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Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, Kaunas pasižy-
mėjo tuo, kad čia nuo sovietmečio buvo sutelkti nemaži 
leidybiniai pajėgumai. Veikė popieriaus fabrikas, kelios 
stambios spaustuvės („Raidė“, „Aušra“, „Spindulys“), kai 
kurios svarbiausios šalies leidyklos („Šviesa“) ar jų padaliniai 
(„Vagos“ leidyklos Kauno skyrius), taip pat buvo išplėtotas 
prekybos tinklas, kurio pagrindą sudarė centrinėje miesto 
dalyje sutelkti keli universalios paskirties knygynai, knygų 
antikvariatas. Po 1990-ųjų leidyklų ir knygynų kasmet ėmė 
rastis vis daugiau, jie tapo smulkesni, kaip ir visoje šalyje kny-
gomis pradėjo prekiauti spaudos kioskai, knygynų skyriai, 
savarankiški knygynėliai kūrėsi gyvenamuosiuose miesto 
kvartaluose, atsirado specializuotų užsienio, mokomosios, 
humanitarinės literatūros knygynų. Taip pat atsikūrė Kaune 
prieškariu veikęs Juozo Masiulio knygynas, Šv. Kazimiero 
draugijos knygynas.

Natų leidybą ir prekybą Lietuvoje, taip pat ir Kaune, vei-
kė kiti veiksniai. Specifinio pobūdžio leidinių – natų – po-
reikis mūsų respublikoje niekada nebuvo didelis. Peržvelgę 
lietuviškų leidinių bibliografinius sąvadus matome, kad natų 
leidyba niekuomet neviršijo 5 proc. visų leidinių (Kučinskas 
2014: 170, 1 lentelė). Tam lemiamos įtakos turėjo ir iki šiol 
turi palyginti negausi mūsų šalies muzikų bendruomenė, 
kuri yra pagrindinė šių leidinių vartotoja. Ši bendruomenė 
Lietuvoje pasižymi tuo, kad yra tiesiogiai susijusi su švietimo 
sistema – jos pagrindą sudaro muzikos mokytojai, mokiniai 
ir muzikos mėgėjų kolektyvai (chorai, liaudies kapelos, kiti 
ansambliai). Profesionalūs muzikos atlikėjai nesiekia nė 
1 proc. muzikų bendruomenės (Kučinskas 2014: 172, 2 
lentelė). Dėl to Lietuvoje vis dar išlieka didžiausias natų 
poreikis, skirtas edukacijai. Tik nedidelė dalis muzikos lei-
dinių reikalinga tiesioginiam muzikų profesionalų darbui. 
Pastaraisiais metais matoma dar viena tendencija, smarkiai 
veikianti natų leidybą. Tai technologijų raida ir skvarba į 
kasdienį gyvenimą. Internetas, mobiliosios technologijos 
iš esmės keičia mūsų gyvenimo ritmą ir pobūdį, drauge 
kinta specifinių leidinių (natų) poreikis ir jų naudojimo 
būdas – natas galima atsisiųsti prisijungus prie internetinių 
duomenų bazių, nebelieka poreikio jas spausdinti, platinti, 
kaupti fiziniu pavidalu. Taigi po 1990-ųjų įvykę esminiai 
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visuomeninio politinio, ekonominio, technologinio ir 
kultūrinio gyvenimo pokyčiai tiesiogiai veikė knygų ir natų 
leidybą.

Natų leidyba

Po 1990 m. Kaunas neišsiskyrė iš bendros tendencijos 
Lietuvoje, natas čia leido ir anksčiau veikusios valstybės 
įstaigos, leidyklos, ir naujai susikūrusios organizacijos, ir 
pavieniai asmenys, kurių leidiniai dažnai nebuvo niekur re-
gistruojami1. Bet Kaunas pasižymėjo tuo, kad kaip tik šiame 
mieste natų leidyba po 1990 m. tapo ryškiu muzikinio kul-
tūrinio gyvenimo reiškiniu, dariusiu neabejotiną įtaką visam 
šalies natų leidybos procesui. Čia veikė keletas valstybinių 
ir privačių leidėjų. Vieną kitą leidinį išleido atsikūrusios 
prieškario draugijos ir švietimo įstaigos, kūrybos leidinius 
savo lėšomis publikavo mokytojai ir muzikai mėgėjai. Tačiau 
didžiausią įtaką natų leidybai Kaune turėjo leidėjo Jono 
Petronio (1911–2005) veikla, trukusi penkiolika metų nuo 
1990-ųjų iki leidėjo mirties. Apie šį leidėją ir jo veiklą jau 
rašyta anksčiau (Leidėjas Jonas Petronis 2012), dėl to čia tik 
trumpai paminėsime, kad Petronio įnašas į lietuviškų natų 
leidybą yra ypač reikšmingas. Išleidęs per šimtą muzikos 
leidinių,  kiekvieną jų jis parengė lyg pavyzdinį egzempliorių 
meniniu ir poligrafiniu požiūriu. Beveik visi natų leidiniai 
buvo dviem kalbomis, skirti platinti Lietuvoje ir užsienyje, 
ir net internetu2. Sutelkęs natų leidybai profesionalus ir bū-
damas reiklus leidinių kokybei, Petronis iškėlė natų leidybą į 
reprezentacines aukštumas – jo leidiniai buvo eksponuojami 
tarptautinėse knygų ir muzikos mugėse Vilniuje, Rygoje, 
Frankfurte prie Maino, Leipcige.  

Leidėjos – institucijos. Nuo 2005 m. keletą metų 
natas epizodiškai leido Kauno technologijos universitetas 
(KTU). Šio universiteto Humanitarinių mokslų fakultete 
(KMF, 2000–2012) 2004–2009 m. veikė Kultūros projektų 
centras, kuris išleido devynis natų leidinius. Daugiausia leisti 
kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus kūriniai ir žymios 
Lietuvos kanklininkės mokytojos ekspertės Alvydos Česie-
nės parengti leidiniai. Kai kuriuose jų be paginos nurodytas 
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ir leidėjo eilės numeris (pvz., KPC 001). Leidiniai buvo 
spausdinami autorių lėšomis 50–100 egz. tiražu. Pasilikus 
po keletą egzempliorių universiteto bibliotekai, nedidelis 
tiražas toliau platinti būdavo atiduodamas autoriui. Virše-
lius leidiniams (jų eskizus ar galutinį maketą) dažniausiai 
pasiūlydavo patys autoriai. Leidiniai buvo spausdinami 
KTU spaustuvėje, kuri pirmoji Lietuvoje ėmė diegti tiražų 
pagal poreikį (on demand) spausdinimo technologiją. Visų 
šio centro natų leidybą organizavo ir leidinių natografinį 
apipavidalinimą atliko šio straipsnio autorius.

Kauno lietuvių tautinės kultūros centras taip pat dau-
giausia leido Česienės inicijuotus, sudarytus, redaguotus 
leidinius kanklėms ir kitiems liaudies instrumentams bei jų 
ansambliams. Leidiniai dažniausiai buvo leidžiami sudary-
tojos lėšomis. Leidybą prižiūrėjo ir spauda rūpinosi centro 
darbuotojas informatikas ir kompiuterių specialistas Jūris 
Ambraziejus. Leidinių tiražai neviršijo 200 egz. Išspausdinti 
leidiniai buvo platinami pačiame centre per renginius, kita 
dalis – atiduota toliau platinti sudarytojai. 

„Šviesa“ ilgą laiką buvo vienintelė specializuota leidykla, 
leidusi pedagoginę literatūrą, taip pat ir  pradžiamokslius 
Lietuvos muzikos mokykloms3. Populiariausi leidiniai – 
Rimtauto Kašponio „Solfedžio“ ir Vidos Krakauskaitės 
„Jaunasis pianistas“, kas keleri metai išleidžiami tūkstan-
tiniais tiražais. Greta jų pasirodė Aldonos Simanavičienės 
„Pianisto ABC“ (1989, II leid. – 1996), Rūtos Gedminienės 
„Smuiko pradžiamokslis“ (2001), Aušros Kučinskienės 
„Pianisto pradžiamokslis“ (2012, su kompaktine plokš-
tele). Svarbu tai, kad „Šviesos“ leidykla buvo tarp pirmųjų 
Lietuvoje, išleidusių natas (mokomąsias knygas) su kom-
paktinėmis plokštelėmis.

Pavienių natų leidinių Kaune taip pat yra išleidusios 
kai kurios organizacijos. Pavyzdžiui,  Akademikių skaučių 
draugovė kartu su „Vyčio“ korporacija 1998 m. išleido 
stambios apimties (250 p.) dainyną (1 pav.), o  korporacija 
„Neo-Lithuania“ – keletą kompozitoriaus Aleksandro Ka-
čanausko kūrybos leidinių (1994–1996), kuriuos inicijavo 
ir finansavo šios organizacijos narė veteranė, kompozitoriaus 
duktė Aldona Zaborienė.

Autoriai – leidėjai. Greta organizacijų, savo kūrybą po 
1990-ųjų aktyviai ėmė leisti vyresnės kartos Kauno mokyto-
jai, meno kolektyvų vadovai ir šiaip melomanai, jaučiantys 
kūrybos potencialą, bet jo savo laiku dėl įvairių priežasčių 
negalėję atskleisti. Jie nepriklausė jokiai menininkų orga-
nizacijai, dėl to apie juos ir jų kūrybą nėra plačiau žinoma. 
Tačiau jų kūrinius į savo repertuarą dažnai įtraukdavo 
užsienyje koncertuojantys mūsų atlikėjai, taip įrodydami 
šių kūrinių meninę vertę. Visus juos vienijantis bruožas – 
dėmesys liaudies muzikai, jos aranžavimas, adaptavimas, per 
ją reiškiama meilė Tėvynei, stiprūs patriotiniai jausmai. Tarp 
tokių muzikos autorių minėtini Antanas Paulavičius, Pranas 
Jurkonis, Pranciškus Beinaris, Algirdas Populaigis, Henrikas 

Staškevičius, Vytautas Naraškevičius, Saulius Jonkus. Apie 
kai kuriuos autorius ir drauge leidėjus enciklopedijose 
pateikta labai nedaug informacijos, apie kitus – duomenų 
apskritai nėra jokiuose žinynuose. 

Pranciškus Beinaris (1921–2007) – ilgametis Kauno 
katedros vargonininkas, 1956 m. baigė J. Gruodžio konser-
vatorijos teorijos ir kompozicijos skyrių. Savo kūrybą ėmė 
publikuoti tik 1998 m. ir leido ją savo lėšomis. Leidinėliai 
buvo nedidelės 2–4 p. apimties (perlenkti A3 formato 
lapai), be viršelių (viršelį atstodavo kūrinio pavadinimas 
pirmame puslapyje), dauginti kopijavimo būdu po 10–20 
kopijų vienu metu, platinti Kauno katedroje ir dalyti ben-
draminčiams. Pirmame leidinėlių puslapyje (viršelyje) bū-
davo nurodomas tik leidinio numeris (pavyzdžiui, PB 01). 
Tradiciškai tai buvo vieno kūrinio, rečiau – dviejų vokalinių 
kūrinių leidiniai religine tematika, pirmiausia skirti kom-
pozitoriaus vadovaujamo katedros choro giedotojams. Kai 
kurių kūrinių vėliau atsirado po kelis variantus, nes autorius 
nuolat juos tobulino, koregavo, taisė, viena ar kita proga pri-
taikė kitai atlikėjų sudėčiai. Išleidęs per 60 atskirų leidinėlių, 
Beinaris nutarė sudaryti geresnių kompozicijų rinktinę ir 
pakartotinai išleisti „kaip priklauso“. Taip buvo parengti 
trys sąsiuviniai bendru pavadinimu „Giesmių puokštė“: 
„Sopulingajai Dievo Motinai“, „Džiaugsmingajai Dievo 
Motinai“ ir „Garbingajai Dievo Motinai“. Visi sąsiuviniai 
išleisti 2002 m. Rinkinius padėjo sudaryti ir išleisti sūnus Ar-
noldas Beinaris. Leidinius spausdino ir įregistravo spaustuvė 
„Judex“, kurį laiką leidusi religinę literatūrą. Visų leidinių 
išspausdinta po 1 000 egz. Leidiniai platinti knygynuose 
Kaune, Vilniuje, Kauno katedroje, dalyti bendraminčiams4.

Antanas Paulavičius (1924–2008) – chorų dirigentas, 
poetas, kompozitorius, tremtinys (Krasnojarsko kraštas). 
1992–2007 m. išleido kelis savo kūrybos rinkinius (eilė-
raščiai, dramos, apsakymai, atsiminimai), į kuriuos taip pat 
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įtraukė ir savo kūrybos dainų. Atskiru leidiniu savo dainas 
publikavo 1994 m.5 Visi leidiniai išleisti Kaune autoriaus 
ir įvairių rėmėjų lėšomis6.

Algirdas Populaigis (1925–2008) – aistringas operetės 
gerbėjas, tremtinys. Buvo ištremtas į Jakutską. Kurį laiką 
dirbo muzikiniame teatre kartu su kitu tremtiniu, choro 
dirigentu Hermanu Perelšteinu ( „Ąžuoliuko“ įkūrėju ir 
vadovu). Muzikos mokslus baigė Jakutsko pedagoginiame 
institute. Grįžęs dirbo mėgėjų meno kolektyvų vadovu 
įvairiuose Lietuvos miesteliuose, galiausiai apsistojo Kau-
ne. Savo lėšomis išleido vienintelį rinkinį „Ave Musica“ 
(1999; 2  pav.). Jame paskelbė keletą savo dainų balsui ir 
fortepijonui, muzikinių numerių iš Kalvarijoje paties sta-
tytų muzikinių spektaklių. Viršelį piešė autorius. Leidinys 
išspausdintas KTU spaustuvėje 50 egz. tiražu. Jį Populaigis 
platino asmeniškai dovanodamas bendraminčiams.

Alvyda Česienė savo sudarytus ar parengtus leidinius 
patikėdavo toms organizacijoms, kurios sutikdavo su jos 
pageidavimais. Išankstinių nuostatų dėl leidyklų neturėjo. 
Dalį leidinių išleido Lietuvos liaudies kultūros centras 
(Vilniuje), kitą dalį – Kauno tautinės kultūros centras 
(anksčiau – Kauno lietuvių tautinės kultūros centras), dar 
kitą – KTU HMF Kultūros projektų centras. Tautinės 
kultūros centras 2004 m. 50 egz. tiražu išleido Česienės 
parengtą liaudies dainų rinkinį kanklėms „Lek gervelė“. 
Leidinys išsiskiria ypač unikaliu, bene vieninteliu Lietuvoje 
viršeliu – kiekvienam leidinio egzemplioriui buvo nupieštas 
skirtingas viršelis. Juos piešė Kauno „Šilo“ pradinės moky-
klos mokytojos Danguolės Birietaitės mokiniai.

Saulius Jonkus (g. 1943) – J. Gruodžio konservatorijos 
koncertmeisteris, baigęs tą pačią mokyklą. Keletas jo origi-
nalių vokalinių kompozicijų ir pjesių fortepijonui paskelbta 
įvairiose rinktinėse, išleistose Vilniuje – Lietuvos liaudies 
kultūros centro, Muzikos informacijos ir leidybos centro, 

„Šviesos“ leidyklos (Simanavičienės  „Pianisto ABC“). 
1997 m. sudarė ir išleido savo kūrinių rinktinę „Oi žydėk, 
žydėk“. Leidinio pratarmėje autorius atkreipia dėmesį, kad 
muzikos mokyklose jaučiama lietuviško repertuaro stoka, 
tačiau nėra, kas tuo pasirūpintų. Jonkus rašo, kad net jo 
paties  sukurta nemažai kompozicijų, tinkamų mokykloms, 
bet trūksta tuo besidominčio leidėjo: 

[...] muzikos mokykloms tinkamiausios būtų [mano] variaci-
jos, sonatinos, „Ritmo abėcėlė“, apie 150 programinių pjesių 
[...]. Gaila, kad dar neatsirado nė vieno leidėjo, kuris imtųsi 
išleisti šiuos, mano manymu, muzikos mokykloms labai rei-
kalingus kūrinėlius. ( Jonkus 1997) 

Kitus savo kūrinius, originalias kompozicijas ir daugiau-
sia pedagoginiais tikslais aranžuotas liaudies dainas forte-
pijonui Jonkus kaligrafiškai perrašė į atskirus sąsiuvinius ir, 
sudaręs iš jų rinkinėlius, kiekvieną kartą kopijuodavo tiek, 
kiek tikėtasi artimiausiu metu jų išplatinti – 10–20 egz.7 
Savo leidinius Jonkus platina Kaune per muzikos rengi-
nius (festivalius, konkursus, koncertus). Kartais leidinius 
atiduoda platinti į vienintelį specializuotą natų knygyną 
Vilniuje. Tačiau dėl mažos paklausos leidinius tenka atsiimti 
neparduotus8. Iš viso Jonkus yra išleidęs per dešimt leidinių.

Vytautas Naraškevičius (g. 1930) – žymus Kauno vidu-
rinių mokyklų muzikos mokytojas. Daugiausia aranžuoja 
sutartines fortepijonui. Yra aranžavęs kelis šimtus sutartinių 
pagal brolių Juškų dainyną. Aranžuotės nėra sudėtingos, jos 
tinka pradiniam muzikos mokymosi lygiui. Pirmąją savo 
kūrybos rinktinę „Gimtinės dainos fortepijonui“ 1991 m. 
Naraškevičius atidavė išleisti Lietuvos muzikų draugijai 
Vilniuje. Rinkinys išspausdintas rotaprintu 300 egz. tiražu 
(Vilniaus I politechnikos mokyklos spaustuvė) ant prasto 
popieriaus, neišvaizdžiu viršeliu. Daugiau į juos autorius 
nesikreipė. Kitus leidinius, galutinai parengtus spaudai, pa-
drąsintas šio straipsnio autoriaus tiražavo KTU spaustuvėje. 
Užsakydavo 50–100 egz. Savo leidinius (išskyrus pirmąjį) 
platino per Kauno knygynus ar tiesiog dovanodamas ben-
draminčiams. Šiuose leidiniuose nurodytas DK indeksas 
(DK 003, DK 08, DK 10) yra straipsnio autoriaus bandy-
mas bent kiek susisteminti Kaune leidžiamas, bet oficialiai 
neregistruotas natas. Iš viso Naraškevičius yra išleidęs penkis 
natų sąsiuvinius.

Pranas Jurkonis (g. 1938) – žymus Lietuvos chorvedys. 
Kūrybinius bandymus ilgą laiką slėpė nuo visuomenės, jau-
tėsi nesąs profesionalus kompozitorius ir nedrįso jų viešai 
rodyti. Straipsnio autoriaus paragintas, per kelerius metus 
atrinko, sudarė ir savo lėšomis 2013 m. išleido rinktinę „Dai-
nos, romansai, giesmės“9. Metais anksčiau – 124 originalių 
psalmių rinkinį „Prisilietimai“10. Savo leidinius autorius 
platina knygynuose, bažnyčiose, dalija bendraminčiams.

Kazimieras Senkus (g. 1917) – kunigas, pedagogas 
ir kompozitorius, vienas autoritetingiausių bažnytinės 
muzikos žinovų Lietuvoje. 1950 m. baigė Popiežiškąjį 
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bažnytinės muzikos institutą Vatikane, dirbo Vatikane, 
vėliau – Vokietijoje, į Lietuvą grįžo 1996 m. Čia parengė ir 
išleido „Liturginį giesmyną“ (1993), taip pat keletą giesmių 
rinktinių – „Kristui tegieda visa Lietuva. Naujasis liturgi-
nis giesmynas vargonams“ (2006), „Skambėkite, giesmės“ 
(2008), „Gyvenimas – mirtis – amžinybė“ (2010). Jiems 
parengti pasitelkti žymūs Kauno (Giedrius Kuprevičius, 
Romaldas Misiukevičius, Algimantas Mišeikis) ir Klai-
pėdos (Gediminas Purlys) muzikai. Leidiniai spausdinti 
KTU spaustuvėje 100 egz. tiražu (leidinys vargonams) ir 
spaustuvėje „Morkūnas ir Ko“ 2000 egz. tiražu. Leidžia savo 
lėšomis, platina Kauno bažnyčiose ir knygynuose. Leidiniai 
kietais viršeliais, meniškai ir natografiškai apipavidalinti 
nepriekaištingai. 

Panašiu keliu – visu leidybos procesu pasirūpinti pa-
čiam – buvo priversti eiti ir profesionalūs Kauno kūrėjai, 
nes valstybė vis rečiau skelbdavo naujų kūrinių pirkimo 
ir leidybos konkursus. Apskritai profesionalių Kauno 
kompozitorių kūryba Nepriklausomybės laikotarpiu yra 
publikuojama labai fragmentiškai, netolygiai, dažnai pačių 
autorių lėšomis. Tai matoma visų akademinės muzikos kom-
pozitorių gyvenime ir neigiamai veikia jos sklaidą. Kaune 
gyvenančių profesionalių kompozitorių niekada nebuvo 
daugiau nei dešimt. Tačiau tarp jų šiuo metu yra net du 
nacionalinės premijos laureatai – Giedrius Kuprevičius ir 
Vidmantas Bartulis. Bet tai visiškai nedaro įtakos intensy-
vesnei natų leidybai – net ir pripažintų menininkų kūryba 
publikuojama labai retai.

Keletą kompozitoriaus Kuprevičiaus kūrinių (ištraukas 
iš operos „Prūsai“, Preliudą M. K. Čiurlionio atminimui) 
atkūrus Nepriklausomybę išleido Petronis, kelis kitus lei-
dinius parengė ir išleido KTU Kultūros projektų centras, 
vieną kūrinį („Žaidimai dviem fortepijonams“) – Klaipėdos 
universiteto leidykla. Daugumos leidinių tiražai nėra dideli, 
neperkopia 100 egz. Didesniais tiražais (300–500 egz.) Ku-
previčiaus kūrybą išleido Petronis. Susilpnėjusį  spausdintų 
leidinių poreikį juto ir pats kompozitorius. Dėl to, įvaldęs 
kompiuterines natų rašymo programas,  Kuprevičius tapo 
vienu pirmųjų Lietuvos kompozitorių, savo kūrybą ėmusių 
publikuoti internete ir taip pradėjusių naują etapą lietuviškų 
natų leidybos istorijoje11. Greta tradicinių natų platinimo 
vietų – knygynų, Kuprevičiaus leidinius Kaune taip pat 
nuolat platina Kauno menininkų namai, pats autorius 
juos dažnai dalija nemokamai potencialiems savo kūrybos 
atlikėjams ir gerbėjams. Taip natų platinimas tapo ne tiek 
komercine kiek švietėjiška veikla.

Kompozitorė Zita Bružaitė taip pat yra viena ryškiausių 
ir aktyviausių Kauno kompozitorių. Tačiau jos kūrinius 
dažniausiai leidžia Vilniaus leidyklos – Lietuvos muzikų 
draugija ir Muzikos informacijos centras. Tik vienas kitas 
kūrinys išleistas Kaune (išleido Kauno lietuvių tautinės 
kultūros centras). Čia pasirodę leidiniai, lyginant su 
Vilniuje išėjusiais, išsiskiria didesniu dėmesiu meniniam 

apipavidalinimui, skirti konkretiems atlikėjams (pavyzdžiui, 
liaudies instrumentų ansambliui), kurie iškart įtraukė naujus 
kūrinius į savo repertuarą (3 pav.).

Kompozitorė Dalia Kairaitytė aptariamu laikotarpiu 
kūrybą leido dažniausiai savo lėšomis. Per keletą pastarųjų 
metų pasirodė šeši jos kūrybos rinkiniai. Juos išleido Petro-
nis („Monochromatinė sonata smuikui solo“), „Naujasis 
lankas“ („Trys ciklai moterų chorui“) ir Muzikos informa-
cijos centras Vilniuje. Daugumą Kairaitytės leidinių nato-
grafiškai parengė Misiukevičius, profesionalus chorvedys ir 
natografas, leidybinės patirties įgijęs iš Petronio. Dalį savo 
leidinių kompozitorė atidavė platinti Kauno ir Lietuvos 
knygynams, kitą dalį dovanojo bibliotekoms, kurios nebe-
turėjo lėšų naujiems leidiniams įsigyti.

Kiti profesionalūs Kauno kompozitoriai savo kūrinius 
dažniau publikavo ir publikuoja ne Kaune. Pavyzdžiui, 
Bartulio kūryba paprastai leidžiama Vilniuje (Lietuvos 
muzikos informacijos ir leidybos centras), o Vlado Švedo 
kūryba aptariamu laikotarpiu vienintelį kartą publikuota 
„Karthause-Schmülling“ leidykloje (Vokietija), kuri išleido 
kompozitoriaus „Barokinę siuitą“ akordeonui solo12.

Lietuvos kompozitorių sąjungai priklausančių kompo-
zitorių kūrinius po 1990 m. dar kurį laiką imdavosi leisti 
leidyklos. Ilgainiui matoma akivaizdi tendencija, kad ir 
profesionalūs kompozitoriai savo kūrybą buvo priversti 
leisti savo lėšomis. Tai rodo bendrą kryptį, kad visuomenės 
poreikis naujiems lietuvių muzikų profesionalų opusams 
yra gerokai sumažėjęs, jų rinka, ir taip nebuvusi plati, dar 
labiau susitraukė, o vadinamųjų mėgėjų (nepriklausančių 
Kompozitorių sąjungai, nors ir turinčių pakankamą mu-
zikinį išprusimą) muzikos poreikis proporcingai išaugo. 
Sumenkus leidėjų finansiniams ištekliams ar tiesiog nema-
tant galimybės užsidirbti iš muzikos leidybos, vis dažniau 
patys kompozitoriai (nesvarbu, koks jų oficialus statusas, 

3 pav. Kauno 
lietuvių 
tautinės 
kultūros 
centro 
išleista Zitos 
Bružaitės 
kompozicija 
„Mano 
broleliai“
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priklausymas ar nepriklausymas kūrybos organizacijai) turi 
finansuoti savo kūrybos leidybą ir pasirūpinti jos platinimu. 
Taip pat galima konstatuoti, kad didesnę dalį naujų natų 
leidinių atkūrus Nepriklausomybę Kaune inicijavo privačią 
leidyklą atkūręs  Petronis, o po jo mirties – daug leidinių 
„išjudino“ pas leidėją dirbę Misiukevičius ir šio straipsnio 
autorius. 

Įdomu, kad prie naujų leidinių atsiradimo gana smar-
kiai prisidėjo ir pasikeitę muzikos mokytojų atestacijos 
reikalavimai, pagal kuriuos sudarytas, redaguotas ar kitaip 
parengtas ir publikuotas leidinys tapo sėkmingos atestacijos 
garantu. Tai akivaizdžiai suaktyvino visą muzikinį miesto 
gyvenimą – nuo 2000 m. pradėtas leisti Kauno krašto 
fortepijono mokytojų draugijos laikraštis „Pianistas“ (red. 
Rasa Blebaitė) turėjo natų priedą, mokytojai savo lėšomis 
ėmė publikuoti metodinius darbus, aranžuotes, muzikinę 
pedagoginę literatūrą.

 

Natų prekyba

Kaune po 1990 m. natomis prekiavo tie patys knygynai 
kaip ir sovietmečiu. Tai Kauno centrinis knygynas (Laisvės 
al. 81) ir „Kibirkšties“ knygynas (Laisvės al. 30). Juose 
buvo įrengti atskiri muzikos literatūros skyriai (lentynos), 
kuriuose šalia knygų apie muziką, vadovėlių, muzikos pra-
džiamokslių buvo ir natų leidinių. Lietuviškus leidinius dar 
nuo sovietmečio epizodiškai leido „Vaga“, „Šviesa“ ir ką tik 
Vilniuje įsikūrusi „Muzikos“ leidykla. Greta jų gulėjo Rusi-
joje išleistos knygos ir natos rusų kalba. Lietuviškų publika-
cijų buvo nedaug, todėl rusiški leidiniai sudarė didžiąją dalį 
visos siūlomos muzikos literatūros. Dėl išlikusių prekybinių 
ryšių su Rusija net iki 1993–1994 m. šiuose knygynuose 
buvo galima užsisakyti knygų ir natų užpildant specialius 
prenumeratos lapelius. Dažniausiai tai būdavo Maskvos 

leidyklų „Muzika“ ir jos padalinio Sankt Peterburge „So-
vetskij kompozitor“ leidiniai – knygos apie kompozitorius, 
atlikimo meną, taip pat naujai perleisti pasaulio klasikų ir 
nauji Rusijos kompozitorių opusai. Vėliau tiesioginiams 
ryšiams su Rusijos leidyklomis nutrūkus, muzikos litera-
tūrą ir natas iš Rusijos ėmė gabenti privatūs asmenys. O 
knygynuose greta naujų leidinių atsirado naudotų komiso 
pagrindais platinamų natų.

Kaune buvo bandymų steigti taip pat ir naujas muzi-
kos reikmenų parduotuves, apimančias platų muzikinių 
paslaugų spektrą – prekybą instrumentais, muzikos litera-
tūra, instrumentų derinimu ir taisymu, muzikos mokymu 
ir konsultacijomis. Bet šios iniciatyvos greitai patirdavo 
finansinę nesėkmę ir ilgainiui tokios parduotuvės būdavo 
uždaromos. Taip apie 1995 m. Kaune, A. Mickevičiaus ir 
Laisvės al. sankryžoje (A. Mickevičiaus g. 34), buvo atida-
ryta Loretos Bingelienės muzikos parduotuvė, prekiavusi 
muzikos instrumentais, natomis, muzikos įrašais, teikusi 
instrumentų derinimo paslaugas, organizavusi muzikos 
mokyklėlę norintiems išmokti skambinti gitara, pianinu (4 
pav.). Bingelienė turėjo muzikinį išsilavinimą (buvo baigusi 
J. Gruodžio konservatorijos chorvedybos specialybę) ir gerai 
orientavosi muzikiniame miesto gyvenime bei gerai žinojo 
kauniečių muzikų poreikius. Jos parduotuvėje buvo galima 
rasti styginių (akustinių, elektrinių gitarų, smuikų), muša-
mųjų (nedidelių būgnelių), klavišinių (pianinų, elektrinių 
klaviatūrų), pučiamųjų (triūbų, valtornų) instrumentų bei 
muzikos literatūros – natų, kurių jai parūpindavo Mikelskas, 
leidėjas Petronis ir stambesnės leidyklos („Šviesa“, „Muzika“, 
„Vaga“). Bet labai nedėkinga parduotuvės vieta (vidinis kie-
mas, neturintis tiesioginio išėjimo ir vitrinos pagrindinėje 
gatvėje), reklamos stoka, ne visai sėkmingi bandymai įsiūlyti 
mokykloms daugiau produkcijos (instrumentus mokyklos 
pirko vangiai, o iš natų didesnio pelno nebuvo galima tikė-
tis) stabdė verslą. Kadangi dauguma prekių buvo paimta 

4 pav. Šio namo 
(A. Mickevičiaus g. 34, 
Kaune) vidiniame kieme 
1995–1997 m. veikė Loretos 
Bingelienės natų knygynas
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išsimokėtinai, mokėjimo terminai vijo vienas kitą, o prekyba 
vyko labai vangiai. Po poros metų Bingelienė nutraukė savo 
veiklą ir uždarė parduotuvę. 

Religinės literatūros knygynas atsikūrė Šv. Kazimiero 
draugijos patalpose Kauno senamiestyje (Rotušės a.). Gre-
ta knygų čia taip pat atsirado vienas kitas natų leidinėlis. 
Savo leidinius religine tematika knygynui tiekė vienas 
kitas muzikos entuziastas, keletą leidinių prekybai atidavė 
leidėjas Petronis (Čiurlionio „Religinė choro muzika“, 
Kazimiero Viktoro Banaičio „Agnus Dei“ ir kt.). Didesnio 
susidomėjimo leidiniai nesulaukė, knygyne dažniausiai lan-
kėsi bažnyčių chorų vadovai, katechetai, dirbantys su vaikų 
grupelėmis, kurie pirmiausia ieškojo tiesiogiai su darbu susi-
jusios literatūros ir muzikinio repertuaro. Tad profesionalūs 
sudėtingi kūriniai religine tematika jiems atrodė per daug 
sunkūs, praktiškai nepanaudojami, ir knygynas, ilgesnį laiką 
jų nepardavęs, apskritai atsisakė natų prekybos.

Petroniui pradėjus leisti Čiurlionio muzikos kūrinius 
(nuo 1993), jais imta prekiauti Nacionalinio M. K. Čiurlio-
nio dailės muziejaus kasoje (V. Putvinskio g. 55). Pirmasis 
natų leidinys buvo Čiurlionio trys chorai a cappella „Kyrie, 
Gloria, Agnus“. Po leidėjo mirties Čiurlionio muzikos leidi-
nius muziejui iki šiol tiekia leidėjo dukra Danutė.

1999 m. Kaune, Vytauto pr. 58, duris atvėrė bibliofi-
lo Vidmanto Staniulio knygynas-salonas, prekiaujantis 
daugiausia antikvarine literatūra. Jame taip pat yra natų 
lentyna. Čia prekiaujama komiso pagrindais tik prieškariu 
ar sovietmečiu Lietuvoje išleistomis natomis. Pasirinkimas 
nėra gausus, bet kartais galima rasti ir retesnių, savo lėšomis 
ir mažais tiražais pačių autorių išleistų natų.

Masiulio knygyną (Laisvės al. 29) Kaune atidarė prieš-
kariu Panevėžyje veikusio knygininko Masiulio anūkė 
Karolina Masiulytė-Paliulienė. Ji puikiai įrengė knygyną, 
išdėstė jį per du aukštus ir parūpino naujausios Lietuvoje 
ir užsienyje (daugiausia Prancūzijoje) leistos literatūros. 

Menui (dailei) ir muzikai taip pat skyrė nemažai vietos. 
Prekiavo beveik visomis Lietuvoje išleistomis natomis13. 
Muzikos literatūros asortimento įvairumu ir gausa Masiulio 
knygynas iškart tapo lyderiu Kaune. Pasikeitus knygyno 
savininkams (2005 m. lapkritį Masiulio knygyną įsigijo 
„Alma littera“ įmonių grupė; Masiulio knygyno iškabą pa-
keitė „Pegaso“ pavadinimas), muzikai skirtos vietos gerokai 
sumažėjo, asortimentas nuskurdo ir iki šiol retai pasipildo 
reikšmingesniais naujais leidiniais (5 pav.).

Šią savotišką spragą Kaune užpildė „Baltų lankų“ kny-
gynas, įsikūręs  2007 m. naujai pastatytame prekybos ir 
pramogų centre „Akropolis“ (Karaliaus Mindaugo pr. 49). 
Modernus per du aukštus išsidėstęs knygynas turi nemažą 
skyrių, skirtą muzikos literatūrai. Deja, natų leidinių ir čia 
yra tik vienas kitas – daugiausia prekiaujama knygomis 
apie muziką. 

Kiti Kaune veikiantys knygynai, pirmiausia iki šių metų 
buvo atidaryti net trys „Vagos“ knygų prekybos tinklo sky-
riai, muzikos literatūrai neskiria daug dėmesio – dažniausiai 
šios tematikos leidiniai užima vieną lentynėlę atokiau nuo 
lankytojų.

Greta stacionarių knygynų Kaune taip pat natūraliai 
vyko išnešiojamoji prekyba natų leidiniais. Po 1990-ųjų 
natas į Lietuvą iš Rusijos ėmė vežti kompozitorius Mikels-
kas. Kartu su žmona pradėję šeimos verslą ir gavę daug-
kartinę Rusijos vizą, natas pradžioje gabeno kartą ar net 
du per mėnesį. Dažniausiai vykdavo į Maskvą, rečiau – į 
Peterburgą. Dalį parsivežtų leidinių atiduodavo į Lietuvos 
knygynus, kitą dalį platino patys per įvairius Lietuvoje 
organizuojamus akademinės muzikos renginius ar tiesiog 
dienai kitai įsikurdami muzikos mokyklų fojė. Stacionarūs 
knygynai dirbo inertiškai – prekiavo tik tuo, ką gaudavo 
per centralizuotą prekybą, savo iniciatyva naujų leidinių 
ar intensyvesnių ryšių su leidyklomis užsienyje neieškojo. 
Tad Mikelskas greitai tapo pagrindiniu natų tiekėju ne 

5 pav. Šiame name 
(Laisvės al. 29) 
1990–2005 m. veikė 
Juozo Masiulio vardo 
knygynas
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tik Kaune, bet ir Lietuvoje. Verslas kelerius metus sekėsi 
gerai. Mokyklos turėjo lėšų bibliotekoms kaupti ir galėjo 
iš anksto užsakyti trūkstamos literatūros. Vėliau skiriamų 
lėšų bibliotekoms atnaujinti sumažėjo, o 1998 m. Rusijos 
krizė, smarkiai paveikusi visą Lietuvos ekonomiką, privertė 
mokyklas galutinai atsisakyti naujų leidinių pirkimo. Kurį 
laiką Mikelskas savo veiklą pristabdė, į Kauną nebevažiavo, 
bet vėliau, nors ir rečiau, vėl pasirodydavo su muzikos lite-
ratūra ir natų leidiniais14. 

Pastaruoju dešimtmečiu natų prekyba Kaune yra tarsi 
sustingusi – knygynai prekiauja tik tuo, ką gauna centra-
lizuotai, savo iniciatyva nesidomi ir nesistengia atliepti 
išaugusių muzikos bendruomenės poreikių, knygynai ne-
dalyvauja platesniame (tarptautiniame) muzikos literatūros 
platinimo procese, dėl to negali pasiūlyti jokių muzikos 
naujienų. Esant tokiai situacijai muzikai trūkstamos litera-
tūros vis dažniau ieško ir įsigyja internetu. Nors persiuntimo 
ir paties leidinio kaina pasidaro didesnė, tai tapo vienintele 
galimybe Kaune įsigyti naujų leidinių, pageidaujamo kūri-
nio ar jo redakcijos. Kita vertus, šios tendencijos būdingos 
ne tik Kaunui, Lietuvai, bet ir tarptautinei natų leidybai 
bei prekybai. Išaugęs prekybos internetu populiarumas 
natų leidyklas privertė gerokai sumažinti spausdinamų natų 
tiražus, o daugelį smulkių leidyklų apskritai nutraukti savo 
veiklą15. Galima konstatuoti, kad pasikeitusiomis sąlygomis 
rinkoje išlikti gali tik tos leidyklos, kurios sugeba pasiūlyti 
klientui unikalių aukščiausios poligrafinės kokybės muzikos 
leidinių, o tuo internetinė prekyba dar negali konkuruoti. 
Geografinis uždarumas veda į verslo pabaigą. 

***

Apžvelgus natų leidybą ir prekybą Kaune atkūrus Ne-
priklausomybę galima konstatuoti, kad Kaunas išsiskiria 
bendrame Lietuvos kontekste tuo, kad dar nuo prieškario 
šiame mieste buvo sutelkti nemaži leidybiniai pajėgumai, 
kurie sovietmečiu sustiprinti ir išplėtoti. Natų leidyba 
Kaune ir apskritai Lietuvoje niekada nebuvo dominuojanti 
leidybos sritis. Tačiau Kaune šią veiklą atkūrus Nepriklau-
somybę ypač suaktyvino vyresnės kartos muzikai mėgėjai, 
muzikos mokytojai, meno kolektyvų vadovai. Tenkindami 
pirmiausia profesinius savo poreikius natų leidybinį procesą 
jie decentralizavo ir pavertė verslu, operatyviai reaguojančiu 
į rinkos poreikius. Nors šis verslas dažniausiai nėra pelnin-
gas, daugumai muzikos autorių, kurie aplinkybių verčiami 
perėmė ir leidėjo, ir prekybininko funkcijas, svarbiausiu 
uždaviniu tapo platesnė jų kūrybos sklaida ir visuomenės 
įvertinimas. Per 25 metus nuo sovietmečio egzistavę regu-
liarūs valstybės užsakymai profesionalių kompozitorių kū-
rybos leidybai nustojo veikti, išliko tik proginiai užsakymai, 
kurie negali palaikyti normalaus šalies ir miesto kultūrinio 
gyvenimo. Tai neišvengiamai privertė keisti pačių autorių 
požiūrį į kūrybos sklaidą ir ieškoti naujų kelių jai realizuoti. 

Neatsitiktinai vis daugiau Kauno ir Lietuvos kompozitorių 
savo kūrybą publikuoja tiesiogiai interneto portaluose, taip 
sutaupydami spaudos ir platinimo išlaidų. Šis procesas, 
prasidėjęs antruoju Nepriklausomybės dešimtmečiu, tampa 
vis intensyvesnis ir palengva keičia tradicinę natų leidybą, 
jos spaudos ir platinimo būdus. 

Apibendrinant natų leidybą Kaune atkūrus Nepriklau-
somybę galima daryti vieną esminę išvadą. Šis procesas 
natūraliai prisitaikė prie pakitusių ekonominių ir socialinių 
sąlygų ir tarsi grįžo bei naujai atrado „savo vietą“ bendroje 
kultūrinio muzikinio miesto gyvenimo panoramoje. Natų 
leidyba atsikratė dirbtinių sovietmečiu egzistavusių suvaržy-
mų ideologijos, repertuaro srityse ir šiuo metu reikšmingai 
prisideda prie bendro kultūrinio miesto gyvenimo pulso. 
Nors leidinių tiražai, lyginant su sovietmečiu, sumažėjo kelis 
kartus, tai atliepia realius miesto muzikos bendruomenės po-
reikius ir šiandien yra pakankami. Per pastaruosius 25 metus 
Kauno mieste išryškėję natų leidybos ir jos sklaidos ypatumai 
taip pat yra būdingi visos šalies muzikos leidybos procesams.

Nuorodos
1 Šiuo metu Nacionalinė M. Mažvydo biblioteka rengia natų, 

išleistų po 1990 m., bibliografinį sąvadą. Jį sudarant atkreiptas 
dėmesys, kad 1990–1996 m. buvo išleista nemažai natų be jo-
kių bibliografinių duomenų. Tai apsunkina bendrąją leidinių 
apskaitą, jų identifikavimą, bet drauge tokių leidinių registras 
atskleidžia gaivališką leidybos procesą, vykusį visoje Lietuvoje 
atkūrus Nepriklausomybę, kai sovietinė tvarka jau nebeveikė, 
o nauja dar nebuvo priimta ar neįsigaliojo.

2 Jono Petronio leidyklos interneto svetainė adresu www.petro-
nis.freeservers.com veikė keletą metų maždaug nuo 1998 m. 
Uždaryta ir galutinai išregistruota 2014 m.

3 Bendrojo lavinimo mokykloms skirti muzikos vadovėliai nėra 
natų leidiniai, dėl to šiame straipsnyje jie neaptariami.

4 Daugiau apie Pranciškų Beinarį paskelbta Boleslovo Zubricko 
enciklopediniame žinyne „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“ 
(p. 71–72).

5 Antanas Paulavičius, Tėviškės varpai, Kaunas: Gabija, 1994.
6 Daugiau apie Antaną Paulavičių paskelbta Zubricko enciklo-

pediniame žinyne „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“ (p. 471) ir 
Pasaulio anykštėnų bendrijos interneto svetainėje: http://
www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=272.

7 Tokių dainų, kaip teigė Saulius Jonkus, yra parengęs per pu-
santro tūkstančio (iš straipsnio autoriaus pokalbio su Jonkumi 
2006 m. balandžio 16 d.).

8 Iš straipsnio autoriaus pokalbio su S. Jonkumi 1997 m. spalio 
31 d.

9 Pranas Jurkonis, Dainos, romansai, giesmės, Kaunas: Naujasis 
lankas, 2013. Spaustuvė „Morkūnas ir Ko“, 50 egz. ISMN 
979-0-706227-13-9.

10 Pranas Jurkonis, Prisilietimai. Sekmadienių Šv. Mišių atliepia-
mosios psalmės, Kaunas: Aušra, 2012. Išspausdinta 200 egz., 
be bibliografinio registracijos indekso.

11 Giedriaus Kuprevičiaus leidiniai publikuojami leidyklos 
„MusicaNeo“ interneto svetainėje (www.musicaneo.com). Iš 
profesionalių kompozitorių šiuo metu savo kūrybą internete 
taip pat aktyviai publikuoja Vilniuje gyvenantis kompozi-
torius Vykintas Baltakas (www.baltakas.net). Kiti Lietuvos 
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kompozitoriai šioje srityje nėra tokie aktyvūs ir savo kūrybą 
stengiasi skleisti tradiciniais būdais.

12 Pateikiant informaciją apie Kauno kompozitorių leidybą vado-
vautasi straipsnio autoriaus sukaupta biblioteka ir informacija 
Kauno apskrities viešosios bibliotekos interneto svetainėje 
(http://kmb.kvb.lt).

13 Vienintelis Lietuvos muzikos informacijos centras savo leidi-
nių per knygynus neplatino.

14 Rymantas Mikelskas savo iniciatyva ir lėšomis yra išleidęs 
keletą savo kūrybos leidinių, tačiau jie leisti Vilniuje ir plačiau 
šiame straipsnyje nėra aptariami.
15 Natų leidybos pokyčius akivaizdžiai galima matyti 

pasaulinėje muzikos mugėje (Musikmesse) Frankfurte. Čia per 
kelerius metus leidykloms skirto ploto ir pačių leidėjų sumažėjo 
kelis kartus. 
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Iš Lietuvos emigravusių muzikų veikla – unikalus ir 
neatskiriamas Lietuvos kultūros istorijos reiškinys. Egzo-
do tema sovietmečio ir nūdienos muzikologų darbuose 
nėra retenybė: pirmosiomis šių darbų kregždėmis buvo 
dar 1967  m. Danos Palionytės sudaryta knyga apie Stasį 
Šimkų1, 1976 m. – Jūratės Burokaitės parengtas rinkinys, 
skirtas Mikui Petrauskui2. Vėliau skaitytojus pasiekė Palio-
nytės monografija apie Julių Gaidelį ir sudaryta knyga apie 
Joną Švedą3, Vytautės Markeliūnienės parengtas leidinys, 
skirtas Izidoriui Vasyliūnui4, Danutės Petrauskaitės 1997 m. 
sudaryta rinktinė apie Jeronimą Kačinską5, dar po kelerių 
metų – apie Prudenciją Bičkienę6 ir Petrą Armoną7. Tyri-
nėjant išeivijos muzikinę kultūrą, nemažas indėlis priklauso 
Onai Narbutienei, 2000 m. išleidusiai knygą apie Stasį Barą8, 
o 2005 m. – dvitomį apie Vytautą Bacevičių9. Visų lietuvių 
muzikologų, rašiusių apie egzodą, darbų net nesuminėsi, 
tačiau akivaizdu, kad beveik visi jie telkia dėmesį į kon-
krečią personaliją. Vieni pirmųjų bandymų apibendrinti ir 
tam tikru aspektu pažvelgti į kelerių metų Lietuvos išeivių 
veiklą atsispindi Jūratės Vyliūtės darbuose: knygoje, skirtoje 
Čikagos lietuvių operai10, ir monografijoje apie Antrojo 
pasaulinio karo pabaigoje iš Lietuvos į Vokietiją pasitrau-
kusius muzikos specialistus11. 2015 m. ilgametė ir žymiausia 
Lietuvos išeivijos muzikinės kultūros tyrinėtoja prof. dr. 
Danutė Petrauskaitė pateikia skaitytojams išsamiausią 
darbą Lietuvos muzikologijoje egzodo tema – monografiją 

Laima BUDZINAUSKIENĖ

Gyvenimo tikslas – tarnystė lietuvių egzodo muzikinei kultūrai

 

„Lietuvių muzikinė kultūra Jungtinėse Amerikos Valstijose 
1870–1990. Tautinės tapatybės kontūrai“. 

Petrauskaitė į šią Lietuvos muzikos istorijos dalį gilinasi 
jau daugelį metų: egzodo kultūros tema Lietuvos ir užsienio 
spaudoje ji publikavo per 50 mokslo straipsnių, skaitė pra-
nešimų mokslo konferencijose. Tad buvo galima tikėtis, kad 
monografija bus visų šių darbų apibendrinimas, tačiau dėl 
ypač didelio naujos medžiagos kiekio, originalių įžvalgų ir 
interpretacijų akivaizdu, kad tai yra nauji tyrimai ir galbūt 
būsimų muzikologės mokslo studijų gairės. Pribloškiančios 
apimties – 1 088 puslapių! – ir svorio monografija pirmą 
kartą Lietuvos muzikologijoje išsamiai atskleidžia 1870–
1990 m. emigravusių ir už Atlanto muzikavusių lietuvių 
veiklos mastą ir tendencijas, jų indėlį į modernios lietuvių 
tautos suvokimo procesą. 

Rašydama įspūdingo dydžio ir išsamumo darbą, siek-
dama, kad būtų atskleistas reljefiškas Jungtinių Amerikos 
Valstijų ( JAV) lietuvių muzikinis gyvenimas, Petrauskaitė 
turėjo peržiūrėti labai daug archyvinės medžiagos, moks-
linės literatūros, išeivijos periodinės spaudos, epistolinio 
palikimo. Tik su visa šia medžiaga susipažinusi, monogra-
fijos autorė iškristalizavo dar Lietuvos muzikologų netirtą 
mokslinio darbo objektą – lietuvių muzikinė kultūra JAV 
tautinio tapatumo kontekste, pradedant masine emigracija 
XIX a. pabaigoje ir baigiant 1990 m., atkūrus nepriklauso-
mą Lietuvą. Knygos sėkmę lemia aiškiai suformuluotas ir 

Danutė Petrauskaitė. Lietuvių muzikinė kultūra Jungti-
nėse Amerikos Valstijose 1870–1990. Tautinės tapatybės 
kontūrai. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 
2015, 1088 p.  
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įgyvendintas tyrimo tikslas – „nuosekliai išnagrinėti šio lai-
kotarpio muzikinių transformacijų bei emigrantų savivokos 
dinamiką, parodant muzikos istoriją kaip tapatybių kaitos 
atspindį bei atskleidžiant tautiškumo ir meninės raiškos 
sąveiką, t. y. kaip muzika padėjo puoselėti lietuviškumą ir 
kaip lietuviškumas lėmė išeivijos muzikinės kultūros raidą“ 
(p. 13).

Monografiją sudaro trys platūs skyriai. Knygos turinys 
sudėliotas pagal istoriografijos darbui įprastą chronologiją: 
skyriai skirsto pasakojimą į tam tikrus laikotarpius, išskiria 
jiems būdingus akcentus, kuriuos autorė nustato atsižvelg-
dama į išeivių kultūrinio gyvenimo pokyčius. Tam tikruose 
išeivių istorijos tarpsniuose Petrauskaitė įžvelgia reikšmingų 
personalijų, specifinių, vyraujančių pavienių muzikų pro-
fesijos atstovų, įvairios sudėties kolektyvų meninės veiklos 
savybių, kurios ir pagrindžia knygos struktūrą. 

Pirmame skyriuje „Prie ištakų“ žvelgiama į laikotarpį 
„nuo tada, kai emigrantai atsisveikino su tėvyne, iki aki-
mirkos, kai, įsikūrę Amerikoje, kartu uždainavo lietuvišką 
dainą“ (p. 16). Šioje knygos dalyje sudėti kelionių iš Lietuvos 
į svečią šalį įspūdžiai, patirti džiaugsmai ir nusivylimai, JAV 
oficialių institucijų požiūris į plūstančias imigrantų minias ir 
lietuvių pastangos išlikti daugiakultūrėje erdvėje. Antrame 
skyriuje „Lietuvių muzikinė kultūra XIX a. pabaigoje–
XX a. pirmojoje pusėje“ apžvelgiamos  „pirmabangininkų“ 
(emigrantų, iš Lietuvos išvykusių iki Antrojo pasaulinio 
karo) iniciatyvos, trečiame „Lietuvių muzikinė kultūra 
XX a. antrojoje pusėje“ – „antrabangininkų“, „ateivių“  (į 
JAV atvykusių po karo) muzikinė veikla. 

Skaitant knygą nejučia atsiskleidžia, kad autorei itin įdo-
mus lietuvių muzikologų mažai tyrinėtas, o monografijoje 
plačiai aptartas XIX–XX a. sandūros laikotarpis. Dabar 
jau galima drąsiai teigti, kad Petrauskaitė yra išsamiausiai 
susipažinusi su šio kultūros ir muzikos reiškinio tyrimais, 
kruopščiai ir gausiai knygoje remiasi chrestomatiniais pir-
mųjų emigracijos tyrinėtojų (Aleksandro Ambrazevičiaus, 
Kazio Gineičio, Antano Kučo, Jono Žiliaus ir kt.) darbais, 
egzodo archyvų, rankraštynų, spausdinta ir garso medžiaga. 
Tai patvirtina beveik kiekviename monografijos puslapyje 
pateikiamos išnašos, ne tik nurodančios pirminius šaltinius, 
bet ir plečiančios turimas žinias. Akivaizdu, kad autorė no-
rėjo ne tik suvokti, kas yra pagrindinis išeivijos muzikinio 
gyvenimo stimulas, bet ir išsiaiškinti, kaip jis veikia. Ši nuos-
tata paaiškina, kodėl antrame skyriuje Petrauskaitė įžvalgiai 
ir savaip vertina, atrodo, jau neturintį kelti abejonių lietuvių 
muzikos autoritetų Miko Petrausko, Stasio Šimkaus, Juo-
zo  Žilevičiaus, Vytauto Bacevičiaus indėlį į lietuvių kultūrą 
bei lietuvybės puoselėjimą, piešia iki šios monografijos dar 
nenagrinėto Antano Vanagaičio muzikinį portretą, įdėmiau 
pažvelgia į susiklosčiusius muzikų santykius su politiniais 
išeivijos lyderiais ir Lietuvos muzikinio pasaulio atstovais. 
Trečiame knygos skyriuje išeivių veikla analizuojama 
dar kitu aspektu – grupuojant muzikus ir jų veiklą pagal 

profesijas ir iniciatyvas: čia aptariami kasdieniai vargoni-
ninkų darbai ir meninė veikla, aktyvus chorų, dainininkų, 
pianistų, kitų specialybių instrumentalistų koncertinis ir 
pedagoginis gyvenimas, jų suburti kolektyvai, įvairiomis 
priežastimis ir prielaidomis paveiktas tarpusavio bendravi-
mas. Šis  Petrauskaitės pasirinktas medžiagos dėstymo būdas 
pagrindžia įvade minimus monografijos siekius: „nuosekliai 
atkurti istorinius įvykius ir įvertinti muzikinės kultūros 
vaidmenį egzilyje tautos bei valstybės tapsmo istorijoje, pa-
rodyti išeivijos tautinių ambicijų ir meninės raiškos santykį, 
pažvelgti į muziką kaip į priemonę tautą telkti ir kaip į tikslą, 
kuriant išliekamąją vertę turinčius kūrinius, paženklintus 
originalumo ir brandos  ženklu“ (p. 17). Knygą reziumuoja 
išsamios išvados ir įspūdingas bibliografijos sąrašas.

Dar viena Petrauskaitės monografijos dalis, nenu-
sileidžianti kitoms turinio vertingumu, yra priedai. Be 
šioje knygos dalyje tradiciškai aptinkamų asmenvardžių 
ir vietovardžių rodyklių, kurios čia autorės sudarytos itin 
preciziškai ir tvarkingai, tai ir svarbiausių lietuvių mu-
zikinio gyvenimo įvykių JAV chronologija, ir parapijų, 
pasaulietinių chorų, ansamblių, orkestrų sąrašai ir lentelės. 
Nereikia stebėtis, kad pastarieji yra tik orientacinio pobū-
džio – vienoje knygoje sutelkti visą Petrauskaitės sukauptą 
medžiagą apie lietuvių išeivių kultūrą JAV būtų neįmanoma, 
o dar negalima pamiršti, kiek reikėtų papildomų pastangų, 
norint suregistruoti visus išeivijos administracinius vienetus 
ir muzikos kolektyvus. Tačiau šis logiškas knygos autorės 
sprendimas – neįsipareigoti sudėti visko, ką žino, – rado 
kitą išeitį: monografijoje nepanaudota išeivijos laikraščių 
ir žurnalų muzikos straipsnių bibliografinė medžiaga 
publikuojama virtualioje svetainėje www.ku.lt/mf/muziki-
nes-migracijos, ketinant ateityje ją išleisti atskiru leidiniu, 
o monografijos bibliografijos sąraše nurodoma tik cituoti 
šaltiniai. Tad šiuokart monografijos priedai yra tik autorės 
sukauptos medžiagos „ledkalnio viršūnė“. 

Kokie jausmai užplūsta perskaičius sklandžią mono-
grafiją? Pirma, įsitikinimas, kad iki šiol turėto JAV egzodo 
kurio nors laikotarpio ar jo visos istorijos vaizdo nė iš 
tolo negalima palyginti su tuo, kurį skaitytojams pateikia 
Petrauskaitė. Antra, nuostaba, kad tokios apimties mo-
nografija dar daug kur palieka mus vienus klaidžioti po 
istorijos vingius ir verčia pasižadėti ateityje susipažinti su 
knygoje tik užuominomis minimais šaltiniais, o užmenamų 
mįslių atsakymų ieškoti kituose – būsimuose – darbuose. 
Trečia, įveikus pradinį susierzinimą, kad kartais negali į 
visumą susieti konkrečios personalijos veiklos aptarimo 
ar reiškinio, esi tarsi skandinamas informacijos ir šaltinių 
gausos platybėse, neįkainojama vertybe tampa suvokimas, 
kad egzodo kultūrai netinka primestinis kuklus vaidmuo, 
nes prieš akis iškyla neaprėpiamo masto Lietuvos istorijos 
reiškinys. Neapleidžia ir gailestis, kad net tokia įspūdinga 
monografijos apimtis neleido autorei aptarti visų jai žinomų 
išeivijos muzikinės veiklos sričių: JAV lietuvių muzikinio 
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švietimo, kūrinių leidimo ir platinimo, muzikos kritikos, 
etnomuzikologijos, garso įrašų, radijo valandėlių temų, 
paminėti visų muzikos baruose dirbusių žmonių... Reikia 
tikėtis, kad tai numatyta būsimuose Petrauskaitės darbuose. 

Didžiausia šios monografijos vertybė yra originalu-
mas. Dauguma iki šios knygos net nebuvo girdėję, kad 
1870–1990 m. JAV lietuvių iniciatyva buvo nuosekliai ir 
aktyviai puoselėjama  pasaulietinės ir bažnytinės muzikos 
tradicija. Knygos  „perlais“ gali būti laikomi poskyriai apie 
mažųjų „filharmonijų“ veiklą, užjūryje rengtas dainų šven-
tes, kūrėjus, nepabūgusius komponuoti nuo liaudies dainų 
harmonizavimo iki džiazroko. Tad galima reziumuoti, kad 
Petrauskaitės monografija „Lietuvių muzikinė kultūra 
Jungtinėse Amerikos Valstijose 1870–1990. Tautinės tapa-
tybės kontūrai“ – fundamentinė knyga, reikšminga ne tik 
mokslo, bet ir visai Lietuvos kultūra ir istorija besidominčiai 
visuomenei, pelnytai užpildanti dar vieną Lietuvos muzikos 
istorijos baltą lapą. Knyga aktuali istoriniu požiūriu, rašan-
tiems naujųjų laikų lietuvių muzikos istoriją, edukaciniais 
tikslais, taip pat kaip gausius šaltinius publikuojantis leidi-
nys. Paminėtinas ir dar vienas monografijos aspektas: į faktų 
ir dokumentų gausų tekstą nuosekliai įliejamas empirinis 
palikimas, amžininkų prisiminimai, praeitį gaivinančios 
archyvinės nuotraukos. Jei nebijote iššūkių, imkime į rankas 
šią sunkią kaip emigrantų dalia ir fundamentaliai didelę kaip 
visa Lietuvos istorija knygą ir skaitydami susigyvenkite su 
tolimais, bet drauge tokiais savais užjūrio lietuviais. „Jei 
skaitytojai egzilio muzikinę veiklą suvoks kaip neatsiejamą 
lietuvių kultūrinio paveldo dalį, kaip laisvės varpo gausmą, 

garsiausiai skambėjusį kilus pavojui tėvynei, jei ją įvertins, 
anot poeto Stasio Santvaro, „kaip dar vieną saiką gėrybių, 
atiduotų savo tautos žmonėms“, autorė savo tikslą bus 
pasiekusi“ (p. 17).  
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2014 m. pabaigoje pasirodė pirmoji Suomijos semioti-
kos draugijos anglų kalba išleista Linos Navickaitės-Marti-
nelli monografija „Fortepijono atlikimo menas semiotikos 
požiūriu: visuomenė, muzikos kanonas ir naujausi diskur-
sai“. Tai dešimtmetį trukęs darbas, už kurį muzikologei Hel-
sinkio universitete buvo suteiktas filosofijos mokslų daktaro 
laipsnis. Nuveikti darbai atsispindi ne tik popieriuje – per 
studijų ir tyrimų metus įgytą patirtį Navickaitė-Martine-
lli sėkmingai panaudoja būdama LMTA Doktorantūros 
skyriaus vedėja. Ji įkūrė ir koordinuoja analogų Lietuvoje 
neturintį meno tyrimų ir atlikimo studijų centrą HARPS1, 
nuolat rašo atlikimo meno studijų temomis, organizuoja šios 
srities tyrėjų simpoziumus, moderuoja pranešimų sekcijas, 
sudaro ir redaguoja mokslo straipsnių rinkinius2.

„Fortepijono atlikimo menas semiotikos požiūriu“ iškart 
sulaukė dėmesio – šių metų gegužę knygos autorė buvo 
apdovanota Vytauto Landsbergio premija už novatoriškus 
fortepijono atlikimo meno tyrimus. Kompozitorius ir mu-
zikologas Ramūnas Motiekaitis teigė: „Ši knyga paskatins 
atlikėjus sąmoningiau ir galbūt kritiškiau pamąstyti apie 
savo veiklą, taip pat padės rasti svarių argumentų, grindžian-
čių vienokį ar kitokį interpretacinį pasirinkimą. Žvelgiant 
ypač pragmatiškai, galbūt kam nors pasiūlys ir rinkodaros 
strategijų. O žiūrint į šį darbą filosofiškiau, iškiltų semiotinis 
sąmoningumas – suvokimas, kad ir kokia būtų tapatybė, 
ji niekada neegzistuoja monadišku iš savęs ir sau modusu, 
tik santykiu su kitu ir per kitą. Tokios perspektyvos galėtų 

Mykolas BAZARAS

Semiomuzikologija – su meile Lietuvai. 
XXI a. muzikos atlikimo meno diskursas

būti neišleidžiamos iš akių reflektuojant mūsų kaip atlikėjų, 
kompozitorių ar muzikologų veiklą.“

Kompozitoriaus pastebėtas semiotinis sąmoningumas 
yra ypač būdingas Navickaitės-Martinelli darbui. Tai afo-
ristiškai pavadinto „Lietuvos pianistų vienuoliktuko“ savęs 
reprezantacijos subjektų analizė (interviu, garso įrašai, tink-
lalapiai), dvidešimt dviejų skirtingos kultūrinės ir istorinės 
kilmės pianistų atlikimų Ludwigo van Beethoveno sonatos 
op. 31, Nr. 2 įrašų analizė, ryškiausių semiotikos „žvaigž-
džių“ Jean-Jacques’o Nattiez, Gino Stefani, Eero Tarasti, 
Roland’o Barthes’o, Naomi Cumming, Dario Martinelli ir 
daugelio kitų autorių darbų ir teorijų apie muziką ir atlikimą 
apžvalga. Taip pat originali Tarasti semiotinio kvadrato3 
ir Stefani muzikinės kompetencijos modelio4 amalgama, 
pritaikyta muzikos atlikimo studijoms.

Visa tai ir dar daugiau pasitelkiama siekiant susisteminti 
įvairias atlikėjų komunikacijos formas ir įsprausti jas į teo-
rijos rėmą, kuris galėtų funkcionuoti semiomuzikologinėje 
analitinėje aplinkoje. Tegul neišsigąsta šiai aplinkai savęs 
nepriskiriantys skaitytojai. Knyga ypač aktuali atlikėjams ir 
visai nebūtinai tik fortepijoninės muzikos. Keturiuose sky-
riuose išdėstyta medžiaga yra gana įvairi, išsami ir sutelkta 
ieškantiems idėjų ar atsakymų į klausimus:

Kaip kalbėti apie  muzikos atlikėjo pasirodymą ir kaip 
jį vertinti?

Kokia yra atlikėjo vieta ir funkcija muzikos pasaulyje? 
Ar vis dar egzistuoja tautinės atlikimo mokyklos?

Lina Navickaitė Martinelli. Piano 
Performance in a Semiotic Key: Society, 
Musical Canon and Novel Discourses. 
Helsinki: Semiotic Society of Finland, 
2014, 492 p. 
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Kodėl tam tikras repertuaras tampa kanoniškas ir kaip 
jis funkcionuoja kultūroje?

Kokį repertuarą rinktis: naują ar seną?
Kokius ženklus ir simbolius atskleidžia garsinės, verba-

linės ir vizualinės atlikėjų raiškos priemonės?
Ar dėl kokybiškesnio tarpininkavimo atlikėjas privalo 

asmeniškai išgyventi kūrinio idėją?
Kaip ir ar gali semiotinis požiūris padėti muzikos atli-

kimą suprasti geriau?
Kokias savo veiklos reprezentacijos formas yra pasirinkę 

vieni ryškiausių nūdienos Lietuvos muzikos atlikėjų? 
Ir t. t. Savaime suprantama, ši knyga nėra laisvalaikio 

skaitinys, tačiau kiekviename skyriuje ir poskyryje pateiktas 
įvadas ir išvados leidžia lengviau apčiuopti turinį, leidinį 
patogu skaityti pasirenkant aktualiausias temas5. 

Semiotikos rėmai

Iš esmės semiotinį požiūrį į muziką apibrėžia sąlyga, kai 
interpretacija ar atlikimas laikomas taip pat vienu kūrinio 
tekstų, kuriuos analizuojant reikia įvertinti sąveiką su jo 
priėmimu kur kas platesniame kontekste negu akademijos 
ar net koncertų salė.

Autorė gana „atlikėjiškai“ interpretuoja Tarasti modalu-
mo „kampus“6 (1 pav.): norėjimui priskiriama atlikėjo kilmė, 
asmeninės savybės ar įsitikinimai, galėjimui – techninės 
galimybės, kūniškumas, žinojimui – nusistovėję socialiniai 
kodai, atlikimo tradicijos, privalėjimui – kompozitoriaus 
intencijos, užrašytos natomis, ir jose glūdintys vidiniai 
kintamieji. 

1 pav.

Gino Stefani Schema Nr. 5 (2 pav.) taip pat susieta su 
gerai atlikėjo meninės veiklos tikrovę atspindinčiais pa-
vyzdžiais: bendriesiems kodams priskiriama neverbalinė 
komunikacija, veido išraiška, raumenų tonusas7; sociali-
nėms praktikoms – skirtingos kultūrinių diskursų formos 
muzikoje, veiksniai, darantys įtaką atlikėjo pasirinkimams 
interpretuojant, tautinės mokyklos ir asmenybių įtaka inter-
pretaciniams sprendimams; muzikos technikoms – teorijos, 

metodai ir specifinės ar kartais išskirtinės muzikos kūrimo 
procedūros (instrumentai, gamos, kompozicinės formos 
etc.); stiliai – tai formalūs charakteristikų rinkiniai, apibrė-
žiantys muzikos objektus per sąveiką su epocha, aplinka, 
asmenybe ir darantys įtaką  muzikos kūrybos priemonėms, 
procesams ir kontekstams. Nenuostabu, kad kūriniai pri-
skiriami vienai prieštaringiausių muzikos atlikimo analizės 
temų, kintančių vien nuo atlikimo apibrėžimo ir kompozi-
toriaus – atlikėjo – suvokimo.

2 pav. 

Taigi dviejų semiotikos teorijų lygoje, besitęsiančioje 
nuo Algirdo Juliaus Greimo laikų, gimsta Navickaitės-
Martinelli semiotinės muzikos atlikimo analizės teorinis 
modelis (3 pav.). Tik jame „greimiškus modalumo kampus“ 
keičia atlikimo, kūrinio, neatlikimo ir nekūrinio vertės 
ir, priešingai negu Tarasti kvadrate, akcentuojamos ne jų 
savybės, o tarpusavio santykis. Reikia pasakyti, kad šitaip 
pavaizduotame santykyje geriausiai išryškėja atlikimo meno 
dualumas tarp Moi ir Soi8. Taigi tarp atlikimo ir kūrinio 
(A–K) egzistuoja kompozicinės praktikos (pvz., kai vyksta 
glaudus kompozitoriaus ir atlikėjo bendradarbiavimas), 
taip pat stiprūs stilistiniai nusistovėję ryšiai; tarp atlikimo 
ir nekūrinio (A–NeK) – atlikėjas ir jo asmeninės charak-
teristikos (pvz., Glenną Gouldą būtų galima studijuoti net 
neatsivertus natų kūrinių, kuriuos jis atliko); tarp kūrinio 
ir neatlikimo (K–NeA) yra labai nesmarkiai apčiuopiamas 
santykis, nes kūrinys, kai jis neatliekamas, egzistuoja natų, 
kuriose dažniausiai (aptariamo repertuaro atveju) buvo 
įprasta fiksuoti tik garsų aukštį, trukmę ir ritmą, pavidalu; 
atlikimo fenomeno santykiui tarp nekūrinio ir neatlikimo 
(NeK–NeA) autorė priskiria kultūrinį kontekstą, ideologi-
jas, autentiškumo judėjimo reikalavimus, sociokultūrinius 
elementus, tautines mokyklas, alternatyvias interpretacijas, 
stilių ir identitetą, repertuaro pasirinkimus, konkursus, 
žiniasklaidą, vadybą, įvaizdžio formavimą, verbalinę ko-
munikaciją etc.9

Kadangi įprastai semiotikai nedėsto atlikimo meno, 
visai natūralu, kad patarimai, kuriuos pateikia skirtingos 
specializacijos žmonės, dažnai laikomi  šalutiniais arba net 
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nepageidautinais dalykais. Tačiau Navickaitės-Martinelli 
modelyje išryškinti vadinamieji „ekstramuzikiniai“ ženklai 
iš esmės oponuoja par excellence tradiciniam akademinės 
muzikos atlikimo suvokimui. Pasirinktų atvejų studijos rodo 
XX a. suformuotų sentimentalių atlikimo meno vertybių ir 
nūdienos scenos realijų kontrastą. Galėtume tik pridurti, kad 
modalumo kategorijų santykiai pateiktame grafiniame pavyz-
dyje, norint juos pabrėžti, galėtų būti išskirti ryškesniu šriftu. 

Padėkime natas į šalį

Natos – muzikinės informacijos sklaidos priemonė, savo 
populiarumo bumą pasiekusi XIX a. kaip būdas išmokti 
aristokratiškos muzikos tradicijų tiems, kas niekada nieko 
bendro su jomis neturėjo. Tuomet gana natūraliai atsirado 
ir „tradicijos sergėtojų“, kurie visomis apčiuopiamomis 
priemonėmis ėmėsi aiškinti, kaip kuo tiksliau tas natas  
interpretuoti: pradėtos steigti konservatorijos, įteisinta di-
rigavimo specialybė, rašomi traktatai, literatūros straipsniai, 
kanonizuotas klasikinis repertuaras, atsiranda mimezė, kai 
aukščiausiuoju arbitru tampa „autentiškas“ garso įrašas arba 
autoritetingo mokytojo nuomonė. Pasak Robino Moore’o 
(1994), priklausomybė nuo kitų patarimo atspindi troški-
mą imituoti socialinio elito muzikos praktikas, aukojant 
individualią išraišką, todėl galime daryti prielaidą, kad taip 
buvo suduotas smūgis atlikėjų kūrybinei išraiškai, kaip ji 
buvo suvokiama anuomet. Visur reikia pusiausvyros, todėl 
dar XX a. viduryje tokį „muzikos aiškinimo mokslą“ gana 
aršiai kritikuoti pradėjo su muzika ne tik popieriaus lape 
susiduriantys tyrėjai, o devintajame dešimtmetyje Josephas 
Kermanas (vienas žymiausių XX a. muzikologų, naujosios 
muzikologijos pirmtakas) su keletu kolegų tai pavadino 
„ideologija“ ir „tam tikro laikotarpio produktu“, kuris laikui 
bėgant turėtų keistis. Taigi pokyčiai, prasidėję prieš gerus 
tris dešimtmečius, į muzikologiją įdiegė antropologijos, 
sociologijos, kultūros, lyčių studijų, feminizmo, istorijos, 
kompiuterijos mokslų įskiepius, o analizuoti muziką vien 
iš natų tapo nelabai madinga. 

Antrame skyriuje Navickaitė-Martinelli taip pat iden-
tifikuoja XX a. sutrūkinėjusius atlikėjo ir klausytojo ryšius, 

o tai turbūt yra esminis veiksnys, priskiriantis jos darbą 
prie naujosios muzikologijos srovės, kurioje dažnai ieškoma 
šio reiškinio priežasčių. Išties natos yra per daug abstrakti 
muzikos suvokimo priemonė, norint perteikti jos prasmę 
tiems, kas visai nebūtinai praleido daug laiko atskirtyje 
bandydami ją suvokti. Galų gale mūsų laikotarpio tempai 
ir galimybės leidžia sukurti daug tobuliau muzikos kalbos 
prasmes atskleidžiančias ir fiksuojančias priemones (pava-
dinkime jas naujaisiais tekstais), kai natos yra tik maža viso 
atlikimo proceso dalis. Todėl socialiai teisingame mokslo 
tyrime10 ir žvelgiama į naujuosius tekstus, kuriuos autorė 
vadina „medijomis, per kurias priimamas, vartojamas, 
suprantamas ir vertinamas muzikanto menas“: garsinis-in-
terpretatyvusis (gyvi pasirodymai, garso įrašai), verbalinis-
komunikatyvusis (įvairūs pasisakymai spaudoje, interviu, 
esė ir kt.) ir vizualus-reprezentuojantis (įvaizdis, nuotraukos, 
vaizdo įrašai). Tai leidžia kur kas lengviau analizuoti tokias 
atlikimo meno diskurso kategorijas kaip atlikėjo funkcija, 
kūniškumas, kūrybiškumas, autentiškumas, įrašai, moky-
klos / kultūros identitetas, repertuaras, kanonai ir t. t. Čia 
pateikiama originalių ir kitų autorių įžvalgų, kaip keičiasi 
atlikėjo vaidmuo šiuolaikiniuose kontekstuose, semiotinis 
atlikėjo kūnu kuriamų reikšmių analizės modelis, kūrybos 
atlikėjo veikloje pavyzdžiai, gajos ir kartais sau prieštarau-
jančios autentiško atlikimo mados tendencijos. Nagrinėjami 
klausimai, kokią įtaką akademinės muzikos meno atlikimui 
padarė muzikos įrašų pramonė, kas yra atlikimo mokykla 
kultūriniame kontekste ir kaip visa tai veikia repertuaro 
kanonizavimą ir pasirinkimus?

Ypač įdomu, kad lietuvių menotyrininkai niekados 
nesnaudė pasaulinių muzikologijos tendencijų kuluaruose. 
Dar 1984 m. parengtas tradicinės muzikologijos ribas kves-
tionuojantis Algirdo Piličiausko darbas „Vizualus atlikėjo 
poveikis“11. Autorius rašo: „Muzika – garsų menas, todėl 
ir jos poveikis žmogui yra audialus. Tačiau ar tik toks ryšys 
koncerte jungia klausytoją su muzika? Ar pastarasis neieško 
kitokios, t. y. papildomos, pavyzdžiui, vizualios informaci-
jos, kurią gali perteikti atlikėjas? Kokia jos meninė vertė?“ 
Nors Navickaitės-Martinelli tyrimų akiratyje Piličiausko 
darbas liko nepastebėtas, o apimtimi vien dėl laikotarpio 
kontekstų su juo nepasigalynėtų, knyga maloniai stebina 
tuo, kas jau buvo nuveikta lietuviškuose vizualios atlikėjų 
išraiškos studijų baruose. Pasirinktiems tyrimo pavyzdžiams 
analizuoti naudojamos socialinės ir muzikos psichologijos 
mokslų sritys, statistiniai duomenys. O turinys aprėpia 
atlikėjo mimikos, pantomimos, vizualaus poveikio rūšių ir 
funkcijų, sceninės kultūros, psichologinius, net pasirodymų 
televizijoje ir populiariosios muzikos scenoje aspektus.

Nors tarp pastarųjų 20 metų Lietuvos muzikologijos 
krypties disertacijų nerastume specifiškai atlikimo meno 
problemas nagrinėjančių darbų, Donato Katkaus knyga 
„Muzikos atlikimas: istorija, teorijos, stiliai, interpre-
tacijos“12 ar pasirodę pirmieji bei rengiami nauji meno 

3 pav.
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doktorantų darbai13 žada tikrą „atšilimą“ ir tęstinumą tarp-
dalykinėje muzikos atlikimo nagrinėjimo srityje.

Beethovenas Rusijoje negimė

Reveransas „tradicinei“ muzikologijai padarytas tre-
čiame skyriuje, Beethoveno sonatos op. 31, Nr. 2, dar žino-
mos „Audros“ pavadinimu, analizei pasitelkiant ir natas. 
Nors empirišką tempo, dinamikos pokyčių ar net tembro 
charakteristikos fiksavimą, stengiantis susieti tai su atlikėjų 
tautinės mokyklos problemomis, vargiai pavadintume tra-
dicišku, signalas aiškus – kokybės paieškoms šioje atlikimo 
meno analizės sferoje erdvės dar daug. 

Nors pati autorė prisipažįsta, kad dažniausiai rašo tik 
angliškai, labai džiugina darbe juntamas širdžiai mielas lietu-
viškas „aš tonas“. Vien tai, kad analizuojant Beethoveno so-
natos pasaulinio garso atlikimus pasirenkami mūsų pianistai, 
suteikia vilties, o įžvalgos nedviprasmiškai leidžia suprasti, 
kad ypač konkurencingoje akademinės muzikos rinkoje 
esame lygiaverčiai žaidėjai, lietuvių interpretacijos atspindi 
platų, pasaulyje pripažintų atlikimo meno vertybių spektrą.

Nūdienos politinių aktualijų kontekste, ko gero, labiau-
siai intriguoja poskyris „Kai keli aš tonai susitinka: Beet-
hovenas rusiškai“. Ilgą laiką Maskva buvo vienintelis oku-
puotos Lietuvos atlikėjams ir muzikologams pasiekiamas 
megapolis, todėl įžvalgos, aiškinantis, kokioje ideologinėje 
ir estetinėje aplinkoje glūdi mitinės „rusų fortepijoninės mo-
kyklos“ šaknys, ypač svarbios mūsų pačių tautinės savimonės 
reabilitacijai.  „Genealoginio medžio“ metodu aiškinantis 
mokyklos kilmę vis tik grįžtama prie Ferenzo Liszto ar net 
Beethoveno, vardai ir kilmė „medžiuose kabančių“ pianistų 
sunkiai asocijuojasi su Pamaskve, o takoskyra tarp mokyklos 
ir tradicijų suniveliuojama. 

Skyriuje apžvelgti istoriniai faktai parodo, kad geri 
kūriniai gyvena savo gyvenimą, dažniausiai nepriklausomą 
nuo kūrėjo, net po jo mirties. Įdomu, kad pagal Tarasti 
semiotinį kvadratą atskleidžiamų peripetijų šviesoje atlikėjų 
ir muzikologų įtaka formuojamam išoriniam kūrinio suvoki-
mui toli gražu nublanksta prieš politikus ir ideologus, kurie 
net labiausiai disonuojančios kultūros produktus sugeba 
pasisavinti ir pritaikyti savoms reikmėms. Štai, pavyzdžiui, 
vokiečių nacionalizmo ir buržuazinės eros simboliu laiko-
mas Beethovenas, bolševikų spaudoje buvo aprašomas kaip 
Didžiosios prancūzų revoliucijos herojus, „pakėlęs visus 
kovon dėl demokratijos <…> sugrojęs gigantišką preliudą 
Didžiajai Rusijos, o kartu ir viso pasaulio, revoliucijos mu-
zikai“ (p. 262), o jo kūryba, globojama Glavrepertkomo14, 
skambėdavo net tik didžiausiose darbo liaudies šventėse ir 
laidotuvėse, bet ir kaip kultūrinis eksportas sovietinių atli-
kėjų koncertinėse išvykose į Vakarus. Naivių populiariosios, 
taip pat klasikinės muzikos žvaigždžių viešos deklaracijos 
šiandieninėse medijose tik patvirtina, kad rytų fronte nieko 

naujo. Tokie moksliniai nagrinėjimai yra labai svarbūs 
nūdienos viešojoje erdvėje, kai vis daugiau sąžinę praradusių 
politikuojančių burnų taria šventvagiškus burtažodžius: 
„Tik nemaišykime politikos ir kultūros!“

Reikėtų pastebėti, kad sąvokos „gilus garsas“ taikymas, 
charakterizuojant Rusijoje įgūdžius tobulinusių pianistų 
atlikimo išskirtinius bruožus, yra pernelyg neapibrėžtas ir 
subjektyvus. Jeigu vadovautumės Piličiausko „kokybiško 
garso“ sąvokos apibrėžtimi15, tuomet toks  „rusų moky-
klos“ išskyrimas reikštų atlikėjų iš Vokietijos, Prancūzijos, 
Anglijos, Amerikos, ir ten pat rezidavusių muzikos 
instrumentų konstruktorių, kurie garsą modeliavo iš esmės, 
savybių ir gebėjimų nuvertinimą. Lyg šių tautų mokykloms 
priskirtų atlikėjų garsas būtų ne toks „kokybiškas“.

Išties kalbėti apie specifinius pianizmo bruožus tais 
laikais, kai informacija juda šviesos greičiu, nėra lengvas už-
davinys. Turbūt be Šiaurės Korėjos Rusija yra vienintelis pa-
saulio regionas, kuriame tarptautinė ir informacinė izoliacija 
vis dar traktuojama kaip Didžiojo tėvynės karo tęsinys, bet 
dėl nei muzikologijos, nei semiotikos įrankiais nepaaiškintų 
priežasčių vis dar išlaikomas dėmesys XIX  a.  supuvusių 
Vakarų,  buržuazijos  ir  tironų  muzikos kultūros atlikimo 
meno vertybėms. Matyt, Leninas ir kiti „didieji“ komunistų 
ideologai tikrai išsigando futurizmo. Protu Rusijos nesu-
prasi.

Nuo darbastalio prie planšetinio kompiuterio

Per interneto tinklalapius atlikėjai gali perduoti visą 
informaciją, kuri anksčiau sklisdavo per radiją, televiziją, 
laikraščius ir kitas visuomenės informavimo priemones. 
Mūsų laikais interneto domenuose suvienijami visi anksčiau 
straipsnyje minėti naujieji tekstai pačiu vartotojui patogiau-
siu ir prieinamiausiu būdu. Dėl šių priežasčių autorė ketvirtą 
darbo skyrių skiria internetinei atlikėjų komunikacijai. 

Gražia metafora perteikiamas šiuolaikinių medijų po-
veikis muzikos vartojimui ir kultūrai: „Įvairūs kontekstai, 
kuriuose pasireiškia komunikacija internetu, prilygsta socia-
liniams kontekstams ir bendruomenėms, atliekantiems tas 
pačias funkcijas: socialiniai tinklai veikia lyg miesto aikštės, 
tinklaraščiai – lyg laikraščiai, tinklalapiai – lyg informaciniai 
biurai ir t. t.“ (p.287). Vienas būdingiausių šios išmaniųjų 
technologijų epochos bruožų yra tai, kad IT pokyčius per 
dešimt metų galėtume prilyginti tūkstančiams civilizacijos 
vystymosi metų. Todėl analizuoti kad ir metų senumo tin-
klalapių dinamiškumą, teikiamą jų turinį, gal net dizainą 
kartais gali reikšti tą patį, kas ieškoti įtakos mūsų socialiniam 
gyvenimui natose, parašytose trecento16 laikotarpiu.  

Tačiau apdairiai pasirinkti atlikėjų tinklalapių analizės 
modeliai atrodo kur kas ilgaamžiškesni ir pravartūs besi-
domintiems įvariomis savęs reprezentacijos strategijomis. 
Norėdama išskirti turinio formas, kuriomis atlikėjai 
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save pateikia auditorijai, autorė naudoja 3P17 modelį ir 
semiotikams gerai žinomas „greimiškas“ kategorijas18, 
tinklalapiuose pateikiamą informaciją suskirto į vizualią, 
lingvistinę, videografinę ir garsinę. Taip pagal turinio ir 
sekcijų, vadinamųjų blokų, išdėstymą, parinktas spalvas, 
šriftus, lyginant su įprastinėmis tinklalapių stilizavimo 
strategijomis, identifikuojama, ar tyrimo subjektas atskirai 
/ kartu vaizduojamas kaip atlikėjas, produktas ar kaip as-
menybė. Taip pat išryškinamos dažniausiai atlikėjų tinkla-
lapiuose aptinkamos sekcijos (pvz., koncertų tvarkaraštis, 
įrašai, nuotraukų galerija, gyvenimo / kūrybinės veiklos 
aprašymai, repertuaras), praktiškiausi pavyzdžiai ir kiti 
tinklalapių ypatumai.

2012–2013 m. nagrinėta vienuolikos pianistų tinkla-
lapių tyrimo imtis yra gana įvairiapusiška, aprėpianti veik 
25 proc. ryškiausių įvairaus amžiaus ir lyties lietuvių kilmės 
atlikėjų19, ir apibrėžta. Parodytas tyrimo modelis ir objekto 
dinamiškos savybės suteikia daug erdvės ateities darbams. 
Nepaisant semiotinio analizės modelio tvarumo, keli bendri 
faktai ir IT tendencijos verčia abejoti atlikėjo asmeninio 
tinklalapio kaip išskirtinio modernaus pasaulio savęs repre-
zentacijos priemonės  aktualumu muzikos atlikimo rinkoje.

Naujausių laikų tyrimai rodo, kad dar 2013 m. pabaigoje 
pasaulinis interneto vartotojų, naudojančių mobiliąsias 
platformas, skaičius pralenkė įprastinių staliniais ir ne-
šiojamaisiais kompiuteriais naršančių skaičių – 200 mln. 
2015  m. mobiliojo interneto vartotojų skaičius viršija 
įprastinį 9 proc. (santykiu 51 : 42). Išvada aiški: jeigu audi-
torijai atlikėjas nėra pasiekiamas per mobiliųjų platformų 
paieškos mechanizmus ar ekranus, konkurencingumas gero-
kai sumažėja. Galbūt nenuostabu, kad iš vienuolikos darbe 
nagrinėjamų tinklalapių šiandien tik du (Kasparo Uinsko ir 
Andriaus Žlabio) pritaikyti išmaniesiems mobiliesiems įren-
giniams – šių tinklalapių vaizdo prievadas atitinka RWD 
standartą20. Tačiau didesniame ekrane pasižiūrėjus į puslapių 
naujienas, kalendorius ar koncertų sąrašus, susidaro įspūdis, 
kad du atlikėjai aktyvią koncertinę veiklą baigė 2014, kiti 
du – 2013, viena – 2011 m. (šį saitą padėjo rasti tik nuo-
jauta, kur galėtų būti paslėptas jo domenas), o dar kitame 
tinklalapyje – koncertinio pobūdžio informacija apskritai 
neskelbiama. Tik penkiuose saituose galima rasti 2015 m. 
koncertinius įvykius, dviejuose iš jų – net ir 2016 m. planus. 
Galbūt tai gražus sutapimas su mobiliųjų platformų varto-
jimo statistika, tačiau matant atlikėjus, kurių tinklalapiai 
neatnaujinti, aktyviai koncertuojančius šiandien, susidaro 
įspūdis, kad savo veiklos platinimą jie labiau patiki kitos 
rūšies ar bent jau giminingoms medijoms, pakeitusioms 
laikraščius, – tinklaraščiams ir socialiniams tinklams.

Pavyzdžiui, per pastaruosius penkerius metus internetinė 
socialinė bendruomenė „Facebook“, audiovizualinio turinio 
kūrėjų tinklas „YouTube“ pasiekė neregėtas populiarumo 
aukštumas. Kartu sudėjus statistinius jų rodiklius aiškėja, kad 
bendras vartotojų skaičius gerokai perkopia du milijardus. 

Aptarti trumpųjų naujienų pranešimų tinklo „Twitter“ 
ir kitų kaip grybai po lietaus dygstančių naujų socialinių 
tinklų („Instagram“, „Tumblr“, „Soundcloud“, „Snapchat“, 
„LinkedIn“, „Google+“, „Pinterest“ ir t. t.) statistiką ir 
muzikos atlikimo informacijos sklaidą juose būtų ne vienos 
naujos disertacijos apimties reikalaujanti tema. Vien tai, 
kad į Navickaitės-Martinelli tyrimo lauką nepakliūva inter-
netinių-socialinių tinklų atlikėjų profiliai (dėl objektyvių 
priežasčių), leidžia išsamiau svarstyti, kokios informacijos 
kategorijomis galėtų labiau manipuliuoti atlikėjai siekdami 
kokybiškesnės komunikacijos ir sklaidos. Akivaizdu, kad tik 
du iš nagrinėjamų vienuolikos atvejų tinklalapiuose pateikia 
profesionaliai nufilmuotus vaizdo įrašus.

Kadencija

Muzikologija kaip savarankiškas mokslas nėra ypač senas 
tradicijas turintis reiškinys. Tačiau per santykinai trumpą 
laikotarpį joje susiformavusi kūrinio samprata užgniaužė bet 
kokį rimtesnį diskursą jo atlikimo atžvilgiu. Šis darbas gal-
būt padės įsivyrauti suvokimui, kad atlikėjui muzikologijos 
reikia kaip priemonės norint geriau suvokti ir atlikti muziką, 
o muzikologui – atlikimo meno kaip naujo, daugiafunkcio 
teksto, skirto muzikos santykiui su tikrove nagrinėti.

Ar naujieji tekstai gali būti muzikos atlikimo meno 
pagrindas? Ar ieškoti populiarumo visomis įmanomomis 
priemonėmis yra tikroji šiuolaikinio atlikėjo paskirtis? 
Tikrai ne. Čia, perfrazuojant Piličiauską, norėtųsi pasakyti, 
kad naujieji tekstai yra svarbios ir reikšmingos atlikėjo verba-
linio ir vizualaus poveikio klausytojui priemonės, tačiau jos 
turėtų būti ne atlikėjo veiklos tikslas, o dėsningas profesinės 
veiklos padarinys. 

Susidaro įspūdis, kad Linos Navickaitės-Martinelli 
tekste daugiausiai remiamasi ne kiekybiniais, o kokybiniais 
tyrimais ir asmenine refleksija. Tai labai atvira forma dis-
kusijoms, parodyta naudinga kryptis, galima sakyti, heide-
geriškas būdas diskursui apie atlikėjų veiklą. Juolab autorės 
refleksijos grįstos pripažintomis semiotikos kategorijomis 
ir ilgus metus kauptomis fortepijono meno srities žiniomis, 
įskaitant išsamius interviu su atlikėjais, kurių veikla tapo ty-
rimų objektu21. Tokių gerų pavyzdžių šiandien ypač trūksta.

Toli gražu ne visi šio 492 puslapio darbo ypatumai buvo 
paminėti, tačiau tikimės, kad ne vienas jų bus atskleistas ir 
aptariamas ateityje.

Nuorodos 

1 Žr. https://harps.lmta.lt.
2 2014 m. pasirodęs leidinys „Menų funkcijos kultūriniuose ir 

socialiniuose procesuose“ – kol kas vienas išsamiausių lietuvių 
kalba išleistų straipsnių rinkinių, nagrinėjančių atlikimo meno 
problemas.
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3 Egzistencinės semiotikos įrankis vidinėms ir išorinėms įta-
koms, individualumui ir standartams, sudarantiems kūrybinio 
darbo pagrindą, iliustruoti. Nors autorė per daug nesivelia į 
semiotinio kvadrato eksplikacijas, skaitant gana turiningas 
išnašas galima suprasti, kad Tarasti kalba apie kompozitoriaus 
kūrybinio darbo, kūrinio santykį su tikrove.

4 Pagal Gino Stefani, muzikinis jutimas egzistuoja erdvėje nuo 
pačių žmogiškiausių potyrių iki specifiškiausių artistinių. 
Muzikos kompetencija susideda iš tarpusavy susijusių lygmenų 
(ne vien tik griežtai muzikinių): bendrųjų kodų, socialinių 
praktikų, muzikos technikų, stilių ir kūrinių.

5 Puikus teksto formatavimas (atliko Rima Bukaveckienė), kal-
bos stilius (redagavo Brian Marmion) ir išskirtinio semiotiko 
ir muzikologo Eero Tarasti redakcija knygai suteikia solidumo.

6 Modalinės vertės, kurias, beje, Tarasti pasiskolino iš semiotikos 
tėvo Juliaus Greimo darbo ligvistikos srityje. Lingvistikoje 
modalumas yra kalbėtojo požiūris į kalbos turinio santykį su 
tikrove.

7 Keitho Jarretto, Glenno Gouldo pasirodymai – vieni būdin-
giausių pavyzdžių. Darbe pastebėta daug „naujų“ eksponatų: 
Langas Langas, Olli Mustonenas, Khatia Buniatishvili ir t. t. 
Ieškantys pikantiškesnių vaizdų turėtų žvilgtelėti į Lolos 
Astanovos socialinius tinklalapius.

8 Manęs ir savęs (pranc.). Taip daugelis semiotikos autorių 
apibūdina „semiotinį aš“, kuris susideda iš vidinės ir išorinės 
subjekto pusės.

9 Visos kategorijos yra tarpusavy sietinos ir apkeičiamos. Se-
miotikos požiūriu pasirodymas / atlikimas  ne „girdimas“, 
o patiriamas. Kai kurie jo elementai yra matomi per gyvą 
pasirodymą, kiti pasireiškia dar prieš tai, kai nusprendžiame 
pamatyti konkretų pasirodymą.

10  Tai toks tyrimas, kurį perskaityti turėtų šiuolaikinių medijų 
apsuptyje gyvenantis, o kartais ir užgožtas individas.

11 1987 m. „Šviesos“ leidykloje išleistas kaip nedidelė monogra-
fija.

12 2006 m. knygą publikavo pats autorius (470 p.), 2013 m. ją 
perleido „Tyto alba“. Tai pirma tokios apimties monografija 
(613 p.), parašyta lietuvių kalba, įvairialypiškai praplečianti 
visų laikotarpių muzikos atlikimo meno diskursą.

13 Darbų temų sąrašą rasite adresu: http://harps.lmta.lt/meno-
doktorantura/.

14 Glavnaja repertuarnaya kommissia  (Aukščiausia repertuaro 
komisija) buvo  Narkomproso  (Narodnyj komissariat prosve-
schenija, Žmonių švietimo komisariato) padalinys, kuriame 
aprobuodavo atlikėjų repertuarą (p. 275).

15 Šios sąvokos turinį sudaro tikslaus intonavimo, sodraus 
tem- bro, štrichų, artikuliacijos ir kiti panašūs klausimai 
(Piličiauskas, 1987: 6).

16 XIV a. italų kultūrinė terpė.
17 Metodologinė strategija, perimta iš Dario Martinelli pasiū-

lytos schemos (straipsnyje „Muzikinis atlikimas kaip medijų 
reikalas“, pristatytame 12-ame tarptautiniame muzikos 
reikšmių kongrese), angliškai pavadinta „Performer / Product 
/ Persona“. Pirmuoju atveju tinklalapio dizaino ypatumai at-
kreipia dėmesį į atlikėjo grojimo stilių, repertuarą, koncertus; 
antruoju – į parduodamus įrašus, bilietus ir kitą komerciškai 
prieinamą turinį; trečiuoju – į ekstramuzikinį atlikėjo pasaulį: 
tai nuotraukos, vaizduojančios nebūtinai muzikos kontekstą, 
pvz., pomėgius, aplankytas vietas ir t. t.

18 Tai topologinė, plastinė ir eidetinė kategorijos, kuriomis 
aptariamas tinklalapių stilizavimas objektų išdėstymo, jų 
spalvų parinkimo ir funkcijų bei geometrinių formų klau-
simu. Platesnę informaciją apie šias kategorijas galima rasti 
pateiktame darbo literatūros sąraše.

19 Duomenys pateikti remiantis Lietuvos muzikos informacijos 
centro tinklalapio informacija (www.musicperformance.lt)

20 Responsive Web Design (angl.) – tinklalapių stilizavimo 
technika, kai kuriant blokus pirmiausia galvojama apie mobi-
liųjų platformų galimybes perteikti turinį mažos rezoliucijos 
ekranuose.

21 Negalima pamiršti ir 2010 m. pasirodžiusio grandiozinio 
Navickaitės-Martinelli veikalo „Pokalbių siuita: 32 interviu 
ir interliudijos apie muzikos atlikimo meną“ (Vilnius: Versus 
aureus), kuriame sudėti reikšmingiausių pasaulio ir lietuvių 
atlikėjų, kultūros veikėjų interviu.
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Laetaeque tandem, currile saecula –
Dixere Musae – currite candidis
Horae quadrigis; ite, magni
Saecula deproperate menses.

Dixere Musae: protinus aurea
Risere longum saecula, saecula
Auro laborata et recuso
In Pretium emicuere vultu.

Tada prabilo Mūzos nudžiugusios:
„Skubėkit, amžiai, skriekite, valandos,
Baltais vežimais, slinkit, didūs
šimtmečiai, mėnesiai, bėkit greitai!“

Taip tarė Mūzos. Nusišypsojo tuoj
Auksiniai amžiai, žėrintys šimtmečiai
Ir savo sunkią aukso naštą
Pavertė spindinčiais puikiais lobiais.

Motiejus Kazimieras Sarbievijus, „3 Odė Urbonui VIII“ 
(Mathias Casimirus Sarbievius, Ode 3 Ad Urbanum VIII)

Šiuos žodžius vienas didžiausių XVII a. Lietuvos (ar 
bent su Lietuva labai glaudžiai susijusių) poetų Motiejus 
Kazimieras Sarbievijus parašė daugiau kaip prieš tris šimt-
mečius. Suprantama, jie buvo skirti ne profesoriui Jonui 
Vytautui Bruveriui (toliau – tiesiog profesorius Jonas). Kita 
vertus, šie posmai išties puikiai tinka norint nusakyti ir tą 

Jonas VILIMAS

Laudatio Professori Joanni

Jonas Vytautas Bruveris. Lietuvių 
muzikos istoriniai kontekstai. Vilnius: Lietuvos 
muzikos ir teatro akademija, 2014, 378 p.

gražų bei prasmingą jo kelią, ir tuos subrandintus vaisius, 
kurių vieną matome knygoje „Lietuvių muzikos istoriniai 
kontekstai“, šiemet apdovanotą Onos Narbutienės premija 
„už nuosekliai plėtojamas estetines idėjas ir kontekstų įvai-
rovę“. Nors knyga išleista tik 2014 m., joje sugulę tekstai 
brandinti ne vienus metus ir savotiškai atspindi, o gal, tiks-
liau, yra savotiška ilgo, turiningo ir labai prasmingo profe-
soriaus Jono mokslinio ir kūrybinio darbo kvintesencija. Juk 
įvairius kontekstus jis nagrinėja ir tyrinėja, o į kitus ir įpuola 
nuo pat jaunumės. Tam tikra prasme įvairiais kontekstais ir 
jų įžvalgomis pažymėtas ir visas profesoriaus Jono kūrybinis 
kelias. Pradžioje vertėtų prisiminti tuos „įpuolimus“.

Pirmasis jų ir veikiausiai lemtingiausias buvo tuometinio 
Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikumo kontekstas 
1960 m. Neabejotina, kad muzikinė ir kiek bohemiška 
aplinka padėjo gerus pagrindus tolesnei būsimojo profeso-
riaus Jono kūrybinei raidai ir kitų kontekstų tyrinėjimui. 
Po kompozicijos studijų „Kelpšoje“ atsivėrė kiek kitoks, 
mokymosi ir mokslo prasme platesnis, kontekstas – mu-
zikologijos studijos tuometėje Lietuvos konservatorijoje. 
Pradinį būsimojo kontekstų tyrinėtojo formavimosi etapą 
baigė dar vienas naujas, bet lietuvių nuo XIX a. nekart išban-
dytas ir patirtas, nors sovietmečiu ir posmarkiai koreguotas 
kontekstas – aspirantūra Petrapilyje, tuometėje Leningrado 
konservatorijoje, kur buvo panirta į siaurai platų muzikos 
estetikos kontekstą. Pažinus šiuos įvairius ir skirtingus 
kontekstus, pastudijavus gerokai daugiau tekstų ir išmokus 
svarbių ir ne visai tiesų (kai kurios jų, pavyzdžiui, „nepri-
sidramblinti“, vėliau sėkmingai perteiktos ir studentams), 
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grįžta Lietuvon ir pasinerta į muzikologinės, pedagoginės, 
mokslinės ir kūrybinės veiklos kasdienybės kontekstus. Jie 
pradėjo vertis ir skleistis straipsniais, knygomis, paskaito-
mis, laidomis, pranešimais, konferencijomis etc. Žinoma, 
šiame kelyje neįmanoma nepaminėti dar vieno tuomet kiek 
netikėto ir kultūrinėje lietuvių tradicijoje gana reto kon-
teksto – darbo Bratislavos Jono Komenijaus universitete. 
Ši patirtis neabejotinai praturtino, praplėtė bei išbaigė ir 
taip platų profesoriaus Jono akiratį, skatinusį ne tik rasti 
(bei rastis) naujus tekstus, bet įžvelgti bei padėti atrasti ir 
įžvelgti kitiems (pirmiausia studentams) naujus įdomius ir 
įvairiabriaunius kontekstus. 

Tad pats metas trumpai nusakyti premija apdovanotą 
knygą ir jos kontekstus. Kaip rodo pavadinimas, joje kal-
bama apie lietuvių ir Lietuvos muziką, tiesa, tik tam tikru 
laikotarpiu – pradedama XIX a. pradžia ir baigiama XX a. 
pabaiga (nors galima matyti tąsą ir dabartiniame XXI 
šimtmetyje).

Aptarus aktualumo vis dar nepraradančią tautiškumo 
muzikoje ir mene apskritai problematiką (kaip autorius 
pastebi dar 2002 m. savo paties atliktoje apklausoje, visi 
respondentai teigė „tautiškumą esant stabilia, tik istoriškai 
skirtingai motyvuota muzikos savybe“), pasivaikščiojama 
po XIX a. pradžios Vilnių, o netiesiogiai, per Frankus, ir 
po vieną iš to meto kultūrinių megapolių Vieną, paskui pa-
žvelgiama į Henryko Wieniawskio gastrolinius maršrutus, 
o per tai nukeliaujama į daug tolimesnį ir platesnį jau XX a. 
Lietuvos „muzikos gyvenimo, instrumentinio muzikavimo 
bei smuikavimo tradicijos susidarymo ir raidos“ kontekstą. 
Svariai panarstomas Čiurlionis, nebanaliai ir kontekstualiai 
panagrinėjant tautiškumo klausimą, o kas dar svarbiau – 
nuodugniai atskleidžiant kai kurias jo stiliaus („Religiniai 
Čiurlionio kūrybos motyvai“) ir estetikos („Mikalojus 
Konstantinas Čiurlionis: didingumas“) puses. Suprantama, 
visa tai regima plačiame garsių Europos ir Lietuvos filoso-
fų, muzikologų ir dailėtyrininkų įžvalgų kontekste. Netgi 

toks intymus šio mūsų didžio menininko palikimas kaip 
laiškai žmonai perskaitomas siejant juos su epistoliarine ir 
literatūrine daugiausia XIX a. Europos autorių tradicija. 
Neabejotinai tai vienas svarbiausių šios knygos skyrių. 

Kitas panašus „sunkiasvoris“ ir kontekstų gausus knygos 
skyrius skirtas dar vienai profesoriaus Jono aistrai – operai ir 
jos XX a. istorijai Lietuvoje. Galiausiai visą knygą vainikuoja 
„kontekstų kontekstas“ – paskutinis skyrius, analizuojantis 
temą, kurią populiariai galima vadinti „Lietuva pasaulyje, 
pasaulis Lietuvoje“ ir kuri čia įvardyta paprastai ir kone 
buitiškai – „Namai ir pasaulis“. Nors jo centre yra Bronius 
Kutavičius, matome spalvingą įvairios pasaulio muzikos 
ir jos kūrėjų paletę, kur į darnią visumą susipina Rytai ir 
Vakarai, modernybės ir tradicijos įtampa su globalinėmis 
dabarties problemomis, Kutavičius draug su Čiurlioniu, 
Juozu Gruodžiu ir Juliumi Juzeliūnu.

Ir čia maga ištarti vieną „gaila“ – gaila, kad apsiribojama 
tik šiais dviem šimtmečiais, nes skaitant ir matant, kokia 
graži ir plati panorama atsiveria ir kurios žiūros kampas – 
ne iš siauros provincialios varpinės, o iš tokio taško, iš 
kurio matyti lietuviškos ypatybės ir kaip jos įsilieja į savo 
laikotarpio europinius ir pasaulinius kontekstus, norėtųsi 
vis daugiau ir daugiau. Norėtųsi, kad būtų pažvelgta ir į 
kiek senesnius laikus (nors nedidelių ekskursų esama), kad 
XIX a. kontekste rastųsi ir koks lietuvių, lenkų ir gudų 
kompozitorius Mykolas Kleopas Oginskis ar toks iškilus 
vilnietis kaip Stanislovas Moniuška. Norėtųsi ir daugiau 
apie kitas tautos daineles pasiskaityti ir dar kitų kontekstų 
pamatyti. Kita vertus, tai viltingas gailestis, nes profesoriaus 
Jono Vytauto Bruverio atskleisti lietuvių muzikos istoriniai 
ir kultūriniai kontekstai neabejotinai paskatins ir kitus 
autorius (tarp jų, tikėkime ir palinkėkime, profesoriaus 
mokinius) jais domėtis ir atrasti vis naujus daugiabriaunius 
ir daugiaprasmius tekstus, potekstes ir kontekstus. Kad tie, 
pasak poeto, puikieji lobiai nenustotų spindėti. 

Fiat, fiat.
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Lidia Ader (g. 1985) – muzikologė, meno istorikė, hu-
manitarinių mokslų daktarė; daktaro disertaciją apgynė Sankt 
Peterburgo N. Rimskio-Korsakovo valstybinėje konservato-
rijoje (darbo vadovė prof. dr. Liudmila Kovnackaja, 2013). 
Nuo 2006 m. dirba vyresniąja mokslo darbuotoja N. Rimskio-
Korsakovo memorialiniame bute-muziejuje. Naujųjų tech-
nologijų ir meno centro „Art-parkING“ meno vadovė, Sankt 
Peterburgo kompozitorių sąjungos narė. Kuruoja įvairius meno 
projektus, organizuoja tarptautines muzikologų konferencijas, 
yra tarptautinio festivalio „World of Sound“ ir muzikologijos 
konkurso viena iš rengėjų. Svarbiausios mokslinių interesų 
sritys: tarpdalykinės meno studijos, mikrotoninė muzika, 
šiuolaikinis menas, Rusijos ir sovietmečio muzika. Muzikologė 
dažnai kviečiama skaityti paskaitų Prancūzijoje, Italijoje ir 
Meksikoje, taip pat mokslo pranešimų įvairiose konferencijose. 
Publikacijų sąraše – apie 40 straipsnių penkiomis kalbomis, 
knygų apie Rusijos muziką, kurias ji redagavo kaip redaktorių 
kolegijos narė arba sudarytoja, taip pat įvairių informacinių 
leidinių ir lankstinukų.

Tel.  +79117657640
El. paštas: lidiader@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2015 03 21

Mykolas Bazaras (g. 1989) mokėsi berniukų chorinio dai-
navimo mokykloje „Varpelis“. 2007 m. baigė Kauno J. Naujalio 
muzikos gimnaziją. 2011 m. įgijo bakalauro diplomą, 2013 m. 
baigė fortepijono atlikimo meno ir pedagogikos magistro 
studijas Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje. 
Metus pagal studentų tarptautinių mainų programą studijavo 
Hagos karališkojoje konservatorijoje. Grojo solo su „Varpelio“, 
Kauno, „Camerata du Rhône“, Lietuvos kameriniais orkestrais, 
jungtiniu Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentų ir 
moksleivių, Klaipėdos muzikinio teatro simfoniniais orkestrais, 
yra daugelio tarptautinių konkursų laureatas. Neatskiriama mu-
zikavimo dalis – elektriniai ir akustiniai boso instrumentai bei 
įvairūs rašytinės ir improvizacinės muzikos ansambliai. Kartu 
su broliais Benediktu ir Motiejumi subūrė grupes „Broliai Baza-
rai“, „Bazarai JazzTrain“ ir „#sotuskaunomuzikai“. Bazaras rašo 
kritikos straipsnius apie muziką ir atlikimą, įkūrė tinklaraštį 
mass.lt, nuo 2014 m. dėsto muzikos estetiką Kauno techno-
logijos universitete. Šiuo metu studijuoja Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos meno doktorantūroje, tyrinėja klasikinio 
fortepijono muzikos improvizacijos principus.

www.twitter.com/mykolasbazaras
El. paštas: mykolas@musician.org
Straipsnis įteiktas 2015 09 20

Tania Berkovič – etnomuzikologė, humanitarinių mokslų 
daktarė, Baltarusijos valstybinės muzikos akademijos docentė 
ir Tradicinių muzikinių kultūrų kabineto vedėja, taip pat 
vadovauja Etnomuzikologijos fonogramų archyvo medžiagos 
sisteminimo poskyriui, atsakingam už autentiškos etninės 

Apie autorius

muzikos garso įrašų fondų sudarymą ir saugojimą, dėsto Bal-
tarusijos valstybinės muzikos akademijos Baltarusių muzikos 
katedroje. Vadovauja mokslo leidinių serijos „Baltarusijos 
tradicinės muzikinės kultūros audioatlasas“ leidybai, yra Lidi-
jos S. Mucharinskajos atminimui skirtų mokslo konferencijų 
pranešimų ir straipsnių rinktinių sudarytoja bei mokslinė 
redaktorė, parengė etninės muzikos edukacinių programų 
aukštesniojo mokslo institucijoms. Pagrindinė mokslinių ty-
rimų sritis – klausimai, susiję su kalendorinių dainų melodijų 
apeiginio atlikimo fenomenologija, melodijų formavimosi 
procesų mechanizmais įvairiose baltarusių apeiginio ir neap-
eiginio folkloro atlikimo formose.

El. paštas: folkbgam@mail.ru
Straipsnis įteiktas 2015 05 31

Laima Budzinauskienė (g. 1972) – humanitarinių mokslų 
(menotyra, muzikologija) daktarė (2000), Lietuvos muzikos 
ir teatro akademijos lektorė (2010), nuo 2012 m. – Muzikos 
istorijos katedros vedėja. Publikuoja mokslo straipsnius 
Lietuvos muzikos istorijos, muzikos švietimo klausimais, 
muzikologijos tematika skelbia mokslo populiarinimo ir 
publicistinių straipsnių, yra Lietuvos muzikos istorijos II 
knygos „Nepriklausomybės metai 1918–1940“ bendraautorė. 
Recenzuoja mokslo leidinius ir straipsnius, dalyvauja mokslo 
konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. 2007–2012, 2015 m.  – 
žurnalo „Menotyra. Studies in Art“ muzikologinio numerio 
sudarytoja. Nuo 2013 m. – žurnalo „Ars et praxis“ atsakingoji 
redaktorė ir sudarytoja. Nuo 2012 m. – Lietuvos kompozitorių 
sąjungos narė. 

Moksliniai interesai: XVII–XIX a. Lietuvos muzikinė 
kultūra, šaltiniai, rankraščiai, bažnytinės kapelos, repertuaras, 
tarpdalykiškumo klausimai.

El. paštas: laimab72@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2015 09 20

Nina Gerasymova-Persydska – muzikologė, habili-
tuota mokslų daktarė, Ukrainos nacionalinės P. Čaikovskio 
muzikos akademijos profesorė, Senosios muzikos katedros 
vedėja, Ukrainos nacionalinės menų akademijos akademikė, 
Tarptautinės muzikos draugijos (IMS) ir Europos kultūros 
draugijos (European Society of Culture) narė. Tarp svarbiausių 
muzikologės pelnytų apdovanojimų ir garbės vardų – Ukrainos 
nusipelniusios meno veikėjos vardas, Lenkijos Respublikos 
kultūros ir nacionalinio paveldo ministerijos medalis „Už 
nuopelnus kultūrai – Gloriaartis“ ir Mykolos Lysenko vals-
tybinė premija. Nuo 2000  m. kasmet organizuoja mokslo 
konferencijas „Garsas ir ženklas“ („Sound and Sign“). Skaitė 
mokslo pranešimų ir paskaitų Ukrainoje, Rusijoje, Lenkijoje, 
Vokietijoje, Italijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, JAV, Šveicarijoje 
ir kitose šalyse. Autorės publikacijų sąraše – daugiau kaip 140 
įvairios apimties darbų: tai monografijos, skirtos partesinio 
giedojimo istorijai ir teorijai Ukrainoje ir Rusijoje, partesinių 
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koncertų ir motetų natų leidiniai, straipsniai, gvildenantys 
muzikinio baroko problemas, erdvės ir laiko klausimus nau-
jojoje muzikoje ir t.  t. Įvairialypė Gerasymovos-Persydskos 
veikla sutelkta į XVII–XVIII a. pradžios partesinės muzikos 
mokslo tyrimus ir atlikimą. Šiuo metu ji daugiausia dėmesio 
skiria neklasikinės muzikos mąstymo specifikai.

El. paštas: dekabry@voliacable.com
Straipsnis įteiktas 2015 03 31

Martas Humalas (g. 1947) daktaro laipsnį 1981 m. įgijo 
Leningrado valstybinėje konservatorijoje (dabar – Sankt Peter-
burgo N. Rimskio-Korsakovo valstybinė konservatorija), šiuo 
metu yra Estijos muzikos ir teatro akademijos muzikos teorijos 
profesorius.  Sudarė ir redagavo šešias straipsnių rinktines 
„Kompozicija kaip problema“ (A Composition as a Problem) 
[1]–6 (1997–2012, Talinas). Dalyvavo daugelyje tarptautinių 
muzikologijos konferencijų, iš jų minėtini XIV ir XV Šiaurės 
muzikologų kongresai (Helsinkis, 2004; Stokholmas, 2012), 
VI, VII ir VIII Europos muzikos analizės konferencijos (Frei-
burgas, 2007; Roma, 2011; Levenas, 2014) ir V tarptautinė 
Jeano Sibeliaus konferencija (Oksfordas, 2010). Mokslinių 
interesų sritys: Estijos muzika ir bendresnė muzikos teorijos 
problematika.

El. paštas: humal@ema.edu.ee
Straipsnis įteiktas 2015 01 29

Julianui Johnsonui (g. 1963) 2013 m. suteiktas Londono 
universiteto Karališkojo Holloway’aus koledžo karališkojo 
muzikos profesoriaus vardas (Regius Professor of Music; šį aka-
deminį vardą Didžiosios Britanijos mokslininkams specialiu 
skyrimu suteikia monarchas – vert. past.). Anksčiau dėstė mu-
zikos disciplinas Oksfordo (docentas, 2001–2007) ir Sasekso 
(lektorius, 1992–2001) universitetuose. 1993  m. Sasekso 
universitete apgynė daktaro disertaciją, kurioje tyrinėjo laiko 
ir subjektyvumo ryšį. Prieš pasirinkdamas akademinę karjerą, 
tiriamąjį darbą, skirtą muzikos estetikos klausimams, moksli-
ninkas derino su profesionalaus kompozitoriaus veikla, iki šiol 
teikiančia smarkių impulsų jo mąstymui. Tyrimuose daugiausia 
dėmesio skiria muzikos modernizmui, o publicistikoje aprėpia 
nepaprastai daug temų – nuo Beethoveno iki šiuolaikinės 
muzikos, taip pat muzikos ryšius su filosofija, literatūra, vaiz-
duojamaisiais menais ir kraštovaizdžiu. Yra penkių monografijų 
autorius ir dviejų būsimų leidinių vienas iš redaktorių, žurnalo 
„XX amžiaus muzika“ (Twentieth-Century Music) redaktorių 
kolegijos narys. Naujausioje knygoje „Anapus laiko. Muzika ir 
modernybės kūrimasis“ (Out of Time. Music and the Making 
of Modernity, OUP, 2015) autorius įžvelgia pamatinį muzikos 
ir modernybės formavimosi nuo XVI a. iki šių dienų ryšį, o 
interpretuodamas muziką nesilaiko įprastos muzikos istorijos 
periodizacijos. Neseniai mokslininkui paskirta Leverhulme’o 
fondo stipendija (2014–2016) tyrimo projektui „Muzika, 
balsas ir kalba prancūzų muzikiniame mąstyme“ (Music, Voice 
and Language in French Musical Thought).

El. paštas: julian.johnson@rhul.ac.uk
Straipsnis įteiktas 2015 03 24

Jūlija Jonāne (g. 1978) – muzikologė, bakalauro (2000) 
ir magistro (2002) laipsnius įgijo Latvijos Jazepo Vytuolio 
muzikos akademijoje, 2009 m. ten pat apgynė muzikologijos 
srities daktaro disertaciją „Latvių sakralinės muzikos žanrai“. 
Šiuo metu dėsto teorines muzikos disciplinas Rygos katedros 
chorinėje mokykloje. Nuo 2003 m. taip pat dirba vargonininke 
Rygos Šv. Jokūbo bažnyčioje. Nuo 2008 m. – Latvijos Jazepo 
Vytuolio muzikos akademijos Muzikologijos katedros lektorė.

Mokslinių interesų sritys: sakralinės muzikos žanrai ir 
kompozitoriai, sakralinės muzikos žanrų klasifikacijos ir ter-
minijos skirtumai, sakralinės muzikos raidos procesų analizė, 
įvairios postmodernizmo tendencijos. Sakralinės muzikos 
tyrimams skirtų mokslo pranešimų skaitė Airijoje, Latvijoje, 
Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Rusijoje, Slovėnijoje ir 
Jungtinėje Karalystėje.

Tel. +371 26 79 79 69 
El. paštas: julija.jonane@gmail.com
www.julijajonane.com
Straipsnis įteiktas 2015 03 05

Danutė Kalavinskaitė (g. 1967) – muzikologė ir bažny-
čios vargonininkė, menotyros mokslų daktarė, Lietuvos mu-
zikos ir teatro akademijos Muzikos teorijos katedros docentė. 
Mokslinio domėjimosi sritys: Felikso Bajoro kūryba, bažnytinė 
muzika, šiuolaikinė lietuvių kompozitorių religinė kūryba, 
muzikos padėtis Katalikų bažnyčios liturgijoje, religinių apeigų 
ir meno santykių raida.

El. paštas: danute.kalavinskaite@lmta.lt
Straipsnis įteiktas 2015 03 30

Lyubov Kyyanovska – habilituota daktarė, muzikologė, 
Lvovo nacionalinės M.  Lysenko muzikos akademijos pro-
fesorė ir Muzikos istorijos katedros vedėja. Muzikos teoriją 
ir istoriją studijavo Lvovo valstybinėje M. Lysenko muzikos 
konservatorijoje (dabar – Lvovo nacionalinė M. Lysenko mu-
zikos akademija), ją baigė su pagyrimu 1979 m. Podiplomines 
muzikologijos studijas tęsė Kijevo valstybinėje P. Čaikovskio 
muzikos konservatorijoje (dabar – Ukrainos nacionalinė mu-
zikos akademija) pas prof. dr. Vsevolodą Zaderackį. 1985 m. 
Sankt Peterburgo konservatorijoje apgynė daktaro disertaciją, 
skirtą muzikos suvokimo tyrimams. 1979–1987  m. dėstė 
Drohobyčo pedagoginiame universitete. Nuo 1987 m. dėsto 
Lvovo nacionalinėje M.  Lysenko muzikos akademijoje, nuo 
1991 m. vadovauja šios akademijos Muzikos istorijos katedrai. 
Nuo 1995 m. dalyvauja tarptautiniame tyrimų projekte „Mu-
zikos istorija Vidurio ir Rytų Europoje“ („Musikgeschichte 
in Mittel- und Osteuropa“, Leipcigo universitetas, Vokietija).

Savo tyrimais ir publikacijomis muzikologė siekia iškelti 
pamirštus Ukrainos muzikinės kultūros veikėjus ir garsinti 
ukrainiečių muziką Europoje. Moksliniai jos interesai susiję 
daugiausia su muzikos psichologijos ir sociologijos proble-
momis. Publikavo daugiau kaip 300 straipsnių įvairiuose 
muzikos mokslo žurnaluose ir antologijose Ukrainoje, Vokie-
tijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Austrijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, 
Šveicarijoje, JAV ir Lietuvoje. Tarp svarbiausių publikacijų 
minėtinos: „Šventiko Jozefo Kyšakevičiaus kūryba“ (1997), 
„Miroslavas Skorykas: menininko portretas laiko veidrodyje“ 
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(1998), „XIX–XX a. Galicijos muzikinės kultūros evoliucija“ 
(2000), „Amžiaus sūnus. Mykola Kolessa“ (2003), „Banduros 
riteris“ (2007), „Miroslavas Skorykas: žmogus ir menininkas“ 
(2008). Muzikologė apdovanota Mykolos Lysenko premija 
(2006), jai suteikti Ukrainos (2009) ir Lenkijos (2009) nusipel-
niusios meno veikėjos vardai. Ševčenkos mokslinės draugijos 
ir Ukrainos nacionalinės kompozitorių sąjungos narė, Lvovo 
Mozarto draugijos vicepirmininkė.

El. paštas: luba.kyjan@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2015 02 02

Iryna Klymenko (g.  1962) – etnomuzikologė, liaudies 
dainininkė (Ukrainos folkloro ansamblių „Drevo“, „Volodar“, 
„Hurtopravci“ ir „Babskij kozačok“ narė). Studijavo muzikos 
teoriją Sumų muzikos kolegijoje (baigė 1982 m.), Kijevo vals-
tybinės konservatorijos Muzikos istorijos ir teorijos fakultete 
(baigė 1988 m.), Ukrainos nacionalinėje P. Čaikovskio muzi-
kos akademijoje (1991–1994). 2001 m. apgynė daktaro diser-
taciją „Pripetės baseino javapjūtės dainų melogeografija“. Nuo 
1992 m. dirba Ukrainos nacionalinės P. Čaikovskio muzikos 
akademijos Etnomuzikologijos laboratorijoje (nuo 1992 m. – 
mokslo darbuotoja, nuo 2002 m. – vedėja). 2003–2013 m. 
dėstė folkloro disciplinas Ukrainos nacionalinėje P. Čaikovskio 
muzikos akademijoje, šiuo metu yra akademijos Muzikinio 
folkloro katedros docentė. Nuo XX a. 9 dešimtmečio vidurio 
tyrinėja Pripetės, Polesės, Voluinės, Podlesės regionų muzikinį 
folklorą. Dalyvavo 75 etnografinėse ekspedicijose, iš jų apie 60 
pati organizavo, vadovavo, koordinavo ir vedė. 

Mokslinių interesų sritys: Rytų slavų senųjų liaudies dainų 
(priklausančių kalendorinių apeigų ir vestuvių ciklams) ritmi-
nių ir melodinių struktūrų tipologija, ankstyvųjų liaudies me-
loformų paplitimo geografija (melogeografija, meloareologija), 
muzikinio folkloro elektroninio-grafologinio archyvo sudary-
mas, vokalinės liaudies muzikos atlikimas. Etnomuzikologė 
publikavo daugiau kaip 40 mokslo straipsnių, monografiją, 
sudarė 14 Ukrainos tradicinės muzikos kompaktinių plokš-
telių, inicijavo ir redagavo nuo 2010 m. leidžiamą straipsnių 
rinktinių seriją „Slavų melogeografija“. Nuo tų pačių metų 
organizuoja kasmetes konferencijas „Slavų melogeografija“ ir 
„Jaunoji etnomuzikologija“.

El. paštas: klymenko_iryna@ukr.net
Straipsnis įteiktas 2015 06 01

Kerri Kotta (g. 1969) 1997 m. baigė kompozicijos magis-
tro studijas pas Lepo Sumerą Estijos muzikos ir teatro akademi-
joje. 2004 m. ten pat apgynė muzikologijos daktaro disertaciją 
„Dmitrijaus Šostakovičiaus muzikos tonali struktūra“ (darbo 
vadovas prof. dr. Martas Humalas). Nuo 1998 m. dėsto Estijos 
muzikos ir teatro akademijoje (nuo 2005 m. – docentas, nuo 
2015 m. –  profesorius), nuo 2005  m. vadovauja Muzikos 
teorijos katedrai. Muzikos teoriją taip pat dėstė Talino peda-
goginiame universitete (1994–2004) ir Talino universitete   
(2004–2008). Estijos muzikologų draugijos tarybos narys 
(2005–2013, nuo 2013 m. – pirmininkas), Estijos Arnoldo 
Schoenbergo draugijos pirmininkas (nuo 2012 m.), Tarptauti-
nės Eduardo Tubino draugijos direktorius ir Estijos muzikos ir 
teatro akademijos tarptautinės muzikos teorijos konferencijos 

organizacinio komiteto pirmininkas (nuo 2014 m.). Iki šiol 
reiškiasi ir kaip kompozitorius. Mokslinių interesų sritys: 
Heinricho  Schenkerio analizė, muzikos formų, harmonijos, 
kontrapunkto analizė ir teorijos, Estijos muzika. 

Tel. +372 5288781
El. paštas: kerri.kotta@gmail.com
Straipsnis įteiktas 2015 05 31

Darius Kučinskas (g. 1966) – humanitarinių mokslų 
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(2009). She is a member of the Shevchenko Scientific Society, 
the National Union of Composers of Ukraine and vice chair 
of the Mozart Society in Lviv. 

Email luba.kyjan@gmail.com
Delivered 2015 02 02

Edvardas  Šumila (b. 1990) studied musicology at the 
Lithuanian Academy of Music and Theatre (under Prof. Jonas 
Bruveris, Assist. Prof. Ramūnas Motiekaitis and Assoc. Prof. 
Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė) between 2011 and 2014. 
Since 2014 he has been studying a Social and Political Critique 
programme at Vytautas Magnus University in Kaunas. In 2015 
he studied at the University of Helsinki as an exchange student. 
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In 2013 Edvardas won first prize in an international 
musicology competition Interdisciplinary Studies in Music: 
New Approaches, Methods and Conceptions, which was held 
in Vilnius by the International Musicological Society. For this 
achievement he has also been awarded with a V. Landsbergis 
foundation award. He has also been granted a Research 
Council of Lithuania scholarship for the research Manuscript 
Legacy and Correspondence of Musicologist Adeodatas Tauragis 
(1936–2004). He is an active freelance critic of new music 
and has written numerous reviews on contemporary music 
festivals. His scholarly articles have been published in the 
scientific journals Ars et praxis and Opera musicologica. His 
research interests are interdisciplinary studies in music and 
other media, as well as the philosophy of music. 

Edvardas is one of the founders and organizers of the 
electronic and electroacoustic music festival Ahead (the 
festival has been held since 2013), where he also participates 
as a performer. From 2015 he has been an artistic director and 
organizer of the international festival “Druskomanija”.

Phone +37069826978
Email edvardas.sumila@gmail.com
Delivered 2015 08 12

Aare Tool (b. 1986), M.A., is a doctoral student of music 
theory and analysis at the Estonian Academy of Music and 
Theatre. His research interests include Estonian music in the 
first half of the 20th century (especially Eduard Oja) and 
the neo-Riemannian methods of music analysis. In 2011, he 
defended his master thesis “Aspects of Form and Harmony in 
Eduard Oja’s Three Symphonic Works” (academic supervisor 
Prof. Mart Humal), presenting an analysis of Oja’s rarely 
performed symphonic poems Ilupoeem (Poem of Beauty), 
Müsteeriumid (Mysteries), and Mere laul (The Song of the 
Sea). In the forthcoming doctoral dissertation on Oja, neo-
Riemannian methods will be used in analysing his chamber 
music, with special emphasis on octatonicism.

Email aaretool@gmail.com
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Jonas Vilimas (b. 1965), PhD from Vilnius University in 
2012. In 1992 he graduated from the Lithuanian Academy of 
Music and Theatre (Master thesis The Oldest Gregorian Chant 
Manuscripts in the Libraries of Vilnius); in 1995–1996, he 
studied at the Central European University, Budapest (thesis 

Gregorian Sanctorale in the Archdiocese of Gniezno in the Late 
Middle Ages: A Case of Four Saints). He has been awarded 
various scholarships and grants: for studies in the Medieval 
Studies Department of Central European University (1995); 
CEU Research grant (1996); grants for the participation in 
conferences and workshops within the Nordic Network for 
Medieval Liturgy and Arts (1996–2000); a Tempus grant 
for the preparation of a new interdisciplinary teaching course 
(2000); Lithuanian State grants (2011, 2013). Between 1996 
and 1998 he was an information manager at, and from 1998 
to 2001 a deputy director of, the Lithuanian State Symphony 
Orchestra; since 2001 he has been a producer and editor with 
Lithuanian National Radio and Television. Since 1992 Jonas 
has been an assistant professor and lecturer at the Lithuanian 
Academy of Music and Theatre; since 2013 he has been an 
assistant professor at Vilnius University. He takes part in 
various research projects: since 2012 he has been a researcher 
on the project Exposures of the music life in Lithuania in the 
16th–19th centuries: the aspect of multicultural dimension, 
and since 2013 a project leader and researcher on the project 
Requiem in the Grand Duchy of Lithuania in 17th-18th 
centuries: tradition and reconstruction.

Email jonvilas123@gmail.com
Delivered 2015 06 08

Diāna Zandberga (b. 1977) began her piano studies at 
the age of five in her native Latvia. Having obtained a master’s 
degree at the Latvian Academy of Music with Prof. Juris 
Kalnciems, in 2014 Diāna completed her studies for her PhD 
with Prof. Art. D. Jeļena Ļebedeva (thesis title Historical and 
Stylistic Development of Piano Texture and its Manifestation 
in Latvian Music).

Between 2000 and 2004, she studied with the legendary 
pianist Lazar Berman at the European Academy of Music in 
Italy, and for the next four years she improved her performance 
with the world famous Spanish pianist Alicia de Larrocha at 
the Granados Marshall Academy in Barcelona. 

Since 1996 Diāna has won acclaim for a succession of 
recitals in Latvia, European countries, Russia and the USA 
as well as attending musicological conferences in Latvia, 
Lithuania, Poland and Russia.

Email diana.zandberga@gmail.com
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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 (metodi kos), tikslas, išdės-
tomi tyrimo rezultatai. Paskui išvardijami reikšminiai žodžiai. Anotacija turi būti pateikiama lietuvių ir an  glų kalbomis.

Straipsnio pabaigoje turi būti pateikiamos nuorodos ir literatūros sąrašas. Po literatūros sąrašo pateikiama san trauka. 
Jei straipsnis lietuvių kalba, santrauka rašoma anglų kalba; užsienio kalba teikiamo straips nio 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 redak toriumi.

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 nelotyni-
nami (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 – pusla-
pis, 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 išlei-
dimo chronologine tvarka. 

Bibliografinės nuorodos sudaromos laikantis šių reikalavimų:
a) po autoriaus pavardės ir vardo dedamas kablelis; po kiekvieno asmenvardžio dedamas kabliataškis;
b) jei autorius nežinomas, nurodoma antraštė (pavadinimas);
c) jei antraštės nėra, ji keičiama pirmaisiais žodžiais, reiškiančiais baigtinę mintį; po jų dedamas daugtaškis;
d) toliau eina antraštė – straipsnio arba knygos pavadinimas (kursyvu) originalo kalba; 
e) prieš šaltinį, kuriame išspausdintas straipsnis, rašoma „in:“; šaltinio antraštė išryškinama kursyvu.
f) jei esama antraštės, t. y. antraštę paaiškinančių duomenų (informacija apie leidinio tipą, žanrą, paskirtį, rengėjus), 

jie teikiami po antraštės; prieš paantraštę dedamas dvitaškis;
g) leidinio rengėjų (redaktorių, vertėjų ir pan.) nurodyti neprivalu, tačiau jie gali būti nurodomi po antraštės;
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h) būtini bibliografijos elementai yra išleidimo duomenys – originalo kalba rašomi duomenys: vieta, leidėjas, metai;
i) po leidinio išleidimo vietos nuorodos dedamas dvitaškis (kai leidėjas nenurodomas, dedamas kablelis); po dvitaškio 

toliau rašomas leidėjas, esant keliems leidėjams – išryškintasis arba pirmasis leidėjas; po leidėjo įvardijimo dedamas kablelis;
j) toliau nurodomi leidinio metai; esant tęstinių ar periodinių leidinių numerių, tomų ir pan. nuorodoms, po leidinio 

metų dedamas kablelis; nesant šių duomenų, po leidinio metų dedamas taškas, pavyzdžiui: 
Landsbergis Vytautas, Geresnės muzikos troškimas, Vilnius: Vaga, 1990. ISBN 5-415-00635-4.
Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva, Vienbalsumas šiaurės rytų Aukštaitijoje: vėlesnės monofoninės dainos, in: Lietuvos muzikologija, Vilnius: 
Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2005, t. 6, p. 150–160.

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

l) toliau įrašomas knygą, daugiatomius arba serialinius leidinius identifikuojantis standartinis numeris – ISBN, ISMN 
ar ISSN; po jų nuorodos dedamas taškas; standartinis numeris neprivalomas nurodant knygų, daugiatomių arba serialinių 
leidinių dalis (straipsnius ir pan.);

m) cituojant arba nurodant elektroninius dokumentus, būtina nurodyti leidinio autorių, antraštę, elektroninį adresą 
ir elektroninio leidinio žiūrėjimo datą, pavyzdžiui:

Paulauskis Linas, Bronius Kutavičius: jeigu nėra paslapties – nėra ir muzikos, in: Lietuvos muzikos link [interaktyvus], 2005–2006, 
Nr. 11, <http://www.mxl.lt/lt/classical/info/251> [žiūrėta 2007 11 05]. 




