: Šv. Kazimiero draugijos knygyne Kaune
galima įsigyti Sasnausko Ateitininkų himno mišriems balsams
ir fortepijonui natas.
1914 gruodis
Nr. 272. 1 žinutė.
1) straipsnis „Dėl „Rūtos“ vakaro Marijampolėje“: ginčas dėl
ketinimo rengti muzikinį vakarą 1914 m. liepos 6 d. (19)
p. Brevern gimnazijos salėje Marijampolėje, čia minimas choro
dirigentas Albinas Iešmanta, Marijampolėje repetuojantis su
choru ir rengiantis pasirodymus28.
Nr. 273. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: mieste karo laikui
apsigyveno Naujalis.

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

dainuos Šimkaus diriguojamas choras, Šimkus paskambins
fortepijonu, Šilingas skaitys paskaitą „Tautos dainų genezis“;
2) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: išsamiai aprašomas
sausio 25 d. Filharmonijos salėje įvykęs gudų vakaras-operetė;
3) skiltyje „Teatras“, Marijampolė, anonsas: vasario 1 d.
rengiamas spektaklis-koncertas, dalyvaus „Gabijos“ choras
ir vadovas Bendaravičius, vyrų choras ir vadovas Vaičiūnas,
pianistas Kamaitis, violončelininkas Mažeika, smuikininkas
Grinkevičius, dainininkės Vasilūtė ir Luckiūtė, skaitovės
Kauniūtė ir Matulaičiūtė;
4) skiltyje „Teatras“, Ryga, anonsas: sausio 29 d. latvių teatre
Puškino bulvare lietuvių draugijos rengia „didelį patriotinį
vakarą su teatru ir dainomis“, dalyvaus „Kanklių“ choras ir
solistai, vadovaujami Kačanausko;
5) skiltyje „Teatras“, Sankt Peterburgas, anonsas: vasario 1 d.
studentai rengia koncertą Pollako muzikos dramos kursų salėje, muzikinėje dalyje pasirodys Morta Vaičkienė, Vladislava
Grigaitienė, Dvaranavičaitė, Kutkauskas, Tallat Kelpša;
6) p. 4, Skelbimai: žinutė apie tai, kad Šimkus apsigyveno
Vilniuje ir „duoda muzikos lekcijas“.
Nr. 22. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Švenčionėliai: sausio 30 d. (ne 31 kaip
skelbta Nr. 19) rengiamas vakaras, bus „rusiškas vaidinimas
ir lietuviškas choras“.
Nr. 23. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Čiobiškyje reikalingas vargonininkas.
Nr. 24. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: Čiobiškyje reikalingas vargonininkas.
Nr. 25. 4 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Čiobiškyje reikalingas vargonininkas;
2) straipsnis „J. Jurkūno paskaita apie meno problemas“: išsamiai aprašoma sausio 25 d. Inteligentų klube įvykusi paskaita;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Naujoji Žagarė: „Blaivybės“ skyriaus
ataskaita, kurioje minimas sausio 4 d. surengtas eglutės vakaras
vaikams su lietuviškomis dainomis;
4) skiltyje „Teatras“, Kaunas, recenzija: sausio 24 d. miesto
teatre įvyko choro ir dirigento Kavaliausko koncertas, grojo
karinis orkestras, kritiškas choro pasirodymo įvertinimas
(pasirašė Tomas).
1915 vasaris
Nr. 26. 3 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Čiobiškyje reikalingas vargonininkas;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario 1 d.
Inteligentų klube rengiamas lietuvių dainų vakaras, dalyvauja
choras, Šimkus, Šilingas;
3) p. 1, Skelbimai: Rokiškio mokyklą baigęs vargonininkas
ieško vietos.
Nr. 27. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario
1 d. Inteligentų klube planuotas lietuvių dainų vakaras įvyks
vasario 9 d. Karininkų („Aficerių“) klube;
2) skiltyje „Teatras“, Ryga, recenzija: išsamiai aprašomas sausio
29 d. latvių teatre Puškino bulvare šešių lietuvių draugijų surengtas vakaras, dainavo „Kanklių“ choras, solistai, dirigentas
Kačanauskas (pasirašė Periklis).
Nr. 28–29. Informacijos nėra.
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Nr. 30. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Žasliai, Trakų apskr.: Žaslių parapija
ilgą laiką garsėjo savo choru, pastaraisiais laikais choras „visai
benykstąs“, tačiau dabar, „rodos, vėl atgys“, nes miestelyje
apsigyveno „geras vargonininkas“ J. Kudirka;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario
9 d. Karininkų („Aficerių“) klube įvyks lietuvių dainų vakaras.
Nr. 31. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario
9 d. Karininkų („Aficerių“) klube įvyks lietuvių dainų vakaras;
2) p. 4, Skelbimai: Rokiškio mokyklą baigęs vargonininkas
ieško vietos.
Nr. 32. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas, recenzija:
vasario 2 d. mokykloje-prieglaudoje prie Zabalkanskio įvyko
„Vaikų vakariukas“, dainavo vaikų choras (pasirašė Ildeginis).
Nr. 33. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, recenzija: išsamiai aprašytas vasario 9 d.
surengtas „Lietuvių dainos vakaras“.
Nr. 34. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, recenzija: išsamiai aprašytas vasario 9 d.
surengtas „Lietuvių dainos vakaras“, choro pasirodymas ir
muzikinė programa.
Nr. 35. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Švenčionėliai, recenzija: aprašytas sausio
30 d. surengtas rusų-lietuvių vakaras, dainavo choras, dirigentas vietos vargonininkas A. Nacevičius, dainavo Juškevičaitė,
Lukaševičaitė, Nalivaikytė.
Nr. 36. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas, recenzija:
išsamiai pristatytas vasario 1 d. surengtas lietuvių vakaras,
programoje – 2 spektakliai ir koncertas, aprašomi spektakliai
(tęsinys Nr. 37, pasirašė J. S.).
Nr. 37. 2 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas, recenzija
(tęsinys): išsamiai pristatytas vasario 1 d. surengtas lietuvių
vakaras, programoje – 2 spektaliai ir koncertas, aprašomas
antrasis spektaklis ir muzikinė dalis (pasirašė J. S.);
2) p. 4, Skelbimai: Rokiškio mokyklą baigęs vargonininkas
ieško vietos.
Nr. 38. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Sankt Peterburgas, anonsas: balandžio
4 d. rengiamas vakaras, programoje – vaidinimas, choro
pasirodymas.
Nr. 39. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Sankt Peterburgas, anonsas: per Velykas
rengiamas lietuvių vakaras, programoje – vaidinimas, „koncerto skyrius“.
Nr. 40. 2 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: Dotnuvoje reikalingas vargonininkas;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [Saturninas Lukaševičius]
ieško vietos.
Nr. 41. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: Dotnuvoje reikalingas vargonininkas.
Nr. 42. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: vasario 29 d.
rengiamas lietuvių vakaras, programoje – Puidos „Gairės“38.
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Nr. 43. 3 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: Dotnuvoje reikalingas vargonininkas;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [Saturninas Lukaševičius]
ieško vietos;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [D. Burakas] ieško vietos.
Nr. 44–45. Informacijos nėra.
Nr. 46. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: kovo 1 d.
salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios rengiamas lietuvių vakaras.
Nr. 47. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas J. V. ieško vietos.
Nr. 48. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: kovo 1 d.
salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios rengiamas lietuvių vakaras,
programoje – Puidos „Gairės“;
2) skiltyje „Amerikos lietuviai“, Bostonas: informacija apie
Bostone Miko Petrausko suburtą „Gabijos“ chorą, naują
operą „Vestuvės“ (atlikta instrumentuotė, dėl karo sustabdyta
natų leidyba);
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas J. V. ieško vietos.
1915 kovas
Nr. 49. 3 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas J. V. ieško vietos;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [D. Burakas] ieško vietos;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [Saturninas Lukaševičius]
ieško vietos.
Nr. 50. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Palėvenė, Ukmergės apskr.: bažnyčioje
yra geri, 10 registrų vargonai, „choras gyvuoja tik apysilpniai“;
2) skiltyje „Teatras“, Vilnius: aprašytas kovo 1 d. salėje prie
Šv. Mikalojaus bažnyčios surengtas lietuvių vakaras, vaidinta
Puidos komedija „Gairės“, buvo deklamuojama39.
Nr. 51. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: spausdinama
1914 m. gruodžio 8 d. įvykusios „Meno dienos“ pajamų ir
išlaidų ataskaita;
2) p. 4, Skelbimai: tarp „Žinyno“ (Vilnius) išleistų knygelių
minimos kun. Antano Strazdo dainų natos.
Nr. 52. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: kovo 8 d.
salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios rengiamas choro susirinkimas, chorui vadovauja Šimkus.
Nr. 53. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vidiškiai, Ukmergės apskr.: skundžiamasi lietuviams neprielankiu sulenkėjusiu vargonininku40;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos kronika, anonsas: kovo 7 d.
rengiamas lietuvių vakaras, programoje – spektaklis „Nepasisekė Marytei“;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos kronika: nuo balandžio 1 d.
uždaroma H. Cimmermano [ Julius Heinrich Zimmermann]
muzikos instrumentų parduotuvė.
Nr. 54. Informacijos nėra.
Nr. 55. 1 žinutė.
1) straipsnis „Visuotinis Lietuvių dailės draugijos susirinkimas“: ataskaitoje pateikiama informacija apie nuo 1913 m.
spalio iki 1914 m. lapkričio 1 d. su pertraukomis veikusią
Čiurlionio darbų parodą, eksponuoti 227 paveikslai.
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Nr. 56–57. Informacijos nėra.
Nr. 58. 2 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Utena, anonsas: kovo 29 d. parapijos
namuose rengiamas lietuvių vakaras, bus vaidinama drama
„Kova su girtuoklyste“;
2) skiltyje „Teatras“, Ryga, recenzija: aprašomas kovo 7 d.
įvykęs lietuvių vakaras, vaidintas spektaklis, koncerte dainavo
Kačanauskas, O. Valavičaitė, Pakalnytė, V. Sakalauskas, Dvekevičius, akompanavo J. Visockaitė, fortepijonu pagrojo p-lė
T. R. (pasirašė Periklis).
Nr. 59. 2 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas, anonsas: balandžio 4 d. Inžinierių salėje (Serpuchovo g. 10) rengiamas
vakaras, programoje – Liudo Giros „Beauštanti aušrelė“, choro
pasirodymas (kviečiamas dirigentas Adomavičius), kanklių
muzika (kviečiamas kanklininkas Pranas Puskunigis);
2) „Prie „Visuotinio Lietuvių dailės draugijos susirinkimo“:
papildomai spausdinama informacija dėl Čiurlionio knygos
išlaidų, atsiskaitymo už Čiurlionio paveikslus su Sofija Čiurlioniene.
Nr. 60–63. Informacijos nėra.
Nr. 64. 2 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Kuršėnai, anonsas: gegužės mėn. rengiamas lietuvių vakaras su dainomis;
2) p. 4, Skelbimai: Strunaičiuose [Strūnaitis] reikalingas
lietuvis vargonininkas, „gerai mokąs vesti chorą“.
Nr. 65. 4 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: Velykų
antrą dieną Karininkų („Aficerių“) klube rengiamas vakaras;
2) p. 4, Skelbimai: Strunaičiuose [Strūnaitis] reikalingas
lietuvis vargonininkas, „gerai mokąs vesti chorą“;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, „chorvedys,
su gražiu balsu“;
4) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [ Justinas Šakalys?] ieško
vietos, „gerai išsilavinęs muzikoje, gali vesti chorą“.
Nr. 66. Informacijos nėra.
Nr. 67. 4 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vyžuonos, Ukmergės apskr.: įvykusiame „Saulės“ skyriaus susirinkime norėta balandžio 23 d.
surengti lietuvių vakarą, bet nieko nenutarta;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Ariogala, Kauno apskr.: kovo 8, 9,
10 d. vyko iškilmingi atlaida, kritiškai atsiliepiama apie vietos
chorą („giedorkos per Šv. Mišias taip klykavo, kaip gervės
prieš lietų. <...> Choro vedėjas seniukas septyniasdešimties
kelių metų. Gaidų nepažįsta, o gieda visa ir griežia iš ausies“);
3) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: kritikuojamos Velykų
antrą dieną Karininkų („Aficerių“) klube surengtame vakare
vaidintos „Vaito piršlybos“, vaidino Naumiesčio trupė;
4) skiltyje „Teatras“, Alunta, Ukmergės apskr., anonsas: kovo
29 d. rengiamas vakaras, programoje – 2 spektakliai ir choro
pasirodymas.
Nr. 68. 3 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: ieškomas vargondirbys (vargonų meistras)
J. Mikučevskis;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, „chorvedys,
su gražiu balsu“;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas [ Justinas Šakalys?] ieško
vietos, „gerai išsilavinęs muzikoje, gali vesti chorą“.

Nr. 69. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vidiškiai, Ukmergės apskr.: vargonininko Julijono Steponavičiaus atsiliepimas į „Vilties“ Nr. 53
išspausdintą pranešimą apie neva sulenkėjusį, lietuviams
nepalankų vargoninką;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Šimkus kviečia choro
dainininkus kovo 29 d. giedoti mišiose Bonifratrų bažnyčioje;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Šiauliai: aprašomas Velykų trečią
dieną surengtas vakaras, suvaidinti 2 spektakliai.
Nr. 70. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: kovo 29 d.
Karininkų klube rengiamas lietuvių vakaras, programoje –
komedija ir vodevilis;
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: Šimkaus
vadovaujamas choras rengiasi dainų koncertui balandžio 11 d.;
1) p. 4, Skelbimai: Rogovkos kaime (dab. Latvija), Vitebsko
gub., reikalingas vargonininkas.
1915 balandis
Nr. 71. 3 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Viekšniai, Šiaulių apskr., anonsas:
rengiami du lietuvių vakarai – balandžio 5 d. (programoje –
vaidinimas „Marytė, vargonininko duktė, operetė „Adomas
ir Ieva“) ir gegužės 10 d. (programoje – spektakliai „Užburtas
kunigaikštis“ ir „Neatmezgamas mazgas“);
2) skiltyje „Teatras“, Telšiai, anonsas: planuojama surengti
lietuvių vakarą, programoje – Giros tragedija „Kerštas“;
3) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „su aukštesniu muzikališku
mokslu, abstinentas, mylįs chorą ir choralą“ ieško vietos, „tiktų
ir sulenkėjusioj parapijoj, nes geras lietuvis“.
Nr. 72. 4 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Anykščiai: kovo 23 d. surengtas lietuvių
vakaras su 2 spektakliais;
2) skiltyje „Teatras“, Vilniaus kronika: kritiškas atsiliepimas
apie kovo 29 d. Karininkų klube surengtą vaidinimą;
3) p. 4, Skelbimai: tarp naujų knygų minimas natų leidinys
„Muzikos aidas“ (maršas, valsas, polka, kt.);
4) p. 4, Skelbimai: Rogovkos kaime, Vitebsko gub., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 73. 4 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panevėžio kronika: atsiliepimas
apie kovo 20 d. gaisrininkų salėje „Aido“ draugijos surengtą
lietuvių vakarą, programoje – vaidinimas, „saloniškai“ dainavo
Pašakarnis ir Frankaitė;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Šiaulių kronika: atsiliepimas apie
naują vargonininką, kuris veikiausiai atvykęs iš Varšuvos ar
Krokuvos, „nei žodžio lietuviškai nemoka“;
3) p. 4, Skelbimai: Rogovkos kaime, Vitebsko gub., reikalingas
vargonininkas;
4) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „su aukštesniu muzikališku
mokslu, abstinentas, mylįs chorą ir choralą“ ieško vietos, „tiktų
ir sulenkėjusioj parapijoj, nes geras lietuvis“.
Nr. 74. Informacijos nėra.
Nr. 75. 5 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Mažeikiai, recencija: kovo 29 d. įvyko
lietuvių vakaras, programoje – spektaklis, operetė „Malūnininkas ir kaminkrėtys“, Dutkevičiaus diriguojamas choras;
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2) skiltyje „Teatras“, Utena: atsiliepimas apie kovo 29 d. įvykusį
vaidinimą, anonsuojamas vakaras per šeštines, kurio metu bus
vaidinama, dainuos choras;
3) p. 4, Skelbimai: Šliselburge (dab. Rusija) reikalingas vargonininkas, „geistina p. Naujalio rekomendavimas“;
4) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos;
5) p. 4, Skelbimai: Rogovkos kaime, Vitebsko gub., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 76. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Pagiriai, Ukmergės apskr.: pateikiama
ataskaita apie kovo 29 ir 30 d. surengtą labdaringą „Bazarą“,
minimos išaidos muzikai – 22 rub., liudijančios, kad labdaringo renginio metu suorganizuota muzikinė programa;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos.
Nr. 77. 3 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Alanta, recenzija: aprašomas kovo 29 d.41
surengtas vaidinimų ir muzikos vakaras, koncertavo choras,
dirigavo vietos vargonininkas Juozas Karosas;
2) p. 2, Skelbimai: Šliselburge reikalingas vargonininkas;
3) p. 2, Skelbimai: Rogovkos kaime reikalingas vargonininkas.
Nr. 78. 3 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: Šliselburge reikalingas vargonininkas;
2) p. 2, Skelbimai: Rogovkos kaime reikalingas vargonininkas;
3) p. 2, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos.
Nr. 79. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: „Vilniuje
susidarė didelis (apie 150 žm.) ir geras lietuvių choras“, balandžio 19 d. Katchės gimnazijos salėje ( Junkerių g.) rengiamas
choro koncertas, dainuos Šimkaus vadovaujamas choras,
akompanuos, solo skambins pianistė Kimantienė, kartu su
Šimkumi fortepijonu 4 rankomis atliks Beethoveno simfoniją
ir Schuberto „Rozamundą“;
2) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas, anonsas: balandžio 11 d. rengiamas lietuvių vakaras, programoje – spektaklis
„Velnias ne boba“ ir koncertas;
3) p. 4, Skelbimai: Gegužinėje, Trakų apskr., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 80. 2 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Semeliškės, Trakų apskr., anonsas: balandžio 23 d., per Jurgines, rengiamas lietuvių vakaras (vaidinimas
„Marytė, vargonininko duktė“, dainos, kaimo muzika);
2) p. 2, Skelbimai: Gegužinėje, Trakų apskr., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 81. 3 žinutės.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas: aprašomas
kovo 29 d. įvykęs Petrogrado lietuvių dramos-muzikos kuopos-draugijos steigiamasis susirinkimas, „įstatuose kalbama
kuo-ne išimtinai apie apie sceną, apie muziką gi beveik nieko,
nors kuopos vardas „dramos-muzikos“. Tas trūkumas tuojau
ir buvo susirinkime viešai pastebėta“;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos;
3) p. 4, Skelbimai: Gegužinėje, Trakų apskr., reikalingas
vargonininkas.
Nr. 82. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos.
Nr. 83–84. Informacijos nėra.
Nr. 85. 1 žinutė.
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1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: balandžio 19 d. Katchės gimnazijos salėje ( Junkerių g.) rengiamas
lietuvių koncertas.
Nr. 86. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: balandžio 19 d. Katchės gimnazijos salėje ( Junkerių g.) rengiamas
lietuvių koncertas.
Nr. 87. 6 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Alovė, Trakų apskr.: kol parapijoje
būta vargoninko P., suburtas neblogas choras, kuris iširo
vargoninkui išėjus; dabartinis vargonininkas choro neburia,
nors „šioj apylinkėj yra ir gerų balsų, ir norinčių dalyvauti“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: balandžio 19 d. Katchės gimnazijos salėje ( Junkerių g.) rengiamas
lietuvių koncertas;
3) skiltyje „Teatras“, Sankt Peterburgas: informacija apie
balandžio 4 d. įvykusį lietuvių vakarą, dainavo Adomavičiaus
diriguojamas choras;
4) skiltyje „Teatras“, Sankt Peterburgas: aprašomas balandžio
11 d. „Komedijos“ salėje įvykęs lietuvių vakaras, koncertinėje
dalyje dainavo Adomavičiaus diriguojamas choras, solistė
Vaičkienė, akompanavo Tallat Kelpša;
5) p. 4, Skelbimai: vargonų meistras Stankevičius iš Vilniaus
priima užsakymus;
6) p. 4, Skelbimai: Švenčionėliuose reikalingas vargonininkas.
Nr. 88. 3 žinutės.
1) straipsnyje „Dėl Šančių lietuvių protesto“, lietuvių ir lenkų
konfrontacijos kontekste rašoma: „Lietuviai giesmininkai
paliovė prie vargonų giedoti ne už tai, kad vargonininkas
paliuosuota, bet kad lenkų giesmininkai per Naujus Metus
lietuvius nuo chorų nustumdė“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: trumpas komentaras apie „gerai pasisekusį“ lietuvių koncertą balandžio 19 d.;
3) p. 4, Skelbimai: suvalkietis vargonininkas ieško vietos.
Nr. 89–90. Informacijos nėra.
Nr. 91. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: pranešama, kad
Šimkus balandžio 22 d. išvyko į Ameriką rinkti aukų;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: uždrausti vaidinimai „žydų žargono kalba, kuri yra panaši į vokiečių kalbą;
vaidinimai senąja žydų kalba, kaip ir pirma, leidžiami“;
3) skiltyje „Teatras“, Ryga, recenzija: aprašomas balandžio 11 d.
Rygos latvių teatre surengtas lietuvių dainos ir dramos vakaras.
Suvaidinta „Genovaitė“ (rež. J. Linartas); dainavo Juozo DryjosVisockio diriguojamas choras, J. Balandienė (sopranas), M. Stankaitė (II sopranas), V. Čekavičaitė (mecosopranas), S. Dargytė
(altas), fotepijonu akompanavo Juzė Dryja-Visockaitė.
Nr. 92. 2 žinutės.
1) straipnyje „Iš Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo
šelpti“ pateikiama Lietuvių mokslo draugijos visuotinio susirinkimo birželio 10–14 d. (23–27) programa, numatomos
paskaitos – Jono Basanavičiaus „Gamta lietuvių dainose ir
pasakose. Fokloro studija“ ir Mykolo Biržiškos „Iš dainų
rinkimo istorijos“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: balandžio 23 d.
salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios surengtas lietuvių vakaras,
fortepijonu skambino Jadvyga Čiurlionytė.
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Nr. 93. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: vargonų meistras Stankevičius iš Vilniaus
priima užsakymus.
Nr. 94–96. Informacijos nėra.
1915 gegužė
Nr. 97. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: balandžio 29 d.
miesto dūmos posėdyje svarstyta ir nutarta leisti vasarą rengti
simfoninius koncertus Bernardinų sode, koncertai bus keturis
kartus per savaitę; sekmadieniais ir šventadieniais leista rengti
viešus muzikos renginius Lukiškių, Šnipiškių ir kitose aikštėse.
Nr. 98. Informacijos nėra.
Nr. 99. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gegužės
10 d. Karininkų klube rengiamas lietuvių vakaras, bus vaidinamas Maironio „Kame išganymas“;
2) p. 4, skiltyje „Pranešimai“, Butrimonys, anonsas: gegužės 11
ir 31 d. planuojama surengti liaudies dainų koncertus, dainuos
mišrus Pivašiūnų choras42;
3) p. 4, Skelbimai: Trakeliuose reikalingas vargonininkasdirigentas.
Nr. 100. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gegužę ir
birželį planuojami lietuvių vakarai, bus vaidinamas Maironio
„Kame išganymas“ ir Puidos drama „Mirga“;
2) p. 2, Skelbimai: Utenoje reikalingas vargonininkas „ligi
sugrįš iš karo senasis“.
Nr. 101. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: Utenoje reikalingas vargonininkas.
Nr. 102. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Stakliškės: anksčiau būta daugiau kaip
50 merginų ir vaikinų choro, dabar „chore gieda vos keliolika
merginų ir apie keletas vyriškių“43;
2) p. 2, Skelbimai: Utenoje reikalingas vargonininkas.
Nr.103. 1 žinutė.
1) p. 1, Skelbimai: gegužės 10 d. Karininkų klube bus vaidinamas Maironio „Kame išganymas“.
Nr. 104. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: gegužės 10 d. Karininkų klube bus vaidinamas Maironio „Kame išganymas“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: gegužės
10 d. Karininkų klube bus vaidinamas Maironio „Kame išganymas“, režisierius Liudas Gira. Minima, kad muziką dramai
rašo ar ketina rašyti Šimkus.
Nr. 105. Informacijos nėra.
Nr. 106. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželį Karininkų klube planuojama surengti ne mažiau kaip keturis lietuvių
vaidinimus. Birželio 7 d. – Puidos „Mirga“ (Maskvos lietuvių
studentų „Rūtos“ draugijos vaidinimas), Vydūno „Anga“ ir
ištraukos iš Krėvės „Šarūno“ (Vilniaus lietuvių jaunimo būrelis),
„Kęstutis“ (rež. Landsbergis-Žemkalnis), Žulavskio „Mirtų
vainikas“ (buvusi Vilniaus lietuvių artistų trupė);
2) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: aprašomas gegužės
10 d. Karininkų klube įvykęs vaidinimas Mairono „Kame
išganymas“.

Nr. 107. Informacijos nėra.
Nr. 108. 2 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas;
2) p. 2, Skelbimai: pranešama, kad Vilniuje apsigyveno Naujalis, „užsiima muzikos ir giedojimo lekcijomis“.
Nr. 109. 3 žinutės.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, „pusėtino
išsilavinimo, nevedęs“;
2) p. 4, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas;
3) p. 4, Skelbimai: pranešama, kad Vilniuje apsigyveno
Naujalis.
Nr. 110. 5 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Alanta: Nr. 77 pranešime paskelbtos
datos pataisymas – lietuvių vakaras Alantoje įvyko ne kovo
20, bet 29 d.;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, rašyti Smėlynės
(Panevėžys) vargonininkui V. Dambrauskui;
3) ) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, baigęs Rokiškio mokyklą, „gabiai groja, pabėgęs nuo Prūsų sienos“, rašyti
Butvėnų vargonininkui Baltušiui;
4) p. 4, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas;
5) p. 4, Skelbimai: pranešama, kad Vilniuje apsigyveno
Naujalis.
Nr. 111. 2 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, rašyti Butvėnų
vargonininkui Baltušiui;
2) p. 2, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas.
Nr. 112. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas.
Nr. 113. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Vilnius: skelbiama 1914 m. birželio
13 d. Pagirių geležinkelio salėje vykusio koncerto finansinė
ataskaita, ja remiantis sužinoma, kad koncerte dainavo choras,
grojo orkestras.
Nr. 114. 3 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: pranešama, kad
dirigentas Iešmanta kviečia dainuoti chore ir rinktis gegužės
25 d. salėje prieš Šv. Mikalojaus bažnyčios;
2) p. 4, Skelbimai: „Varšuvos konservatorijos auklėtinis duoda
fortepijono muzikos lekcijų“;
3) p. 4, Skelbimai: Varėnoje reikalingas vargonininkas.
Nr. 115. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Panemunė: rašoma, kad bažnyčia
pasižymi choru, kuriam vadovauja Martinonis;
2) p. 4, Skelbimai: „Varšuvos konservatorijos auklėtinis duoda
fortepijono muzikos lekcijų“.
Nr. 116. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Rygos lietuvių pašalpos draugija,
anonsas: liepos 12 d. „Didžiosios Altamavos sodne ir salėje“
ketinama surengti vakarą-teatrą, kuriame be vaidinimo dainuos draugijos choras.
Nr. 117. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai kitur“, Sankt Peterburgas: rašoma apie
Sankt Peterburge besimokančius lietuvių vaikus, kurie mokytojos T. Prapuoleniūtės [kybartietė Teresė Prapuolenytė?]
mokomi giedoti lietuviškai.
Nr. 118. 1 žinutė.

177

Lietuvos muzikologija, t. 15, 2014

1) skiltyje „Teatras“, Antazavė: rašoma apie gegužės 17 d.
surengtą lietuvių vakarą, jo metu vaidinti spektakliai „Eksproprijatorius“ ir „Apsiriko“44.
Nr. 119. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: dirigentas Iešmanta
praneša, kad pirma choro repeticija įvyks birželio 1 d.
Nr. 120. Informacijos nėra.
1915 birželis
Nr. 121. Informacijos nėra.
Nr. 122. 2 žinutės.
1) p. 1 skelbiama Lietuvių mokslo draugijos visuotinio susirinkimo birželio 10–14 d. (23–27) programa, numatomos paskaitos – Vytauto Bičiūno „Mikalojus Konstantinas Čiurlionis,
jo asmuo ir jo tvėryba“, Jono Basanavičiaus „Gamta lietuvių
dainose ir pasakose. Fokloro studija“ ir Mykolo Biržiškos „Iš
dainų rinkimo istorijos“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
13 d. Karininkų klube rengiamas Maskvos lietuvių studentų
draugijos vakaras, bus vaidinama Puidos „Mirga“ ir Gustaičio
trilogija „Gedulių šeima“, koncertuos Vaičkienė, Naujalis,
Kamaitis.
Nr. 123. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
14 d. rengiamas lietuvių vakaras, bus vaidinama Vydūno
„Piktoji gudrybė“ ir Z. Przybilskio [Pšibilskis] „Burtai“, koncertuos Vaičiūno diriguojamas choras (Sasnausko, Naujalio,
Brazio dainos ir giesmės); kviečiama į choro repeticijas salėje
prie Šv. Mikalojaus bažnyčios.
Nr. 124. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, „Bažnyčios žinios“: Vilniuje išspausdinta ir po 1 kapeiką parduodama Maironio „Marijos giesmė“,
Naujalio muzika.
Nr. 125. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Dubingiai: rašoma apie miestelio
lietuviškumą, 24 metų moters padainuotas tris lietuvių dainas
(pasirašė Akmeninis);
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: pranešama, kad
birželio 11 d. planuotas studentų vakaras „atidedamas kiek
tolimesniam laikui“.
Nr. 126. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos.
Nr. 127. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
13 d. Maskvos lietuvių studentų „Rūtos“ draugija rengia vakarą. Kitas – birželio 14 d. numatytas renginys perkeliamas
į birželio 21 d. ir vyks salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „gerai žinąs
bažnytinį giedojimą ir muziką“ ieško vietos.
Nr. 128. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Kaltinėnai, anonsas: birželio 13 d.
rengiamas lietuvių vakaras, bus vaidinama Gogolio komedija
„Piršlybos“, dainuos vietos vargonininko diriguojamas „bažnytinis jaunesnysis choras“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Antazavė, recenzija: kritiškas atsiliepimas apie gegužės 17 d. surengtą lietuvių vakarą45.
Nr. 129. 4 žinutės.
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1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
13 d. Karininkų klube Maskvos lietuvių studentų „Rūtos“
draugija rengia vakarą, bus vaidinama Puidos „Mirga“ ir
Gustaičio trilogija „Gedulių šeima“, koncertuos Vaičkienė,
Naujalis, Kamaitis;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
21 d. salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios rengiamas vakaras –
vaidinimai „Piktoji gudrybė“ ir „Burtai“ bei Vaičiūno choro
koncertas;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
21 d. Karininkų klube vyks vaidinimai – „Iš geros širdies“,
„Uošvė į namus – tylos nebebus“ ir Sofijos KymantaitėsČiurlionienės „Kalinys“ (režisierius Landsbergis-Žemkalnis);
4) p. 2, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „gerai žinąs
bažnytinį giedojimą ir muziką“ ieško vietos.
Nr. 130. 3 žinutės.
1) straipsnyje „IX-jo Visuotinio L. M. Draugijos suvažiavimo
posėdžiai“ aprašoma birželio 10 d. Bičiūno pristatyta paskaita
apie Čiurlionį;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: pranešama, kad Lietuvos mokslų draugijos posėdyje birželio 13 d. bus
skaitomos Basanavičiaus ir Biržiškos paskaitos;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
13 d. Karininkų klube Maskvos lietuvių studentų „Rūtos“
draugija rengia vakarą.
Nr. 131. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: pranešama, kad Lietuvos mokslų draugijos posėdyje birželio 13 d. bus
skaitomos Basanavičiaus ir Biržiškos paskaitos;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
13 d. Karininkų klube Maskvos lietuvių studentų „Rūtos“
draugija rengia vakarą.
Nr. 132. 1 žinutė.
1) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „gerai žinąs
bažnytinį giedojimą ir muziką“ ieško vietos.
Nr. 133. 1 žinutė.
1) straipsnyje „IX-jo Visuotinio L. M. Draugijos suvažiavimo
posėdžiai“ aprašoma birželio 13 d. Basanavičiaus pristatyta
paskaita apie liaudies dainas.
Nr. 134. 2 žinutės.
1) straipsnyje „IX-jo Visuotinio L. M. Draugijos suvažiavimo
posėdžiai“ aprašoma birželio 13 d. Biržiškos pristatyta paskaita apie dainų rinkimo istoriją;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Stakliškės: vargonininko V. Tulevičiaus atsiliepimas, neigiantis informaciją apie miestelyje
nykstantį chorą ir giedotojų muštynes, išspausdintą dienraščio
Nr. 102.
Nr. 135. Informacijos nėra.
Nr. 136. 2 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Vilnius, dvi recenzijos (pasirašė V-tis ir
p. Šapas): aprašomas birželio 13 d. Karininkų klube įvykęs
vakaras, smulkiai aptariami vaidinimai ir muzikantų pasirodymas vertinami teigiamai46;
2) skiltyje „Teatras“, Biržai, anonsas: birželio 20 ir 21 d.
rengiami lietuvių vakarai su dviem vaidinimais („Iš meilės“ ir
komedija „Gaila ūsų“).
Nr. 137. Informacijos nėra.
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Nr. 138. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: planuotas
birželio 21 d. „vaidinimo vakaras“ Karininkų klube nukeliamas į birželio 24 d.;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: planuotas
birželio 21 d. vakaras (vaidinimai ir koncertas) salėje prie Šv.
Mikalojaus bažnyčios nukeliamas į birželio 27 d.
Nr. 139. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
24 d.Karininkų klube vyks „vaidinimo vakaras“.
Nr. 140. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Stakliškės: atsakas į miestelio vargonininko pranešimą Nr. 134 (pasirašė Nekaimiečių Jonas);
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
24 d. Karininkų klube vyks „vaidinimo vakaras“.
Nr. 141. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Butrimonys, recenzija: aprašomas gegužės 31 d. vykęs lietuvių koncertas, dainavo Pivašiūnų choras,
vadovaujamas vargonininko J. Uoginto, programoje – dainos
(pasirašė C. Maumas).
Nr. 142. 3 žinutės.
1) publikuojamas probleminis straipsnis „Dainų svarbumas“
(pasirašė Saugus);
2) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: smulkiai aprašomas
birželio 24 d. Karininkų klube įvykęs „vaidinimo vakaras“;
3) skiltyje „Teatras“, Vilnius, anonsas: birželio 27 d. salėje prie
Šv. Mikalojaus bažnyčios vyks lietuvių vakaras (vaidinimai ir
koncertas).
Nr. 143. 3 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Rozalime reikalingas vargonininkas;
2) p. 1, Skelbimai: birželio 27 d. salėje prie Šv. Mikalojaus
bažnyčios vyks lietuvių vakaras. Ta pati informacija skelbiama
ir dienraščio tekste;
3) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: birželio
27 d. salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios vyks lietuvių vakaras,
pateikiama programa (vaidinimai ir koncertas).
Nr. 144. 2 žinutės.
1) p. 1, Skelbimai: Rozalime reikalingas vargonininkas;
2) p. 4, Skelbimai: vargonininkas V. K. „pabėgėlis“ ieško
vietos.
1915 liepa
Nr. 145. 7 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: aprašomas birželio 27 d.
salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios įvykęs lietuvių vakaras;
2) skiltyje „Teatras“, Kaltinėnai, recenzija: aprašomas birželio
13 d. įvykęs lietuvių vakaras, kurio metu surengtas vaidinimas
„Piršlybos“, Dambrausko diriguojamas choras padainavo
daugiau kaip dešimt dainų;
3) skiltyje „Teatras“, Daugai, anonsas: birželio 29 d. planuotas
lietuvių vakaras nukeltas į liepos 12 d. programoje – vaidinimas „Amerika pirtyje“, operetė „Adomas ir Ieva“, dainos. Taip
pat Dauguose žadama surengti lietuvių vakarą rugpjūčio 2 d.;
4) p. 4, Skelbimai: vargonininkas lietuvis ieško vietos, „malonėtų kur toliau karo laukų ir didesnėn parapijon“;
5) p. 4, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, rašyti Stasiui
Šimkui;

6) p. 4, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „liuosas nuo
kariuomenės“ ieško vietos;
7) p. 4, Skelbimai: vargonininkas V. K. „pabėgėlis“ ieško
vietos.
Nr. 146. 3 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: Vilniuje parduodama fisharmonija;
2) p. 2, Skelbimai: vargonininkas ieško vietos, rašyti Stasiui
Šimkui;
3) p. 2, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „liuosas nuo
kariuomenės“ ieško vietos.
Nr. 147. 3 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Vilnius, anonsas: liepos 12 d. salėje prie Šv.
Mikalojaus bažnyčios rengiamas lietuvių vakaras – vaidinimai
ir koncertas, Naujalis „pasižadėjo paruošti chorą <...> Apie
pirmą dainų repeticiją praneš p. Žemkalnis“;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: choro dirigentas
Vaičiūnas reiškia padėką dainininkams rengiant koncertą
birželio 27 d.;
3) p. 2, Skelbimai: vargonininkas V. K. „pabėgėlis“ ieško
vietos.
Nr. 148. 3 žinutės.
1) p. 2, Skelbimai: Vilniuje parduodama fisharmonija;
2) p. 2, Skelbimai: vargonininkas „pabėgėlis“, „liuosas nuo
kariuomenės“ ieško vietos;
3) p. 2, Skelbimai: vargonininkas lietuvis ieško vietos, „malonėtų kur toliau karo laukų ir didesnėn parapijon“.
Nr. 149. 3 žinutės.
1) pranešime „Vilniaus lietuvių jaunimui įsidomėtina“ skelbiama, kad Naujaliui pavesta „rūpintis dainų daile Vilniuje“,
jaunimas kviečiamas į užsirašyti į Naujalio organizuojamus
chorus;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilnius, anonsas: gautas leidimas
liepos 12 d. rengti lietuvių vakarą;
3) p. 4, Skelbimai: Daugėliškyje reikalingas vargonininkas,
„geras lietuvis“.
Nr. 150. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: „Kurier litewski“
rašo, kad fotografas J. Bulhakas surinkęs surinkęs „798 fotografijas įdomesniųjų senojo Vilniaus paminklų“, išspausdintas
katalogas „Vilnius J. Balgak’o fotografijose“;
2) p. 4, Skelbimai: Daugėliškyje reikalingas vargonininkas,
„geras lietuvis“.
Nr. 151. 2 žinutės.
1) skiltyje „Teatras“, Daugai: birželio 29 d. surengtas lietuvių
vakaras, vaidinta komedija „Amerika pirtyje“, dainavo vargonininko Antano Vanagaičio vadovaujamas vietos choras;
2) skiltyje „Teatras“, Daugai, anonsas: liepos 12 d. rengiamas
lietuvių vakaras, programoje – operetė „Adomas ir Ieva“,
choro dainos.
Nr. 152. 1 žinutė.
1) p. 2, Skelbimai: Daugėliškyje reikalingas vargonininkas,
„geras lietuvis“.
Nr. 153. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Vabalninkas: žiemą klebono namuose
surengti du lietuvių vakarai; vietos artistai-mėgėjai rengia
istorinę tragediją „Pilėnų kunigaikštis“.
Nr. 154. 1 žinutė.
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1) skiltyje „Teatras“, Daugai, anonsas: liepos 12 d. rengiamas
lietuvių vakaras, programoje – operetė „Adomas ir Ieva“,
choro dainos; kitas lietuvių vakaras numatomas rugpjūčio 2 d.
Nr. 155. 1 žinutė.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika, anonsas: liepos
12 d. salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios rengiamas lietuvių
vakaras, programoje – drama „Pietro Caruzo“ ir komedija
„Uošvė į namus – tylos nebebus“.
Nr. 156. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Vilnius, recenzija: rašoma apie liepos
12 d. salėje prie Šv. Mikalojaus bažnyčios įvykusį „p. Žemkalnio spektaklį“ („Pietro Caruzo“ ir „Uošvė į namus – tylos
nebebus“).
Nr. 157–158. Informacijos nėra.
Nr. 159. 1 žinutė.
1) skiltyje „Teatras“, Daugai: rašoma apie liepos 12 d. įvykusį
lietuvių vakarą, vaidinta operetė „Adomas ir Ieva“, dainavo
Vanagaičio vadovaujamas choras.
Nr. 160–161. Informacijos nėra.
Nr. 162. 2 žinutės.
1) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: kviečiama į Naujalio choro repeticiją liepos 23 d. salėje prieš Šv. Mikalojaus
bažnyčios;
2) skiltyje „Iš Lietuvos“, Vilniaus kronika: Antorilskio žydų
artistų trupei leista rengti vaidinimus cirko rūmuose, tik
rusų kalba.
Nr. 163–164. Informacijos nėra.
Nr. 165. 2 žinutės.
1) straipsnyje „Chuliganų koncertas Zarasų bažnyčioje“
rašoma apie liepos 19 d. Zarasų bažnyčioje įvykusį skandalą:
„Vargonininkas pradėjo giedoti „Kyrie eleison“, chuliganai
gi lenkiškai – „Padnijmy na twarz“ ir taip traukė ligi galo
baisiausiai rėkdami, norėdami užrėkti net vargonus. Bažnyčia
virto lyg koksai jomarkas.“ (pasirašė A. Spaknys);
2) straipsnyje „Mūsų muzika“ rašoma apie pasirodžiusį Sasnausko kompozicijų sąsiuvinį su giesmėmis keturiems balsams
a capella, pristatomos rinkinyje išspausdintos giesmės (pasirašė
kun. M. Gustaitis).
Nr. 166–170. Informacijos nėra.
1915 rugpjūtis
Nr. 171–174. Informacijos nėra.
Nr. 175. 1 žinutė.
1) skiltyje „Lietuviai moksleiviai“: pranešama, kad Vilniaus
ciesoriaus muzikos mokykla [Imperatoriškosios rusų muzikos
draugijos Vilniaus skyriaus muzikos mokykla] perkeliama į
Vitebską.
Nr. 176–185. Informacijos nėra.
1915 rugsėjis
Nr. 186–188. Informacijos nėra.
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Grigaliaus kalendorius (dar vadinamas naujuoju stiliumi)
Lietuvoje buvo naudojamas iki XIX a. pradžios, kai Rusijos
imperija įvedė Julijaus kalendorių (senuoju stiliumi). Pastarasis
Lietuvoje galiojo iki Pirmojo pasaulinio karo, paskui grįžta
prie naujojo stiliaus. Julijaus kalendorius nuo naujojo stiliaus
XIX a. atsiliko 12 dienų, XX a. – 13 dienų.
Informacija apie parodą išspausdinta laikraštyje Lietuvos
žinios, 1914, Nr. 128, penktadienis, birželio 13 (26), p. 2.
Vilniaus skyriaus muzikos mokyklą galima laikyti bene
svarbiausia profesionalaus muzikinio švietimo institucija to
meto Lietuvoje. Antai nuo 1906 m. šioje mokykloje mokėsi
smuikininkas Jascha Heifetzas, 1908–1918 m. čia mokytojavo
pianistė Elena Stanek-Laumenskienė, fortepijono specialybę
studijavusi Maskvos konservatorijoje pas Aleksandrą Skriabiną ir Konstantiną Igumnovą. „Viltyje“ 1915 m. rugpjūčio 6 d.
(19) Nr. 175 rašoma, kad mokykla perkelta į Vitebską; Janinos
Stankevičienės teigimu, mokykla „kartu su visais instrumentais, moksleiviais ir personalu“ buvo evakuota ir veiklą tęsė
Maskvoje ( Janina Stankevičienė, „Muzikos mokymo įstaigos“.
In Lietuvos muzikos istorija, I knyga: Tautinio atgimimo metai
1883–1918, sud. ir red. Dana Palionytė-Banevičienė, Vilnius,
2002, p. 176–177).
Aušra, 1915, Nr. 28, liepos 22, p. 359.
Apie kvietimą atvykti į repeticijas išspausdinta keletas žinučių,
pavyzdžiui, „Lietuvos žinių“ dienraštyje, 1915, Nr. 15 ir 28.
Vairas, 1914, Nr. 14, rugpjūčio 30, p. 16.
Viltis, 1915, Nr. 16, sausio 21 (vasario 3), p. 2.
Šis koncertas buvo plačiai aprašytas įvairioje spaudoje: išsami
recenzija „Aušroje“ (1915, Nr. 7, balandžio 15, p. 82), keletas
anonsų ir rencenzijų „Lietuvos žiniose“ (1915, Nr. 11, 13, 15,
16, 18), „Viltyje“ (1915, Nr. 21, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34).
Atkreiptinas dėmesys, kad bibliografijoje kartais pateikiama
klaidinanti šio koncerto data – vasario 1 d. (pavzydžiui,
Daukšaitė, 2002, p. 91). Iš tiesų koncertą buvo sumanyta
rengti vasario 1 d., tačiau negavus leidimo, renginys perkeltas
vėliau – tai užfiksuota „Lietuvos žiniose“ (1915, Nr. 15, 16,
18) ir „Viltyje“ (1915, Nr. 27, 30, 31, 33, 34).
Apie 1915 m. balandžio 19 d. koncertą rašyta „Aušroje“
(anonsas, 1915, Nr. 14, balandžio 15, p. 176), „Lietuvos žiniose“ (anonsai 1915, Nr. 40, 41, 43, recenzija Nr. 46), „Viltyje“
(anonsai 1915, Nr. 79, 85, 86, 87, recenzija Nr. 88).
Apie tai, kad Šimkus žada išvykti, paskelbta savaitraštyje
„Aušra“ (1915, Nr. 15, balandžio 21), „Viltyje“ rašoma apie
„prieš dvi dienas“ išvykusį kompozitorių (1915, Nr. 91, balandžio 24 (gegužės 7)), „Lietuvos žiniose“ skelbiama, kad
Šimkus jau Amerikoje (1915, Nr. 75, liepos 3 (16)), o Nr. 88
(1915, rugpjūčio 7 (20) ) pasirodė straipsnis apie tai, kaip
kompozitoriui sekasi rinkti aukas.
Pavyzdžiui, „Aušros“ 1914 m. spalio 1 d., Nr. 38, p. 467, išspausdinta Rodūnios (Lydos apskr.) lietuvių choro su vadovu
kun. J. Breiva, 1914 m., nuotrauka; 1915 m. balandžio 21 d.,
Nr. 15, viršelyje išspausdinta kompozitoriaus Šimkaus nuotrauka; 1915 m. birželio 3 d. publikuotas Antano Vaičiūno
straipsnis „Mūsų daina“, raginantis atkreipti dėmesį į lietuviškos dainos puoselėjimą ir melodijos svarbą (Vaičiūnas, 1915,
p. 263–264); net keliuose numeriuose (1915 m. Nr. 16–26,
balandis–liepa) publikuoti skelbimai apie bažnytinius giesmynus, kuriuos surinko ir chorui parengė Naujalis; periodinėje
skiltyje „Iš Lietuvos“ paskelbtos tokios žinutės:
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1915 m. balandžio 1 d., Nr. 12, p. 150, Varėna: vargonininkas
K. Mieliauskas subūrė ir išlavino chorą, kuris gieda 4 balsais;
1915 m. balandžio 21 d., Nr. 15, p. 188, Gegrėnai: jau 3 metai
šiame miestelyje yra muzikantų būrelis, griežiantis šventadieniais, tačiau nėra vargonininko, kuris suburtų chorą;
1915 m. balandžio 29 d., Nr. 16, p. 202, Semeliškės: balandžio
23 d. buvo surengtas vakaras, jame suvaidinti 2 spektakliai,
choro nebuvo, tačiau mergaitės padainavo vietinių dainelių;
1915 m. gegužės 6 d., Nr. 17, p. 216, Marcinkonys: rašoma,
kad vietos choras nyksta;
1915 m. birželio 10 d., Nr. 22, p. 278–279, Butrimonys:
rašoma apie gegužės 31 d. įvykusį liaudies dainų koncertą;
1915 m. birželio 17 d., Nr. 23, p. 292–293, Jieznas: kunigas
subūrė chorą, tačiau vietos vargonininkas su choristais per
šiurkščiai bendrauja, choro mokymui reikėtų pianino.
Pavyzdžiui, „Aušroje“ 1915 m. išspausdintos 8 dainos:
Nr. 4 (sausio 27), p. 40: Šimkaus daina „Ant tėvelio dvaro“;
Nr. 8 (vasario 27), p. 96: Naujalio daina „O ant kranto putinas“;
Nr. 11 (kovo 17), p. 131: Naujalio „Velykų giesmė“ iš „Giesmyno“;
Nr. 12 (balandžio 1), p. 148: Brazio daina „Oi žiba žiburėlis“;
Nr. 16 (balandžio 29), p. 195: Brazio daina „Palaužta rūtelė“;
Nr. 18 (gegužės 13), p. 224: Naujalio „Marijos giesmė“;
Nr. 24 (birželio 24), p. 299: Brazio harmonizuota liet. liaudies
daina „Vai ūžkit, gauskit“;
„Aušros“ Velykų priede Nr. 11, p. 4: daina „Dunojėlis“
(ž. E. Karandžiūtės, melodija – Semeliškių merginų choro,
chorui harmonizavo kun. T. Brazys).
Po 1914 m. rugpjūčio 1 d. „Teatro“ skiltis išspausdinta tik 4
numeriuose iš 129: dviejuose pirmuose 1914 m. numeriuose
liepos 19, 20 d. (rugpjūčio 1, 2); prieš Velykas 1915 m. kovo
20 d. (balandžio 2) ir gegužės 17 d. (30).
Lietuvos žinios, 1914, Nr. 159, šeštadienis, liepos 19 (rugpjūčio
1), p. 1.
Viltis, 1914, Nr. 159, šeštadienis, liepos 19 (rugpjūčio 1), p. 1.
Lietuvos žinios, 1915, šeštadienis, rugsėjo 5 (18).
Nėra žinoma, ar renginiai, paskelbti šiame ir kituose panašaus
turinio anonsuose, įvyko, nes karo metu suorganizuoti viešą
renginį reikėjo specialaus, pavyzdžiui, gubernatoriaus leidimo,
kurį ne visada pavykdavo gauti. Esant informacijai, kad anonsuojamas renginys įvyko, šiame straipsnyje bus nurodoma.
Šiame vargonininkų draugijos pranešime teigiama, esą draugijai labai naudinga informaciją apie savo veiklą ir pan. skelbti
„Vilties“ dienraštyje, nes pastarąjį skaito daug kunigų. Tai
paaiškina, kodėl šiame dienraštyje nuolatos buvo spausdinami
vargonininko vietos ar vargonininko ieškančių skelbimai.
Pavyzdžiui, tuo pačiu metu Vilniuje leistame kitame dienraštyje „Lietuvos žinios“ nuo 1914 m. liepos 19 d. (rugpjūčio
1) iki paskutinio numerio 1915 m. rugsėjo 5 d. (rugsėjo 18)
neaptikta nė vieno tokio turinio skelbimo.
Tą pačią dieną šis skelbimas išspausdintas ir kitame Vilniuje
leistame dienraštyje „Lietuvos žinios“: „K. Dambrauskienės
pianino ir partepijonų sandėlis perkelta į Vokiečių g. 3–6“
(Nr. 161, 1914 m. liepos 22 d. [rugpjūčio 4]).
Apie Panevėžio vadinamojo Montvilo teatro veiklos atnaujinimą bus paskelbta „Vilties“ Nr. 257, 1914 m. lapkričio
14 d. (24). Teatras buvo Respublikos g., jį XX a. pradžioje
pramonininkas ir filantropas Stanislovas Montvila įrengė
vietoj mielių ir spirito fabriko šaltkalvystės dirbtuvių. 1913 m.
gruodžio 1 d. (naujuoju stiliumi gruodžio 14) teatro pastatas
buvo atidarytas ir atiduotas Panevėžio miesto bendruomenei
vaidinimams ir muzikiniams vakarams rengti.
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Taip pat „Viltyje“ bus išspausdintas skelbimas apie mokyklos
atidarymą (Nr. 219, 1914 m. rugsėjo 30 d. [spalio 13]).
Apie Adomavičių „Viltyje“ taip pat rašoma 1914 m. gruodžio
20 d. (sausio 2), Nr. 287.
„Viltyje“ išspausdinto teksto turinys (kalba netaisyta, Nr. 226,
1914 m. spalio 8 d. [21], p. 2):
Žinomas prancūzų kompozitorius Saint Sain’sas padėjo
laikraštyje „Echo de Paris“ karštą protestą prieš statymą Prancijos
teatruose Rišardo Vagnerio operų ir kitų veikalų.
Ar jūs plosite žinomajam dainiui, – klausia Saint Sain’sas, – jeigu jis užgavo jūsų motyną? Muzika – yra daugiau, negu
tautos sielos kalba. Vagneris vokiečių laikomas vokiškojo genijaus
įsikūnijimu. Prancija gi negali užmiršti, kad Vagner’is – atstovas
tautos, kuri žūdė moteris ir vaikus, šaudė į ligonines, griovė bažnyčias, neapkentė Prancijos. Kaip gi taip galima ploti Vagneriui?
Vargonininkų draugijos valdybos nario straipsnis apie įvykusį
susirinkimą bus išspausdintas „Vilties“ Nr. 270, 1914 m. lapkričio 29 d. (gruodžio 12).
Veikiausiai apie tą patį koncertą 1914 m. gruodžio 24 d. (sausio 6) rašyta „Lietuvos žiniose“ (Nr. 196): skiltyje „Lietuviai
svetur“ rašoma, kad Maskvoje gruodžio 10 d. buvo planuotas
koncertas, kuris neįvyko negavus leidimo. Koncerte turėjo
pasirodyti: dainininkas Kipras Petrauskas, kompozitorius
Šimkus ir maskviečių choras; muzikinė programa – 10 lietuvių liaudies bei Šimkaus ir Čiurlionio harmonizuotų dainų.
Teigiama, kad choro repeticijoje buvo repetuojamos dainos
„Lietuviais esame mes gimę“, „Šią nedėlėlę“, „Ko liūdi“, „Oželis“, „Bijūnėlis“, „Vai, kas sodai“, „Vai žydėk“, „Šėriau žirgelį“.
Nadežda Vasiljevna Plevickaja (1884–1941), mecosopranas,
nuo 1914 m. rudens lankėsi Vilniuje, Kaune, rengė Raudonojo
Kryžiaus paramos koncertus.
Apie įvykusį koncertą rašoma „Vilties“ Nr. 263, 1914 m.
lapkričio 21 d. (gruodžio 4).
Iš Marijampolės dirigentas Iešmanta netrukus persikėlė į
Vilnių, tai liudija „Lietuvos žiniose“ 1915 m. gegužės ir birželio numeriuose (Nr. 60, 68) išspausdinta informacija apie
dirigento repeticijas su choru Šv. Mikalojaus bažnyčios salėje,
panašaus turinio pranešimą paskelbė ir „Viltis“ (Nr. 114).
Liepos 18 d. Vilniaus rusų klube buvo planuojama surengti
Petrogrado, Maskvos, Varšuvos ir Dorpato lietuvių studentų
vakarą, kurio programoje – 2 spektakliai ir Iešmanto diriguojamo choro muzikos koncertas, tačiau koncertas neįvyko, nes
„visi Vilniaus gyventojai nuo 18 iki 50 metų liepos 16 d. turėjo
išeiti karo darbų dirbti“ (apie planuojamą koncertą rašyta
„Lietuvos žinių“ 1915 m. Nr. 78, 80, 81).
Rundanai – dab. Rundėnai / Rundēni, Latvija; Liucinas – dab.
Ludza, Latvija.
Atsiliepimas apie įvykusį koncertą išspausdintas „Vilties“
1915 m. sausio 8 d. (21) Nr. 5, išsami recenzija publikuota
1915 m. sausio 9 d. (22) Nr. 6.
Filharmonijos salės adresas Vilniuje tuo metu buvo Nižegorodo ir Makarijaus gatvių kampas.
„Lietuvių suvalkiečių naudai“ rengiamas gudų vakaras įvyks
ne sausio 18, bet 25 d., apie tai paskelbta „Viltyje“ 1915 m.
sausio 17 d. (30), Nr. 13.
„Aficerių“, „Oficierių“ klubas buvo vadinamojoje Ignatjevo
aikštėje („Lietuvos žinios“, Nr. 15, 1915 m. vasario 6 (19) d.),
buvusios, t. y. Šv. Ignoto, bažnyčios patalpose, dabar Šv. Ignoto
g. 6.
Dabar Gedimino pr. 22, čia įsikūręs Vilniaus mažasis teatras.
Paskaita bus nukelta į sausio 25 d. („Viltis“, 1915 m. sausio
18 d. (31) Nr. 14).
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Plačiau apie šį vakarą rašome kitame „Vilties“ numeryje
(Nr. 15, 1915 m. sausio 20 d. [vasario 2]).
Beje, panašaus turinio žinutė dar prieš pusmetį, 1914 m.
rugpjūtį, buvo išspausdinta „Vairo“ laikraštyje (1914, Nr. 14,
rugpjūčio 30, p. 16):
Stasys Šimkus, baigęs Petrogrado konservatoriją, apsigyveno
Vilniuje. Duoda muzikos lekcijas: fortepijonas, kompozicijos
teorija ir t. t. Lidskij per. No. 7. Lietuvių Mokslo Draugija.
Kituose „Vilties“ numeriuose nurodoma renginio data – kovo
1 d. (žr. Nr. 46, 48).
„Lietuvos žiniose“ išspausdintoje recenzijoje teigiama, kad
šiame vakare taip pat buvo dainuojama solo (Lietuvos žinios,
1915 m. kovo 4 d. (17), Nr. 26).
Į šį pranešimą išspausdintas Vidiškių vargonininko Julijono
Steponavičiaus atsakomasis tekstas „Vilties“ Nr. 69, 1915 m.
kovo 28 d. (balandžio 10), paneigiantis čia parašytą informaciją.
Šiame pranešime nurodyta kita data – kovo 20 d., tačiau
„Vilties“ Nr. 110 Aluntos kunigas Balandis išspausdino klaidos
atitaisymą – kovo 29 d.
Apie Butrimonyse gegužės 31 d. įvykusį liaudies dainų koncertą „Viltyje“ išspausdinta recenzija (1915 m. birželio 25 d.
[liepos 8], Nr. 141); apie šį koncertą taip pat rašyta „Aušroje“
(1915 m. birželio 10 d., Nr. 22, p. 278–279).
Stakliškių vargonininko V. Tulevičiaus atsiliepimas į šį pranešimą dėl neteisingos informacijos išspausdintas „Viltyje“
1915 m. birželio 17 d. (30), Nr. 134, o po savaitės, birželio 24
d. (liepos 7), Nr. 140 pasirodys atsakas į vargonininko tekstą
(autorius Nekaimiečių Jonas).
Apie šį renginį rašoma ir vėliau, „Vilties“ Nr. 128, 1915 m.
birželio 10 d. (23).
Apie šį renginį rašyta ir ankstesniame „Vilties“ numeryje
(žr. Nr. 118).
Su šiomis recenzijomis polemizuojama po kelių dienų, 1915
m. birželio 28 d. (liepos 11), „Lietuvos žiniose“ (Nr. 73)
išspausdintoje recenzijoje, kurioje teigiama, kad pianistas
Kamaitis fortepijonu „skambino labai techniškai, bet ir... be
jokio jausmo“, dėl prasto pasirodymo kritikuojami vaidinimai.
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Vita GRUODYTĖ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gyvoji elektronika šiame kūrinyje leidžia praktikuoti tai,
ką Tristan’as Murail’us pavadino „aukštesniu organizacijos
principu“. Kompozitorius yra teisingai pastebėjęs, kad „informatika išryškina kombinatorinių praktikų paprastumą ir
naivumą“ ir suteikia galimybę pereiti prie „tiesioginės formų
organizacijos, daugiaparametrės plėtotės, santykių tinklo“
(Murail, 1998, p. 103). Kita vertus, elektronika suteikia
galimybę artikuliuoti kartu ir makro-, ir mikrolygmenį.
Tai, ką Hugues’as Dufourt’as pavadino „garsinio fenomeno
mikroanalize“: tai „galimybė suteikti akustinei bangai pačias
mažiausias modifikacijas“; „garsinis objektas tampa įtampų
lauku“, taigi „kompozicijos darbas yra organizuoti vidines
garso dimensijas“; „judėjimas įgauna gelmę arba tampa
grynu intensyvumu“ (Dufourt, 1985–1986, p. 290–291).
Muzika be įvykių
Kompleksinė erdvinė kūrinio forma, kurią užpildo
intensyvus besiplečiantis (besidauginantis) ir siaurėjantis
(susitraukiantis) elektroninis mikropolifoninis „plaušas“,
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percepcijos prasme yra labai įtaigi. Klausytojas dinaminio
apogėjaus momentu atsiduria skirtingų susikertančių erdvės
linijų taške: tai tarytum atsidūrimas pačiame dinaminio
sūkurio centre. Tiksliau, klausytojas įtraukiamas į patį
garsinių „įvykių“ centrą, nors įvykių tradicine prasme, tiesą
sakant, ir nėra. Nėra jokio apčiuopiamo muzikinio įvykio,
kurį klausa galėtų identifikuoti ir atpažinti. Neįmanoma
nustatyti nei jo pradžios, nei pabaigos. Akustiniu „įvykiu“
čia tampa skirtingų erdvinių formų (aukštai žemai / toli arti
toli / išorėje viduje / išdidėjimas sumažėjimas) susidūrimas
viename taške, visų šių erdvinių formų sinchronizavimo
momentas. Tačiau jis suvokiamas kaip „įvykis“ tik jam
pasibaigus, nuslūgus įtampai, jau „įvykus“.
Jacques’as Demierre’as, kalbėdamas apie Luigi Nono kūrinius, parašytus naudojant gyvąją elektroniką, yra sakęs, kad
ji suteikia galimybę „organizuoti kartu ir garsinę medžiagą,
ir jos erdvinę bei architektūrinę išraiškas“ (tai atitinka
Dufourt’o mintį), „integruoti akustinius ir elektroninius
instrumentus“, taip pat leidžia „garsinio įvykio demateria
lizaciją“ (Demierre, 1990, p. 5). „Smėlio laikrodžiuose“
įdomi kaip tik garsinio įvykio dematerializacija: iš akustinės (analizuotinos) plotmės jis – „įvykis“ – perkeliamas į
percepcinę, jutiminę plotmę: į patyrimo, taigi ir emocinės
atminties plotmę.
Kai kompozitorė kalba apie tai, kad „perėjimas iš vieno
garso į kitą, iš aukšto registro į žemesnį ir patį žemiausią nėra
traktuojamas kaip įvykių seka, bet priklauso tik nuo objektyvo atstumo nuo objekto, vaizdo amplitudės ir ryškumo
nustatymo“, ji pabrėžia tai, kad jos išeities taškas yra vizualus
fenomenas: patyrimas atsidūrus išdidinto objekto akivaizdoje. Tačiau garsinė percepcija – atsidūrimas išdidinto garsinio objekto akivaizdoje – yra sudėtingesnė nei vizualinė.
Vaizdas visuomet yra išoriškas (į jį žiūrima, taigi išsaugoma
žiūrėtojo autonomija), jo poveikis silpnesnis, o garsas yra
įtraukiantis, jis leidžia patirti buvimo garse, buvimo esant
garso apsuptam iš visų pusių, pojūtį. Taigi jo psichologinė
įtaiga yra stipresnė. Kita vertus, vizualus išdidinimas visada
turi aiškias ribas, o garso išdidinimas – ne, nes garsas užpildo
visą esamą erdvę, todėl jo intensyvumas patiriamas tiesiogiai.
Kaip yra sakęs Platonas, „muzika turi galią įsibrauti į sielą,
tiesiogiai paliesti ją“ (Platon, 1958, p. 100).
Makroformos požiūriu garso išsiplėtimo ir susitraukimo
judesys čia imituoja ir kitą – fiziologinį – gestą: įkvėpimo ir
iškvėpimo schemą, būdingą daugeliui Janulytės kūrinių3. O
tai jau archetipinė, su supimu ir bangavimu susijusi schema,
kuri yra labai aiškus, natūralus ir klausytojui emociškai
artimas biologinis judesys.
Hedonizmas
Eksperimentinė elektroakustinė muzika jau nuo XX a.
antros pusės praktikavo fizinio garso poveikio bandymus,
kuriuose svarbiausia yra fizinė kūno reakcija. Juose ieškomos
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klausytojo tolerancijos ekstremalioms akustinėms situacijoms ribos, dažniausiai siekiant sukelti nepatogumo, atstūmimo reakciją kaip rezultatą į įvairaus pobūdžio dirginimus
ir trikdžius.
„Smėlio laikrodžiuose“, kaip ir visoje kitoje Janulytės
muzikoje, priešingai, yra didelė hedonizmo dozė. Jos tikslas yra ne eksperimentuoti su klausytoju, o jį sudominti,
sužavėti, pritraukti, įtraukti. Todėl čia tokia svarbi minėtų
psichologinio, fiziologinio ir archetipinės atminties aspektų
jungtis: klausytojui sunku priešintis neagresyviam ir kontinualiam garsui. Sunku priešintis tam, kas yra fiziologiškai artima ir pažįstama. Kita vertus, klausytojas priverstas reaguoti
į kritinę ribą, kuri pasiekiama per garso erdvės, garso masės
išdidėjimą ir jos intensyvumą. Ši riba čia yra aktyviausias
kūrinio elementas. Kaip tik dėl jos užsimezga santykis tarp
kūrinio ir klausytojo. Būtent dėl šios beveik fizinės reakcijos
į garso ir vaizdo hedonizmą, neperžengiant ribos, ties kuria
yra galimas atmetimo (išgąsdinimo) momentas, klausytojas
kūrinio pabaigoje nelieka abejingas.
Jei XX a. pabaigos akustiniuose eksperimentuose dažniausiai buvo ieškota atmetimo reakcijų, tai aptariamos
muzikos atveju fiziologinė kvėpavimo schema, lėtas ir laipsniškas garso masės didinimas ir ekstremalus tekamumas,
priešingai, nesukelia jokio įtarumo: „pasitikėjimo“ koeficientas yra nepaprastai didelis. Kritinis momentas tampa
staigmena, nes psichologinis pasipriešinimas yra tarytum ir
pavėluotas. Kai suvokiamas situacijos kritiškumas, atoslūgio
banga jau būna vėl sugrąžinusi klausytoją į saugią zoną.
Makroformos simetrijos banalumas išvengiamas dinaminį apogėjų sukuriant ties vadinamąja aukso riba (2/3
kūrinio trukmės). Šia asimetrija pabrėžiama dinaminio
augimo (erdvės didėjimo) reikšmė ir svarba.
Vizuali iliuzija: linijinis erdvinės formos patyrimas
Medijos instaliacija – vizualus aspektas – suteikia
kompleksiškumo, kurio nebuvo ankstesniuose Janulytės
kūriniuose.
Kompozitorė šitaip apibūdina vizualųjį kūrinio aspektą:
Muzikinė idėja vizualizuojama pasitelkus specialiai sukurtas
cilindrines tiulio uždangas, ant kurių projektuojami vaizdo
ir šviesų efektai išplečia, transformuoja atlikėjų būvį scenoje,
kuria fikcijas ir įtraukia publiką į įvairias suvokimo patirtis.
Nors kūrinio išeities taškas buvo grynai akustinės-vizualinės prigimties, vis dėlto talpus ir atviras interpretacijoms
smėlio laikrodžio fenomenas kūrybos proceso metu apaugo
tam tikromis asociacijomis ir potekstėmis. Byrantis ir besikaupiantis metaforinis smėlis, tarsi praeinančio laiko nuosėdos,
vis labiau apsemia ir galiausiai visai panardina juose įkalintus
kūrinio herojus: jų tapatybės kinta, blunka ir išnyksta, kol
indams užsipildžius nenumaldomas chronometrų veikimas
sustoja, viskas sustingsta ir ima veikti priešingas – (apsi)valymo
ir (nu)skaidrėjimo – procesas.

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

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

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

Polifoninis keturių violončelių santykis yra tai imitacinio, tai kontrapunktinio, tai paralelinio pobūdžio. Akivaizdžios logikos tarp vizualios keturių cilindrų kaitos nėra. Jų
seka varijuoja įvairiomis konfigūracijomis. Įžvelgtume tik
vieną jų sekos apvertimo (horizontalioje ašyje) signifikaciją,
kai ties 12 partitūros minute vizualus sūkurys pereina iš
kairės į dešinę, nuosekliai per visus keturis (1–2–3–4) cilindrus, o ties 44 minute atvirkštine kryptimi iš dešinės į kairę
(4–3–2–1). Polifoniniame kontekste vos keli visų keturių
cilindrų vizualios sinchronizacijos momentai percepciškai
yra labai stiprūs. Jie suteikia suderinimo, „harmonijos“
pojūtį. Kaip tik čia suformuojamas spalvų intensyvumas.
Didžioji šio kūrinio fikcija yra turbūt tai, kad iš daugelio
jį sudarančių elementų, klausytojui-žiūrovui nėra aišku,
kurie jų ir kuriuo momentu yra aktyvūs. Sinchronizacijos
momentas, išgyvenamas kaip „dematerializuotas įvykis“,
prikausto klausytojo-žiūrovo dėmesį pirmiausia dėl to, kad
jis akimirkai susieja skirtingų plotmių ir skirtingo pobūdžio
bei prigimties elementus (erdvinius, laikinius, vaizdinius,
akustinius ir t. t.): tarytum sėdėtume garso pripildytoje
sferoje ir stebėtume pro akis pagreitintai lekiantį laiką,
keičiantį medžiagos konsistencijos būvius; garsinė erdvė
priartėja, apsupa ir nutolsta, o vizuali brėžia horizontalų,
nors ir ciklinį, kryptingumą, tačiau tam tikru momentu
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nebelieka skirtumo tarp abiejų pojūčių, apsivertimas įvyksta
ir perceptyvinėje plotmėje. Visų lygmenų sinchronizacijos
momentas psichoakustine prasme tuo ir įtaigus, kad jutiminė koherencija yra nuolat trikdoma: makroschemoje
ilgą sensorinę disharmoniją tik trumpai pakeičia harmonija.
Minėtą garso lygmens išorės vs vidaus priešstatą, „čia ir
dabar patyrimą“, vizualioje plotmėje atitinka virtualus violončelės stygų išdidinimas – tai, ką kompozitorė pavadino
„objekto apžiūrėjimu iš arčiau“. Tik čia, priešingai nei akustinėje plotmėje, ne erdvė apsupa klausytoją, o klausytojas
virtualiai tarytum priartinamas prie instrumento. Įvyksta
dar vienas priešpriešine linkme nukreiptas, bet akustinę
plotmę papildantis potyris.
Apibendrinimas: Accordone
„Smėlio laikrodžiai“ metaforiškai yra konsistencijos
neturintis įvaizdis: tai, kas turi formą, bet realiai neturi
kūniškumo – byrantis smėlis. Įdomu, kad kritiniu kūrinio
momentu konsistencijos neturintis, dematerializuotas
akustinis įvykis vizualiai yra išreikštas per konsistenciją įgavusius, sustingusius gamtos elementus. Tokioje priešingybių
ir tarytum nesuderinamumo logikoje Janulytė ir Scarcella
suformulavo partitūrą, kuri realiai atitinka multimedijos
žanrą. Visi kūrinyje dalyvaujantys parametrai komunikuoja
vienas su kitu tai papildydami, tai prieštaraudami vienas
kitam. Turėdami tarytum ir tą pačią trajektoriją (formą),
jie įneša į kūrinį kiekvienas savąją specifiką. Jei bandytume
sudaryti tuo pačiu metu vykstančių, laike kintančių, percepcinių elementų sąrašą, gautume tai:
Judėjimas – sąstingis – judėjimas
Akustinis garsas – elektroninis – akustinis garsas
Gyvi atlikėjai – virtualūs – gyvi atlikėjai
Išorė – vidus – išorė
Eterinis – sūkurinis – sustingęs – sūkurinis – eterinis
Nespalvota – spalvota – nespalvota
Dinaminis augimas – dinaminis atoslūgis
Išdidėjimas – sumažėjimas
Priartėjimas – nutolimas
Įkvėpimas – iškvėpimas
Vizualus trimatiškumas
Akustinis trimatiškumas
Vizualus lineariškumas
Akustinis lineariškumas
...
Matyt, percepcinę visumą tinkamiausiai galėtume
apibūdinti Merabo Mamardashvilio ir Peterio Sloterdijko
vartotu „psichologinės topografijos“ terminu: ją čia išreiškia permanentinis judėjimas įvairių pojūčių ir patyrimų
trajektorijomis. Klausytojas yra tas, kuris stebi vaizdą, ir
tas, kuris jaučia erdvę, tas, kuris yra akustinės erdvės viduje

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

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

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

of the Lithuanian Presidency of the Council of the European
Union, Flagey Center, 2013 m. gruodžio 18 d.
Iš pokalbio su Juste Janulyte, 2013.
Plačiau žr. Gruodytė, 2013.
Iš pokalbio su Luca Scarcella, 2013 m. gruodžio 18 d.
Iš pokalbio su Luca Scarcella, 2013 m. gruodžio 18 d.
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numerio sudarytoja. Nuo 2013 m. – žurnalo „Ars et praxis“
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kompozitorių sąjungos narė.
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El. p. laimab72@gmail.com
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Gražina Daunoravičienė (g. 1955) – muzikologijos daktarė (1990), 2008 m. atliko habilitacijos procedūrą, Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos profesorė (2008), Lietuvos mokslo
tarybos narė, Humanitarinių ir socialinių mokslų komiteto narė
(2008–2013). Nuo 1979 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje, 1998–2003 m. – Muzikos teorijos katedros vedėja.
Stažavo Maskvos valstybinėje P. Čaikovskio konservatorijoje
(Rusija), Zalcburgo „Mozarteum“ (Austrija). Apdovanota Saksonijos žemių kultūros ir mokslo ministerijos stipendija moksliniam darbui Vokietijoje, gavo DAAD stipendiją, buvo pakviesta į
Oksfordo universitetą pagal programą „Oxford Colleges Hospitality“. Skaitė pranešimų ir publikavo darbų Lietuvoje, Latvijoje,
Lenkijoje, Estijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Didžiojoje Britanijoje,
Belgijoje, Šveicarijoje, Slovėnijoje, Čekijoje, Serbijoje, Suomijoje,
JAV, Kinijoje ir kt. Išleido tris sudarytas monografijas (2002,
2007, 2013). Įsteigė ir rengia mokslinį tęstinį žurnalą „Lietuvos

muzikologija“, rengia ir leidžia 5 tomų studijų vadovą „Muzikos
kalba“ (1–2 tomai išleisti 2003 ir 2006).
Moksliniai interesai: muzikos žanro ir muzikos formos
problematika, istoriniai kompozicinių technikų modeliai,
XX a. lietuvių muzikos kompozicinės tendencijos.
El. p. daunora@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2014 05 20
Vita Gruodytė (g. 1966) dirba Klaipėdos universiteto Muzikologijos institute. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje
apgynė daktaro disertaciją „Erdvės fenomenas XX amžiaus
muzikoje“. „Kultūros barų“ žurnalo redakcinės kolegijos ir
Lietuvos kompozitorių sąjungos narė. Moksliniai interesai:
kultūrinės ir politinės įtakos šiuolaikinėje muzikoje, lietuvių
muzikos tapatybės klausimai.
El. p. vita.gruodyte@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2013 05 11
Helmut Loos (g. 1950) Bonos universitete studijavo
muzikologiją, meno istoriją ir filosofiją, 1980 m. įgijo mokslų
daktaro laipsnį, 1989 m. – habilituotas mokslų daktaras.
1981–1989 m. – Bonos universiteto Muzikologijos katedros
mokslininkas, 1989–1993 m. – Vokiečių muzikos Rytuose
instituto direktorius, nuo 1993 m. – Chemnico technologijos
universiteto Muzikos istorijos katedros profesorius ir vedėjas,
nuo 2001 m. – Leipcigo universiteto Muzikologijos instituto
profesorius ir vedėjas. 2003–2005 m. – Leipcigo universiteto
Istorijos, meno istorijos ir orientalistikos fakulteto dekanas.
Nuo 2005 m. yra Vokiečių muzikinės kultūros Pietryčių
Europoje sąjungos narys, 2003 m. jam suteiktas Lvovo konservatortijos garbės profesoriaus vardas, 2014 m. – Bukarešto
nacionalinio muzikos universiteto garbės daktaro vardas.
Tarptautinių redakcinių kolegijų narys (moksliniai žurnalai
„Hudebni věda“, „Lietuvos muzikologija“, „Menotyra“, „Ars &
Humanitas“, „Musicology Today“, „Muzica. Romanian Music
Magazine“, „Studies in Penderecki“).
El. p. hloos@uni-leipzig.de
Straipsnis įteiktas 2013 05 11
Rasa Murauskaitė (g. 1992) studijuoja Lietuvos muzikos
ir teatro akademijoje (Muzikos teorijos ir kritikos studijų
programa). 2013 m. rugsėjį–2014 m. vasarį studijavo Nacionalinėje Paryžiaus muzikos ir šokio konservatorijoje; čia vykusioje konferencijoje „100 viduramžių muzikos metų“ skaitė
pranešimą „Himnas Apolonui“. Už puikius studijų įvertinimus
ir aktyvią veiklą 2013–2014 m. jai paskirta Lietuvos muzikos
ir teatro akademijos senato stipendija. Lietuvos muzikos ir
teatro akademijos studentų konferencijoje 2014 m. pelnė
apdovanojimą už geriausią pranešimą.
Paskelbė straipsnių Lietuvos kultūrinėje spaudoje, dalyvauja organizuojant muzikos festivalius, muzikologijos
projektus. Moksliniai interesai: XVI a. Lietuvos Didžiosios
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Kunigaikštystės muzika, istoriografija, grigališkasis choralas, populiariosios muzikos reiškiniai, muzikos estetika ir psichologija.
El. p. rasamuraus@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2014 04 02
Sviatlana Niemahaj (g. 1974) – muzikologijos daktarė
(2006), Baltarusijos valstybinės muzikos akademijos Baltarusių
muzikos katedros lektorė (2008). Nuo 2008 m. – Baltarusijos
nacionalinio akademinio operos ir baleto teatro kūrybinės grupės „Belarusian Capella“ meno vadovo pavaduotoja. 2008 m.
pelnė Baltarusijos mokslų akademijos įsteigtą jaunųjų mokslininkų apdovanojimą. Jos knyga apie Mikalojaus Konstantino
Oginskio gyvenimą ir kūrybą (Life and Works of M. K. Ogiński
in the Coordinates of his Time and Cultural Environment, 2007)
2009 m. pelnė pirmą premiją daktaro disertacijų kategorijoje
2-ame mokslinių darbų konkurse, kurį organizavo Lenkijos
Respublikos ambasada Baltarusijoje. 2009 m. dalyvavo Lenkijos Respublikos kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos
programoje „Gaude Polonia“. Paskelbė daugiau kaip 70 straipsnių baltarusių, lenkų ir lietuvių spaudoje.
El. p. sviatlena@tut.by
Straipsnis įteiktas 2014 08 21
Rima Povilionienė (g. 1975), humanitarinių mokslų (muzikologija) daktarė (2007), 2000 m. Lietuvos muzikos ir teatro
akademijoje (LMTA) baigė fortepijono atlikėjo magistro studijas;
2003 m. – muzikologijos magistro studijas, 2004 m. stažavo
Leipcigo universiteto Muzikologijos institute, 2012 m. spalio
mėn. – IRCAM Paryžiuje (Prancūzija). LMTA Muzikos teorijos
katedros docentė ir Mokslo centro vyresnioji mokslo darbuotoja,
Tarptautinio semiotikos instituto (ISI) vyresnioji mokslo darbuotoja, mokslinių straipsnių rinktinės „Lietuvos muzikologija“
vyr. redaktoriaus asistentė, Lietuvos nacionalinės filharmonijos
vyriausioji redaktorė, mokslo projektų vadovė ir dalyvė.
R. Povilionienė paskelbė daugiau kaip 15 mokslinių
straipsnių, skaitė pranešimų tarptautinėse konferencijose, sudarė ir redagavo daugiau kaip 10 leidinių, publikuoja straipsnius
ir recenzijas Lietuvos spaudoje, parengė tekstų CD ir DVD
bukletams. 2013 m. išleido mokslinę monografiją „Musica
mathematica. Tradicijos ir inovacijos šiuolaikinėje muzikoje“, apdovanotą V. Landsbergio fondo premija už geriausią
metų muzikologinį darbą. 2008 m. R. Povilionienės daktaro
disertacija apdovanota Lietuvos jaunųjų mokslininkų darbų
konkurso diplomu (Lietuvos mokslų akademija); 2002 ir 2004
m. bakalauro ir magistro darbai pelnė laureato apdovanojimus
Lietuvos universitetų studentų mokslinių darbų konkurse
(Lietuvos mokslų akademija).
Lietuvos kompozitorių sąjungos Muzikologų sekcijos narė.
El. p. r_povilioniene@yahoo.com
Straipsnis įteiktas 2014 08 29
Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė (g. 1962) – muzikologijos
daktarė (1993), habilituota daktarė (2009), docentė (1998),
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Etnomuzikologijos
katedros vedėja (nuo 2001), Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyriaus vyriausioji mokslinė bendradarbė (2010).
Europos etnomuzikologų seminaro (ESEM), Tarptautinės
tradicinės muzikos tarybos (ICTM), Vokalinės polifonijos

194

tyrimų centro Tbilisyje narė, nuolatinė vokalinės polifonijos
tyrėjų simpoziumų dalyvė, dalyvauja Europos daugiabalsės
muzikos tyrimų centro (EMM) veikloje. Skaitė mokslinių
pranešimų ir publikavo darbų Lietuvoje, Austrijoje, Didžiojoje
Britanijoje, Estijoje, Gruzijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Rusijoje,
Sardinijoje, Vokietijoje ir kt. Išleido monografijas „Sutartinių
atlikimo tradicijos“ (2000) ir „Lithuanian Polyphonic Songs.
Sutartinės“ (2002), sutartinių pradžiamokslį „Kokių giedosim,
kokių sutarysim?“ (2004), sudarė ir parengė 11 muzikinio
folkloro kompaktinių plokštelių ir vaizdadiskių.
Folkloro atlikėja, vadovauja sutartinių giedotojų grupei
„Trys keturiose“ (nuo 1986), folkloro ansamblio „Visi“ narė
(nuo 1986), užsiima aktyvia sutartinių sklaida Lietuvos ir
užsienio folkloro, taip pat šiuolaikinės muzikos festivaliuose.
Už reikšmingą mokslinę ir visuomeninę veiklą etninės kultūros
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Anna Shvets (g. 1987) – Liublino M. Curie-Sklodowskos
universiteto Kultūros tyrimų centro kultūrologijos ir muzikologijos doktorantė. Magistro studijas baigė kaip kompozitorė,
tai ją paskatino gilintis į postmodernios muzikos tyrimus informacinės visuomenės kontekste. Paskelbė 12 straipsnių, dalyvavo
14 tarptautinių konferencijų Londone, Zalcburge, Florencijoje,
Vilniuje, Krokuvoje, Kijeve ir Liubline. Kaip kompozitorė
pelnė apdovanojimų ir diplomų tarptautiniuose kompozicijos
konkursuose. Parašė nemažai instrumentinės, chorinės muzikos
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Tamara Vainauskienė – humanitarinių mokslų daktarė
(1993), Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Dainavimo
katedros docentė (1996). Paskelbė mokslo straipsnių recenzuojamuose mokslo leidiniuose, meno sklaidos publikacijų, recenzijų, skaitė pranešimų nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse
konferencijose. Parašė teorinių-metodinių darbų, tarp jų „Dainavimo pagrindų formavimas“ (2004). Monograﬁjos „Lietuvos
muzikos istorija. Nepriklausomybės metai 1918–1940“ (2009)
bendraautorė. Mokslinių interesų sritys: dainavimo meno
edukologija (istorija, teorija, metodika), vokalinės muzikos
atlikimo teorija ir praktika, tautinių akademinio dainavimo
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El. p. tamaravainauskiene@takas.lt
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Balys Vaitkus (g. 1963) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje su pagyrimu baigė fortepijono ir vargonų studijas (1985),
Liubeko aukštojoje muzikos mokykloje – vargonų aspirantūrą
(1994), nuo 2011 m. yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos meno doktorantas. Tarptautinių pianistų ir vargonininkų
konkursų Latvijoje (1984), Čekijoje (1989), Vokietijoje (1993)
ir Lietuvoje (1995) laureatas ir prizininkas. Stažavo Prahos
menų akademijoje (1988–1989, 2007–2008), „Académie de
Sablé“ (2008), Hagos karališkojoje konservatorijoje (2013),
Leipcigo universiteto Muzikologijos instituto Istorinių muzikos
instrumentų muziejuje (2013). 1989–1999 m. dėstė vargonų
specialybę Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vargonų ir klavesino katedroje. Lietuvos nacionalinės filharmonijos ansamblio
„Musica humana“ vargonininkas ir klavesinininkas.
Koncertuoja kaip solistas, su Lietuvos ir užsienio kameriniais ir simfoniniais orkestrais, chorais. Dalyvavo įrašant
kelias kompaktines plokšteles, tarp jų „Lietuvos istoriniai vargonai“ (2008). Paskelbė muzikos kritikos straipsnių Lietuvos
periodikoje. Moksliniai interesai: baroko muzikos atlikimas,
dinaminės klavesino galimybės.
El. p. balys.vaitkus@gmail.com
Tel. +37052761314
Straipsnis įteiktas 2014 05 20
Indrė Eugenija Želvytė (g. 1972) 2004 m. Lietuvos
muzikos ir teatro akademijoje įgijo fortepijono solisto ir pedagogikos magistro laipsnį, 2014 m. Sorbonos universiteto
Muzikos ir muzikologijos departamente Paryžiuje – muzikos
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Atmintinė autoriams
Teikiamų publikuoti straipsnių reikalavimai, jų recenzavimo tvarka
Į žurnalą priimami tokios arba analogiškos struktūros moksliniai straipsniai: įvadas, tyrimų tikslas, objektas, metodas
ir metodikos, gauti rezultatai, išvados arba apibendrinimas, nuorodos, naudotos literatūros sąrašas.
Prieš pagrindinį tekstą turi būti anotacija, kurioje nurodoma: tyrinėjimo objektas, metodas (metodikos), tikslas, išdėstomi tyrimo rezultatai. Paskui išvardijami reikšminiai žodžiai. Anotacija turi būti pateikiama lietuvių ir anglų kalbomis.
Straipsnio pabaigoje turi būti pateikiamos nuorodos ir literatūros sąrašas. Po literatūros sąrašo pateikiama santrauka.
Jei straipsnis lietuvių kalba, santrauka rašoma anglų kalba; užsienio kalba teikiamo straipsnio santrauka turi būti lietuvių
kalba. Santraukos apimtis – 0,5–1 puslapis.
Straipsnio iliustracinė medžiaga (nuotraukos, grafikai, schemos, lentelės ir kt.) turi būti nespalvota, geros kokybės ir
tinkama reprodukuoti. Natų pavyzdžiai turi būti parengti kompiuteriu.
Straipsnius galima teikti lietuvių ir pagrindinėmis užsienio kalbomis. Apimtis neturėtų viršyti vieno autorinio lanko.
Didesnės apimties straipsnio spausdinimo galimybė aptariama su vyriausiuoju redaktoriumi.
Straipsnio autorius atskirame lape lietuvių ir anglų kalbomis turi pateikti trumpą savo mokslinę biografiją – nurodyti
mokslinį laipsnį ir vardą, svarbiausius darbus, mokslinius interesus, darbovietę, pareigas ir adresą.
Redakcijai pagal nurodytus reikalavimus parengtą straipsnį autorius turi pateikti kompiuterinėje laikmenoje arba
elektroniniu paštu.
Pateiktą straipsnį recenzuoja du redakcinės kolegijos paskirti mokslininkai. Laikomasi nuostatos, kad kiekvienas
straipsnis turi turėti dvi recenzijas – vidinę ir išorinę. Jeigu pateikto straipsnio problematika tarpdisciplininė, privaloma
gretutinės mokslo srities ar krypties mokslininko rekomendacija.
Straipsnis spausdinamas gavus dviejų mokslininkų rekomendacijas.

Bibliografinių nuorodų sistemos reikalavimai
„Lietuvos muzikologijai“ teikiamuose straipsniuose turi būti laikomasi citavimo tvarkos ir bibliografinių nuorodų
sąrašo sudarymo metodikos.
Nuorodose ir literatūros sąraše bibliografiniai duomenys pateikiami originalo rašyba. Dokumentai kirilica nelotyninami (netransliteruojami). Kinų, japonų, arabų ir kitų kalbų šaltiniai nurodomi naudojantis atitinkamais transliteravimo
standartais. Sulotyninti duomenys gali pakeisti vartotuosius originaliame dokumente arba papildyti – tuo atveju suskliausti
laužtiniais skliaustais. Didžiųjų raidžių rašyba turi atitikti nurodomo dokumento kalboje susiklosčiusią praktiką.
Tekstinės išnašos įterpiamos į straipsnio tekstą lenktiniuose skliaustuose arba teikiamos kaip pastaba nuorodose darbo
gale. Į tekstą įterptose išnašose nurodomas cituojamo teksto autorius arba antraštė, išleidimo metai ir – jei reikia – puslapis, pavyzdžiui, (Čiurlionis 1973: 51). Kelių autorių leidinio nuoroda gali būti trumpinama nurodant pirmojo autoriaus
pavardę ir prirašant „et al.“ Nuorodose teikiami bibliografiniai duomenys nurodomi laikantis citavimo tvarkos ir literatūros
sąrašo sudarymo metodikos.
Literatūros sąrašas turi būti išdėstytas autorių arba antraščių abėcėlės tvarka. To paties autoriaus darbai rašomi išleidimo chronologine tvarka.
Bibliografinės nuorodos sudaromos laikantis šių reikalavimų:
a) po autoriaus pavardės ir vardo dedamas kablelis; po kiekvieno asmenvardžio dedamas kabliataškis;
b) jei autorius nežinomas, nurodoma antraštė (pavadinimas);
c) jei antraštės nėra, ji keičiama pirmaisiais žodžiais, reiškiančiais baigtinę mintį; po jų dedamas daugtaškis;
d) toliau eina antraštė – straipsnio arba knygos pavadinimas (kursyvu) originalo kalba;
e) prieš šaltinį, kuriame išspausdintas straipsnis, rašoma „in:“; šaltinio antraštė išryškinama kursyvu.
f) jei esama antraštės, t. y. antraštę paaiškinančių duomenų (informacija apie leidinio tipą, žanrą, paskirtį, rengėjus),
jie teikiami po antraštės; prieš paantraštę dedamas dvitaškis;
g) leidinio rengėjų (redaktorių, vertėjų ir pan.) nurodyti neprivalu, tačiau jie gali būti nurodomi po antraštės;
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h) būtini bibliografijos elementai yra išleidimo duomenys – originalo kalba rašomi duomenys: vieta, leidėjas, metai;
i) po leidinio išleidimo vietos nuorodos dedamas dvitaškis (kai leidėjas nenurodomas, dedamas kablelis); po dvitaškio
toliau rašomas leidėjas, esant keliems leidėjams – išryškintasis arba pirmasis leidėjas; po leidėjo įvardijimo dedamas kablelis;
j) toliau nurodomi leidinio metai; esant tęstinių ar periodinių leidinių numerių, tomų ir pan. nuorodoms, po leidinio
metų dedamas kablelis; nesant šių duomenų, po leidinio metų dedamas taškas, pavyzdžiui:
Landsbergis Vytautas, Geresnės muzikos troškimas, Vilnius: Vaga, 1990. ISBN 5-415-00635-4.
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k) toliau nurodomi leidinio dalies (pvz., straipsnio) puslapiai, pavyzdžiui:
Kramer Lawrence, Perspektyvos: postmodernizmas ir muzikologija, in: Goštautienė, Rūta (sud.), Muzika kaip kultūros tekstas,
Vilnius: Apostrofa, 2007, p. 124–160.

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