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Jurgio Karnavičiaus simfoninė poema
„Ulalume“ (1916–1917): stilistiniai kodai ir
kultūrinis kontekstas
Symphonic poem Ulalume (1916–1917) by Jurgis Karnavičius:
Stylistic Codes and Cultural Contexts

Anotacija
Karo tematikos meno tyrinėtojai atkreipia dėmesį į skirtingas dominuojančias tendencijas apibūdinant Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų
metais sukurtą meną. Šiame karo inspiruoto meno kontekste analizuojama lietuvių-rusų kompozitoriaus Jurgio Karnavičiaus kūryba, parašyta
karo belaisvių stovykloje Jozefštate (Čekija) 1915–1918 m. Ryškaus Sidabro amžiaus rusų muzikinės stilistikos atstovo karo metų kompozicijos
(simfoninė poema „Ulalume“, 1916–1917; kamerinis koncertas „Vakarai Ešerų namuose“, 1917–1918) daugiausia buvo inspiruotos Edgaro
Allano Poe kūrybos. Karnavičiaus karo metų muzika laikytina simptomišku atsaku į Pirmojo pasaulinio karo tikrovę. Straipsnyje analizuojami
semantiniai ir stilistiniai kodai, leidžiantys šias kompozicijas susieti su XX a. pradžios pasaulėjautos atspindžiais muzikinio moderno kultūroje,
ir jų transformacija karo metų kūryboje.
Reikšminiai žodžiai: Sidabro amžiaus estetika, moderno muzikinis stilius, Jurgis Karnavičius, karo muzika.
Abstract
The researchers who investigate war-related art have pointed out different tendencies that dominate descriptions of the art produced during
WWI and WWII. In the context of war-inspired art, this paper deals with the musical compositions written by Lithuanian-born Russian
composer Jurgis Karnavičius in 1915–1918, while he was interned as the prisoner-of-war-camp at Josefstadt (presently Josefov Fortress in
Czech Republic). Most of the major wartime compositions by this notable adherent of the Silver Age style in Russian music were inspired
by the literary work of Edgar Allan Poe (such as symphonic poem Ulalume, 1916–1917; chamber concerto Evening in the House of Usher,
1917–1918). In this article I will discuss a number of Karnavičius’s works, which he wrote during his internment, understood, primarily, as
symptomatic cultural responses to the sociopolitical reality of the time. At the same time, I will attempt to reveal semantic and stylistic codes
that would enable us to place these works within the broader context of the early twentieth-century world perception and its reflections in
the culture of musical Art Nouveau.
Keywords: Silver Age aesthetics, musical style of Art Nouveau, Jurgis Karnavičius, war music.

Karo muzika, parašyta nelaisvėje, – toks apibūdinimas
pirmiausia asocijuojasi su Antrojo pasaulinio karo įvykiais
ir reiškiniais. Trauminė šio karo patirtis gožia Pirmojo
pasaulinio atmintį, o praeito amžiaus vidurio ir pokario
meninis diskursas smarkiai veikia artimos tematikos kitų
laikotarpių meno kūrinių interpretacijas. Gausėjantys karų
kultūros tyrimai skatina įdėmiau išnagrinėti šios patirties
meninio įprasminimo formas, išryškinant pasaulėjautos ir
meninės raiškos skirtumus1.
Pasaulinė katastrofa – taip Pirmąjį pasaulinį karą vadino
jo amžininkai – įtraukė į savo sūkurį nemažai muzikų. Iš įvairių šaltinių daugiau žinoma apie tuos, kurie buvo netiesiogiai
susiję su karu – pavyzdžiui, Béla Bartókas ir Aloisas Hába
tarnavo su Austrijos-Vengrijos imperijos karo propaganda
susijusioje institucijoje (žr. Reittererová 2014: 26–30).
Propagandinio meno paklausa buvo glaudžiai susijusi su
nacionalizmo raiška ir kultūrinės tapatybės stiprinimu, o
jai oponavo avangardinio meno formos, tačiau aptartos
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tendencijos buvo būdingesnės karo veiksmuose tiesiogiai
nedalyvavusiems muzikams. Sudėtingiau atkurti į karo
įvykius įtrauktų kompozitorių sąrašą ir atlikti komparatyvinę jų karo muzikos analizę, svarbią Pirmojo pasaulinio
karo reprezentacijos muzikoje būdingosioms tendencijoms
patikslinti.
Tokiai kompozitorių grupei priklauso lietuvių-rusų
kompozitorius Jurgis Karnavičius. Gimęs 1884 m. Kaune
ir augęs Vilniuje, 1903 m. jis išvyko į Sankt Peterburgą
mokytis – studijavo teisę universitete ir kompoziciją konservatorijoje. Nuo 1912 m. Peterburgo konservatorijoje
dėstė teorines disciplinas. Kartu su kitais Sankt Peterburgo
konservatorijos dėstytojais buvo mobilizuotas pirmosiomis
karo dienomis ir paskirtas į 58-ą Prahos pėstininkų pulką.
1915 m. po įnirtingų mūšių pateko į nelaisvę ir beveik trejus
metus praleido karo belaisvių stovykloje Jozefštate (Čekija).
Šioje stovykloje parašyti Karnavičiaus kūriniai parankūs
siekiant atskleisti kompozitoriaus kultūrines reakcijas į
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1 pav. Jurgis Karnavičius (kairėje) fronte, 1914 m.

sociopolitinę tikrovę. Negausiuose Karnavičiaus kūrybos
tyrinėjimuose daugiausia nagrinėtos aptariamos muzikos
sukūrimo aplinkybės ir meninės inspiracijos. Ši kūrybos
plotmė palanki kūrinių poetikai aptarti, tačiau karo patirties
įprasminimui išryškinti reikia išsamesnės muzikos stilistikos
analizės. Pasirinkta interpretacinė perspektyva grindžiama
nuostata, kad Karnavičiaus karo muzikos savitumui parodyti svarbu įkontekstinti kompozitoriaus stilistinius ir
semantinius kodus.
Jurgis Karnavičius ir
Sidabro amžiaus meninė kultūra
Pravartu trumpai apibūdinti Karnavičiaus vietą rusų ir
lietuvių muzikos kultūroje, nes šis kontekstas ypač svarbus
aptariant Pirmojo pasaulinio karo įvykių meninę refleksiją
kompozitoriaus kūryboje. Karnavičius laikytinas dvejopos
kultūrinės tapatybės menininku. Gimęs pasiturinčioje rusų
šeimoje, buvo pakrikštytas kaip Jurij Georgij Karnovič, tačiau mėgo pabrėžti savo giminės ryšius su Lietuvos Didžiąja
Kunigaikštyste. Studijos Sankt Peterburgo konservatorijoje
turėjo lemiamą įtaką Karnavičiaus meninei pasaulėjautai
ir muzikinei stilistikai. Lyginant su Rusijos imperijos kultūrinio gyvenimo periferijoje atsidūrusiu Vilniumi, Sankt
Peterburgo muzikinė scena ir kultūrinė atmosfera buvo
šokiruojantis kontrastas2.
Konservatorijoje Karnavičius studijavo Anatolijaus
Liadovo, Jazepo Vytuolo, Nikolajaus Rimskio-Korsakovo,
Aleksandro Glazunovo ir Maksimiliano Šteinbergo klasėse.
Gausus iškilių pedagogų būrys telkė įvairių meninių principų ir estetinių nuostatų kompozitorius, tačiau dauguma
jų vis dėlto atstovavo romantinei rusų muzikos mokyklai
ir „Galingojo sambūrio“ idealams, ypač dėl šio sąjūdžio
nario Rimskio-Korsakovo autoriteto Sankt Peterburgo
kultūrinėje terpėje. Karnavičius tobulino muzikos žinias ir
komponavimo įgūdžius ryškių stilistinių lūžių metais, kai
dauguma jam dėsčiusių rusų muzikos autoritetų oponavo ar

bandė prisitaikyti prie pasaulėjautos ir kultūrinės atmosferos
kaitą įsimbolinančio „naujo meno“ ir konkrečiau muzikinio moderno „naujojo stiliaus“3. Lietuvių kompozitoriaus
ankstyvoji kūryba ir meninė veikla rodo, kad amžininkų lūkesčiai jam buvo ne mažiau svarbūs nei tradicijos įvaldymas.
Dėl šios priežasties galima teigti, kad kompozicijos srityje
labiausiai jį paveikė studijos ir bičiulystė su Šteinbergu,
Rimskio-Korsakovo ypač vertintu mokiniu, jo tradicijų
tęsėju ir kūrybišku atnaujintoju. Rimskio-Korsakovo žymųjį
orkestruotės veikalą spaudai parengęs ir, kaip manoma,
svariai jį papildęs, Šteinbergas buvo orkestro įvaldymo autoritetas kelioms rusų kompozitorių kartoms4. Šteinbergo
įtaką Karnavičiaus muzikiniam mąstymui rodo ne tik
ilgametė jų korespondencija5, bet ir platesnės dar Vilniuje
susibičiuliavusių kompozitorių meninių nuostatų sąsajos.
Karnavičiaus integracijai į Sankt Peterburgo (vėliau
Petrogrado ir Leningrado) meninį gyvenimą turėjo įtakos ryšiai su „Rimskio-Korsakovo klanu“ ir ypač artima
draugystė su Andrejumi Rimskiu-Korsakovu, dalyvavimas
aplink žymiojo kompozitoriaus sūnų ir Šteinbergą susibūrusiuose muzikų rateliuose. Dar prieš Pirmąjį pasaulinį
karą Karnavičius įsitraukė į Peterburgo meninį gyvenimą
ir vėliau jau po Spalio revoliucijos tapo aktyviu daugelio
meninių draugijų ir salonų nariu. 1925–1926 m. jis buvo
pirmasis tuomet susibūrusios Leningrado šiuolaikinės
muzikos asociacijos pirmininkas6. Tačiau 1927 m. kompozitorius ryžosi sugrįžti į gimtąjį Kauną, kur pragyveno

2 pav. Jurgis Karnavičius (centre), 1937 m.
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iki savo mirties 1941 m. Vėlyvajam Karnavičiaus kūrybos
laikotarpiui būdingi siekiai integruotis į lietuviškąjį
kultūrinį kontekstą ir pastangos suformuoti tautinio
modernizmo stilių. Vis dėlto neofolklorinis posūkis nereiškė tokio radikalaus stilistinio lūžio, kuris būtų išdildęs
keletą dešimtmečių gludintą komponavimo techniką ir
estetines nuostatas. Tarpukario Lietuvos muzikos kritikai
Karnavičiaus vėlyvuosiuose kūriniuose pasigedo lietuviškos
muzikos pradų, priskirdami juos tipiškiems rusų mokyklos
pavyzdžiams, tačiau nepateikdami išplėtotų argumentų
ar nuorodų į konkrečius rusų muzikos reiškinius ar mokyklas (žr. Jakubėnas 1933: 96). Kita vertus, ketvirtame
dešimtmetyje jau įsitvirtinęs Kauno muzikos scenoje kaip
Lietuvos istorija paremtų tautinių operų ir neofolklorinių
instrumentinių opusų kūrėjas, kompozitorius grįždavo į
ankstyvosios kūrybos poetiką kitų žanrų kūriniuose7.
Šioje aplinkoje tampa svarbu patikslinti Karnavičiaus
meninės pasaulėjautos ir kūrybos stiliaus ištakas. Remiantis
Sankt Peterburgo periodo kūrybos būdingaisiais bruožais
galima teigti, kad XX a. pradžios rusų kultūros – arba vadinamojo Sidabro amžiaus – kultūriniai kodai suformavo
Karnavičiaus muzikos estetiką ir stilistiką, kuri išliko tvari
visus kūrybos dešimtmečius. Politiniai ir meniniai lūžiai po
Pirmojo pasaulinio karo lėmė, kad didelė dalis su šia menine
srove siejamos rusų kompozitorių kūrybos liko nuošalėje ir
net užmarštyje. Sidabro amžių muzikoje geriausiai reprezentuoja tokie rusų kompozitoriai kaip Nikolajus Čerepninas,
Vladimiras Rebikovas, Aleksejus Stančinskis, Maksimilianas Šteinbergas ir kiti. Galima sakyti, kad tiek Sidabro
amžiaus, tiek pirmojo rusų modernizmo kompozitoriams,
tokiems kaip Igoris Stravinskis, pagrindinės figūros buvo
Aleksandras Skriabinas ir Nikolajus Rimskis-Korsakovas,
atvėrę naują muzikinės vaizduotės, pirmiausia harmonijos
ir instrumentuotės, pasaulį. Tačiau Stravinskio ir nuosaikesnių XX a. pradžios kompozitorių pasirinkti stilistikos ir
meninės pasaulėjautos keliai buvo labai skirtingi. Tipiškas
Sidabro amžiaus muzikos meninės pasaulėjautos bruožas –
tai, rusų filosofo Nikolajaus Berdiajevo žodžiais, užaštrintas
jautrumas ir poetiškumas, religinis nerimas ir ieškojimai,
susidomėjimas mistika ir okultizmu:
Formavosi naujos sielos, buvo atverti nauji kūrybos šaltiniai,
matėsi naujos aušros, pynėsi pabaigos, saulėlydžio pajauta su
aušros, atbudimo jausmu ir viltimi, kad gyvenimas pasikeis.
(Бердяев 1949: 77)

Didžiulėje individualybių ir meninių orientacijų įvairovėje, kuri apibūdina aptariamą rusų muzikinės epochos
stilių, dominavo vėlyvasis romantizmas, neobarokas, neoklasicizmas, simbolizmas ir impresionizmas (plg. Hakobian
1998: 16–35; Логинова 2002). Mokslinėje literatūroje
gausėjančios pastangos atskirti XX a. pirmais dešimtmečiais
paraleliai besiplėtojusias rusų muzikinio moderno ir modernizmo sroves susiduria su moderno kaip stiliaus apibrėžimo
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sunkumais. Dmitrijaus Sarabjanovo žodžiais, labai retais
atvejais vienas ar kitas muzikos kūrinys visiškai atitinka
moderno stiliaus bruožus (dekoratyvumas, estetizmas, stilizacija, simboliškumas ir kt.; Сарабьянов 2001: 262), dažniausiai kildinamus iš vizualiųjų menų provaizdžių. Tokiu
būdu modernui būdinga stilistikų įvairovė skatina tyrėjus
muzikos srovei atstovaujančių kompozitorių ratą smarkiai
išplėsti (įtraukiant, pavyzdžiui, vėlyvuosius Rimskio-Korsakovo, Piotro Čaikovskio, Glazunovo, Liadovo, Skriabino
kūrinius, Sergejaus Rachmaninovo, Stravinskio, Sergejaus
Prokofjevo ankstyvuosius opusus ir kt.; plg. Скворцова
2009: 169) ar, atvirkščiai, apriboti vizualiųjų menų estetikai artimesnių autorių ansambliu (minėti Čerepninas,
Rebikovas, Stančinskis, Šteinbergas; žr. Логинова 2002).
Bet kuriuo atveju modernas nebuvo tektoninis lūžis rusų
muzikinėje tradicijoje, todėl su aptariama srove siejamuose
muzikos kūriniuose gausu nuosaikesnių priemonių tolstant
nuo romantinės estetikos ir tonalios kalbos inercijos.
Laiškai ir kūriniai iš karo ir nelaisvės
Per Sidabro amžiaus suformuotus pasaulio patirties
kodus Karnavičius priėmė karo metų įvykius ir išgyvenimus.
Išliko gana gausi jo korespondencija kolegoms iš 1914–
1915 m. iki nelaisvės. Labai nedaug patikimų dokumentų
apie trejus metus, praleistus belaisvių stovykloje, tačiau kaip
tik šiuo laikotarpiu kompozitorius parašė simfoninių ir
kamerinių kūrinių, kuriuos taip pat galima laikyti karo patirties liudijimais. Laiškuose iš fronto susipina šiurpoka karo
tikrovė ir diskusijos apie meną. Kompozitoriui, tarnavusiam
pėstininkų dalinyje, kartais tekdavo po kelias savaites vytis
priešininkus ar sėdėti apkasuose. Niūrią karo buitį retsykiais
pradžiugindavo šeimos ir kolegų siuntiniai – konjako butelis
ar odekolonas, elegantiško praeities gyvenimo prisiminimai.
Karnavičius rašė lengvai pakeliąs fizinius sunkumus, tačiau
prisipažino, kad „dvasinė būklė kartais būna gana slogi“8.
Tačiau vis tiek nuolat susirašinėjo su kolegomis muzikos
klausimais ir džiaugėsi savo kūrinių atlikimais, kuriuos karo
metais organizavo Andrejaus Rimskio-Korsakovo žurnalas
„Muzikinis amžininkas“ Peterburge. 1915 m. laiškas Rimskiui-Korsakovui charakteringai perteikia karo tikrovės ir
muzikos įvykių sankirtas:
Skubėsiu pribaigti vengrus, kad suspėčiau į Jūsų kvarteto
atliekamą savo kvarteto atlikimą. Jei galima tikėti laikraščiais,
mes jau seniai likvidavome vengrus ir vokiečius: didesnė dalis
jau mūsų belaisviai, o likusieji vargšeliai numirė badu, nes jau
seniai neturi nei kąsnelio duonos. Tačiau kažkas vis šaudo nuo
kalno ir neleidžia mūsų į palaimingą Vengrijos slėnį; todėl
ateina visiškai nauja mintis, kad meluoja laikraščiai; o tada ir
karo pabaiga pakimba nežinomybėje.
Turiu prisipažinti, kad mano devynių mėnesių nenutrūkstamų kovų įspūdžiai neduoda medžiagos netgi nė vienam
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1 pvz. Jurgio Karnavičiaus laiškas Maksimilianui
Šteinbergui, Jozefštatas, 1915 08 18

2 pvz. Žurnalo „Muzikos amžininkas“ koncerto programa.
Sankt Peterburgas, 1916 01 21

choralui pusinėmis natomis, be pereinamųjų. Karo poezija
dingo; dabar žmonės ima ir išeina į žemę, nesuspėję padaryti
gražių gestų, nei patyrę stiprių jausmų. O dėl mano dvasinių
sukrėtimų – tai apie juos anksti kalbėti, kol visa ši istorija
nesibaigė. [...] Pačiu laiku prieš išvykdamas prisiskaičiau Jacko
Londono; tai nepakeičiama literatūra visiems, leidžiantiems
žiemą ir pavasarį lauke, – palaiko dvasią ir sušildo kraują. Prie
to dar pridėkite šiltus puskailinius (žmonos dovana), veltinius
ir daug lašinių į vidų (žmogui priklauso 1 funtas per dieną) –
ir atšiauri gamta įveikta! Kuo mes nugalim austrus – tikra
mįslė. Padėjęs ranką ant širdies, galiu pasakyti, kad pėstininkai
nemoka šaudyti; naujai atvykstantys kareiviai dažnai nemoka
užtaisyti šautuvo. Mūsų artilerija visiškai pakrikusi [...] Kiek
viename mūšyje mes, t. y. pėstininkai, daug nukenčiame nuo
savo pačių artilerijos ugnies, ne kartą vos pavykdavo išvengti
panikos. [...] Užėmę poziciją mes visada ilgai ir nuoširdžiai
stebimės, kaip mes ją užėmėm9.

gyvena ne tik vienoje gatvėje, bet ir viename name, niekas
vakarais niekur nevaikštinėja, tad nebūna atvejų, kad kas
nors „negalėtų ateiti“10. Nėra žinoma, kokią muziką karo
belaisvių ansambliai grojo, tačiau tikėtina, kad stovykloje
buvo atlikti ir kai kurie nelaisvėje parašyti Karnavičiaus
kūriniai. Per beveik trejus metus jis sukūrė simfoninę poemą „Ulalume“ pagal Poe poemą (1916–1917), Styginių
kvartetą Nr. 2 (1917), poemą violončelei ir fortepijonui
(1917), du kaprisus smuikui solo (1915), vokalinių romansų
ciklą Percy Bysshe Shelley tekstais (1918) ir kt. Kamerinius
kūrinius kompozitorius traktavo kaip visumą ir sujungė
į kamerinį koncertą, pavadintą „Vakarai Ešerų namuose“
pagal to paties rašytojo Poe apsakymą.
Literatūrinių inspiracijų naudojimas neprograminei
muzikai – dar vienas Sidabro amžiaus rusų kultūrai būdingas Karnavičiaus karo muzikos bruožas. Kompozitorius
niekada nėra plačiau komentavęs literatūrinių inspiracijų
ir aliuzijų pasirinkimo šiems kūriniams. Tačiau akivaizdu,
kad literatūrinė Karnavičiaus karo muzikos inspiracija
yra glaudžiai susijusi su Sidabro amžiaus rusų poezijos
motyvais. Kita vertus, anglų ir amerikiečių romantizmo
literatūra buvo populiari XX a. pradžios rusų muzikoje –
taip pat ir Shelley tekstais parašyta nemažai kompozicijų11.
Aptariamai simfoninei poemai ir kameriniams kūriniams

Tai vienas paskutinių laiškų, rašytų kolegoms iš fronto
linijos, – po kelių mėnesių Karnavičius pateko į nelaisvę.
Paradoksaliu būdu karo muzikai atsirado laiko ir vietos
kaip tik nelaisvės sąlygomis. Karo belaisvių stovykloje jis
subūrė kvintetą ir styginių kvartetą, kuriame griežė altu. Styginių kvartetas muzikavo ypač dažnai: kaip rašė bičiuliams
Karnavičius, kvarteto narius buvo „lengva surinkti, nes visi
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3 pav. Jurgis Karnavičius (stovi pirmas iš kairės) Jozefštate

būdingas poetikos motyvas – pasakojimas apie jautrios
sielos menininką ir jo netektis, meninius ir egzistencinius
jo išgyvenimus. Romantinė menininko meilės ir netekties
tema Karnavičiaus muzikoje supinama su iracionalaus liūdesio ir paslapties atmosfera. Pirmą kartą atliekant simfoninę
poemą Peterburge 1928 m. kompozitorius anotacijoje rašė
apie liūdesį kaip svarbiausią kultūrinę kategoriją, atveriančią
jo muzikos vaizdinių pasaulį (žr. Jurgis Karnavičius 2004:
21). Meniškos sielos meilė, kurią lydi mirties šešėlis, – gana
tipiškas XX a. antro dešimtmečio muzikos motyvas. Galima sakyti, kad per šią temą buvo reiškiama simptomiška
kultūrinė reakcija, katastrofizmo ir eskapizmo mišinys kaip
atsakas į politinius ir socialinius laikotarpio įvykius. Skirtingai nuo, pavyzdžiui, ekspresionizmo muzikos, plėtojusios
panašią tematiką, Karnavičiaus muzikoje postromantizmo
idiomą persmelkia rusiškojo simbolizmo ir impresionizmo
muzikinės priemonės. Tai buvo alternatyvus Naujosios
Vienos mokyklai harmonijos išplėtimo būdas ir kartu
savitas, lyginant su prancūziškąja impresionizmo srove,
instrumentuotės kolorizmo paieškų kelias.
Liūdesio atvaizdavimas simfoninėje poemoje
„Ulalume“: nuo Tristano motyvo ligi
Prometėjo akordo
Jurgis Karnavičius nebuvo itin originalus kompozitorius – jo kūryboje nesunku atpažinti gana margą pirmtakų
ir amžininkų išplėtotų stilistinių priemonių rinkinį. Mūsų
svarstomos temos aplinkoje tai parankus bruožas aptikti
bendrine muzikos kalba tapusias priemones, kurios pasitelktos trauminei reakcijai išreikšti. Šiuo požiūriu ypač būdinga yra simfoninė poema „Ulalume“, pradėta komponuoti
1916-aisiais – po metų, 1917-aisiais, tik kūrinio pabaigoje
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buvo pakeisti keturi taktai. Sukūrimo data ir aplinkybės
leidžia spėti, kad kompozitorius galėjo tikėtis kūrinį būsiant
atliktą belaisvių stovykloje – galbūt tai nulėmė gana kuklią
instrumentų sudėtį. Tačiau ne vien dėl karo nelaisvės aplinkybių, bet ir dėl kompozitoriaus priklausomybės Nikolajaus
Rimskio-Korsakovo mokyklai simfoninės poemos garso
estetika nė iš tolo neprimena tragizmu persmelktų karo
simfonijų. Simfoninės poemos orkestruotėje akivaizdžiai
sekama Rimskio-Korsakovo principais, teikiant „pirmenybę
šviesioms, aiškioms spalvoms, naudojant solinius instrumentus kaip „leittembrus“ (Taruskin 2009: 170).
Vis dėlto su perimta skaidrios orkestruotės ir individualizuotų tembrų tradicija simfoninėje poemoje „Ulalume“
kontrastuoja du svarbiausi tematiniai branduoliai, kuriuos
Rimskio-Korsakovo mokyklos aplinkoje galima pavadinti
ir leitmotyvais. Pirmasis tematinis kompleksas suskamba
pačioje kūrinio pradžioje: pirmieji keturi jo taktai – tai
Richardo Wagnerio Tristano motyvo parafrazė, kaip ir
provaizdyje, 6/8 metru su nuoroda Lento, prislopintos
dinamikos moduse (pp – p – mp). Jis eksponuojamas
įžanginiuose 11 taktų, pasitelkiant tuos pat instrumentus
kaip ir Wagnerio operos „Tristanas ir Izolda“ preliude –
obojus, klarnetus, fagotus ir anglų ragus, styginiams paliekant akompanimento funkciją. Nors prie rakto nurodyta
skriabiniška Des-dur / des-moll tonacija, harmoninį foną
kuria vagneriškam provaizdžiui artimesnių tonacijų aplinkoje formuojamos, minorinių trigarsių pagrindu sudarytos
akordinių struktūrų („Wagnerio harmonija“12) sekundinės
slinktys, išrišamos į mažorinį septakordą CM7 (kaip gerai
žinoma, Tristano motyvas baigiamas D7). Skriabiniškoji
„violetinė“ tonacija sugrįžta 12 takte kartu su nauju leitmotyvu fleitų ir smuikų partijose: trijų natų motyvas unisonu
šauna grynosiomis kvartomis į viršų (F – B – ES) ir vėliau
leidžiasi mažosios sekundos intonacija. Jau netrukus (nuo
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3 pvz. Jurgis Karnavičius, simfoninė poema „Ulalume“ (1916–1917), titulinis lapas. Autografas

26 takto) pakartoti kylančių kvartų šuoliai yra akcentuojami
pereinant į gyvesnį tempą (Allegro moderato) ir keičiant
dinamiką iš prislopintos piano sferos į aktyvų forte modusą.
Visa tolesnė simfoninės poemos plėtotė paremta šių dviejų
kontrastingų leitmotyvų varijavimu ir priešstata (4 pvz.).
Abu aptarti leitmotyvai gali būti pavadinti charakteringais muzikiniais gestais, kuriuos XX a. pradžioje lydėjo
aiškiai apibrėžtos kultūrinės konotacijos. Simfoninę poemą
inspiravusiai literatūros programai atskleisti Tristano motyvas ir Wagnerio muzikos parafrazės atrodo itin logiškas
pasirinkimas (ar tiesiog intuityvus simbolio panaudojimas),
išryškinantis vokiečių kompozitoriaus muzikinės stilistikos
tvarumą net ir tuo laikotarpiu, kai jo kūrybos įtakų įveika
motyvavo daugelį Europos kompozitorių. Čia pravartu
paminėti, kad Rimskis-Korsakovas gana kritiškai atsiliepė
apie Wagnerio leitmotyvų sistemą ir plačiau apie stilistiką,
apibūdindamas „Wagnerio „polifoninio audinio“ įkyrų
sudėtingumą“ kaip „pasibaisėtiną piktnaudžiavimą simbolizmu“, o jo begalinei melodijai priešino tradicinę teminę
plėtotę (žr. Taruskin 2010: 520–521). Tačiau pedagogo
instrukcijos veikiau buvo ne tokios paveikios nei kultūrinėje
apyvartoje įsitvirtinę muzikiniai simboliai. Karnavičiaus
kompozicijos pedagogų aplinkoje kaip „svetimas“ muzikinis
gestas galėtų būti atpažintas ir kvartų motyvas, veikiausiai
perimtas iš Skriabino muzikos: kai kuriuose „Ulalume“

epizoduose kvartinis motyvas pasirodo tiksliai tomis
natomis, kaip užfiksuota Skriabino šešiagarsio Prometėjo
akordo arba „mistinio akordo“ kvartų transpozicijoje –
E – A – D 13. Tyrinėtojų kildinamas iš Tristano akordo ir
Fryderyko Chopino akordikos, Skriabino sintetinis akordas tiesė kelius į modernaus meno harmonines inovacijas.
Jacques’as Amblard’as atkreipė dėmesį į kylančio kvartinio
motyvo paplitimą ir simbolinį pobūdį XX a. pirmos pusės
muzikoje: pradedant Gustavo Mahlerio (Simfonija Nr. 7,
1905) ir Arnoldo Schönbergo kūriniais (Kamerinė simfonija Nr. 1, op. 9, 1906) ir vėliau – Igorio Stravinskio („Trys
pjesės styginių kvartetui“, 1914/1918), Dariaus Milhaud
(baletas „Le boeuf sur le toit“, 1919), Bartóko („Šokių siui
ta“ orkestrui“, 1923; Koncertas orkestrui, 1943), Maurice’o
Ravelio (Koncertas fortepijonui kairei rankai, 1929–1930)
muzika (žr. Amblard 2007). Pasak muzikologo, šis kvartų
kompleksas (angl. stack of fourths) tarnavo kaip pradžios
simbolis – naujos harmonijos pranašas ir kartu naujo amžiaus atvėrimas (5 pvz.).
Nors Pirmojo pasaulinio karo metais, kai buvo komponuojama „Ulalume“, aptariama muzikos priemonė galėjo
atrodyti itin moderni ir net radikali, Karnavičiaus simfoninėje poemoje neaptiksime harmonijos naujovių ar pretenzijos į modernesnę muzikinę raišką. Kvartinis motyvas
čia pasirenkamas literatūrinės programos tikslais: Tristano
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4 pvz. Jurgis Karnavičius, simfoninė poema „Ulalume“ (1916–1917), leitmotyvų ekspozicija, 1–19 taktai.
Autografas
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5 pvz. Jurgis Karnavičius, simfoninė poema „Ulalume“ (1916–1917), kvartinio leitmotyvo plėtotė,
26–39 taktai. Autografas
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motyvo parafrazė ir kvartinis motyvas sudaro charakteringą
binarinę opoziciją, įsimbolinančią XX a. pradžios muzikai
būdingą praradimo ir atbudimo, mirties ir prašviesėjimo
priešstatą. Nuosaikios muzikinės stilistikos „Ulalume“
atpažįstamų muzikinių gestų reikšmės transformuojasi į
naują darinį, kurį pats kompozitorius susiejo su liūdesio
kultūrine kategorija. Nagrinėjant emocijų reprezentaciją
muzikoje, produktyvi atrodo Michaelio Spitzerio įžvalga
apie kultūrinių topoi ir emocinių topoi koreliaciją (Spitzer
2012: 211–223). Pavyzdžiui, liūdesys kaip semiotinis
signifikantas muzikoje dažniausiai reprezentuojamas per
apibrėžtą ekspresyvių priemonių rinkinį: lėtą tempą, legato
artikuliaciją, tylų garsumo lygmenį, ritardando agogiką ir
pan. Žvelgiant iš nusakytos interpretacinės perspektyvos
galima teigti, kad trauminei reakcijai perteikti Karnavičius
sąmoningai ar intuityviai rinkosi atpažįstamą ekspresyvių
priemonių ansamblį. Papildomai pravartu paminėti, kaip
svetimos muzikos inspiruoti motyvai buvo transformuoti
Karnavičiaus simfoninėje poemoje. Parafrazuojant tristaniškąjį motyvą, akcentuotas kritimo sekunda žemyn muzikinis
motyvas, taip stiprinant liūdesio modusą. Charakteringa
transformacijos kryptis – dviejų aptartų motyvų sąveika.
Čia antrasis kvartinės sekos motyvas ne priešinamas, priešingai, eksponuojamas kaip išaugintas iš pirmojo tematinio
komplekso. Taip pabrėžiamas vyraujantis stilistinis kūrinio
kodas, kurį galima apibūdinti kaip charakteringą Skriabino
tradicijos parafrazę Nikolajaus Rimskio-Korsakovo mokyklos aplinkoje.
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priemonių nevienalytį ansamblį, pritaikytą karo patirčiai
įsimbolinti. Nikolajaus Rimskio-Korsakovo mokyklos suformuoti techniniai įgūdžiai, muzikos moderno inspiruota
poetika ir stilistika čia transformuojamos pasitelkiant plačiai
išplitusius vėlyvojo romantizmo muzikos kodus, padedančius perteikti eschatologinę karo metų pasaulėjautą.
Nuorodos
1

2

3

4

Baigiamosios pastabos
Karnavičiaus karo metų muzika laikytina gana tipišku
atsaku į Pirmojo pasaulinio karo tikrovę. Kultūrinę reakciją
grindė menininko pasaulėjautos kodas kaip įsivaizduojamas
patikimiausias epochos išgyvenimų simptomas. Aptariamą
tendenciją raiškiai iliustruoja vieno įtakingiausių XX a.
pradžios rusų mąstytojų Nikolajaus Berdiajevo ištarmė
apie Sidabro amžiaus meninės pasaulėjautos ir istorinės
tikrovės ryšį:
Aš išgyvenau visus savo laiko įvykius kaip savo mikrokosmoso
dalį, kaip savąjį dvasinį kelią. Aš išgyvenu visus savo epochos
įvykius, viso pasaulio likimą per asmeninį likimą. (Бердяев
1949: 3)

Nerimas, liūdesys, skausmas, įtampa, nervingumas – šios
ir kitos naujos epochos menininko pasaulėjautos charakteristikos padėjo formuotis savitoms karo muzikos idiomoms
XX a. Jos reikšmingai praplėtė istoriškai susiklosčiusį militarinės muzikos įvaizdžių ir stilistinių priemonių lauką.
Reprezentatyviausias aptariamo laikotarpio Karnavičiaus kūrinys – simfoninė poema „Ulalume“ (1916–1917) –
atskleidžia kultūrinėje aplinkoje įsitvirtinusių stilistinių
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5

6

7

8

9

10

11

12

Lietuvos menotyroje komparatyvinė dviejų karų kultūrinio
ir meninio diskurso analizė pateikta leidinyje: Jankevičiūtė
Giedrė, Andriušytė-Žukienė Rasutė (eds.), The Art of Identity
and Memory: Toward a Cultural History of the Two World Wars
in Lithuania, Brighton, Mass.: Academic Studies Press, 2016.
XX a. pradžios Vilniaus rusų kultūros provincialumą atspindi
Jurgio Karnavičiaus laiškas vilniečiui Maksimilianui Šteinbergui, tuomet studijavusiam Peterburgo konservatorijoje:
„Gaila, Vilniuje vyksta tik patys neįdomiausi ir liūdniausi
dalykai. [...] Buvau [Konstantino Nezlobino dramos trupės]
gastrolių atidaryme sekmadienį, gegužės penktą. Rodė „Tris
seseris“. Publikos teatre buvo truputį daugiau negu seserų.“
Žr. Jurgio Karnavičiaus laiškas Maksimilianui Šteinbergui,
Vilnius, 1902 05 08. Rusijos meno istorijos instituto Rankraščių
skyrius (Российский институт истории искусств, Отдел
рукописей, toliau – РИИИ), Maksimiliano Šteinbergo archyvas, f. 28, Nr. 500/1–28, l. 1.
Pavyzdžiui, Nikolajus Rimskis-Korsakovas dėl savo etinių
nuostatų smerkė „naujojo meno“, t. y. moderno, laisvą moralę,
nesaikingumą, liguistumą, o muzikos stilistikoje skeptiškai
vertino „formos neaiškumą, harmonijos ir faktūros nelogiškumą, griozdišką orkestruotę“ (žr. Прокопьева 2009: 177,
182).
Plg. Адэр 2013: 123. Apie Nikolajaus Rimskio-Korsakovo ir
Šteinbergo ryšius žr. Melnikas 2010: 123–126.
Žinomi Jurgio Karnavičiaus laiškai Maksimilianui Šteinbergui
aprėpia 1902–1941 m. Dalis spausdinta lietuvių kalba leidinyje: Burokaitė, Jūratė (sud.), Jurgis Karnavičius. Gyvenimo
ir kūrybos kelias. Laiškai. Straipsniai apie kūrybą. Amžininkų
atsiminimai, Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2004.
Leningrado šiuolaikinės muzikos asociacijos veikla glaustai
išnagrinėta: Kovnatskaya 1998: 2–6; Ковнатская 2004:
139–147. Kompozitoriaus dalyvavimas LASM išsamiau
aptariamas: Stanevičiūtė 2015: 71–96.
Ryškus pavyzdys – vienaveiksmiai baletai „Gražuolė“ („La
Bellote“, 1927) ir „Barocco“ (1938).
Jurgio Karnavičiaus laiškas Andrejui Rimskiui-Korsakovui,
1914 11 21, cit. iš Jurgis Karnavičius 2004: 114.
Jurgio Karnavičiaus laiškas Andrejui Rimskiui-Korsakovui,
1915 04 22, cit. iš Jurgis Karnavičius 2004: 134–135.
Jurgis Karnavičius, cit. iš Ninos Karnavičienės laiškas Maksimilianui Šteinbergui, 1916 06 23, cit. iš Jurgis Karnavičius
2004: 20.
Paminėtinas Karnavičiaus pamėgtos Edgaro Poe novelės
„The Fall of the House of Usher“ (1839) populiarumas XX a.
pirmais dešimtmečiais: ji inspiravo Eugeniuszo Morawskio
simfoninę poemą „Ulalume“ (1914–1917), Claude’as Debussy pagal šį veikalą 1908–1917 m. rašė operą (nebaigta).
Peteris Sabbaghas minorinių tercijų pagrindu formuojamą
akordiką vadina „Tristano harmonija“: „Galima sakyti, kad
„Tristano harmonija“ pirmiausia yra paremta tolygiu oktavos
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dalijimu į keturias minorines tercijas. Tai taikytina tiek tonalioms progresijoms minorinėmis tercijomis, tiek akordikai.“
Žr. Sabbagh 2003: 117.
Aleksandras Skriabinas panaudojo šį mistinį akordą, pavyzdžiui, Sonatoje fortepijonui Nr. 6 (1911); eskizuose nurodyta
šešiagarsio akordo seka: C – F♯ – B♭ – E – A – D.

Šaltiniai
Lietuvos literatūros ir meno archyvas (LLMA).
Karnavičių šeimos fondas, f. 646.
Rusijos meno istorijos instituto Rankraščių skyrius (Российский
институт истории искусств, Отдел рукописей – РИИИ).
Maksimiliano Šteinbergo archyvas, f. 28.
Andrejaus Rimskio-Korsakovo fondas, f. 8.
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Summary
War music composed in captivity – this description is
first and foremost associated with the events and phenomena of World War II. The traumatic experience of this war
has obscured memories related to World War I. A global
catastrophe – as it was referred to by its contemporaries –
has drawn many musicians into its vortex. Diverse sources
provide more information on musical personalities who
were indirectly drawn into war, such as, for example, Béla
Bartók and Alois Hába, who served at an institution associated with war propaganda of the Austro-Hungarian
Empire. A more complex research is required in order to
reconstruct the list of composers who have been direct participants in the war, and to conduct a comparative analysis of
their wartime music. Russian–Lithuanian composer Jurgis
Karnavičius (Yuri Karnovitch) belongs to the latter group
of composers. He was conscripted into the Russian army in
the first days of war and was appointed to the 58th Prague
Infantry Regiment. In 1915, following the series of fierce
battles, he was taken prisoner and spent nearly three years
in the prisoner-of-war camp in Josefstadt (in Bohemia of
the then Dual Monarchy of Austria-Hungary).
Jurgis Karnavičius perceived the events and experiences
of war through the codes of world perception formed by
the Silver Age. There exists a significant amount of correspondence with his colleagues dating from 1914–1915
until imprisonment. Few reliable documents exist related
to the three years spent in the prisoner-of-war camp, yet
it is during this period that the composer wrote a number
of symphonic and chamber works, which might be also
regarded as evidence of wartime experiences. In less than
three years he wrote the symphonic poem Ulalume after
the poem by Edgar Allan Poe (1916–1917), the String
Quartet No. 2 (1917), the Poem for cello and piano (1917),
two capriccios for solo violin (1915) and a song cycle set to
the poems by Percy Bysshe Shelley (1918). The composer
conceived chamber pieces as a whole and combined them
into a chamber concerto titled Evenings in the House of
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Usher, again after the short story by Poe. Karnavičius has
never commented on the choice of literary inspirations and
allusions for these works. However, it is quite obvious that
the literary inspirations for his war music were firmly related
to Russian poetic motifs of the Silver Age.
Jurgis Karnavičius was not distinguished among his
contemporaries for originality; his works often display a
mosaic of stylistic elements that he had adopted and further
developed from his predecessors and living composers. In
the context of the theme in question, this feature appears to
be a palliative characteristic if we were to search for musical elements that have become the subject of general usage
and were employed to express traumatic reactions. In this
respect, the symphonic poem Ulalume sets a typical example. It was begun in 1916 and a year later, in 1917, only four
final measures were changed. The date and circumstance of
its composition allows one to surmise that the work was
intended for performance at the prisoner-of-war camp and,
possibly, this determined the meagreness of instrumentation. Nevertheless, it is not as much due to the adversities
of war and imprisonment, as to the composer’s belonging
to Rimsky-Korsakov’s school that the acoustic quality and
aesthetic of this work does not in the slightest bit resemble
tragic war symphonies. The orchestration plainly follows
the principles of Rimsky-Korsakov. It also possesses two key
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thematic cells, which contrast sharply with the adopted tradition of limpid orchestration and individualized timbres,
and therefore may be described as leitmotifs in the context
of Rimsky-Korsakov school.
Both leitmotifs may be described as characteristic
musical gestures, which retained clearly defined cultural
connotations in the beginning of the twentieth century:
the Tristan motif and the quartal motif with reference to
Prometheus chord make up a binary opposition that symbolically represent dichotomies characteristic of the early
twentieth-century music, such as loss and awakening, death
and transfiguration. Within the moderately modern style of
Ulalume, the meanings of recognizable musical gestures become transformed and make a new semantic amalgam, which
Karnavičius associated with the cultural category of sorrow.
Karnavičius’ wartime music might be regarded a fairly
typical response to the reality of World War I. The cultural
reaction was based on the code of the artist’s worldview,
supposedly the most reliable symptom of epochal experiences. Anxiety, sadness, pain, tension, nervousness – these
and other characteristics of the new age artist have helped
to form new idioms of war music in the twentieth century.
These idioms have significantly expanded the historically
established field of military music imagery and stylistic
means for the representation of war experience.

